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Folders deze week:
De Nachtegaal

Opaal
De Wit

Kiest u niet 
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.

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

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

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

www.advocaatverkuijlen.nl

De winkels zijn op ma 3 december en
 di 4 december tot 21.00u geopend!

Op woe 5 december tot 17.00u
www.rooi2000.nl

Extra 
Koopavonden 
voor Sinterklaas

Hoe laoter op de avond, hoe skonder 't volk

Als er aan het 
begin van de 
avond goede 
kletsers zijn en 
er komen daarna 
alleen maar betere, 
dan heeft het publiek niets te kla-
gen. De bezoekers van de Rooise 
Klompenklets kregen het afgelo-
pen weekend dan ook waar voor 
hun geld. De Narrekap had de acht 
beste tonpraoters uit de regio op 
het programma staan. Stuk voor 
stuk namen ze het publiek op hun 
eigen wijze mee naar de dagelijkse 
belevenissen van hun typetje.

Het spits 
afbijten is niet 

gemakkelijk. Tonnie van het 
Voetend, het alter ego van Harrie 

Hens uit Waalwijk, had daar geen 
problemen mee. Hij vertelde de 
zaal over wat hem allemaal 
overkwam toen hij proble-
men kreeg met zijn hart. 
Zeven weken zieken-
huisopname waren een 
goede inspiratiebron. 
Wat te denken van de 
buut van Ad Vermeulen 
uit Chaam. Toen hij vijftig 
werd vond zijn vader dat 
het tijd werd voor een vrouw, 

je wilt niet weten 
wat er na de eerste 

date gebeurde en toch deelde 
Ad alles met de zaal.

Vrouwen staan hun mannetje
Dat ook vrouwen in 

de ton hun manne-
tje staan liet de Til-
burgse Christel van 
den Dungen zien. 
Als Toke de Tover-
fee vertelde Chris-
tel over wat er in de 

Efteling gebeurt na 
sluitingstijd. De sprook-

jesfiguren zijn dan veel 

minder braaf 
dan wij den-
ken.

Dirk Kouwen-
berg uit Rosma-

len is een geboren 
tonprater. Hij wist als voorzitter 
van een Leidse studentenvereni-
ging 'Daar moet op gedronken 
worden' het publiek echt los te 
krijgen. Zijn buut over het dage-
lijkse leven in een studentenhuis 
en het bezoek van de Smaakpolitie 
brachten de zaal tot tranen toe aan 
het lachen.
» Lees verder op pag. 10

Rooise basisscholen gaan les geven in carnaval
Carnaval leeft in Sint-Oedenrode, 
maar om dat ook in de toekomst 
te waarborgen is Stichting Pap-
gat met een heel mooi initiatief 
gekomen. Afgelopen donder-
dagmiddag onthulden Prins Bart 
en Adjudant Floris het allereerste 
exemplaar van het gloednieuwe 
lesboek over carnaval. Alle basis-
scholen in Sint-Oedenrode zul-
len het lesmateriaal opnemen in 
hun pakket. De map vol historie, 
dialect, gekkigheid en bijzondere 
weetjes over Pagat heeft de vol-
gende treffende titel gekregen: Mi 
de paplippel ingegivve. De deur-
douwers, eigenaar van de Marti-
nuskapel aan het Everse, hebben 
het project gefinancierd.

De locatie van de onthulling – de 
Odaschool – kon niet treffender. 
De kinderen van Prins Bart volgen 
er namelijk onderwijs. 

» Lees verder op pag. 10 
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

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:
redactie@demooirooikrant.nl 
of bel in kantooruren: 0413-479322

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

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

Duurzaam ondernemen

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

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

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateurBosseweg 1 (5682 BA) Best

Postbus 55 (5680 AB) Best
T: 0499 – 820 208
F: 0499 – 820 207
E: info@bestlaw.nl

I: www.bestlawincasso.nl

Snel en kosteloos 
uw geldvorderingen 

incasseren.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.

Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

   
  
Met zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet 
kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem moch-
ten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten 
nemen van mijn lieve man en ons pap 
  
  Adrie van Kempen

Adrianus Cornelis Maria
  

echtgenoot van
  

Ans van Kempen-Klomp
  
  Geboren te Liempde op 6 mei 1952.

Op 60-jarige leeftijd 
overleden te Liempde op 23 november 2012.

  
   Ans
   Sander en Louise
   Nathalie en Bjorn, Jady
   Anne
   
Correspondentieadres:
DELA Uitvaartverzorging
T.a.v. Familie (Adrie) van Kempen
Bastion 26, 5509 MJ  Veldhoven 
  
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid van hem te nemen op 
zaterdag 1 december om 14.00 uur in de Luxzaal van crematorium 
Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.
U bent vanaf 13.30 uur welkom in de ontvangkamer van het cremato-
rium, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 
Adrie zou het op prijs stellen als u in plaats van bloemen een bijdrage zou 
geven voor KWF-kankerbestrijding. Hiervoor zullen voorafgaand aan de 
dienst collectebussen aanwezig zijn. 

Wanneer de tijd stil staat...
Uitvaartverzorging A. Kuis

Wanneer de tijd stil staat...
www.begrafenisencrematie.nl

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

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

     uitvaart@akuis.nl

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

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

www.huijbersuitvaart.nl
Wilma van Casteren Henk Huijbers

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, 
felicitaties en andere familieberichten. 

Plaats uw reactie op 

www.rooisefamilieberichten.nl Al 3 jaar is de wereldwinkel
verkozen tot de beste
cadeauwinkel van Nederland

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen 
van het overlijden van

Kees Herijgers
Erelid van de E.R.H.V.

Vanaf de oprichting in 1948 van onze vereniging heeft hij onafgebroken 
op zijn eigen manier zijn diensten aangeboden. Wij zijn hem hier zeer 

erkentelijk voor en zullen hem missen aan de waterkant.

Namens bestuur ERHV

OVERLĲDENSBERICHTEN
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deze aanbieding is 2 weken geldig

Bij 2 hele broden (naar keuze)

1 kleine amandelstaaf

Van onze stafchef,
kleine amandelstaaf

    28 november   t/m  11 december

      bij aankoop van 
2 broden naar keuze
  1 kleine 
amandelstaaf

1,50

Roomboter amandelstaven maken wij van de beste ingrediënten, 
zoals zuivere amandelspijs, waar niets anders in verwerkt is als 
amandelen en suiker.  Als u twee broden naar keuze koopt krijgt u 
een kleine amandelstaaf voor maar 1,50. Alvast even ‘n voorproefje.

Verse erwtensoep
lekker met roggebrood

€ 2,95 per  1/2 liter

iet
s le

kkers van bekkers...
NIEUW

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

Truffelmayonaise

lekker op de broden

€ 3,25 per potje

 

     

 

Voor een ontspannende en 
helende massage  

Tejo Verdonschot           
Willem Alexanderstr. 1 

5491HT Sint-Oedenrode            
Tel: 0413-477636           

Behandeling op afspraak 

Olland is weer Lightwise

Gezien worden. Dat is belangrijk 
in deze tijd van het jaar. Voorkom 
dat een automobilist je over het 
hoofd ziet, omdat toevallig het 
batterijtje van je achterlicht leeg 
is. De verantwoordelijkheid ligt bij 
je ouders, maar ook bij jezelf. Dat 
was zo’n beetje de boodschap van 
het team dat afgelopen woensdag 
in Olland de fietsen controleerde 
van de Ollandse schooljeugd. On-
dersteunt door het Lightwise-pro-
ject van de ANWB. 

Lightwise is een programma voor 
basisscholen waarin veilige fiets-
verlichting voor leerlingen cen-
traal staat. Met Lightwise helpen 
de ANWB, scholen, leerlingen en 
ouders gezamenlijk mee om het 
aantal verkeersongelukken onder 
kinderen in Nederland te verlagen. 
De Sint-Petrussschool in het Rooise 
kerkdorp meldde zich aan voor het 
plan en werd samen met 499 an-
dere scholen uitverkoren. Daarom 
ontvingen ze een Lightwise Tool-
kit. Die bestaat uit een handige 
gereedschapskoffer met alle be-
nodigdheden voor een veilige en 
verlichte fiets, inspectieformulie-

ren en een digitaal 
lespakket voor de 
leerlingen.  

Daar ging de 
school en een aan-
tal vrijwilligers mee 
aan de slag. De hele 
ochtend brachten kinderen vanaf 
groep 4 hun fiets naar de ploeg. 
Verschillende aspecten werden ge-
controleerd aan de hand van een 
checklist. Maar het ging vooral over 
de verlichting. Bij veel fietsen was 
dat in orde, maar niet bij allemaal. 
Een enkele dynamo werkte niet 

goed, maar ook de wat modernere 
verlichting functioneerde lang niet 
altijd naar behoren. Dat werd ge-
noteerd op een checklist. “Graag 
even aan je ouders laten zien, zo-
dat je fiets weer snel in orde is!”, 
kregen de kinderen als boodschap 
mee. 

De ‘fietsopa’s’ Rien van de Pasch en Dré van Lierop keken, 
samen met andere vrijwilligers, tientallen fietsen na.
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KEURSLAGERKOOPJE

PEPER- STEAKS

3 STUKS

6

95

WEEKAANBIEDING

4 KIPSCHNITZELS+

4 HAMBURGERS

SAMEN VOOR

10

00

VLEESWARENKOOPJE

ACHTERHAM

150 GRAM

GRATIS 100 GRAM FRICADEAU

KOOKIDEE

HACHEE-PAKKET

VLEES&UIEN&KRUIDEN

500 GRAM

5

95

TIP VAN UW KEURSLAGER

GOURMET/FONDUE

7 VLEESSOORTEN

250 GRAM P.P.

5

50

G,KLUIJTMANS.KEURSLAGER

KERKSTRAAT 13, 5492 AH SINT-OEDENRODE

Tel. 0413-472728

WWW.KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL
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Starters van de maand

Vakmanschap gebundeld: byRalph en Cees van Heist

Duurzame samenwerking, daar 
draait het om. Onafhankelijk van 
elkaar startten twee enthousiaste 

ondernemers vorig jaar hun eigen 
bedrijf. Onafhankelijk van el-
kaar werken ze nog steeds, maar 

daarnaast besloten meubelmaker 
Cees van Heist en architect Ralph 
Janssen hun krachten te bun-
delen. De winst? Door gebruik 
te maken van elkaars kennis en 
kunde, kunnen ze de klant een 
‘totaalproduct’ bieden; vanaf het 
ontwerp tot en met de uiteinde-
lijke realisatie. Beide vakmannen 
houden ervan om écht een mooi 
project neer te zetten. Dat doen 
ze apart én gezamenlijk. Vakman-
schap gebundeld, door meubel-
maker Cees van Heist en architect 
Ralph Janssen.

Praktisch design
Ontwerpen in de breedste zin 
van het woord, dat is het vak van 
Ralph Janssen. Als onderdeel van 
Ralph Janssen Architecten richtte 
hij byRalph op, waarmee hij zich 
toespitst op kleinere projecten. 
Ontwerpen is één ding, het ver-
volgens ook nog op praktische 
wijze uitvoeren is weer iets an-
ders. Voor meubelmaker Cees van 
Heist geldt dat precies andersom. 
De naam van zijn bedrijf,  ‘Cees 
van Heist maakt meubels’, toont 
zijn kracht. Voor het Starterscol-
lectief maakten byRalph en Cees 
van Heist samen de grote lees-
tafel in de ontvangstruimte van 
Campus Fioretti. Daaruit bleek 
direct de gouden samenwerking. 
“De leestafel was getekend met 
spleetjes tussen de balken, een 
mooi ontwerp, maar toch minder 
praktisch”, aldus Cees. “Het fijne 

aan de samenwerking met Ralph 
is, dat hij openstaat voor kritiek. 
Als Ralph iets heeft ontworpen, 
kijk ik of het technisch haalbaar is. 
Voor de leestafel hebben we een 
keukenblad van Wengé op de kop 
getikt en daar smalle latjes van ge-
zaagd. Die hebben we tussen de 
spleten geplaatst.” Ralph: “Het 
was een mooie oplossing. Het 
ontwerp is behouden gebleven, 
maar er kunnen geen theelepels 
meer tussen de spleten door val-
len. De tafel is er uiteindelijk alleen 
maar beter van geworden.” 

Hergebruik materialen
Op dit moment zijn beide onder-
nemers bezig met een gezamen-
lijk project. Onlangs werd het 
oude gemeenschapshuis in Olland 
(Holm) gesloopt. Op nagenoeg 
dezelfde plek verrees de nieuwe 
multifunctionele Accommodatie 
(MFA). Om het oude gebouw 
in het nieuwe te laten herleven, 
maakt het tweetal diverse nieuwe 
meubels van materialen uit de 
Holm. “Maar wel dusdanig dat 
het oude hout nog te herken-
nen is”, licht Ralph toe. “De vloer 
van de gymzaal, was bijvoorbeeld 
gemaakt van Merbau. Daar heb-

ben we onder andere twee barta-
fels van gemaakt. Met de houten 
vloer als blad, waarop de sportlij-
nen nog zichtbaar zijn, en delen 
van het klimrek als onderstel.” In 
het café komen straks vijf ‘ver-
nieuwde’ tafels te staan. Het stuk-
je ‘Holm’ dat u op de bijgaande 
foto ziet, krijgt een nieuwe functie 
als tafelpoot. “Het was een hele 
uitdaging om al het materiaal te 
verzamelen”, vertelt Cees, “maar 
de samenwerking met de slopers 
en het bouwbedrijf ging perfect. 
We hebben bijna al het bruikbaar 
materiaal kunnen behouden.” 

Een duurzaam gebruik van mate-
rialen, maar vooral een duurzame 
samenwerking. Samen bedenken, 
ontwikkelen en realiseren, uiter-
aard in samenspraak met de klant. 
Vakmanschap gebundeld door 
Cees van Heist en Ralph Janssen. 
Benieuwd naar de mogelijkheden? 
Kijk op www.ceesvanheist.nl of 
op www.by-ralph.nl. U kunt ook 
direct contact opnemen met één 
van beiden: 

Cees van Heist, tel 06-8355 3281
byRalph, tel 06-2077 6953.

Starter van de 
maand is een 
initiatief van:

Campus Fioretti: interessant 
voor startende ondernemers  
Het zal u niet ontgaan zijn, de 
Campus Fioretti is dé plaats waar 
ondernemers elkaar ontmoeten en 
waar starters hun bedrijf kunnen 
huisvesten. Inmiddels zijn er 18 
startende ondernemers gevestigd 
in de Campus. Ze maken, behalve 
van eigen kantoorruimte, gebruik 
van een inspirerende ruimte waar 
ze kunnen werken, vergaderen of 
workshops verzorgen. Er zijn nog 
steeds plaatsen vrij in het gebouw.

In de Campus Fioretti is ruimte 
beschikbaar voor elk zakelijk doel, 
tegen een scherp tarief voor in-
dividueel gebruik of groepen tot 
150 personen.  Arthur Frieser, 
voorzitter van het Starterscollec-
tief over de bedrijfsruimten. “Je 
bedrijf starten is al een hele bij-
zondere gebeurtenis. Als je dan 
ook nog bedrijfsruimte nodig hebt, 
of dat overweegt, denk dan eens 
aan de Campus Fioretti. Een plek 
waar je niet alleen vierkante me-
ters oppervlakte huurt maar juist 
onderdeel wordt van een onder-
nemende gemeenschap waarin 
je met elkaar groeit en van elkaar 
leert. De ondernemers in de Cam-
pus Fioretti zijn allemaal starters. 
Iedereen loopt tegen vergelijkbare 
vraagstukken aan. Mensen delen 
kennis en inzichten met elkaar. 
Ook worden er samen al projec-
ten opgepakt en klanten bediend 
in onderlinge samenwerking. Vaak 
wordt er samen geluncht en kun je 
altijd bij je buurvrouw of buurman 
even binnen lopen voor een advies 
of gewoon voor een praatje. Er zijn 

in de Campus nog diverse ruim-
ten beschikbaar, de oppervlakte is 
deels ook flexibel in te richten. Je 
huurt voor een tijdelijke periode 
(3-5 jaar) en de tarieven (alsook 
de ontwikkeling daarvan) is ge-
richt op het maximaal ruimte bie-
den aan de startende ondernemer. 
Kom gerust eens kijken! Je bent 
van harte welkom. Voor meer in-
formatie: www.campusfioretti.nl”

advertorial

Rampzalig EK krijgt mooi staartje voor De Stek

Het Europees Kampioenschap 
voetbal, eerder dit jaar, verliep 
voor Nederland desastreus. De 
verwachtingen waren hoogge-
spannen, maar het Nederlands 
elftal ging al na de eerste ronde 
naar huis. Ook Sint-Oedenrode 
baalde, maar had wel genoten van 
drie prachtige voetbalavonden op 
de Markt, georganiseerd door 
Rooi Events. Nu, meer dan een 
half jaar later, profiteert Odendael 
afdeling De Stek van de grote op-
komst destijds. 

Afgelopen donderdag kreeg Gerrie 

Louwen van De Stek namelijk een 
cheque overhandigd van maar liefst 
750 euro. Die kreeg ze uit handen 
van Bart van Gerwen - namens de 
Lions – en Fred van Rooij van Rooi 
Events. Tijdens het EK reikte Rooi 
Events ook al een cheque uit. Toen 
was stichting gehandicaptenzwem-
men de gelukkige. Voor het andere 
goede doel liet de organisatie de 
keuze over aan de Lionsclub Sint-
Oedenrode. Daar wist de liefdadig-
heidsinstelling wel raad mee en het 
koos voor De Stek.
De Stek biedt oudere mensen, die 
nog steeds zelfstandig wonen (bui-

ten Odendael), een dagbesteding 
aan. Dit om eenzaamheid tegen te 
gaan en om mantelzorgers te ont-
lasten. “Iedere dinsdag en donder-
dag hebben we een groep van tien 
gasten. Omdat we een wachtlijst 
hebben, komt daar zeer binnen-
kort de maandag bij. Er zijn genoeg 
vrijwilligers, dus dat is geen pro-
bleem”, zegt coördinator Louwen 
trots. Ook met het mooie bedrag 
van 750 euro weet De Stek wel 
raad. Louwen: “Van dat geld gaan 
we gezellig een dagje weg. Daar 
genieten onze gasten altijd ontzet-
tend van.”

v.l.n.r.: Bart van Gerwen namens de Lions, Gerrie Louwen 
van De Stek en Fred van Rooij namens Rooi Events.

“Live the life you love,
love the life you live”

Nieuw: Mi Moneda
Nu ook de ringen van 
Mi Moneda
Match met het muntcollier

Heuvel 34
Sint-OedenrOde

0413 870049

1 december open 

diamonds are a
girls best friend

prachtige
openingsactie

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE | 0413 870049
INFO@MARIJKE-WELTEN.EU

Be my Valentine

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE  
0413 870049

WWW.WELTENJUWELIERS.NL
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Martijn
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

UW INLIJSTWERK

VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL 

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

www.brabantlijsten.nl

verf behang
& woondecoratie

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

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

Antwan Kuis

TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
Oranje Nassaulaan 7a

5491 HC Sint-Oedenrode.

Telefoonnummer:
0413-745018

Te bereiken:
Maandag t/m 

Donderdag
09:00 - 12:00

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

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

                                                            Implant Company
                                www.implantcompany.nl

50 jaar
Proficiat!

Henri - Maud - Rob - Niels

SUUS
geboren op 19 november 2012

Trots en blij 
verwelkomen wij 

onze dochter en zusje

Dennis van Zutphen & 
Yvonne Verbakel
zusje van Lieke

Anjerlaan 44, 5492 JE 
Sint-Oedenrode

“ Het Roois Kaashuis ”

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

Kom Proeven!!

Kaasstunt !! 
Noord Hollandse belegen kaas
500 gr. € 4,95 natuur gerijpt.

Extra voordeel  ! De absolute top !   
Beemsterkaas
Exclusief oudsnijdbare 500 gr. € 6,25
Kom proeven !!

Hollandse geitenkaas
Blije geit jong belegen 500 gr. € 6,95
Blije geit pikant belegen 500 gr. € 7,45
Boerenpracht 
Boeren affiné extra belegen 14 maanden gerijpt
500 gr. € 6,95 puur natuur

Ambachtelijke vleeswaren, 
vers van het mes
Leverkaas 100 gr. € 0,99
Ardenner boterhamworst 100 gr. € 0,99
Gebraden fricandeau 100 gr. € 1,59
Sinterklaas voordeel !!
Ambachtelijke worstenbroodjes per stuk € 1,15  
Nu 6 halen 5 betalen

“Bestel tijdig uw kerstpakketten “

 

5492 BL  S int- Oedenrode
Tel.   0413-477829

w w w.unique -k apsalon.nl

5492 BL  S int- Oedenrode
Tel.   0413-477829

w w w.unique -k apsalon.nl

 

Wist u dat…
We vanaf december ook op MAANDAG geopend zijn 

van 13.00 tot 18.00 uur!

Wij elke 3 maanden een wassen-knippen-drogen 
behandeling verloten!

De nieuwste trend uit Amerika….feather extensions 
ook bij ons in de salon te verkrijgen is!

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

Roel van der Zanden 
bedankt iedereen 
voor de bloemen 

en felicitaties 
met het behalen 

van de titel 
"Ondernemer van het Jaar".

Handelsweg 12
5492 NL, Sint Oedenrode

T 0413 - 476070
www.johnvanderzanden.nl

30-11-30
Frits 

Proficiat, Pa & Ma

Hoera een meisje !
Geboren op 14-11-2012

Tess

Dochter van
Rens Vervoort

en Kim van Boxtel
zusje van Mila

Marijnenstraat 28
5491 CT Sint Oedenrode

Daan 18 jaar

Proficiat

Supertrots zijn wij 
op onze zoon

Ties
21-11-12

Rob vd Tillaar en Yvonne Dortmans
C. Rossemsstraat 16

5491 BG Sint Oedenrode

1 jaar in Sint-Oedenrode
Feestelijke actie !

Bij elke aankoop in de maand 
december maakt u kans op 
1 van de 3 Welten Juweliers 
cadeaubonnen van € 100,-

Heuvel 34
Sint-OedenrOde

0413 870049

1 december open 

diamonds are a
girls best friend

prachtige
openingsactie

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

www.wELTENjUwELIERS.NL

OUD GOUD ACTIE
LEVER bIj ONS Uw OUDE 

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

* u ontvangt dit in vorm 
van een korting bij aankoop 

van een nieuw sieraad.

Reparatie:  goud/ zilver- horloges
Ontwerpen/ taxatie

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

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

Heuvel 34
Sint-OedenrOde

0413 870049

1 december open 

diamonds are a
girls best friend

prachtige
openingsactie

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

www.wELTENjUwELIERS.NL

OUD GOUD ACTIE
LEVER bIj ONS Uw OUDE 

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

* u ontvangt dit in vorm 
van een korting bij aankoop 

van een nieuw sieraad.

Reparatie:  goud/ zilver- horloges
Ontwerpen/ taxatie

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

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

Heuvel 34
Sint-OedenrOde

0413 870049

1 december open 

diamonds are a
girls best friend

prachtige
openingsactie

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

www.wELTENjUwELIERS.NL

OUD GOUD ACTIE
LEVER bIj ONS Uw OUDE 

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

* u ontvangt dit in vorm 
van een korting bij aankoop 

van een nieuw sieraad.

Reparatie:  goud/ zilver- horloges
Ontwerpen/ taxatie

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

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

Familieberichten aanmelden via redactie@demooirooikrant.nl
of loop even binnen op ons kantoor, Heuvel 17
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TriNed Glasvezel, 
de lokale provider 
met service!

www.trined.nl

6030
100

Indien u een glasvezelaansluiting bij TriNed Glasvezel wilt bestellen dan 
kunt u hiervoor het bestelformulier invullen op www.trined.nl. 

U kunt ook bellen met 0413 477885

Op vrijdag 30 november en vrijdag 7 december staat de 
informatiebus van TriNed Glasvezel op het Kerkplein.

Nu alle 30, 60 en 100Mbps glasvezelpakketten met of zonder televisie en 

bellen het eerste jaar voor slechts €45,- per maand!
 E45,- 

TriNed neemt landelijk monteursbedrijf over

TriNed Glasvezel ook beschikbaar in Limburg

De van oorsprong Brabantse glas-
vezelprovider TriNed Glasvezel 
breidt haar netwerk vanaf 1 ok-
tober uit van 9 naar 29 regio’s. 
Naast de negen huidige actieve 
gebieden, voornamelijk gelegen 
in Noord-Brabant, gaat TriNed 
Glasvezel verder uitbreiden naar 
de glasvezelnetwerken van Reg-
gefiber in meerdere regio’s in 
Noord-Brabant en in de provincie 
Limburg. De uitbreiding betreft 
bestaande glasvezelnetwerken, 
maar ook vraagbundelingstrajec-
ten in verschillende gemeenten. 
Dit geeft aan dat TriNed al lang 
niet meer het kleinste jongetje 
van de klas is. Het Rooise bedrijf 
is een serieuze speler op de markt 
en is zelfs landelijk actief op ser-
vicegebied.

Diensten
TriNed Glasvezel levert diensten 
aan consumenten, maar ook voor 
zakelijk gebruik. Hierbij heeft de 
klant de keuze uit meerdere pak-
ketten met een aanbod van diver-
se internetsnelheden, een breed 
scala aan televisiezenders en uit-

breidingspakketten voor telefonie. 
Behalve uit Brabant en Limburg 
stromen ook aanvragen uit andere 
delen van het land binnen.

Servicewinkels
Service en een goede bereikbaar-
heid zijn voor TriNed Glasvezel erg 
belangrijk. Voor een optimale on-
dersteuning heeft TriNed Glasvezel 
in elk actief gebied een servicewin-
kel gevestigd. De klanten kunnen 
hier terecht voor een demonstra-
tie, maar ook voor servicevragen 
over apparatuur en de diensten. 
De telefonische klantenservice is 
bereikbaar via een lokaal telefoon-
nummer, waarbij geen wachttijden 
gehanteerd worden. Daarnaast 
verzorgen eigen monteurs de in-
stallatie- en servicebezoeken bij de 
klant. TriNed Glasvezel garandeert 
bij een storing een bezoek binnen 
één dag, ook in het weekend! Aan-
gezien TriNed sinds vorige week 
een landelijk monteursbedrijf heeft 
overgenomen, kan het landelijk 
service bieden. Waar en wanneer 
u een monteur nodig heeft.

Valkenburg
De eerste gemeente waar TriNed 
Glasvezel actief zal deelnemen, 
is bij het nieuwe vraagbunde-
lingstraject in Valkenburg. In de 
komende maanden zal gekeken 
worden of de inwoners van Val-
kenburg voldoende interesse heb-
ben. Wanneer minimaal 30% van 
de inwoners kiest voor een glasve-
zelprovider, wordt glasvezel in Val-
kenburg aangelegd. Ook andere 
Limburgse en Brabantse gemeen-
ten zullen dit jaar nog volgen.

Actie
Om de uitbreiding naar Limburg 
te vieren, wil TriNed Glasvezel 
nieuwe klanten voorzien met een 
actie die nog nooit eerder plaats 
heeft gevonden. Bij elke 100Mbps 
glasvezelverbinding ontvangt elke 
nieuwe klant van TriNed Glasvezel 
geheel gratis een 10,1” Android 
4 tablet. De klant kan in plaats 
van de tablet kiezen om bij een 
60Mbps of 100Mbps glasvezel-
verbinding het eerste jaar slechts  
€ 45,- per maand te betalen.   

Reünie Bar-Disco-’t Klumpke 
zéér geslaagd
Afgelopen zaterdag heeft de fees-
telijke reünie plaatsgevonden van 
Bar-Disco-’t Klumpke in Café Oud 
Rooy aan de Markt te Sint-Oeden-
rode. De opkomst was gigantisch, 
volgens de organisatoren zijn er 
241 personen geweest die avond. 
Het was dan ook een zéér ge-
slaagd festijn, waar nog lang over 
nagepraat zal worden. 

Vanaf het eerste moment was het 
gezellig en zat de sfeer er goed in. 
Het leek meer een familiereünie 
dan een reünie van “oude” kroeg-
tijgers. Je zag menigeen handjes 
schudden en elkaar nog eens goed 
aankijken, want sommigen hadden 
elkaar 30 jaar of langer niet meer 
gezien, laat staan gesproken. ‘Hoe 
ist met jouw?’ ‘Gij bent ôk ouwer 
en grijzer geworden.’ ‘Gij bent 
toch getrouwd met ….. en ben de 
al opa of oma?’ Enfin, zo gonsde 
het door het hele café, herinnerin-
gen van vrüger werden veelvuldig 
opgehaald. Dit laatste werd die 
avond door Rien van Genugten 
nog eens op een zeer ludieke en 
humoristische wijze gebracht. Een 
ding werd wel weer eens duidelijk, 

‘t ware vrüger ôk gin schatjes!!
Ook Hans en Riky Kersten, uit-
baters van voormalig Bar-Disco-’t 
Klumpke, genoten zichtbaar van 
de geweldige opkomst en hebben 
met veel “oud” klumpkegangers 
handen geschud en verhalen van 
vroeger gedeeld. De muziek van 
weleer klonk door het hele café, 
vele hits van toen werden door 
de diskjockeys Ed Steenbakkers 
en Harrie Swinkels enthousiast ge-
draaid en zorgden ervoor dat de 
stemming er goed in zat. De vrien-
dengroepjes van toen zochten el-
kaar weer op, lekker ouwehoeren 
en, zoals vanouds, werd menig 
glaasje genuttigd. 

Al met al kan de organisatie van 
de reünie terugkijken op een super 
geslaagd feest. De organisatoren, 
Harrie Swinkels, Henk Kersten, Jan 
van Kronenburg, Peter Bekkers 
en Theo van Erp, bedanken alle 
bezoekers en Café Oud Rooy en 
diens personeel voor hun bijdra-
gen aan het slagen van dit super 
gezellig feest. Kijk voor foto’s van 
de reünie op de website 
www.reunieklumpke.nl 

3-gangen keuzemenu: 
€ 19,25 

Bij 4 x keuzemenu 
1 fles wijn GRATIS

Ook geldig tijdens de Kerst!

Restaurant De Liempdse Barrière, 
Peerkesbos 1 Liempde (A2, afslag 26) Tel. 0411-631454

1ste en 2de kerstdag open van 11.00-22.00 uur
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World=U jongeren brengen bood-
schap naar de VN in New York
19 Jongeren van World=U zijn in 
New York om namens 260 jon-
geren uit 19 teams vanuit heel 
Nederland hun ervaringen met 
coöperatieve waarden en samen-
werking te delen. Op maandag 19 
november doen ze dat tijdens de 
Closing Ceremony van het Inter-
national Year of Cooperatives bij 
de Verenigde Naties. Eerder gin-
gen ze in dialoog bij Rabobank 
New York, deden ze vrijwilligers-
werk bij de Soup kitchen en kre-
gen ze een masterclass over NYC 
as an ecosystem bij Brooklyn Bo-
tanic Gardens.

"Worden klanten ook afgewezen 
op basis van duurzame criteria?", 
was een vraag van een van de jon-
geren aan MT-lid Andre Blom van 
Rabobank New York. Dit leidde tot 
een boeiend gesprek over de kern-
waarden, risicomanagement en di-
lemma's van coöperatief bankieren. 
Daarnaast kregen de jongeren via 
een live-verbinding ook een beeld 
van Rabobank California en hun 
manier van community banking. 
De ngo Just Food liet zien hoe zij 
in diverse projecten samenwerken 
met Rabobank New York. Zoals bij-
voorbeeld een course van twee we-
ken over New York as an ecosystem 
waarbij ze jongeren onderwijzen in 
het belang van lokale biodiversiteit. 
De jongeren kregen hier ook een 
voorproefje van via de masterclass.

International Cooperative Youth 
Statement
Jongeren en een duurzame sa-
menleving staan hoog op de 
agenda van de VN. World=U 
draait om jongeren die in dialoog 
gaan, coöperatief samenwerken 
en ondernemen. Tijdens het Youth 
Event, onderdeel van de Closing 
Ceremony van het International 
Year of the Cooperation, krijgen 
de World=U jongeren de kans om 
te laten zien hoe World=U hier-
aan bijdraagt en waarom het zo 
belangrijk is. Dit doen ze door in 
dialoog te gaan met jongeren uit 
heel de wereld en mee te werken 
aan een International Cooperative 
Youth Statement. Het Youth Event 
is een initiatief van het departe-
ment Economische en Sociale Za-
ken van de VN, in samenwerking 
met de Internationale Arbeidsor-
ganisatie en de Rabobank.

