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Folders deze week:
Camping Sport De Wit

Juwelier Opaal
Roxs Elektro

Kerststuk bestellen?

De grootste online bloemenwinkel van Nederland 
onderdeel van Broks Bloemen B.V.

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

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

Kiest u ook 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

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

www.advocaatverkuijlen.nl

Heuvel 34
Sint-OedenrOde

0413 870049

1 december open 

diamonds are a
girls best friend

prachtige
openingsactie

24e Klompenklets zorgt voor groot spektakel

KV de Narrekap mag weer trots 
zijn. Afgelopen weekend vond het 
24e Klompenkletsweekend plaats 
in Zalencentrum de Beurs in Sint-
Oedenrode. De carnavalsvereni-
ging  had alles weer tot in de punt-
jes geregeld. Het programma was 

om te watertanden. Nou ja, meer 
om te schuddebuiken.

Om kwart voor zeven stonden de 
eerste mensen al te popelen om 
naar binnen te gaan. Ieder jaar is 
het weer zaak om een paar goede 
plaatsen te regelen. Toen de zaal 
om zeven uur open ging, liep hij 
al heel snel vol. Tot acht uur is dat 
een lange zit, maar mensen dood-
den de tijd met nootjes eten, klet-
sen en kaarten. Daarna was het 

van acht, tot ongeveer half een, la-
chen gieren, brullen. De scouts van 
de Narrekap hadden het perfect 
voor elkaar. Acht mannen durfden 
de sprong in de ton te wagen. Ze 
haalden vrijwel allemaal een hoog 
niveau. Misschien één uitzonde-
ring daargelaten, maar dat heeft 
dan ook altijd met smaak te maken. 
De onderwerpen waren heel di-
vers. Van een slonzige en dronken 
zwerver tot een grove hartpatiënt. 
En van een immense bouwvakker 

tot een bejaarde, scherpe opa. De 
variëteit was heerlijk. Sommige 
grappen kwamen meerdere malen 
terug. Dat leverde reacties soms 
hoon op uit het publiek, maar een 
aantal tonpraters loste dat op een 
grappige wijze op.

Het programma was top en mede 
door het ijzersterke slot van Barrie 
Knapen ging iedereen met een te-
vreden gevoel en een rode dij naar 
huis. 

Sint-oedenrode krijgt eigen starterscentrum
Afgelopen vrijdag ondertekenden 
de Gemeente Sint-Oedenrode, Star-
terscollectief Sint-Oedenrode en 
Wovesto een samenwerkingsover-
eenkomst voor het vestigen van een 
Starterscentrum in het voormalige 
Fioretti College. Vanaf 2 december 
zullen starters er hun intrek nemen. 

In juli van dit jaar sloot het Fio-
retti College haar deuren in Sint-
Oedenrode. Het schoolgebouw 
dat eigendom is van de gemeente 

kwam daarmee vrij. Het Starters-
collectief Sint-Oedenrode, een 
stichting die als doel heeft om het 
startersklimaat in Sint-Oedenrode 
te bevorderen, heeft daarop het 
plan gelanceerd om in het vrijge-
komen pand een starterscentrum 
te vestigen en vond bij het College 
een gewillig oor. 

“Sint-Oedenrode kent een brui-
send ondernemersklimaat en de 
gemeente wil graag haar steentje 
bijdragen om Rooi zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken voor starters”, 
aldus wethouder Dekkers.

Lees verder op pag. 4 
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COLOFON 

Oplage
10.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven
Irene Mandos 

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@mooirooi.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Henk Geerts koninklijk onderscheiden

“De Rode draad is belastingwerk”

Rooienaar Henk Geerts, werd af-
gelopen donderdag benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje Nas-
sau. Uit handen van burgemeester 
Maas ontving hij het lintje van-
wege zijn 50-jarig lidmaatschap 
van de regionale afdeling van FNV 
Bondgenoten. Met een smoesje 
was Henk naar Odendael gelokt. 

De KBO, waar Henk ook zijn 
steentje aan bijdraagt, had een 
vergadering ingelast. Dat er nog 
iets meer op de planning stond, 
wist hij niet. Verbouwereerd hield 
hij bij binnenkomst halt. Pas toen 
de burgemeester naar voren stap-
te, begon hem iets te dagen. “Je 
bent een bezige bij die zich ontzet-
tend inzet voor de samenleving”, 
aldus de burgemeester. “Dat doe 
je op vele fronten. De rode draad 
is belastingwerk.” Antoon Buiting 
beschreef Henk als een bescheiden 
persoon die zijn kennis en kunde 
als vanzelfsprekend inzet. 

De heer Geerts kreeg de onder-
scheiding, anders dan normaal niet 
op Koninginnedag.  Hij ontplooit/
ontplooide de volgende activiteiten:

1961 – heden vrijwilliger en be-
stuurder FNV Bondgenoten
1972 – 2000 voorzitter woonafde-
ling Sint-Oedenrode
2000 – 2009 voorzitter woonafde-
ling Veghel/Sint-Oedenrode
2009 – heden voorzitter Samen-
werkingsverband Veghel/Sint-Oe-
denrode en de regio AA en Dommel
1976 – heden belastingconsulent/-
instructeur FNV
1978 – 2005 secretaris van de on-
dernemingsraad bij Ahrend Sint-
Oedenrode
1991 – 2001 bestuurslid en voor-
zitter van de stichting Vluchtelin-
genwerk Sint-Oedenrode
2005 – heden secretaris en belasting-
coördinator KBO Sint-Oedenrode
2005 – heden coördinator Gilde 
SamenSpraak Sint-Oedenrode

Jos Beerens beëdigd tot 
commissielid / niet raadslid DGS

In de raadsvergadering van 24 
november 2011 is Jos Beerens 
beëdigd als commissielid / niet 
raadslid voor de Democratische 
Groepering Sint-Oedenrode. Hij 
gaat deze functie overnemen van 
Coes van der Coelen, die in de-
zelfde vergadering is beëdigd als 
raadslid.

Beerens is werkzaam geweest als 
politieagent en houdt zich binnen 
de partij bezig met veiligheid in de 
ruimste zin van het woord. Tevens 
is hij secretaris van DGS. In zijn vrije 
tijd houdt hij zich graag bezig met 
allerlei klusjes. Ook heeft hij in het 
verleden diverse bestuursfuncties 
bekleed in ouderraad en medezeg-
genschap van de ODA school en 
het Zwijsen College te Veghel. 

Plannen IWOP Kienehoef 
gepresenteerd aan bewoners
Vorige week woensdag bezochten 
redelijk wat inwoners van de wij-
ken Kienehoef, Kinderbos en Ca-
thalijne de informatieavond over 
het Integraal Wijk Ontwikkelings-
plan (IWOP). Het bureau Stad en 
Land hield de presentatie en liet 
de burgers plannen zien om de 
wijk op verschillende gebieden te 
verbeteren. Wethouder Hendriks 
onderstreepte in haar voorwoord 
dat het puur alleen ideeën zijn. 

In een eerder stadium mochten 
de bewoners van de verschillen-
de wijken al meedenken over de 
toekomst van de buurten. Wat 
moet er verbeterd worden op het 
gebied van leefomstandigheden, 
verkeersveiligheid en voorzienin-
gen voor onder andere ouderen 
en jongeren? Tijdens een soort 
‘discussiedag’ kreeg de gemeente 
en dan met name Stad en Land 
veel input. Daarnaast kregen ze 
ook via de mail nodige reacties. 
Dit was allemaal verwerkt in de 
duidelijke en prettig te volgen 
presentatie. 

In de pauze hadden de bezoe-
kers de mogelijkheid om de te-
keningen even rustig te bekijken. 
Op- of aanmerkingen werden via 
post-it briefjes kenbaar gemaakt. 
Over het algemeen was iedereen 
tevreden over de plannen. Hier 
en daar was er behoefte aan wat 
extra aandachtspunten. Vooral 

over bepaalde verkeerssituaties 
werd openlijk gediscussieerd. 
Drempels en gevaarlijke over-
steekpunten bleken populaire 
onderwerpen. Er werd ook veel-
vuldig gesproken over een nieuw 
plein voor de Jumbo, het bouwen 
van een multifunctionele accom-
modatie en het opknappen van 
de basisscholen. 

De wijk moet natuurlijk ook aan-
trekkelijk blijven/worden voor 
jongeren. Veel jeugd schijnt graag 
naar de stad te verkassen, maar 
waarom dan eigenlijk? Wat moet 
de gemeente doen om de jonge-
lui hier te houden en te bekoren? 
Shanice van der Kieft en Rob van 
Boxtel zijn namens Welzijn Salus 
jongerenwerk op onderzoek uit 
gegaan. In een door hen opgeno-
men video kwamen de wensen en 
ideeën van de jongeren duidelijk 
naar voren. Vooral de schreeuw 
om een jeugdhonk was luid. Er 
kwamen veel jongeren aan het 
woord die uiteindelijk weg willen 
uit Rooi, maar de percentages lie-
ten zien dat de meesten gewoon 
in Sint-Oedenrode willen blijven 
wonen. 

Wethouder Hendriks gaf aan dat 
er nu geen geld is om de plannen 
te realiseren. De plannen zijn er in 
ieder geval, dus mocht er net als bij 
het IDOP ineens geld vrijkomen, 
dan kunnen ze direct aan de slag.

Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

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

DANKBETUIGING

Dank voor de hartverwarmende belangstelling die wij 
mochten ontvangen.

Riek Gevers – van Alebeek

Uw betrokkenheid en belangstelling heeft ons troost gegeven 
voor de toekomst. 

Onze speciale dank gaat uit naar de 
Huisartsen – Thuiszorg Pantein 

Verpleeghuis Watersteeg in Veghel

A.M. Gevers en familie
Sint-Oedenrode, november 2011 

als beschonken kinderen
staan alle bomen
in hun stam
vraagtekens
na de storm

   Kees Hermis
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Puntjes op de i bij APV
De nieuwe Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) stond donderdag 
als hamerstuk op de agenda van de 
gemeenteraad, maar heeft daar toch 
nog wat vragen opgeroepen. Het 
maximum aantal grote evenemen-
ten per jaar mag dan wel vastgelegd 
zijn, maar wat is eigenlijk een groot 
evenement, en wat niet? Vragenstel-

ler Tilly van den Tillaar (BVT) noem-
de een aantal voorbeelden waar dat 
volgens haar niet zo duidelijk lag.

Portefeuillehouder Peter Maas kon 
daar geen uitputtende opsomming 
van geven maar volgens hem is de 
gemeente niet flauw bij het beoor-
delen van twijfelgevallen. Wel is er 

een rode draad dat activiteiten die 
zich verplaatsen, bijvoorbeeld een 
dweilorkest, niet snel als groot eve-
nement worden aangemerkt. Wel is 
de organisator daarvan, waar nodig, 
zelf verantwoordelijk voor het inzet-
ten van verkeersregelaars. Voor ie-
dereen die twijfelt is zijn advies: even 
een telefoontje naar de gemeente.

Opmerkelijke verschillen bij ontwikkeling 
leerlingaantallen basisscholen
Als de ontwikkeling in leerling-
aantal tussen de Rooise basis-
scholen zich de komende elf jaar 
in dezelfde lijn doorzet, worden de 
verschillen tussen die scholen op-
merkelijk groot. Terwijl de school 
in Eerschot zich mag verheugen in 
een groei van 11%, zien de ove-
rige scholen hun pupillen in aan-
tal afnemen. Hekkensluiter hierbij 
is De Springplank, die maar liefst 
20% minder leerlingen krijgt. 

De ruimte per leerling in de ge-
bouwen varieert momenteel van 8 
m2 (Franciscusschool) tot 5,2 m2 
(Kienehoefschool). Als de progno-
ses uitkomen, liggen de uitersten 
over elf jaar op 9,7 m2 (Francis-
cusschool) respectievelijk 5,5 m2 
(Eerschot).

Frans van den Boomen (BVT) had 
dit uitgerekend naar aanleiding 
van het integraal huisvestingsplan, 

dat donderdag 24 november op de 
gemeenteraadsagenda stond. Hij 
wees erop dat de ontwikkelingen 
goed gevolgd moeten worden. 
Met het gebruiken van de vrij-
gekomen ruimte op dit moment 
voor een kinderdagverblijf en/of 
peuterspeelzaal heeft BVT geen 
problemen, maar als de trend zich 
voortzet moet daar nieuw beleid 
op gemaakt worden, betoogde hij. 

Aandacht voor mediawijsheid op basisscholen  

TV, internet, social media, games 
en mobiele telefonie, iPod, ipads 
en tablets zijn niet meer weg te 
denken uit een standaard huis-
houden. Media zijn overal en hun 
maatschappelijke impact is groot. 
Media vinden, begrijpen en ma-
ken is belangrijk om mee te doen 
met de maatschappij. 

SKOSO heeft dan ook alle scholen 
in Sint-Oedenrode er toe aangezet 
om deze week aan mediawijsheid 
aandacht te besteden. Het zal jaar-
lijks terugkomen in het standaard 
lespakket.

De Stichting voor katholiek onder-
wijs heeft op haar website www.
skoso.nl ook praktische tips voor 
ouders geplaatst. Dit om ouders 

meer bewust te betrekken bij het 
gebruik van internet en de mogelijk-
heden hiervan. De scholen hadden 
zelf de vrije keuze uit het meedoen 
aan spel mediamaster, gastlessen of 
het gebruik van filmmateriaal.

Op de Odaschool heeft men er 
voor gekozen om dit in samen-
werking te doen met de openbare 
bibliotheek. Er werd een tweetal 
lesdagen ingepland. Op de eerste 
lesdag werd theoretisch uitleg ge-
geven over het zoeken van bron-
nen naar informatie, denk aan 
internet en boeken. De tweede 
lesdag werd benut voor het prak-
tisch gebruik van deze bronnen. 
Het voornaamste doel is om de 
kinderen bewust, kritisch en actief 
om te laten gaan met media. Want 

is de gegeven informatie altijd de 
juiste?

De kinderen moesten informatie 
opzoeken van een bekende ont-
dekkingsreiziger. Een van de kinde-
ren las op een site dat Marco Polo 
op zijn wereldreis in 1271 gebruik 
maakte van een Jeep, dat zou dan 
toch een paardenjeep geweest 
moeten zijn!! Om tot de juiste in-
formatie te komen werd de kinde-
ren geleerd: 1 bron = geen bron. 2 
bronnen = een halve – 3 bronnen 
is goed. Kinderen lijken redelijk 
mediawijs, maar ze gebruiken niet 
altijd alle mogelijkheden en onder-
schatten hun mediagedrag. Media 
ervaren en er samen met hun op-
voeders over praten maakt kinde-
ren wijzer en bewuster.

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

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

De lekkerste salades uit
eigen snijkeuken,
ambachtelijk bereid en
altijd ‘dagvers’.

Onze aanbiedingen van deze week:
• Sinterklaas salade 100 gr. € 0,89
• Cherry tomaten 250 gr. € 0,79
• Champignons 250 gr. € 0,69
• Komkommer  € 0,59
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KEURSLAGERKOOPJE

Shoarmavlees + broodjes en 

saus

500 gram vlees

5

95

SPECIAL

Carpaccio misto

100 gram

2

10

TIP VAN UW KEURSLAGER

GOURMET

7 VLEESSOORTEN

P.P. 250 GRAM

5

00

TIP VAN UW KEURSLAGER

SAUCIJZENBROODJES

ELKE 4 E GRATIS

WEEKAANBIEDING

500 GRAM RUNDERGEHAKT + 

4 SLAVINKEN

SAMEN VOOR

6

00

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

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

www.KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

info@kluijtmans.keurslager.nl

Meld Misdaad Anoniem
Meld Misdaad Anoniem (M.) is 
een landelijke voorziening waar 
burgers telefonisch en anoniem 
informatie kunnen geven over ern-
stige misdaden. De gratis meldlijn 
biedt mensen op een laagdrempe-
lige manier een extra mogelijkheid 
om een bijdrage te leveren aan de 
veiligheid in Nederland. Het doel 
van de meldlijn is het verkrijgen 
van informatie over daders van ge-
pleegde misdrijven die anders niet 
verkregen was.

Anoniem
Er is gekozen voor een anonieme 
lijn omdat gebleken is dat burgers 
vaak niet met naam en toenaam 
bekend willen worden. Soms om-
dat ze de dader goed kennen en 
soms omdat ze opzien tegen inge-
wikkelde procedures. De telefoon-
centrale van M. heeft geen num-
merweergave en er wordt geen 
naam, adres, woonplaats of tijds-
aanduiding verwerkt. Gesprekken 
worden ook niet op tape bewaard.

Bellen met de politie
Politie - spoed 112, Voor doven 
en slechthorenden 0900 – 8112, 
Geen spoed, wel politie? 0900 – 
8844, Voor doven en slechthoren-
den 0900 – 1844, Informatie en 
aangifte doen 0900 – 8844
Voor doven en slechthorenden 
0900 – 1844

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

Sint-oedenrode krijgt eigen starterscentrum (vervolg voorpagina)

“De plannen van het Starterscol-

lectief sluiten bovendien goed aan 
bij ons Economisch Actie Program-
ma (EAP) en het gebruik past prima 
binnen de huidige bestemming. 
Het gebruik door starters zal van 
tijdelijke aard zijn. De gemeente 
is van plan om een integrale ge-

biedsvisie te ontwikkelen voor de 
omgeving van de Kasteellaan. We 
verwachten dat deze visie binnen 
3 tot 5 jaar is afgerond”.

Vesto Beheer, onderdeel van 
Wovesto zal het pand gaan behe-

ren. Directeur Leo Overmars ver-
leent graag zijn medewerking aan 
dit unieke initiatief. “Onze organi-
satie staat midden in de Rooise sa-
menleving en is perfect toegerust 
om het beheer soepel en efficiënt 
te laten verlopen”. 

John van de Laar, Arthur Frieser en 
Ralph Janssen,  allen bestuurslid 
van Starterscollectief Sint-Oeden-
rode zijn erg blij met de bereikte 
samenwerking en de interesse die 
inmiddels door starters is getoond. 
“We vinden dit echt een fantas-
tisch voorbeeld van een win-win 
situatie. Het is een schitterend 
pand op een geweldige locatie. Op 
deze wijze wordt het gebouw ge-
vrijwaard van verval en voor star-
ters is het een perfecte stap tussen 
zolderkamer en bedrijfsverzamel-
gebouw. Bovendien kunnen star-
ters veel van elkaar leren. We wa-
ren natuurlijk erg benieuwd naar 
de interesse van starters en zijn 
dan ook erg blij dat zich inmiddels 
zo’n 10 starters hebben gemeld”. 
Naast het starterscentrum zal ook 
Kinderopvang de Blokkendoos 
zich vestigen aan de Kasteellaan.

V.l.n.r. - dhr. Peter Maas (burgemeester Sint-Oedenrode)
- dhr. Leo Overmars (directeur Wovesto, voorzitter bestuur Stichting Starterscollectief)
- dhr. John van de Laar (initiatiefnemer en bestuurslid Stichting Starterscollectief
- dhr. Rene Dekkers (wethouder gemeente Sint-Oedenrode)

BGH accountants & adviseurs,  
mensen waar u op kunt rekenen...

Martijn
Vermunt
fiscalist

Accountants & Adviseurs
www.bghaccountants.nl

Richard
Smits
accountant

Ondernemen is niet alleen een uitdaging, maar ook een passie. De juiste begeleiding is hierbij onmisbaar. 
BGH Accountants & Adviseurs behartigt al meer dan 25 jaar de financiële belangen  van ruim 1600 MKB-
relaties. Klein genoeg voor korte communicatielijnen, maar groot genoeg voor alle fiscale en financiële  
diensten onder één dak, van het begeleiden van uw administratie tot fiscaal advies en begeleiding bij  
bedrijfsoverdracht. In onze betrokkenheid zit onze kracht; we denken actief mee met de klant en kennen 
elke branche. Dit doen we iedere dag weer met meer dan 60 medewerkers. De kwaliteit van onze adviezen 
is dan ook voor steeds meer mensen de belangrijkste reden om voor BGH te kiezen. Wat kunnen wij voor 
u betekenen? Bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek op 0413 47 69 41 (Sint Oeden-
rode), 024-323 13 65 (Nijmegen), 073 549 21 18 (Schijndel) of 0413-25 45 50 (Uden).

Jessica
Hijmans
P&O adviseur

Peer
van Bakel
Bedrijfs adviseur

Accountants & Adviseurs 

John
Martens
accountant

BGH 2011 uden 186 x 131.indd   3 09-04-2011   13:19:42

Brandweerchauffeurs oefenen in Sint-Oedenrode
Op maandagavond vond in Sint-
Oedenrode een grote oefening 
plaats van de Rooise brandweer. 
Ditmaal waren de chauffeurs aan 
de beurt. In een jaar tijd moeten de 
brandweermannen aan een cyclus 
van 21 opdrachten voldoen, zoals 
opdrachten op het gebied van ver-
keersveiligheid, voertuigen, bepak-
kingen en het nieuwe DLS systeem 
(een nieuwe manier van blussen). 
Ook werden op een maquette situ-
aties op een snelweg nagebootst. 

Hoe te handelen in bepaalde si-
tuaties? Na de oefening werden 
de details besproken. Wanneer 
een chauffeur niet aan de eisen 
voldoet, moet hij zijn opdrachten 
opnieuw uitvoeren. Ieder jaar wor-
den de chauffeurs onderworpen 
aan een nieuwe test.
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ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

MENU VAN DE CHEF
3 gangen

Maandag tot vrijdag

- Gebakken vissticks 
met eigengemaakte 

chilisaus

- Garnalen in een romige 
cocos-tomatensoep

- Rundsvlees in licht 
pikante Balisaus

Van € 30,- voor € 21,50

WWW.KAMFA.NL

decemberaanbieding

Lopend buffet,  Zaterdag en Zondag

Volwassenen    € 16,80 p.p.
65+      € 15,80 p.p.
Kinderen 0-2 jaar    GRATIS
Kinderen vanaf 3 jaar   € 2,50 per persoon
Per leeftijdsjaar boven 3 jaar  € 1,- extra (t/m 11 jaar)
Voor de kinderen een kleine verrassing

Fris, bier en wijn    € 1,-
     (alleen bij lopend buffet)

SOEPEN
KOUD VOORGERECHT
SUSHI
THAIS
INDONESISCH
KANTONEES
SZECHUAN
HOLLANDS
(VERS) FRUITS
IJS (VANILLIE, AARDBEI)

Chinees Indisch Kantonees Specialiteiten Restaurant

Lindendijk 5   5491 GA Sint-Oedenrode
Tel: 0413-47 71 02

Geopend: maandag t/m donderdag 16:00 - 21:00
vrijdag t/m zaterdag 16:00 - 22:00

zondag en feestdagen 12:00 - 22:00

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Marjolein 
Eindelijk 18!!

Rood, blond, zwart 
of geen haar,
Vero 30 jaar!

VC de Rooise Oortjes Harrie 30 jaar

Anke 30 jaar!

Proficiat!

Albert Heijn 

Bedankt  
voor jullie bijdrage 

aan Superchefs 2011!

Namens alle superchefs en 
hun ouders uit 

Sint-Oedenrode, Boskant, 
Nijnsel en Olland, en GGD 

hart van brabant en 
Thuiszorg Pantein.

Met lof geslaagd aan de 
Universiteit te Groningen

Patrick  Klomp

Master of Science voor 
Technology Management

Proficiat, je familie

Vrijdag koopavond tot 21.00 uur.

2500 m² showroom

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

www.grando-uden.nl

Volop 
gratis parkeren 
voor de deur.

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

Lieke van den Eertwegh
Jammer dat je niet door bent!
Maar wel heel goed gedaan!

Kusjes Jitske Voets en Sanne van Run
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Rooienaar oudste man van Noord - Brabant

Het is op 29 november 1906 dat 
Marinus van den Berk werd gebo-
ren in St- Oedenrode.  Het is nu 
105 jaar verder en Marinus woont 
met zijn dochter Francien nog 
steeds tussen Nijnsel en Best in 
zijn eigen huis op Hoogstraat 63.

Dinsdag 29 november vierde 

Marinus zijn 105e verjaardag en 
daarmee is hij de oudste man van 
onze provincie. Marinus houdt van 
rust, regelmaat en matigheid. Ver-
der heeft hij als een soort levens-
motto: “Ge moet de dingen ne-
men zo as ze komme.”Misschien is 
hij daarom wel zo oud geworden. 
Uiteraard wordt deze mijlpaal een 

beetje gevierd, maar zonder grote 
toeters en bellen.  Zijn honderdste 
verjaardag is al groots gevierd en 
“Ge kunt nie oan de gang blijve.”
Om 10.00 uur kwam pastor Rens 
thuis in de huiskamer een mis op-
dragen. Uiteraard met de kinderen. 
Ofschoon Marinus oud worden niet 
als een eigen verdienste beschouwt, 
zijn hijzelf, de kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen heel dankbaar 
voor zo’n lang en rijk leven.

’s Middags na zijn middagdutje 
kwamen burgemeester Maas en 
wethouder van den Berk  op visite. 
Dat is intussen een mooie traditie 
geworden. Traditiegetrouw komen 
kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen ter gelegenheid van 
zijn verjaardag bij elkaar in de jeu 
de boules-baan in de Kasteellaan. 
Marinus was altijd het stralend mid-
delpunt en iedereen ging even met 
hem buurten. Helaas, dat is nu te 
druk. Marinus blijft thuis in zijn ei-
gen stoel en de kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen gaan er om de 
beurt naar toe met felicitaties en 
goede wensen. Hopelijk nog heel 
vaak als zijn gezondheid dat toe laat.

Bike Center
Kofferen 19     5492 BL     Sint-Oedenrode

Tel: 0413 - 477722     www.bikecenterrooi.nl

Aanbieding: Craft winterbroek  

plus Craft onderhemd samen voor  € 99.95

Pro handschoenen (€ 17.95) 
+ 

Pro Overschoenen (€ 28.95) 
+ 

Pro Helmmuts  (€ 14.95) 

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

 Pro: Handschoenen Fleece SE 

Aanbieding: € 17.95

47.⁵⁰
/mnd*

�55.-

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

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

De eerste 12 maanden 
€ 7,50 korting

AD-12653/10-11

Online offerte voor uw administratie?

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

• websites

• webontwikkeling

• content 

    management

 systemen

• reclamemateriaal

• drukwerk

• huisstijlen

•  bedrijfslogo’s

fruitcake STUDIO

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

Deze keer in De Politiek Dichter-
bij: DGS’er Hans Hulsen

Waarom is dit je favoriete plek 
van Rooi?
“Tien jaar geleden zijn we in Bos-
kant komen wonen en twee jaar 
later is een werkgroep opgestart 
om de tennisbanen in Boskant 
te realiseren. ‘Wat in Nijnsel kan, 
moet hier ook kunnen’, was onze 
gedachte. We hebben uiteindelijk 

een prachtig park gerealiseerd en 
dat komt door de inzet van vele 
vrijwilligers. Vanuit de kantine kun 
je drie sporten in de gaten houden. 
Dat is uniek! In de toekomst lijkt 
het me helemaal prachtig als er 
één gebouw komt voor alle spor-
ten. Dat zou fantastisch zijn.”

Ben je geboren en getogen in 
Sint-Oedenrode?
“Ja, dat ben ik. Ik ben geboren aan 
de Boskantseweg. Waar nu de par-
keerplaats ligt van de Boerenbond, 
daar stond ons huis. Ik ben er op-
gegroeid met nog drie broers meer. 
Jan, Toon en Rini. Vroeger zat daar 
ook Driessen met haarden en ka-
chels. Toen zij uitbreidden met 
een garage en een benzinepomp, 
moest ons huis weg. Toen zijn we 
een eindje verderop gaan wonen. 
Ik kom uit een muzikaal gezin. Va-
der zat bij de fanfare en dat virus 

kregen we bijna allemaal over.”

Wat was je eigen gezinssituatie 
later? 
“Vorige maand was ik 38 jaar ge-
trouwd met mijn Ria. Ook zij is een 
echte Rooise. We kwamen elkaar 
tegen bij Jan Bosch in het café. Zij 
ging eerder met de broer van mijn 
ex-vriendin uit Son. Toen dat bij al-
lebei uit was, was het snel beklon-
ken. Daarna ging het snel, omdat 
ik een huis kreeg toegewezen van 
de woningbouw. In 1973 zijn we 
getrouwd, in 1976 is onze Menno 
geboren en in 1978 onze dochter 
Sanne. Ook ben ik trotse opa van 
Ise, Bob, Aniek en Tieme.”
Waarom ben je de politiek in ge-
gaan?
“Dat was in 1993 op aanraden 
van Jan Verhagen. Hij zat toen in 
de Rooise partij en ik kwam een 
aantal keren bij vergaderingen, 
omdat ik een geschil had met de 
gemeente. Hij vond de politiek net 
iets voor mij en dus ben ik bij de 
Rooise Partij gekomen. Daar heb ik 

tot 1998 bij gezeten. Ik ben naar 
de DGS gegaan, omdat ik moeite 
had met het feit dat ondernemers 
plaats namen in de raad. De DGS 
is een echte dorpspartij en dat past 
bij mij. Ik wil het mooie voor Rooi.”

Wat maakt Rooi zo mooi?
“De mensen, de sfeer en de ge-
moedelijkheid. Hier zijn in principe 
alle mensen hetzelfde op een paar 
kleine uitschieters 
na. Niemand blaast 
te hoog van de 
toren. Iedereen 
werkt hard en ge-
niet zo nu en dan 

van de gezelligheid. Het is hier lekker 
leven.”

Wat voor werk doe je, of heb je 
gedaan?
“Ik heb eerst achttien jaar bij Phi-
lips gewerkt. Ik maakte matrijzen. 
Dat zijn vormen voor kunststof 
producten. Ik heb mee aan de ba-
sis gestaan van de Maxi-Cosi. Na 
Philips ben ik voor een kleiner be-
drijfje in Eindhoven gaan werken. 
Dat ging uiteindelijk fuseren met 
Tiger plastics in Geldrop en door 
de reorganisatie moesten er men-
sen vertrekken. Daardoor kwam 
ik bij een klein bedrijf in Helmond 
terecht. Ook weer in de ontwik-
keling van gereedschap. Daar heb 
ik tot vier jaar geleden gewerkt. Ik 
ben nu 64 jaar oud.”

Wat zijn door de jaren heen je 
hobby’s geweest?
“Toen ik jong was wilde ik op voet-
bal, maar dat vond mijn vader te 
gevaarlijk. Op hockey mocht ik wel, 
haha. Die club werd net opgericht, 

dus ik ben er vanaf het begin bij 
geweest. Tot een aantal jaren terug 
heb ik nog gespeeld in het vetera-
nenteam. We hebben geweldige 
tijden op de hockeyclub beleefd. 
Neem die Pinkstertoernooien, dat 
was echt prachtig. Daarna ben ik 
gaan tennissen. Ik ben tevens voor-
zitter van TV Boskant. Ook kijk ik 
graag naar voetbal. Ik ga vaak naar 
Rhode en Boskant kijken.”

De Politiek Dichterbij

De redactie wil het plaatselijke en regionale nieuws op een open, uit-
nodigende en vriendelijke wijze onder uw aandacht brengen. De plaat-
selijke politici mogen daarbij niet ontbreken. Ons valt op dat de Rooise 
burger weinig of niets van het Rooise raads- of commissielid weet.

Voor Peuterspeelzaal Boskabouters gelegen in Boskant
 is Kinderopvang Humanitas per 1 januari 2012 op zoek naar een: 

VRIJWILLIGER
Voor maandagochtend en donderdagochtend

Als vrijwilliger help je de beroepskracht bij: 

- Samen spelen, leren en ontdekken
- Taken als verschonen, eten en drinken en opruimen
- Activiteiten voorbereiden en nieuwe activiteiten bedenken op het gebied van samen spelen

Als vrijwilliger:

- Ben je communicatief
- Ben je betrouwbaar
- Werk je graag samen met kinderen
- Spreek je goed Nederlands
- Kun je samenwerken met anderen
- Wil je je langere tijd binden aan de peuterspeelzaal

De peuterspeelzaal is 40 weken per jaar geopend en tijdens de schoolvakanties gesloten. 

Samen zorg je voor een gezellige en leerzame ochtend. Je bent betrokken bij de ontwik-
keling van kinderen en bij ons kun je je creativiteit en enthousiasme de ruimte geven.

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie of aanmelding kun je contact opnemen met: 

Herman den Dulk (locatiemanager), tel. 0653118039 
of stuur een brief met je motivatie naar Kinderdagverblijf Dommeltoren, 

Laan ten Bogaerde 5, 5491 GC Sint-Oedenrode 
of per mail naar hddulk@kinderopvanghumanitas.nl

Een referentie-onderzoek en de aanvraag (kosteloos) van een 
Verklaring Omtrent Gedrag maken deel uit van de procedure.

VEEL TIJD
KWIJT MET
FROBELEN?

Door inzet van
onze kennis

en creativiteit,
kunt u doen

waar u
goed in bent.

WWW.PUBLIK.NL

concept  creatie  communicatie

Zaterdag 3 dec, Jeugddisco The Joy Nijnsel
Zaterdag 3 december kan er in 
jeugddisco The Joy weer worden 
geswingd op de lekkerste hits van 
de DJ! 

Naast de DJ en vaste medewer-
kers vind je deze avond wederom 
de jonge vrijwilligers (maatschap-
pelijke stagiaires en Nijnselse jon-
gerenwerkgroep 16-) achter de 
bar. Let op: de openingstijden van 
jeugddisco The Joy zijn veranderd. 
Geef dit aan je ouders door ivm. 
brengen en ophalen. 

3 december van 19.30-23.30uur 
(elke eerste zaterdag van de 
maand) 
Voor jongeren van 12 t-m 16 jaar. 
Entree: Gratis. 
Zalencentrum De Beckart, Nijnsel

PERSONEEL 
GEZOCHT

- Weekend Hulp

- Keuken Hulp

- Restaurant Hulp

Borchgrave 1, 5492 AT Sint-Oedenrode

Personeel

Personeel

“IEDEREEN WERKT HARD EN GENIET ZO NU EN DAN VAN DE 
GEZELLIGHEID. HET IS HIER LEKKER LEVEN.”
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Hè zi d’n boer die gescheeten hi.
(Hè zegt de boer die gescheten heeft.)
Gezegd tegen iemand die ‘hè?’ zegt. Men bedoelt dat 
‘ hè’ lomp klinkt en dat men ‘ wablief’ moet zeggen. BRABANTSE SPREUKEN

Marktplein

 Schoorsteenbrand in Sint-Oedenrode,
Brandweer werd gelukkig op tijd getipt

Ja een goedenavond,
ik wilde graag een

schoorsteenbrandje 
melden

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Een rondje om

.
loop even mee
met mij
een rondje om
.
langs gesloten
deuren
door zwijgende
straten
.
ik ben dan stil
.
als ik bij jou
tot mezelf kom
.
kan jij praten

 

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

Dubbele spaarpuntenactie

Avond over loverboys 
Als je verliefd wordt ben je in de 
wolken. Tegelijk voel je je vaak 
onzeker. Het is spannend om uit te 
zoeken wat je wilt en hoever je met 
de ander gaat. Totdat je de andere 
kant van iemand leert kennen… 

De avond werd georganiseerd 
door de KVO in samenwerking 
met Centrum jeugd en gezin en 
de gemeente Sint-Oedenrode. Er 
waren tijdens de avond 15 gasten. 
Maaike Mollen, sociaal cultureel 
werkster bij het vrouwencentrum 
te Oss, verzorgde de avond.  

Hoe kun je het fenomeen loverboy 
herkennen? Hoe ga je met je kind 

hierover in gesprek? Op welke sig-
nalen moet je letten als ouders van 
meisjes die slachtoffer geworden 
zijn van loverboy`s? Waar kun je 
terecht voor hulp?
Het was een waardevolle avond 
omdat het om een klein gezel-
schap ging, werden er veel vragen 
gesteld. Daarnaast werden men-
sen uitgenodigd om te reageren 
op vragen. Wat ook discussie op 
gang bracht. Heeft U nog vragen 
over de avond kunt U altijd terecht 
bij het Centrum jeugd en gezin 

www.cjggeeftantwoord.nl
info@cjggeeftantwoord.nl
tel: 0800-2540000

Moeder eend met vijf kleintjes

En dat in de maand november. 
Doordat het weer nu extreem 
zacht is voor de tijd van het jaar is 
deze wilde moeder eend met haar 
vijf kleine spruiten gespot in de 
opvangbekken aan de Schijndelse-

weg. Normaal gesproken komt 
dit in november niet voor. Mocht 
er nu sneeuw gaan vallen of gaan 
vriezen, dan zullen de eendjes naar 
verwachting niet lang meer leven. 

4080   € 10,00  
4920   € 10,00  
5714   € 10,00  
6037   € 10,00  
6650   € 10,00  
7911   € 10,00  
8325   € 10,00  
8545   € 10,00  
10388  € 10,00  
10567   € 10,00  Maak een vuist! Manifestatie 

Op 10 december vindt er een ma-
nifestatie plaats om een vuist te 
maken tegen de forse bezuiniging 
op mensen met een beperking. 
Jonggehandicapten, bijstands-
gerechtigden en werknemers van 
de sociale werkplaats moeten 
een deel van hun inkomen inle-
veren en 60.000 plekken in de 
sociale werkvoorziening worden 
geschrapt. Dit zal verstrekkende 
gevolgen hebben.  

Chronisch zieken en gehandicap-
ten wordt de zorg ontnomen. Zij 
krijgen minder zorg, maar moe-
ten er meer voor gaan betalen. 
Kinderen in het speciaal onder-
wijs krijgen minder begeleiding en 
ondersteuning. Voor kinderen die 
jeugdzorg nodig hebben, komt er 
een financiële drempel. De mani-
festatie is van 13.00 tot 16.00u in 
de Brabanthallen in Den Bosch

AANBIEDING:

Scooters in diverse 
merken leverbaar voor 

scherpe prijzen!

Alfred Nobelstraat 6
Sint-Oedenrode

Tel: 0031-(0)413 479104

Bromfiets, Motor, Auto,  
Aanhangwagen én Caravantraining!

Hortensiastraat 26 | 5492 KB Sint-Oedenrode

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

Tel.: 0413 - 471471

www.verkeersschoolvdmeijden.nl

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

Aantrekkelijke themadagen 
bij Pan&Cook
Na een tijd van brainstormen start  
restaurant Pan&Cook donderdag 
1 december met bijzonder aan-
trekkelijke themadagen doorde-
weeks. Deze dagen keren iedere 
week terug. 

Naast deze themadagen blijft 
het restaurant natuurlijk wel hun 
overheerlijke ambachtelijk gebak-
ken pannenkoeken serveren. Op 
maandag kunnen de gasten er lek-
ker onbeperkt  Bourgondisch klui-
ven, met spareribs volgens typisch 
Roois recept, diverse kipkluifjes en 
spaakhammetjes.

Op woensdag  worden er onbe-
perkt  gamba’s geserveerd, waarbij 
de gasten kunnen kiezen uit twee 
verschillende smaken; Gamba’s in 
knoflookmarinade of in piri-piri pi-
kante saus. Beide dagen worden 

de gerechten begeleid met frietjes 
en salade.
Op donderdag is het tapasavond 
met diverse wereldse gerechten 
die regelmatig zullen veranderen. 
Ook meegaand met het seizoen! 
Er wordt een driegangen tapasme-
nu  geserveerd, met verrassende 
gerechten op een eigentijds servies 
en houten plank. Deze plank is 
vervaardigd door 2 life art uit Sint-
Oedenrode. Dat betekent dat er 
aan duurzaamheid is gedacht!

Om de gasten optimaal te laten 
genieten van een gezellige avond 
met overheerlijk eten en drinken is 
speciaal voor deze doordeweekse 
dagen de keuken tot 21.30u ge-
opend.  Om de gasten zo goed 
mogelijk van dienst te kunnen zijn, 
is het zeer wenselijk dat er van te-
voren gereserveerd wordt.

advertorial
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Heuvel 26
Sint-Oedenrode

Tel. 0413 - 472463 
www.traiteur-slagerijverheijen.nl

TIJDENS ’T  HEERL IJK  AVONDJE…….FONDUEN, 
WOKKEN,  (STEEN)GR I L LEN OF  GOURMETTEN

Onze gourmetschotel met o.a. kipfilet, biefstuk, varkens-
schnitzel, gourmetsaté, gourmetburger en gourmetvinkje 

à € 5,95 p.p. (+/- 250 gr)

Gourmetschotel Luxe met o.a. biefstuk van de haas, 
varkenshaas, kalfsoester en lamsfilet 

à € 10,75 p.p. (+/- 250 gr)

Deze en nog andere gourmetschotels kunt u aanvullen met 
kruidenboter en diverse sauzen en salades.

Maandag 5 december 
zijn wij tot 17.00 uur open!!

U bent van harte welkom op 
25 en 26 december.
U kunt genieten van de 
bijzonder gerechten die onze 
kok voor u bereidt uit de 
wok en van de bakplaat

Voor € 29,80 pp incl. drankjes 2 ½ uur.
Kinderen tot 12 jaar € 1,80 per levensjaar.

Inclusief drinken.

Kerstmenu

Voor de liefhebbers is er ook 
een kerstmenu dat aan tafel 

wordt geserveerd.
Dit bestaat uit een 7-gangen 

menu voor € 39,80 p.p. 
Gelieve te reserveren 

voor dit menu.

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

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

Kerstbuffet 1e en 2e kerstdag

Jubilarissen Roois Volkszangkoor

Afgelopen week jubileerden drie dames van het Roois Volkszangkoor. De middelste dame, Lena, is al 25 jaar bij 
het koor. De rechtse vrouw is Riet en de linkse dame is Marijke. Zij zingen al tien jaar bij het koor. Dat was wel een 
bloemetje waard! 

Speciale sinterklaasviering bij De Verbinding Kinderopvang

En de Sint met Pierewiet? Ook KiKa vergaten zij niet
“Wat betreft Sinterklaas, vind ik 
dat het kind nooit bang hoeft te 
zijn”, vertelt Nelly van der Kruis, 
mede-eigenaar van De verbinding 
Kinderopvang.  De viering bij De 
Verbinding gebeurt dan ook op 
peuterniveau. Na een periode van 
brainstormen en eens rondkijken 
in het eigen dorp stuitte Nelly 
op het boekje van Sinterklaas en 
Pierewiet, een kleine Piet die heel 
graag de hulp wil zijn van Sint, 
maar af en toe ook weleens on-
deugend is.

Daarmee was de basis gelegd. Nel-
ly: “In de voorbereidingstijd komt 
er echter vaak nog veel naar voren. 
Een ouder werd ernstig ziek en is 
inmiddels overleden. Een kind, dat 
op één van onze dagverblijven zat, 
kampt met dezelfde ziekte.  Zo-

iets maakt veel indruk, het is niet 
vanzelfsprekend dat altijd alles 
goed gaat. Daar kunnen we best 
weleens bij stilstaan.” En zo ge-
schiedde. “Mevrouw Vervoort zet 
zich altijd in voor KiKa (Kinderen 
Kankervrij), door kleine poppetjes 
te haken voor het goede doel. Zij 
heeft voor ons kleine Pierewietjes 
gemaakt.”
Inmiddels is de Sint al op De Dom-
melhoeve langs geweest. Voor 
deze speciale gelegenheid waren 
alle driejarigen daar aanwezig.  
Voor de jongere kindjes gaat de 
Sint naar elke locatie apart. In zijn 
eentje kwam hij binnen.  Had hij 
dan geen Pieten? “Jawel hoor”, 
zei de Sint, “Ik heb Pierewiet.” De 
kleine Pierewiet kwam vervolgens 
over het groene gras, op een klein 
paardje binnen. Sint vertelde over 

de reis met zijn grote stoomboot, 
over de pakjes die nat werden en 
met de föhn weer werden ge-
droogd. Vervolgens werd het ver-
haal van Sinterklaas en Pierewiet 
voor de kinderen nagespeeld. De 
kinderen koesteren nu allemaal 
hun eigen Pierewietje… 
En de Sint met zijn Pierewiet? Ook 
KiKa vergaten zij niet. De stichting 
kreeg een gulle gift van de Goed-
heiligman zelf.  

Lekker en gezond, elke dag weer verse 
salades uit eigen keuken !

Donderdag t/m zaterdag          

Zwemtasje gevuld                                    
met 20 manderijnen      € 3,99
Voorgekookte kriel                                                                                                        
400 gram                 € 0,99
Zuurkool uit het vat                                                                                                    
500 gram                  € 0,69

Ook volop maaltijden aanwezig 
zoals bami/nasi en verschillende stamppotten. 

WWW.PUBLIK.NL

LASTIG OM
EEN DUIDELIJK

SIGNAAL TE
GEVEN?

Wij zorgen
voor succes
door u en

uw doelgroep
te verrassen

met creatieve
oplossingen

in communicatie.

concept  creatie  communicatieTel: 0413-476359/06-27028686 - info@kluijtmanszonweringen.nl

Kwaliteitszonwering op maat 

 
  

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



Woensdag 30 november 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe10 Gemeentenieuws

GEMEENTENIEUWS

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Postcode Ingekomen  Omschrijving
Horst 7  5491 XW 23-11-2011 Plaatsen erfafscheiding
Vresselseweg 8 5491 PC 23-11-2011 Verhogen garage/berging
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter ken-
nisgeving. 

Binnengekomen aanvragen om huisvestingsvergunning
Adres  Postcode Ingekomen  Omschrijving
Biezenweg 7 5491 SH 09-11-2011 Huisvestingsvergunning

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres   Postcode Uiterlijke beslisdatum verlengd tot: Omschrijving
Locatie Elzenpad, Boskant  n.v.t.   15-12-2011     Het bouwen van 20 
         klimaatneutrale woningen
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres   Postcode Besluit verzonden Omschrijving
Nabij Koeveringsedijk 15; 
kavel sectie S nr. 180 n.v.t.  23-11-2011  Aanleggen van een poel
Hulst 1   5492 SB  24-11-2011  Bouwen machineloods
Liempdseweg 14 5492 SM 24-11-2011  Bouwen machineloods (vergunning 1e fase)
Damianenweg 1 a 5491 TJ  28-11-2011  Slopen stal/schuur
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Verleende wijziging bestemmingsplan 
Adres  Postcode Besluit verzonden Omschrijving
Bosbes 1 5491 VT 22-11-2011  Wijziging bouwvlak
Hierop is procedure 3 van toepassing (zie procedurekader).

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

Verleende standplaatsvergunningen 
- Aan Vrijhof Vishandel voor het innemen van een standplaats in 2012 
op de Markt te Sint-Oedenrode op vrijdagmiddag tussen 12.30 en 
18.00 uur en op zaterdag tussen 08.00 en 17.00 uur voor het verkopen 
van vis en visproducten.
- Aan Vishandel R.&P.J. Koelewijn voor het innemen van een stand-
plaats in 2012 in de Pieter Christiaanstraat, winkelcentrum Kienehoef 
te Sint-Oedenrode op dinsdagochtend tussen 09.00 en 13.00 uur voor 
het verkopen van vis en visproducten.
- Aan de heer R. Babaei voor het innemen van een standplaats in 2012 
in de Pieter Christiaanstraat, winkelcentrum Kienehoef te Sint-Oeden-
rode op vrijdagmiddag tussen 14.00 en 20.00 uur voor het verkopen 
van broodjes kebab.
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Meldingen
Openingstijd gemeentehuis 
maandagavond 5 december

Op maandagavond 5 december is 
de balie van het Klant Contact Cen-
trum geopend tot 19.00 uur.

Gevonden en Verloren Voorwerpen

Gevonden Voorwerpen
- Kabel (fiets)slot

Verloren Voorwerpen
- Zwarte mobiele telefoon Nokia C5
- Zwarte herenportemonnee met 
inhoud
- Dames armband titanium-zilver

Huisvuil

Inzameling oud papier
 
Donderdag 1 december
- K.V.O. Nijnsel; papiercontainer aan de achterzijde van de Beckart 
vanaf 09.00 uur

Donderdag 1 en vrijdag 2 december
- Buurtvereniging Vressel; papiercontainer op het parkeerterrein tegen-
over de Vresselse Hut

Zaterdag 3 december
- Oudervereniging Sint Petrusschool, papiercontainer tegenover speel-
tuin Binneveld van 10.00 tot 12.00 uur

Woensdag 7 december
- Buurtvereniging Zwijnsbergen; container op Zwijnsbergen tussen 
huisnummer 6 en 8 van 10.00 tot 17.00 uur

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

Inzameling Grof Huishoudelijk Afval op vrijdag 9 december
Voor het aanbieden van dit afval heeft u een machtigingskaart nodig. 
Deze kaart is verkrijgbaar aan de receptie van het gemeentehuis of via 
www.sint-oedenrode.nl en moet vóór dinsdag 6 december naar Van 
Kaathoven BV gestuurd zijn.

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

Kinderbijschrijvingen niet meer 
geldig
Tevens vervalt met ingang van 26 
juni 2012 ook de geldigheid van 
alle kinderbijschrijvingen in pas-
poorten en andere reisdocumen-
ten.
Vanaf dat moment hebben kin-
deren, ongeacht hun leeftijd, een 

eigen paspoort, Nederlandse iden-
titeitskaart of een ander reisdocu-
ment nodig als zij naar het buiten-
land willen reizen.

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

-16.00 uur. 

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

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

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

Raadsbesluit d.d. 24 november 2011 tot vaststelling 
van de Algemene Plaatselijke Verordening 2011
Burgemeester en wethouders van 
Sint-Oedenrode maken bekend dat 
de gemeenteraad op 24 november 
jongstleden de Algemene Plaatse-
lijke Verordening (APV) 2011 heeft 

vastgesteld. De APV 2011 treedt 
op 1 december a.s. in werking. 

Het raadsbesluit en de nieuwe 
APV 2011 liggen met ingang van 

woensdag 30 november a.s. ge-
durende 6 weken ter inzage in het 
gemeentehuis en kunnen hier tij-
dens openingstijden (tussen 9.00 
en 12.30 uur) worden ingezien. 

Militaire oefening 
Koninklijke Landmacht
In de periode van 6 t/m 8 decem-
ber 2011 vindt er een militaire oe-
fening plaats binnen de gemeente. 

De oefening wordt gehouden in het 
kader van luchtverdediging. Prak-
tisch gezien houdt dit in dat er op 

verschillende plaatsen luchtverde-
digingstellingen verkend worden.

Aan deze oefening nemen 10 per-
sonen, 4 militaire wielvoertuigen 
deel. Er wordt geen gebruik ge-
maakt van oefenmunitie. 

Zwarte Piet op 
de weekmarkt
Kom aanstaande vrijdag 2 decem-
ber naar de markt. Er lopen dan 
zwarte Pieten rond die voor jong 
en oud wat lekkers bij 
zich hebben. Tot vrijdag !
www.kleurplaten.nl

Bekendmaking intrekken verorde-
ning baatbelasting Leunestraat
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Sint-Oedenrode ma-
ken bekend:
dat de raad van de gemeente Sint-
Oedenrode in haar vergadering 
van 29 september 2011 de volgen-
de verordening heeft ingetrokken 
- Verordening baatbelasting Leu-
nestraat
Dit besluit is in werking getreden 

op 1 oktober 2011. De bekend-
making heeft plaatsgevonden 
door opneming van de besluiten 
op 29 september 2011. Dit besluit 
ligt voor u kosteloos ter inzage bij 
het team Financiën-Belastingen. 
Iedereen kan op verzoek, tegen 
betaling van een bedrag aan leges, 
een afschrift verkrijgen van het ge-
noemde besluit.
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Procedures

Ter inzage en informatie

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

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

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

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

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

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

Indien het een besluit betreft dat is genomen op grond van de Wet Milieubeheer dient het beroepschrift te 
worden gericht aan: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage

Voor overige besluiten moet het beroepschrift worden bericht aan:
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch

Het beroepschrift moet worden ingediend binnen uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking van het 
besluit. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van ons besluit niet. Het kan zijn dat u van 
mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn 
een voorlopige voorziening moet worden getroffen. In dat geval kunt u een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen bij:

- Voor besluiten op grond van de Wet milieubeheer:

de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State; 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

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

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

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 22 november tot en met 28 november 2011zijn de volgende aanvragen bij de gemeente 
ingekomen:
- Van circus Amara voor het organiseren van circusvoorstellingen van 13 mei tot en met 20 mei 2012 op het 
evenemententerrein Dommelpark, sportpark de Neul te Sint-Oedenrode.
- Van circus Sydney voor het organiseren van circusvoorstellingen van 22 mei tot en met 28 oktober 2012 op 
het evenemententerrein Dommelpark, sportpark de Neul te Sint-Oedenrode.
Tegen voornoemde binnengekomen aanvraag (evenementen)vergunning staat nog geen bezwaar open.
  