EtenEten van World=U

Steun de lokale voedselbanken

Donderdag 13 december vindt 
het benefietdiner EtenEten van 
World=U plaats in de Beurs te 
Sint-Oedenrode. 10 enthousiaste 
jongeren uit Sint-Oedenrode en 
Schijndel zijn al maanden bezig 
met de voorbereidingen om het 
diner tot een groot succes te bren-
gen. 

Het aantal gezinnen die weke-
lijks voedsel ophalen bij de lokale 
voedselbanken stijgt jaarlijks terwijl 
huishoudens, winkeliers en groot-
handels dagelijks kilo’s voedsel 
weggooien. De jongeren vinden 

dat dit anders kan, en vooral an-
ders moet! Daarom organiseren zij 
een diner met eten dat bestaat uit 
producten die anders weggegooid 
zouden worden door bijvoorbeeld 
groothandels. Hierbij kunt u den-
ken aan kromme komkommers die 
we niet in de supermarkt schap-
pen tegen komen. De opbrengst 
van het diner komt ten goede 
aan voedselhulp Sint-Oedenrode 
(onderdeel van Voedselbank Box-
tel – Voedselbank Nederland) en 
voedselhulp Schijndel (Vincentius-
vereniging). 

Wilt u een gezellig en smakelijk 
avondje uit met livemuziek van de 
band Sounds Perfect voor slechts 
42,50 euro all inclusive en daar-
mee ook nog onze lokale voedsel-
banken steunen? Reserveer snel 
uw kaarten op www.eten-eten.nl 
want de kaartverkoop sluit op 2 
december! Wilt u ons steunen en 
daarmee de lokale voedselbanken 
maar kunt u er helaas niet bij zijn? 
Bezoek onze website www.eten-
eten.nl en/of neem contact met 
ons op voor sponsoring (geld/na-
tura), eenmalige donatie of steun 
ons met de club van 25! 

Deze Schijndelse en Rooise jongeren vormen de ploeg die het evenement vormgeven

Support en Co stopt met winkel Boskant, 
Jan Hellings wil door

De supermarktformule Support en 
Co stopt vanaf 1 januari met het 
Attent  supermarktfiliaal in Bos-
kant. Dat kreeg franchisenemer 
Jan Hellings afgelopen donderdag 
te horen. Ondanks dat nieuws is 
Hellings niet van plan de hand-
doek in de ring te gooien.

Zelf zegt Hellings dat hij het al een 

tijdje aan zag komen. De omzet 
liep terug en volgens de Schijndel-
naar was het ook niet meer nodig 
om soms met wel vijf mensen in de 
winkel te staan. Support en Co is 
een concept waarbij mensen met 
een beperking of met problemen 
aan het werk worden gezet om 
zich terug te werken in de maat-
schappij. Van dat principe wordt 

dus afgestapt.
De komende weken gaat Hellings, 
die in een eerder stadium de win-
kel ook al zelfstandig runde,  af-
tasten of er voldoende draagvlak 
is in Boskant om de winkel te laten 
overleven. Hij zal op zoek gaan 
naar vrijwilligers die hem willen 
helpen in de winkel en als bezor-
ger. Dit om de kosten te drukken. 
Als Hellings merkt dat Boskant er 
niet genoeg achter staat zal hij 
de deur op slot doen. Wilt u zich 
als vrijwilliger nuttig maken in de 
dorpswinkel? Meld u dan aan bij 
Jan Hellings.

Aanbieding geldt t/m woensdag 5 december. Boskantseweg 87, Sint-Oedenrode.

Gourmetten met 
SINTERKLAAS wordt
pas een feest, als U bij 
Landwinkel ‘de Bever’ 
bent geweest!

De lekkerste salades uit
eigen keuken!

Knalaanbieding:
Kistje mandarijnen (32 stuks)  € 3,99

Start verbouwingsopruiming

korting tot 50 %
Dames, heren, kinderschoenen Boudewijns Schoenen B.V. - Nieuwstraat 24 5691 AC  Son - www.boudewijns-schoenen.nl

Kossen | Design

T: 06-53369747    
E: info@kossendesign.nl  
I: www.kossendesign.nl  
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Met Rima naar het ziekenhuis of revalidatiecentrum

Er gaat geen dag voorbij in Sint-
Oedenrode zonder dat je een bus-
je van Rima ziet rijden. Let er maar 
eens op, je komt er zeker eentje 
tegen. Het taxibedrijf uit Olland 
verzorgt namelijk groepsvervoer, 
leerlingenvervoer, luchthavenver-
voer, ‘normale’ ritten en dag ver-
zorging. Ook voor personeel wat 
niet in staat is om zelf auto te rij-
den biedt Rima een oplossing voor 
werkgevers. Wat veel mensen niet 
weten is dat Rima eveneens zeer 
bekwaam is in vervoer naar zie-
kenhuizen en revalidatiecentra. 
Bent u ziek of herstellend van een 
ziekte of blessure en is zelf rijden 
geen optie? Laat u dan rijden door 
Rima. “Uw taxirit is onze zorg”, 
aldus Marijn, eigenaar van het 
taxibedrijf.

Taxibedrijf Rima, gevestigd aan de 

Pastoor Smitsstraat in Ol-
land is een niet meer weg 
te denken begrip in deze 
regio van Brabant. Met 
een wagenpark van zes-
tien bussen (waarvan vijf 
rolstoelbussen) en drie 
wagens  is het bedrijf een 
serieuze speler. De chauf-
feurs worden allemaal 
opgeleid tot professionele 
en uiterst servicegerichte 
vervoerders. “Heel be-

langrijk is dat mensen in de regio 
weten dat we doen aan zittend zie-
kenvervoer”, legt Marijn uit. “Wij 
brengen u met onze welbekende 
zorg naar alle ziekenhuizen en zor-
ginstellingen in heel Nederland en 
zelfs daarbuiten. In de loop der tijd 
is er veel veranderd en kunnen de 
vergoedingen van verschillende 
verzekeringsmaatschappijen flink 
uiteenlopen. Tevens komt niet ie-
dereen meer in aanmerking voor 
een taxivergoeding. Om hiervoor 
in aanmerking te komen kunt u 
hiervoor een aanvraag doen bij uw 
verzekeringsmaatschappij. Als u in 
aanmerking komt, ontvangt u een 
vrijwaring. Deze levert u bij ons 
in en wij verzorgen de financiële 
afwikkeling. We brengen mensen 
weg en halen ze ook weer op. Dat 
biedt ontzettend veel voordeel en 
mogelijkheden.” Daarmee doelt 

Marijn onder andere op het ge-
mak. Bent u ernstig ziek of dusda-
nig geblesseerd en moet u naar het 
ziekenhuis voor een behandeling? 
Zelf kunt u niet rijden en u wilt ook 
niet altijd familie of vrienden op la-
ten draven. Bel dan eens naar uw 
zorgverzekeraar. De kans is groot 
dat u machtiging krijgt. Als dat zo 
is, komt u in deze streek automa-
tisch uit bij Rima. 

De chauffeurs van Rima worden op 
alle fronten getraind, ook op soci-
ale vaardigheden. Marijn: “Wan-
neer u vaker naar het ziekenhuis 
moet, dan streven wij ernaar dat u 
altijd dezelfde chauffeur meekrijgt. 
We merken vaak dat er een band 
ontstaat. Dat hoeft natuurlijk niet, 
maar het gebeurt wel. De chauf-
feur is misschien wel de eerste die 
iemand ziet als er slecht of goed 
nieuws is verteld in het zieken-
huis.” Daarnaast staat de service 
bij Rima hoog in het vaandel. De 
bestuurder haalt de mensen thuis 
op en loopt bij wens mee naar bin-
nen bij het ziekenhuis.  

Rima Taxi, 
Pastoor Smitsstraat 15, 
5491 XL Sint-Oedenrode, 
tel: 0413 472721

advertorial

Storm gooit boom op Klaverpad

De eerste najaarsstorm van het sei-
zoen heeft meteen voor overlast 
gezorgd. Zondagochtend waaide 
op het Klaverpad een boom om 

en versperde het fietspad. Geluk-
kig raakte niemand gewond. De 
brandweer en de gemeente heb-
ben de boom opgeruimd.

Gratis feestmaal bij Kam Fa

Chuan Xu Chang en Rui Yong 
Cheng, eigenaars van Chinees 
restaurant Kam Fa in Sint-Oeden-
rode, rolden vorige week dinsdag-
avond de rode loper uit voor bijna 
honderd vaste klanten en vrijwil-
ligers. Ze nodigden hen uit voor 
een gratis feestmaal ter gelegen-
heid van het eenjarig bestaan van 
de eetgelegenheid. 

Een paar weken daarvoor deed 

het Chinese koppel een oproep in 
DeMooiRooiKrant. Lezers moch-
ten vrijwilligers opgeven die het 
verdienen om eens een keer in het 
zonnetje te worden gezet. Tiental-
len inzendingen stroomden bin-
nen. Kam Fa maakte een selectie 
en verraste de vrijwilligers met 
een uitnodiging. De eigenaresse 
verklaarde die avond dat ze vrij-
willigers zo ontzettend waardeert, 
omdat ze zelf ook veel vrijwilligers-

werk heeft gedaan. Ze weet daar-
om wat deze mensen er allemaal 
voor over hebben om anderen van 
dienst te zijn. 
Iedereen genoot van het lekkere 
eten. De eigenaar had zijn uiterste 
best gedaan om een feestmaal te 
maken om nooit te vergeten. Ge-
zien de vele positieve reacties was 
dat goed gelukt. Het koppel is van 
plan om ook volgend jaar weer 
een dergelijk diner op te zetten. Heuvel 30 | 5492 AD te St Oedenrode | 0413 47 17 37 | www.senzhaircare.nl

Wij zijn op zoek naar een creatief talent!

Heb jij:
 je kappersopleiding afgerond,

Minimaal 3 jaar ervaring in het vak,
geen bezwaar om te blijven leren,

Genoeg pit om ons trendy team te komen versterken!

Dan nodigen wij je graag uit om te solliciteren naar de 
functie van Haarstyliste. Stuur je motivatie ( met pasfoto) 

naar:

info@senzhaircare.nl

Markt 9
5492 AA  Sint-Oedenrode

WWW.senzhaircare.nl
Tel 0413 – 471737

Deze advertentie is 2,50 waard!*

M.i.v. 1 december bent u bij Senz 
ook van harte welkom op:

maandag van 13.00 uur tot 18.00 uur 
en op woensdag avond tot 20.00 uur.

*Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u 
tijdens deze nieuwe openingstijden 2,50 euro korting 

op uw knip en/of kleurbehandeling.
Deze actie is geldig in de maand december.

Stichting Alertzorg en Welzijn
Eerschotsestraat 12 5491AC Sint Oedenrode

0413 – 841957

www.alertzorg.nl
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Twee benen in de schoorsteenmantel

Voor de kinderen van groep 1 t/m 
4 van de Rooise basisscholen is 
het nu de spannendste tijd van 
het jaar. Sinterklaas en zijn Pieten 
zijn in het land! Lief zijn dus, en 
hopen dat er ’s morgens iets in je 
schoentje zit. Afgelopen woens-
dag konden honderden kinderen 
genieten van een voorstelling 
rondom dit thema in Cultureel 
Educatief Centrum Mariendael. 
Theatergroep LISenIMKE uit Den 
Bosch, bestaande uit drie perso-
nen, bracht het stuk ‘Twee benen 
in de schoorsteenmantel’. 

Curioso, marktplaats voor cul-
tuureducatie in Sint-Oedenrode, 
regelde dit optreden samen met 
twee andere marktplaatsen in de 
buurt, namelijk met  CultuurBox 
en Plein23. Ook daar werd het 
toneelstuk opgevoerd. Twee be-
nen in de schoorsteenmantel is 
een muzikale voorstelling over het 
horen van geluiden. Over iets zo 
graag willen hebben dat je er niet 
van kan slapen. Over bang zijn of 
je wel lief bent geweest. Over het 
gevoel dat Sinterklaas alles weet. 
Dat gevoel wisten de drie acteurs 
perfect over te brengen op de kin-
deren, die vol spanning en enthou-
siasme meeleefden. 

Het verhaal ging als volgt: Sinter-
klaas is in het land. Eef en Sam zijn 
er helemaal klaar voor. Sam heeft 
maar één wens, een knuffelkonijn, 
Eef kan niet kiezen en heeft een 
verlanglijst vol. Ineens verschijnt 
Piet Zwartjes in het huis van Eef 
en Sam. Hij is vastbesloten te blij-
ven totdat hij Sinterklaas ontmoet 
heeft. Door de komst van Piet 
Zwartjes wordt het ineens minder 
gezellig in huis. Het wachten op 
Sinterklaas slaat om in vreemde 
situaties, jaloezie, problemen en 
avontuur. 

Dat was erg spannend dus! Nu is 
het tijd om het Sinterklaas thuis 
te beleven. Thuis, voor de eigen 
schoorsteenmantel.  

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

info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

Openluchttheater Mariëndael presenteert:
 Doornroosje  

een voorstelling voor jong en oud, vanaf 4 jaar.
Ze zal zich prikken aan een spinnenwiel als ze zestien is en ze 
zal de prik overleven. Gelukkig kan een van de goede feeën 
de wens een beetje veranderen; Roos zal geprikt worden en 

daarna slapen, tot de prins van haar dromen haar wakker kust.
Maar is er wel een prins van haar dromen?

En zal hij haar komen kussen?
 

Het beroemde verhaal werd speciaal voor Toneelvereniging 
Mariahout bewerkt door Michelle van Daalhoof, die tevens de 

regie in handen heeft.
 

Kaartje voor deze voorstelling zijn te verkrijgen bij het VVV te 
Sint Oedenrode en kosten 4,00 euro per persoon.

 
Aanvang: Zaterdag 4 augustus 2012 om 15.00 uur

Meer informatie kunt u vinden op de website van Mariëndael.

Samen met de Rabobank Senioren Service 
kunt u het zelf. Dat is het idee
Rabobank is een bank die dicht-
bij de mensen staat, midden in 
de maatschappij. Dat betekent 
dat Rabobank voor bijvoorbeeld 
jongeren, startende bedrijven en 
senioren speciale aandacht heeft. 
Dienstverlening aangepast aan 
persoonlijke wensen en behoef-
ten. Dat is ook de reden voor de 
ontwikkeling van de Rabobank 
Senioren Service, bijzondere aan-
dacht voor senioren.

Om precies te weten wat er leeft 
onder onze klanten, wordt door 
Rabobank regelmatig onderzoek 
gedaan naar klanttevredenheid. 
Uit dat onderzoek blijkt dat seni-
oren steeds meer specifieke vra-
gen hebben op financieel gebied. 
Dat is ook niet zo gek: in de loop 
der jaren wordt voor senioren 

‘geld verdienen’ minder belang-
rijk, maar gaat het vaker over 
vermogensplanning. Hoe maak ik 
geld vrij voor leuke dingen? Wat 
is de beste manier van schenken 
aan kinderen? En hoe kan ik fis-
caal- vriendelijk mijn nalatenschap 
regelen? Voor al deze vragen, en 
meer, introduceert Rabobank Sint-
Oedenrode Schijndel de Rabobank 
Senioren Service. 

Bijeenkomsten en cursussen 
Andere onderdelen van de Rabo-
bank Senioren Service zijn verschil-
lende bijeenkomsten en cursus-
sen. Zo vinden er in december een 
aantal bijeenkomsten plaats over 
erven en schenken. Tijdens deze 
avond krijgt men informatie over 
hoe men optimaal kan profiteren 
door slim te schenken en gebruik 

te maken van het erfrecht. Aan-
melden voor deze bijeenkomsten 
is helaas niet meer mogelijk. Daar-
naast worden er in 2013 cursussen 
gegeven om eenvoudig te bankie-
ren via internet.   

De Rabobank Senioren Service is 
een brede dienstverlening voor 
iedereen die hier aanspraak op wil 
maken. Wilt u meer informatie? 
Belt u dan met (0413) 491 491 of 
kijk op www.rabobank.nl/stos 

advertorial

BOUWKAVELS NIJNSEL

Tel 0413-472983
www.vandenbergmakelaardij.nl

21% BTW KORTING

KOOP VÓÓR
1 JANUARI 2013

EN PAK JE

VOORDEEL!*

NIJNSEL, DE LAGE WEIDE
230 tot 510m²
Geschikt voor tweekappers of vrijstaand huis

Vanaf 1 januari 2013 worden de
hypotheekregels aangescherpt!!

Profiteer van de huidige regelgeving.
*informeer naar de voorwaarden

VRIJE
 VERKOOP

Vanaf 5 december
Ook grote maten 
voor winkels en 

bedrijven.

Bobbenagelseweg 14

0413-478843/06-27366600
Verkoop tot 19.00 uur

Vanaf 5 december
Ook grote maten 
voor winkels en 

bedrijven.

Bobbenagelseweg 14
478843/06-27366600
Verkoop tot 19.00 uur

Vanaf 6 december
speciaal voor 

bedrijven / winkels
 

Grote kerstbomen
Voor het vervoer kunt u 

de kerstboom gratis laten 
inpakken

Sint-Oedenrode

Extra openingstijden
 

 
 

 
 

 
    

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

do. 29 nov.  9.00 - 21.00 uur
vrij. 30 nov.  9.00 - 21.00 uur
za. 1 dec.  9.00 - 18.00 uur
ma. 3 dec.  10.00 - 21.00 uur
di. 4 dec.  9.00 - 21.00 uur
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Voorverkoop Prinsenzittingen 
2013 van start

55

PAPGAT

nog   dagen

tot carnaval  
74PAPGAT JOURNAAL

Het programma is rond. Het kind 
Prinsenzittingen 2013 is geboren 
en de commisssie prinsenzittingen 
van Papgat is bijzonder gelukkig 
met dit nieuwe programma. Deze 
week zijn de eerste uitvoeringen 
gepland en zullen de artiesten, ruim 
120 in getal, hun acts voor de com-
missie Prinsenzittingen gaan tonen.

De commissie heeft de afgelopen 
maanden alle artiesten al bezocht in 
hun repetitieruimten en als de voor-
tekenen niet bedriegen beloven het 
weer vier erg bijzonder leuke avon-
den te worden. Op 11, 12 januari en 
18 en 19 januari 2013 zal De Beurs 
weer een mooi aangeklede en volle 
tempel van plezier zijn. Een avondje 
gezellig uit met een echt Roois pro-
gramma. 

Amusement van hoog niveau en 
vier kletsers die het klappen van de 
zweep wel voort kennen. 
Hun teksten zijn nagenoeg klaar al 
zijn de kletsers nog wel in afwach-
ting van grootse gebeurtenissen in 
Rooi, politieke dwalingen of andere 
zeer noemenswaardige zaken. De 
afgelopen weken lijkt er stof genoeg 
geweest te zijn voor de politieke on-
derdelen. Maar laat het maar aan 
hen over. Het ingaan op actualitei-

ten.
Het worden in ieder geval weer 
avonden om te bulderen van het 
lachen. En ook avonden met dans-
groepen die hun sporen al wel ver-
diend hebben in de verre omstreken. 
Met schitterende kleding en dito 
dansen weten ze u zeker te verma-
ken. Daarnaast is de commissie ook 
erg gelukkig met het feit dat ook 
TIONA zich weer bereid verklaard 
heeft om de avonden op te luiste-
ren en ook om na afloop het publiek 
nog tot in de kleine uurtjes te ver-
maken. 

De komende weken zullen er meer 
tips over het programma gegeven 
worden. Maar bedenk wel! Vorige 
jaren waren de vier avonden in een 
mum van tijd uitverkocht en de ver-
wachting is dan ook dat de kaar-
ten ook dit jaar weer snel verkocht 
zullen zijn. Aanstaande zaterdag, 1 
december 2012, start de voorver-
koop en zijn er nog kaarten voor alle 
avonden te koop bij De Beurs tus-
sen 12.00 uur en 15.00 uur. Daarna 
zullen de kaarten verkrijgbaar zijn bij 
Boekhandel ’t Paperas, Zalencen-
trum De Beurs, en bij Piet Klaasen 
Ollandseweg 131.

Haast u! Op is Op!       

Vervolg voorpagina

Hoe laoter op de avond, hoe skonder 't volk

Rob Scheepers uit Sterksel had 
de eer om als advocaat Dick het 
publiek te vertellen over zijn be-
slommeringen in de advocatuur. 
Echtscheidingen en alles wat er bij 
komt zijn zijn specialisme. Maar 
ook een overvaller weet hij met 
een goede pleitnota uit de gevan-
genis te houden.

Topper uit Gelderland
In onvervalst Groesbeeks dialect 

vertelde Rob van Elst, als Dik de 
Straatveger, over zijn werk. Wat 
hij op een dag allemaal in de goot 
vindt is niet voor te stellen. Van 
Elst liet  het publiek schuddebui-
ken met verhalen over lege blik-
jes en daklozen. De uit Oirschot 
afkomstige Frans Bevers werkt al 
meer dan vijfentwintig jaar als ge-
meentewerker. Dat ook daar ook 
van alles bij komt kijken hoorde 
het publiek maar wat graag.

Koninklijk bezoek
Eigenlijk zou prins Willem Alexan-
der naar Papgat komen. Maar toen 
hij hoorde dat er geen eten was, 
stuurde hij zijn vaste stand-in, Ber-
rie Knapen, naar Sint-Oedenrode. 
Die deed een boekje open over het 
leven van de prins, vooral bij de 
onaangename zaken zoals het naar 
de tandarts gaan, mocht hij vaak 
de rol van de prins overnemen.

JOS MARTENS & ZN B.V.
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES

Ginderdoor 55, tussen Lieshout & Mariahout t:0499-423131 www.josmartens.nl

OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD
10% korting op werkplaatstarief in

dec. 12 tm mrt. 13NIEUW! IN ONS ASSORTIMENT

SABO  Mooi Rooi - Nuenense krant.indd   1 10/25/2012   9:33:12 AM

Magazijn Verkoop
Korting tot 70%

- Houten Speelgoed
- Schoenkadootjes
- Play Mais
- Baby Sloes/Schoentjes
- Slaap/Trappelzakken
- Loopwagens
- En n- En nog veel meer...
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

17 nov. - 24 nov. - 1 dec.
Pinnen niet mogelijk !!!

Eerschotse straat 72F
Achter BP tankstation

Vervolg voorpagina

Rooise basisscholen gaan les geven in carnaval
Een ruimte was speciaal aange-
kleed in Papgatstijl, de stichting 
had het wederom goed voor el-
kaar. President Ed Steenbakkers 
nam het woord. “Dit is een vrij 
uniek project. Met het idee lie-
pen we al jaren rond, maar aan-
gezien we dit jaar 55 jaar be-
staan, vonden we het een mooi 
moment om er werk van te 
maken. We zijn in deze niet de 
eerste. In Uden lag er in 1996 
al een lespakket voor de jeugd. 
Dat hebben we als voorbeeld 
mogen gebruiken. Fieke Barten 
van Curioso heeft dat voor ons 
kunnen regelen. Via Frans de 
Baaij van SKOSO hoorden we 
dat de scholen enthousiast wa-
ren. We zijn ze erg dankbaar dat 
ze het in hun lespakket op wil-
len nemen, want ze hebben het 
al zo druk!”

Vanuit de prachtig vormgege-
ven lesmap leren de kinderen 
straks van alles over de historie 
van Papgat en over wat er al-
lemaal bij carnaval komt kijken: 
zoals de optocht, de Prinsenzit-
tingen, het jeugdcarnaval en 
de carnavalsverenigingen. Voor 
de verschillende groepen zijn 
er aparte lespakketten samen-
gesteld. “Behalve de lessen op 
papier willen we van de stich-
ting uit bijspringen waar nodig 
is. Dus als kinderen willen leren 
tonpraoten dan sturen we een 
tonpraoter langs. Zo bieden 
we nog meer workshops”, legt 
Steenbakkers uit. 

Prins Bart was niet de enige met 
een ‘hoge’ functie in het gezel-
schap. Ook vorst van Papgat, 
Harrie Vulders en wethouder 
Dekkers waren van de partij. Hij 
verving wethouder Hendriks. 
Dekker: “Een geweldig initiatief. 
Carnaval begint bij de jeugd en 
zo zorgen we ervoor dat carna-
val nog twintig tot dertig jaar 
gewaarborgd blijft.” De Prins 
deed daar nog een schepje bo-
venop. “Dit is een prachtig idee. 
Ik ben zelf een goed voorbeeld 
van hoe carnaval met de paplip-
pel ingegivve kan worden. Van 
kleins af aan ben ik bij het carna-
val betrokken geweest.” Stich-
ting Papgat sprak haar waarde-
ring uit naar de mensen die het 
lespakket hebben ontwikkeld. 
Met in het bijzonder Tilly van 
den Tillaar en Fieke Barten. Zij 
speelden een belangrijke rol.
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Salus meidenwerk 

Beugeldisco voor meiden 

Speciaal voor Salus meidenwerk 
werd de Ollandse beugelbaan af-
gelopen woensdag omgetoverd 
tot beugeldisco.  Het aantal aan-
meldingen viel nog wat tegen, 
maar dat vonden de meiden geen 
probleem. Zij vonden het super-
gezellig. Eerst mochten iedereen 
een rondje ‘inslaan’. Daarna be-
gon de strijd. 

De organisatie voor de middag 
was in handen van Daimy van 
Zutphen, stagiaire bij Salus jon-
gerenwerk. Al dacht Salus in eer-
ste instantie dat beugelen wellicht 
oubollig zou zijn, niets bleek min-

der waar. Veel kinderen blijken het 
beugelen te kennen. Tijdens fami-
liedagen of feesten is het een ge-
liefde bezigheid. Ilse (gr8): “Ik heb 
het met mijn kinderfeestje gedaan. 
Toen hadden we lootjes getrokken 
wie bij elkaar in het team zat. Het 
voelt zwaar, maar het is wel leuk; 
vooral om andere ballen weg te 
ketsen.”
De beugeldisco in Olland vormde 
een startpunt voor de toekomst. 
Naast de thuisbasis in Mariën-
dael, gaat Salus meidenwerk de 
komende tijd elk seizoen een keer 
naar Olland, Boskant en Nijnsel. 
“We gaan kijken wat er zoal speelt 

onder de jeugd in de verschillende 
kerkdorpen”, aldus jongerenwer-
ker Monique Stegenga. “De be-
doeling is om de uitwisseling te 
versterken, zodat de meiden niet 
alleen vanuit de dorpen naar Rooi 
toe komen, maar ook andersom.”  
Ook bij de beugeldisco waren niet 
alleen meiden uit Olland zelf, maar 
ook een aantal uit Rooi. Voor hen 
was de middag geslaagd. Ze von-
den het superleuk.
Komende week is Salus meiden-
werk te vinden bij de Vriendschap 
in Boskant. Het programma? 
Beenwarmers maken & dance-les. 

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

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

Rapport werkgroep ultieme 
reddingspoging Martinushuis
Met een mail aan alle betrokke-
nen en gemeenteraadsleden plus 
een rapport waarin alle feiten en 
meningen over het Martinushuis 
nog eens op een rijtje worden ge-
zet, doet de werkgroep Martinus-
huis een ultieme poging om het 
gelijknamige pand te behoeden 
voor verkoop. 

Het rapport pleit ervoor om huur 
en onderverhuur in handen te ge-
ven van een beheersstichting. Ook 
schetst de werkgroep een aantal 
invullingen met onder meer ge-
bruikers die uit andere gemeente-
lijke gebouwen worden wegbezui-
nigd, die een alleszins rendabele 
exploitatie opleveren. Daarnaast 
geeft het legio andere maatre-
gelen, variërend van een nieuwe 
verwarmingsketel tot het exploi-
teren van de bovenverdieping die 
nu nog leeg staat. Met nieuwe 
berekeningen, onder meer met 
gegevens verkregen van de biblio-
theek, weerlegt de werkgroep de 

bewering van het college dat ver-
koop de enige resterende manier is 
om de ombuigingen te realiseren. 
Integendeel, aldus de werkgroep. 
Met de huidige huizenmarkt is dit  
juist het slechtst denkbare scena-
rio, ook al omdat het maatschap-
pelijk rendement totaal uit het oog 
lijkt te zijn verloren en het besluit 
onomkeerbaar zou zijn. 

Anderzijds illustreert het rapport 
hoe de gemeente van meet af aan 
uit zou zijn geweest op het onder-
brengen van de bieb in Mariën-
dael. Zoals de herhaalde bewering 
dat de bieb zelf contact gezocht 
zou hebben met Mariëndael, ter-
wijl dit pertinent wordt ontkend.

Het beladen onderwerp, de vele 
sympathisanten van de werkgroep, 
stemverhoudingen fifty-fifty of nét 
niet. De gemeenteraadsvergade-
ring van donderdag herbergt alle 
ingrediënten voor een thriller.

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

20% korting op het diner bij:

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

T: 0413 47 43 92
www.brasseriedebeleving.nl

(1 persoon per spaarkaart)

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

20% korting op het diner
(excl. drank)

50% korting op 2e hoofdgerecht
van de dinerkaart

T: 0413 47 77 78
www.panencook.nl

T: 0413 47 49 01
www.derooiseboerderij.nl

T: 0413 49 03 14
www.restaurantosteria.com

T: 0413 47 03 46   
www.debeurssintoedenrode.nl

Osteria
enoteca e cucina - italiaanse wijnbar & keuken

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

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

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

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

Volle spaarkaarten kunnen ingeleverd worden in de maanden januari en februari

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

per direct op zoek naar een 

leerling gastvrouw/gastheer 
BBL of BOL opleiding

 
en een 

gastvrouw/gastheer 
voor circa 32 uur per week

Ervaring gewenst

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

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

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

bel dan voor een afspraak met dhr. van de Moosdijk

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

 

Grand Café & zalencentrum De Beurs   

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

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

 

ALBERT HEIJN RESTAURANTACTIE

Woensdagmiddag 28 november knutselmiddag van 14:00 tot 16:00 uur.
Zaterdag 1 december winkelbezoek Sinterklaas van 10:30 tot 12:30 uur.

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

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

Grand Café De Beurs

Grand Café & Zalencentrum De 
Beurs aan de Heuvel in Sint-Oe-
denrode is sinds jaar en dag van 
alle culinaire markten thuis. Di-
ners, bijeenkomsten en feestavon-
den in haar zalen, cateringen aan 
huis en lunch, diner of gewoon 
een kopje koffie in het Grand Café 
behoren tot de mogelijkheden.

Kwaliteit, service en Brabantse ge-

moedelijkheid staan centraal als 
je te gast bent bij Edwin Gordijn, 
Sander van de Ven en hun team. 
Zowel de koks als de bediening la-
ten niets aan het toeval over, alles 
wordt tot in de puntjes verzorgd. 
Met een sfeervol Grand Café, een 
ruim terras aan de hoofdstraat van 
Rooi, twee multifunctionele zalen 
en de mogelijkheid om partijen te 
verzorgen op locatie kunnen al je 
wensen ingevuld worden.
De Beurs neemt met genoegen 
deel aan de spaaractie van de 
Rooise Albert Heijn. Met een volle 
spaarkaart krijg je in het Grand 
Café 50% korting op het 2e 
hoofdgerecht van de dinerkaart. 

Culinair genieten doe je natuurlijk 
bij De Beurs, hét bruisend middel-
punt van de Rooise samenleving!

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
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ABN AMRO Foundation biedt cliënten Dichterbij 
verzorgde dag naar Winterefteling

Medewerkers van de ABN Amro 
mogen ieder jaar een maatschap-
pelijke teamactiviteit organiseren 
waarbij de kosten voor de Foun-
dation zijn. De vestiging in Schijn-
del heeft ieder jaar een bijzonder 
doel voor een maatschappelijke 
teamactiviteit. Dit jaar hebben 
ze gekozen om de medewerkers 
van Kinderboerderij Kienehoeve 
in Sint Oedenrode in het zonnetje 
te zetten en hen een dagje uit te 
bezorgen. Dit jaar gaan ze geheel 
verzorgd naar de “Winterefteling”

Deze mensen met een beperking 
verzorgen (vanuit Dichterbij Regio 
Uden Veghel e.o.) al meer dan 15 

jaar de dieren en omgeving op de 
kinderboerderij welke gelegen is in 
het park Kienehoef te Sint Oeden-
rode. Zij zijn een goed voorbeeld 
dat mensen met een beperking 
hier “mensen met mogelijkheden” 
zijn. Van een “gewone” kinder-
boerderij werd het de afgelopen 
15 jaren een bijzonder project met 
een grote aantrekkingskracht in 
een ver omliggende regio.

Op maandag 19 november zijn 
10 medewerkers van ABN Amro 
Schijndel gekoppeld geworden als 
”Buddy” aan de 10 cliënten van 
Dichterbij om gezamenlijk de Win-
terefteling te gaan bezoeken. Er is 

aan alles gedacht, het draaiboek 
was compleet, en het uitstapje is 
een grote happening geweest.