Melding naar aanleiding van eerder verleende meerjarenvergunning.
- Van ondernemersvereniging Rooi 2000 voor het organiseren van de kerstmarkt / winterbraderie op 11 
december 2011 in het centrum van Sint-Oedenrode

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

Rijbewijs ingevorderd na 
aanrijding met drank
Een 23-jarige inwoner uit Veghel 
is vrijdagmorgen om half zeven 
aangehouden omdat hij dronken 
had gereden en een aanrijding 
had gekregen. Op de Rijksweg 
A50 in Sint-Oedenrode. In de 
richting van Nijmegen was de 
verdachte in aanrijding gekomen 
met een vrachtwagen. De toe-
dracht van de aanrijding is nog 
niet duidelijk. De auto van de 
verdachte was zwaar beschadigd 
midden op de weg tot stilstand 

gekomen. Nadat hij door perso-
neel van de ambulancedienst was 
nagekeken bleek dat de man ge-
dronken had. Hij is naar het bu-
reau gebracht en daar bleek dat 
hij bijna drie keer teveel op had. 
Zijn rijbewijs is ingevorderd. De 
rijbaan is enige tijd afgesloten 
geweest. In de file die daardoor 
ontstond gebeurde ook weer een 
aanrijding op het grondgebied 
van de regiopolitie Brabant-Zuid-
oost.

Achtervolging auto met valse 
kentekenplaat
Vrijdagavond omstreeks 03.25 
uur zagen surveillerende agen-
ten een auto rijden op de Spoor-
laan, die een valse kentekenplaat 
bleek te voeren. De automobilist 
negeerde het stopteken, kwam 
in botsing met de politiewagen 
en ging er vandoor. De agen-
ten zetten de achtervolging in. 
Diverse eenheden van diverse 
teams hebben deelgenomen aan 
de achtervolging, maar door de 
hoge snelheid moest men de 
auto laten gaan.

Via 's-Hertogenbosch, Schijndel 
en Sint Oedenrode kon de auto 
toch weer achtervolgd worden 
tot de Kennedylaan in Eindhoven. 
Daar reed de auto over een bus-
sluis, waardoor die tot stilstand 

kwam. Helaas werd de auto zon-
der inzittenden aangetroffen. 
Ter plaatse is nog gezocht, maar 
niemand meer aangetroffen. De 
auto is getakeld.

Tijdens de achtervolging ont-
stond op de Bosschebaan te 's-
Hertogenbosch een aanrijding 
tussen een derde partij en een 
van de achtervolgende politie-
wagens. Tijdens keren op de 
weg, werd de politiewagen in de 
flank aangereden door de auto 
die men net gepasseerd was. Er 
was forse schade aan beide voer-
tuigen en een van de inzittenden 
raakte licht gewond. De drie in-
zittenden zijn ter controle over-
gebracht naar het ziekenhuis. De 
recherche onderzoekt de zaak.

Schoorsteenbrand in Rooi

De brandweer van Sint Oedenrode moest samen met collega’s uit 
Veghel, zaterdagavond om half 6, in actie komen voor een schoor-
steenbrand aan de Vresselseweg. Met behulp van de hoogwerker van 
korps Veghel is het rookkanaal geblust.

Man aangehouden voor rijden 
onder invloed 
In de nacht van maandag op 
dinsdag is rond 00.15 uur een 
40-jarige man uit Sint-Oedenro-
de aangehouden op de Laan van 
Henkenshage voor rijden onder 
invloed. De man werd gecontro-

leerd en uit een blaastest bleek 
dat hij ruim 2,5 keer de toege-
stane hoeveelheid alcohol had 
genuttigd. Hij is voor verhoor 
meegenomen naar het bureau

foto: Rob van de Wassenberg

www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

www.mooimarktplein.nl
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Gezocht orkestjes uit Rooi jaren ’60-‘70
Er wordt gezocht naar namen van 
Rooise bandjes en bandleden van 
orkestjes uit de jaren ’60 en ’70. 
Hoe heette het orkest en hoe was 

de bezetting? Wie speelden er in ? 
De Gongs, Dirty ’68 en anderen. 
Wie waren de mensen die in die 
orkestjes speelden? Van hoe lang 

en tot hoelang speelden zij? 

Graag een reactie per e-mail naar: 
nvandewetering@kpnmail.nl

   

Wie herkent deze man op het paard?
Stuur uw reactie naar 
redactie@demooirooikrant.nl 
of loop binnen op ons kantoor aan Heuvel 17. 

De koffie staat klaar!

Historische beelden
Thea van de 
Boekenkamer in 
Ger Gedaon

In de decemberuit-
zending van Ger 
Gedaon gaat Ger 
van de Wijdeven 

op bezoek bij Thea van De Boe-
kenkamer. Thea heeft ongetwij-
feld een van de kleinste boeken-
winkeltjes van Nederland. 

Omdat Thea zelf een verwoed 
verzamelaarster is, maar op een 
gegeven moment haar eigen boe-
kencollectie niet meer kwijt kon, is 
ze begonnen met een klein winkel-
tje. Aan de Borchmolendijk vindt u 
haar 'boekenkamer' helemaal vol 
met boeken. 
De uitzending van Ger Gedaon is 
te zien van 1 t/m 14 december om 
10.00 uur, 16.00 uur en 22.00 uur.

Te koop/Te huur
Hints voor Sint en Piet:
Op alle Gaastra kleding 40% kor-
ting op alle andere merken 30% 
korting. Ruilen na 5 dec. mag 
van de Kamp Kinderschoenen, 
Hertog Hendrikstraat 12. 
Sint Oedenrode
--------------------------------------
Kerstbomen te koop. Vanaf 6 de-
cember. Familie m. van Oss. 
Bobbenagelseweg 14. 
Tel: 0627366600
--------------------------------------
Hints voor Sint en Piet:
Op alle Gaastra kleding 40% kor-
ting op alle andere merken 30% 
korting. Ruilen na 5 dec. mag
van de Kamp Kinderschoenen, 
Hertog Hendrikstraat 12. 
Sint Oedenrode
--------------------------------------
Mooi cadeau: film over Rooi uit 
1948, voor 10 euro te koop in het 
Infopunt Erfgoed,  bij de VVV of 
via 06-123 95 222
--------------------------------------
Tuinontwerp- & adviesbureau
Ruisend Groen,  Sint-Oedenrode
Voor al uw tuinwensen
06-40874582
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Cadeaubonnen VVV-Fleurop-
Nationale bloemenbon-Rooi 2000 
in te leveren bij Tuincentrum 
C.J. Brekelmans, Boskantseweg 59. 
Ook voor buitenplanten !!
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes 
koop je bij Bakkerij Foolen in 
Sint-Oedenrode.
10 Worstenbroodjes € 10,-
Vanaf € 30,- gratis thuis 
bezorging in Sint-Oedenrode.
Mob. 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Frietwagen aan huis 
vanaf 4,50 euro p.p.
frietwagenverhuur Brabant
bel of google: 06-18880537
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding-
herstelwerkzaamheden.
Kamille 16, 
5491KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121 
Openingstijden: di,do 10.30 tot 
17.30uur.  zat 10.30 tot 13.00uur.
--------------------------------------
Hints voor Sint en Piet:
Op alle Gaastra kleding 40% kor-
ting op alle andere merken 30% 
korting. Ruilen na 5 dec. mag
van de Kamp Kinderschoenen, 
Hertog Hendrikstraat 12. 
Sint Oedenrode

Samsung laserprinter. 1 jaar oud, 
incl. toner. Kosten: 100 euro. Bel: 
0413-476807. Na 17.00 uur bellen
--------------------------------------
Nagelstudio Thea’s Care 4 Nails. 
Decembertip :  cadeaubon. Info: 
www.care4nails.eu
06 – 2688 8984
Wat is KEEZEN?! Nee niet dat, 
maar wel het gezelligste spel wat 
er is, met onderdelen van klaver-
jassen, pesten en mens erger je 
niet. Prijs va €17,50. 
Meer info op Marktplaats.
Brunhilde van der Linden
Schijndel 06-25571057 
keezbordverkooppunt@live.nl

Cursussen
Kinderyoga en power-4-kids. Zelfs 
in drukke tijden rust kunnen vinden.
Info: www.yogacentrumlibra.nl
--------------------------------------
Vanaf nu weer workshops 
bonbons maken vanaf € 19,50 pp 
bij de ijSMAAKerij  T 470600
--------------------------------------
BASISCURSUS FOTOGRAFIE start 
maandag 9 januari. 
www.deinspiratiestudio.net of bel 
06-24218117
--------------------------------------
GEVORDERDENCURSUS 
FOTOGRAFIE start donderdag 
12 januari.
www.deinspiratiestudio.net 
of bel 06-24218117

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

--------------------------------------Gezocht
Oppas voor ons kindje van 9 mnd 
+ huishoudelijke hulp.
Maandag en donderdag.
Eerschotsestraat. 
Bel: Ilse van Deursen, 
06-29195959

Aangeboden
 

Geen schoonmaakklus is ons te 
groot of te klein!
Wij houden het betaalbaar!
06-86281996

Diversen
Kinderfeestjes en crea-middag op 
de boerderij Kippetje Luna
Tel: 0622476999 of zie 
www.kippetjeluna.nl
--------------------------------------
ONGEDIERTE!!!
Van Acht ongediertebestrijding. 
0612091109. 
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------

Vrijwilligers Martinushuis ontmoeten elkaar
Donderdagavond 24 november 
was er in het Martinushuis een 
ontmoetingsavond voor de mede-
werkers van de Wereldwinkel, Bi-
bliotheek en het Heem (infopunt 
Erfgoed). De bedoeling van die 
avond was om met elkaar kennis 
te maken en om tot een samen-
werking te komen. Er was een 
heel leuk programma gemaakt.

De Wereldwinkel heeft ruim veer-
tig vrijwilligers en is een zelfstan-
dige winkel en bestaat al 40 jaar in 

Nederland en ondersteunt de Fair 
Trade. De Bibliotheek is een on-
derdeel van Bibliotheek de Meierij 
en heeft drie steunpunten in Sint-
Oedenrode, Nijnsel, Olland en 
Boskant. De Bibliotheek de Meierij 
verzorgd ruim 1.2 miljoen uitlenin-
gen en heeft 550.000 bezoekers 
en er zijn 210.000 boeken. Verder 
hebben ze 130 vrijwilligers en 70 
medewerkers.

Heemkundekring “De Oude Vrij-
heid” Sint-Oedenrode heeft in 

het Martinushuis een infopunt. Je 
kan daar terecht voor archeologie, 
geschiedenis over Sint-Oedenrode 
en allerlei andere zaken welke ver-
band houden met heemkunde. 
Ook dit infopunt wordt bemand 
door vrijwilliger van het Heem.

In ieder geval komt er nu een sa-
menwerkingsverband tussen de 
drie organisaties dat verder nog uit-
gewerkt wordt door de bestuursle-
den. Begin januari 2012 wordt het 
voorgesteld aan de medewerkers.

Wij zoeken in de nabijheid van het centrum 
een woning: Vrijstaand, 2 onder 1 kap 

Brieven onder vermelding van nr. 105 naar;
DeMooiRooiKrant,  

Postbus 28, 5490 AA Sint-Oedenrode,
redactie@demooirooikrant.nl

TE KOOP GEVRAAGD:

De Scharrelslager  Nieuwstraat 34  5691 AD Son en Breugel
0499-471225  www.slagerijroyackers.nl

let op maandag 5, 12 en 19 dec zijn wij voor u geopend van 12 tot 18u!

MooiRooitje plaatsen?
redactie@demooirooikrant.nl
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Deze uitleg geeft precies weer waar 
de Wereldwinkel voor staat. Ook 
de dames en heren die het filiaal 
in Sint-Oedenrode laten draaien, 
staan faliekant achter dit gedach-
tegoed. In totaal zetten zo’n veer-
tig mensen zich in voor de Wereld-
winkel in Rooi. Een aantal mensen 
houdt zich bezig met de inkoop, 
weer anderen verzorgen de in-
richting. Er is een afdeling voe-
dingsmiddelen en natuurlijk zijn er 
bestuursleden. Toch is er nog veel 
meer. Dat valt in de winkel, gehuis-
vest in de bibliotheek, wel te zien. 
Mode, allerhande voedingsmidde-
len, maar ook de meest prachtige 
en uiteenlopende sieraden.

Sieradenparty
Voor die laatste categorie was er 
een speciale Sieradenparty geor-
ganiseerd. Die vond vorige week 
dinsdag plaats. De hele avond was 
het erg druk geweest en dus kon 
het initiatief als een succes worden 
bestempeld. Het viel de medewer-
kers van de Wereldwinkel op dat 
veel bezoekers niet wisten dat er 

zoveel moois te verkrijgen was op 
het gebied van juwelen en andere 
versieringen. Veel gasten gingen 
dan ook naar huis met een mooi 
presentje voor een ander met het 
oog op de feestdagen. Maar er 
werd ook voor eigen gebruik in-
geslagen. Natuurlijk was het ook 
mogelijk om andere producten te 
kopen. De verkoopsters wisten dat 

op een bijzondere en uitgelaten 
manier aan de man te brengen. 
Verkopen doe je met een glimlach, 
dat hoef je ze bij de Wereldwinkel 
niet te vertellen.

Kerstpakketten
Ook Antoinette Liefkens is daar 
van op de hoogte. Zij is mede-
verantwoordelijk voor de afdeling 
kerstpakketten. “Ik werk nu bijna 
twee jaar bij de Wereldwinkel en 
het wordt eigenlijk steeds leuker! 
Behalve verkoop, help ik ook mee 
met de inkoop. Een erg verant-
woordelijke taak. De kerstpak-
ketten zijn helemaal zelf samen 
te stellen, maar natuurlijk hebben 
we ook suggesties. Vanaf onge-
veer 15 euro heb je al een prachtig 
pakket”, wijst Antoinette naar een 
ingepakte fles wijn op een mooi 
houten plankje. Behalve de wijn 
kunnen mensen ook nog kiezen uit 
veel andere lekkernijen en bijvoor-
beeld linnengoed. De meeste pro-
ducten komen uit Zuid-Amerika. 
Gezinnen aldaar spinnen garen bij 
het concept in plaats van dat ze de 
dupe worden van uitbuiterij. Dat 
is waar het tenslotte allemaal om 
draait. Antoinette: “We doen het 
omdat we er allemaal achter staan. 
Door een kerstpakket van de we-
reldwinkel aan te schaffen sta je 
daar als bedrijf ook eens bij stil. 
Een mooie kerstgedachte toch?” 

Sieradenparty Wereldwinkel druk bezocht

“We doen het omdat we er allemaal achter staan”

“Fairtrade of eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van 
handel drijven. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De We-
reldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat produ-
centen een kans krijgen op een leven zonder armoede en met voldoen-
de kansen op ontwikkeling. Met de verkoop van producten laten zij 
zien dat handel ook anders kan. Zij bieden de Nederlandse consument 
een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan 
de ontwikkeling van de makers ervan.”

advertorial

Tel. 0413-477025 Mob. 06-50912136

          
Rekening voor ……………………………………………  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

K.V.K. no. 17110279 
Rek.no. AMRO St.Oedenrode 449648591 

In samenwerking met ambachtelijk 
Slagerij Dennis van de Ven verzorgen wij graag uw:

Gourmet Compleet € 13,- p.p.

Met: 
bieflapjes – minivinken – kipfilet – mini hamburgers 

speklapjes – varkenslapjes – shoarmareepjes

gesneden uien – paprika – champignons – krielaardappeltjes

huzarensalade – twee soorten rauwkost – vruchtensalade

stokbrood – kruidenboter en drie sausjes

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

teken- en schilderwerken van 19 amateurkunstenaars

Opening expositie 

Vrijdag 2 december aanstaande 
om 16.00 uur vindt bij Pieter 
Brueghel de officiële opening 
plaats van een nieuwe expositie 

met werk van 19 amateurkunste-
naars. Het betreft teken- en schil-
derwerken, gemaakt door cursis-
ten van docenten/kunstenaars 

Laura Hoek en Peter Linnartz. 

De volgende amateurkunstenaars 
tonen hun werk: Jo Voets, Lidy 
de Vries, Lilian Bogman, Louise 
Derksen, Monika Polak-Königs-
wieser, Martje Kremers, Annette 
Simons, Jeanne Pennings, Albert 
van der Aa, Veronica van Boxtel, 
Rein Jansen, Frans Hulzink, Leny 
Mansveld, Gerrie Smulders, Toos 
van Oorschot, Marjo van Gelde-
ren, Maria Rath-Donders, José 
van der Heijden, Jolanda van der 
Winkel. De expositie is vervolgens  
van 3 december 2011 tot en met 
9 januari 2012 te zien in de pu-
blieksruimte van Pieter Brueghel. 
Openingstijden: maandag tot en 
met vrijdag van 9.00-20.30 uur 
en zaterdag van 10.00-12.00 uur. 
Gratis toegang!

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Pieter Brueghel 
via telefoonnummer 0413-365675 
of info@pieterbrueghel.nl 
Website: www.pieterbrueghel.nl

Rijkesluisstraat 1, 5688 EC  Oirschot, Tel. 0499-5780 00
www.gelagkamer.nl   info@gelagkamer.nl

kerst 2011
1e & 2e kerstdag

Het restaurant is vanaf 14.00 uur geopend.
U kunt dan kiezen voor de à la carte kaart waaronder diverse 

wildgerechten, maar u kunt ook genieten van het 
4-gangen kerstmenu à € 49,50 of een 6-gangen kerstmenu à € 56,50

Reserveren gewenst
Kijk op www.gelagkamer.nl

TERRAS | RESTAuRAnT | LunCH | dinER

Aan de Markt in Oirschot

RestaurantG
     Rijkesluisstraat 1, 5688 EC  Oirschot
  Tel. 0499-5780 00 . www.gelagkamer.nl
E-mail: info@gelagkamer.nl

de elagkamer

Hertog Hendrikstraat 14
5492 BL SINT-OEDENRODE

ZET JE SCHOENTJE
MAAR VAST KLAAR

Hertog Hendrikstraat 14

MAAR VAST KLAAR
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HET GEHEIM VAN DE           VAKMAN

Liempdseweg 3 Sint-Oedenrode Tel. 0413-472092

                      

                       ZATERDAG 
               3 DECEMBER
                  

   BTWVRIJ 
OP HET HELE ASSORTIMENT*           
     * GELDT VOOR HET  ASSORTIMENT

           * MUV AANBIEDINGEN EN MONTAGE
           * ALLEEN BIJ CONTANTE VERKOOP

MULTIMATE
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Denken aan dierbaren onder de levensboom
Vorige week is bij Stichting Dich-
terbij een levensboom geplaatst 
door medewerkers van het Ar(t)
senaal uit Sint-Oedenrode. De 
boom biedt op een speciale ma-
nier cliënten van Stichting Dich-
terbij een manier om hun dierba-
ren te gedenken. 

Overleden cliënten hangen in de 
boom; met een foto aan een tak. 
Op deze manier blijven ze toch 
‘aanwezig’ onder hun oude vrien-
den en vriendinnen. 

Daan van Amersfoort van het Ar(t)
senaal: “De boom is opgebouwd 
uit puzzelstukjes. Dat staat sym-
bool voor de cliënten die overal 
vandaag komen en in Rooi als een 
puzzel in elkaar passen.” Het Ar(t)
senaal staat er om bekend dat ze 
graag aan dergelijke initiatieven 
meewerken. 

 

25 % korting 
op het hoofdgerecht* 

* alleen op di, wo en donderdag.

1 December: 
 “De Bourgondische 

Pelgrimstocht”
In samenwerking met 

drankenhandel van Boxmeer.             

1 Januari:  
 “Nieuwjaarsparty” 

Optredens van Rockin’Daddy en 
Ivo van Rossum.

DECEMBER ACTIE

Kijk op onze site voor alle info.
Dit mag u niet missen.

  
   Uw rechterhand voor 
             de geschreven tekst

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

Tekstbalk visitekaartje def  02-07-2010  17:00  Pagina 1

Sint-Oedenrode

Iedere zaterdag 
van 10.00 tot 14.00 uur

EXTRA SERVICE

Er wordt voor u getankt!
-Geen vieze handen

-Uw kleding blijft schoon

Op verzoek:
-Controle bandenspanning

-Voorruit reinigen
-Olie peilen

-Ruitenwisservloeistof bijvullen 

Bongers Auto`s , Schijndelseweg 17, 5491 TA Sint Oedenrode 
tel: 0413 - 42 05 00, info@bongersautos.nl, www.bongersautos.nl

Voor uw gemak

Ontwerp OnderhoudSierbestratingAanleg

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

Naam: Erik Wellens
Leeftijd: 17 jaar  
Opleiding: Horeca onderne-
mer/manager 

Waar volg je de studie en waar-
om?
“Ik volg mijn studie op het ROC 
Eindhoven en zit in mijn tweede 
jaar. De reden waarvoor ik deze 
studie heb gekozen is dat ik 
heel geïnteresseerd ben in alles 
wat er in de  horeca gebeurd. 
Van het koken en bedienen in 
een restaurant tot  receptie en 
roomservice in een hotel.”

Wat houdt de studie precies in?
“Ik werk en loop stage bij Res-
taurant De Rooise Boerderij. Ik 
werk daar als gastheer omdat ik 
dat simpelweg heel leuk vindt, 
want je bent dan bezig met gas-
ten. In mijn stage moet ik 400 
uur in de bediening lopen en 
400 uur in de keuken als kok. 
Toen ik begon met stage als 
gastheer had ik het idee dat ik in 
het diepe werd gegooid. Ik be-
gon met glazen poleren. Lang-
zaamaan door goed op te let-
ten hoe iedereen te werk ging, 
kreeg ik het onder de knie hoe 
ik moest bedienen. Zo begon ik 
mijn weg uit de diepte omhoog 
te beklimmen.

Wat is er leuk aan je studie en 
wat minder?
“Wat ik heel leuk vindt van mijn 
studie is dat ik altijd bezig ben 

met iets waar ik geïnteresseerd in 
ben en natuurlijk ook heel veel 
zin in heb. Ik leer heel veel over 
de wijnen, likeuren, koffie, gas-
ten en heel belangrijk: het eten. 
Goede gastvrijheid en service  
kunnen het eten tien keer lek-
kerder laten smaken. Het minder 
leuke van gastheer zijn, is dat je 
eigenlijk je familie en vrienden 
op de tweede plek moet zetten. 
Je collega’s worden (als je daar 
lang genoeg werkt) een soort fa-
milie van je, want je ziet ze bijna 
elke dag heel de dag. Wanneer 
ik mijn studie afmaak ga ik door-
studeren op het Fontys.

DeMooiRooiKrant wenst Erik 
veel succes in de toekomst. 

Wil je jezelf ook aanmelden 
voor deze rubriek? 
redactie@demooirooikrant.nl 

Woningruil moet markt meer in beweging krijgen
De woningmarkt rolt vaak nega-
tief over de tong. Toch is het niet 
alleen kommer en kwel op de Ne-
derlandse en regionale woning-
markt. Zo realiseerde Makelaardij 
van de Laar dit jaar 20% meer 

transacties dan in 2010. Een prima 
stijging. Dat is niet het enige goe-
de nieuws. Door een nieuw con-
cept van het makelaarskantoor is 
het de bedoeling dat de markt nog 

meer in beweging komt. Van de 
Laar komt met een “nieuwe” 
vinding: woningruil.

In zekere zin bestond woningruil 
al, maar Van de Laar gaat het 
in deze regio verder uitdiepen. 
Rene van de Laar: “We heb-

ben een tool gevonden om meer 
beweging in de markt te krijgen. 
De wensen van woningzoekers 
gaan we op elkaar afstemmen. 
Dat werd eerst niet gedaan. Zo 
kan het zijn dat iemand in een ap-
partement woont en wil verhuizen 
naar een 2-onder-1-kap-woning. 
Als de bewoner van dat huis graag 
naar een appartement wil, dan ligt 
woningruil voor de hand. Voor alle 
partijen is dat een oplossing. Het 
is tevens een stukje extra service.”

Advertorial

Onlangs inventariseerde het kan-
toor de woonwensen van de re-
laties die hun huis via Makelaardij 
van de Laar te koop hebben staan. 
Er werd gevraagd of ze wel of niet 
geïnteresseerd waren in woning-
ruil. Ca. 40% van de relaties rea-
geerde binnen een week. Daaruit 
blijkt, dat het toch wel een interes-
sante tool is in de huidige markt. 
Het kantoor gaat nu kijken of er 
een match tussen zit. Harold Bie-
mans, woonachtig in de apparte-
menten aan de Hoge Vonderstraat, 
reageerde ook.  “Woningruil kan 
heel mooi zijn. Ik ben benieuwd of 
het lukt. De reden waarom ik me 
op heb gegeven is dat ik graag een 
tuintje wil hebben. Mijn apparte-
ment ben ik beu.“

Op de nieuwe site van Makelaardij 
van de Laar, die 1 december in de 
lucht gaat, is er een speciaal gedeelte 
ingeruimd voor woningruil. “Ook bij 
Funda hebben we er op aangedron-
gen om op hun site een koppeling te 
maken met woningruil”, besluit Van 
de Laar. Dit zal het eerste kwartaal 
2012 ook tot uiting komen. 

Kijk op MooiRooi.nl 

voor het meest 
actuele nieuws
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Prinsenzittingen 2012 op 20, 21, 27 en 28 januari
De voorverkoop voor de Prinsen-
zittingen 2012 staat weer voor de 
deur. Aanstaande zaterdag 3 de-
cember tussen 12.00 en 15.00 uur 
start de voorverkoop bij de Beurs 
en van voorgaande jaren weten 
we dat op deze dag erg veel kaar-
ten worden verkocht. Voor alle 
avonden zijn er dan nog kaarten 
verkrijgbaar en ook dit jaar geldt 
weer: op=op!!

En de Prinsenzittingen van Papgat 
zouden de Prinsenzittingen niet 
zijn als er ook dit jaar niet opnieuw 

wat nieuws te melden is. Ook dit 
jaar maakt er een nieuwe kletser 
zijn debuut. Met maar liefst vijf 
kletsers in de ton zal het weer een 
uiterst vermakelijke avond wor-
den.
Maar vergeet daarnaast ook zeker 
de rest van de artiesten niet. Met 
volop zang, dans, cabaret en uit-
stekende muziek staan de Rooise 
Prinsenzittingen inmiddels tot in 
de verre omtrek bekend als niet te 
missen avonden. Met elk jaar weer 
vier uitverkochte zalen.
Ook als je nieuwe inwoner van 

Sint-Oedenrode bent dan is dit bij 
uitstek de gelegenheid om Rooi te 
leren kennen. Zowel op cultureel 
als politiek gebied.

Want geloof maar dat er voor de 
kletsers  politiek weer voldoende 
zaken hebben voorgedaan om de 
Rooise politici nog eens goed op 
de korrel te nemen. Dus wil je ze-
ker zijn van een kaart voor de Prin-
senzittingen, of zoek je nog een 
leuk cadeau voor surprise, kom 
aanstaande zaterdag 3 december 
naar De Beurs. 

Rooise ondernemer prins in Helmond

Onze Rooise middenstander Ro-
nald van Halteren is Prins Ronald I 
van Helmond. Ronald, bij ons be-
kend als dé schoenmaker en po-
dotherapeut op het Kerkplein, is 
als Prins gekozen bij de Brandeliers 
in Helmond. Afgelopen zondag 
kwamen veel mensen hem tijdens 
de receptie feliciteren. 

Er was ook een delegatie uit Sint-
Oedenrode. Prins Ronald, óók jij 
PROFICIAT en makt er un skôn 
joar van. En zoals Prins Ronald 
het zegt:  'Mè de carnaval zit ut 
wel snor, want Prins Ronald gaet 
ervoor!'

Diner der Adelen bij Brasserie De Beleving
Het diner op 10 december wordt 
aangeboden aan de personen die 
vorig jaar op de Titelveiling een 
titel gekocht hebben of tijdens 
die veiling in een van de loterijen 
een titel gewonnen hebben. Bij dit 
diner zijn ook Prins Frans Pap d'n 
Derde en Adjudant Hans met hun 
dames aanwezig. 

Wilt U dit diner de Adelen ook 
bijwonen, dan kunt u zich tot za-

terdag 3 december aanmelden via 
h.graauw15@upcmail.nl. U kan 
dan tegen betaling van 25 euro per 
couvert genieten van dit gezellige 
diner. Het menu van deze avond 
is te vinden op www.papgat.com 
onder de activiteit Titelveiling. 

Na afloop van het diner wordt het 
gezelschap door de Blaosplekkers  
begeleid om naar café Van Ouds 
te gaan alwaar de Titelveiling 

plaats zal vinden en worden de 
adellijke titels van Papgat die ten 
bate van de optocht komen weer 
onder de hamer gebracht. Al vele 
jaren is deze veiling al een gezel-
ligheid op zich. Kortom de Titelvei-
ling is een avond die U zeker niet 
mag missen. Geniet van een hapje 
en probeer tijdens de veiling een 
van de vele titels te bemachtigen. 
Misschien mag U zich daarna ook 
voor een jaar van Adel noemen.

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

Hans Zonnenberg

Hoe lang ben je al bij de raad van 
elf? 
“Wij, mijn vriendin Marie Ellen en 
ik, zijn er voor het vijfde jaar bij.”

Wie is Hans Zonnenberg? 
“Ik ben in Schaijk geboren en ik 
heb daar tot mijn 32ste gewoond. 
Zeven jaar geleden ben ik in Sint 
Oedenrode samen gaan wonen 
met mijn vriendin Marie Ellen Da-
niëls. Ik ben bij de raad van elf ge-

gaan om mensen te leren kennen 
in Sint Oedenrode en dat is wel 
heel goed gelukt. En ook vooral 
om een steentje bij te dragen aan 
de Rooise Carnaval. Daar heb ik 
nog geen minuut spijt van gehad, 
want de raad van elf is een hele 
gezellige club waar leuke, sponta-
ne, positieve en erg gemotiveerde 
mensen bij zijn. Ik kan het iedereen 
aanraden: Als er mensen zijn die 
een steentje bij willen dragen aan 
het mooie carnaval in Rooi en van 
gezelligheid houden om er ook bij 
te gaan.

Andre van der Sanden

Wie is  André van der Sanden?
“Ik ben André van der Sanden. 41 
Jaar en al zeventien jaar getrouwd 
met Claudia. Samen hebben wij 
twee dochters, Kayleigh (12 jaar) 
en Chelsey (9 jaar). Ik ben vracht-
wagenchauffeur en werk bij firma 
J.en A. Kraaijvanger te Sint-Oe-
denrode. Mijn hobby’s zijn vracht-
wagens en natuurlijk carnaval.”

Hoe lang ben je al lid van de 

Raad?
“Ik ben al drie jaar lid van de raad 
van 11 en dat bevalt mij prima. 
Mijn vrouw en mijn kinderen doen 
ook actief mee en vinden het ook 
leuk. We hebben een mooie club 
mensen bij elkaar, die zeer actief 
is om carnaval voor iedereen leuk 
te maken. Ik ben actief in diverse 
commissies, onder andere 11-11-
bal en wagenbouw. Ik heb vroeger 
al bij de jeugdraad van 11 gezeten 
en ben toen al besmet met het car-
navalvirus.

Wat is je gevoel bij carnaval?
“Mijn gevoel voor carnaval is dat 
je met een gezellige club men-
sen veel plezier maakt en even de 
zorgen aan de kant zet. Dus zou 
je iets meer willen weten over de 
raad van 11, hoe het gaat,
schroom niet om aan ons iets te 
vragen.”

De groetjes en tot ziens in Papgat! 
André van der Sanden.
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STICHTING PAPGAT SINT OEDENRODE

TOEGANGSKAARTEN    € 11,00  INCLUSIEF GARDEROBE

Kaartverkoop bij:
- Zalencentrum de Beurs
- Boekhandel ‘t Paperas 
- Piet Klaasen Ollandseweg131 

vrijdag      20 januari
zaterdag   21 januari
vrijdag      27 januari
zaterdag   28 januari

IN ZALENCENTRUM
“DE BEURS”
AANVANG HALF ACHT
ZAAL OPEN VANAF HALF ZEVEN

2012 TOPARTIESTEN VAN ROOISE BODEM

Op 3 december  speciale verkoop in de Beurs  van 12.00 - 15.00 uur 

Stichting jeugdcarnaval introduceert eigen website: 

www.jeugd-carnaval.nl
Papbuiken en papbuikkinnen,
Inmiddels is Stichting jeugdcarna-
val alweer volop bezig om van het 
carnaval 2012 een geweldig feest 
te maken.
Om u nog beter te informeren  

van alle activiteiten die Stichting 
jeugdcarnaval organiseert hebben 
we sinds kort onze eigen website.
Op deze website kunt alle infor-
matie terugvinden die voor u en 
uw kind van belang is betreffende:

- Kerstmarkt,
- Jeugdprinssenzitting,
- Openingstijden, progamma en 
entreeprijzen van de feesttent tij-
dens de carnaval 2012,
- Foto’s van jeugdcarnaval in het 

verleden,
Een kijkje op onze nieuwe website 
is zeker de moeite waard.

Dus voor alle info betreffende 
jeugdcarnaval ga naar 
www.jeugd-carnaval.nl

Bestuur Stichting jeugdcarnaval.
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Hoe overleeft uw huisdier de feestdagen?

De feestdagen staan alweer bijna 
voor de deur. Dit betekent natuur-
lijk veel gezelligheid in huis, extra 
versieringen en lekker eten. Heel 
erg gezellig natuurlijk, maar helaas 
geeft deze tijd voor onze huisdieren 
ook extra gevaren. Met de volgende 
tips van Dierenartsenpraktijk Sint-
Oedenrode zorgt u dat ook zij kun-
nen genieten van de feestdagen!

Eten en verwennen
Als wij zelf lekkere dingen eten en 
verwend worden, mag ons huisdier 
natuurlijk niet achter blijven. Het 
is dan ook heel verleidelijk om uw 
hond of kat ook iets lekkers van ta-
fel te geven. Voor deze keer… Maar 
toch kan dit de feestvreugde voor 
hen aardig verpesten. Onze voe-
ding bevat voor huisdieren namelijk 
vaak teveel calorieën, teveel zout 
en veel kruiden. Soms kan het zelfs 
giftig zijn voor uw huisdier. Een paar 

voorbeelden zijn: - Chocolade: gif-
tig voor honden. - Druiven. - Rozij-
nen. - Macadamia-noten: giftig voor 
honden. - Avocado: giftig voor bijna 
alle dieren. - En ‘Allium’ soorten: 
ui, knoflook, prei en bieslook (giftig 
voor hond en kat, maar geeft ook 
konijnen en knaagdieren ernstige 
darmproblemen). Houd deze dingen 
daarom buiten bereik van uw huis-
dieren. Mocht uw huisdier toch een 
van bovenstaande dingen opgegeten 
hebben bel dan zo snel mogelijk uw 
dierenarts. De dierenarts kan het dier 
dan laten braken met behulp van een 
injectie. Geef nooit zout om te laten 
braken, dit kan gevaarlijk zijn!
Een ander gevaar van alle extra’s 
is natuurlijk net zoals bij onszelf 
overgewicht. Geef daarom verant-
woorde extraatjes en houd er re-
kening mee door bij de dagelijkse 
voeding wat minder te geven.

Versieringen  
Een kerstboom in huis is heel gezellig, 
maar houd ook hierbij rekening met 
uw huisdier. Zo kunnen bewegende 
of glimmende versieringen erg inte-
ressant zijn voor uw kat. En uw hond 
kan er ook nog wel eens voor zorgen 
dat er iets uit de boom valt. Daarom 
is het dan ook verstandig te kiezen 
voor onbreekbare versieringen om 
verwondingen te voorkomen.
Let ook op met eetbare kerstver-
sieringen. De hond vind deze na-

tuurlijk ook erg lekker. 
Zorg verder dat als u metalen 
haakjes gebruikt om de versierin-
gen op te hangen dat deze goed 
vast zitten om de takken. Mocht 
de hond of kat deze opeten, kan 
dit voor beschadigingen in de 
maag en darmen veroorzaken.
Ook zijn er een aantal planten die 
gevaarlijk of giftig zijn voor uw 
huisdier. Heeft u bijvoorbeeld een 
gezaagde boom, zorg dan dat uw 
huisdier niet van het water kan 
drinken waar de boom in staat. 
Hierin zitten namelijk stoffen die 
de boom afgeeft, deze veroorza-
ken maagdarmklachten bij dieren 
en kunnen ook problemen geven 
in het zenuwstelsel.
Ook van de kerstster en hulst kun-
nen de maag en darmen van uw 
dier aardig van streek raken. Din-
gen die u dan zult merken zijn 
speekselen, braken, diarree, smak-
ken, met de kop schudden en 
niet willen eten. Meestal gaan de 
klachten binnen een dag vanzelf 
over. Duurt dit langer dan is het 
verstandig de dierenarts te raad-
plegen. Heeft uw huisdier taxus 
binnen gekregen bel dan direct de 
dierenarts, dit is erg giftig!
Met deze informatie in uw achter-
hoofd hopen wij dat zowel voor u 
als voor uw huisdier de feestdagen 
een leuke tijd zijn. Vol gezelligheid 
en ‘verantwoorde’ verwennerij.

Advertorial

Nieuw in Sint-Oedenrode 

Welten juweliers deelt passie voor al uw juwelen 
Vandaag (woensdag 30 novem-
ber) wordt de nieuwe juwelier 
in Sint-Oedenrode, Welten ju-
weliers, officieel geopend door 
burgemeester Maas. De fon-
kelnieuwe winkel is gevestigd 
in de voormalige juwelierszaak 
van Piet en Nellie Spanjers. Zij 
gaan de nieuwe eigenaresse, 
Marijke Welten, ondersteunen. 
Onder andere op het gebied 
van reparatie. Vanaf donderdag 
1 december is Welten juweliers 
voor het eerst open. 

Iedereen is dan welkom om een 
kijkje te komen nemen. Eigena-
resse Marijke staat te popelen om 
te beginnen. “Heel mijn leven ben 
ik al bezig met sieraden. Ik houd 
van aparte mooie dingen met een 
eigen sfeer en natuurlijk een goede 

prijs/kwaliteit verhouding. Nooit ‘to 
much’, maar altijd producten waar 
een accent op ligt. Ik heb een passie 
voor stijl en dat wil ik overbrengen.”
Welten juweliers heeft een collectie 
van echt zilver en goud. Van grote 
tot fijne sieraden. Allemaal betaal-
baar en origineel. Marijke: “Ik durf 
te zeggen dat Welten juweliers 
heel aparte dingen heeft voor de 
regio. Zo verkoop ik Queen, ex-
clusieve zilveren sieraden en Swivel 
(edelstaal met of zonder diamant), 
maar ook Mi Moneda. Dat zijn 
aparte munten met een betekenis 
die je om kunt hangen. Daarnaast 
heb ik zilver met Zircionia erin ver-
werkt, zogenaamde hot diamants 
(zilver met diamant).  Tot slot ver-
koop ik ook DjiDji Italia. Rosé ver-
gulde sieraden die nu erg populair 
zijn.” Welten juwelier werkt met 

een groeibriljantsysteem van Eclat. 
Mensen kunnen een basisring ko-
pen van bijv. 300 euro. Binnen drie 
jaar mag je die inwisselen voor een-
tje met een iets grotere diamant. 
Voor een relatief klein bedrag kun 
je de diamant laten groeien. Behal-
ve de meest originele en mooie sie-
raden heeft Welten juweliers ook 
een flinke collectie horloges. Na-
melijk in de merken; Tommy Hilfi-
ger, Seiko, Boss Orange, Lockman, 
Bruno Sohnle en Danish Design. 

Diamonds are a girls best friend
In de hele maand December kunt 
u een echte diamant winnen. In 
de winkel en op straat door Zwar-
te Piet worden stenen uitgedeeld 
die wel of niet echt zijn. Laat uw 
diamant op echtheid testen. Is hij 
echt? Dan krijgt u hem! Er zijn vijf 

echte diamanten in omloop.
Heuvel 34a Sint-Oedenrode, Tel. 0413-870049.
www.weltenjuweliers.nl

Menu’ di natale 2011 / Kerstmenu
( 4 gangen 55.50 euro p.p.)

Menu voor 24-25 en 26 December 2011

VOORGERECHTEN
Gebakken kwartels met witte port saus en rozijntjes 

of
Gegrilde Coquilles in aardappel crème met prei en truffel

of
Rundercarpaccio met pesto van basilicum, Parmezaanse kaas 

en aceto balsamico 

TUSSENGERECHTEN
Huisgemaakte Ravioli al tartufo

of
Tagliolini met gerookte eendenborst en citroensaus

of
Pasta met gamba’s  en pesto  van pistache

HOOFDGERECHTEN
Ossenhaas in korst van witte peper met rode wijn saus en vijgen  

of
arbotfilet met marsala en sinaasappelsaus

of
Hertenkotelet met rozemarijn pruimen  en rode port saus

                                      
NAGERECHTEN

Tiramisu        
of 

Panna Cotta met bosvruchten       
of 

Chocolade mousse
La Dolce Vita | Kanaalstraat 1a  5691 NA Son | Telefoon 0499 474 087

Reserveren: www.ladolcevita-son.nl

27 december t/m 2 januari gesloten

Nieuwstraat 45  

5691 AB  Son en Breugel

T. 0499 - 460 222 

F. 0499 - 460 975

info@sonnerie.nl 

www.sonnerie.nl

Hotel 
•

Brasserie
•

Zalen

ACTIVITEITEN AGENDA

Geniet op 1e of 2e Kerstdag van een heerlijke 
familielunch of kerstdiner. ’s Middags serveren 
we een 3, 4 en zelfs een 5 gangen lunch. Voor de 
kinderen hebben wij speciale kindermenu’s. 
s’ Avonds is er natuurlijk het gebruikelijke 
Kerstdiner in onze Brasserie. U kunt zelf uit 
diverse gerechten een menu samenstellen. 

Kerstlunch & Kerstdiner

Vier samen het begin van het nieuwe jaar in onze 
prachtige accommodatie. Hotel Restaurant la Sonnerie 
ontvangt u met een welkomstdrankje, waarna u een 
heerlijk en uitgebreid diner- en dessertbuffet 
aangeboden wordt. Daarna start de geweldige 
feestavond met onbeperkt drinken, hapjes, live artiesten 
en natuurlijk een toost met een glaasje bubbels op het 
nieuwe jaar. Aanvang 19.00 uur

Menu’s v.a.  39,50 p.p.

125,00 p.p.

,,
31 december Oud op Nieuw

KKerstllunchh && KKerstddiiner
25 & 26 december Kerstdagen

Sylvesterparty

Dio de Vlinder, Molenstraat 24,  5482 GB Schijndel, Tel: 073-5475207

Dames en Heren geuren

van € 37,- voor  € 19,95
Grote maten voor kleine prijsjes
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D e  P a s t o r i e
M a r k t  3 2

5 4 9 2  A B   S i n t - O e d e n r o d e
0 4 1 3  -  4 7 1 3 7 0  /  4 7 1 0 0 0

w w w . p a s t o r i e . n l

K e r k p l e i n  3 a
5 4 9 2  A N   S i n t - O e d e n r o d e
0 4 1 3  -  8 2 0 2 7 9
I n f o @ p a s t o r i e . n l

E xc lu s i e v e  Da m e s mo d e
Cambio – D&G – Cavalli Class – Missoni – Unaluna – Ambre Babzoe

Blu-Girl – Philipp Plein  Pinko – Red Valentino – Hale-Bob – Naughty Dog
DL 1961 – Charlotte Sparre – DNA – Liu-Jo – 7 for all Mankind – Sacks Holy Bleu – 

Joyce & Girls – Danie Bless – Pierre Balmain 

S c h o e n e n  &  Ac c e s s o i r e s
Red Valentino – Michael Kors – Dolce & Gabanna – Twinset – Londen Sole

Philipp Plein – Pinko Missoni Mou – Colours of California – Cha Boots Richmond – 
Pierre Balmain – Guess – Joyce & Girls –  Fiarucci

B ra s s e r i e  &  Ko e t s h u i s
in onze Brasserie kunt U dagelijks terecht voor:                                                                         

Heerlijk culinair lunchen & Dineren
Gezellig een kopje koffie & borrelen 

Bourgondische High-Tea 
Feesten & Partijen  &  Bedrijfsborrels

Bent U op zoek naar een nieuwe stijlvolle, vrouwelijke  outfit voor de feestdagen!!

Van a f  d o n d e r dag  1  d e c e m b e r

SA L E
3 0 %  -  7 0 %  ko rt i n g

op de totale wintercollectie kleding, schoenen/tassen & accessoires!
Nieuw binnen: Pre-collectie zomer 2011/12
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OBS de Springplank bezoekt het Sinterklaashof

Afgelopen week bezochten alle 
kinderen van de groepen 1 t/m 4 
van OBS de Springplank het Sin-
terklaashof in Nuenen. Daar aan-
gekomen werden ze opgewacht 
door twee zwarte pieten die ons in 
stijl naar het huis brachten. Bij het 
huis aangekomen werd een zwar-
te piet, die zijn vervroegde siësta 

hield, uit zijn slaap gehaald door 
de enthousiaste kinderen. Hij had 
een zware nacht achter de rug met 
het vullen van vele schoenen. 

Binnen mocht er een kijkje genomen 
worden in de echte slaapkamer van 
Sinterklaas. Ook mochten de juffen 
bij hoge uitzondering de kleding van 

de Sint aan! De kinderen werden 
tijdens het maken van mooie teke-
ningen voor Sinterklaas, vermaakt 
met pietendansjes en pietenstreken. 
Vele sinterklaasliedjes werden mee-
gezongen en er werd flink gedanst. 
Kortom, voorpret alom. Laat de Sint 
maar komen. De leerlingen van de 
Springplank zijn er klaar voor!

Wilgenstraat 28
5492 EM  Sint-Oedenrode

0413-470131

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

€ 54,- excl. 
servicekosten 

per maand

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service

Supersnel glasherstel!

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

Kossen | Design

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

Hertog Hendrikstraat 1b, Sint-Oedenrode

Wegens groot succes: 
Rozen     €1,- 
per bos

Diverse kerststukken voor maar  €2,99

Nobilis kerstgroen, slechts  €1,99
per bos

Hyacinten, nu per stuk   €0,50

Kerstman met Hedera 
van €4,99 voor maar     €2,99

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Sinterklaas en zwarte Piet in Meerschot
Woensdag 30 november is er pakjes 
kienen in Meerschot. Alle leden van 
16 jaar en ouder zijn welkom. Om 
20.00 uur worden de eerste getal-
len getrokken. Zwarte Piet heeft alle 

pakjes voor het kienen en de loterij 
ingepakt dus het is extra spannend. 
Misschien brengt hij ook nog wel 
iets mee. Donderdag 1 december 
zijn alle kinderen die zijn opgegeven 

aan de beurt. Om 18.00 uur is de 
zaal van Meerschot open, zodat wij 
er vast een gezellig feest van kunnen 
maken. Hopelijk brengt zwarte piet 
een grote zak met kadootjes mee.

RTL4 filmt bij de Pastorie
Afgelopen maandag heeft het tv-
programma ‘Enjoy Life’ opnames 
gemaakt in Sint-Oedenrode bij 
De Pastorie. Ze namen een kijkje 
in de brasserie en in de exclusieve 
mode- en schoenenzaak. Voor ie-
dere aflevering gaan de presen-
tatoren Sanne Heijnen en Arno 
Raymakers op zoek naar leuke en 
verrassende dingen in het leven; 
op zoek naar het ultieme genot. 
Iets wat De Pastorie wel te bieden 
heeft. Eigenaar Hans Peijen was 
aangenaam verrast. “Ze hadden 
al eens van ons gehoord en wilden 
ons graag bezoeken. Dat vonden 
we natuurlijk erg leuk. Op deze 
manier komen we in heel Neder-
land onder de aandacht.” De uit-
zending komt op eerste Kerstdag 
en op Oudjaarsdag op tv. De tijd 
volgt nog.
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Voor Staatsloten ...even naar Primera

10-daagse droomreis
bij jouw Primera:

Koop nu Staatsloten

Primera Sint-Oedenrode
Borchgrave 41 

5492 AT SINT-OEDENRODE - Tel. 0413 - 47 70 49
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Expositie bij DeMooiRooiKrant: Schilderen met 
naald en draad
Zoals bekend vindt iedere maand 
een expositie plaats in het kantoor 
van DeMooiRooiKrant. Ook in de 
laatste maand van het jaar zul-
len er mooie kunstwerken te zien 
zijn. Wilhelmien van Aarle heeft 
de eer om 2011 af te sluiten met 
een prachtige collectie van haar 
borduurwerken. Wilhelmien heeft 
borduren verheven tot een kunst. 
Ze schildert met naald en draad. 
Wilhelmien heeft zelfs haar eigen 
steek ontwikkeld.

Over een A4 formaat borduurt 
Wilhelmien  zo’n zes weken, zo’n 
twee uur per dag is ze er mee 
bezig. Afbeeldingen, gebouwen, 
maar vooral portretten worden 
door haar gemaakt. Ze heeft een 
speciale manier om de foto’s op 
stof te zetten, zodat ze deze na 
kan borduren. Wilhelmien heeft  
honderden kleuren tot haar be-
schikking om het zo echt moge-
lijk te laten lijken. Ze staat echter 
vooral bekend om haar eigen ont-
wikkelde steek. Deze steek is zo 
fijn, dat kleuren perfect in elkaar 

overlopen. 
Deze techniek wil Wilhelmien niet 
specifiek voor zichzelf houden. 
Daarom geeft ze eens per jaar een 
cursus van acht lessen van 2,5 uur 
om belangstellenden de steek aan 
te leren. In de les laat ze de cur-

sisten vaak beginnen met het maken 
van landschappen of gebouwen. Dat 
is minder moeilijk dan een portret. 
Op www.naaldschilderwerk.nl staat 
volop informatie over de cursus die 
in januari begint. 
Aanmelden kan nog steeds!

Expositie aquarellen Katinka Hermans in Odendael
Katinka Hermans is in Eindhoven 
geboren en woont sinds 1973  in 
Sint - Oedenrode. Op haar 15de  
volgde ze haar eerste tekencur-
sus en vervolgens twee maal een 
etscursus en twee jaar een beeld-
houwopleiding in Eindhoven. Later 
bij Pieter Bruegel de algemene ba-
sis en bij Adri Frigge het etsen. 

Daarna ging zij naar het MK atelier 
in Eindhoven en volgde bij Mia Koe-
neman kleurenleer. Begin dit jaar 
was er van Katinka een tentoonstel-
ling van portretten in Mariendael. 
Ook is zij sinds 2009 lid van portret-
schildergroep Compassie.

In deze tentoonstelling worden 
aquarellen getoond en ligt de na-
druk op de natuur. 

De expositie is nog te zien tot eind 
december.

modeschoenen PRE SALE

2e paar halve prijs

De kans om voor de SALE te profiteren van deze super actie!!
De eerste keus voor de beste prijs! 

*Actie geldt op onze gehele collectie met uitzondering van artikel gemarkeerd met een blauwe prijssticker

www.pourvousschoenmode.nl        Kerkplein 2 Sint Oedenrode

VOOR DE SINT OF VOOR KERST
MET EEN SIERAAD VAN OPAAL SCOOR JE HET BEST

VAN DE BESTAANDE COLLECTIE OF UIT EIGEN ATELIER
U GEEFT ER DE FEESTDAGEN EEN GOUDEN- 

OF ZILVERENRANDJE MEE

Kom snel en beslis dan kunnen wij 
voor u een speciaal sieraad maken.