Op 12 november waren de mede-
werkers van deze bank uitgeno-
digd om een halve dag op de kin-
derboerderij samen met de cliënten 
het werk op de kinderboerderij 
te komen doen. In het kader van 
“kennismaking” en “samenwer-
king” waren in dit geval de rollen 
omgedraaid en de cliënten zijn op 
hun vakmanschap de “buddy” van 
de bankmedewerker geworden. 
Wat hebben ze gewerkt……….en 
genoten in de Efteling.

Bedrijfsbezoek ondernemersvereniging BtB 

“Reclame, we hebben er allemaal 
mee te maken“
Hij begon twaalf jaar geleden met twee olie-
tonnen en een plank in de woonkamer, waar-
op de eerste belettering werd gesneden: Dave 
Aben. Inmiddels behoort Aben Reclame met 
negentien medewerkers, verdeeld over Cuijk 
en Sint-Oedenrode, tot de grootste 4% van 
Nederland. Diverse leden van ondernemers-
vereniging BtB  brachten afgelopen dinsdag 
een bezoek aan zijn bedrijf. “Reclame, we 
hebben er allemaal mee te maken”, aldus 
Arent van Dijk, voorzitter BtB. 

In kleine groepjes werden alle aanwezigen 
door de ruimte geleid. “Wij richten ons met 
name op de realisatie”, lichtte één van de 
medewerkers toe, “dat is al zo breed.” Ter 
ondersteuning van zijn woorden toonde hij 
een stuk plexiglas, aan de ene kant beplakt 
met zandstraal folie en aan de andere kant 
met snijfolie. “Door de dikte van het materi-
aal krijgt het een chique en driedimensionale 
uitstraling.”

De snijplotter die plaatjes in stickers uitsnijdt 

en daarbij precies de contouren volgt die via 
de computer zijn aangegeven, bleek al lang 
niet meer modern. Het meeste werk gebeurt 
nu door de grote full colour printers, waarmee 
dagelijks zo’n 1000 m² aan stickers gedraaid 
kan worden. Autobelettering, gevelreclame, 
winkelaankleding, vlaggen, rollen, banners, je 
kunt het zo gek niet bedenken of Aben Recla-
me kan het produceren. Dave: “We hebben 
bijvoorbeeld een keer een oude kersenhouten 
winkelbalie beplakt. Overspuiten  was geen 
optie. Ten eerste was er van alles ingebouwd 
waardoor het erg lang zou duren, en ten 
tweede zou dat veel duurder zijn. In één dag 
hebben we toen de hele balie beplakt.” 

Zoals hoort bij de BtB, kregen de onderne-
mers na de rondleiding uitgebreid de gele-
genheid tot netwerken. In december staat de 
kerstborrel gepland, maar voordat het zover 
is, kunnen de leden zich aansluiten bij een 
bijeenkomst over de economie en het MKB 
in Schijndel en bij een informatiemiddag over 
Europese subsidies en projecten.

Gevarieerd nieuw Rondje Rooi bij 
TV Meierij
Vanaf donderdag 29 november 
a.s. kunt u elk even uur gedu-
rende 2 weken op TV Meierij een 
nieuwe aflevering bekijken met: 
Schoonmaak vijvers park Kiene-
hoef - Nieuwe directievoorzitter 
Rabobank - Inrichten technieklo-
kaal in Mariëndael - Massale be-
langstelling Behoud Martinushuis 
- Project Kartuizers in Sint-Oe-
denrode – aanbieden boek - Lees- 
en schrijfgroep in Basisschool De 
Springplank - Uitverkiezing Roois 
ondernemer van het jaar 2012 - 
Sinterklaas komt aan in Sint-Oe-
denrode - Basisscholen ontvangen 
lespakketten over carnaval - Julius 

Dreyfsandt zu Schlamm sluit af 
met een gedicht. (Onderwerpen 
onder voorbehoud)

Uitzendtijden Rondje Rooi dage-
lijks om:
0:00 – 02:00 – 04:00 – 06:00 – 
08:00 -12:00 – 14:00 – 16:00 - 
18:00 - 20:00 en 22:00 uur.

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

Werkgroep Martinushuis: 
"Kom naar de raadsvergadering en 
steun de raadsleden" 
Om de gemeenteraad te laten 
zien dat veel mensen tegen het 
voorstel zijn van het college om 
het Martinushuis te verkopen en 
om de raad te steunen bij de be-
sluitvorming, roept de werkgroep 

zoveel mogelijk Rooienaren op 
om op 29 november aanwezig te 
zijn tijdens de raadsvergadering in 
de raadzaal. Op de agenda staat 
het accommodatiebeleid.

Het Roois Couponneke verlengt haar termijn 

Roois Couponneke nu extra voordelig
De deelnemers van het Roois Couponne-
ke verlengen de termijn tot 30 september 
2013 en de mensen kunnen deze coupons 
nu tijdens deze dure december maand extra 
goedkoop aanschaffen. 

Normaal gesproken kost zo’n coupponnen 
boekje €15,00 maar nu in de dure decem-
bermaand voor € 9,95 per boekje. Toch een 
leuk Sinterklaas- of kerstcadeautje, want bij 
aanschaf van zo’n coupponnen boekje haal 
je ruim €50,00 voordeel binnen. Tevens kun 
je zelf bepalen wanneer je deze besteed. Het 
boekje is te koop bij de deelnemende bedrij-

ven en bij Rooise VVV. 

Het Roois Coupponnenboekje is een initia-
tief van Stichting Rooi Promotie en waar de 
volgende bedrijven aan mee doen. De Vres-
selse Hut, Brasserie de Beleving, Restaurant 
de Rooise Boerderij, Paardenmelkerij Bek-
kers, Tuinstyling de Peppelhoeve Tuinaanleg, 
Country store, Bakkerij Bekkers, Viskwekerij 
Topaal, Yogacentrum Hanff, B&B de Bimd-
hoeve, Imkerij de Linde, Van Hoof zacht 
fruit en asperges, Poffer en Mutsenmuseum, 
Drankenhandel Van Boxmeer, Hostakwekerij 
het Groene Woud en Camping de Kienehoef. 

AANSTAANDE ZONDAG

2 DECEMBER 
VANAF 16.00 UUR

DE ENGELSE 

TOPENTERTAINER

BRIAN 
CHRISTOPHER
IN CAFE VAN OUDS

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

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl
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IVN Rooi vraagt vrijwilligers

IVN Rooi is op zoek naar 2 vrijwil-
ligers ter uitbreiding van hun be-
stuur. IVN is een instituut voor na-
tuureducatie en duurzaamheid.

IVN werkt aan een duurzame sa-
menleving. Het idee is dat betrok-
kenheid bij de natuur, duurzaam 
handelen stimuleert. Daarom laten 
zij jong en oud de natuur dichtbij be-
leven. Ze verbinden hen met groene 
initiatieven rond natuur en maat-

schappelijke thema’s zoals voeding, 
gezondheid en energie.

Lokaal organiseert IVN Rooi ver-
schillende activiteiten rondom deze 
thema’s. Er zijn een aantal wergroe-
pen op het gebied van amfibieën, de 
Dommel, Odendael en weidevogels 
waarbinnen deze activiteiten plaats-
vinden. Daarnaast zijn zij ook actief 
in de vorm van de ommetjes, de na-
tuurgidsen of de heemnatuurgroep.

Wilt u zich aanmelden of meer in-
formatie, neem contact op met het 
vrijwilligerssteunpunt: Femke Broe-
ders, 0413-476149, f.broeders@
welzijnsalus.nl 
of www.welzijnsalus.nl

Voor ons bureau zijn wij op zoek naar

Enthousiaste jonge medewerkers van 16 t/m 23 jaar 
bij voorkeur studenten!
Het is voor jou geen probleem om vroeg te beginnen.
Wij bezoeken diverse bedrijven zoals supermarkten, drogisterijen, schoenenwinkels, 
sportzaken en kledingzaken waarbij we de goederenvoorraden met handterminals 
opnemen.

Ben jij flexibel beschikbaar, secuur, goed en snel in tellen en heb je behoefte aan een 
afwisselende werkomgeving? Neem dan contact met ons op! Gaarne cv toevoegen.
Jij geeft aan wanneer je beschikbaar bent, wij plannen je in!

We hebben vooral mensen nodig voor het weekend en op maandag en dinsdag.
Met name in de Kerstvakantie (27 december t/m 6 januari) hebben we erg veel 
werkzaamheden.

We vertrekken gezamenlijk met bedrijfsauto’s vanaf de Neutronenlaan in Uden. 
Wij bieden een zeer goed salaris en een ruime reiskostenvergoeding.

Reageer nu!  

Bij voorkeur per e-mail: werkenbij@crito.info                  www.crito.info
Neutronenlaan 52   -   5405 NH Uden   -   0413 - 33 09 40   -   06 - 34 92 08 65 

Fysiotherapiepraktijk Joost de Vaan 
behaalt eerste Michelin-ster

Wat een Michelin-ster is voor een 
restaurant, is een HKZ certifice-
ring (Harmonisatie Kwaliteitsbe-
vordering in de Zorgsector) hét 
kwaliteitskeurmerk voor een fy-
siotherapiepraktijk. Dit keurmerk 
is behaald door Fysiotherapie-
praktijk Joost de Vaan, als eerste 
in de gemeente Sint-Oedenrode.

Al jaren is de praktijk bezig om 
door middel van specialisaties van 
de fysiotherapeuten de hoogst 
mogelijke kwaliteit te kunnen bie-
den. De praktijk werkt samen met 
haar collega’s en verschillende 
partners in de zorg aan structurele 
verbeteringen in de gezondheids-
zorg. Het verbeteren van de kwa-
liteit van zorg met oog op bespa-

ring van kosten, is waar de praktijk 
voor staat.

Bij de HKZ certificering wordt niet 
alleen gekeken naar de transpa-
rantheid en kwaliteit van de gege-
ven zorg, maar ook hoe gewerkt 
wordt op gebied van patiëntvei-
ligheid, hygiëne en klanttevre-
denheid. Het keurmerk biedt een 
basisgarantie voor kwaliteit. De 
praktijk heeft het werk zodanig 
georganiseerd, dat aan alle voor-
waarden is voldaan om optimale 
zorg te kunnen leveren voor cliën-
ten. De hulpvraag van de cliënt is 
en blijft daarbij het uitgangspunt. 
De kracht is dat bij Fysiotherapie-
praktijk Joost de Vaan alles in het 
werk gesteld wordt om tot een 

zo goed mogelijk resultaat voor 
de cliënt te komen. Kenmerkend 
voor de kracht van de praktijk is 
dat bij het behandelen van klach-
ten een actieve bijdrage van de 
cliënt centraal staat. De moderne 
benadering van fysiotherapie gaat 
er steeds meer vanuit dat klachten 
niet alleen fysiek, maar ook ge-
dragsmatig bepaald zijn. Gebruik 
maken van elkaars kennis en kunde 
leidt tot snel en doeltreffend resul-
taat. Behalve algemene fysiothera-
pie heeft de praktijk specialisaties 
sportfysiotherapie, handtherapie, 
echografie, kinderfysiotherapie 
i.o., oncologie fysiotherapie en 
arbeids- en bedrijfsfysiotherapie. 
Naast individuele behandelingen 
worden er ook groepsbehande-
lingen gegeven voor patiënten 
met COPD, hartfalen, diabetes en 
overgewicht. Tevens zijn er medi-
sche fitness groepen. Dit laatste 
kan als ondersteuning van de be-
handeling dienen maar er kan ook 
op basis van een (maand)abonne-
ment in de fitnessruimte getraind 
worden, voor bijvoorbeeld chroni-
sche rugklachten. 

Voor behandeling, maar zeker ook 
voor advies op gebied van pro-
blemen met bewegen, sport, pre-
ventie of medische fitness kunt u 
terecht bij Fysiotherapiepraktijk 
Joost de Vaan. 

Fysiotherapiepraktijk Joost de Vaan, 
Koninginnelaan 2, 
5491 JV Sint Oedenrode
0413 471227, 
info@fysiotherapiejoostdevaan.nl, 
www.fysiotherapiejoostdevaan.nl,
shop.fysiotherapiejoostdevaan.nl

advertorial

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service

Supersnel glasherstel!

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 
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DeBeurspresenteert

De Beurs Rooi
www.debeursrooi.nl

VATO GONZALEZ  

& mc TjEN
DJ AlvitA

Hillstreet

House

Vrijdag 7 dec 21:30h
Voorverkoop at De Beurs: €8 - Deurverkoop: €12,50

Kerstmis 2012
Geachte gast,

Met de kerstdagen in aantocht
hebben wij iets moois voor u in petto.

Ook dit jaar heten wij u weer met veel plezier welkom
in Brasserie DE BELEVING  voor een feestelijke avond.

Tijdens de kerst serveren wij een aangenaam kerstmenu,
maar u kunt ook à la carte dineren op een tijdstip dat u schikt.

Mocht u speciale wensen hebben: die kunt u te allen tijde met ons bespreken.
Voor kinderen kunnen we, indien gewenst, een aangepast menu serveren.

Wij vragen u tijdig te reserveren om teleurstellingen te voorkomen.

Graag tot Kerstmis in Brasserie DE BELEVING.

Met vriendelijke groet,
Ralf, Noortje en medewerkers

Hertog Hendrikstraat 6 
5492 BB Sint-Oedenrode 

0413 474 392 
 info@brasseriedebeleving.nl

Vlagheide: van hindercirkel naar recreatiegebied

Met de ondertekening van een 
intentieovereenkomst trekt de 
overheid zich langzaam terug uit 
het project Vlagheide. De onder-
nemers rondom de voormalige 
vuilstort nemen de plaats van de 
provincie Noord-Brabant en de ge-
meenten Veghel, Schijndel en Sint-
Oedenrode over. De hinder van de 
oude vuilnisbelt maakt plaats voor 
recreatie en ontspanning.

Eeuwenlang was het gebied tussen 
de drie gemeenten een rustige hei-
de, de Vlagheide. Tot die gedenk-
waardige zondag 17 september 
1944. Duizenden geallieerde sol-
daten landden toen op de Vlaghei-
de. Vanaf die dag veranderde al-
les. Er kwamen en verdwenen een 
vliegveld en drie mob-complexen. 
Het gebied werd ontgrond en de 
achtergebleven gaten werden ge-

vuld met vuilnis. 

De rust keert terug
In 2004 sloot de vuilstort en keer-
de de rust terug. De vuilnisbelt 
was geen bedreiging meer en de 
drie gemeenten zagen met de on-
dernemers en de provincie kansen. 
Samen namen zij het initiatief om 
een recreatiegebied te ontwikke-
len. In 2007 zag het Masterplan 
Vlagheide het daglicht en in 2009 
kwam de vaart in de ontwikkelin-
gen.

Oorspronkelijk wilden de ge-
meenten en de ondernemers een 
coöperatie op richten, die het re-
creatiegebied Vlagheide zou ont-
ginnen. Nu vindt iedereen dat een 
vereniging een betere manier is 
om de ingeslagen weg te vervol-
gen. De vereniging Vlagheide zal 

nieuwe initiatieven bekijken en bij 
de betreffende gemeenten aan-
kaarten. Jorg Ploegmakers en Jelt 
van Veenendaal gaan de kar trek-
ken, een rol die  Peter Prins van de 
projectorganisator Vlagheide tot 
nu vervulde.

Komen en gaan
De bijeenkomst in het Eerde stond 
maandagavond in het teken van 
komen en gaan. De vereniging 
Vlagheide komt, terwijl de ge-
meenten en de provincie een 
stapje terug zetten. Via bestem-
mingsplannen en het verlenen 
van vergunningen blijven de drie 
gemeenten wel bij het gebied be-
trokken. De Schijndelse wethou-
der Bart Claassen zei het als volgt:, 
“we moeten de ondernemers die 
dingen laten doen, die zij beter 
kunnen dan de overheid”.

v.l.n.r.: Jan van Burgstede (wethouder Veghel), Jelt  van Veenendaal en Bart Claasen (wethouder Schijndel) 
ondertekenen de intentieovereenkomst. Cees van Rossum was verhinderd

Dieven duperen Rooise verenigingen 

Martinuskapel opnieuw 
slachtoffer van vandalisme 
Het Martinuskapelletje aan het 
Everse Akkerpad is weer door men-
sen met minder goede bedoelingen 
bezocht. Zaterdagochtend ontdekte 
beheerder Theo Gevers dat de ko-
peren dakgoten van het kapelletje 
door dieven waren meegenomen. 
Na de vernielingen met een vuur-
werkbom nu bijna twee jaar gele-
den wordt carnavalsvereniging 'De 
Deurdouwers', die het kapelletje 
bouwde, opnieuw geconfronteerd 
met vandalisme. 

“We hebben dit kapelletje gebouwd 
om geld weg te geven, het is niet de 
bedoeling dat iedereen het zomaar 
komt halen”, vertelde een geëmo-
tioneerde Theo Gevers tegen onze 
verslaggever. “De prijs die het ge-
stolen koper opbrengt is niet meer 
dan vijfentwintig euro, maar wij zit-
ten weer met een schadepost die 
richting zeshonderd euro gaat”, zo 
vervolgt Gevers. Van deze diefstal 
zijn de Rooise verenigingen, die van 
de Deurdouwers ieder jaar een gift 
krijgen, het meest de dupe. Al het 
geld dat nodig is voor de reparatie 
van het kapelletje kunnen de Deur-
douwers niet uitdelen. 

Heeft u iets gezien? 
Ondanks dat het kapelletje aan het 
Everse Akkerpad wat achteraf ligt is 
het misschien toch mogelijk dat er 
mensen zijn die de afgelopen dagen 
iets verdachts hebben gezien. Dat 
kunnen zij dan bij de politie melden 
via het telefoonnummer 0900-8844. 
Wie liever anoniem wil blijven kan 
met 'meld misdaad anoniem' bellen 
via het nummer 0800-7000.

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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Uitnodiging aan de Nijnselse kinderen

Alle kinderen uit Nijnsel en om-
streken (en ook hun ouders) wor-
den op zondag 2 december door 
Sinterklaas uitgenodigd om in 
het dorp zijn feest te vieren. Om 
14.00 uur zal Sinterklaas en z’n 
Pieten een rondrit maken door het 
dorp.

Route:
Beckart, Oude Lieshoutseweg, 
Tulpstraat, Azaleastraat, Anjerlaan, 
Jasmijnstraat, Lieshoutseweg, Pas-
toor Pankenstraat, Hortensiastraat, 
Lupinestraat, Beckart.

Om 15.00 uur start het feest in de 
Beckart. Als het weer slecht is start 
het feest direct in de Beckart, aan-
vang: 14.30 uur.

Zoals jullie wel weten houdt Sin-
terklaas erg van tekeningen, knut-
selwerkjes en liedjes. Hij kan er 
echt niet genoeg van krijgen, dus 
knutsel, teken en oefen met sint-
liedjes de komende week. Verras 
Sinterklaas en de Pieten met je 
mooiste kunstwerkjes en gezang. 
Uiteraard krijgt de mooiste weer 
een cadeautje. Veel plezier en doe 
je best.

Er is wel een klein een klein pro-
bleempje en daar moeten jullie 
bij helpen….. De Pieten zijn erg 
ondeugend. Sinterklaas wordt 
gek van hun streken en daar ver-
rassen ze hem keer op keer mee. 
Sinterklaas zit met zijn handen in 
het haar, maar jullie kunnen hem 
helpen! De Pieten moeten echt tot 
de orde worden geroepen, anders 
komt het dit jaar niet goed met 
alle kadootjes. Sinterklaas rekent 
op jullie.

Heel veel groetjes 
en tot 2 december.

Sinterklaas komt naar Meerschot
Op woensdag 28 november staat 
de kienmachine om 20.00 uur 
weer klaar om het eerste num-
mer voor het Sinterklaaskienen te 
trekken. Vanaf 19.15uur is de zaal 
open en heeft Marianne de koffie 
en thee klaar. In de pauze wordt 
er een loterij gehouden, alle prij-
zen zijn door zwarte Piet ingepakt. 
Dus een extra verrassing. Ook is 
er een extra prijs. 

Donderdag 29 november komt 
Sinterklaas en zwarte Piet de kin-
deren van wijkvereniging Eerschot 
bezoeken. Bij alle kinderen die zich 
aangemeld hebben, heeft zwarte 
Piet een brief en een kleurplaat in 
de brievenbus gestopt. Jullie wor-
den verwacht om 18.15 uur, we 
hebben gehoord dat Sint en enkele 
zwarte Pieten rond 18.30  uur naar 
Meerschot komen

Sinterklaasconcert 
Harmonie Zonder Zaal
Op zondag 2 december geeft de 
Harmonie Zonder Zaal weer haar 
jaarlijks Sinterklaasconcert. Voor 
de derde keer wordt er in de Kof-
feren Bar een zeer gevarieerd pro-
gramma gepresenteerd. 

Van Zie ginds komt de Stoomboot 
en een Reisje langs de Rijn naar het 
Land van Maas en Waal, het maakt 
ze niets uit. Via Zorba de Griek en 
Mexico naar de Costa del Sol en 
ga zo maar door. Alle muziek komt 
deze middag aan bod. Niet alleen 
HZZ laat zich deze middag horen 
maar ook de Skrotkapel brengt die 
middag een bezoek aan de Kof-
ferenbar. HZZ bestaat inmiddels al 
meer dan 25 jaar en is een begrip 
in Rooi. Ook buiten Rooi laat HZZ 
zich regelmatig horen zoals elk jaar 
tijdens de Nijmeegse vierdaagse 
en zo zijn er wel meer uitstapjes. 
Het beloofd weer een super gezel-
lige middag te worden. Om 15.00 
uur zorgt Toon van de Kofferenbar, 
waar de Harmonie Zonder Zaal in-
middels een zaal heeft gevonden, 
dat de kachel brand. Nel gaat er 
voor zorgen dat niemand droog 
hoeft te staan en misschien dat De 
Sint later op de middag nog even 

binnen wipt, want Sinterklaas wie 
kent hem niet mag zeker deze 
middag niet ontbreken. Zoals be-
kend heeft HZZ ook een fanclub 
waar u ook bij kunt horen. Je hoeft 
je eigen alleen maar even aan te 
melden bij Frits van Kasteren of 
Nico van de Wetering. Tot Zondag 
middag vanaf 15.00 uur in de Kof-
ferenbar waar iedereen welkom is.

Zwemclub voor gehandicapten verrast met 
Sinterklaasbezoek

Dat niet alleen kleine kinderen uitkijken 
naar de komst van Sinterklaas, bleek afge-
lopen zaterdag maar weer eens. Deze dag 
waren de leden van de zwemclub voor ge-
handicapten tijdens de wekelijkse zwemles 
namelijk niet meer te houden. Ze speelden, 
stoeiden en lachten er vrolijk op los. Er hing 
duidelijk iets in de lucht: een bezoek van de 
Sint en zijn vrolijke Pieten! 

Na afloop van de zwemles werden ze in café 

Oud Rooij getrakteerd op leuke cadeautjes 
en lekkernijen. En natuurlijk vertelde Sinter-
klaas ook een paar bijzondere verhalen over 
de leden. Niets blijft immers geheim voor 
deze goedheiligman. De vele vrijwilligers en 
maatschappelijke stagiaires werden natuur-
lijk ook niet vergeten. Het was ook dit jaar 
weer een geweldige ochtend! Een ochtend 
die mogelijk werd gemaakt door de inzet van 
enkele enthousiaste vrijwilligers, fruithandel 
Van Acht, drogisterij O’chelle Sint-Oedenro-
de, café Oud Rooij en de financiële steun van 
Kiwanis Rooi.

Nieuwe leden gezocht
De zwemclub voor gehandicapten is toegan-
kelijk voor iedereen, van jong tot oud, met 
een verstandelijke en/of lichamelijke beper-
king. Ieder lid wordt tijdens het zwemmen 
begeleid door een vrijwilliger. Naast bewe-
ging is er natuurlijk ook veel aandacht voor 
een gezellig praatje tijdens en na het zwem-
men! De zwemclub verwelkomt graag nieu-
we leden en vrijwilligers. Heb je interesse? 
Of ken je iemand in je omgeving die wel wat 
meer beweging kan gebruiken? Stuur dan 
een mail naar Willem Branten, voorzitter van 
de zwemclub, willem.branten@hetnet.nl. Je 
bent natuurlijk ook van harte welkom om 
een kijkje te komen nemen in zwembad de 
Neul: iedere zaterdag tussen 10 tot 11 uur 
‘s ochtends. 

Het unieke van de HealthCity Gezinspas is dat je zowel 
samen als individueel kunt sporten. Kom gerust een keer 
langs met het hele gezin en probeer het gratis uit!

NIEUW!

Deelnemende club: HealthCity Sint-Oedenrode, Bremhorst 4, 0413 47 72 50

fitness&meer / healthcity.nl
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De HealthCity 
GezinspasGezinspas

 Onbeperkt fitness en groeps-
lessen voor het hele gezin

 Iedereen een eigen pas

 Slechts € 99,95 per maand

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Sint brengt bezoek 
aan Olland

De Sint heeft het er maar druk mee deze weken. Voor het vijf december is, wil hij zoveel mogelijk mensen in 
dorpen en steden bezoeken. Daar hoort Olland natuurlijk ook bij. Daarom legde hij daar afgelopen zondag 
aan. Het was een gezellige boel en hij maakte veel kinderen blij. Kijk voor de foto’s op www.mooirooi.nl
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Mî zon weer is de weij mî ginne klippel 
onder d’n draod te hauwe 
(Bij zulk groeizaam weer groeit het gras enorm hard)

BRABANTSE SPREUKEN

 29 november a.s.
Mantelzorger ontmoet mantelzorger

Goedemiddag,
ben ik hier goed

om mijn mantel te
laten verzorgen?

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

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

onder vermelding van Oogcontact 
en maak kans op 10 x 1/5 staatsloten (straatje)

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week:
Roy Huijbers

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Annemiek van Osta

de Jongsingel 28
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 Een naald
 
  

 een naald
 scherp van aard
 vindt mijn huid;
 ruig behaard
 en teer van vel
 
 dat klein steekwapen 
 glijdt dus geruisloos
 naar binnen,
 ongevraagd,
 dat wel
 
 een rode bel
 lijkt geblazen
 het duurt nog geen tel
 of in colonne

 stromen tallozen
 naar buiten
 en zijn niet te tellen
 het is duidelijk
 ze willen muiten
 
 met een pleister
 als wapen
 tracht ik
 het slagveld
 te beperken
 
 het is niet
 voor het eerst
 dat ik vecht
 tegen die vlerken

 

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

Puzzelpagina

Waarom moet je een auto die op diesel of benzine rijdt, 
toch ook gas geven? 

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

Stuur de oplossing in en win ???: 
redactie@demooirooikrant.nl

Oplossing vorige week: Jola

A. van Sleuwen, Pater de Koningstraat 4, Zijtaart
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

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

Zoek de volgende woorden: 
skeetball, waterballen, aquafun, aquablasta, sambaballoon, schietsalon,  

popcorn, suikerspinkraam, autoscooter, booster, pusher, grijpautomaten,  
draaimolen, nougat, suikerwerken, ruedeparis, magicstar, lunapark, cakewalk,  

lijntrekspel, luckyduck, powerwave, boksbal, rups, kamelenrace, ijswagen,  
bussensport, viswagen, ponyrijden, gebakkraam,  

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

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

 
Zoek de volgende woorden: 

bedrijfsleider, bankmedewerker, banketbakker, automonteur,  
docent, dierenverzorger, dietist, hotelmanager, hoogleraar,  

kapper, keukenhulp, logopedist, operator, marketingmanager,  
medewerker, taxichauffeur, straatmaker, winkelhulp,  

zweminstructeur, tegelzetter, studieadviseur,  
	  

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

 
Zoek de volgende woorden: 

bedrijfsleider, bankmedewerker, banketbakker, automonteur,  
docent, dierenverzorger, dietist, hotelmanager, hoogleraar,  

kapper, keukenhulp, logopedist, operator, marketingmanager,  
medewerker, taxichauffeur, straatmaker, winkelhulp,  

zweminstructeur, tegelzetter, studieadviseur,  
	  

Beroepen Woordzoeker
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Wie het roken niet kan laten
heeft één ding wel in de gaten
hoe dunner het shaggie
hoe harder het trekkie
poging tot gebruik met mate
loopt zo stuk en zal niet baten
wees dan flink en zeg: ik paf !
want ik wil er niet vanaf.

   Kees Hermis

Kofferen 12  |  Sint-oedenrode  |  t 0413 479776
www.dorritdeSign.nl  |  www.dorritdeSign-webShop.nl

in verband met het zes-jarig bestaan
is er voor iedere klant een attentie

Dit en meer te koop in onze webshop
vanaf nu online
www.DorritDesign-webshop.nl

ibride - Ambroise
€ 90,50

Zuiver - salontafel
€ 141,35

Christian lacroix - kussen
€ 132,70

pols potten - porceleinen vis
€ 61,90

fatboy - poef
€ 171,85

Dorrit Design interieurs
ontwerp - adviesbureau
en woonwinkel
voor interieurstyling

ontwerp gordijnstoffen

advies meubelstoffen

realisatie meubels

kleuradvies woonaccessoires

behang (kalk)verf

verlichting workshops

al zes Jaar ...

Alles
voor

vonder één dak

PRAKTIJK PODOTHERAPIE 
BRUGMANS

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

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

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

Tel: 0413-47810/06-24148776
info@podotherapiebrugmans.nl
www.podotherapiebrugmans.nl

Uitslagen Bon-vur-Ton actie bij Sinterklaas intocht
Tijdens de koopzondag bij de in-
tocht van Sinterklaas kreeg de 
consument van de deelnemende 
winkeliers en horecaondernemers 
kanskaarten waarmee mooie prij-
zen te winnen waren. De Bon-
vur-Ton actie is een initiatief van 
Centrummanagement Sint-Oe-
denrode met de bedoeling om de 
koopzondagen extra aantrekkelijk 
te maken voor het publiek. Elke 
keer wordt een zestal prijzen door 
verschillende winkeliers en horeca 
ter beschikking gesteld. Tot nu toe 
verloopt de medewerking van de 
Rooise ondernemers buiten ver-
wachting. De volgende personen 
hebben een schitterende prijs ge-
wonnen en zullen persoonlijk op 
de hoogte worden gebracht:

Levensmiddelenpakket van EMTÉ 
t.w.v. € 75,=
Mevr. M. Huijberts

1 vlaai naar keuze 
Brabants Kwartiertje
Dhr/mevr v. Schijndel

Collier met munt en parels  
t.w.v. € 79,= van Silver Factory
C. de Brouwer

Metamorfose voor 1 persoon 
Senz Haircare
D. v.d. Zanden

Waardebon van € 75,= 
bij Huiskens Optiek
Y. Vos

4-gangen verrassingsmenu 2 pers. 
Restaurant de Beurs
S. Goijaerts

Centrummanagement 
Sint-Oedenrode wenst de win-
naars veel plezier met hun prijzen.

Lang & Gelukkig

Kent u ze nog, de sprookjes van Moeder de Gans, de 
Gebroeders Grimm en vele anderen? 't Roois Theater 
heeft er een stel door elkaar gehusseld, waardoor weer 
verrassende, nieuwe verhalen tevoorschijn komen. Om 
u vast een voorproefje te geven op komend weekend 
hierbij een puzzel met meer dan dertig sprookjes. Wie 
de meeste goed raadt en de oplossing mailt aan: 
rooistheater@gmail.com krijgt een vrijkaartje voor een 
van de voorstellingen.
De speeldata zijn vrijdag 30 november en zondag 2 de-
cember, beide dagen om 20.00 uur in Mariëndael. De 
voorstelling is voor volwassenen, maar laat uw kinderen 
vooral mee sprookjes raden! 

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Te koop/Te huur

Dagelijks verse eieren rechtstreeks van 
de boer. 10 stuks € 1,-
Sonseheideweg 9, Sint-Oedenrode 
--------------------------------------

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

--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop jij 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------

--------------------------------------
Te koop bij de VVV: een film over Rooi 
uit 1948
--------------------------------------

Bescherm nu de lak 
van uw auto!  