Goud- en Zilveratelier             
Eigen atelier achter de winkel

Heuvel 40    
5492 AD Sint-Oedenrode                

Tel: 0413472784
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OPRUIMING

BOXSPRINGS
Sand by Eastborn | Carpe diem

MATRASSEN
Master by Eastborn | Matrair | Meerlaags

BODEMS
Avek | Brouwers-Bedding 

WATERBEDDEN
Stretch-Top system | 
Waterbed-discount

(Deelbare) LEDIKANTEN
Zondag meubel | van Houdt

KASTEN
Nova Mobili

BEDTEXTIEL
Bella Donna | Cassenz | Auping | Etc.

GEGARANDEERD GOED SLAPEN!

MA T/M ZA 9.30 - 17.30 UUR. DUS OOK OP MAANDAG!! w w w. t i j d v o o r k w a l i t e i t . n l

Opwettenseweg 81 Nuenen 
Telefoon 040 - 284 00 13

140x200/220 vanaf  € 25,-
240x200/220  vanaf  € 50,-

Kortingen 

tot 60%!!

DEKBEDOVERTREKKEN

SLAAPSPECIALIST

100% (percal/satijn) katoen

OP=OP
WEG=PECH
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MET VOLLE MOND....
Sterrenslag

Culinaire column door:
Pieter van de Kamp

Vandaag is de nieuwe klassering 
binnen het Michelin-sterrenstelsel 
bekend gemaakt. Ons lokale res-
taurant Wollerich behield zijn ster, 
feestje dus,  hoewel de kritiek van 
Mac van Dinther in het Volkskrant-
magazine van afgelopen week 
op de gelijknamige kok en diens 
kookstijl niet tot al veel euforie kan 
hebben geleid. Nou geldt die kri-
tiek eigenlijk wel voor meer sterrenrestaurants en ik moet zeggen dat 
ook ik heimelijk terug verlang naar die glorietijden, waarin wij jube-
lend en juichend nog dagen konden teren op een fantastisch gecom-
poneerd menu, waarvan wij elke gang met haar ingrediënten nog tot 
in lengte van dagen probleemloos benoemden.

Voorbij die tijd, en dat ligt niet aan mijn afnemende hersencapaciteit 
maar veel meer aan de overvloed van ingenieus gemaakte en vaak 
gecompliceerde bijgerechten en amuses. Er wordt topsport bedreven 
in die keukens, van ’s morgens vroeg tot laat in de avond, daar niet 
van, maar waarom kan deze ingewikkelde en zichzelf voorbij rennen-
de kookkunst mij steeds minder bekoren?
En niet alleen ik, ook veel bekende en bevriende lekkerbekken zie ik in 
toenemende mate afhaken.

Begrijp me goed, ik ben geen tegenstander van vernieuwing of ver-
lichting, graag zelfs. Maar als een blad als De Lekker (beste 500 res-
taurants) nieuwlichterij als belangrijkste criterium voor een plaatsering 
in haar top honderd hanteert en serieuze en geschoolde restaurants 
als te klassiek bestempelt, zakt mijn geruite koksbroek ’n beetje af. 
Dit jaar heb ik overigens besloten af te zien van aanschaf van dat ma-
gazine, gewoon omdat het jargon en de maatstaven me geen moer 
meer interesseren. Gezien de grote stapels die op de winkelvloer lig-
gen denken meer mensen daar net zo over. De hele wereld kan dan 
lovend roepen over Sergio Herman met zijn drie sterren in Oud Sluis, 
ik weet bij god niet meer wat ik daar gegeten heb, ja, structuren van 
komkommer of zoiets.

Ook bij hem had het hoofdingrediënt van elke gang de afmeting van 
een stuk vlakgom met daaromheen 5 à 6 ingewikkelde uitvindingen 
ter grootte van een zuurtje. Op de kwaliteit wil ik niets afdingen, dat 
moet gezegd, maar die hele stijl én het feit dat in drie seconden zo’n 
duur kunstwerkje passé is en niet meer terugkomt bij een volgende 
hap geeft me een onbevredigend gevoel.

Hoe anders ging het er aan toe in de documentaire “Proeven met 
de Ziel” (NCRV-Document, maandag 21 november 23.00 uur*) over 
het Rotterdamse restaurant Parkheuvel. ’n Aantal jaren geleden nam 
Erik van Loo het drie-sterren restaurant over van de gelauwerde Cees 
Helder, die na een leven van ploeteren toe was aan een welverdiend 
pensioen. Van Loo had zelf al twee sterren bij elkaar gekookt in de 
Zwetheul en werd meteen al in het eerste jaar Parkheuvel door Miche-
lin “beloond” met slechts één ster. De film op zichzelf is al een genot 
om naar te kijken, met onverwachte cameraopstellingen, diverse lo-
caties waar de nieuwe kok op zoek ging naar zijn favoriete ingrediën-
ten, ja, zelfs een uitbeenscène in een sneeuwbui in de open lucht. De 
drie hoofdrolspelers zijn Erik van Loo, zijn voorganger Cees Helder en 
de voormalig hoofdinspecteur Benelux van de Michelingids, Paul van 
Craenenbroeck. Deze laatste heeft een boek uitgebracht, “de magie 
achter de Michelingids”, dat ik momenteel lees en waarover ik u later 
zal berichten. Door de openhartige gesprekken krijg je een goed beeld 
van de dramatiek binnen de toprestaurants, de pijn van het loslaten 
en de kunst van het recenseren. Als rode draad in de documentaire 
speelt een maaltijd, die door van Craenenbroeck in zijn eentje in het 
restaurant wordt genuttigd, met weinig verhullende close-ups. En wat 
viel me op? De substantiële kookkunst van Van Loo, met weer eens 
een fatsoenlijke moot tarbot, bijvoorbeeld. Waar en wanneer kan ik 
weer eens een salade van kreeft met gepocheerd eitje, mango en ba-
silicumdressing eten? Vroeger hoefde ik daar niet ver voor te gaan…..

Oestersoepje met zuring en saffraan (amuse)
8 platte zeeuwse oesters, 800 ml visfumet (supermarkt)
250 ml room, theelepel saffraandraadjes, mespunt kerrie
Zuringblaadjes, in lange dunne reepjes gesneden.
Open de oesters en vang het vocht door een zeef op in een schaal-
tje. Houd de oesters apart. Kook de visfumet met het oestervocht en 
150ml room in tot ca. 1/3. Zeef de soep en doe terug in de pan en 
houd warm. Voeg de saffraan toe. Klop de resterende slagroom met 
de kerrie lobbig. Verwarm de oesters in de soep tot ze ’n beetje stol-
len, schep in kleine kopjes elk 2 oesters, vul aan met de soep, daarop 
een toef kerrieroom en garneren met plukjes gesnipperde zuring. Vol-
le smaken, chique uiterlijk, leuke amuse voor de kerst, niks ingewik-
kelds aan. Eet de rest van oesters (je moet ze meestal per 12 kopen) 
als vermeend aphrodisiacum.

Nieuwe eigenaars Aziatisch restaurant Kam Fa

“Belangrijkste is dat gasten tevreden naar huis gaan”

Vanaf 1 november heeft Kam Fa 
nieuwe eigenaren, meneer en me-
vrouw Cheng. Ze leggen uit dat 
het  geen Chinees restaurenat is,  
maar een Aziatisch. Ze zijn name-
lijk gespecialiseerd in allerlei ver-
schillende soorten Aziatisch eten, 
zoals Chinees, Kantonees, Sushi 
enz. Alles in een eigentijdse vorm.  
De hand van het echtpaar Cheng is 
steeds meer zichtbaar en ze hebben 
nog veel meer goede ideeën. Alles 
om de klant tevreden te stellen.

Beide ondernemers hadden sa-
men al een succesvol restaurant in 
Den Haag. Via kennissen hoorde 
ze over het vrijkomen van Kam 
Fa in Sint-Oedenrode. Mevrouw 
Cheng: “We waren nog nooit in 

Sint-Oedenrode geweest, maar er 
was meteen een klik. Het gevoel 
was goed en dat vinden we heel 
belangrijk. De eerste maand was 
een beetje wennen. Voor ons en 
het personeel, maar dat gaat steeds 
beter. We hebben al  veel klanten 
mogen verwelkomen. Daarom wil-
len we onze gasten en iedereen de 
geholpen heeft, bedanken.” Ook 
in december heeft Kam Fa weer 
aantrekkelijke aanbiedingen.
Meneer en mevrouw Cheng he-
ten u van harte welkom bij Kam 
Fa, wat vrij vertaald Chinees culi-
naire “Goud bloemen” betekent. 
De receptuur van Kam Fa vindt 
zijn oorsprong in de authentieke 
keuken die een rijke variatie kent. 
Daarnaast worden verschillende 

kooktechnieken en ingrediënten 
uit het oosten en westen met el-
kaar gecombineerd. Laat u ver-
rassen door chef-kok R. Cheng en 
geniet op deze geweldige locatie in 
Sint-Oedenrode.
“We willen dat de mensen tevre-
den weer naar huis gaan als ze hier 
gegeten hebben. Dat is voor ons 
het allerbelangrijkste. We gaan er 
alles aan doen om het de gasten 
naar de zin te maken”, besluit me-
vrouw Cheng. Elders in de krant 
staan heerlijke aanbiedingen van 
Kam Fa. Ook doordeweeks heb-
ben ze heerlijke menu’s. 

Kam Fa, 
Lindendijk 5, Sint-Oedenrode, 
0413-477102, www.kamfa.nl

Advertorial

Zwem- en sintfestijn in De Neul

Op woensdag 23 november werd 
in Zwembad De Neul een Zwem – 
en Sint festijn georganiseerd. 

Speciaal voor kinderen van 4 t/m 
10 jaar heeft Zwarte piet ons een 

bezoekje gebracht. Nadat de kin-
deren een leuke Sint en Pieten les 
hebben gehad ging het dak eraf 
met de Pieten disco. Na afloop 
gingen de hongerige zwemmer-
tjes naar Café Dommelzicht waar 

ze werden getrakteerd op frietjes 
en een drankje. Zwarte Piet had 
tenslotte nog voor iedereen een 
cadeautje. 

Het was een geslaagde middag. 



Woensdag 30 november 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe24 

Foto de Vakman
Kerkplein 1

10% korting op:                                    
Pasfoto’s set van 4 + gratis portret                             

Beschermengeltjes in 
diverse uitvoeringen

Noveenkaarsen & Graflichten                                  
Leuke Cadeautip voor uw kleinkind                          

10% Korting op persoonlijke 
bedrukkingen van o.a. T-shirt, 
cap, tas , mok, kussenhoes met 

eigen naam, tekst of foto.

Grand Café
Odendael

Bij aankoop van gesorteerd gebak,
appelflap, worstenbroodje of sau-
cijzenbroodje bieden wij houders 

van de Rooise Pas een
gratis kopje koffie of thee.

Koffie Odendael van € 1,80 voor 
€ 1,50, Koffiemunten (10 st.) van 

€ 12,00 voor € 10,00, 
Drankmunten ( 10 st.) van 

€ 15,00 voor € 13,50

Rooise Salon
Odendael

Deelname aan een 
visagie-ochtend of middag 

Normaal prijs € 20,- 

Rooise Pashouders 
betalen € 10,-

Inlichtingen in de Rooise 
Salon (Odendael)

Huiskens Optiek
Heuvel 30

Een vrijblijvende en gratis 
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 

op vertoon van uw pas

Pari Body Fashion
Heuvel 15a

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

Pan & Cook
Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Maaltijdboekje 10 maaltijden

van € 76,00 voor € 73,00

Friet van €1,80 voor € 1,50

Kroket van €1,25 voor € 1,-

Roxs Elektro World
Borchmolendijk 9 

Bij aankoop van een 

digitale foto- 
of videocamera 

ontvangt u 10% korting 

op vertoon van de Rooise Pas

VVV Sint-Oedenrode
Kerkstraat 20 

Populaire fietsroute 
knooppuntenkaart van
Het Groene Woud,

Normale verkoopprijs 
€ 6,50 voor € 5,50

op vertoon van de Rooise Pas

Bakkerij Bekkers
Sint-Oedenrode / Nijnsel

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Juwelier Opaal
Heuvel 40

Op vertoon van uw Rooise 
Pas ontvangt u een

 gratis batterij 
ter waarde van 6 euro

Bij iedere aankoop ontvangt u 
dubbele spaarpunten Rooi 2000

Marcel Vos
Woninginrichting

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop. 

Bel voor een vrijblijvend ad-
vies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Restaurant de Beurs
Heuvel 44

Rooise Pashouders ontvangen 

10 % korting 

op ieder 3 gangen menu

www.debeurssintoedenrode.nl

Slijterij van Boxmeer
Deken van Erpstraat  20

Op vertoon van de Rooise Pas

5% korting 
op alle vieux

(niet van toepassing op 
aanbiedingen)

De Mooi Rooi Krant
Heuvel 17

Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 

soorten familieberichten in 
DeMooiRooiKrant. 

Het bericht wordt tevens gratis 
geplaatst op de nieuwe website

 
www.rooisefamilieberichten.nl

Clip Damesmode
Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een panty cadeau

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS!

Schoenmaker / Podopraktijk
Kerkplein 5

Op vertoon van de Rooise Pas

op alle gemaks- 
en wandelschoenen

20% korting

Tuincentrum Brekelmans
Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten 

Rooi 2000

Gerits Mannenmode
Markt 28

Voor alle Rooise Pashouders:

Op vertoon van uw Rooise Pas 

krijgt u 

10% korting

Traiteur-Slagerij 
Verheijen

Het Brabants Kwartiertje
Hertog Hendrikstraat 3

Op vertoon van de Rooise Pas

1 kop koffie of thee met 
vlaaipuntje naar keuze 

voor € 3,95

Met uitzondering van de vers 
fruitvlaai en verse aardbeien

Ieder kwartaal verschijnt er een 
actiefolder met nieuwe andere 

diensten en kortingen van 
Odendael en Rooise onderne-

mers. Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas

De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 

Salus. Hoe meer passen hoe meer 
vreugd! Attendeer andere 

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bellen naar

 0413-474911

Rooise Pas

Acties Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

Wovesto, BrabantZorg en Welzijn Salus willen uw aandacht vragen voor een thema dat 
voor iedereen van belang is: veiligheid. Samen hebben we een avondprogramma opgezet 

waarin we u meer vertellen over Veilig Wonen. Aan het eind van de avond gaat u naar 
huis met praktische tips die u direct toe kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid 

kunt waarborgen. 
 
Voor wie  Alle senioren in Sint-Oedenrode  
Wat    Informatiebijeenkomst over veiligheid in en om de woning 
Waar   De Ontmoeting in Odendael 
Wanneer  18 november 2010 
Hoe laat  Ontvangst 18.45, Programma van 19.00 - 21.00 uur 

Informatiebijeenkomst  
Veilig Wonen 

Incl. een kop-

je thee, koffie 

en een hapje! 

4e kwartaal 2011
oktober - november - december

Wovesto werkt samen met Woongroep Koningsvaren aan een nieuwbouw
project aan de Zwembadweg in SintOedenrode. In de groene omgeving 
aan de rand van Park Kienehoef worden 39 koop en huurappartementen  
gerealiseerd. 

Op maandag 30 mei organiseren Woongroep Koningsvaren en Wovesto in 
samenwerking met de gemeente een inloopavond voor geïnteresseerden. In 
restaurant Pan & Cook laten betrokken partijen zien en horen hoe het project 
is opgezet en komt u meer te weten over de mogelijkheden om een apparte
ment te kopen of te huren.  

Om 19.40 uur starten we de avond met een openingswoord door bestuur
ders van Woongroep Koningsvaren en Wovesto en  namens de gemeente  
wethouder Van den Berkvan de Laar.

Wat informatieve inloopavond over het bouwproject van Woon
groep Koningsvaren

Voor wie iedereen die interesse heeft, met name de doelgroep 50+
Wanneer 30 mei 2011
Waar Pan & Cook, Kerkstraat 17 in SintOedenrode
Hoe laat 19.30 uur

Kom naar de inloopavond op 30 mei

www.wovesto.nl

Ontdek het groepswonenproject 
Koningsvaren

Odendael is een modern zorgcentrum waar de klant centraal staat. 
Ben jij enthousiast, spontaan en in het bezit van een diploma op 
niveau 3 of 4 (verzorgende IG, ziekenverzorgende, verzorgende of 
verpleegkundige)? Werk je graag met ouderen? Dan zijn wij op zoek 
naar jou!

(oproep)Verpleegkundige niveau 4
Verzorgende niveau 3
Ten behoeve van ons Zorg aan huis team. 
Aantal uren in onderling overleg.

Verzorgende IG
Voor ‘kleinschalig wonen’. Aantal uren in onderling overleg.

Verzorgende 
Voor verzorgingshuisafdeling voor 16 tot 18 uur.

Meer weten? Kijk op www.brabantzorg.eu of neem contact op met: 
Thea v.d. Velden (functies Zorg aan huis), Dorothé Nouwen 
(functie kleinschalig wonen) of Ellen Boets (functie Verzorgende 
verzorgingshuisafdeling) Telefoon: 0413-474911

Wil jij ons helpen om het leven van onze 6000 cliënten aangenamer 
en makkelijker te maken? Bij BrabantZorg bied je, samen met 
4800 collega’s en 1900 vrijwilligers, elke dag wonen, zorg en welzijn 
op maat in de regio’s Oss, Uden, Veghel, ’s-Hertogenbosch en 
de Bommelerwaard.

Werken bij BrabantZorg - 
Odendael St. Oedenrode
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Roois Kamerkoor brengt kerstsfeer op winterbraderie

Kerstmis in de Boerenhofstede

specials | dinnershows | BrunchBuffetten | high tea
Boxtelseweg 24  •  5481 VG  Schijndel  • Tel. 073 5474001  •  Fax. 073 5430097

eerste en tweede Kerstdag
familie Brunch-Buffet zaal open om 12.00 uur

Gezellige entertainer en een bezoekje van de Kerstman
Ontvangsttijd is tussen 12.00 uur en 13.00 uur,  einde 16.00/30 uur
4-gangen buffet € 34,50 p.p. (incl. koffie/thee) kinderen spec. prijzen

 

eerste en tweede Kerstdag
familie Buffet zaal open om 18.00 uur

Ontvangsttijd is tussen 18.00 uur en 19.00 uur,  einde 22.00/30 uur
4-gangen buffet € 36,50 p.p. (incl. koffie/thee) kinderen spec. prijzen

 

eerste en tweede Kerstdag
is het restaurant vanaf 14.00 uur geopend

U kunt dan kiezen voor de à la carte kaart waaronder diverse wildgerechten,
maar u kunt ook genieten van het 4- of 6- gangen kerstmenu

 
alleen op reservering mogelijK

Kijk op www.deboerenhofstede.nl voor de volledige inhoud van het kerst arrangement    

Op 11 december vindt in Sint-Oedenrode de jaarlijkse winterbraderie plaats. Het Roois Kamerkoor onder leiding van Ad van de Wetering biedt  het winkelend publiek 
daarbij de gelegenheid zich alvast onder te dompelen in de kerstsfeer en zich te verwarmen aan de stemmige kerstliederen die het koor ten gehore brengt.
Tijdens een drietal korte optredens zingt het koor een grote diversiteit aan kerstliederen, afkomstig uit diverse delen van de wereld. 
Belangstellenden zijn van harte welkom in het Wereldwinkel-gedeelte van de bibliotheek aan de Markt in Sint-Oedenrode. Het koor treedt er op om 12.30 uur, 
om 13.30 uur en om 14.30 uur. Er wordt geen entree geheven. Een kleine bijdrage na afloop wordt op prijs gesteld.

Odendael staat bekend om haar 
open karakter. Daar doen ze dan 
ook veel aan. Er is veel te bele-
ven. Behalve in het organiseren 
van evenementen is het team van 
Odendael ook op andere gebie-
den inventief om mensen te trek-
ken. De Rooise Pas is één van die 
initiatieven. Twee jaar geleden 

werd de servicepas in het leven 
geroepen. Het ledenaantal groeit 
gestaag. Wat wil je ook, voor 
maar twintig euro per jaar kun 
je bij tientallen Rooise bedrijven 
voordeel pakken en daarnaast ge-
nieten van gemak en service. Zo 
kun je veilig en vertrouwd thuis 
blijven wonen.

Een gratis oog- of gehoormeting 
van Huiskens Optiek, 10% kor-
ting op de gehele rekening bij Pan 
en Cook, korting op fietskaarten 
bij het VVV, maar bv. ook korting 
in het restaurant van Odendael 
en recht op afhaalmaaltijden. Of 
maak gebruik van een klussen-
dienst of de belservice. U wordt 
dan gebeld of alles goed met u 
gaat. Zomaar een greep uit de vele 
aanbiedingen van diensten en pro-
ducten die  Rooise ondernemers 
aan de Rooise Pas hebben verbon-
den. Alleen op het vertoon van de 
servicepas krijg je deze kortingen. 
De Rooise Pas is in het leven ge-
roepen als voordeelpas voor senio-
ren. Niet alleen voor bewoners van 
Odendael, maar voor alle 55-plus-
sers in Sint-Oedenrode. Twee jaar 
geleden werd de pas ingevoerd. 
Het idee was in Sint-Oedenrode 
ontstaan, maar nu wordt een der-
gelijke kaart ook in gemeenten als 
Veghel, Uden en Landerd gebruikt.
Niet alleen de openheid van 
Odendael wordt zo nog maar eens 
onderstreept. Ook de verbon-
denheid tussen ondernemers en 
senioren wordt vergroot. Rooise 
ondernemers welteverstaan, want 

buitendorpse bedrijven mogen 
geen gebruik maken van de gra-
tis naamvermelding en plaatsing 
van aanbiedingen. Odendael ziet 
het als een extra stukje service 
voor de bedrijven, maar ook voor 
de 55-plussers. De twintig euro 
per jaar die zij betalen, wordt ge-
bruikt voor administratieve onder-
steuning en het maken van flyers. 
Wanneer een pashouder gericht 
gebruik gaat maken van de aan-
biedingen, dan haalt hij of zij het 
bedrag er makkelijk uit. De onder-
nemer heeft meer klandizie zonder 
er iets voor te hoeven doen en de 
Rooise-Pas-leden kunnen profite-
ren van leuke en aantrekkelijke ac-
ties. Het mes snijdt dus aan twee 
kanten.
Brabantzorg heeft de pas in het 
leven geroepen in samenwerking 
met Welzijn Salus en Wovesto. Ie-
der nieuw lid krijgt van de woning-
bouwvereniging een spaarlamp. 
Welzijn Salus geeft kortingen op 
de vele cursussen die ze aanbie-
den. De Rooise Pas biedt dus on-
gelofelijk veel voordelen. Voor 
zowel de senioren als de onderne-
mers. Wilt u meer informatie? Bel 
dan: 0413-474911

Wilt u 
weten waarom?

 Bekijk mijn filmpje op
www.thuiszorgpantein.nl

0900-8803

Voelt beter

Mevrouw van Breugel:

 “Ik kies voor 
huishoudelijke 

hulp van 
Pantein”

Profiteer van mooie aanbiedingen

De Rooise Pas: voordeelpas voor 55-plussers

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant

Dhr. en mevr. Oerlemans maken regelmatig 
gebruik van de Rooise Pas. 

Advertorial
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BOXSPRING “VESTER”
180x200 vlakke uitvoering
Meerdere hoofdborden mogelijk.
Meerdere matrassen en comforttoppers mogelijk.
Gratis interieuradvies bij aankoop boxspring!

Pullman Colourbox de Luxe: vanaf  €3245,00

Pullman Colourbox Plus: vanaf  €2845,00

Extrabox Boga: vanaf  €2495,00

DECEMBER ACT IE

€1895,00

BOSCHWEG 80
5481 EH SCHIJNDEL

TEL 073 547 49 08
FAX 073 547 69 48

INFO@WOONWINKELSCHIJNDEL.NL
WWW.WOONWINKELSCHIJNDEL.NL

BOSCHWEG 80
5481 EH SCHIJNDEL

TEL 073 547 49 08
FAX 073 547 69 48WWW.WOONWINKELVOORSTARTERS.NL

ALS JE Op JEzELF GAAT WONEN

Ook voor starters zijn we exclusief.  

Wij weten wat er speelt op het gebied van 

wonen en kijken vooruit naar de trends.  

Laat je inspireren, kom langs voor advies 

en laat je nieuwe interieur tot leven komen.  

Wil je graag up-to-date blijven? Meld je  

dan nu aan voor onze nieuwsbrief op  

www.woonwinkelvoorstarters.nl of volg 

ons op twitter #woonwinkelvoorstarters.



Woensdag 30 november 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 27

Grandioos feest Boskantse K.B.O.

Wat een feest. Wat hebben we 
weer gelachen in een overvolle 
zaal van De Vriendschap. Een kof-
fietafel van speciale klasse. Ja, 
Dennis en Paul weten wat lekker 
is. Harrie was zo overdonderd dat 
hij suikerbrood bij de tomaten-
soep nam. 

Iedereen liet het goed smaken en 
het was duidelijk te zien waarom 
de Boskantse K.B.O. zoveel ge-
zonde leden van boven de 80 jaar 

heeft. Na deze versterking van de 
inwendige mens was het de hoog-
ste tijd voor echte Brabantse ge-
zelligheid. De leden van de groep 
‘Dikke Mik' wisten bij de Boskan-
ters de gevoelige snaar te raken en 
strooiden kwistig met hun noten. 
Prachtige oude liedjes zoals 'Ach-
ter de muur van het stille klooster’, 
waarbij Betsie voor de nodige as-
sistentie moest zorgen.

Zo werd ook de bekende haverkist 

van stal gehaald. De loterij was 
weer even succesvol als van ouds. 
Harrie, onze huistimmerman, had 
weer voor leuke verrassingen ge-
zorgd. Voor alle aanwezigen, maar 
ook voor de zieken zorgde de Sint 
voor een attentie. In zijn slotwoord 
vertelde voorzitter Toon Hageman 
dat hij het weer een zeer geslaagde 
avond vond,  maar dat hij zich zor-
gen maakt over de toekomst van 
het ‘clubke’, wat betreft het aantal 
jonge senioren en hun ambitie.