Carcleaning van Laarhoven
Handelsweg 11a

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

(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------

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

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

Bedrijventerrein de Kampen

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

Gezellig avondje uit ?
Kom naar het Vestzaktheater in Son 

Brabantse gezelligheid
Kijk voor programma en nieuws

www.vestzaktheaterson.nl

--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij Ven-
notex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------
Thuja Brabant te koop. Hoogte: 1.70 – 
1.85. Lieshoutseweg 60.
--------------------------------------
Te koop nieuwe Samsung Galaxy Y 
telefoon, wit.
€ 75,- 06-20113927.
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------

Roois Couponneke
Aanbieding; alléén in de maand de-
cember van € 15,- voor € 9,95
geldig t/m sept. 2013.
VVV Sint-Oedenrode
--------------------------------------
Te huur weiland in Nijnsel met afraste-
ring en 2 paardenstallen.
Info: 06-12540567
--------------------------------------

Aangeboden

Winterklaar maken of aanleggen van 
uw tuin. Rob Dortmans 06-22861886
info@robdortmans.nl
--------------------------------------
Massage. 
Ook voor jou!
Nu ook cadeaubonnen verkrijgbaar.
Kijk voor meer info op:
www.de-bodhiboom.nl
of bel: 06 52 21 36 52.
--------------------------------------
Gemotiveerde studenten gezocht voor 
een goedbetaalde bijbaan. Interesse? 
Zie www.hulpstudent.nl, 
bel 061482 6000 of 
mail y.kroef@hulpstudent.nl.
--------------------------------------
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex Massagepraktijk 
Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Massage: een moment van ontspan-
ning, rust en aandacht voor jezelf.
Kijk voor meer informatie op 
www.ellenvorstenbosch.nl
--------------------------------------
Klusjes in en rondom uw huis waar u 
als alleenstaande of oudere niet aan 
toekomt? Bel RN Solutions op 
06 20534852 of 
e-mail info@rn-solutions.nl
--------------------------------------
Voor MKB en Particulieren
Administratiekantoor W. Huijberts
Frederikstraat 1
5491 JT Sint-Oedenrode
0413-490709 / 0653-648074
--------------------------------------
Aangeboden een betrouwbare hulp in 
de huishouding met werkervaring in 
de thuiszorg. Werktijden en vergoe-
ding in overleg.
Neem contact op 06-14441770.
--------------------------------------

Hulpverlening

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

Dieren

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

Diversen

Ongedierte!!!
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------

th
e

of
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...
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The Voice of Papgat. 8 december. 
De Vriendschap
--------------------------------------

Kijk eens naar deze groepsfoto. Wie zijn deze mensen en wanneer en 
waar is deze foto gemaakt? Stuur uw antwoord naar 
redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens bin-
nen bij Heuvel 17. De koffie staat klaar.

Oplossing week 47
Kraamverzorgster is Maria Opheij, woonde 
destijds in Liempde.

Netty van de Meerendonk uit Schijndel.

Historische beelden

Marktplein
Rikken en jokeren bij De Dorpsherberg 
te Olland: zondag 2 december en zon-
dag 16 december (wildrikken). 
Vanaf 20.15 uur
--------------------------------------
CV de Heikneuters komt uw bruikbare 
spullen voor de vlooienmarkt de 1e za-
terdag van de maand graag bij u opha-
len. Even een telefoontje naar 0413-
472654 en het wordt opgehaald.
Uiteraard geen grote meubels en geen 
witgoed.
--------------------------------------
Zondag 2 dec. Sinterklaasconcert.
H.Z.Z. aanvang 15:00 uur.
Cafe ‘t Kofferen
--------------------------------------
Roois Couponneke
Aanbieding; alléén in de maand de-
cember van € 15,- voor € 9,95
geldig t/m sept. 2013.
VVV Sint-Oedenrode
--------------------------------------
2 dec. vlooienmarkt Sporthal de 
Tempel Henegouwelaan 2
Eindhoven.9-16 uur. 80 kramen bom-
vol. € 2 p.p.06-20299824
--------------------------------------
- Grotere stallen, nog méér koeien, 
melk, kaas, winst. Nog méér antibioti-
ca, stront, zure lucht, fijnstof, gekapte 
oerwouden, verlies?
N.A. Denker -
--------------------------------------

Verhalentafel Nijnsel
In januari 2013 willen Welzijn Salus 
en Bibliotheek de Meierij in Nijnsel 
weer beginnen met de Verhalen-
tafel. Mensen uit Nijnsel kunnen 
aan de Verhalentafel met elkaar in 
gesprek gaan over de geschiedenis 
van Nijnsel. Zo kunnen dorpsge-
noten elkaar ontmoeten en komen 
de oude verhalen over Nijnsel weer 
boven tafel. De gesprekken worden 
begeleid door vrijwilligers uit het 
dorp en vinden eenmaal per maand 
plaats. Deelname aan de Verhalen-
tafel is gratis inclusief koffie/thee.

Aan de verhalentafel kunnen Nijn-
selaren van alle leeftijden aanschui-
ven. Als u zelf minder mobiel bent, 
kan er voor vervoer gezorgd wor-
den.

Welzijn Salus en Bibliotheek de 
Meierij willen graag in januari 2013 
starten met een groep. Het dag-
deel waarop dit plaats gaat vin-
den, wordt nog nader bepaald. De 
gesprekken zullen plaatsvinden in 
het bibliotheekpunt in Nijnsel dat 
gevestigd is in Basisschool Antonius 
van Padua, Jasmijnstraat 11a.

Meedoen?
Als u wilt deelnemen aan de verha-
lentafel in Nijnsel kunt u zich tot 1 
januari 2013 aanmelden via email 
nijnsel@bibliotheekmeierij.nl of 
info@welzijnsalus.nl.
Schriftelijk kan ook door een briefje 
af te geven met naam en adres af 
bij het bibliotheekpunt.

Rooise pubquiz 
in d’n Dommel

In café d’n Dommel vindt aan-
staande donderdag wederom de 
befaamde pubquiz plaats. Inmid-
dels bestaat de quiz alweer twee 
jaar en het is een daverend succes. 
Ook deze editie verwacht eigenaar 
Wijnald Koolen weer een volle bak.

Rooienaren Ton, Michael, Ruud en 
Arno kwamen twee jaar geleden 
met het idee om de quiz op te star-
ten. Inmiddels ligt het concept ook 
al in andere dorpen.  De quizavond 
bestaat uit negen rondes van elk tien 
vragen. Na elke ronde worden de 
briefjes opgehaald, de antwoorden 
opgelezen, de scores genoteerd en 
de rondewinnaar bekend gemaakt. 
De winnaar(s) krijgt een vette hap 
of consumptiemunten. Aan het ein-
de wordt de winnaar van de avond 
bekend gemaakt. Daarna is het tijd 
voor de befaamde afterparty!

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

Laan van Mariëndael 70

Hoekwoning met garage en carport op een ruim 
perceel van 419 m2 in de wijk Dommelrode

Vraagprijs: € 209.000,- k.k.
 

NIEUW IN VERKOOP

Landingsweg 4 - 5492 TC Sint-Oedenrode 
tel: 0413-490000

www.dekoningmakelaardij.nl

m a k e l a a r d i j  b vProstaatkankerstich-
ting.nl te gast bij 
Dokter op Dinsdag 

Dinsdag 27 november geeft uro-
loog Richard van der Linden in de 
serie Dokter op Dinsdag @ Bernho-
ven een lezing over prostaatkanker. 
Tijdens deze avond is ook Prostaat-
kankerstichting.nl aanwezig met 
informatie.

Prostaatkankerstichting.nl is de pa-
tiëntenorganisatie die lotgenoten-
contact biedt, voorlichting geeft en 
de belangen behartigt van mannen 
met prostaatkanker en hun naas-
ten. Deze opdracht kan zij uitvoeren 
dankzij de circa zestig vrijwilligers die 
een actieve rol spelen in de steun 
aan prostaatkankerpatiënten en hun 
naasten. Daarnaast verkrijgt de stich-
ting financiële steun van het KWF en 
het fonds PGO.

 De lezing vindt plaats in de kapel 
van ziekenhuis Bernhoven in Oss van 
19.30-21.00 uur, zaal open vanaf 
19.00 uur. De toegang is gratis, wel 
is vooraf aanmelden gewenst. dat 
kan door te bellen naar het Patiënten 
Service Bureau van het ziekenhuis: 
0412-621120 (Oss) of 0413-381637 
(Veghel), mailen kan ook naar psb@
bernhoven.nl o.v.v. naam, aantal 
personen en telefoonnummer
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 50 tot
70%

Met 
kortingen van

Uitverkoop
kerstartikelen!

Huis. Thuis. Formido.

Formido 
Sint Oedenrode 

Eerschotsestraat 44 
Tel.: 0413-49 03 33 

Uitverkoop van o.a.:

kerstverlichting, 

kerstdecoratie en 

kunst kerstbomen!
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Meldingen

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

Vergadering voorbereidingscommissie op 
dinsdag 4 december 2012
In de openbare vergadering van de Voorbereidingscommissie (aanvang 20.00 uur) 
komen de volgende onderwerpen aan de orde:

A. Voorstellen:
1.   Kwaliteitsverbetering landschap Verordening Ruimte
2.   Vaststelling van de grondprijzen 2013 
3.  Vaststelling bestemmingsplan Sint-Oedenrode Oost
4.  Wijziging Algemene plaatselijke verordening (APV)

Vergadering voorbereidingscommissie op 
donderdag 6 december 2012
In de openbare vergadering van de Voorbereidingscommissie (aanvang 20.00 uur) 
komen de volgende onderwerpen aan de orde:

A. Voorstellen:
1.   Herziening verordening monumentensubsidie
2.   Vaststelling Nota subsidies welzijn 2013
3.   Vaststelling beleidsregels voor het verstrekken van gemeentegarantie
B. Ter bespreking:
1.   Nota uitwerking ombuigingen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Voorbereidingscommissies vergaderen in de raadzaal van het gemeentehuis. Vooraf-
gaand aan de vergaderingen wordt tussen 19.30 en 20.00 uur het zogeheten technisch 
beraad gehouden. Daarbij zijn de behandelende ambtenaren aanwezig om technische 
(concrete, feitelijke) vragen te beantwoorden. Ook het technisch beraad is openbaar. 
Spreekrecht is mogelijk over alle geagendeerde onderwerpen. U wordt van harte uitgeno-
digd gebruik te maken van het spreekrecht. U dient dit ten minste 24 uur voor aanvang van 
de desbetreffende vergadering kenbaar te maken bij de griffier; telefonisch (0413) 481911 
of per e-mail: griffie@sint-oedenrode.nl.  De voorlopige agenda en de daarbij behorende 
stukken liggen voor iedereen ter inzage op werkdagen vanaf aanstaande vrijdag van 09.00 
- 12.30 uur, maar zijn ook te raadplegen op de website van de gemeente.

Vooraankondiging herziening bestemmingsplan Centrum

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het 
Besluit ruimtelijke Ordening (Bro) geven 
burgemeester en wethouders van Sint-Oe-
denrode kennis dat zij voorbereiden een 
herziening van bestemmingsplan Centrum. 
Met de herziening van het bestemmings-
plan wil de gemeente niet alleen voldoen 
aan de wettelijke actualisatieplicht, maar 
wil de gemeente ook een juridische verta-
ling geven aan de “Centrumvisie”.  
Op grond van artikel 1.3.1. lid 2 Bro wordt 
hier gemeld dat er op dit moment in de 
procedure nog geen gelegenheid geboden 
wordt om zienswijzen naar voren te bren-
gen en dat er geen onafhankelijke instantie 
in de gelegenheid wordt gesteld advies uit 
te brengen over dit voornemen. Op dit mo-

ment liggen geen stukken ter inzage. 

Wanneer het ontwerp-bestemmingsplan 
gereed is, zal dit ter inzage worden gelegd. 
De kennisgeving van de terinzagelegging 
van het ontwerpbestemmingsplan wordt 
daarvoor gepubliceerd in de “MooiRooi” 
krant, de Staatscourant, via de gemeente-
lijke website en op www.ruimtelijkeplan-
nen.nl. Dan bestaat ook de mogelijkheid 
om zienswijzen in te dienen, zoals bedoeld 
in afdeling 3.4. van de Algemene wet be-
stuursrecht (Awb).  
Voor vragen over deze vooraankondiging 
kunt u contact opnemen met mevr. 
L. Vulders van het team Ruimtelijke Orde-
ning via telefoonnummer 0413-481911.

Vernielingen is geen geintje!
Beschadiging door vuurwerk kost teveel
De laatste maand van het jaar breekt al-
weer aan. Nog maar een paar weken en 
dan hopen we het jaar 2012 op een mooie 
manier uit te luiden en 2013 op een voor-
spoedige manier te beginnen. Officieel 
mag er nog geen vuurwerk verkocht wor-
den, maar toch is hier en daar ’s nachts al 
een knal te horen. Afgelopen jaren heeft de 
gemeente maar liefst € 7.000,= materiaal-
schade gehad door vuurwerk. Om dit nu te 
voorkomen, vragen we iedereen dringend 
om elkaar hierop aan te spreken.

Verkeersborden, publicatieborden, prul-
lenbakken, brievenbussen en straatkol-
ken: het zijn voorbeelden van zaken die 
vorig jaar in de maand december vernield 
zijn door vuurwerk. Het betekende ook 
extra veel werk voor de medewerkers 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 verbeteren van een 
speeltuintje. Het koste de gemeente – u 
en alle inwoners van Sint-Oedenrode dus – 
een totaalbedrag van €13.000,=. Dit is iets 
minder dan €1,- per inwoner.

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

Meer informatie
Wilt u meer informatie, dan kunt u contact 
opnemen met Dhr. M. Rijkers, beleidsme-
dewerker integrale veiligheid: mrijkers@
sint-oedenrode.nl via telefoonnummer 
0413-481911. Om het afsteken van vuur-
werk of illegale opslag te melden, kunt 
contact opnemen met Meld Misdaad Ano-
niem, telefoon 0800-7000. Op www.meld-
misdaadanoniem.nl vindt u meer informa-
tie over dit onderwerp.

Vooraankondiging
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
zijn voornemens om het subsidieplafond 
voor de subsidieregeling Plattelands-
ontwikkelingsprogramma (POP) Noord-
Brabant 2012-2016 te wijzigen voor het 
tijdvak 15 december 2012 tot en met 14 
januari 2013. De wijziging betreft het 
opnemen van een subsidieplafond van 
400.000 in artikel 5.9 in paragraaf 3 (Her-
nieuwbare energie voor landbouwbedrij-
ven). Artikel 5.3 en Artikel 6.3 beschrijven 
welke projecten subsidiabel zijn en deze 
blijven na de aanpassing ongewijzigd. 

De integrale tekst van de Tweede wij-
zigingsgregeling subsidieregeling Plat-
telandsontwikkelingsprogramma 2012-
2016 Noord Brabant zal omstreeks 15 
december gepubliceerd worden op de 
internetsite www.brabant.nl/applicaties/
regelingen/regeling-detail.aspx?r=686
Indien u vragen heeft over de aanvraag-
procedure of de subsidiemogelijkheden, 
kunt u een email sturen naar 
info-plg@brabant.nl of bellen naar 
073-6812292.

Gevonden en verloren voorwerpen

Verloren voorwerpen
-  Zwart tasje met dartpijlen en Samsung 

Galaxy 

-  Zwart/grijze Magna-fashion plastic tas 
met dameskleding

Er zijn geen gevonden voorwerpen.

Inzameling oud papier
 Donderdag 29 november
-  KVO Nijnsel; papiercontainer aan de ach-

terzijde van de Beckart vanaf 07.00 uur 

Zaterdag 1 december
-  Ouderraad van basisschool Sint-Petrus; 

container tegenover speeltuin van 10.00 
tot 12.00 uur;

Permanente inzameling
Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-
tainer tegenover Ollandseweg 98 van 
maandag t/m zaterdag. Tijdens de win-
tertijd van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Inzameling wit- en bruingoed en grof huishoudelijk 
afval op vrijdag 7 december
Graag schriftelijk aanmelden bij de fir-
ma Van Kaathoven. De kosten hiervoor 
bedragen € 20,- voor het wit- en bruin-
goed en  € 0,185 per kilo met een mini-
mum bedrag van € 18,15.

Voor het aanbieden van dit afval heeft u 
een machtigingskaart nodig. Deze kaart 
is verkrijgbaar in het gemeentehuis (via 
www.sint-oedenrode.nl of bij de recep-
tie) en moet vóór dinsdag 4 december 
naar Van Kaathoven BV gestuurd zijn.

Naar het gemeentehuis?
Maak een afspraak!

Vanaf 1 januari 2013

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

U spreekt meteen 
de juiste medewerker

Wij helpen u op de 
afgesproken tijd

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

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

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

Henry van den Elzen 
– Stichting Jeugdcarnaval

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

Sint Oedenrode: 
Overval op woning 

Zaterdagavond rond 23.30 uur 
werd een woning aan de Johan-
na van Brabantlaan overvallen. 
Twee gemaskerde mannen bel-
den aan bij de woning en toen 
er werd opengedaan drongen ze 
de woning binnen. De aanwezige 

vrouw werd bedreigd met een 
mes. De twee gingen er na de 
overval met een enkele goederen 
vandoor. De vrouw raakte niet 
gewond. Getuigen die meer kun-
nen vertellen over deze overval 
kunnen contact opnemen met de 
politie via 0900-8844. Dat kan 
ook anoniem op 0800-7000. 

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Evenementen
Bekendmaking verleende vergunningen 
op grond van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) voor de gemeente 
Sint-Oedenrode.

Verleende standplaatsvergunningen 
-  Aan de heer T. van Nguyen voor het 

innemen van een standplaats op dins-
dag, woensdag en zaterdag van 1 janu-
ari 2013 tot en met 30 juni 2013 op de 
Markt te Sint-Oedenrode voor het ver-
kopen van Vietnamese loempia’s.

-  Aan de heer J. Vrijhof voor het inne-
men van een standplaats op vrijdag 
en zaterdag van 1 januari 2013 tot en 
met 30 juni 2013 op de Markt te Sint-
Oedenrode voor het verkopen van vis 
en visproducten.

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Standplaatsen

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Vanaf 1 januari 2013 
naar het gemeentehuis?

Maak een afspraak!

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 20 november 2012 
tot en met 28 november 2012 zijn de 
volgende aanvragen bij de gemeente 
ingekomen:
-  van circus Barones voor het organise-

ren van circusvoorstellingen op 14 en 
15 mei 2013 op het evenemententer-
rein sportpark de Neul te Sint-Oeden-
rode.

-  van Handboogvereniging Concordia voor 
het organiseren van winterveldwedstrij-

den voor de jaren 2014-2018 in het 2e 
weekend van januari op het terrein Bos-
kantseweg 77a te Sint-Oedenrode.

Melding meerjarenvergunning
-  Van Handboogvereniging Concordia 

voor het organiseren van de wedstrijd 
handboogschieten op 12 en 13 januari 
2013 op het terrein Boskantseweg 77a 
te Sint-Oedenrode.

Verkeersmaatregel
In verband met de intocht van Sinter-
klaas zullen de volgende wegen op 2 
december tussen 14.00 en 14.30 uur 
afgesloten zijn voor het verkeer: Tulp-
straat, Azaleastraat, Margrietstraat, Jas-
mijnstraat, Anjerlaan, Lieshoutseweg, 
Hortensiastraat, Lupinestraat te Nijnsel.

 
Een dorp zonder ziel?
In het huidige digitale tijdperk waarin we sociaal steeds armer dreigen 
te worden, is het van levensbelang om sociale contacten te hebben en 
vast te houden. Door het verkopen van het Martinushuis en de gast-
huisjes haal je niet alleen de ziel uit ons mooie dorp, maar ook de con-
tactmogelijkheden die met name al de ouderen in en rondom Oden-
dael hebben. Veel van deze mensen maken nu zelfstandig gebruik van 
de Bieb met zijn leestafel en de wereldwinkel. Met een verplaatsing 
van deze voorzieningen naar elders is het daarmee afgelopen en met 
de mogelijkheid om en passant ook nog een praatje te maken. Let 
maar eens op hoeveel er op de stoep van het Martinushuis gebuurt 
wordt. Blijkbaar fungeert deze plek als plaats van ontmoeting en 
vormt daardoor mede de ziel van ons dorp. We willen het dorpscen-
trum toch zo gezellig mogelijk maken? Dan hoort er dit toch ook bij? 
Mooie historische gebouwen behoren tot ons erfgoed en geven ons 
dorp en zijn bewoners identiteit en maken hen blij en gelukkig. Een 
gezellige dorpskern met een warm kloppend hart maakt Rooi aantrek-
kelijk voor toeristen. In financieel opzicht is het een moeilijke tijd voor 
de gemeente. Dat weet iedereen, maar waar een wil is, is een weg. 
Wat is belangrijker: sociaal rijk en materieel wat minder of andersom?

Lezerspodium....
Door:  Mien Snijders – Verhagen
 Lieshoutsedijk 7

Gouden handen in nieuwe Holm

Achter beheerster Ria van Rooij 
staat een gouden team van mede-
werkers in de nieuwe Holm. Deze 
week zetten we Tiny Thomassen en 
Thea van Oirschot in de schijnwer-
pers.

De nieuwe Holm is een aanwinst 
voor de leefbaarheid in Olland, vin-
den de dames. Zelfs de mannen van 
de bouw riepen steeds: “Dit slaat al-
les! Zo mooi, zo groot! “ Tiny hoopt 
in ieder geval dat het lekker druk 
wordt en dat veel mensen, vereni-
gingen, sporters enz. de weg weten 
te vinden naar de nieuwe Holm. 
Thea verheugt zich erop dat straks 
alles helemaal klaar is. Ze heeft veel 
zin in de openingsactiviteiten en 
hoopt dat de mensen tevreden zijn 
over alles wat er georganiseerd gaat 
worden. “Ik ben heel trots op dit 
gebouw en de mensen die zich hier 
voor ingezet hebben of dit nog gaan 

doen. Mijn ouders hebben destijds 
ook al hun steentje bijgedragen aan 
de oude Holm; ik ben blij dat ik dit 
nu ook kan doen voor de nieuwe 
Holm”, aldus Thea.

Tiny is al 15 jaar actief in de Holm en 
Thea ongeveer 20 jaar.  Hun werk-
zaamheden bestaan  uit het schoon-
houden, gastvrouw zijn, mensen 
ontvangen, koffie schenken bij o.a. 
feesten en bij koffietafels na een uit-
vaart en af en toe koken met Peter, 
de kok.
Hoewel de werkers grotendeels 
klaar zijn met hun activiteiten, blijft 
het voor de dames nog wel wat hec-
tisch. Alles kost meer energie omdat 
het op alle terreinen wennen is. Een 
en ander heeft nog geen vaste plek 
en het gebouw is vele malen groter 
dan de oude Holm. Bovendien ma-
ken ze (gelukkig nu al) mee dat er 
op vele verschillende plekken men-

sen aan het vergaderen zijn maar 
ook aan het sporten. Dat vraagt 
een andere kijk op en inzet van de 
dames dan voorheen. Als je vraagt 
naar de mooiste plekjes in de nieu-
we Holm, dan zijn dat voor Tiny de 
keuken en voor Thea de kleedloka-
len en de sportzaal.

Hun werkzaamheden ervaren Tiny 
en Thea momenteel  als een mooie 
uitdaging! Zo wil Tiny graag als 
gastvrouw ervoor zorgen dat be-
paalde ruimtes en tafels gezellig 
aangekleed zijn met o.a. bloemen 
en kaarsjes. Ook over de nieuwe 
kleding voor het personeel wil ze 
graag meedenken en gaat ze as-
sisteren in de keuken. Volgens Thea 
is er genoeg te doen! Zij wil ervoor 
zorgen dat alles goed schoon is en 
dat mensen zich welkom voelen. 
En iedereen is welkom op de Open 
dag, zondag 13 januari 2013.

 Links Tiny, rechts Thea achter de bar in Hart van Olland

Vergunningen

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Postcode Ingekomen Omschrijving
Ollandseweg 105 5491 XA 14-11-2012 Kappen 1 boom
Kalmoes 22 5491 KJ 19-11-2012 Kappen 1 esdoorn
Hoogstraat 55 5492 VV 14-11-2012 Veranderen paardenmelkerij
Vresselseweg 32 5491 PD 19-11-2012 Plaatsen lichtmasten 
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Uiterlijke  Omschrijving
   beslisdatum 
   verlengd met: 
Tulpstraat 5 5492 HP  6 weken  Plaatsen lift
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Zijtaartseweg 22 5491 SG 20-11-2012 Vernieuwen/verbouwen machineloods
Ollandseweg ongen. ---- 22-11-2012 Bouwen vrijstaande woning
Bunderdreef percl. N32 ---- 23-11-2012 Kappen 45 populieren met herplant
Jenne Akkers 2 5491 VA 26-11-2012 Vestigen Bed & Breakfast
Hierop is procedure 1 van toepassing 

RECTIFICATIE
Geweigerde reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Ollandseweg 172/172 a 5491 XC 13-11-2012 Gewijzigd uitvoeren woningsplitsing
Hierop is procedure 1 van toepassing (dus niet procedure 3, zoals gepubliceerd in week 47)
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kpn winkel | kpn.com/glasvezel | 0800 0404

Stap nu over 
op Glasvezel 
Alles-in-één 

Standaard

Met gratis 
monteur

Overstappen was nog nooit 
zo eenvoudig
Nu zorgeloos en gratis geïnstalleerd door 
onze monteur t.w.v. € 61,01
Met de handige overstapservice is 
het opzeggen van je oude abonnement 
zo geregeld

45.-

De eerste 
3 maanden

�67.11

/mnd*

Barbershop: voor mannen van een zekere leeftijd
Roger Duijkers (66) zingt iedere 
dag. De Rooienaar is altijd met 
muziek bezig. Maar is dat heel zijn 
leven zo geweest? Het antwoord is 
nee. Pas na zijn vijftigste is Roger 
in aanraking gekomen met muziek. 
Daarvoor had hij werk en andere 
bezigheden. “Mannen van een ze-
kere leeftijd zoeken vaak een nieu-
we hobby of passie. Dat was bij mij 
ook zo. Gelukkig heb ik hem gevon-
den”, glimt de Barbershop zanger.

Wat is Barbershop? Heeft het iets met 
een kapsalon te maken? Nee, Bar-
bershop is een, over het algemeen, 
makkelijk in het gehoor liggende ma-
nier van close harmony singing. Alles 
gaat zonder instrumentale 
begeleiding, dus a capella. 
Barbershop mag als volks-
kunst beschouwd worden. 
Het zijn namelijk vooral 
amateurgroepen die ech-
ter een onwaarschijnlijk 
hoge kwaliteit bereiken.  
Hoewel er niet heel veel 
Barbershop groepen zijn 
in Nederland is het van 
huiskamer tot concertzaal 
overal in dit land te ho-
ren. In verschillende for-
maties van òf mannen òf 
vrouwen maar altijd vier-
stemmig. Roger zingt bij 
de Duketown Barbershop 
Singers (DBS) uit Den 
Bosch.  Hij is een hoge tenor. 
“Jaren geleden (2006) deed ik mee 
aan de musical Jesus Christ Superstar 
in Sint-Oedenrode”, blikt Roger te-
rug. “Daar ontmoette ik via Mario 
Lamers enkele Barbershop zangers 
die bij DBS in Den Bosch zongen. Ik 
was onder de indruk en al een tijdje 
op zoek naar iets nieuws. Ik besloot 
daarom om er te gaan kijken. Na 
twee á drie keer was ik verkocht en 
werd lid van de zanggroep. De klank 

trok me het meest. Door de samen-
stelling van verschillende tonen, kan 
een barbershop groep heel bijzon-
dere geluiden produceren. Muziek 
luisteren  vind ik leuk, maar zelf mee-
doen is nog veel leuker! Bij Barber-
shop gaat het niet alleen om zingen, 
maar ook om een stukje acteren. Sin-
ging from the heart noemen we dat. 
Bij Barbershop moet je een stuk emo-
tie kunnen uiten. We maken er altijd 
een feest van door het publiek er bij 

te betrekken.”

Inmiddels is de tenor 
alweer enkele jaren 
lid. Roger is het enige 
lid uit Sint-Oeden-
rode. De leden van 
DBS komen vooral uit 

Den Bosch en de regio daar omheen. 
Het ledental staat op dit moment op 
veertig, terwijl vijftig het meest ide-
aal is. Daarom hoopt Roger vooral 
‘mannen van een zekere leeftijd’ 
aan te spreken, zodat ze een keertje 
komen kijken. “Ik weet dat die stap 
best moeilijk is”, erkent Roger. “Veel 
mannen willen wel iets nieuws gaan 
doen, maar weten vaak niet wat, of 
durven de stap niet te zetten. Daar 
heb ik zelf ook last van gehad. Tot 

ik een keer ben gaan fietsen naar 
Santiagio de Compostella. Dat was 
zo’n intrigerende trip. Het heeft mij 
ogen geopend. Ik kwam er achter 
dat onderweg zijn naar iets beter 
is dan vaste doelen stellen en daar 

rücksichtslos naar toe gaan. Probeer 
eens wat anders! Durf een omme-
zwaai te maken. Mij heeft het alleen 
maar goed gedaan. Ik kan hier zeker 
mijn ei in kwijt en heb nu iets om 
handen.”

De Duketown Barbershop Singers 

repeteren één keer per week in Den 
Bosch, in een gebouw achter het 
provinciehuis. Zo’n tien á twaalf keer 
per jaar treedt de groep op. Binnen-
kort treden Roger en zijn makkers 
op, pal voor Kerst op de Parade in 

Den Bosch. “Een mooie gelegen-
heid om eens te komen kijken. Een 
voordeel, je hoeft bij ons geen noten 
te kunnen lezen om mee toe doen”, 
moedigt Roger  vooral zijn genera-
tiegenoten aan. meer info: 
478597 of 
www.duketownbarbershopsingers.nl

“BIJ BARBERSHOP MOET JE EEN 
STUK EMOTIE KUNNEN UITEN.”
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Balans in mijn Gewicht 

Samen gewicht verliezen en samen winnen aan eigenwaarde
Hoe heerlijk is het om vanuit je 
omgeving complimentjes te krij-
gen over je figuur. Vooral als je 
aan het afslanken bent, merken 
veel mensen het op. “Wat zie je 
er goed uit!” wordt dan geroepen. 
Dat is een extra stimulans om het 
afslanktraject voort te zetten. Bian-
ca van Thienen coacht mensen met 
overgewicht tijdens het afslanken. 
Balans in mijn Gewicht, zo heet 
haar praktijk. Cliënten slaan samen 
met haar een pad in, op weg naar 
het winnen van eigenwaarde en op 
weg naar een gezonder en vooral 
realistischer gewicht.

“Als mensen bij mij in de praktijk 
komen ben ik altijd benieuwd naar 
het verhaal 'achter' het stukje over-
gewicht. 'Hoe komt het toch zo-
ver?’, denk ik dan, zegt Bianca. “Ik 
probeer dan  door de mooie suiker-
laag heen te prikken en uiteindelijk 
tot de kern te komen. Het is bekend 
dat overgewicht veel lichamelijke 
ongemakken kent; diabetes, hoge 
cholesterol, hoge bloeddruk, obsti-
patie etc. Maar wat doet dat met 
jou als persoon? Zelf denk ik dat dit 
je niet koud laat.” Balans in mijn ge-
wicht werkt met programma’s van 

Cambridge Weight Plan. Bianca: 
“Daarmee kan ik mensen met over-
gewicht helpen om op een verant-
woorde manier af te slanken. Welk 
programma? (Cambridge Weight 
Plan heeft er namelijk meerdere) 
Dit ga ik dan tijdens een persoonlijk 
intakegesprek samen met de cliënt 
bekijken. Altijd in overleg. De per-
soon hoeft het zeker niet alleen te 
doen. We doen het samen!”

Zoals gezegd heeft het Cambridge 
Weight Plan verschillende pro-
gramma's. Het is een totaalplan. 
Het totaalplan bestaat uit vier fases, 
ongeacht welk programma gevolgd 
wordt. Allereerst heb je de voorbe-
reiding. Daarna komt de afslankfa-
se. Bianca: “Tijdens het afslankpro-
gramma komen lichaam en geest 
tot rust. Niet alleen verdwijnen de 
overtollige kilo’s, maar er ontstaat 
een bewustwording van de hui-
dige levensstijl. Als je er voor open 
staat, kun je plannen maken hoe je 
jouw levensstijl in de toekomst op 
een andere manier wilt aanpakken. 
Ik kan je een helpende hand aan-
bieden om daar achter te komen. 
Het enige wat daarvoor wordt ge-
vraagd, is dat je het volgende ba-

sisprincipe wilt onderkennen: ’Als ik 
blijf doen wat ik altijd heb gedaan, 

zal mij steeds weer overkomen, wat 
mij altijd al overkwam’.”  

Als derde komt de af- en opbouw-
fase. Het belang hiervan is, om je 
schildklier langzaam te laten wen-
nen aan het sneller moeten werken, 
omdat er weer meer calorieën te 
verbranden zijn. Stap voor stap naar 
een gezond voedingspatroon met 
reguliere voeding. Gewichtsbeheer-
sing is de laatste fase. “Deze is erop 
gericht om het behaalde streefge-
wicht ook daadwerkelijk te behou-
den. Immers: afslanken is één, maar 
daarna op gewicht blijven is twee. 
Het traject daarna bied ik zelf aan 
d.m.v. een 'balanskaart'. Cliënten 
hebben de keuze om de periode na 
het 'lijnen' met mij deze fase in te 
gaan. Samen houden we het ge-
wicht en gedrag nauwlettend in de 
gaten. Zie het als een stok achter de 
deur”, legt de gewichtsconsulente 
uit. 