Zevensprong zoekt uitbreiding  

Stichting de Zevensprong is op 
zoek naar uitbreiding voor de 
kerngroep en de sponsorcom-
missie. Een eerdere advertentie 
leverde al een extra kerngroeplid 
op, maar we zijn nog op zoek naar 
meer aanvulling. Stichting de Ze-
vensprong organiseert jaarlijks een 
vakantieweek voor alle kinderen 
uit groep 3 & 4 van de gemeente 
Sint-Oedenrode.  

Uitbreiding kerngroep
Wat zoeken wij:
- Organisatorisch sterke personen
- Enthousiaste teamspelers
- Verantwoordelijkheidsgevoel
- Affiniteit met kinderen in de  
leeftijd van 6-8 jaar

Wat vragen wij:
- Actieve betrokkenheid bij de 
voorbereiding
- Begeleiding van activiteiten en 
vrijwilligers tijdens de week
- Afspraken maken en contacten 
onderhouden met andere partijen
- Aanwezigheid bij vergaderin-
gen (15x) en tijdens de week (6 
dagen)
- Je inzet voor het jaar 2012 en de 
jaren daarna.
Wat bieden wij:
- Veel gezelligheid!

- De kans om ervaring op te 
doen in het organiseren van een 
evenement 
- Ervaring opdoen in het begelei-
den van jonge mensen
- Veel voldoening na afloop van 
de week.

Uitbreiding sponsorcommissie
Wat zoeken wij:
Enthousiaste personen die het 
leuk vinden financiën te regelen 
voor de organisatie van de Zeven-
sprong. Je houd je bezig met het
- benaderen van (potentiele) 
sponsors
- maken van afspraken en on-
derhouden van contacten met 
bedrijven
- aanwezigheid bij vergaderingen 
(4x per jaar) 
 
Ben jij degene die ons de komende 
jaren komt versterken? Ben je ou-
der dan 18 jaar? Mail dan je moti-
vatie voor 12 december naar zeven-
sprong@xs4all.nl. 

Voor meer informatie kun je kijken 
op www.zeven-sprong.nl of contact 
opnemen met 
Martin van Hastenberg 
tel. 06-22461100 (na 18.00 uur)

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

sanitair & tegels

alle sanitair 
aanverwante

artikelen

cv ketels 
& onderhoud

dakwerk 
& onderhoud

loodgieterswerk 

airco-systemen

zonne-energie
systemen

nieuwbouw
& renovatie 

Industrieweg 11
5492 NG  Nijnsel

0413 472184
2250 m2 toonzaal

Mariëndael is klaar voor de toekomst

Vanaf vorige week is Cultureel 
Centrum Mariendael voorzien van 
een aangepast projectie scherm 
wat geschikt is voor de modernste 
breedbeeld projecties van meer 
dan 6 meter breed. Met hulp van 
Aben Reclame uit Sint-Oedenrode 

was het mogelijk dit breedbeeld 
projectie scherm binnen 3 dagen  
te realiseren.

Met dit scherm kunnen we nu 
Breedbeeld films vertonen maar ook 
theatervoorstellingen begeleiden 

met de meest professionele breed-
beeld projecties. In het nieuwe jaar 
zal er een speciale film project te 
zien zijn, waarbij we dit aanpaste 
scherm optimaal kunnen inzetten.
Dit scherm is de eerste fase in een 
aantal verbeteringen aan de thea-
tertechniek van de grote zaal, ook 
zullen de licht- en geluidsinstallatie 
onderhanden worden genomen. 
Maar ook de zaal zal naar een the-
ateropstelling worden omgebouwd, 
hierdoor kunnen we de komende ja-
ren weer voldoen aan de steeds pro-
fessionelere eisen van onze lokale 
gebruikers.

Dansen in Odendael
De KBO Sint-Oedenrode organi-
seert in samenwerking met Brabant 
Schoon iedere eerste zaterdag van 
de maand een dansavond in de 
grote zaal van Odendael.  Dus voor 

de volgende keer op aanstaande 
zaterdag 3 december de dansavon-
den beginnen om 19.30 uur en de 
zaal is open vanaf 19.00 uur.  Onze 
DJ zal zorgen voor goede dansmu-

ziek, want dansen is plezier voor 
twee. De entree bedraagt €1 euro 
en iedereen is van harte welkom. 
Ook elke woensdag dansen vanaf 
14.00 uur in de "Ontmoeting"
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MAANDAG

WOENSDAG
onbeperkt

GAMBA’S

DONDERDAG
3 gangen

TAPAS MENU

Spareribs

Diverse kipkluifjes

Spaakhammetjes

DONDERDAG

€ 21,50

3 gangen
tapas menu

MAANDAG
onbeperkt

bourgondisch
kluiven

€ 1750

WOENSDAG

€ 19,50

onbeperkt
gamba’s

* Spareribs
* Diverse kipkluifjes
* Spaakhammetjes

Gamba's gebakken in:
* Knoflookmarinade
* Piri-piri saus

Wereldse tapas

Regelmatig verrassend
nieuwe gerechten

Voor-, hoofd- en 
nagerechten

Keuken geopend tot 21.30 uur
Reserveren gewenst

Niet in combinatie
met acties

,

onbeperkt
bourgondisch

kluiven

Gamba’s gebakken in:

Knoflookmarinade

Piri - piri saus

€ 17,50

€ 19,50

€ 21,50

Wereldse tapas
Voor-, hoofd- en nagerechten

Regelmatig verrassend
nieuwe gerechten

De 1ste 5 reserveringen voor de tapasavond van donderdag 1 decemberontvangen 1 CADEAUBON t.w.v. de helft van het bestedingsbedrag van die avond.
Keuken geopend tot 21:30 uur

Reserveren gewenst
Niet in combinaties met andere acties

Kerkstraat 17   5492 AH Sint-Oedenrode   T. 0413 - 477778info@panencook.nl  www.panencook.nl

DONDERDAG

€ 21,50

3 gangen
tapas menu

MAANDAG
onbeperkt

bourgondisch
kluiven

€ 1750

WOENSDAG

€ 19,50

onbeperkt
gamba’s

* Spareribs
* Diverse kipkluifjes
* Spaakhammetjes

Gamba's gebakken in:
* Knoflookmarinade
* Piri-piri saus

Wereldse tapas

Regelmatig verrassend
nieuwe gerechten

Voor-, hoofd- en 
nagerechten

Keuken geopend tot 21.30 uur
Reserveren gewenst

Niet in combinatie
met acties

,

DONDERDAG

€ 21,50

3 gangen
tapas menu

MAANDAG
onbeperkt

bourgondisch
kluiven

€ 1750

WOENSDAG

€ 19,50

onbeperkt
gamba’s

* Spareribs
* Diverse kipkluifjes
* Spaakhammetjes

Gamba's gebakken in:
* Knoflookmarinade
* Piri-piri saus

Wereldse tapas

Regelmatig verrassend
nieuwe gerechten

Voor-, hoofd- en 
nagerechten

Keuken geopend tot 21.30 uur
Reserveren gewenst

Niet in combinatie
met acties

,

Vanaf 1 december 
iedere week



Woensdag 30 november 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 29

Kiwanis Kinderhand biedt ouders steuntje in de rug

Wat doe je als jij je kind wilt laten 
sporten  of boeken wilt laten lezen 
en door tijdelijke financiële beper-
kingen kun je als ouder/verzorger 
de contributie niet betalen? Of de 
nieuwe voetbalschoenen omdat 
de oude volledig versleten zijn? 
Of het abonnement op de biblio-
theek? Of een kindervoorstelling?

Sinds 1998 organiseert Kiwanis 
Rooi inzamelacties voor kinder-
doelen, zoals bijvoorbeeld de tra-
ditionele Klumpkesrace en de Ta-
pasavond. Kiwanis Rooi zet zich 
in voor het duurzaam verbeteren 
van levensomstandigheden van 
kinderen in de maatschappij. Onze 
opbrengsten worden besteed aan 
kinderen uit derde wereldlanden 

én  uit Rooi.  Een belangrijke ge-
dachte is daarbij dat ieder kind, 
ongeacht kleur of achtergrond, 
mee kan doen met de rest !
Onlangs heeft de Kiwanis bijge-
dragen aan een project, in het 
kader van de Waterdag, om duur-
zame waterputten in Kenia te re-
aliseren. Op dit moment wordt 
hard gewerkt aan een avontuurlijk 
speelterrein bij basisschool Sint An-
tonius van Padua in Nijnsel waar 
ook kinderen met een beperking 
gebruik van kunnen maken.  Maar 
we vinden ook dat we met andere 
dingen moeten kunnen ondersteu-
nen. Daarvoor hebben we  een 
manier bedacht om aanvragen uit 
de Rooise gemeenschap  gemak-
kelijk te kunnen regelen: Kiwanis 
de Kinderhand.

Kiwanis Kinderhand is een geld-
fonds om, binnen gegarandeerde 
anonimiteit, kinderen tot 14 jaar die 
aan de kant moeten blijven staan in 
gemeenschappelijke activiteiten zo-
als sport, cultuur, school of biblio-

theek  toch mee te laten doen als 
er thuis even de financiële middelen 
ontbreken. Het gaat dan specifiek 
om activiteiten of spullen waarvan 
de kosten niet declarabel zijn bij ge-
meente, sociale instellingen of an-
dere ondersteunende organisaties.
Natuurlijk snappen wij dat het 
aanvragen van een bijdrage ver-
trouwelijk moet worden behan-
deld.  Daarom hoeven wij geen 
persoonsgegevens met naam en 
toenaam te kennen. Als de aan-
vraag via club of school  verloopt, 
is dat voor ons voldoende om er-
voor te zorgen dat het betreffende 
kind datgene krijgt wat nodig is.  
Kun jij onze steun gebruiken of 
weet je iemand? 
Voor meer informatie 
of een aanvraag: 

kiwaniskinderhand@
gmail.c om of 
www.kiwanisrooi.nl 
(onder  het kopje 
fundspending)

Theatergroep Oeck verrast 
Sint en Piet 

Sint en Piet, die altijd zitten te bedenken
wat ze aan klein en groot weer zullen schenken,

waren blij verrast met een bezoek 
van de Rooise theatergroep Oeck.
Sint en Piet die steeds maar geven,
mochten iets heel moois beleven;

zij kregen van June een heus cadeau
en hoe dat kwam, nou dat zit zo: 

Oeck speelt op 2 en 3 juni volgend jaar
met woord, muziek en met gebaar

Alice in Wonderland in een eigen verhaal,
te Mariëndael in de buitenzaal. 

”Eat me”…van de koekjes die Alice eet
wordt ze groot, klein, groot voor ze het weet.
Het witte paard, trouw dier van Piet en Sint
is een schaakstuk dat je ook in “Alice” vindt.

Een grote doos met “ja, wist ik het maar.”
Nieuwsgierig?...2 en 3 juni…kom kijken maar! 

SINT-OEDENRODE

Drie abonnementen gebaseerd op leengedrag

Nieuwe tarieven bij Bibliotheek de Meierij
Met ingang van 1 januari 2012 
gelden er nieuwe tarieven bij Bi-
bliotheek de Meierij. De nieuwe 
tarieven zijn eenvoudig en logisch 
opgebouwd. Iedereen tot en met 
17 jaar betaalt helemaal niets 
voor het abonnement. Volwasse-
nen kunnen kiezen uit drie abon-
nementen die zijn afgestemd op 
het leengedrag van de leden. Dat 
betekent dat iedereen het abonne-
ment kan kiezen dat het beste bij 
hem of haar past. 

Met ‘Voordelig ontdekken’ kunnen 
leden voor € 25,00 per jaar ont-
dekken wat de bibliotheek allemaal 
te bieden heeft. Dit abonnement 
is zeer geschikt voor wie hooguit 
enkele materialen per maand wil 
lenen of nog niet zo bekend is met 

het aanbod van de bibliotheek. 

Voor het abonnement ‘Lekker le-
zen’ betalen leden € 35,00 per 
jaar. Voor boeken en tijdschriften 
wordt geen leengeld betaald. Voor 
cd’s en dvd’s betalen leden een 
kleine vergoeding. 

‘Eindeloos genieten’ is bedoeld 
voor iedereen die onbegrensd wil 
genieten van alles wat de biblio-
theek te bieden heeft. Voor 
€ 55,00 per jaar kunnen leden alle 
materialen zonder leengeld lenen, 
dus ook cd’s en dvd’s. Bovendien is 
de uitleentermijn voor alle materi-
alen langer.

1 januari 2012
De nieuwe tarieven gaan op 1 

januari 2012 in. Leden van de bi-
bliotheek worden in de maand 
voordat hun huidige abonnement 
afloopt persoonlijk geïnformeerd 
over de nieuwe tarieven, inclusief 
een voorstel op maat dat is geba-
seerd op het huidige abonnement. 

Heel Brabant
De nieuwe tarieven gaan gelden 
in het merendeel van de Brabantse 
bibliotheken. Bibliotheek de Meie-
rij maakt deel uit van de Brabantse 
Netwerkbibliotheek. Dankzij deze 
samenwerking kunnen leden van 
Bibliotheek de Meierij met hun bi-
bliotheekpas bij praktisch alle bi-
bliotheken in Brabant terecht. Het 
standaardiseren van de tarieven is 
een logische volgende stap in de sa-
menwerking tussen de bibliotheken.

Cursus- en Coachingsvouchers voor 
amateurkunstenaars ook beschikbaar in 2012
De Cursus- en Coachingsvouchers 
waar Brabantse amateurkunste-
naars en –clubs gebruik van kun-
nen maken voor bijscholing blij-
ven ook in 2012 beschikbaar. De 
vouchers worden aangeboden 
door de Kunstbalie in samen-
werking met centra voor de kun-
sten, waaronder Pieter Brueghel. 
Ze kunnen gebruikt worden door 
amateurs binnen de disciplines 
beeldende kunst, fotografie, dans, 
film, urban, instrumentale en vo-
cale muziek, musical en theater. 

Ondanks barre tijden voor de 
kunstwereld worden de Cur-

sus- en Coachingsvouchers, die 
in 2010 gelanceerd werden, ook 
in 2012 ingezet om de kwaliteit 
van afzonderlijke amateurclubs 
en –kunstenaars te bevorderen. 
De cursusvouchers zijn  bedoeld 
voor groepen amateurkunstenaars 
die behoefte hebben aan bijscho-
ling. De coachingsvouchers bieden 
een ondersteunende kritische blik 
ter voorbereiding op een voorstel-
ling, concert of beeldend werk. 
Alle amateurgezelschappen in de 
regio zijn van deze regeling op de 
hoogte gesteld. In 2010 en 2011 
zijn er al 79 aanvragen toegekend. 

Pieter Brueghel is voucher-inner  
van deze subsidieregeling  binnen 
de regio Veghel. 

Aanvraagformulieren voor de Cur-
sus- en Coachingsvouchers zijn te 
vinden op:
www.pieterbrueghel.nl onder 
‘workshops’ en vervolgens  ‘vou-
chers kunstbalie’.

Voor meer informatie kunt u  con-
tact opnemen met Pieter Brueghel 
via telefoonnummer 0413-365675 
of info@pieterbrueghel.nl of met 
de Kunstbalie via 013-4648243 of 
info@kunstbalie.nl

Auto loopt schade op door pur schuim
Afgelopen week heeft een auto, die gepar-
keerd stond aan de Borchmolendijk, schade 
opgelopen door pur schuim. Een ‘oude’ put, 
die niet meer werd gebruikt, werd afgevuld 
met het pur schuim, zodat er geen water meer 
in kon komen te staan. Verrassenderwijs kwam 
het schuim er aan de andere kant, bij een klei-
nere put, weer uit. Daarboven stond een auto 
geparkeerd. Deze werd flink aangetast door 
de vloeistof, die zeer hardnekkig kan zijn.
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Tweede Kerstdag: 
WHITE PARTY  

zondag 11 december: 
COUNTRY CD MIDDAG

(neem je eigen country cd mee 
en dans samen op je favoriete muziek)

zondag 4 december: 
IK HOU VAN 

SINTERKLAASPARTY

Al twintig jaar een 
begrip in feesten 

en partijen

Pastoor Clercxstraat  
53-55, Zijtaart, 

tel: 0413-363638, 
www.feestzaal.nl

zaterdag 17 december: 
TOP 100 REQUEST

(Via top100@jongnederlandzijtaart.nl kun je je eigen top 10 inleveren. 
De populairste platen worden die avond gedraaid! 

Organisatie: Jong Nederland Zijtaart)

Al twintig jaar een begrip in feesten en partijen
Vanaf het begin dat Franc en Yvonne Kleijngeld het café en de zaal in 1991 overnamen  

hebben ze gelijk hun stempel gedrukt in de regio. Ze zijn uiterst professioneel in het 

verzorgen van een goed feest. Ook hebben ze een feestcafé weten te realiseren wat al 

vlug in de volksmond "Kleijngeld" werd genoemd. 

Na diverse verbouwingen is er vanaf 1999 ook een "Hooizolder" aan het complex toe-

gevoegd.  Daardoor kun je feesten in de zaal met zo'n 200 personen en op de "Hooi-

zolder" met 80 personen. Ieder feest is uniek en daarom wordt er ook veel tijd besteed 

aan het afspreken van uw feest om er voor te zorgen dat het op maat gesneden is. 

“Iedereen wil toch zijn persoonlijke voorkeur verwerkt zien”, volgens uitbater Franc 

Kleijngeld. Onlangs heeft het gehele pand een metamorfose ondergaan en is de lo-

catie weer up-to-date voor de toekomst. De nieuwe technieken op het gebied van 

led-verlichting en geluid hebben geen afbreuk gedaan aan de warme uitstraling van 

weleer en eenieder zal zich gelijk bij binnenkomst welkom voelen. 

Ook is de locatie een toevluchtsoord voor verschillende lokale verenigingen. Weke-

lijks vertoeven fanfare St. Cecilia, EHBO, motorclub Straal Open, dartclub Kleijngeld 

Zijtaart, Little Money Dancers etc. bij Kleijngeld. Ook bruist het café van diverse ac-

tiviteiten zoals a.s. zondag ‘Ik hou van sinterklaasparty’, 17 dec Top 100 allertijden 

en 2e kerstdag ‘Whiteparty’. Info www.feestzaal.nl Ook door het jaar heen zijn er 

veel activiteiten, want wie kent natuurlijk niet de optocht van Zijtaart met aanslui-

tend feesten bij Kleijngeld? Gegarandeerd een mooie dag! Komend jaar op 18 februari. 

Franc en Yvonne Kleijngeld heten iedereen van harte welkom.
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Concordia/Boskant neemt punten 
mee naar huis  

Zondag stond de uitwedstrijd te-
gen ZIGO in Tilburg op het pro-
gramma. Het was belangrijk voor 
Concordia/Boskant om te winnen 
om zo de eerste punten van het 
seizoen mee naar huis te nemen. 

Concordia/Boskant begon scherp 
aan de wedstrijd, er werden mooie 
aanvallen opgezet en de verdedi-
ging stond goed. ZIGO wist toch 
als eerste de korf te vinden en 
kwam door het benutten van een 
strafworp en een afstandsschot op 

een 2-0 voorsprong. Concordia/
Boskant bleef naar kansen zoeken 
en wist met goed uitgespeelde 
aanvallen terug te komen tot een 
2-2 stand. Hierna ging de wedstrijd 
lange tijd gelijk op. Concordia/
Boskant had de beste aanvallen en 
kreeg mooie kansen, maar ZIGO 
maakte de paar kansen die ze kre-
gen goed af. Zo werd er met een 
6-6 stand gerust. Direct na rust wist 
Concordia/Boskant op voorsprong 
te komen 6-7. De aanvallen be-
gonnen wat stroever te lopen en de 

mooie aanvallen zoals voor de rust 
bleven uit. Gelukkig werd er in de 
verdediging weinig weggegeven 
zodat er rustig gezocht kon worden 
naar een doelpunt. Zo wist Concor-
dia/Boskant uit te lopen naar een 
6-9 stand. ZIGO leek even weer 
dichterbij te komen door de 7-9 te 
maken maar Concordia/Boskant 
liet direct zien deze voorsprong niet 
meer uit handen te geven en kwam 
met twee mooie doelpunten op 
7-11. In de slotminuten wist ZIGO 
nog eenmaal te scoren 8-11.

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

Vier keer brons tijdens Brabantse 
Sprint Kampioenschappen

zwemmen

Tijdens de Brabantse Sprint Kam-
pioenschappen die gehouden 
werden in het Pieter van den 
Hoogenband Zwemstadion in 
Eindhoven hebben de zwemmers 
van Argo 4 keer een bronzen me-
daille behaald. Twee daarvan wa-
ren voor Bram Rooyakkers op de 
50m vlinderslag in 0.41.12 en 

op de 50m schoolslag in 0.43.03 
(Clubrecord). 

Daarnaast vielen er twee esta-
fetteploegen in de prijzen: Mees 
Schouten, Bas Gibbels, Pascal 
van Bakel en Jannus van Dinther 
op de 4x50m vrije slag in 2.04.84 
en Wessel Brands, Pascal van Ba-

kel, Mees Schouten en Jannus van 
Dinther op de 4x50m wisselslag 
in 2.27.33. Ook de andere zwem-
mers hebben goede prestaties 
neergezet: Kijk voor de rest van de 
uitslagen op www.mooirooi.nl

De bronzen estafetteploeg: Bas, Jannus, Pascal en Mees

Bram Rooyakkers, 
winnaar van 2x brons

Eenvoudige overwinning 
waterpolodames Argo

waterpolo

Met een uitslag van 10-7 zou het 
beeld kunnen ontstaan dat het 
een redelijk gelijkwaardig treffen 
is geweest tussen de waterpo-
lodames van Argo en de Treffers 
uit Rosmalen.  In praktijk kan de 
score als geflatteerd beschouwd 
worden en was Argo vanaf het 2 
part van de wedstrijd duidelijke 
de betere ploeg. 

Afgelopen zaterdag stond deze 
wedstrijd van de middenmoters 
op het programma, waarbij Argo 
op papier toch wel de favorieten-
rol had. Coach Anja van Wanrooij 
koos ervoor om met een stevige 
pressing de wedstrijd aan te van-
gen, vooral ook omdat de kracht 
van de tegenstander lastig in te 
schatten was. Deze tactiek resul-
teerde als snel in teveel persoon-
lijke fouten en daarmee uitslui-
tingen aan de zijde van Argo. De 
coach besloot op basis daarvan al 

in het 2e part over te stappen naar 
een zone verdediging en dat bleek 
een gouden greep te zijn. Hierdoor 
werd de angel uit het fysieke spel 
van de Treffers  gehaald waardoor 
Argo veel beter in het spel kwam. 
De gedwongen afstandsschoten 
van de Treffers werden prima ge-
pareerd door de keepers Yvonne 
van der Vorstenbosch en Marleen 
van de Wijdeven, die elkaar dit 
seizoen in de wedstrijden afwis-
selen. Na het 2e partje trok Argo 
het spel na zich toe en de over-
winning is geen moment meer in 
gevaar geweest. Door deze winst 
handhaaft Argo zich in de top 3 
van de competitie. Doelpunten in 
deze wedstrijd zijn gemaakt door 
Josine Raaijmakers (4x), Gabri van 
Boxmeer, Renske van de Burgt 
(2x), Paula Smith, Inge Habraken 
en Liesbeth vd Korst.

Uitslagen

B1 - De Treffers  11-3
Aquamigos – Bcombi 5-21
C1 - HZPC Horst 5-8
D1 - OZC`57  1-15
D2 - De Treffers  2-14
Dames 1 - De Treffers 10-7
E1 – PSV  4-11
Heren 1 - Nayade Classic 7-5
Heren 2 – Nuenen 11-4

Programma
Zaterdag 3/12 in het Z.I.B. te Best:
E1 - De Punderman 15.45u
D1 – Lutra   16.15u
D2 – Arethusa  16.45u
C1 - Zeester-Meerval 17.15u
B1 - ZVDO`74  18.00u
Dames 1 – Lutra  18.45u
Heren 2 - Hellas-Glana 19.30u
Heren 1 - De Stormvogel 20.15u

Za 3/12 
in De Molen Hey te Schijndel:
BCombi - De Treffers 19.00u

Rooise zwemmers presteren voortreffelijk tijdens 

Brabantse Sprint Kampioenschappen: 

Tijdens de Brabantse Sprint Kampioen-
schappen afgelopen weekend in het 
Pieter van den Hoogenband zwemsta-
dion in Eindhoven hebben zwemmers 
uit Sint-Oedenrode, die sinds medio 
2011 uitkomen voor Zeester-Meerval 
uit Uden, zeer goed gepresteerd. 

Elise Pennings werd 3 x Brabants Kam-
pioen op individuele afstanden en 2 
x tweede. Bij de estafettes behaalde 
Elise samen met haar ploeggenoten 
nogmaals 2 x het Brabants Kampi-
oenschap. Fleur van Brakel werd 2 x 
Brabants Kampioen samen met haar 
ploeggenootjes in de estafette af-
standen. Tevens behaalde Fleur een 
mooie 2e plaats op de vlinderslag en 
3e plaats op de vrije slag. Fime Nam-
wansa deed ook goede zaken. Hij 
won één zilveren medaille op de 50 
meter vlinderslag en twee bronzen 
medailles op de 100 meter wisselslag 
individueel en  4 x 50 meter wisselslag 
samen met zijn ploegmaatjes. 