Balans in mijn Gewicht. 
Bianca van Thienen, 
Tel: 06-24331743, 
info@balansinmijngewicht.nl, 
www.cambridgeweightplan.nl

advertorial

Popkoor Novelty

Jubileumconcert ‘On top of the world’

Nog een paar weken, dan is het zo-
ver. Zaterdag 15 en zondag 16 de-
cember verzorgt Popkoor Novelty 
een wervelende show voor ieder-
een die van muziek houdt. ‘On top 
of the World’ is een kleurrijke reis 
door 25 jaar popmuziek. Met deze 
voorstelling sluit Popkoor Novelty 
op grootse wijze het 25-jarig jubi-
leum van de vereniging. 

door: Ria Balk

Het koor zal worden begeleid 
door hun eigen combo, dat spe-
ciaal voor deze gelegenheid is 
uitgebreid met een viertal blazers. 
Onder leiding van dirigent Peter 
van Beijnum wordt er elke dins-
dagavond intensief gerepeteerd. 
Het hele repertoire moet tot in de 
finesses bekend zijn. Straks willen 
alle leden immers stralen voor het 
publiek.  De redactie ging op be-
zoek tijdens één van de repetities. 
De regie is in handen van Anja Vos. 
Mede dankzij haar ondersteuning, 
kan Novelty een productie neer-
zetten die niet alleen goed klinkt, 
maar ook qua opbouw goed door-
dacht is. Vijf verschillende thema’s 
worden op ludieke wijze aan el-
kaar geknoopt. “Het leuke is, dat 
we steeds meer een echte een-
heid worden”, vertelt één van de 

leden.” We kunnen nu zelfs met 
de mannen over kleding praten. 
Iedereen zorgt in principe voor zijn 
eigen  kleding, maar daarbij helpen 
we elkaar wel. Eén van onze koor-

leden heeft voor elk thema een 
‘mood board’ gemaakt, dat helpt 
om ideeën op te doen. Ons koor 
is echt een warm nest.”  Zo wer-
ken de leden gezamenlijk naar de 

uitvoering toe. Dat het er steeds 
meer om gaat spannen, is goed 
voelbaar als de repetitie wordt her-
vat. Iedereen staat direct paraat. 
“Sommige nummers zingen we nu 
ook met kleinere groepjes en niet 
alles met het hele koor”, fluistert 
Lianne Heijnsdijk, commissielid PR. 
“Dat is iets wat we nu voor het 
eerst doen. We gunnen het elkaar 
allemaal. Zoiets moet wel kunnen 
natuurlijk.”

Gedurende het jubileumjaar heeft 

Novelty diverse jubileum-activi-
teiten verzorgd. Denk hierbij aan 
het ijsfeest en de Indiase avonden 
in huiselijke kring. Met al deze 
activiteiten zamelde Novelty geld 
in voor de stichting Kindia, een 
stichting die zich inzet om Indi-
ase straatkinderen een betere toe-
komst te bieden. Ook van de op-
brengst van ‘On top of the world’ 
gaat het merendeel naar Kindia. 
Hoeveel er in totaal is opgehaald? 
Dat zal bekend worden gemaakt 
tijdens de voorstellingen op 15 en 
16 december in de Blauwe Kei in 
Veghel. De kaartverkoop verloopt 
voorspoedig. De voorstelling voor 
15 december is al uitverkocht. 
Voor zondag 16 december zijn nog 
enkele zetels beschikbaar. 

Kijk voor meer informatie op 
www.popkoornovelty.nl 

 

Thuis feesten?
Verhuur van o.a.
Biertaps
Partytenten
Bartafels en krukken
Servies/bestek/glaswerk

     0413-474051 Springkussens
 Partyservice en drankenhandel

    de Leijer
  www.partyservicedeleijer.nl

LACE D AMESMODE - NIEUW STRA AT 90 BEST
0499-398040 - WWW .LACED AMESMODE.NL

WinterSale!!!
-40%

(2 stuks of meer, 1 stuk -25%)
geopend

di t/m vr van 10.00 uur tot 17.00 uur
za van 10.00 uur tot 16.00 uur

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e
 

 
Eindhoven, Leenderweg 277e

 

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

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

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

Openingstijden
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Corridor 1:

Het ENIGE vrijstaande 
appartement van Sint-
Oedenrode!
Royaal en speels in-
gedeeld appartement 
met twee ruime slaap-
kamers, serre, fraai dak-
terras en vrij uitzicht op 
de Dommel gelegen 
op loopafstand van het centrum.

Woonopp. ca. 230 m2. Inhoud ca. 600 m3.
Vraagprijs: € 365.000,= k.k.

Doornappel 21:

Prachtige, moderne vrij-
staande woning met 
vrijstaande garage/kan-
toorruimte en fraai aan-
gelegde tuin gelegen 
aan een  vrije en verkeer-
sluwe ligging aan de 
buitenrand van woon-
wijk Kienehoef-Noord, 
nabij de tennisbanen, hockeyvelden, manege en, fitness-center.  
Ideaal wonen met een aan huis gebonden beroep/atelier. 

Perc.opp.660 m2.   Inhoud ca.616 m3.  
Vraagprijs: € 539.000,= k.k.

Huisakkerweg 12:

Prachtige vrijstaande 
woning met slaapka-
mer en badkamer op 
de begane grond en 
3 slaapkamers op de 
verdieping, dit alles op 
een zeer royaal perceel, 
gelegen aan de rand 
van de bebouwde kom 
van Nijnsel.

Perc.opp. 3275 m2. Inhoud ca. 596 m3.
Vraagprijs: € 549.000,= k.k.

Koninginnelaan 97:

Ruime, direkt instap-
klare hoekwoning met 
4 slaapkamers, garage 
en carport gelegen aan 
de rand van woonwijk 
Kienehoef met scholen, 
winkels en sportvoor-
zieningen in de direkte 
nabijheid.

Perc.opp. 290 m2. Inhoud ca. 410 m3.
Vraagprijs: € 299.500,= k.k.

Populierenlaan 21:

Uitgebouwde 
tweekapper met over-
kapping, 3 slaapkamers  
en vrijstaande garage, 
gelegen op een ruim 
perceel in kerkdorp 
Boskant aan een mooie 
brede woonstraat.

Perc.opp. 452 m2. Inhoud ca. 360 m3. 
Vraagprijs: € 285.000,= k.k.

Odaplein 4:

Fraai afgewerkt en ruim 
3 kamer appartement 
met terras op het zui-
den, gelegen in het 
centrum van Sint-Oe-
denrode. Het apparte-
ment is gelegen op de 
begane grond en be-
schikt over een eigen 
bergruimte en eigen parkeerplaats in de parkeergarage.

Woonopp. ca. 95 m2. Inhoud ca. 265 m3.
Vraagprijs: € 299.000,= k.k.

Willem-Alexanderstraat 12:

Nette, verassend ruime 
hoekwoning met maar 
liefst 5 slaapkamers, 
garage/kantoorruimte 
en nette voor- en 
achtertuin, ideaal voor 
een beroep aan huis! 
Winkels-, scholen en 
sportvoorzieningen op 
loopafstand.

Perc.opp. 220 m2.  Inhoud ca. 360 m3.
Vraagprijs: € 292.500,= k.k.

Sluisplein 48:

Bijzonder ruime en 
luxe stadswoning met 
4 woonlagen, gelegen 
aan een prachtig plein 
in het centrum van 
Sint-Oedenrode met 4 
slaapkamers, moderne 
keuken en luxe badka-
mer. 

Woonopp.ca. 165 m2. Inhoud ca. 510 m3.
Vraagprijs: € 319.000,= k.k.

Boskantseweg 4:

Op een mooie lokatie, 
in de nabijheid van de 
Dommel gelegen, au-
thentieke vrijstaande 
woning met ruime 
woonkamer, woonkeu-
ken, 3 slaapkamers, 
garage en fraaie tuin 
op loopafstand van het 
centrum van Sint-Oedenrode.

Perc.opp. 525 m2. Inhoud ca. 525 m3.
Vraagprijs € 465.000,= k.k.

EEN GREEP UIT ONS AANBOD:

Boskantseweg 77:

Vrijstaande woning 
met kantoor aan huis, 
diverse bijgebouwen 
en slaapgelegenheid 
met badkamer op de 
begane grond en 3 
slaapkamers op de 
verdieping. Ideaal voor 
een bedrijf aan huis 
met ruime mogelijkheid van parkeren.

Perc.opp. 2998 m2. Inhoud ca. 750 m3.
Vraagprijs: € 605.000,= k.k.

Ollandseweg 117b:

Bouwkavel voor het bou-
wen van een vrijstaande 
woning van 750 m3, 
exclusief ondergrondse 
ruimtes en aan- en bijge-
bouwen.  Het kavel is ge-
legen aan de Ollandse-
weg te Sint-Oedenrode 
met een mooi vrij uitzicht 
over het Dommeldal. Het betreft een ruim kavel van ca. 750 m2.

Vraagprijs: € 315.000,= k.k.

Geronimoplein 18 te Eerde:

Mooie en ruime nieuw-
bouw hoekwoning 
met 3 slaapkamers en 
ruime zolder gelegen 
in het nieuwbouwplan 
d’Eerdse Erven, ge-
bouwd in de stijl van de 
jaren 30. Er is veel aan-
dacht besteed aan de ar-
chitectuur en er worden hoogwaardige materialen toegepast.

Perc.opp. 205 m2. Inhoud ca. 433 m3.
Vraagprijs: € 258.000,= k.k.

LAATSTE MAAND VERKOCHT:
Boskantseweg 67, tweekapper.
Dreesstraat 5, tweekapper.
Dreesstraat 22, vrijstaande woning.
Horst 7, vrijstaande woning.
Julianastraat 2, appartement.
Kruisakker 28, geschakelde vrijstaande woning.
Oranje Nassaulaan 130, tweekapper.
Scherpakkerstraat 14, tweekapper.
v.R.v. Kessellaan 15, hoekwoning
Koninginnelaan 41, tussenwoning
Heistraat 28, tussenwoning

2e FASE  NIEUWBOUW D’EERDSE ERVEN 
TE EERDE -  NU KOPEN = SLIM KOPEN
Binnenkort start de bouw van zes rijwoningen in de nieuwe 
woonwijk d’Eerdse Erven, centraal gelegen tussen Schijn-
del en Veghel, nabij de A50. Nu kopen betekent dat u nog 
optimaal kunt profiteren van de fiscale voordelen m.b.t. de 
hypotheek. Deze aantrekkelijk geprijsde woningen zijn bij-
zonder geschikt voor starters of kleine huishoudens.
• Vanaf € 167.500,= v.o.n.    
• Meer belastingvoordeel
• Bepaal zelf de afwerking:  
• Duurzame bouw basis casco, 
   casco+, complete afwerking 
• Energiebesparing door goede isolatie  
• Lage onderhoudskosten

Informeer naar de mogelijkheden bij ons op kantoor!

GRATIS 

WAARDEBEPALING

Makelaardij Van de Laar 
Kofferen 71, 5492 BM Sint-Oedenrode

Telefoon: 0413 47 21 18 E-Mail: info@vdlaar.nl Internet: www.vdlaar.nl
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Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Wij zijn uw bank.

Het kan weer!
Zilvervloot Sparen

10%premie voor 10 jaar sparen

Van Kuringe Adviesgroep Sint-Oedenrode B.V.
Koninginnelaan 1a
5491 HA SINT-OEDENRODE
T (0413) 47 49 33
E info@vankuringeadviesgroep.nl
I www.vankuringeadviesgroep.nl
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Heuvel 26
5492AD Sint-Oedenrode

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

Sinterklaastip:
GOURMET
SCHOTEL

2 kipfilet
2 biefstukjes

1 varkensschitzeltje
1 gourmetsaté

1 gourmetburger
1 gourmetvinkje

Voor meer informatie 

kijk op onze website

à € 5,95 p.p.

Ritakoor huldigt jubilarissen

Marietje van Driel en Tonny van den Berg 40 jaar lid

Het Ritakoor uit Boskant houdt 
van goed repeteren, maar ook 
van gezelligheid. Ieder jaar viert 
het koor het feest van de heilige 
Cecilia, de patrones van het mu-
zikale gebeuren. Jubilarissen wor-
den tijdens het Ceciliafeest altijd 
even extra in het zonnetje gezet. 

Zo ook dit jaar.  Uit handen van 
Pater Pushpa ontvingen Marietje 
van Driel en Tonny van den Berg 
de officiële speld van de Gregori-
aanse vereniging. Beide leden zijn 
al 40 jaar trouw lid van het Rita-
koor.

“Ik ga er altijd met plezier naar-
toe”, aldus Marietje. Ze had zich 
niet gerealiseerd dat zijzelf dit jaar 
jubilerende is. Haar hele familie zat 
in de kerk. Zoonlief had van te-
voren gezegd: ‘Ik kom maar eens 
kijken wat jullie ervan maken’, 
maar dat hij daarvoor een speci-

ale reden had, was niet tot haar 
doorgedrongen. Tonny is altijd één 
van de eersten op de repetities en 
verzorgt dan direct de koffie. Ook 
Tonny zingt graag: “We zongen 
vroeger thuis altijd, maar nooit bij 
een koor”, vertelt ze: “Dat mocht 
niet. Mijn moeder zij altijd: ‘dat is 
iets voor mannen’.” Toen Tonny 
eenmaal 30 was, besloot ze toch 
de stap te nemen. Tonny: “Pas-
toor Manders zei toen: ‘Kom dan 
maar bij ons.’ Zo is het begon-
nen. Zo lang als ik het kan zal ik 
ermee doorgaan.” Met een lachje 
voegde ze eraan toe: “Als ze me 
nog willen!” Maar daar twijfelt ze 
niet aan. Na de mis, ging het hele 
gezelschap gezamenlijk aan de ta-
fel in de Vriendschap. Ook Pater 
Pushpa voegde zich bij de groep 
en ging hen voor in het gebed. 
Beide dames werden nog eens ex-
tra in het zonnetje gezet en onder 
het eten werd er gezellig gebuurt. 

Of en hoe lang het Ritakoor door 
kan blijven gaan met zingen? Dat 
is lang niet zeker. De toekomst van 
het Ritakoor hangt momenteel aan 
een zijden draadje. “Ik ben bang 
dat als de kerk gesloten wordt,  het 
ook het einde voor het Ritakoor 
inhoudt”, vertelt voorzitter Arie 
van Alebeek. “De stap om naar 
Rooi te gaan is voor velen van ons 
te groot. We hebben momenteel 
achttien leden, waarvan de oudste 
90 jaar is.”

v.l.n.r. Pater Pushpa, Tonny van den Berg en Marietje v Driel.

10 december van 20.00 tot 22.00 uur

Meer kramen dan ooit op kerstmarkt Odendael
Tijdens de Kerst komen mensen bij 
elkaar en hebben ze het fijn. Niet 
alleen thuis wordt het gezellig ge-
maakt. Veel liefhebbers trekken 
eropuit. Naar leuke horecagele-
genheden of markten. Een goede 
tip voor de maand december is de 
kerstmarkt van Odendael. Deze 
vindt plaats op maandagavond 10 
december van 20.00 tot 22.00 uur. 
Een recordaantal kramen zal wor-
den opgesteld in de grote zaal 
‘de Ontmoeting’ en rondom de 
receptie. 

Daniëlle Coolen is samen met col-
lega Debbie Boeren weer flink in de 
weer geweest om het evenement 

wederom aantrekkelijk te maken. 
Aangezien ze de ruimte hadden 
om nog meer aan te bieden in 
vergelijking met andere jaren, heb-
ben ze daar met alle plezier voor 
gekozen. Zo worden bewoners en 
bezoekers van Odendael op hun 
wenken bediend. 

De kraampjes zullen bemand wor-
den door verschillende onderne-

mers uit Sint-Oedenrode en enkele 
hobbyisten. Zij etaleren sieraden, 
kerstkaarten, lekkernijen, welfare, 
kleedjes, boeken, kerstdecoraties 
en geschenkartikelen. Eigenlijk 
weer teveel om op te noemen. En 
de sfeer? Dat komt zeker goed! 
Het duo Hijmeej treedt namelijk de 
hele avond op vanaf het grote po-
dium. Kerstliederen en dialect, dat 
moet wel gezellig klinken!



Woensdag 28 november 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

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

MooiRooikrantDe26 
Anneke van Nostrum 40 jaar bij 
het Nijnsels gemengd kerkkoor

Zondag 25 november werd tijdens 
de heilige mis, het was de heilige 
mis van Christus Koning, de laat-
ste zondag van het kerkelijk jaar, 
Anneke van Nostrum gehuldigd.

Anneke is nu 40 jaar lid van het 
Nijnsels gemengd kerkkoor van 
de Heilige Antonius van Padua. Zij 
werd bedankt en in de bloemetjes 
gezet door Pastor Paul Rens. Te-

vens werd Ties Aarts bedankt voor 
zijn parochiaal inzet, hij was 35 jaar 
koster bij deze parochie geweest, 
Ties kon er helaas niet bij zijn. Ook 
werd de nieuwe misdienaar Bart (7) 
voorgesteld. Bart vond dat de mis 
te lang duurde, dit naar aanleiding 
van de vraag van de pastor, aan 
Bart, wat hij van deze mis vond. Een 
eerlijk antwoord vond Pastor Rens.

Adri Frigge wint Oeuvreprijs

De Rooise kunstenaar Adri Frig-
ge heeft afgelopen zaterdag een 
prestigieuze oeuvreprijs gewon-
nen. Tijdens de jubileumviering 
van Regio Art Rijnmond kreeg 
hij de prijs uitgereikt uit handen 
van burgemeester van Spijkenisse 
mevr. Mirjam Salet.

Regio Art Rijnmond (RAR) is een 
vereniging van beeldende kun-
stenaars, opgericht in 1992. De 
kunstenaarsvereniging is inmid-
dels uitgegroeid tot een bloeiende 
vereniging met bijna 60 beroeps-
leden, waaronder de in Rotterdam 
geboren Frigge.  

Een externe, onafhankelijke jury 
had, onder leiding van Spijkenisser 
Ad van der Linden, na een zorg-
vuldige procedure, drie RAR-leden 
genomineerd, te weten: Foke Stri-
bos, Adri Frigge en Harald Jassoy. 
De RAR Oeuvreprijs bestaat uit 
een geldbedrag van €2000.  

De jury was lovend, zo luidde het 
juryrapport. “Adri Frigge is volgens 
de jury een meester in de grafische 
techniek. In zijn etsen is elke kras, 
streep, moet, tint, kleur en veeg 
bedacht, getest en goedgekeurd 
voordat deze het publiek onder 
ogen komen. Zijn voornamelijk 
door muziek en klanken geinspi-
reerd werk heeft een herkenbare 
eigenheid.

Daarnaast hebben de portretten 
van zijn hand in ets naast de na-
tuurlijke weergave ook een krach-
tige karakterweergave in een typi-
sche “Frigge-stijl”.

Bijeengeraapt om gas te geven

De beste ideeën ontstaan vaak in de kroeg. Dat bewees 
Gerald van Doorn maar weer eens. Tijdens Olland kermis 
van vorig jaar kwam hij iemand tegen van de organisatie 
van Ollend Dreijt Dur. Er werd een balletje opgegooid; 
Wat zou het mooi zijn als tijdens Ollend Dreijt Dur een 
Ollandse band een optreden zou verzorgen. Gerald was 
direct enthousiast en ging als een dolleman aan de slag. 
Hij kent mensen in de muziekwereld en wist dan ook snel 
de nodige muzikanten aan de haak te slaan.

In maart van dit jaar was het zo ver. Gerald had zo goed 
zijn best gedaan dat er een eerste repetitie op het pro-
gramma stond van de band G@zzerop. Want zo heette 
de groep, bedacht tijdens de allereerste vergadering. G@
zzerop bestond inmiddels uit zo’n tien personen, voorna-
melijk uit blazers. De backing vocals stonden vast, maar 
de zang werd gerouleerd. Samen werkten de muzikanten 
toe naar het eerste optreden tijdens Ollend Deijt Dur. Dat 
werd een groot succes.
Gelukkig stopte het daarna niet. G@zzerop deed haar 
naam eer aan en stoomde gewoon door. De muziekgroep 
bestaat nu uit twaalf mensen. Ze beschouwen zich als een 
groot begeleidingsorkest dat door iedereen is in te huren. 
Ook wil G@zzerop zelf optredens gaan geven. Op 1 de-
cember aanstaande speelt de club in De Rots in Boxtel. 
Na Ollend Dreijt Dur wordt dat het tweede optreden. Er is 
de laatste tijd weer druk gerepeteerd en alle muzikanten 
kijken er naar uit. Ze zijn bijeengeraapt in Olland, Rooi, 
Boxtel en Liempde en staan klaar om samen gas te geven. 

Zwem- en Sintfestijn groot succes

Vele blije en glunderende gezichtjes in het 
zwembad. Op woensdag 21 november werd 
een Zwem- en SintFestijn gehouden. 

Speciaal voor kinderen t/m 10 jaar heeft 
Zwarte Piet een bezoekje gebracht. Nadat de 
kinderen een leuke Sint en Pieten les hebben 

gehad ging het dak eraf met de Pieten disco. 
Na afloop gingen de  kindertjes naar Café 
Dommelzicht waar ze werden getrakteerd op 
frietjes en een drankje. Zwarte Piet had in de 
tijd dat de kinderen aan het zwemmen waren 
de schoenen gevuld met een cadeautje. Het 
was een geslaagde middag!

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

BONGERS 
AUTO’S

Ook voor onderhoud en 
reparaties van alle merken

Onderhouds beurten
Banden service
Winterbanden
Airco service
Accu’s
Remmen

Distributieriemen
Opel service

 
Schijndelseweg 17 5491 TA Sint Oedenrode 

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

Al decennia 
een begrip

Uitlaten

Verkoop van 
gebruikte auto’s

Naam: Marloes van de Laar 
Leeftijd: 18 jaar 

Welke studie volg je?
“Ik ben dit jaar begonnen aan de bacheloropleiding  
Psychologie. Ik heb voor deze studie gekozen omdat ik 
me afvroeg waarom mensen doen wat ze doen en hoe 
ze beïnvloed worden door groepen en andere factoren. 
Het is een opleiding die heel breed is en waar je dus veel 
mee kunt.”

Waar volg je de studie?
“Ik volg Psychologie aan Tilburg University. Maar je kan Psycholo-
gie aan veel universiteiten in Nederland volgen. Iedere universiteit 
heeft  zijn eigen aanpak en richtingen.”

Wat vind je leuk aan de studie en wat minder?
“Het leuke aan de studie is dat je met veel verschillende onder-
werpen kennismaakt: het menselijk gedrag en persoonlijkheid maar 
ook de werking van het zenuwstelsel en de hersenen.
 Verder heb je practica waar je zelf experimenten moet programme-
ren op de computer. Je leert  vragenlijsten en  observatieonderzoe-
ken opstellen en afnemen bij proefpersonen, maar ook als student 
ben je vaak proefpersoon in psychologische experimenten.
Wat ik minder vind aan de studie is dat je in een zeer hoog tempo 
alle stof moet bijhouden. De stof zelf vind ik niet apart moeilijk 
maar omdat je zo veel moet lezen zit je vaak met een tijdsdruk.”

Wat wil je na je studie gaan doen?
“Ik weet nu nog niet wat ik na mijn studie wil doen. Ik moet eerst 
in het tweede jaar van mijn studie nog keuzes maken welke kant 
ik op wil. Je kunt namelijk de Gezondheidskant op: Kinder- en 
Jeugdpsychologie, Medische Psychologie etc. Maar je kunt ook de 
Maatschappijkant op: Arbeid- en organisatiepsychologie, Sociale en 
Culturele Psychologie etc.”

Aan wie geef je het stokje door? 
Senna van der Wijst   

Van Kaathoven Groep klaar voor de toekomst

De chauffeurs van Van Kaathoven 
zijn klaar voor de toekomst. Afge-
lopen vrijdag ontvingen zo'n veer-
tig chauffeurs het MBO diploma 
'Chauffeur Goederenvervoer' ni-
veau 2. Dat kregen de heren en 
twee dames niet zomaar. Daar-
voor moesten ze het afgelopen 
jaar terug naar school. 

De diploma uitreiking vond plaats 
in een van de hallen bij de Veghel-
se vestiging van Van Kaathoven, 
de ‘Belevingshal’. 

Die hal was voor deze gelegenheid 
extra aangekleed. Er viel wat te vie-
ren en volgens algemeen directeur 
Rob van Kaathoven is het goed 
om dat juist nu te doen. “Want 
als de kranten vol staan met slecht 
nieuws, dan moet je lichtpunten 
juist blijven benadrukken”.

Europese regels
Vanaf 2016 moeten beroepschauf-
feurs iedere vijf jaar tenminste vijf-
endertig uur nascholing volgen. 
Met deze eis wil de Europese Unie 
bereiken dat iedere bestuurder 
dezelfde kennis en vaardigheden 
heeft. Zo blijven de chauffeurs op 
de hoogte van de nieuwste regels 
en technieken, die zij in de praktijk 
van alle dag tegenkomen. 

Ondanks dat het diploma pas 
in 2016 verplicht is, wilde Van 
Kaathoven haar chauffeurs nu al 

bijscholen. Rob van Kaathoven 
vertelde de chauffeurs dat zij het 
visitekaartje van het bedrijf zijn. 
Daarom hebben de veertig vracht-
wagenbestuurders naast de wette-
lijk verplichte modules zoals voer-
tuigtechniek en zuinig rijden, ook 
lessen gevolgd in bijvoorbeeld per-
soonlijke gezondheid en uitstra-
ling. Gezonde en betrokken me-
dewerkers vormen het fundament 
van een gezond bedrijf.

Nieuwe dingen opsteken
De chauffeurs zijn positief over de 
opleiding. Toch was het wel weer 
wennen om weer naar school te 
gaan. Het opbrengen van de dis-
cipline om weer te leren en huis-
werk te maken was wel wat lastig 
zegt Bart Mackenbach. Hij is een 
van de chauffeurs die weer in de 
klas zaten. Toch had het ook zijn 
leuke kanten vertelt Bart, maar de 
gezelligheid en weer eens nieuwe 
dingen opsteken waren leuk. Ook 
Cor van Schaijk was positief over 
de lessen. Hij merkte op dat er een 
frisse wind door het bedrijf waaide. 

Nieuw logo
Die frisse wind laat de Van Kaatho-
ven Groep ook aan de buitenwe-
reld zien. Het Rooise familiebedrijf 
presenteerde onlangs een nieuw 
logo. Het oude logo met de twee 
pijlen maakt plaats voor een veel-
kleurige tulp. Die kleuren staan 
voor de duurzame waarden van 
het familiebedrijf. In de afgelopen 
halve eeuw kreeg het steeds meer 
dochterbedrijven. Die zijn onlangs 
samengegaan in vier hoofdonder-
delen. Van Kaathoven Logistics is 
met ruim negentig medewerkers 
het grootste daarvan.

De andere onderdelen zijn Van 
Kaathoven Valor, dat van reststof-
fen weer hoogwaardige grond-
stoffen maakt en Universal Plastic 
Recycling dat gespecialiseerd is in 
kunststoffen. De nieuwste loot aan 
de stam is 'neovito', dat ook let-
terlijk 'nieuw leven' betekent. Dat 
is de onderzoek- en adviestak van 
het bedrijf, de kraamkamer voor 
nieuwe ideeën. 

‘Walking dinner’ in Café den Toel
De decembermaand staat voor 
de deur. Het is zo weer kerst. Tijd 
om gezellig bij elkaar te komen. 
Ook bij veel bedrijven wordt daar 
extra bij stilgestaan. Wie het hele 
jaar samen werkt, kan samen ook 
weleens wat ontspanning gebrui-
ken. Bij Café den Toel staan de 
deuren altijd open; voor iedereen.

Op vrijdag 21 december heeft 
het Café een speciale avond in 
petto. Het ‘walking dinner’; voor 
wie houdt van een avondvullend 
programma, waarbij de innerlijke 
mens niet wordt vergeten. Het 
Café heet haar dinergasten wel-
kom met een feestelijk drankje. 
Diverse exclusieve hapjes zullen in 
de loop van de avond daarop vol-
gen. Live muziek wordt verzorgd 
door de Sanseveria’s. waarbij ze 
het publiek actief bij het optreden 

betrekken. 
Heb je een bedrijf en wil je je per-
soneel een gezellig uitje bieden, 
ben je kleine zelfstandige of  wil 
je jezelf als particulier onder de 
ondernemers mengen? Meld je 
dan aan voor het ‘walking din-
ner’ en kom naar Café den Toel. 
Voor slechts €27,50 pp kun je de 
hele avond (18.00-22.00 uur) ge-
nieten van exclusieve hapjes. De 
drank is daarbij inbegrepen. Het 
diner duurt van 18.00 tot 22.00 
uur, maar daarna is het feest nog 
niet voorbij. Wil je niet mee dine-
ren, maar drink je graag een bor-
rel mee? Dat kan altijd, ook zon-
der aanmelding. 

Aanmelden voor het ‘walking din-
ner’ is mogelijk tot 14 december 
via info@cafedentoel.nl of 
0413-473313.

www.verkeersschoolschellekens.nl

Nieuwe aanmeldingen 
in december

 Eerste 5 uur 
rijles e 150,-

Mobiel: 06-43581407
E-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl
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MET VOLLE MOND...
Culinaire column door:
Pieter van de Kamp

Titel

Voor al uw bouwwerkzaamheden

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

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw

Geslaagd experimenteel barokconcert door Scordatura

Het Roois Kultuur Kontakt had dit 
experiment op haar programma 
staan en er was ook redelijk belang-
stelling voor. Ongeveer een vijf-
tigtal mensen bezochten dit “dich-
tend” muzikaal experiment. Niet 
zoveel als bij Jesje De Schepper, 
maar ja, dat gaat zo met experimen-
ten. Zondag 25 november om 14.00 
uur begon dit concert.

Experimenteel barokcollectief Scor-
datura bestaat uit: Jos Koning (viool/
viola d’amore), Axel Wenstedt (kla-
vecimbel/orgel) en Angela Heetvelt 
(cello). In 2011 is dit project opge-
start door Axel Wenstedt. Scorda-
tura betekent “wijziging van snaar-
stemming” en dat ondervonden wij 
deze middag ook.
Het experiment van deze middag 
was dat de Rooise dichter Julius 
Dreyfsandt zu Schlamm was uitge-
nodigd om zijn gedichten voor te 
dragen tijdens de muzikale sessies, 

zowel voor, tussen en erna. Hij deed 
dat heel prima, want zijn poëzie 
werkte goed. De teksten waren re-
levant aan de muziek maar hadden 
ook hun eigen karakter, zowel hu-
mor, zelfspot, weemoed en maat-
schappelijk.

Ook werd regelmatig van “speel-
plaats” gewisseld door het ensem-
ble, op de kerkvloer en dan oksaal 
(op het koor), inclusief het kraken 
van de koor trap. Ook was er een 
tweespraak tussen de dichter en het 
ensemble vanaf het koor.
Ten gehore werd gebracht: muziek 
van Ph. Van Wichel, J.S. Bach, G.F. 
Handel, A. Corelli, T. Albinoni en 
H.I.F. von Biber, (uit “Der Deutsche 
Messe). Het was een bijzondere mu-
zikale middag geworden; een sfeer-
volle akoestische kerk, experimen-
ten met muziek en poëzie en buiten 
stormde het en het was erg fris daar. 
RKK bedankt voor het experiment.

                     
De dagen worden korter. Buiten wordt het kouder, natter  en don-
kerder. Kortom het is herfst.  Waar de een geniet van lange herfst-
wandelingen en de kneuterige huiselijke gezelligheid , is het voor de 
ander een goed moment om in zijn winterslaap te duiken. Hoe je de 
herfst ook beleefd, het is met name belangrijk om de herfst gezond 
door te komen. 

De herfst is de tijd waarin een verkoudheid en griep op de loer liggen. 
Het is niet voor niks dat wordt gesproken over griepjes als de “R”in 
de maand zit. Om dit het hoofd te kunnen bieden is het hebben van 
een goede weerstand belangrijk.  Dit geeft je de mogelijkheid om de 
kans op een snotneus, keelpijn en griep te verkleinen. Je weerstand 
kun je zelf onder andere  op peil houden door gezond en gevarieerd 
te eten.  Blijf ook nu voldoende groente en fruit eten, en zorg voor 
goede afwisseling.  Vitamine C zorgt voor extra weerstand, en dat kun 
je nu waarschijnlijk wel gebruiken. Soms kan het nuttig zijn om  een 
goede multivitaminen als aanvulling op je voeding te gebruiken. Pas 
wel op dat je het niet te gek maakt, want ook hiervan kun je teveel 
binnenkrijgen, wat schade kan veroorzaken. 
Blijven bewegen is ook belangrijk voor je weerstand, trek er lekker op 
uit in de buitenlucht. Wandelen, fietsen, hardlopen en Nordic walken, 
kun je ook gewoon blijven doen wanneer het koud is en miezert. Ook 
al nodigt die bank bij de verwarming waarschijnlijk meer uit. Door  
daglicht maakt ons lichaam het hormoon cortisol aan, dat ons wakker 
en aandachtig houdt en minder stressgevoelig. Op z’n tijd een frisse 
neus halen, zorgt er dus voor dat je niet vastroest aan je plekje bij 
de kachel en je de herfst en wintermaanden vrolijk en zonder stress 
doorkomt.

In Balans...
Column door:
Kim Rijkers

Kou, regen en 
snotneuzen
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Van start in december

Nieuwe workshops
Maandelijks gaan bij MIK Pieter 
Brueghel nieuwe workshops van 
start. Traditionele methoden of 
de nieuwste technieken, voor de 
gevorderde amateurkunstenaar of 
voor de nieuwsgierige beginner, 
voor 80-plussers of voor basis-
schoolleerlingen, het komt alle-
maal voorbij! MIK Pieter Brueghel 
activeert je creativiteit en fantasie. 
Verlicht de donkere wintermaan-
den en ga de uitdaging aan!

Tekenen met Japanse penselen
Je leert tijdens deze workshop te-
kenen met Japans penseel. Naar 
levend model ontdek je stap voor 
stap hoe dit penseel te hanteren, 
met aandacht voor kalligrafische 
vaardigheden, het ontwikkelen 
van een schrijvende lijn en hori-
zontaal werken op Japanse pa-
piersoorten. Zwierige en vloeiende 
lijnen ‘beschrijven’ je tekening als 
een persoonlijk handschrift.

Aanvang: donderdag 13 december 
2012  – vijf bijeenkomsten van drie 
uur (9.00-12.00 uur) – Docent: 
Peter Linnartz – Locatie: Veghel - 
Voor beginners en gevorderden.

Verflaboratorium
Verschillende soorten verf, dragers 
en gereedschappen zorgen voor 
uiteenlopende effecten op het 
doek. Je gaat experimenteren met 
verf en nieuwe schildertechnieken. 
Een verkenningstocht door het 

verflaboratorium biedt creatieve 
kunstschilders een bijzonder verf-
avontuur.
Aanvang: maandag 10 december 
2012 – 12 bijeenkomsten van 2,5 
uur (13.30-16.00 uur) – Docente: 
Joyce Cordewener – Locatie: Veg-
hel  – Voor gevorderden.

Rondom model boetseren: 
abstract figuur 
Tijdens deze korte cursus leer je 
figuren en portretten stileren en 
abstraheren. Een gestileerde vorm 
ontstaat door vereenvoudiging. 
Alleen de belangrijkste kenmerken 
zijn nog te zien. Alle onderdelen 
worden op dezelfde manier vorm-
gegeven, bijvoorbeeld in vloeiende 
lijnen of in hoekige vormen. Bij 
abstraheren wordt een kunstwerk 
vanuit een gevoel vertolkt, waarbij 
de werkelijkheid nog wel te her-
kennen is. 

Aanvang: zaterdag 15 december 
2012 – 6 bijeenkomsten van 2,5 uur 
(9.30-12.00 uur) – Docent: Dragan 
Despotovic – Locatie: Veghel – Voor 
beginners en gevorderden.

Open Coffee ’t Groene Woud een feest van inspiratie
Open Coffee ’t Groene Woud heeft 
in november plaatsgevonden bij 
Starterscollectief Sint-Oedenrode. 
Dat betekende te gast zijn op Cam-
pus Fioretti. Werken en samenwer-
ken met verschillende startende on-
dernemers: in Sint-Oedenrode is het 
mogelijk! In het voormalige school-
gebouw van het Fioretticollege aan 
de Kasteellaan, kunnen jonge onder-
nemers kantoorruimte huren. En dat 
jong moet je niet te letterlijk nemen: 
iedere ondernemer die na 2009 zijn 
bedrijf is gestart is welkom. Hier kun 
je jouw bedrijf ontwikkelen en laten 
groeien. Op dit moment zijn er 17 
bedrijven gevestigd op de campus. 
De sfeer tijdens de Open Coffee 
was open, informeel en inspirerend 
mede door de woorden die Ralph 
Janssen sprak en mede door aan-
dacht te leggen op het hebben van 
een prettige werklocatie. Of zoals 
Tjanne Hartman verwoorde in haar 
blog: met kasteel Henkenshage voor 
je neus komt de eeuwenoude inspi-
ratie bijna vanzelf! (Mocht je verder 
geïnspireerd willen worden lees dan 
haar blog op: www.tjannehartman.
nl/inspiratie). 

Een bijeenkomst zoals afgelopen 14 
november was hetgeen de oprichters 
Rieki ter Beek en Marischka Klotz 
voor ogen hadden toen ze een jaar 
geleden het idee van Open Coffee 
’t Groene Woud introduceerden. 
Het moeten bijeenkomsten zijn waar 
het goed toeven is, je nieuwe men-
sen kunt ontmoeten óf de contac-
ten weer eens aanhalen maar steeds 

weer met een blik op diversiteit dus 
een andere branche, gemeente of 
initiatieven. Ook in november was 
er weer een keur aan mensen aan-
wezig: houtbewerkingsbedrijf, ict, 
tuinarchitectuur, tekstschrijvers, eve-
nementenorganisator, hrm en juris-
ten, om maar even een greep uit de 
aanwezigen te noemen. Trots zijn we 
dan ook dat we in december het één 
jarig bestaan van deze Open Coffee 
groep kunnen vieren. 

We gaan dit vieren door een net-
werkontbijt te organiseren. Niet zo-
maar een ontbijt maar een fairtrade-
ontbijt. Met ondersteuning van de 
dames van de Stichting Fairtrade 
zullen we een verantwoord ontbijt 
serveren. Dit ontbijt zal bestaan uit 
produkten uit Afrika, Azië en/of La-
tijns-Amerika die tot doel heeft dat 
de boeren en andere leveranciers in 
deze landen een redelijke beloning 
krijgen voor hun product. Daarnaast 
wordt dit aangevuld met lokale pro-
dukten uit ’t Groene Woud zelf. 
Op 12 december zijn we te gast bij 
Boerderij ’t Dommeltje, die voor ons 
de deuren opent vanaf 7.45 uur. 
Vroeg uit de veren maar brood sme-
ren hoeft niet daar bij aankomst een 
broodje, koffie en thee en natuurlijk 
de andere vroege netwerkers klaar 
zullen staan. Ontspannen ontbijten 
én netwerken waarbij de Open Cof-
fee ’t Groene Woud deze keer trak-
teert. 

Voor wie is Open Coffee?
Open Coffee is dus eigenlijk voor  ie-

dereen, de gemeenschappelijke fac-
tor is dat men graag wil netwerken 
en kennis wil delen. Een goed initi-
atief om mensen met allerlei achter-
gronden, kennis en ervaringen bijeen 
te brengen. Het vooropgezette doel 
is je persoonlijke netwerk vergroten 
en het delen van kennis. Open Cof-
fee ’t Groene Woud is gericht op de 
regio Boxtel, Schijndel, Sint-Oeden-
rode en Sint-Michielsgestel. Aanvul-
lend worden er nauwe contacten 
gezocht met Uden en Veghel waar-
door er een REVUSS-plus netwerk 
ontstaat. Open Coffee 't Groene 
Woud is het platform waar eenieder 
kan kennis delen, ideeën bespreken, 
brainstormen of samenwerken. Ont-
spannen netwerken onder het genot 
van een kopje koffie! 

Iedere tweede woensdagochtend 
van de maand. 
Open Coffee 't Groene Woud. 
Op 12 december is het dus wegens 
onze verjaardag van 7.45 uur tot 
11:00 uur mét ontbijt! Locatie: Boer-
derij ’t Dommeltje, Hoog Munsel 9 
te Boxtel. Ook hier goede en gratis 
parkeergelegenheid!

Vooraf aanmelden is niet nodig maar 
gezien de broodjes wel wenselijk dus 
graag even bericht via: Marischka 
Klotz tel. 06-53624631, opencof-
fee.hetgroenewoud@gmail.com of 
een bericht op Linkedin, Facebook of 
Twitter. 

Tot ziens op de Open Coffee: 
Carla, Fred, Marischka en Rieki!

Groots Sinterklaasfeest in Liempde

Liempde staat ieder jaar weer compleet op 
zijn kop als de Sint en zijn Pieten voet zetten 
in ’t Hof van Liempde. Ook zondag hing het 
er weer met de benen buiten, want zo’n vijf-
honderd kinderen en ouders kwamen een 
glimp op vangen van de Goedheiligman.

Behalve geluisterd en gelachen, werd er ook 
nog flink gedanst. In het kielzog van de Sint 
waren namelijk ook de gebroeders Ko het 

podium opgekropen voor een knallend op-
treden. De Sint deed vrolijk mee. Hij kon nog 
aardig swingen voor zijn leeftijd. De afgelo-
pen weken konden de klanten bij supermarkt 
Coop sparen voor kaartjes. Deze spaaractie 
was opgezet door Jan Tax van Coop, en 
Frank Timmermans van Verspartners. Vers-
partners levert bij supermarkten in de regio 
streekproducten van “PuurVers”.

Mooi in de regio

Kerstmarkt Zijtaart
Op 15 december is er in Zijtaart een Kerst-
markt in en rondom het klooster, Pastoor 
Clerxstraat  50-52. Deze vindt plaats van 

15.00 tot 23.00 uur. Er is van alles te doen 
zoals live muziek; bestaande uit een  fanfare, 
koren en een gitaarclub. 
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Jan Voets

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6 5492 NK Nijnsel

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

Tel. 0413-472285 www.autobedrijfkraaijvanger.nl

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

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

Type: Citroën Berlingo 
1.6HDI
Km.stand 71.867
Bouwjaar 2006
Elec. Pakket/trekhaak
Zeer mooi! 2 stuks!

€ 4.950,- excl. BTW

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

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

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

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

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

Autoservice Wehkamp.
Eerschotsestraat 74 5491AD Sint-Oedenrode

Type: Ford S-Max 2.5 20V 
Turbo 162KW
Km. stand: 152.100 km
Bouwjaar: 2008

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

Van Dijk automobielen b.v. 

Type: BMW 320I Sedan 
Aut. High Executive
Bouwjaar: 18-05-2012
Km. stand: 10200

Over deze occasion
 • Bouwjaar: 2010
•  Kilometerstand: 

65.000
•  Merk/model: Renault 

Clio (2010 - 5d)

www.rooyseautobedrijven.nl

Hier vindt u de autobedrijven die zijn 
aangesloten bij de vereniging 

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

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

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

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

Hyundai I20 5 deurs, Happy Tuned. 

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

Neem contact op 
voor de voorwaarden

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

www.hyundaimvdbrand.nl

Kraaijvanger
Autobedrijf

Type: Volkswagen Golf 
cabrio 1.4tsi
Bouwjaar:2012
Km. stand: 269  

Suzuki Swift 1.2 Comfort
December 2010 
42355 km
Airco, 
15” lichtmetalen velgen

Prijs: €3700,-
Kenteken: 71-LG-SP
Benzine
Kleur Grijs
Afneembare trekhaak
Apk bij aflevering
Kilometerstand: 
136947km

Check ook even op Facebook: Kraaijvanger Auto’s.  Like!

Type: Hyundai tucson 
2.0 crdi  style / auto-
maat
Bwj :2006
Km. st: 82000
Auto is 1e eigenaar 

Prijs:       €11750,- 

Apk
accu’s

Airco service
banden
uitlaten

onderhoudsbeurten
 

Nieuwe carwash met extra 
zachte foam borstels

Type: Peugeot 207 X-
Line 1.4 SW
 Km.stand: 59.881 km
Bouwjaar: 2007

Prijs: € 9.999
Nu rijklaar  € 11450,- 

Vraagprijs  € 9.750,-

Prijs: € 12.750 

SPOTGOEDKOOP
En bovendien comfortabel rijden met een nieuwe 

Mazda 2 Bi-fuel 1.3 5-deurs:
Vrijstelling wegenbelasting

Vrijstelling van BPM
Brandstof slechts 6 cent per kilometer

Nu rijklaar voor € 7.653,-
met 50/50 deal

Prijs:      € 30.750  
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Het Martinushuis en de 2500 
Rooise handtekeningen
Vanmorgen (zaterdag 24 november) om half zeven werd ik plotseling zwe-
tend wakker door een droom. Wat had zich in deze droom afgespeeld ? Ik 
stond voor het Martinushuis, aan de Markt in Sint-Oedenrode en wilde 
naar binnen gaan om iets te kopen bij de WereldWinkel voor een Sinter-
klaas surprise en tevens om even de kranten door te nemen van de bieb. 
Ook moest ik ook nog wat  vragen bij het Infopunt van het Heem. Ik ging 
naar binnen en ik zag tot mijn verbazing een grote lege ruimte. In het mid-
den van deze lege ruimte stond een tafel met daarop een boek en achter 
dat boek zat de heilige Martinus. Ik herkende hem meteen, want hij had 
een gescheurde mantel aan en een zwaard in zijn handen. Hij leek trou-
wens wel een beetje op Sinterklaas vond ik, zo met die mijter op zijn hoofd.

‘Ja Bert’, zei de heilige Martinus tegen mij. ‘De gemeenteraad, met name de 
VVD, HvR/PvdA en een gedeelte van de (ex) CDA fractie, heeft gisteren-
avond voor de verkoop van mijn huis gestemd en vanmorgen vroeg heb-
ben de verhuizers mijn huis al meteen leeggehaald en elders ondergebracht 
(Mariendael?) en dadelijk komt de nieuwe eigenaar al.’ ‘Maar de verkoop 
is toch tegen de wil in van de Rooise burgers (2500 handtekeningen tegen 
de verkoop) en klopt toch ook niet met de herijkingsvisie van “De Rooi(s)
e Draad”, zei ik.
‘Ja, dat weet ik Bert’, antwoordde hij, ‘maar wat doe je er tegen? Ik ben 
trouwens ook tegen de verkoop van de St. Paulusgasthuisjes. Je verkoopt 
toch niet zomaar je cultureel erfgoed, je verkoopt je kinderen toch ook niet? 
De VVD kijkt alleen maar wat mijn huis opbrengt en niet naar de sociale 
functie ervan. 90.000 Bezoekers komen  jaarlijks bij mij op bezoek en de 
wethouder denkt dat ze alleen maar voor de mooie voorgevel komen. Maar 
daar gaat het juist niet over. Het gaat over het innerlijke gevoel dat het 
Martinushuis uitstraalt aan zijn bezoekers en dat het juist ook een ontmoe-
tingspunt is, in het centrum. Hart voor Rooi-PvdA hobbelt alleen maar mee 
om het college in het zadel te houden.´  
´Maar´, zei de heilige Martinus. ´Voor mij liggen 2500 handtekeningen van 
2500 Rooise burgers die tegen deze verkoop zijn. Dat zijn omgerekend on-
geveer 5 of 6 raadszetels en in 2014 zijn er weer verkiezingen. We kunnen 
dan de Rooise kiezers herinneren aan de verkoop van ons Martinushuis, 
tegen hun wil in. Je ziet het nu ook trouwens, landelijk en ook in Schagen 
wat er gebeurd als je niet luistert naar je achterban. Dan krijg je klop. Al-
leen het CDA werd er wijzer van en die luisterde wel naar hun mensen. Dus 
CDA, stem gerust tegen en je wordt er alleen maar beter van. Trouwens, 
ik heb mijn zwaard ook nog, maar dat lijkt me geen goed idee om het te 
gebruiken.´
Zwetend werd ik toen wakker, maar het was gelukkig nog geen donderdag 
de 29ste november en het Martinushuis en de Sint Paulusgasthuisjes waren 
dus nog niet verkocht. Raadsleden van de VVD, PvdA/HvR en CDA. Wij 
verzoeken u, verkoop onze juwelen nog niet a.u.b. Wacht daar nog mee 
en denk ook aan de meer dan 2500 Rooise mensen die deze verkoop niet 
willen.

Lezerspodium....
Door:  Bert de Graaf, 
 Azaleastraat 31 Sint-Oedenrode 

Gouden bruiloft Tjitte en Rennie Talsma-Kooistra

Tja, met zulke namen zal geen en-
kele Rooienaar je aanzien voor een 
stukje Roois erfgoed. Als dat al 
niet opvalt, helpt hun nog steeds 
herkenbare Friese tongval je wel 
uit de droom.  En anders wel hun 
geboorteplaatsen: hij in Hallun, zij 
in Rinsumageest, Friesland. Een 
inburgeringscursus heeft geen en-
kele zin meer. 

En die is ook niet nodig. Want het 
echtpaar Talsma-Kooistra woont 
al 50 jaar in Brabant. Net zo lang 
als ze getrouwd zijn. En dát werd 
afgelopen donderdag gevierd. Op 
z’n Brabants. Een mooie aanleiding 
voor eens een ander verhaal dan 
de gebruikelijke ontmoeting op de 
kermis, waar Rooise gouden paren 
al decennialang een patent op lij-
ken te hebben. 
Tjitte (“Heit”, 73): “Ik reed motor, 
zij stond bij de bushalte. Daar ging 
ik wel eens langs om te kijken of 
er iets te versieren viel. Ik heb daar 
vaker iemand achterop genomen, 
maar met Rennie was er meteen 
een “klik” glundert hij als hij terug-

denkt aan die dag.  En toen ging 
alles snel. “We trouwden op een 
donderdag met schitterend weer, 
net als nu. Alleen was het toen nóg 
mooier omdat de takken van de 
bomen helemaal bevroren waren. 
Maar een huwelijksreis zat er niet 
aan” vertelt Tjitte, met een vette 
knipoog en een geld-gebaar.

Het kersverse echtpaar ging in 
Eindhoven wonen, omdat hij met 
zijn HTS Electro aan de slag kon 
bij Philips als TV-ontwerper. Ze 
verhuisden met een Volkswagen-
busje. Na een jaar of vier begon-
nen ze aan hun tweede avontuur. 
“We kochten een krot aan de Hei-
kampenweg in Sint-Oedenrode, 
en wilden het onbewoonbaar laten 
verklaren en vervolgens slopen. Als 
hij bij Philips zat was ik daar aan 

het bouwvakkeren” vult Ren-
nie (“Mem”, 72) aan. “Maar 
in de eerste plaats zorgde ik 
natuurlijk voor de kindjes”. 
Want die hadden ze inmiddels 
twee: Renate en Simon. Het 
krot werd omgetoverd tot een 
schitterende woonboerderij, 
gesplitst met dochter Renate 
en haar gezin als buurtjes.   

Terwijl Tjitte 35 jaar lang bij Philips 
werkte, zorgde Rennie voor de kin-
deren en deed daarnaast veel voor 
de KVO, het kerkbestuur van de 
Protestantse kerk. Ze werkt nu met 
veel plezier in de kringloopwin-
kel. Tjitte: “Destijds kon je al met 
pensioen op je zestigste, maar dat 
duurde me nog te lang. Ik ben er 
anderhalf jaar eerder uitgestapt. En 
toen begon het grote genieten.” 
Dat genieten bestond en bestaat 
nog steeds uit het houden van 
schapen, kippen, “hooi maken op 
de ouderwetse manier” en regel-
matig een vakantie naar – meestal 
– een warm land. Verder zijn jagen 
en vissen een grote hobby van bei-
den Tjitte beoefent het jagen actief, 
Tennie gaat wel eens mee drijven 
maar vissen doen beiden actief.
Een benijdenswaardige oude dag, 
want het stel is nog gezond ook “al 
piept en kraakt het tegenwoordig 
af en toe” aldus Tjitte. Wat hun 
levensmotto nu precies is wordt in 
de discussie met de familie niet he-

lemaal duidelijk, maar “regelmaat 
en rust” komt dicht in de buurt. 
Al was daar afgelopen donderdag 
even geen tijd voor … “Het feest 
was super en we hebben met ruim 
30 man gegeten bij de Rooise Boer-
derij. Verschillende stukjes gedaan 
door familie en vrienden en de 
kleinkinderen het ABC. Zeer ge-
slaagd en laat op de avond thuis 
afgesloten met een borreltje,” laat 
Renate na afloop weten.

“IK REED MOTOR, ZIJ STOND BIJ DE BUS-
HALTE. DAAR GING IK WEL EENS LANGS OM 
TE KIJKEN OF ER IETS TE VERSIEREN VIEL.”

Dan schoffelen we toch zelf

De bewoners van de Pastoor Teur-
lingsstraat in Boskant gaan zelf het 
plantsoen schoffelen. Afgelopen 
zaterdag namen zij het onderhoud 
officieel over van de gemeente. Jos 
van de Zanden en Wim van de Wiel 
tekenden namens de bewoners sa-
men met verantwoordelijk wet-
houder René Dekkers het contract 
daarvoor.

Toen de bewoners van de Pastoor 
Teurlingsstraat hoorden dat het 
plantsoen voor hun woningen zou 
verdwijnen waren zij onaangenaam 
verrast. Zolang als dat zij daar al 
wonen kijken zij tegen deze groen-

strook aan, die voor het oog naad-
loos overgaat in populierenbos aan 
de overkant van de Boskantseweg. 
Met het verdwijnen van de groen-
strook, zouden zij voortaan tegen 
het verkeer van Sint-Oedenrode 
naar Best aankijken. “Bovendien”, 
zo zegt Wim van de Wiel, “groeit er 
onder eiken geen gras”.

De hele buurt gemobiliseerd
Jos van de Zanden, die samen 
met Van de Wiel het initiatief nam 
om het onderhoud van de groen-
strook samen met de bewoners 
van de straat te doen bevestigt 
deze woorden. “Toen wij hoorden 

dat de bezuinigingsplannen ook de 
groenstrook voor onze deur zouden 
raken, hebben we de buurt gemo-
biliseerd. Daarna zijn we met de 
gemeente gaan praten met als re-
sultaat dat we nu als bewoners hier 
zelf het onderhoud gaan uitvoe-
ren”, vervolgt Van de Zanden. Over 
het contact met de gemeente zijn 
de beide heren alleen maar positief. 

Het initiatief van de bewoners van 
de Pastoor Teurlingsstraat staat niet 
op zichzelf. Er zijn op meer plaatsen 
in Sint-Oedenrode gelijksoortige 
initiatieven. Wethouder René Dek-
kers vertelt dat de bewoners van het 
Mahlerplein en het Sweelinckplein 
ook met de gemeente in gesprek 
zijn. Marc de Bie van de gemeente-
werf vult aan dat er meer projecten 
in de gemeente zijn die door vrijwil-
ligers worden gerund. Zo ruimen de 
wildbeheerseenheid en de visclub al 
vele jaren zwerfvuil op.

Met een kruiwagen kom je er wel
Wethouder Dekkers moet dat 
spreekwoord zeker in gedachte 
hebben gehad toen hij naar Bos-
kant kwam voor de overdracht. Om 
de bewoners een helpende hand 
toe te steken gaf hij hen een krui-
wagen, snoeischaren en schoffels. 
Aan het gereedschap kan het niet 
liggen en ook het enthousiasme van 
de bewoners staat garant voor een 
succesvolle voortzetting van het 
groenonderhoud.

Elektrische fietsen
Mountainbikes

Stadsfietsen

DIVERSE  KLEDING
UITZOEKEN  € 25,00

Kofferen 19 - 5492 BL Sint Oedenrode - T: 0413 - 477 722
www.bikecenterrooi.nl

H  E  R  F  S  T

DIVERSE AANBIEDINGEN

KORTINGEN TOT 20%
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- ALMERE 

- AMSTERDAM 

- ARNHEM 

- BREDA 

- CAPELLE A/D IJSSEL 

- EINDHOVEN 

- ENSCHEDE 

- GORINCHEM 

- HELMOND 

- LEIDERDORP 

- NIEUWEGEIN 

VLOER HET ZELF EINDHOVEN: 
Grenssteen 11, (Bedr. terrein Steenakker) 
naast Praxis nabij NAC stadion, 
tel.: 076-54 26 234. 
Geopend: di. t/m vr. 9.30 - 18.00, 
za. 9.30 - 17.00 uur. 
Do. koopavond tot 21.00 uur.   

Gratis parkeren. 

www.vloerhetzelf.nl
Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Eindhoven. 
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

645,-
INCL. BTW

VOORDELIGER DAN INTERNET, 
PRIMA LEGSERVICE

Meer dan 200 bekende merken op voorraad, tegen bodemprijzen. 
Kom eens langs en laat u verrassen door ons ruime assortiment 

laminaat, pvc en houten vloeren.

MASSIEVE 
TRAP RENOVATIE
HET VLOER HET ZELF TRAPPEN RENOVATIE 
SYSTEEM. EENVOUDIG ZELF TE MONTEREN! 
VOORDELIG EEN NIEUWE SOLIDE MASSIEF EIKEN 
TRAP, ZONDER BREKEN EN/OF BESCHADIGEN. 
VOOR ZOWEL OPEN ALS DICHTE TRAPPEN. DIKTE 
TREDE CA. 19 MM IN VELE KLEUREN LEVERBAAR. 

NU INTRODUCTIE PRIJS:
VAN 109,- NU 55,- PER TREDE
PRIJS VAN TRAP 13 TREDEN, INCL. STOOT-
BORDEN, ANTI-SLIPRAND, LIJM EN OLIE:

* EXCL. MONTAGE, MONTAGE COMPLETE TRAP V.A. 400,-

*
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WK succes voor oud-Dai Ippo ledenjudo

Onlangs werd in Griekenland de 
Wereld Kampioenschappen Pan-
cration Semi-contact gehouden. 
Dit is een zeer  oude Griekse 
vechtsport. Bij deze sport is het de 
bedoeling dat je met bokstechnie-
ken je tegenstander probeert te ra-
ken. Kun je echter je tegenstander 
vastpakken? Dan probeer je hem 
met werptechnieken naar de grond 
te krijgen. Eenmaal op de grond is 
het toegestaan om met armklem-
men en wurgtechnieken de tegen-
stander tot opgave te dwingen. 

Als ex-Dai Ippo leden namen Joey 
Seijkens en Leroy Venrooy deel 
aan deze kampioenschappen. Bei-
den zijn op dit moment zeer actief 
en succesvol in de jiu-jitsu wed-
strijdsport. Joey Seijkens wist uit-
eindelijk Wereldkampioen te wor-
den. Voor Leroy die in een andere 
klasse uitkwam was er een mooie 
3e plaats weggelegd. Proficiat he-
ren met dit mooie resultaat. 

Op de foto zien we links Joey Seijkens,  midden Michel van Rijt 
trainer en gastdocent bij Dai Ippo en rechts Leroy Venrooy.

Zeven jubilarissen Ontspanning gehuldigdhandboogschieten

Op vrijdagavond zijn bij Ontspanning 
maar liefst 7 jubilarissen gehuldigd 
die 12,5 jaar lid waren van Ontspan-
ning. Na een bedankwoordje van de 
erevoorzitter Jan Lathouwers werd 
aan de jubilarissen een plaquette en 
’n bosje bloemen overhandigd. De 7 
jubilarissen waren: Antoon Vervoort, 
Annette Boonstoppel, Jos van der 
Veer, Wil en Marina Kivits, Françoise 
Vervest en Willem Vissers. 

Na de huldiging is de 9e en laatste 
wedstrijd geschoten voor de ZONA 
trofee. Winnaar is de schutter die na 
9 wedstrijden het grootste aantal ZO-
NA’s heeft geschoten. Een ZONA is 
een score van 9. Dag winnaar was Wil-
liam Huyberts met 16 ZONA’s. De win-
naar van de trofee is Wil Kivits met 76 
ZONA’s. Verdere uitslag van de hoog-
ste 10 schutters: William Huyberts 72, 
Jan van Bergen 60, Mart Verhoeven 
56, Annette Boonstoppel 55, Frans van 
de Braak 52, John van Mulukom 49, 

Jan van Erp 41 en Beppie van Bergen 
40. Ook de jeugdschutters van 16 jaar 
en ouder mogen buiten mededinging 
meeschieten met de volwassenen. Sjef 
van den Berg was ondanks zijn ver-
moeidheid in topvorm en verbeterde 
het clubrecord met een score van maar 
liefst 248 (maximaal 250 mogelijk). Hij 
was de hele dag in Hilversum geweest 
om opnames te maken voor het TV 
programma de BZT show. De scores 
van de cadetten voor deze 25 meter 1 
pijl wedstrijd waren: Piet van den Berg 
224, Martijn de Kok 204, Daan Mar-
tens 167 en Lotte Steijaert 178.

Dinsdagmiddag is bij de veteranen 
afdeling van Ontspanning een onder-
linge wedstrijd geschoten. Deze wed-
strijd gaat over 25 pijlen op een 60 cm 
blazoen op 18 meter. Dag winnaar was 
Antoon Vervoort met 215 punten. Ver-
dere uitslag: Ron Spijker 216, Leo van 
Breugel 203, Jan Gordijn 200, Albert 
van Ofwegen 187, Piet van Kemenade 

164 en Ad Hastenberg 145. 

Op zaterdag en zondag heeft Sjef van 
den Berg in Weert geschoten in het Kings 
of Archery toernooi. Er worden 3 series 
van 30 pijlen geschoten voor de kwali-
ficatie van de finales. Sjef wist als enige 
recurve schutter een perfecte score van 
900 punten neer te zetten. Hij ging dus 
als eerste geplaatst naar de finales. In 
de finales wordt steeds met drie pijlen 
geschoten om de hoogste score. Alleen 
de schutters met de hoogste score gaan 
door naar de volgende ronde. Sjef bleef 
zijn hoge niveau vasthouden en wist ie-
dere ronde minimaal 29 te schieten. In 
de finale schoot hij nog een rondje 30 
en versloeg zo zijn laatste tegenstander, 
de Duitser Carlo Schmitz.

Dinsdagmiddag is er bij de Rozelaer 
een reguliere wedstrijd. Op dinsdag en 
donderdagavond is het vrij trainen (als 
er geen wedstrijden zijn) en op woens-
dagavond traint de jeugd.

De jubilarissen vlnr Willem Vissers, Antoon Vervoort, Annette Boonstoppel, 
Françoise Vervest, Wil en Marina Kivits en Jos van der Veer

Duikopleidingen Aqua Libre 
binnenkort van start

duiken

Binnenkort begint duikvereniging  
Aqua Libre weer  met de nieuwe duik-
opleidingen voor 2013, aanmelden is 
nog steeds mogelijk.

Duikvereniging Aqua Libre is een ver-
eniging met ongeveer 60 leden, ons 
motto is “ kom gezellig duiken bij onze 
vereniging, kun je nog niet duiken dan 

leren we het je” dit geeft al aan dat 
gezelligheid bij ons hoog in het vaan-
del staat. 
We geven 1 tot 4 sters NOB/CMAS 
opleidingen, en om je verder te be-
kwamen hebben we diverse special-
ties. Wilt u ook kennis maken met de 
onderwaterwereld, vraag een proef-
duik aan via onze website, of kom eens 

gezellig kijken tijdens onze trainingen 
in zwembad De Neul, iedere vrijdag-
avond van 21.15 tot 22.30 uur.  In het 
winterseizoen worden nieuwe leden 
opgeleid tot duiker, of krijgen duikers 
verdere opleiding tot 2-3 of 4sters dui-
ker.
Voor verdere informatie of aanmelden 
www.aqualibre.nl

Opheffingsuitverkoop sport

SINT CADEAU’S MET 

35% KORTING!!!
VOOR VOETBAL: 

schoenen voor kinderen en volwassenen,
scheenbeschermers voor kinderen,

voetballen, voetbalbroeken, trainingspakken,
keeperkleding, keeperhandschoenen,

zaalvoetbalschoenen

VOOR TENNIS: 
rackets voor kinderen en volwassenen,

Tretorn plus ballen, schoenen ook indoor,
tenniskleding, grips en bespanningen

VOOR BADMINTON: 
rackets en schoenen

VOOR SQUASH: 
rackets en schoenen

VOOR HOCKEY: 
hockey sticks voor kinderen en volwassenen

schoenen voor kinderen en volwassenen
M.H.C. polo’s nu €10,-, hockey tassen Brabo,

stick fietsklemmen, ballen Stag,
haarbandjes, zeemgrips

VOOR SCHAATSEN: 
Bauer ijshockeyschaatsen, Bauer pucks,

dames kunstschaatsen

VOOR RUNNING: 
schoenen voor kinderen dames en heren,

ook Asics, drink belts, running kleding

VOOR WANDELEN: 
schoenen voor dames en heren

ook Lowa

VOOR AEROBICS: 
schoenen en kleding

VOOR TURNEN: 
turnschoenen wit en zwart.