Hierbij het totaal overzicht:   
Elise (senioren 1) 
2e 50 m vlinderslag in  0.29.66 
2e 50 m rugslag in  0.31.78  
1e 50 m vrije slag in  0.27.13
1e 50 m schoolslag in  0.34.92 
1e 50 m wisselslag in  1.07.91 
1e 4x50 m wisselslag in  2.02.54 
1e 4x50 m vrije slag in  1 .50.31 
(individuele tijd 0.27.05 als start-
zwemster) 

Fleur (junioren 3) 
6e 50 m rugslag in  0.35.63 
6e 100 m wisselslag in   1.17.33
3e 50 m vrije slag in  0.29.54 
2e 50 m vlinderslag  0.33.29 
1e 4x50 m wisselslag in  2.16.45 
1e 4x50 m vrije slag  1.58.40

Fime (junioren 4) 
8e  50 m vrije slag  in  0.26.43 
7e  50 m rugslag  in  0.31.50 
5e  50 m schoolslag in  0.33.92 
3e  100 m wisselslag in  1.05.83
3e  4x50 m vrijeslag  in  1.40.40   
2e  50 m vlinderslag in  0.27.95 

verf behang
& woondecoratie

Borchmolendijk 15
Sint-Oedenrode

Tel: 0413 471431

maandag gesloten
di t/m do 9.00-18.00 uur

vr 9.00 -20 .00 uur
za 9.00-17.00 uur

info@bij-jet.com
ww w.bij-jet.com

O K T O B E R  W O O N M A A N D
N IE UW E  N AJAAR S C O LL E CT I E  201 0

HELE  MAAN D 

Borchmolendijk 15
5492 AJ Sint-Oedenrode

0413 – 471431
www.bij-jet.com

 
 

20% korting  

Leuke 
accessoiresVoor al uw bouwwerkzaamheden

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

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw

VVRooi/ADR volleybal

Woensdag 23 november speel-
den de heren van VVRooi uit bij 
Nuvoc (Veldhoven). Door niet fel 
en nauwkeurig genoeg te starten, 
moest VVRooi de eerste set aan 
de thuisploeg laten. Met een set-
stand van 25-21 bleef de schade 
enigszins beperkt. 

Het herstel volgde direct in de 
tweede set. De veldverdediging 
was een stuk beter en aan het 

net toonde VVRooi meer power. 
Dit resulteerde in een 25-21 set-
winst. In de spannende derde set 
ging VVRooi bij 19-21 nog aan de 
leiding maar in de slotfase heers-
te Nuvoc. Setstand: 25-21. In de 
vierde set nam VVRooi het initia-
tief. Via een 5-10 voorsprong en 
degelijk side-out spel, ging de set 
met 17-25 naar VVRooi. De wed-
strijd eindigde zo in een 2-2 gelijk-
spel.   

Al uw sport 

en verenigingsnieuws 

wordt gratis geplaatst! 
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HELMOND De Hoefkens 1B 

VEGHEL Gasthuisstr. 36 

DEURNE Molenstraat 7
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Voeding met gezond verstand www.diepvriesspecialist.nl

Kipsaté
Diepvriesspecialist

8 stuks

van 3,99

voor.........

Oesters
Kaipara

12 stuks

van 12,95

voor.........

Tilapiafi let
Diepvriesspecialist

1 kilo

van 7,95

voor.........

Broodje frikandel
Diepvriesspecialist

8 stuks

van 6,99

voor.........

2,99

2,99

7,99

5,99

4,99

7,99

Worstenbroodjes
Beckers 

30 stuks

van 9,95

voor.........

1,99 2,50

Italiaanse 
groentenmix
Diepvriesspecialist

1 kilo

van 2,75

voor.........

Bloemkool-
roosjes
Diepvriesspecialist

1 kilo van 1,99 voor 1,49

Nu 2 zakken
voor slechts

Roomijsblok
vanille
Diepvriesspecialist

10 stuks

van 4,59

voor.........

Saucijzen-
broodjes
Beckers 

24 stuks

van 13,99

voor......... 9,99
Slagroomsoesjes
van Diemen

500 gram

van 3,79

voor.........

2,99

Stoofvlees/
hachee
Diepvriesspecialist

500 gram

van 4,29

voor......... 2,99

Kipragout
Diepvriesspecialist

500 gram

van 4,99

voor......... 3,99

Bamischijf oriëntal
Diepvriesspecialist

schaal 4 stuks van 3,69 

voor 2,49

Nu 2 schalen
voor slechts 3,99

SPAARKAARTAANBIEDING: 
TEGEN INLEVERING VAN 

10 SPAARPUNTEN 

GRATIS VANILLE IJSTAART, CRISTALLO
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Een spetterend optreden van:

Anne van der Heijden 
en Bas Soetens

Zondag 4 december
vanaf 19.00 uur

D n Dommel presenteert:

markt 15     5492 AA sint-Oedenrode     tel:0413-473979

tapperij en eeterij d  n dommel 

Anne van der Heijden 
en Bas Soetens

Koninginnedagweekend 

bij Cafés Oud Rooij en d’n Dommel 

Met 

LIVE MUZIEK
 op het terras!!

Koninginnedagweekend 

bij Cafés Oud Rooij en d’n Dommel 

Met 

LIVE MUZIEK
 op het terras!!fotokaart

 Anne 148
x148mm.qx

p  2-3-20
11  23:17

  Pagina 
1

30 april vanaf 18:00 uur

Stash

1 mei13.00 tot 19.00 uur

Anne vd Heijden en band

Cafe Oud Rooy, Markt 13, 0413-473166 - Cafe D’n Dommel, Markt 15, 0413-473979

Oproep EJOS reünie/doe-avond
Enkele oud leden in samenwerking 
met het huidige bestuur van EJOS 
zijn volop bezig met de voorberei-
dingen van de reünie /doe avond 
van 28 Januari a.s. Veel oud leden  
hebben zich al opgegeven voor deze 
avond, maar wij willen niemand 
vergeten, daarom deze 2e oproep.

De meeste hebben een persoonlij-
ke uitnodiging ontvangen en heb-
ben spontaan gereageerd, maar 
wij zijn waarschijnlijk wel enkele 
mensen vergeten, die wij daarom 
via deze weg willen benaderen.
Hebt U geen uitnodiging ontvan-
gen en bent U lid of oud lid van 
EJOS geef U dan alsnog op, Uw 

partner is ook van harte welkom.

De reünie/doe-avond wordt ge-
houden op 28 Januari a.s. en wel 
bij Handboogvereniging Ontspan-
ning aan de Bremhorst 8 (sport-
park Kienehoef) aanvang is 20,00 
uur. De kosten voor deze avond 
zijn 10 euro p/p.  Op deze avond 

kunnen we gezellig onder het ge-
not van een hapje en een drankje 
oude verhalen ophalen, en kijken 
naar filmpjes van 40 jaar geleden 
die via een beamer vertoond wor-
den, ongetwijfeld staat U er ook 
nog op ! Verder zijn er vele oude 
foto’s te zien en kunt U zelf on-
der deskundige begeleiding hand-

boogschieten.

Kortom een hele avond vermaak. 
Zin in deze reünie?  Geef U dan 
alsnog op. 
Dit kan via onze tijdelijke website 
www.ejos.nl Of via Mieke van de 
wandelclub. Op de website kunt U 
meer info vinden.

wandelen

Jasper van den Oetelaar mag op judokamp in Japan

Via Japan Mark Huizinga achterna

Van Schijndel naar Sint-Oedenrode
Jasper is een dertienjarige jongen 
uit Schijndel. Hij is uiterst talentvol 
in zijn sport. Dat bleek al op jonge 

leeftijd. Vanaf zijn zesde jaar staat 
hij op de mat. Hij begon te judoën 
in zijn geboorteplaats, maar al snel 
bleek dat een stapje hogerop beter 

zou zijn voor de ontwikkeling. Dai 
Ippo in Rooi bleek drie jaar gele-
den een ideaal vervolg. De vereni-
ging staat namelijk regionaal heel 
hoog aangeschreven. De lat ligt er 
hoog en er wordt scherp en goed 
getraind. Jasper judoot nu tegen 
betere sparringpartners uit Rooi en 
omgeving. 

Van Sint-Oedenrode naar Eindhoven
Ook in Rooi weet Jasper zich her-
haaldelijk te onderscheiden. Hij pakt 
prijzen en groeit zowel tactisch als 
technisch. Toch valt er nog veel aan 
te schaven. Daarom traint hij sinds 
een jaar op dinsdagavond in Eind-
hoven onder de Engelsman Mark 
Earle. Dan staat de kleine, maar 
potige Schijndelnaar tegenover de 
besten van Zuid-Nederland. Jasper: 
“Het gaat meestal wel aardig. Het is 
pittiger dan hier in Rooi, maar hard 
trainen en zware wedstrijden vind 
ik het mooist.” Behalve technisch 
en tactisch wordt er ook op kracht 
getraind. Daarnaast staat discipline 
hoog in het vaandel. Geleerd wordt 
hoe er om moet worden gegaan 
met verlies. 

Op naar Japan!
De Sanixcup is een prestigieuze 
wedstrijd in Japan waaraan zestig 
Japanse clubs en een tiental landen-
teams uit heel de wereld aan deel-
nemen. Via de talententrainingen in 
Eindhoven werden er zeven judoka’s 
geselecteerd om mee te gaan naar 
het land van de rijzende zon. Tot zijn 
grote blijdschap was Jasper één van 
de uitverkorenen. “Toen ik het hoor-
de heb ik de hele dag staan stuite-
ren”, glimlacht de judoka. “We gaan 
voor negen dagen naar Japan. Op 
21 december vetrekken we. We heb-
ben er twee dagen voorbereiding en 

twee dagen toernooi. De rest van de 
dagen gaan we trainen bij Japanse 
clubs. Ik ben benieuwd hoe het toer-
nooi gaat verlopen. Ze doen er niet 
aan gewichtsklassen, zoals hier, dus 
ik kan best tegen een Japanner staan 
van honderd kilo, haha. Er is ons 

verteld dat we sowieso weinig kans 
maken om een wedstrijd te winnen.” 
Wat er na Japan volgt? Tja, wie zal 
het zeggen? Het grote voorbeeld 
van Jasper is in ieder geval Mark 
Huizinga. Een wereldberoemde 

judoka die furore maakte op de 
Olympische Spelen. Hij zal ook 
vast wel eens in zijn jonge jaren 
naar Japan zijn geweest om er te 
judoën. Laat dat een extra stimu-
lans zijn voor het jonge Schijndelse 
talent in Rooise dienst.

Engeland is de bakermat van het voetbal. Thailand is heilig voor iedere 
Kickboxer. Het walhalla voor de judosport is Japan. De sport ontstond 
in dat land en is na het zeer traditionele sumo-worstelen één van de 
grootste volkssporten. Judoka’s over de hele aardbol watertanden bij 
de gedachte om daar eens te mogen trainen. Jasper van den Oetelaar 
van Budovereniging Dai Ippo uit Sint-Oedenrode is uitverkoren om er 
op trainingskamp te gaan. Hij kan het nog steeds niet geloven.

“HARD TRAINEN EN ZWARE 
WEDSTRIJDEN VIND IK HET MOOIST.”

De Vriendschap
Pastoor Teurlingsstraat 30

5492EE Sint Oedenrode
Tel: 0413 472572

info@devriendschapboskant.nl

Zaterdag 10 december:
Live optreden Déjà vu!  

Aanvang: 20.00 uur.
Entree gratis!

 Info op: www.dejavuband.nl

Zaterdag 17 december:
Kerstgala danscentrum Cultura!

Kaartjes in voorverkoop: € 15,00
Incl. Kir Royal bij binnenkomst 

en diverse luxe hapjes gedurende de avond!
Aanvang: 19.30 uur.

26 december: 
4 gangen kerst diner,

 3 keuze menu! € 34,95 p/p
Alleen via reservering van 13.00-20.00 uur. 

Informeer naar het keuzemenu!

Zaterdag 26 december: 
vanaf 21.00 uur:

 X-mas party @ de Vriendschap
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Nijnselse ruiters en ponyruiterspaardensport

Onze springruiters zijn afgelopen 
weekend te gast geweest in Asten. 
Op zaterdag was de 6e plaats voor 
Annette van Engeland met Miss 
Harley in de klasse L. Op zondag 
wist Judith van den Nieuwenhuij-
zen de 4e plaats te pakken in de 
klasse B met haar Cascin. In de klas-
se L was de 2e plaats voor Suzan 
van Gastel met Biesielottie en de 
8e plaats voor Noortje Gevers met 
Breaker, gevolgd door Suzan op de 
10e plaats met Bon Giorno Go. In 
de klasse M pakte Suzan de 2, 4e én 

7e plaats met respectievelijk Anna 
H., Boogie Woogie en Harmony. In 
de klasse Z pakte Suzan nog even 
de 10e plaats met Zuberlina.

In Ermelo vond afgelopen zater-
dag de 1e bezichtiging plaats van 
de jonge rijpaardhengsten voor de 
NRPS Hengstenkeuring. Leuk om 
te vermelden is dat de jonge hengst 
Liebling (v:Landjonker), in eigendom 
van Marwin en Judith van den 
Nieuwenhuijzen, door mag naar de 
2e bezichtiging op 7 januari aan-

staande.
In Breugel werd een tweedaagse 
dressuurwedstrijd verreden. 
Martijn van Stiphout was zelf niet 
tevreden over zijn rit, maar de jury 
dacht daar toch anders over. Een 
5e plaats leverde dat op voor 
Martijn en Allure in de klasse L1.  
In de klasse Z1 ging de overwin-
ning naar de combinatie Marieke 
Siertsema en Zarotte. Zondag was 
de overkamping voor de finale-
plaats. Dat leverde deze succes-
volle combinatie de 3e plaats op.

2-0 Bekerwinst Rhode tegen DVG 

Net als vorig jaar was DVG in de 
derde bekerronde de tegenstander 
en ook ditmaal wist Rhode zich te 
plaatsen voor de voor de ronde.  In 
de vierde ronde is dit keer Hees-
wijk de tegenstander, dat met 0-1 
van Constantia won. 

Rhode begon zondag zonder 5 

basisspelers die o.a. i.v.m. lichte 
blessures werden gespaard. Rhode 
was wel de betere ploeg, maar 
speelde toch te slordig om het 
DVG heel erg moeilijk te maken. 
Na een minuut of 20 kwam Rho-
de uit een corner op voorsprong, 
de bal werd teruggelegd op Roel 
Smeets die hard inschoot en voor 

een 1-0 ruststand zorgde. Rhode 
begon daarna goede aan de 2e 
helft, er kwamen ook kansen, o.a. 
een schot uit een moeilijke hoek 
van Tim Stewart dan net voorlangs 
ging. Halverwege de 2e helft zakte 
Rhode wat terug en kon DVG wat 
druk gaan zetten. Maar het was 
juist Rhode dat toen scoorde. Bas 
van Kuringen worstelde zich door 
de DVG defensie, werd tegen de 
grond gewerkt en mocht vervol-
gens vanaf de 11 meter de tweede 
treffer laten aantekenen. Rhode 
had geluk toen de vrijstaande DVG 
spits in de 85e minuut de paal 
raakte. Daarmee was de strijd be-
slist en er kwamen nog een aantal 
kansen voor Rhode, o.a. voor Mike 
Reniers die tweemaal de doelman 
van DVG op de proef stelde, het 
bleef echter 2-0.  Zondag speelt 
Rhode weer voor de competitie en 
ontvangt dan Boekel Sport, even-
als Rhode een middenmoter. 
Voor meer informatie zie ook 
www.rhode.nl.

Aanstaande zondag derby Boskant 1-DVG 1 
Aanstaande zondag staat de derby 
Boskant 1-DVG 1 op het program-
ma. In de uitwedstrijd stond er, na 
een spectaculaire inhaalrace van 
DVG,  een 3-3 eindstand op het 
scorebord.

Zondag a.s. staat er voor het vaan-
delteam van Boskant opnieuw een 
derby op het programma. Deze 
keer is DVG te gast. De uitwed-
strijd eindigde in 3-3. Lange tijd 
zag het daar niet naar uit, maar 
de ploeg uit Liempde wist in de 
laatste 15 minuten een 0-3 ach-

terstand in te halen om zodoende 
toch nog één punt in eigen huis te 
houden. Het verschil op de rang-
lijst bedraagt slechts 2 punten 
(Boskant 18, DVG 16) zodat beide 
teams een overwinning uitstekend 
kunnen gebruiken om aansluiting 
bij de top 3 te houden. Voor a.s. 
zondag staat niet alleen de wed-
strijd gepland! Om 13.30 uur spe-
len twee jeugdteams een onderling 
duel en na de wedstrijd is er ruim 
gelegenheid voor een 3e helft. Ui-
teraard met muziek. Hopelijk kan 
er dan door aanhangers en spelers 

van beide teams nog uitgebreid te-
ruggekeken worden op een mooie 
en spannende pot voetbal!

Afgelopen zondag speelde Bos-
kant 2 een bekerwedstrijd tegen 
Margriet 3. Voor Boskant 2 is het 
bekeravontuur door de 1-2 neder-
laag voorbij. Kansen volop, maar 
een slimmer (en ervarener) Mar-
griet trok tegen het jonge Boskant 
team uiteindelijk aan het langste 
eind. Meer info over voetbalver-
eniging Boskant vindt u op de 
Boskant site: www.vvBoskant.nl

voetbal

Stef en Jur aan 
de start in Tilburg

Afgelopen zaterdag stonden Stef 
en Jur van Lierop aan de start in 
Tilburg. Jur zat er meteen heel 
erg goed bij na de start en ging 
als vierde het snelle en technische 
veld in van 14 deelnemers. Er za-
ten een paar klimmetjes in en een 
lang stuk over zwaar en nat gras. 
Daarna kwam er een stuk waarbij 
de technische jongens het verschil 
konden maken.

De kleine renner profiteerde daar 
goed van en kwam op de 2e plaats 
met nog een ronde te gaan. Maar 
net voordat Jur aan het lange stuk 
op het gras wilde beginnen, werd 
hij verrast door een aanval van 
renster. Jur probeerde nog wel de 
2e plek terug te pakken, maar dat 
lukte niet meer. Zo werd hij de 1e 
jongen en 3e algemeen en stond 
hij voor de 2e keer op het podium.

Zijn broer Stef stond een langer en 
nog zwaarder rondje te wachten 
met daarin een zandbak van on-
geveer 30 meter lang met nieuw 

zand. Daar kon je fietsend niet 
door. Er moest dus gelopen wor-
den. Stef mocht voor de afwisse-
ling (na loting) weer achteraan 
starten van de 38 deelnemers. Zijn 
start was goed, maar op het klim-
metje werd voor hem gevallen. 
Stef wilde het fietsend oplossen 
maar dat bleek een verkeerde keu-
ze. Net op het moment dat Stef 
aan wilde fietsen was het Perry 
die hem lopend flink afsneed. De 
Rooienaar kwam ten val.

Stef, die op dat moment op een 
14e plek lag, moest daardoor ze-
ker zeven renners voorbij laten 
gaan en kon zo weer aan een in-
haalrace beginnen. Hij kwam heel 
erg goed terug, maar de zandbak 
was niet zijn ding. Daar moest Stef 
flink afzien en dus zag hij het gaat-
je met zijn voorgangers niet klei-
ner worden. Uiteindelijk werd hij 
knap 19e.  Volgende week staat er 
een dubbel programma klaar voor 
de gebroeders. Ze crossen dan in 
Moergestel en Lieshout.

wielersport

Jur haalde in Tilburg een derde plaats

Biedt een ruime collectie kerstkaarten 
Voor zowel zakelijk als particulier
Ook eigen ontwerp is mogelijk 
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Nijnsel E1 najaarskampioenvoetbal

Afgelopen zaterdag 26 november 
kon bij Nijnsel E1 rond de klok van 
half twaalf de vlag in top. Na het 
laatste fluitsignaal, bij Rood Wit’62 
in Helmond, konden de armen in 
de lucht en kwam er eindelijk een 
einde aan een slopende maar suc-
cesvolle najaarscompetitie. 

De wedstrijd eindigde in 3-3 na 
een 0-3 voorsprong. Het waren 
tevens de eerste verliespunten van 
dit seizoen. Van een eenzijdige 
overmacht was echter geen sprake 
want zowel Rood Wit’62 als Bran-
devoort hielden Nijnsel voortdu-
rend in het vizier en dus ook al die 
maanden de druk op de Nijnselse 
ketel. Enkele weken geleden werd 

in een rechtstreeks duel tussen de 
toenmalige koplopers Nijnsel en 
Brandevoort de basis gelegd voor 
het kampioenschap. In een wer-
velende show werden de Helmon-
ders aan de zegekar gebonden en 
die voorsprong gaf Nijnsel niet 
meer uit handen, ofschoon tegen 
mindere tegenstanders de geel-
blauwe trein niet altijd even snel 
op stoom kwam. De leiding die 
bestaat uit Johan Scheepens, Rien 
Verkampen en trainer Rick van der 
Vleuten wisten het team echter 
elke week opnieuw te motiveren 
en bij te sturen waar nodig. Spon-
soren Frans en Joke Sijbers kijken 
ook met onverdeeld genoegen 
naar de vreugdevolle taferelen. De 

sympathieke en betrokken  kalver-
handelaar: ‘Ik krijg altijd een ge-
weldig gevoel als ik die mannen op 
de platte kar door Nijnsel zie trek-
ken. Het voetbal op deze leeftijd is 
nog echt leuk. De jongens krijgen 
niet te veel opdrachten mee, trek-
ken lekker ten aanval en mogen 
ook nog eens een individuele actie 
maken. Dat is toch nog steeds de 
charme van het voetbal?’

Op 28 januari 2012 begint de 
Voorjaarscompetitie, ongetwijfeld 
in een zwaardere klasse. Maar 
daar gaan de jonge Nijnselaren 
niet voor opzij. Dat hoort bij het 
leerproces. En de platte kar wordt 
niet te ver weggezet…….

Vlnr. trainer Rick van de Veuten, Alex Raaijmakers, Carlo Schuurmans, leider Rien Verkampen, Mike Bouwmans, 
Hayke van den Boomen, Gijs van de Eertwegh, leider Johan Scheepens, Mitch Peters, Jari de Haan, Wouter van 
Nuland, Joke Sijbers, Jan Scheepens, Mathijs Verhagen, Frans Sijbers (niet op de foto trainer Wouter de Louw. )

Mini F-jes Ollandia glansrijk Herfstkampioen 

De mini F’s van Ollandia hebben in de 
najaarscompetitie een prachtige pres-
tatie geleverd. Onze voetbaltalentjes 
zijn ongeslagen kampioen geworden, 
een prestatie van formaat. Trainers 
en leiders, Nicole Maas, Hans van 
Eijk, Conny van de Biggelaar en Peter 

van Lierop zijn trots op hun team. We 
hebben kwalitatief een sterk team, ze 
voetballen zeer doelgericht en zijn 
mateloos enthousiast. Op de trainin-
gen, die altijd druk worden bezocht, 
brengen wij ze spelenderwijs de fijne 
kneepjes van het voetbalspel bij, al-

dus een van de trainers. 

Op de foto van links naar rechts: 
Björn van Eijk, Stijn van Oorschot, 
Bas van Lierop, Kay Verhagen, 
Dirk van de Biggelaar, Merlijn 
Peters, Lars van Doorn.

Casper de Gruiter 
Rhode

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

De 8 jarige Casper de Gruiter is 
zondag 4 december ”Pupil van de 
Wedstrijd” bij de thuiswedstrijd 
van Rhode 1 tegen Boekel Sport 1. 

Casper voetbalt voor het 2de sei-
zoen bij Rhode. Nu staat hij in de 
F5 zijn trainers waar hij de voet-
baltrucjes leert zijn Casper Aalders 
en Joep van de Broek. De leiders 
op zaterdag zijn Ton Schoo en zijn 
moeder Nathalie. Casper’s positie is 
rechts op het middenveld. Dit doet 
hij super goed. Zijn favoriete voet-
balclub is Oranje maar ook PSV. 
Playmobil vindt hij ook leuk. Ca-
sper is iedere week trouw aanwezig 
bij de training en wedstrijd. Casper 
zal aanwezig zijn bij de warming-
up van Rhode 1, de aftrap nemen 
en de verdere verrichtingen van 
Rhode 1 vanuit de dug-out volgen. 
Wij wensen Casper een gezellige 
voetbalmiddag bij Rhode.

Ollandia start 2de competitiehelft tegen WHV
Na de 1ste competitiehelft goed 
te hebben afgesloten, begint ko-
mende zondag alles weer van 
voor af aan. De punten blijven be-
houden, maar  verder begint alles 
opnieuw en door de goede resul-
taten zullen de meeste tegenstan-
ders nu anders tegen het zwart/
witte team aankijken. 

Maar het vertoonde spel en de be-
haalde resultaten geven ook voor 
Ollandia vertrouwen voor een 
goede 2de competitiehelft. Deze 
begint zondag op sportpark De 
Hoef in Loosbroek, waar Ollandia 
dan zal aantreden tegen WHV. In 

de 1ste competitiewedstrijd thuis 
was Ollandia met 5-2 te sterk, 
maar WHV heeft zich sindsdien 
verder goed hersteld en staat op 
een gedeelde 4de plaats. Met 40 
doelpunten voor en 30 tegen heb-
ben ze een veel scorende aanval, 
maar krijgen ook veel doelpunten 
tegen. Dat WHV een sterke tegen-
stander is bleek wel in de vorige 
competitiewedstrijd, waarin het 
thuis maar liefst met 8-0 te sterk 
was voor WEC. Maar ook de 6-1 
van Ollandia tegen SCMH mag er 
zijn, dus zullen beide teams met 
vertrouwen deze wedstrijd ingaan. 
Als Ollandia zoals gebruikelijk 

weer de steun krijgt van haar vele 
supporters, dan zien wij met rea-
listisch vertrouwen deze wedstrijd 
tegemoet. Ook de overige heren-
teams beginnen met de 2de com-
petitiehelft en zullen ook hierin 
weer gaan voor goede resultaten. 
De Ollandia Dames sluiten zondag 
hun najaarscompetitie af in en te-
gen Heeswijk, de nummer laatst 
op de standenlijst, en zullen er al-
les aan doen om dit met een over-
winning te doen. De jeugd speelt 
zaterdag vriendschappelijk, alleen 
Ollandia F2 speelt voor de 3de be-
kerronde tegen Gemert.

Ontspanning

De veteranen afdeling “De Rose-
laer” heeft dinsdagmiddag een on-
derlinge wedstrijd geschoten. Dag-
winnaars waren Albert Ofwegen 
met een nieuw PR en Jan van Erp 
met een score van 225. Verdere uit-
slag: Jan van Bergen 203, Leo van 
Breugel 201, Jan Gordijn 188, Jan 
Lathouwers 162, Ad Hastenberg 
153, Ron Spijker 148, Jan Habraken 
140 en Piet van Kemenade 105. 

Op vrijdagavond hebben de senio-
ren de eerste vriendschappelijk wed-
strijd tegen L ’Union uit Liempde 
om de wisseltrofee geschoten. Deze 
trofee wordt jaarlijks verschoten. De 
wedstrijd gaat erom wie het dichtst 
na twee wedstrijden eindigt bij het 
opgegeven gemiddelde. L ’Union 
uit Liempde werd dagwinnaar en 
met +1 tegen Ontspanning -2. Het 
wordt nog spannend in de tweede 
wedstrijd uit op 20 december.