VOOR INDOOR: 
schoenen en kleding

VOOR ZWEMMEN: 
badpakken en broeken, badslippers

voor kinderen, dames en heren

VOOR VRIJE TIJD: 
Nike (Classics) schoenen, Adidas schoenen,

stopwatches, hartslagmeters, bandages, 
sporttassen, basketballen, korfballen, 

skeelers maat 40 t/m 43, 
skeelerbescherming set

VOOR WINTER: 
snowboots, mutsen en handschoenen van Barts,

jassen en jacks voor heren, jacks voor dames

SUPER SLIPPERS: Fit Flop!
NU NOG VOORRADIG IN ONZE

OPHEFFINGSUITVERKOOP

VAN DE KAMP SPORT.
HERTOG HENDRIKSTRAAT 12

SINT-OEDENRODE
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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

Hard werken Nijnsel 1 wordt beloond

De derde wedstrijd van Nijnsel 1 
in de binnencompetitie werd af-
gelopen zondag gespeeld tegen 
De Eendracht in Deurne. Dit zou 
een spannende wedstrijd worden, 
omdat er in de buiten competitie 
net verloren is van dit team. 

Nijnsel begon vol goede moed en 
met wat gezonde zenuwen aan 
de wedstrijd. Al snel scoorde in 
de 4e minuut De Eendracht van 
afstand en stond Nijnsel met 1-0 
achter. Hierop volgden enkele kan-
sen van Nijnsel, maar deze misten 
helaas de korf. Ook De Eendracht 
had veel kansen, waardoor het ge-
lijk op ging. Na 9 minuten spelen 
wisten de tegenstanders weer te 
scoren en was het 2-0 door een 
afstandsschot. Nijnsel was vastbe-
raden deze achterstand in te halen 
en ging er dan ook voor. Hieruit 
volgde in de 11e minuut, wederom 
uit een afstandsschot, een doel-
punt van Nijnsel door Selly van 
Roosmalen: 2-1. Helaas volgde De 

Eendracht ook snel hierna met een 
schot uit een kleine kans, waar-
door de stand uitliep tot 3-1 in de 
14e minuut. Beide teams hadden 
kansen, maar tot nu toe werden 
deze door Nijnsel niet afgerond. 
Totdat in de 17e minuut Nijnsel 
weer scoorde, een afstandsschot 
van Myrna Foolen, 3-2. Dit bracht 
de teams weer dichter bij elkaar 
en er werd erg fel gespeeld. Nijn-
sel kreeg meer geloof in de winst 
en scoorde in 10 minuten 4 keer, 
waardoor het net voor rust 4-5 was 
in het voordeel van de uit spelende 
ploeg (Myrna Foolen 2x, Nicole de 
Koning 1x, Anne Sijbers 1x). 
Tijdens de rust werden er wat tips 
gegeven door de coach en Nijn-
sel ging er weer tegenaan in de 
tweede helft. Deze voorsprong 
mochten ze niet meer van zich af 
laten pakken. Na de rust werd er 
al snel gescoord door Myrna Foo-
len, een afstandsschot wederom, 
stand 4-6. Maar de tegenstanders 
waren ook erg fel en gaven hierop      

meteen hun antwoord, 5-6 werd 
het in de 4e minuut van de tweede 
helft. Beide teams waren aanval-
lend en verdedigend aan elkaar 
gewaagd, waardoor de doelpun-
ten de tweede helft uitbleven. Ook 
werd er een doelpunt van Nijnsel 
afgefloten. Maar in de 14e minuut 
van de tweede helft, zorgde Nicole 
de Koning ervoor dat Nijnsel wat 
meer ‘lucht’ kreeg. Ze scoorde de 
5-7. Het bleef een spannende wed-
strijd en De Eendracht gaf niet op. 
Pas in de laatste 3 minuten scoorde 
Nijnsel nog een keer. Myrna Foolen 
maakte de 8-5 en dit gaf het team 
een goed gevoel. Het kon bijna 
niet meer fout gaan. Toch wisten 
de tegenstanders hier nog een ant-
woordt op te geven door van af-
stand nog de 6-8 te maken, maar 
hierna volgde al snel het eindsig-
naal van de scheidsrechter.

Volgende week zondag speelt 
Nijnsel 1 om 10.30 uur in sporthal 
de Strepen tegen Gazelle 1.

Odisco wint met overtuiging
Afgelopen zondag stond de thuis-
wedstrijd tegen Omhoog 1 op het 
programma. Na de domper van 
vorige week moest er iets recht-
gezet worden.

Odisco begon fel aan de wedstrijd 
en speelde goed: aanvallen waren 
langdurig en goed verzorgd. Ver-
dedigend werd bijna niets wegge-
geven. Via 2x Marlon van Hees-
wijk was de stand na 8 minuten 
dan ook 2-0. Odisco bleef veel 
kansen creëren en kon via 2x Ma-
rieke van Heeswijk na 14 minuten 
op 4-0 komen. Hierna ging Odisco 
wat slordiger spelen en gaf zelfs 2 
doelpunten weg. Via een time out 
ging de ploeg 10 minuten voor de 
rust weer verder waar ze gebleven 
waren. Via 2x Marieke van Hees-
wijk en Marlon van Heeswijk was 
de ruststand 7-2.

Na rust speelde Odisco sterk ver-
der. In de 1e 5 minuten werden 
weliswaar 2 doelpunten geïncas-
seerd, maar Marieke van Heeswijk 
wist ook weer te scoren. Inmiddels 
al haar 5e doelpunt 8-4. Vanaf 
dat moment beheerste Odisco de 
wedstrijd, kansen voor Omhoog 
waren schaars en Odisco bleef 
door scoren. Via 4x Marlon van 
Heeswijk (goed voor 7 doelpun-
ten), 2x Denise Steenbergen en 
Dena Essens werd de eindstand 
van 15-4 bereikt. Een overtuigen-
de en zeer terechte overwinning 
voor de dames van Odisco. Ander 
lichtpuntje in deze wedstrijd was 
het terug keren van Marleen van 
Kollenburg na een lange en zware 
blessure. Zij maakte weer haar eer-
ste speelminuten. Volgende week 
speelt Odisco uit in Deurne. ZSV 
zal dan de tegenstander zijn.

Zwempiet deelt diploma’s uitzwemmen

Het weekend was het wel erg druk 
voor de Sint en zijn Pieten. Bij het 
diplomazwemmen in het zwem-
bad de Neul, afgelopen zondag, 
werden de diploma’s uitgereikt 
door de zwempiet. In totaal kre-
gen  74 kinderen hun zwemdiplo-
ma.   33  A-diploma , 32 B -diplo-
ma en 9 kinderen het C-diploma. 
Komende dagen beginnen er weer 
nieuwe kinderen met de zwemles.

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant

Geslaagden diploma A Geslaagden diploma C

Geslaagden diploma B

Geslaagden diploma B Geslaagden diploma A
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zwemmen

Pascal poseert hier 
met zijn zilveren plak

waterpolo

Waterpolodames verslaan Lutra
Afgelopen weekend hebben de 
dames van Argo in het heetst van 
de strijd 3 punten weten te halen 
in de thuiswedstrijd tegen Lutra 
uit Helmond. 8 seconden voor tijd 
winst Liesbeth van der Korst het 
winnende doelpunt binnen te tik-
ken uit een overtalsituatie. 

De wedstijden tegen Lutra zijn 
over het algemeen altijd spannend, 
vooral met het fysieke spel van Lu-
tra hebben de dames uit Rooi veel 
moeite. Wanneer je vervolgens 
ook nog 2 scheidsrechters hebt 
die vreemde beslissingen nemen, 
dan heb je alle ingrediënten voor 
wederom een spannend duel. Uit 
de stand bleek al dat Lutra weinig 
doelpunten tegen krijgt, maar ook 
weinig scoort. Dat werd in deze 
wedstrijd bevestigd. Ze kwamen 
niet veel bij de keeper van Argo 
in de buurt, maar gaven ook vrij 
weinig weg aan Argo door goed 
te verdedigen. Argo kwam niet 
lekker in de wedstrijd, er werden 
weinig kansen gecreëerd, een aan-
tal overtal situaties werden knullig 
om zeep geholpen en het spel was 
statisch. Toch wist het team aan te 
haken bij Lutra, gaf zelf ook weinig 
weg en bleef tot het laatste mo-
ment geloven in de overwinning. 
De 5-6 achterstand na het 3e par-
tje werd uiteindelijk omgebogen 
naar een 7-6 overwinning voor 
Argo. Mocht de wedstrijd al een 
winnaar verdienen, dat zou het 
wel Argo geweest zijn, maar het 
lag dicht bij elkaar. Mentaal een 
mooie opsteker om mee te nemen 
naar de topper volgend weekend. 
Dan staat de belangrijke uitwed-
strijd tegen nr 3 SBC2000 in Breda 
op de agenda. Er zal dan wel op 
een andere manier gespeeld moe-

ten worden, maar de dames van 
Argo hebben voldoende goede 
wedstrijden gespeeld om met ver-
trouwen naar Breda af te reizen. 
De doelpunten in deze wedstrijd 
werden gemaakt door Liesbeth 
van der Korst (3x), Anita vd He-
ijden, Paula Jumelet, Renske vd 
Burgt en Josine Raaijmakers.  

Elise Pennings meervoudig Brabants Sprintkampioene 

In het afgelopen weekend, zater-
dag 24 en zondag 25 november, 
zijn in het Pieter van den Hoogen-
band zwemstadion in Eindhoven 
de Brabantse Sprintkampioen-
schappen gehouden.

Zaterdag kwam Elise Pennings uit 
Sint-Oedenrode, zwemmend voor 

zwemvereniging Zeester-
Meerval uit Uden, aan de 
start op 3 individuele afstan-
den; 50 meter vlinderslag, 50 
meter vrije slag en 50 meter 
schoolslag. Op al deze afstan-
den werd zij eerste in haar 
leeftijdscategorie, senioren 2, 
en dus Brabants Kampioen. 
Daarnaast maakte zij ook nog 
deel uit van het 1e estafet-
teteam van Zeester-Meerval, 
waar ze samen met haar 
teamgenoten goud behaal-

den bij de 4x50 meter wisselslag, in 
een tijd net onder de 2 minuten.

Zondag werden er nog 2 individuele 
afstanden gezwommen door Elise, 
de 50 meter rugslag en 100 meter 
wisselslag. Op de 50 meter rugslag 
werd zij derde, dus brons. Op de 
100 meter wisselslag liet zij het hele 
veld weer ver achter zich en werd 

opnieuw Brabants Sprintkampioene. 
Als sluitstuk van dit voor Elise fan-
tastische weekend, kwam ze samen 
met haar team-
genoten uit in de 
4 x 50 meter vrije 
slag. Daar werden 
zij samen Brabants 
Kampioen in een 
tijd van 1.47.25. 
Wederom een ver-
betering van hun 
tijd.  Al met al een 
weekend met resul-
taat van formaat, 
wat uiteindelijk Eli-
se ook op nummer 
één bracht in het 
totale medailleklas-
sement.  Met recht 
zoals zij tijdens het 
sportgala werd ge-
noemd, een Sprint-
Koningin. 

De medailles van Elise

Kapster aan huis
 

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

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

DeBeurspresenteert

De Beurs Rooi
www.debeursrooi.nl

ROCKING DADDY & DJ

the fABulOus wANNABeAtles
VVK €10,00    
Deur €12,50

8 December

aanvang 21.00

hillstreet
Tribute

Stedentennis TV De Kienehoef in 
volle gang

tennis

Drie ontmoetingen alweer heeft het Steden-
tennisteam van tennisvereniging De Kiene-
hoef erop zitten. De talentvolle jeugd komt 
– door enkele terugtrekkingen van andere 
teams in de eerste divisie – nu in de middel-
ste klasse uit. Dit maakt de uitdaging om tot 
een dagoverwinning te komen des te groter.

In oktober werden als eerste de degens ge-
kruist met Sittard. In totaal zijn er op een 
wedstrijddag 48 punten te verdienen; 32 uit 
singles en 16 uit dubbels. Helaas werden er 
slechts 9 punten binnengehaald, onder an-
dere door de prima debuterende Tim He-
ijmans en de ervaren Vera vd Endt. Ondanks 
de forse nederlaag waren de inzet en onder-
linge sfeer in het team prima.

Op 18 november kwam het team beter uit 
de verf tegen TOS Bergeijk. Op de met gra-
nulaat bedekte indoorbanen werd weliswaar 

verloren met 29-19, er werden zowel in de 
singles als dubbels mooie resultaten geboekt.  
Vera van der Endt wist wederom een hoger 
geklasseerde speelster te verslaan en in de 
rubriek t/m 20 jaar werden veel punten ge-
pakt.

Vol goede moed werd dan ook een week la-
ter om 10 uur gestart tegen “De Kempen”, 
ditmaal thuis op de banen van HealthCity. 
Koen van den Oever en Simon Tersmette 
lieten een set lang zien dat zij de wapens 
hebben om deze tegenstanders te verslaan. 
Danique van Ballekom liet zien dat zij kan 
domineren op dit niveau en sleepte de volle 
punten binnen. Toch ging De Kienehoef met 
slechts twee handen vol punten weer naar 
huis en liep het zo tegen de derde nederlaag 
aan. In januari en februari zal blijken of het 
team zich nog weet te handhaven.  

Rooise zwemmers doen het goed 
op sprintkampioenschap

Veel rust – dat bleek het tover-
woord voor goede prestaties op de 
Brabantse Sprintkampioenschap-
pen in Eindhoven. Met voldoende 
inspanning op het juiste moment 
haalde Pascal van Bakel een vol-
komen onverwachte zilveren me-
daille op de vijftig meter school-
slag, en was ook Hilde Grondhout 
uiterst succesvol. Als vanouds 
was Elise Pennings de gouddelver 
onder de Rooise zwemmers, met 
zes Brabantse titels.

Zes keer Brabants kampioen wor-
den in één weekend – het is maar 
weinigen gegeven. Elise Pennings 

van Zeester-Meerval uit Uden blijft 
er ontspannen onder. De zaterdag 
was ‘makkelijk’, en op zondag 
heeft ze een paar gelukjes gehad. 
De oud-zwemster van Argo zwom 
tijden rond of onder haar persoon-
lijke records, en dat was zes keer 
genoeg om de concurrentie ruim, 
vaak meer dan een seconde, voor 
te blijven. Eén keer, op de vijftig 
meter rugslag, pakte ze brons. 
Daarmee was Pennings de meest 
succesvolle zwemmer van de Bra-
bantse Sprintkampioenschappen, 
dit weekend gehouden in het Pie-
ter van den Hoogebandstadion in 
Eindhoven.

Volgend jaar, bezweert Pennings, 
dan krijgt ze het pas echt moeilijk, 
als ze achttien is en dus met de 
senioren mee moet gaan zwem-
men. En toch: “Ik hoop dat ik dan 
een keer Nederlands kampioen op 
de vijftig of honderd vrij word.” 
Pennings’ jonge clubgenote Hilde 
Grondhout, ook uit Sint-Oedenro-
de, is nog wat lacherig onder alle 
media-aandacht. Met de Udense 
estafetteploeg en op de vijftig me-
ter rugslag haalde ze twee bronzen 
medailles. Op die laatste afstand 
was ze twee tellen sneller dan ze 
ooit was. Het geheim? “Rustig 
aan doen op de training”, meent 
Grondhout. Dat schema wil ze 
voortzetten, om het volgende keer 
‘net zo goed te doen’.

Ook voor Argo zelf is er nog iets 
te juichen: op zondag pakt Pascal 

van Bakel de zilveren medaille op 
de vijftig meter schoolslag. Dat 
vindt Van Bakel “best wel verras-
send”, en wat nog verrassender is, 
is het met drie seconden aange-
scherpte persoonlijk record. “Hij is 
gisteren op tijd naar bed gegaan”, 
weet vader Pieter. Coach Anthony 
van Hout wijst op de keurige tech-
niek. En Pascal zelf? Die heeft zich 
vlak voor de race ‘enorm staan 
opfokken’. Het heeft zeker gehol-
pen. Helaas is Van Bakel de enige 
medaillewinnaar bij Argo, al haast 
coach Van Hout zich te zeggen dat 
er ‘veel persoonlijke records’ zijn 
gezwommen – negentien stuks, 
waaronder vier clubrecords.

Alle andere Rooise medailles zijn 
voor zwemmers die de afgelopen 
jaren zijn overgestapt naar andere 
clubs – vaak om meer te kunnen 
trainen. Bram Rooyakkers haalt 
voor Zeester-Meerval een bronzen 
plak op de vijftig meter schoolslag. 
Fime Namwansa pakt met zijn 
Udense ploeg brons op de wissel-
slagestafette. En Anne Gibbels, die 
in Nuenen zwemt, meldt met stra-
lend gezicht dat ze veel persoon-
lijke records heeft gezwommen, 
dat ze daarmee vaak in de mid-
denmoot is geëindigd, maar dat ze 
toch maar mooi een zilveren me-
daille heeft gehaald op de vrijes-
lagestafette. Rust, ontspanning en 
een positieve insteek. En dan kun 
je zonder gouden medaille toch 
een heel fijn weekend hebben.

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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voetbal Rhode E1 kampioen 
najaarscompetitie 2012

Zaterdag 17 november is Rhode E1 
kampioen van de najaarscompeti-
tie 2012 geworden in de hoogste 
1e klasse E-pupillen. Bij winst van 
de laatste competitiewedstrijd van 
afgelopen zaterdag 24 november 
tegen Schijndel, zou het kampi-
oenschap extra feestelijk gevierd 
kunnen worden. Dan zou de kers-
verse kampioen op wel zeer over-
tuigende wijze, met de volle 30 
punten uit 10 wedstrijden en dus 
zonder puntverlies, het kampioen-
schap kunnen gaan vieren.

Gekleed in speciale kampioenshirts 
en met het nodige zelfvertrouwen 

werd in Schijndel met 1-4 gewon-
nen. Het geheim van dit goed ge-
oliede team zit ‘m niet alleen in de 
persoonlijke kwaliteiten van elke 
speler, maar met name in de ge-
weldige teamgeest van Rhode E1. 

Er wordt elke week hard gewerkt 
aan het spelen met elkaar maar 
ook vóór elkaar. Dat dit z’n uit-
werking heeft op alle betrokke-
nen blijkt wel uit de elke zaterdag 
grote aantallen aanwezige ouders 
en toeschouwers, zowel in uit- als 
thuiswedstrijden. Kortom, in alle 
opzichten één echt groot team!
Afgelopen zaterdag werden de 

spelers bij Rhode gehuldigd en 
hebben zij het kampioenschap 
feestelijk gevierd.

Hulde aan spelers Tomas, Koen, 
Rik, Joep, Manuel, Chiel, Roel, Ro-
gier en Jesse.
Lof ook voor de trainers/coaches 
Jeroen, Marcel en Rob, die het 
voor elkaar hebben gekregen om 
de individuele klasse van de spelers 
ook om te zetten naar een goed 
samenspelend team.
Door dit kampioenschap speelt 
Rhode komend seizoen in de 
hoofdklasse van E-pupillen.

biljarten

Rooise Biljartcompetitie
In ronde 11 was er een uitstekende 
score voor D’n Toel nl. 91 punten. 
Korte partijen: Harrie Toelen (D’n 
Toel) 30 car. in 9 beurten (moy. 
3,33), Piet Verbeek (B.C. Eerschot) 
28 car. in 11 beurten (moy. 2,54), 
Noud Pouwels (St.Joris) 26 car. in 
11 beurten (moy. 2,36), Pieter van 
Kaathoven (Jachtrust) 48 car. in 
12 beurten (moy. 4), Co van der 
Velden (Kofferen) 44 car. in 12 
beurten (moy. 3,66), Richard van 
Liempd (Wapen van Eerschot) 32 
car. in 12 beurten (moy. 2,66), 
Johan van de Sande (’t Pumpke) 
20 car. in 12 beurten (moy. 1,66), 
Marcel de Beer (’t Straotje) 32 car. 
in 13 beurten (moy. 2,46), Jan 
Smits (St.Joris) 24 car. in 13 beur-
ten (moy. 1,84), Wim van Liempd 
(’t Straotje) 20 car. in 13 beurten 
(moy. 1,53), Hans de Wit en Mar-
tijn Oors (Ou Rooi) 20 car. in 14 
beurten (moy. 1,42).

Uitslagen: 
Boskant – Dorpsherberg 77-63, 

’t Straotje – St.Joris 76-64, B.C. 
Eerschot – Beurs 72-68, Kofferen 
– Oud Rooi 65-75, D’n Toel – ’t 
Pumpke 91-47, Jachtrust – Gin 
Keus 75-58, Wellie Winne Welles 
– Wapen van Eerschot 63-77.

Stand: 
1 Oud Rooi 837, 2 Beurs 802, 3 
Wapen van Eerschot 800, 4 Wel-
lie Winne Welles 796, 5 Kofferen  
en Boskant 795, 7 D’n Toel 782, 
8 St.Joris 776, 9 Gin Keus 773, 10 
Jachtrust 755, 11 ’t Straotje 746, 
12 B.C. Eerschot 745, 13 ’t Pump-
ke 651, 14 Dorpsherberg 645.

Progamma:
Ma. 26 nov. Kofferen – B.C. Eer-
schot
Di. 27 nov. St.Joris – Boskant
Wapen van Eerschot – ’t Straotje
Oud Rooi – Wellie Winne Welles
Dorpsherberg – Gin Keus
Do. 29 nov. ‘t Pumpke – Jachtrust
Beurs – D’n Toel  
   

Biljarten: Wapen van Eerschot
In de 1e divisie nam team Manop-
maat/Corfu het op tegen Burg-
mans Biljarts en hier werd 4-4 
gespeeld. In de 2e divisie won 
Zwiers Grootkeukenservice met 
6-2 van “t Ivoor. Rinie Zwiers 
maakte zijn 40 caramboles in 35 
beurten. Moy. 1,142. Team De 
Zwaan/Hotel-Restaurant . Speel-
de 4-4 tegen Steenwijk. In de 3e 
divisie speelde team Didden Dis-
tributie tegen Holland Screen/De 
Peel en ook hier werd het 4-4. 
In de 4e divisie verloor team v.d. 
Berk met 8-0 van 3B@Gebrook.

In de districtscompetitie drieban-
den groot speelde team 1 tegen 

’t Ivoor en zij wonen met 25-23. 
In de B1 klasse driebanden klein 
speelde team 3 tegen DVS/De-
Zwaan en zij wonnen met 28-20. 
Marc Hermsen wist zijn 31 caram-
boles in 29 beurten te maken. Mor. 
1,068. Team 4 won met 29-27 van 
Pas Buiten. In de C2 libre com-
petitie speelde team 1 tegen De 
Hazelaar en zij wonnen met 29-
19. Beste partij was er van Henk 
v.d. Bergh die zijn 75 caramboles 
in 16 beurten wist te maken. Moy. 
4,687. In de C4 klasse wed met 
36-33 gewonnen van ’t Zonneke. 
Hier maakte Dorien Jans haar 41 
caramboles in 22 beurten. Moy. 
1.864.

Ollandia D1 geeft eerste elftal goede voorbeeld

Afgelopen weekend is de D1 van 
Ollandia kampioen worden. Daar-
mee geven ze het goede voor-
beeld aan het eerste elftal, dat 
halverwege de competitie ook 
ruim bovenaan staat. De kinderen 
waren ontzettend blij en trots op 
hun prestatie.

Eerste rij van links naar rechts (zit-
tend): Thijs Rooijakkers, Jesse Tim-
mermans, Martijn Merks, Robin 
Dankers. Middelste rij: Martijn van 
Aarle, Tim de Bie, Tijn Wouters, 
Harm van Oirschot, Jochem Vis-
sers, Hein Markus, Sem van Gor-
kum, Nikki Wouters, Rick van Aar-

le (keeper) en Martijn van Rooij. 
Achterste rij (trainers en coaches) 

Erik van Aarle, Mari van Rooij, Ine 
de Bie en Walter Rooijakkers.

Ollandse Biljartkampioenschappen
Op vrijdag 23 november zijn de 
zes wedstrijden uit de A klasse  ge-
speeld. Van de zes spelers A klasse 
gaan er vier rechtstreeks over naar 
de halve finale. Johnny van Oor-
schot moest aantreden tegen Albert 
van Driel. 

Na een voor beiden matige partij, 
wist Johnny te winnen in de maxi-
maal toegestane 20 beurten met 
een gemiddelde van 2.40 en zijn 
hoogste serie van 9. In zijn tweede 
partij speelde Johnny gelijk tegen 
Antoon Versantvoort, beiden 7 pun-
ten. Albert kwam in zijn tweede par-
tij niet verder dan 5 punten. Henk 
v.d.Bergh speelde ook een matige 
1e wedstrijd tegen Rien v.d. Spank 
maar maakte alles goed in zijn twee-
de partij tegen Michael Toelen. Mi-
chael daarentegen was niet in  vorm 
en verloor zowel van Henk als van  
Rien. Afgelopen maandag zijn de 
twaalf wedstrijden uit de C klasse 
2e ronde afgewerkt. Van de 12 spe-
lers gaan er zes door naar de derde 
ronde. Maarten van Hoof wist zijn 
eerste partij overtuigend te winnen 
in 14 beurten (moyenne 1.64 en zijn 
hoogste serie van 4). In zijn tweede 
partij haalde hij 7 wedstrijdpunten 
en werd poulewinnaar. Jan de Jong 
haalde in zijn eerste partij tegen zijn 
rivaal Martin Huyberts 10 wedstrijd-
punten (17 beurten, moyenne 1.35). 
Ook in zijn tweede partij verzamelde 
hij tegen Marion v.d. Putten 9 wed-
strijdpunten. Dit was voldoende om 
zicht te plaatsen voor de volgende 
ronde. Hoge series werden gemaakt 
door Jo Timmermans en Hans Geerts 
(7) , Jos Essens en Jan de Jong (6). 
Naast de uitslagen van de gespeel-
de wedstrijden uit de A en C klasse 

treft u ook het overzicht aan van de 
plaatste spelers. De wedstrijdleiding 
wenst de geplaatste spelers uit de B 
en C klasse veel succes in de derde 
ronde. 

Uitslagen 23 november De Dorps-
herberg:
Johnny van Oorschot 9 – Albert van 
Driel 7; Antoon Versantvoort 10 – 
Albert van Driel 5; Johny van Oor-
schot 7 – Antoon Versantvoort 7.
Uitslagen 26 november De Dorps-
herberg:
Jo Timmermans 8 – Jos Essens 9; Do-
rita Bekkers 8 – Gonny v.d. Pasch 6; 
Jo Timmermans 10 – Bart v.d. Bergh 
8; Gonny v .d. Pasch 9 – Maarten 
van Hoof 10; Jos Essens 9 – Bart v.d. 
Bergh 7; Dorita Bekkers 8 – Maarten 
van Hoof 7.
Uitslagen 23 november D’n Toel:
Henk v.d. Bergh 6 – Rien v.d. Spank 
8; Michael Toelen 8 – Henk v.d. 
Bergh 10; Michael Toelen 6 – Rien 
v.d. Spank 9.
Uitslagen 26 november D’n Toel:
Bas v.d. Tillaart 7 – Hans Geerts 9; 
Martin Huyberts 3 – Jan de Jong 10; 
Bas v.d. Tillaart 10 – Bart van Esch 
5; Martin Huyberts 6 – Marion v.d. 
Putten 3; Hans Geerts 9 – Bart van 
Esch 6; Jan de Jong 9 – Marion v.d. 
Putten 5.

Geplaatste spelers:                                                         
Klasse A halve finale: Rien v.d. Spank 
(17 p); Johnny van Oorschot (16 p); 
Henk v.d. Bergh (16 p) en Antoon 
Versantvoort (15 p); Klasse B 3e ron-
de:  Jan de Jong (19 p); Jos Essens 
(18 p); Hans Geerts (18 p); Jo Tim-
mermans (18 p); Maarten van Hoof 
( 17 p) en Bas v.d. Tillaart ( 17 p).                

TE KOOP KERSTBOMEN
ALLE SOORTEN EN MATEN

Vanaf 1 december iedere dag open.
GRATIS ingepakt.

NIEUW probleemloos opzetten

Aan de Hoge Biezen 9, Zijtaart
Tel. 0413 - 476646
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Soms is de 
kracht van 

meerdere delen 
gewoon 

1 strakke kast

voor die ene muur 
waar je anders 
niets passends 

voor kan vinden

voetbal Voetbaltopper tussen Ollandia en Nijnsel
Zondag staat er als start van de 2de 
competitiehelft een echte gemeen-
telijke derby  op het programma 
tussen 2 topploegen uit klasse 5H. 

Dan komt namelijk de nummer 3 
Nijnsel op sportpark Ekkerzicht in 
Olland bij koploper Ollandia. Een 
echte derby dus met grote belan-
gen voor beide teams. Nijnsel wist, 
na een minder begin, de laatste 6 
wedstrijden allemaal in winst om te 
zetten en is daardoor intussen op 
een gedeelde 3de plaats beland en 
daarmee ook koploper in de strijd 
om de 2de periode. Nijnsel zal er 
dan ook alles aan gelegen zijn om de 
ongeslagen serie voort te zetten en 
daarmee de achterstand van 7 pun-
ten op Ollandia niet verder te laten 

oplopen of zelfs te verkleinen. Ook 
Ollandia heeft natuurlijk een prima 
1ste competitiehelft achter de rug 
en is dit een belangrijke wedstrijd, 
want het kan bij een goed resul-
taat de voorsprong op een van de 
grootste concurrenten vasthouden 
of misschien zelfs uitbreiden. Voor-
af aan deze wedstrijd, vanaf 13.45 
uur, zal de jongste jeugd van beide 
verenigingen een wedstrijdje spe-
len. Deze zal onder leiding staan van 
een scheidsrechter uit Spanje, want 
volgens goed ingewijde bronnen 
heeft Sint zijn beste Scheidsrechter 
Piet naar Olland gestuurd. Naast de 
“grote” mensen zijn dus ook de kin-
deren zondag van harte welkom op 
sportpark Ekkerzicht.

Boskant E1 én Boskant E2 kampioen

Afgelopen zaterdag 24 november 
konden zowel Boskant E1 als Bos-
kant E2 najaarskampioen worden. 
Bijzonder was dat de teams waar 
ze tegen speelden ook nog kansen 
hadden op het kampioenschap. 

Boskant E1 speelde uit tegen 
MULO E3 en was duidelijk ster-
ker. Met liefst 5-0 werd de wed-
strijd gewonnen. De wedstrijd van 
Boskant E2, thuis tegen Elsendorp/
Fiducia E2 stond bol van de span-

ning. Beide teams maakten er een 
leuke wedstrijd van die door de 
Boskant E2 uiteindelijk met 4-3 
werd gewonnen. Een prima pres-
tatie van onze Boskantse jongens 
en meiden! Natuurlijk hebben 
ze met z’n allen nog een gezellig 
feestje gebouwd!!

Foto E1 (Boven): Leiders Dennis 
Kreeft en Peter Smulders, trainer 
Jim van der Zanden en spelers: 
Rens Hermsen, Daan Smulders, 

Frank Thijssen, Glenn Saris, Tho-
mas van den Elsen, Dwayne Die-
dericks, Ryan Kreeft en Margot 
van den Akker

Foto E2 (Onder): Leiders Martien 
Hulsen en Wilco van den Bigge-
laar, trainer Rens van de Wijdeven 
en spelers: Ruben Eijkemans, Brian 
Egelmeers, Stijn van den Biggelaar, 
Koen Hulsen, Teun van den Bigge-
laar, Lars Bomer, Stefan Egelmeers, 
Merel Onland en Vince Kanters 

dammen RDS’er Leo van Vlerken strandt in 
kwartfinale

Op donderdag 22 november wer-
den de kwartfinales gespeeld om 
het bekerkampioenschap van Bra-
bant dammen individueel. Het 
clublokaal “de Biechten”  van 
damvereniging HED uit Rosmalen 
was dit keer het strijdtoneel.

Leo van Vlerken van RDS was de 
enig overgebleven Rooise dammer 
die nog kans maakte op de halve 
finale. Hij lootte tegen Theo van 
de Westelaken uit Sint – Michiels-
gestel. Gezien het rating verschil 

waren er beslist kansen voor Leo. 
Het reglement bepaalde dat daar-
voor wel gewonnen moest wor-
den van Theo. Leo had een ho-
gere rating en remise was daarom 
niet voldoende. In een zorgvuldig 
opgebouwde partij wist Leo een 
enorm tempovoordeel te behalen 
wat uiteindelijk grote kansen op 
winst betekent.

Maar in het zicht van de haven 
voerde Theo een verassend slag-
zetje uit waardoor het opgebouw-

de voordeel meteen was verdwe-
nen. Uiteindelijk kon Leo nog wel 
remise halen maar dat betekende 
toch uitschakeling. Ondanks dat 
de uitslag een tegenvaller was mo-
gen we constateren dat Leo van 
Vlerken een uitstekend kampioen-
schap heeft gespeeld en al met al 
boven verwachting heeft gepres-
teerd. Damvereniging  RDS is door 
mede door Leo op provinciaal ni-
veau goed op de kaart gezet. 
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MooiRooikrantDe38 Uitslagen/programma

Uitslagen

VV Nijnsel

Uitslagen senioren zo 25/11:
Nijnsel 2 - Nulandia 3 2-0
Nijnsel VR1 - Schijndel/VITAM VR1 7-1
Nooit Gedacht VR2 - Nijnsel VR2 2-0
Nijnsel VR3 - VOW VR2  1-1

Uitslagen jeugd za 24/11
Nijnsel A1  - ONDO A1 0-3
WEC B1G - Nijnsel B1  3-1
Nijnsel C1G - Blauw Geel’38 C4  2-2
Blauw Geel’38 C7 - Nijnsel C2 1-6
Boskant D1 - Nijnsel D1 3-0
Blauw Geel’38 E7 - Nijnsel E1  6-1
RKVV Keldonk E1G - Nijnsel E2  7-5
Nijnsel F1 - ASV’33 F3 3-1

Programma senioren zo 2/12:
Ollandia 1 - Nijnsel 1 14:30u
Bavos 2 - Nijnsel 2 12:15u
UDI’19/Beter Bed 5 - Nijnsel 3 13:00u
Nijnsel 4 - Ollandia 3 12:00u
Nijnsel 5 - Heeswijk 4 10:00u
Nijnsel 6 - Erp 6 10:00u

Programma jeugd za 1/12:
Nijnsel A1 - WEC A1 14:30u
Mierlo Hout B2G - Nijnsel B1 14:45u
Avanti’31 C2 - Nijnsel C1G 13:00u
Nijnsel C2 - Boekel Sport C4 11.30u

Rhode

Uitslagen senioren zo 25/11:
Rhode 2-Nulandia 2 5-2
Rhode 8-Blauw Geel 15 2-0
UDI 12-Rhode 9 5-2

Uitslagen jeugd za 24/11:
Rhode A1-Volharding A1 4-0
DVG A2-Rhode A2  2-8
UDI’19/Beter Bed B2-Rhode B1  1-2
Rhode B2-VOW B1 3-0
Avanti’31 B3-Rhode B4 1-0
Rhode C1-Wittenhorst C1  2-2
ELI C1G-Rhode C2G  4-0
Rhode C3-SCMH C1  3-1
Rhode C4-RKVV Keldonk C1G  1-5
DVG C2-Rhode C5  5-0
Rhode D1G-Blauw Geel’38 D2  0-3
ELI D1-Rhode D2 6-2
MULO D3-Rhode D3G  3-7
Rhode D4-ELI D2  6-3
WEC D3-Rhode D5  1-0
Schijndel/VITAM E2-Rhode E1  1-4
Rhode E2-Irene E1  6-1 
Mierlo Hout E3-Rhode E3  0-10
Rhode E4-Stiphout Vooruit E3  3-7
Rhode E5-Schijndel/VITAM E5  2-5
DVG E3G-Rhode E6G  2-6
Rhode E7-ASV’33 E3G  3-1
Ollandia E2G-Rhode E8G  4-7
Rhode E9-Boekel Sport E8  4-1
Rhode F1-Avanti’31 F1  7-1
Festilent F2-Rhode F2  3-4
Rhode F3-Venhorst F1  0-4
DVG F2-Rhode F4  1-5
VOW F2-Rhode F5  0-3
Boekel Sport F4-Rhode F7  3-0
Rhode F8-Mariahout F2G  3-1
WEC F3G-Rhode F9  1-2
Rhode F10-MVC F2  4-4
UDI’19/Beter Bed MB1-Rhode MB1  5-1
Rhode MC1-Volkel MC1  1-13

Programma senioren zo 2/12:
Venhorst-Rhode 14:30u
OSS 2-Rhode 2 11.00u
Rhode 3-Mariahout  2 12.00u
Rhode 4-Schijndel 5 10.00u
Rhode 5-Avesteijn 4 10.00u
WHV 3-Rhode 6 12.00u
Rhode 7-Boekel Sport 5 12.00u
Rhode 8-Heeswijk 5 10.00u
Boekel Sport 7-Rhode 9 10:30u
Heeswijk 7-Rhode 10 10.00u

Programma jeugd za 1/12:
Schijndel/VITAM A1-Rhode A1 15:00u
Rhode A2-RKVV Keldonk A1 14:30u
Rhode B1-Blauw Geel’38 B1  14:30u
Boekel Sport B2-Rhode B2n 14:45u
WEC B2-Rhode B3  14:30u
Rhode B4 - SCMH B2 12:45u
SC Helmondia C1-Rhode C1  13:00u
Rhode C2G-Schijndel/VITAM C3  12:45u
ELI C2-Rhode C3  14:30u

Schijndel/VITAM C4-Rhode C4  15:00u
SCMH C2-Rhode C5  13:00u
Rhode MB1-DESO MB1  14:30u
Rhode MC1-Avesteyn MC1  11:15u
Rhode D1-Stiphout vooruit D1  11:15u
Rhode D2  vrij
Rhode D3-VOW D1  11:15u
Rhode D4-Rhode D5  11:15u
Rhode D6  vrij
Rhode E1  vrij
Rhode E2-Nemelaer E2  9:00u
Rhode E3-DVG E2  9:00u
Rhode E4-Rhode E5 9:00u
Rhode E5  vrij
Rhode E6G-Blauw Geel’38 E8  9:00u
DVG E3-Rhode E7 10:30u
Rhode E8  vrij
Rhode E9-Rhode E8  9:00u
Rhode F1-Schijndel/VITAM F1  10:15u
Rhode F2-Stiphout vooruit F1 10:15u
Blauw Geel’38 F2-Rhode F3  10:15u
Rhode F4  vrij
Nemelaer F3-Rhode F5  10:15u
Rhode F6-Rhode F9  10:15u
Rhode F7  vrij
Rhode F8-Stiphout vooruit F6  10:15u
Rhode F9  vrij
Wilhelmina F6-Rhode F10  10:15u
Mini-pupillen onderling wedstrijdjes 
aanvang 10:00.

VV Boskant

Uitslagen senioren 
geen programma

Uitslagen jeugd za 24/11:
Boskant A1–Blauwgeel A3  afg.
Venhorst B1-Boskant B1  4-2 
Sparta’25 C3-Boskant C1  1-4 
Boskant D1–Nijnsel D1  3-0
Mulo E3-Boskant E1  0–5 
Boskant E2–Elsendorp/Fiducia E2  4–3 
Boskant F1–Keldonk F1G  1-1
DVG Mini F–Boskant Mini F   5-5

Programma senioren zo 2/12:
Boskant 1-Avesteyn 1  14.30u
DAW 2-Boskant 2  12.00u
DVG 3-Boskant 3  12.00u
Boskant 4-Blauw Geel 10  11.00u
Boskant 5-DVG 6  12.00u
Boskant 6-DVG 7  10.00u
WEC 7-Boskant 7  10.00u
 
Programma jeugd woe 28/11:
Boskant A1–Blauw Geel A3  a19.15u
Programma jeugd za 1/12:
ELI A1-Boskant A1  v13.15 a14.30u
Boskant B1–Gemert B3  a14.30u
Boskant C1–Ollandia C1G  a13.00u
Boskant E1–MULO E2  a09.30u

Ollandia
 

  
Uitslagen senioren zo 25/11: 
Ollandia 3-Schijndel/VITAM 5   2-4
WEC 7-Ollandia 4   5-0

Uitslagen jeugd za 1/12:
MVC B1-Ollandia B1   6-2
ASV’33 C2-Ollandia C1   1-4
Ollandia D1-DVG D2   1-0
Ollandia E1-Schijndel/VITAM E4   5-1
Ollandia E2G-Rhode E8   4-7
Irene F2-Ollandia F2   2-4

Programma senioren zo 2/12: 
Ollandia 1-Nijnsel 1  14.30u
met vanaf 13.45 uur voorwedstrijd 
Ollandia F2-Nijnsel F2 
Ollandia 2-WEC 2   11.00u
Nijnsel 4-Ollandia 3   12.00u
Avanti’31 12-Ollandia 4   9.30u

Programma jeugd za 1/12:
Erp B2-Ollandia B1  v:13.15u
Boskant C1-Ollandia C1  v:12.00u

beugelen

Beugelclub “De Lustige 
Spelers” Olland 
 
Uitslagen: 19 – 24 nov  
Stramproy 2 - Olland 1 3-2
Olland 2 - Olland 3 4-1

Heeze 1 - Olland 4 1-4
Schijndel 2 - Olland 5 2-3

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Odisco

Uitslagen ma 19/11:
Odisco 2 - Nijnsel 2                   11 - 4
Za 24/11:
Alico A1 - Odisco A1            9 - 3
Alico C1 - Odisco C1                    3 - 1
BMC E1 - Odisco E1                     2 - 1
Zo 25/11:
Odisco 1 - Omhoog 1               15 - 4

Programma za 1/12:
Odisco A1 - JES A1                   14:15u
Odisco C1 - BMC  C1               13:00u
Odisco E1 - EDN’56  E1           12:00u
Zo 2/12:
ZSV 1 - Odisco 1                    10:30u
Ma 3/12:
Odisco 2 - Spoordonkse Girls 3    20:00u

KV Nijnsel

Uitslagen:
De Eendracht 1-Nijnsel 1  6-8
Odisco 2-Nijnsel 2  11-4
Nijnsel 3-Alico 2  6-2
Nijnsel B2-Avanti (S) B2  3-4
Nijnsel D1-Corridor D1  13-1

Programma woe 28/11:
Nijnsel 2-Boskant 5  a.20.00u
Prinses Irene 4-Nijnsel 3  v.20.00u
Za 1/12:
Celeritas (S) B1-Nijnsel B1  v.11.15u
Emos B2-Nijnsel B2  v.16.00u
Nijnsel B3-Boskant B2  a.17.00u 
Be Quick D1-Nijnsel D1  v.11.00u
NDZW E2-Nijnsel E1  v.8.00u
Zo 2/12:
Nijnsel 1-Gazelle 1  a.9.45u

KV Concordia

Uitslagen 
Concordia A1-Altior A1  7-6  
Concordia B2-Emos B2  1-0
De Korfrakkers C3-Concordia C1  4-3
De Korfrakkers D4-Concordia D1  1-7
BMC F1-Concordia F1  9-4 

Programma woe 28/11:
Concordia 4-JES 4  a. 21.30u
Programma za 1/12:
De Korfrakkers A1-Concordia A1  v. 17.15u
Nijnsel B3-Concordia B2  a. 17.30u
Concordia C1-Celeritas C1  a. 16.30u
Concordia D1-Emos D2  a. 11.00u
Concordia E1-Prinses Irene E1  a. 10.00u
Concordia F1-Blauw Wit F1  a. 09.00u
Conc. W1-De Korfrakkers W3  a. 09.00u
Programma zo 2/12:
De Wilma’s 1-Conc/Boskant 1  a. 13.30u
Bladella 3-Conc/Boskant 2  a. 10.10u

hardlopen

Westrandwegloop Amsterdam, 
24 november  
 
Vrouwen 
297. Irene van der Velden 10.000m  
54.06 J 
 
Uitslagen Rooise trimcompetitie 
Fortuna ‘67

JJD, JUNIOREN
1. Pieter Aertsen  7:25 
2. Max Scheutjens  7:39 
3. Daan v. Kessel  8:17
JJC, JUNIOREN
1. Wouter Kuijpers 7:29 
2. Tom Ophey 7:30
MJD, JUNIOREN
1. Laura Kok   7:19 
2. Julia Haentjes 8:31 
3. Inge Timmermans 9:31
MJB, JUNIOREN
1. Sanne v. Lieshout 7:52 
2. Simone v. Wieringen 8:40
 JPC, PUPILLEN
1. Ramon Setz 4:29 
2. Hidde Dekkers 4:33 

3. Guus Selten 4:53
JPB, PUPILLEN
1. Steven Loeffen 3:51 
2. Dani Dekkers 3:58 
3. Rick Verberk  4:21
JPA, PUPILLEN
1. Tim Brouwers 3:28 
2. Raf v.d. Hurk 3:32 
3. Dion Dekkers 3:39
MPC, PUPILLEN
1. Eva Kok  4:03 
2. Annika van der Broek  4:05 
3. Renske v.d Sande  4:54
MPB, PUPILLEN
1. Sterre v.d. Oever 3:52
2. Veerle v. Erp  3:57 
3. Jaimy Pijnenburg  4:06 
MPA, PUPILLEN
1. Eva de Vries 3:59 
2. Keetje Demouge  4:48
3. Emma v. Boekel  5:15
H 4,8, SENIOREN 4,8 KM
1. Wim Setz  20:11 
2. Harry v.d Heijden   20:27
3. Marco Verbeek  20:31
D 4,8, SENIOREN 4,8 KM
1. Irene v.d Velden  23:45 
2. Rikie Huijberts   23:51 
3. Pauline Snoeks 23:59
H-SEN, SENIOREN 8KM
1. Jeffrey van Hout 32:48 
2. Lars van Galen 34:18 
3. Wesley van Veghel 35:28
H 35+, SENIOREN 8KM
1. Thijs Dekkers  32:37 
2. Frank Scheutjes 33:05 
3. Nico Sanders 34:24 
H 45+, SENIOREN 8KM
1. Eric v.d. Oetelaar  33:36 
2. Art Vissers 34:01 
3. Freek Aertsen 35:24
H 55+, SENIOREN 8KM
1. Henry Wijffelaars 36:48 
2. Dick Swinkels 39:26 
3. Pierre Lardenois 39:28
D-SEN, SENIOREN 8KM
1. Lisette vd Kallen 43:41 
2. Hetty v.d Sande 44:57
D 45+, SENIOREN 8KM
1. Antoinette vd Laar 38:02 
2. Ingrid Jansen 39:38 
3. Tineke Mous 41:59

bridgen

B.C. “d’n einder ‘05”

Uitslag 21/11: 
A lijn. 1.Peter Schepers-Liesbeth Bek-
kers 60.94 % 2. Mia Poels-Ria v Zon 
59.90 % 3. Joop en Marianne Mul-
ler 56.25 % 4. Jo Evers- Anja Lafleur 
51.56 % B lijn: 1. Hennie en Wil Mer-
kelbach 59.9 % 2. Hilde v.d.Kaden- 
Diny Vos 58.85 % 3.Marie Cathrien 
Wielens-Jan vd. Velden 55.73 % 4. 
Fons en Els Raaijmaakers 54.69 %  zie 
ook :www.deneinder.nl

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag competitie 21/11:
A-lijn : 1. Jos van Rijbroek-Vervoort 
& Harrie van Rijbroek 65,07 2. Will 
Schilder & Tino Hillenaar 58,96 3. 
Christine van Heertum & Mieke Jans-
sen 57,99 4. Theo Janssen & Robert 
Janssen 57,29 B-lijn 1. Sjan van Acht 
& Thea van de Aker 60,83 2. Lia van 
Ham & Mia de Leijer 57,08 3.  Ma-
rion Konings & Thea v.d. Laar 56,67 4. 
Hanny Bosch & Jan Bosch 55,83 C-lijn  
1. Mies Stroeken & Gerard Verkade 
63,50 2. Will van Rooij & Mieke Vugs
 61,50 3. Nelleke Kappen & Jeanne 
Swinkels 61,25 4. Ria Habraken & 
Toon Habraken 58,33

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 22/11:
A-lijn Nellie & Jan Seegers 65.00. 
2. Marietje v. Aarle & Jo Verhoeven 
61.25. 3.Mia Poels & Annie Stevens 
60.83. 4. Riet & Cees v. Hout 55.83.
B-lijn 1. Marietje Aarts & Zus v.d. Rijt 
63.80. 2. Hilde v.d. Kaden & Dinie Vos 
61.90. 3. Thea Coppelmans Diny v. 
Oorschot 54.28. 4. Fien Raaijmakes & 

An v.d. Vleuten 53.80.

Bridgeclub J.V.G. 

Uitslag 21/11:
1: Harrie van Erp - Harrie v.Genugten 
61,46%. 2: Nelly Lathouwers - Zus 
Bevers 60.07% .3: Riek v.Hoof - Nel-
ly Philipsen 56,94%. 4: Jan en Riek 
v.d.Vleuten 56,60%.

ZBC’01  

Competitie 20/11 
A-lijn: 1.Jan Rijkers & Toos v.Berlo 
61,25 % 2.Harry & Marietje 
v.d.Wijgert 58,75 % 3. Cees v.Hout 
& Jo Verhoeven 57,92 % 4.Hilly 
v.Bosbeek & Ria Swinkels 55,42 %  
B-lijn: 1.Noud & Toos v.Zutven 65,10 
% 2.Henk v.d.Linden & Mien Vissers 
54,17 % 3.Adriaan v.d.Tillart & Jack 
Sebrechts 53,13 % 4.Cor & Nellie 
v.d.Berg 52,61 %  

Vrijdagmiddag Club 

Competitie 23/11
A-lijn:  1.Mien Verhoeven & Mien Vis-
sers 64,00 % 2.Ben & Tiny v.d.Steen 
59,00 % 3.Piet v.Schaijk & Mari v.d. 
Steen 56,25 % 4.Pieter v.Geffen & 
Tonnie Kivits 54,00 % B-lijn: 1.Henk 
v.d.Linden & Fien v.Boxmeer 63,89 % 
2.Bert & Anneke v.Helvoort  56,94 % 
3.Jo Verhoeven & Tonny Rijkers 54,86 
% 4.Jo v.Boxtel & Mien Vermeulen  
52,08 %.  

BC ’t Koffertje 

Uitslag van 26/11:
A-lijn: 1 Cees Laas & Nelly Derks van 
de Ven en Jan Machielsen & Rien 
Voets 55,90; 3 Hetty van Geffen & 
Wil Schilder 54,86; 4 Willem Pieters 
& Harrie van Rijbroek 54,17 B-lijn: 1 
Corrie Dortmans & An van der Vleu-
ten 54,86; 2 Irmgard Etman & Dirk Gil-
lissen 52,78; 3 Rietje Donker & Nelly 
van Zon 52,43; 4 Tonny van Acht & 
Ben van der Steen 52,08; C-lijn: 1 An 
van Erp & Harry van Genugten 69,02; 
2 Wil Janse & Veva van de Wiel en 
Rina van der Hurk & Cisca Scheepens 
60,26; 4 Christ Verhoeven & Jan Ver-
bunt 56,35

Bridgeclub De Neul  

Uitslag 26 november
A-lijn: 1. Nellie & Ad Vervoort 64.58; 
2. Heleen Wiers & Frans v.d. Boo-
men 63.54; 3. Mien v Schijndel & Ad 
v Hommel 54.43; 4. Netty Leijtens & 
Sjane v.d. Vleuten 53.91.
B-lijn: 1. Marietje v. Aarle & Mia v.d. 
Eertwegh 59.06; 2. Willemien v. Ba-
kel & Nellie v.d. Meerakker 56.81; 3. 
Piet Huijberts & Jo Verhoeven 56.16; 
4. Marianne & Harrie Timmermans 
55.83.
C-lijn: 1. Mies Stroeken & Jos Jansen 
59.52; 2. Netty v. Dijck & Thea Huij-
berts 57.14; 3. Tineke Klomp & Riki d. 
Poorter 56.85; 4. Gerda v.d. Kerkhof & 
Bertie Kuipers 54.46.
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.nl

waterpolo

ARGO

Uitslagen
C1 – Spio 7-7
D1 – Arethusa 6-6
Dames 1 – Lutra 7-6
E1 – Njord  8-12
E2 - De Treffers1  9-8
Heren 1 - Nayade Classic  8-5
Heren 2 – PSV 14-11

Programma Zaterdag:
De Dokkelaers - Dames 1  17.00u
Arethusa - D1  17.15u
NUENEN - Heren 2  17.45u
Arethusa – E1 17.45u
PSV - E2  18.00u
Njord - C1  19.00u
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MHC dames 1 wint belangrijke pothockey

Afgelopen zondag stond er een 
zeer belangrijke wedstrijd op het 
programma: de thuiswedstrijd te-
gen Concordia, dat met 28 punten 
de koploper van de competitie is. 
Rooi dames 1 staat met 22 pun-
ten op de 2e plek. Om het verschil 
van 6 punten voor de winterstop 
te verkleinen naar 3 hadden de da-
mes dus maar een doel: winnen! 

Dat de dames al vanaf het inspelen 
op scherp stonden was duidelijk. 

Rooi begon de wedstrijd goed. De 
eerste 10 minuten werd Concordia 
flink onder druk gezet. Hierdoor 
ontstonden een aantal kansen, he-
laas wist de bal het doel nog niet 
te vinden. Concordia kwam hierna 
meer in hun spel, waardoor Rooi 
wat afzwakte maar toch solide 
bleef spelen. De ruststand leek 0-0 
te worden, totdat Rooi een straf-
corner mee kreeg die benut werd 
door Hilde Sijbers: de bal werd met 
een harde slag in de rechterhoek 

geplaatst. In de 2e helft was een 
feller Concordia te zien wat zeker 
niet van plan was om met 0 pun-
ten naar huis te gaan. De laatste 
10 minuten had Concordia, on-
der andere door strafcorners, nog 
enkele keren de kans op een ge-
lijkmaker. Na zeer veel spannende 
momenten klonk dan toch einde-
lijk het eindsignaal: 1-0, de 3 pun-
ten waren binnen! Bedankt voor 
alle support!

VVRooi/ADR toont veerkracht

volleybal

Dinsdag 20 oktober speelde 
VVRooi thuis tegen koploper Ka-
boem. In de competitie draait 
VVRooi goed mee in de (sub-)top. 

In de eerste set had Kaboem een 
licht overwicht. VVRooi moest 
hierdoor steeds in de achtervol-
ging. Kaboem won de set met 
21-25. In de tweede set herpakte 
VVRooi zich door zelf de aanval-
len te maken. De pass kwam beter 
aan bij de spelverdeler. Setstand, 
25-23. 

De derde set was voor Kaboem, 
dat zich goed herpakte. VVRooi 
was niet in staat om de set te doen 
kantelen. Setstand 22-25. In de 
vierde set toonde VVRooi veer-
kracht. Dit leidde tot een span-
nend slot van de set die uitein-
delijk verloren werd met 25-27. 
Ondanks de 1-3 nederlaag kon 
VVRooi tevreden zijn over het ei-
gen spel. Dinsdag 27 november 
speelt VVRooi weer een thuiswed-
strijd, om 20:30, in sporthal De 
Streepen.

Geslaagde bridge-drive 
Rode Kruis

Zondagmiddag 18 november was de grote 
zaal van zalencentrum De Beckart in Nijn-
sel weer voor een groot gedeelte gevuld met 
bridgeliefhebbers.

In een gezellige ambiance streden zij voor 
mooie prijzen onder deskundig toezicht van 

Theo Janssen. Dank aan de talrijke sponsors, 
deelnemers en vrijwilligers die deze middag 
weer tot een mooi succes hebben gemaakt.
Hierdoor is het financieel mogelijk dat het 
Rode Kruis en de Lionsclub ook het komende 
jaar weer hun doelstellingen kunnen realiseren.

bridgen

paardensport

Winst in klasse Z voor 
Suzan van Gastel met Biesielottie

Afgelopen weekend behaalden de 
leden van de Nijnselse Ruiters en 
Ponyruiters successen op verschil-
lende concoursen.

Eveline van de Ven ging naar de 
mooie dressuurwedstrijd Indoor 
Breugel in Schijndel. Ze wist hier 
met Allure knap 3e en 4e te wor-
den in de M2 dressuur. Ponyama-
zone Larissa Laenen nam Kasan-
dera mee naar een springwedstrijd 

in Nistelrode. Zij mochten zich in 
de klasse DB als 6e in de prijzen-
rij opstellen. In Berlicum was een 
sprinconcours voor paarden. Eefje 
Huijbers behaalde hier met Diva H 
een mooie 8e prijs in de klasse B. 
Eline Peters reed met Balinda FS in 
de klasse M in de prijzen; ze mocht 
zich als 9e opstellen.

Thom van Dijck reisde afgelopen 
weekend niet voor niets af naar 
het springconcours in Roosendaal. 
Hij wist een goede prestatie neer 
te zetten door met Chijioke 2e te 
worden in de klasse M en met Ar-
cher in diezelfde klasse 4e. Suzan 
van Gastel reed met haar paarden 
naar Asten. In de klasse M wist ze 
4e te worden met Chaplin en 10e 
met Harmony. Zeer succesvol was 
ze met Biesielottie. Ze wist met 
deze vosmerrie de winst te pakken 
in de klasse Z.

Suzan van Gastel met Biesielottie  

paardensport Rooise Ruiters en Ponyruiters 
zetten goede prestaties voort 

De Rooise Ruiters waren dit weekend niet ver 
van huis. Ze waren te gast op locaties Berlicum 
en Schijndel. Natuurlijk werden er weer een 
aantal prijzen mee naar huis genomen.

Willeke van der Velden en Myrthe Evers namen 
dit weekend deel aan de dressuurwedstrijd In-
door Breugel. Deze jaarlijkse dressuurwedstrijd 
werd georganiseerd in manege de Molenheide 
te Schijndel. Willeke van der Velden nam deel 
in de klasse B. Ook deze week is haar resultaat 
weer het vermelden waard. Zij wist met haar 
paard Enjoy Amaris V een 2e plaats te behalen. 
In de klasse Z reden Myrthe en Ohlala mee in 
de klasse Z. Een zware klus met een groot deel-
nemersveld stonden hen te wachten. Ondanks 

dat reden zij een goede proef en mochten zij 
een 5e prijs mee naar huis nemen. 
Op de springwedstrijd in Berlicum kwamen 
Bram van Gaal en Wannebee aan de start. Zij 
wilden hun vorm vast houden, nadat ze vorig 
weekend met de winst naar huis reden. Hier 
werden twee sterke ritten neergezet, maar he-
laas grepen zij net naast de winst en eindigden 
op een 2e plaats.
Pleun van der Vleuten en haar pony Bianca 
hebben de afgelopen weken deelgenomen aan 
een aantal springwedstrijden voor de pony’s. In 
Schijndel mochten zij zich in de klasse DL op 
een 4e plaats opstellen. Ook in Wanroij gingen 
zij met een beker en een strik naar huis, dit keer 
een 5e prijs.  

Heren MHC doen goede zaken tegen Meerssen
Afgelopen zondag stond voor de 
heren van MHC de wedstrijd te-
gen Meerssen op het programma. 
Dit was de laatste wedstrijd voor 
de winterstop en Rooi wist dat bij 
winst goede zaken voor de klas-
sering gedaan zouden worden.

Net als de vorige wedstrijden be-
gon Rooi scherp aan het duel. Bin-
nen een minuut ontstond al een 
grote kans, die helaas niet het doel 
in ging en een strafcorner beland-
de na een knappe redding van de 
keeper van Meerssen op de paal. 
De eerste goal werd echter aan de 
andere kant gescoord. Een straf-
corner werd goed binnen gepusht 
en betekende de 0-1 voor Meers-

sen. Rooi liet hierna de kopjes niet 
hangen en ging op jacht naar de 
gelijkmaker. Twee minuten voor 
rust viel deze belangrijke goal. Wil-
lem van der Heijden pushte een 
strafcorner onberispelijk binnen.
Ook na de rust startte Rooi goed. 
Na tien minuten was het Martijn 
van Hemert die een vloeiende aan-
val afrondde. Heel lang konden 
ze echter niet van de voorsprong 
genieten. Nog geen tien minuten 
later kwam de spits van Meerssen 
door onoplettendheid in de ver-
dediging oog in oog met keeper 
Caspar Besancon en miste niet. 
Heren 1 kenmerkt zich de laatste 
wedstrijden door veerkracht te 
tonen en met het hoofd omhoog 

te blijven hockeyen. Dat was na 
deze tegenslag niet anders. Bin-
nen drie minuten pushte Thomas 
van de Ven bal na een individuele 
actie achter de keeper van Meers-
sen. Rooi drukte hierna door en 
uit een strafbal zorgde Willem van 
der Heijden met alweer zijn elfde 
doelpunt van het seizoen voor de 
4-2. Hierna was het verzet van de 
tegenstander definitief gebroken 
en werd de wedstrijd professioneel 
uitgespeeld.
De goede reeks in de laatste we-
ken heeft ervoor gezorgd dat Rooi 
inmiddels weer de vierde plaats 
bezet en de aansluiting met de top 
heeft gevonden. In de tweede sei-
zoenshelft is alles nog mogelijk.

 MARIAHOUT
Uw officiële OPEL-AGENT

Goed en betaalbaar 
ONDERHOUD

Voor alle merken
DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 

STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

AUTO CORSTEN

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

Evenementen

8 september - 29 november 
Expositie ‘Kunst Dichterbij bekeken’

Zaken- en bestuurscentrum

14 oktober - 15 december 
Tentoonstelling 

Harrie Eijkemans
Mariëndael

29 oktober - 10 december 
Schilderijen van 
Joke van de Ven

Bibliotheek

1 november - 31 december 
Expositie naaldschilderwerk 

Wilhelmien van Aarle
Odendael

20 november - 5 december 
Wintervoorstelling

 “Warm Wit”
De Knoptoren

28 november 
Lezing: Nikolaos, Sinterklaas en Santa 

Claus op de postzegel
Knoptorenkerk

30 november 
DJ Punish

Café Oud Rooij

30 november 
Presentatie Europese projecten en 

subsidies
Campus Fioretti

30 november 
Lang & Gelukkig

Mariendael

1 december 
Frontaal

Café Oud Rooij

2 december 
Brian Christopher

Café Van Ouds

2 december 
Lang & Gelukkig 

Mariendael

2 december 
rikken en Jokeren
De Dorpsherberg

3 december 
Extra koopavond

centrum Sint-Oedenrode

4 december 
Koopavond Sinterklaas

Centrum Sint-Oedenrode

5 december 
Sinterklaas

6 december
Kaartavond 

Buurtver. Boskant
De Vriendschap

7 december 
Hillstreet House

De Beurs

8 december 
Opening kerststal 

met lampionnenoptocht
Kinderboerderij Kienehoeve

8 december 
Dansavond
Odendael

8 december 
The Voice of Papgat

De Vriendschap

8 december 
Hillstreet Tribute

De Beurs

8 - 9 december 
High Beer

OJC De Werf

9 december 
Winterbraderie

Centrum Sint-Oedenrode

9 december 
Concert “de Schola van het Hel-

monds Vocaal Ensemble”
Martinuskerk

10 december 
Kerstmarkt
Odendael

11 december 
KBO film: Fanfare

Odendael

12 december 
Presentatie geschiedenis kerststal 

Martinuskerk
Knoptoren

13 december 
Benefitdiner Eten-Eten 

De Beurs

15 december 
Workshop natuur 

kussen maken
Leef & Vind 

15 - 16 december 
Popkoor Novelty 

‘On top of the World’ 
De Blauwe Kei

15 december 
Disco

The Joy

15 december 
Open Dag De Knoptoren

De Knoptoren

15 december 
Adelijk diner en titelveiling

Beleving en Van Ouds

15 december 
Heesakkers XXL2
café ‘t Pumpke

15 december 
Kaartavond

 CV ’t Skrothupke 
café Oud Rooij

16 december 
Driedorpencross

Molenweg

16 december 
Winterwandeling

Scheeken in Boskant

16 december
Kerstconcert Ancora

De Holm

16 december 
Wildrikken en Jokeren

De Dorpsherberg

19 december 
Roois Biergilde
café Van Ouds

20 december 
Onderonsje: Kerstviering

Damiaancentrum

20 december 
Film “Les intouchables” 

Mariendael

22 - 23 december 
Kerstconcerten 

Harmonie Nijnsel 
Kerk Nijnsel

23 december 
Koopzondag

Centrum Sint-Oedenrode

24 december 
Kerstavond 

Centrum Sint-Oedenrode

24 - 26 december 
Levende kerststal
Dorpsplein Olland

24 - 25 december 
Hemelse 50

OJC De Werf

25 december 
1e Kerstdag

26 december 
2e Kerstdag

30 december 
Kerstbeugeltoernooi

Olland

30 december 
Sylvesterconcert NJA

De Beurs

31 december
Oudejaarsdag

Kijk voor foto´s van evenementen 
op www.mooirooi.nl

www.facebook.com/demooirooikrant