Op zondagmorgen heeft Ontspan-
ning meegedaan met de tweede 

ronde om de NHB-beker. Het team 
van Ontspanning had een score 
van 1236. De uitslag van alle teams 
is nog niet bekend zodat niet dui-
delijk is of dit voldoende is om door 
te gaan naar de kwart finale. 
Op zondag hebben Piet en Sjef van 
den Berg een indoorfita geschoten 
in Almere. De eerste 60 pijlen wer-
den op 25 meter geschoten in de 
tweede serie van 60 pijlen werd op 
18 meter geschoten. Piet begon 
met 490 (PR) en hij schoot daar 
’s middags nog 530 (PR) bij. Met 
een totaal van 1020 punten werd 
hij winnaar bij de aspiranten. Sjef 
begon met 582 punten op 25 me-
ter. Hiermee verbeterde hij zijn ei-
gen Nederlandse record met maar 
liefst 20 punten. ’s Middags schoot 
hij 586. Met een totaal van 1168 
werd hij tweede bij de junioren.
Op woensdagavond schiet de 
jeugdafdeling hun pakjeswedstrijd 
en wordt op vrijdagavond 2 de-
cember de Zuilen van Ontspan-
ning verschoten.

handboogschieten

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

Een jongere uitstraling is nu ook voor ú mogelijk!

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

microdermabrasie - microneedling

Aanstaande zondag is Rody van 
de Koevering speelster van de 
wedstrijd bij Concordia/Boskant 
1. Zij spelen de wedstrijd tegen 
Bladella en Rody mag natuurlijk 
de eerste doorloopbal van de 
wedstrijd nemen. Rody speelt bij 
de E-pupillen van Concordia. 

Haar team is al een paar keer 
kampioen geweest, maar dit sei-
zoen is het wat lastiger. Rody is 
heel fanatiek met het trainen en 
tijdens de wedstrijden.  Er is maar 
een ding belangrijk en dat is win-
nen. We hopen dat Concordia/
Boskant 1 dit zondag ook gaat 
doen. 

Concordia/Boskant wenst Rody, 
haar broer en ouders een gezel-
lige middag met heel veel doel-
punten.

Rody van de Koevering
Boskant/Concordia

SPEELSTER VAN 
DE WEDSTRIJD
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Rooise 
Biljartcompetitie

biljarten

St.Joris  en Jachtrust behaalden in 
de 11e ronde een uistekende sco-
re van 94 resp. 92 punten.

Korte partijen: Wim Lathouwers 
(Beurs) 36 car. in 11 beurten (moy. 
3,27),  Hans Holdijk (Kofferen) 
30 car. in 11 beurten (moy. 2,72), 
Adriaan van Hastenberg (Gou-
den Leeuw) 22 car. in 11 beurten 
(moy. 2), Marcel de Laat (St.Joris) 
28 car. in 12 beurten (moy. 2,33), 
Nick Derks (Oud Rooi) 34 car. in 
13 beurten (moy. 2,61), Hennie 
Immens (D’n Toel) 30 car. in 13 
beurten (moy. 2,3), Dennis van de 
Wildenberg(Gin Keus) 26 car. in 
13 beurten (moy.2), Johnny Bax 
(Beurs) 22 car. in 13 beurten (moy. 
1,69), Joan van Hastenberg (Bos-
kant) 26 car. in 14 beurten (moy. 
1,85), Hellen van de Rijt (St.Joris) 

22 car. in 14 beurten (moy. 1,57), 
Ron van Adrichem (Boskant) en 
Wim Kaptijns (Jachtrust) 20 car. in 
14 beurten (moy. 1,42).

Uitslagen: ’t Straotje – Boskant 63-
77, Gouden Leeuw – Wapen van 
Eerschot 65-75, Kofferen – D’n Toel 
64-76, Beurs – Dorpsherberg 79-
61, Oud Rooi – ’t Pumpke 77-63, 
Gin Keus – Jachtrust 48-92, Wellie 
Winne Welles – St.Joris 46-94.

Stand: 1 Beurs 871, 2 St.Joris 844, 
3 Boskant 806, 4 Gin Keus 803, 
5 ’t Straotje 783, 6 Dorpsherberg 
764, 7 Jachtrust 763, 8 Wapen 
van Eerschot 758, 9 D’n Toel 756, 
10 Gouden Leeuw 755, 11 Wellie 
Winne Welles 742, 12 Oud Rooi 
731, 13 Kofferen 720, 14 ’t Pump-
ke 676.      

Biljarten in Wapen van Eerschot
In de 1e divisie nam team Parti-
colare het op tegen Biljartcentrum 
Osdorp en hier werd met 8-0 ver-
loren. In de 2e divisie speel aMate 
Communications tegen Iwécom 
en zij wonnen met 6-2 mede door 
een goede prestatie van Marc Ver-
haegen die zijn 35 caramboles in 
29 beurten wist te maken. Moy. 
1.206. Team Zwiers Grootkeuken-
service verloor met 6-2 van Bo-
jangles. In de 3e divisie behaalde 
team Didden Distributie de volle 

buit binnen door met 8-0 te win-
nen van Vingerhoedsmuseum. In 
de 4e divisie verloor Team v.d. Berk 
met 1-7 van La Plaza. In de dis-
trictcompetitie driebanden groot 
speelde team 1 tegen “t Ivoor en 
zij wonnen met 28-22. René v. 
Hak maakte zijn 27 caramboles in 
36 beurten Moy. 0,750. In de B2 
klasse werd met 30-21 gewon-
nen van de Linden. Jan Oortmann 
maakte zijn 25 caramboles in 29 
beurten. Moy.0,862.

BV Rooi wint topperbasketbal

Afgelopen zondag stond de top-
wedstrijd op het programma tus-
sen de gedeelde koplopers Attacus 
en de mannen van Erik Schuring. 
Na de verliespartij vorige week 

waren beide teams goed gemoti-
veerd om de punten te pakken.
 
Echter was het Rooi die scherp 
aan de wedstrijd begon met een 

ontketende Rob van Boekel met 
13 punten het eerste kwart. In de 
verdediging werd er enorm hard 
gewerkt zodat Veghel moeilijk tot 
scoren kwam. En in de aanval werd 
er snel gespeeld en goede opties 
genomen zodat het eerste kwart al 
30-17 was voor Rooi. Het tweede 
kwart begon en was het juist Veg-
hel die er een stapje bij deed zodat 
ze puntje voor puntje terug kwa-
men. En zelfs de rust ingingen met 
een 38-41 voorsprong. De rust 
kwam op het goed moment want 
nu starte Rooi weer sterk met een 
erg sterke Bram Kandelaars onder 
de borden wie veel belangrijke re-
bounds pakte totdat hij even licht 
geblesseert was. Nu kwam good-
old Patrick Bellemakers in het veld 
die 120% gaf en zo in korte tijd 
veel belangrijke rebounds pakte 
en zelf nog 4 punten meepakte. 
Zo begon Rooi met 62-52 voor-
sprong. Het laatste kwart stopte 
Veghel met press en stapte naar 
een zone verdediging over. Hier 
wist Rooi wel raad mee en zo werd 
er met 80-68 verdiend gewon-
nen. Ook een groot compliment 
aan Roy van de Laar en Pim van 
de Plas die bijna heel de wedstrijd 
press tegen hadden en hier goed 
mee om gingen.

Ook BV Rooi onder 12 wint
Ook de jongste spelers van BV 
Rooi moesten zondag spelen. Dit 
tegen de jongens van Grave. Rooi 
startte heel goed aan de wedstrijd 
en zo stond het na een kwart al 
10-0. Zo werd eigenlijk heel de 
eerste helft heel goed samen ge-
speeld waar de coaches Paul en 
Paul natuurlijk erg trots op waren.

De tweede helft kon beginnen met 
een 30-4 voorsprong. Alleen nu 
moesten de jongens van rooi met 
de handen op de rug verdedigen 
zodat ze goed leren staan in de ver-
dediging. In het zesde gedeelte van 
de wedstrijd was het zelfs zo nadat 
Martijn Verbakel scoorde, iedere spe-
ler van Rooi gescoord had. 

Zo werd er dus na hard te hebben 
gewerkt, verdiend gewonnen met 
52-24.

Bullshooter Nederland gaat single 
competitie opzetten

In Sint-Oedenrode gaat Bullshoo-
ter Nederland een single competi-
tie opzetten. Mark van den Akker,  
de regio coördinator Uden, heeft 
er voor gezorgd dat Sint Oeden-
rode de eerste in Nederland is. 
Bullshooter Nederland heeft de 
eindverantwoordelijkheid.

Hoe gaat de single competitie in 
zijn werk?
Een single competitie gaat per 
dorp/stad, dus niet per regio, zodat 
niemand ver hoeft te reizen. Er wor-
den 10 legs gespeeld. Je moet mi-
nimaal 1 keer in de 4 weken spelen 
en maximaal  4 keer in de 4 weken. 
Minimaal 1 keer tegen iedere spe-
ler. Er is geen speelschema, maar je 
daagt iemand uit die meer of even-
veel legs gewonnen heeft dan jij. Je 
draagt zelf zorg dat je minimaal een 
keer in de 4 weken speelt. Behalve 

als je langer dan vier weken op 
nummer 1 staat (je kan dan immers 
niemand uitdagen).

Wie mogen er inschrijven?
Iedereen die uit Sint Oedenrode 
komt waar de competitie plaats 
vindt. Ook de spelers van Bullshoo-
ter Nederland die in Sint Oedenro-
de uitkomen in de reguliere com-
petitie mogen zich inschrijven. Je 
mag je maar in 1 dorp inschrijven.

Wat kost de inschrijving?
10 euro per jaar. Dit is voor het bij-
houden van de uitslagen op www.
bullshooter.nl

Wanneer begint de competitie?
1 januari 2012 om 0:00 uur en 
eindigt op 31 december 2012 om 
0:00 uur

Hoe kan ik mee doen?
Je kan je eigen inschrijven door een 
mailtje te sturen naar 
info@wiersbv.nl of naar 
mark@bullshooter.nl. Inschrijven 
kan tot 14 december 2011. Dank-
zij de inzet van Mark gaat in Sint 
Oedenrode deze competitie  in elk 
geval van start bij een minimale 
deelname van 12 darters.

Wat zijn de speellokaties? In Sint-
Oedenrode kan er gespeeld wor-
den in de volgende cafés
Café d'n Toel (Olland) Café ’t Kof-
feren. Café van Ouds. Ben jij kroeg 
eigenaar en wil je ook je cafe ter 
beschikking stellen zodat er ook 
bij jullie in het café gegooid kan 
worden? Neem dan even con-
tact op met Mark van den Akker 
0647660053 of via 
mark@bullshooter.nl.

darten

Ollandse Biljartkampioenschappen
Op dinsdag 22 november zijn de 
zes wedstrijden uit de A klasse  
gespeeld. Van de zes spelers A 
klasse gaan er vier rechtstreeks 
over naar de halve finale. 

Albert van Driel moest aantreden 
tegen Johnny van Oorschot. Na 
een spannende partij wist Albert 
te winnen in 12 beurten met een 
gemiddelde van 3.75 en zijn hoog-
ste serie van 19. Ook zijn tweede 
partij kwam Albert tegen Rien van 
de Spank als winnaar uit de strijd. 
Cees Bouter speelde zijn twee par-
tijen tegen Henk v.d. Bergh en Ge-
rard v.d. Tillaart uit in respectieve-
lijk 13 en 14 beurten. Hoge series 
werden gemaakt door Rien v.d. 
Spank (20 en 11); Albert van Driel 
(19 en 14); Gerard v.d. Tillaart (17 
en 9); Cees Bouter (12 en 10). 

Vervolgens zijn op maandag 28 
november alle wedstrijden uit de 
2e ronde klasse B gespeeld. Van de 
twaalf spelers gaan er zes door naar 
de derde ronde. Frans van Esch 
wist zijn eerste partij overtuigend 
te winnen in 12 beurten (moyenne 
2.67 en zijn hoogste serie van 9). 
Desondanks wist hij zich niet te 
plaatsen voor de derde ronde. 

Peter Markus haalde in zijn eer-
ste partij tegen zijn rivaal Wil 
Koolen 10 wedstrijdpunten ( 14 
beurten,moyenne 1.86). Ook in 
zijn tweede partij haalde hij tegen 
Leo Hagelaars 8 wedstrijdpunten. 
Dit was voldoende om zicht te 
plaatsen voor de volgende ronde. 
Hoge series werden gemaakt door 
Arie Markus 12 en Bert van Kes-
sel met twee series van 8. Naast de 
uitslagen van de gespeelde wed-
strijden uit de A en B klasse treft 

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

Uitslagen 22 november 
De Dorpsherberg:
Henk v.d. Bergh 5 – Gerard v.d. 
Tillaart 7; Gerard v.d. Tillaart 10 – 
Cees Bouter 9; Henk v.d. Bergh 3 
– Cees Bouter 10.

Uitslagen 28 november 
De Dorpsherberg:
Mark v.d. Laar 5 – Ruud van Driel 
8; Bert van Kessel 8 – Ton van Alp-
hen 8; Mark v.d. Laar 6 – Dorien 
Jans 8; Bert van Kessel 8 – Frans 
van Esch 10; Ruud van Driel 8 – 
Dorien Jans 9; Ton van Alphen 10 
– Frans van Esch 3.

Uitslagen 22 november D’n Toel:
Johnny van Oorschot 3 – Albert 
van Driel 10; Johnny van Oorschot 
8 – Rien v.d. Spank 7; Albert van 
Driel 10 – Rien v.d. Spank 7.

Uitslagen 28 november D’n Toel:
Peter Markus 10 – Wil Koolen 5; 
Ad v.d. Bergh 3 – Arie Markus 10; 
Wil Koolen 5 – Leo Hagelaars 4; 
Ad v.d. Bergh 9 – Joost Hungerink 
10; Peter Markus 8 – Leo Hage-
laars 10; Arie Markus 5 – Joost 
Hungerink 7.

Geplaatste spelers:                                                         
Klasse A halve finale: Albert van 
Driel (20 p); Cees Bouter (19 p); 
Gerard v.d. Tillaart (17 p) en Rien 
v.d. Spank (14 p); Klasse B 3e ron-
de: Ton van Alphen en Peter Mar-
kus (18 p); Dorien Jans en Joost 
Hungerink (17 p); Ruud van Driel 
en Bert van Kessel ( 16 p).   



Woensdag 30 november 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 37Rooi sportief

MHC Heren 1 sluit eerste 
seizoenshelft goed af

hockey

Na een weekend zonder compe-
titiewedstrijd stond 27 november 
de wedstrijd in en tegen Heeze 
H1 op het programma. Een ge-
duchte tegenstander, die vorig 
seizoen nog in de eerste klasse 
speelde. Een vroege achterstand 
werd heren 1 niet fataal en terecht 
kwamen de punten mee naar Sint-
Oedenrode: 1-3. 
 
Vooraf was voldoende gewaar-
schuwd voor de kracht van Heeze. 
Een stugge, verdedigende ploeg, 
die je laat hockeyen en in de coun-
ter toeslaat. Het was dan ook zaak 
om vroeg een doelpunt te maken 
en de wedstrijd onder controle te 
krijgen. Het verliep echter niet vol-
gens plan en na enkele minuten 
was het Heeze dat kon scoren uit 
de eerste corner van de wedstrijd. 
Keeper Caspar Besancon redde 

nog knap op de inzet vanuit kop-
cirkel, maar uit de rebound was 
het toch 1-0. 

Heeze kreeg met deze vroege 
voorsprong wat zij wilde en kon 
zich terugtrekken op eigen helft. 
Gedurende de gehele eerste helft 
beet heren 1 zich stuk op de de-
fensie van de tegenstander; enkele 
mogelijkheden werden wel gecre-
eerd, maar grote kansen waren er 
niet meer in de eerste helft. 
 
In de rust werd het plan omge-
gooid en werd een simpele weg 
ingeslagen voor de tweede helft 
van de wedstrijd: druk zetten op 
de verdediging van Heeze om zo in 
een vroeg stadium de opbouw te 
verstoren en in balbezit te komen. 
De eerste 5 minuten van de twee-
de helft kwam de nieuwe tactiek 

nog niet helemaal uit de verf en 
kon Heeze nog tweemaal aan-
leggen om de voorsprong te ver-
groten, maar de scherpte ontbrak 
daar. Het gevolg van de partij was 
voor heren 1 dat bijna de hele 
tweede helft in balbezit was. 
De verwachtte treffer liet nog even 
op zich wachten, maar ongeveer 
15 minuten voor tijd was het rech-
terspits Martijn van Hemert die 
zeer knap bij de eerste paal de bal 
binnen werkte. 

Heeze brak door de gelijkmaker en 
Rooi heren 1 trok de lijn door. Het 
was vervolgens Willem van der 
Heijden die 10 minuten voor tijd 
mocht aanleggen bij een strafcor-
ner: 1-2. In de laatste minuut her-
haalde hij dit kunstje (1-3) en zo 
gaat heren 1 met een overwinning 
de winterstop in.

Nieuwe markt in Nederland 

www.mooimarktplein.nl

Zelf adverteren is nog nooit zo 
makkelijk geweest

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

Verleg uw grenzen door zelf 
uw advertentie online te 

plaatsen en bepaal zelf uw prijs

Uitslagen senioren zo 27/11
MHC D1 - Nuenen D1 0 - 2
MHC D2 - Maastricht D2 1 - 7
MHC D4 - Eindhoven D6 1 - 4
MHC H3 - EMHC H6 3 - 3
MHC HB - Oirschot HC 2 - 2
Geldrop D2 - MHC D5 1 - 2
Hopbel D6 - MHC D6 8 - 1
Heeze H1 - MHC H1 1 - 3
Tilburg H13 - MHC H2 1 - 6
Oranje Zwart HC - MHC HA 3 - 2

Uitslagen junioren za 26/11
MHC JC1 - Eersel JC1 3 -2
MHC JD1 - Oranje Zwart JD3 8 - 1
MHC MA2 - Oirschot MA1  2 - 5
MHC MA3 - Boxmeer MA2 5 - 0
MHC MB1 - Son MB1 0 - 2
MHC MB2 - Hopbel MB2 4 - 3
MHC MC2 - HDL MC1 0 - 0
MHC MC3 - Liempde MC2  1 - 2
MHC MD1 - Geldrop MD1 2 - 3
MHC MD2 - Nuenen MD3 2 - 3
Uden JA1 - MHC JA1 3 - 0
Oss JA4 - MHC JA2 5 - 0
Geldrop JD3 - MHC JD2 1 - 9
Oss MA2 - MHC MA1 0 - 3
MOP MC3 - MHC MC1 0 - 5

Programma junioren za 3/12:
MHC JF2 - HOD JF1 mix 9:00u
MHC M8E2 - HOD M8E4 9:00u
MHC ME1 - Son ME1 9:00u
MHC ME3 - EMHC ME4 9:00u
MHC MF2 - Cranendonck MF1 9:00u
MHC MC1 - Best MC1 10:30u
MHC JD2 - Oirschot JD2 14:30u
MHC JA2 - Hopbel JA2 12:00u
MHC MA1 - B’waard MA1 13:00u
MHC JA1 - Hopbel JA1 13:30u 
HCAS J8E2 - MHC J8E1 9:00u
Eersel ME1 - MHC ME2 9:00u
Helmond MF3 - MHC MF1 9:00u
Best JF2 - MHC JF1 10:00u
Oranje Zwart M8E3 - MHC M8E1 10:15u
Basko JC1 - MHC JC1 11:30u
Nuenen JD1 - MHC JD1 11:30u
Hopbel MC2 - MHC MC2 11:30u
MOP MB6 - MHC MB2 11:45u
Son MD3 - MHC MD2 13:00u
Best MB1 - MHC MB1 13:15u
Geel-Zwart MC7 - MHC MC3 13:15u
Mierlo MD1 - MHC MD1 13:15u
Uden MA3 - MHC MA3 15:00u
Best MA3 - MHC MA2 16:15u
 
Senioren spelen niet op 4 december.

Uitslagen Hockey

Op alle Gaastra kleding                 korting

op alle andere merken                  korting
Ruilen na 5 december mag ! 

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

Alle kinderschoenen en laarzen

nu HALVE PRIJS + 

Gala der Eerste prijswinnaars, door PV de Vredesduif 

“Het mooiste is dat je onafhan-
kelijk van elkaar de beste duif 
uitkiest”, aldus Jacob Holman. 
Samen met Geurt Dopperberg 
fungeerde hij afgelopen zaterdag 
als keurmeester. PV de Vredes-
duif gaf die avond haar jaarlijkse 
duivengala. Een gala voor alle 
Eerste prijswinnaars in 2011 van 
afdeling Oost-Brabant. Waar deze 

toppers normaal winnen vanwege 
hun vliegprestaties, ging het nu 
om de ‘looks’. Het pronken met 
de duif en de waardering voor de 
liefhebber stond centraal. 

Ruim 125 duiven waren ingeschre-
ven en voorzien van nummer. Aan 
de keurmeesters de eer om daar 
de mooiste uit te zoeken. Geurt 

Dopperberg: “Het is de duif die 
sprankelend uit zijn ogen kijkt, die 
net dat beetje extra heeft en op 
dat moment het best in zijn vel zit. 
Deze keer was dat duif nummer 
53.” Wiens duif dit was, moest nog 
blijken. Maik Hurks bracht de win-
naar der winnaars de zaal binnen. 
Zou de liefhebber zijn duif herken-
nen of vice versa? Helaas, in een 
grote zaal met veel publiek bleek 
dat toch wat te moeilijk. De lijsten 
werden erop nageslagen, en toen  
bleek de trotse eigenaar de heer 
T. van Berlo uit Beek en Donk. Zijn 
duif won eerder dit jaar  Epehy (Bel-
gië), een vlucht van zo’n 250 km 
lang. Na deze onthulling, begon de 
bezichtiging. De duiven leken erop 
te zitten wachten. Trots zaten ze 
allemaal rechtop. Vanaf zijn hoge 
plek bekeek de winnaar op zijn ge-
mak het geheel. “Hij laat z’n eigen 
graag zien”, aldus meneer van Ber-
lo. “Dat doet ie thuis ook.” 
De avond was nog niet ten ein-
de. Tegen opbod werden diverse 
‘duivenbonnen’ verkocht. De op-
brengst ging naar het galacomité. 
Ook de band, de Rocking Rolla-
ters, had een verrassing. Tijdens 
een act op de ukelele kwam een 
duif, gemaakt van piepschuim, 
tevoorschijn. Niet zo mooi als de 
winnaars, maar toch de moeite 
waard. Zie de complete uitslag op 
www.mooirooi.nl. 

duivensport

“Hij laat z’n eigen graag zien, dat doet ie thuis ook”

Rooise dames verliezen ook laatste wedstrijd
Afgelopen zondag stond de laat-
ste competitie wedstrijd voor de 
winterstop op het programma. 
Tegen Nuenen hebben de dames 
de eerste wedstrijd van de com-
petitie al gespeeld. Tijdens deze 
wedstrijd moesten de dames van 
Rooi nog wennen aan het spelen 
in de eerste klasse, waardoor er 
met een flink getal verloren werd. 
Hierdoor waren de dames van 
Rooi gebrand om punten te gaan 
pakken tegen Nuenen.
 
De wedstrijd startte matig. Nuenen 
creëerde verschillende kansen. Die 
gelukkig voor Rooi niet benut wer-
den. Rooi pakte het echter weer op 
en wist er door mooie combinaties 

goed uit te komen. Echte kansen 
werden er nog niet gecreëerd. On-
danks dat het spel beter verliep en 
dat Rooi elkaar beter wist te vin-
den, bleef Nuenen druk zetten en 
kwamen verschillende keren in de 
Rooise cirkel. Hieruit kwamen een 
aantal strafcorners, een rechtstreeks 
schot op de lijnstop die er prima uit 
gehouden werd. Helaas zat Nuenen 
er goed bij en wisten ze de bal toch 
langs de doellijn te krijgen 0-1.

Nuenen bleef strafcorners krijgen. 
Gelukkig werden deze niet meer 
benut. Helaas kreeg een speelster 
van Nuenen de hockeybal tegen 
haar hoofd aan, waardoor het spel 
stil gelegd werd. De speelster is 

naar het ziekenhuis gebracht voor 
verdere controle. Na overleg met 
beide teams werd de wedstrijd 
hervat.  Er werd in de tweede helft 
door beide partijen hard gevoch-
ten en flink druk gezet om een 
goal te scoren. Helaas wist Nuenen 
als eerste de goal te vinden 0-2. 
Dit werd tevens de eindstand van 
de wedstrijd.

Rooi heeft de afgelopen maanden 
laten zien dat ze hard kunnen wer-
ken en een goed spel kunnen laten 
zien om in de eerste klasse te hoc-
keyen, zij zullen tijdens en na de 
winterstop hard blijven trainen om 
in de tweede helft van het seizoen 
nog meer punten te gaan pakken.
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Voetbal

Programma senioren zo 4/12:
Rhode-Boekel Sport 14:30u
Volharding 2-Rhode 2 12.00u
Rhode 3-MULO 2 12.00u
DVG 3-Rhode 4 11.00u
Schijndel 6-Rhode 6 12.00u
Rhode 8-Irene 3 10.00u
Rhode 9-Boekel Sport 7 11.00u
Rhode 10-Avestein 7 12.00u

Uitslagen  jeugd za 26/11:
SSS’18 A1-Rhode A1  2-1
Rhode A2-Blauw Geel’38 A5  3-1
Rhode B1-Wittenhorst B1  4-0
Handel B1-Rhode B2  1-6
DVG B2-Rhode B3  1-2
HVCH C1G-Rhode C1  6-0
ASV’33 C1-Rhode C2  5-0
Erp C2-Rhode C3G  1-5
Rhode C4-Stiphout Vooruit C2  4-3
Rhode C5-Sparta’25 C4  1-2
Rhode D1-HVCH D1G  4-5
Rhode D2-Mierlo Hout D2  3-3
SCMH D1-Rhode D3G  7-1
RKPVV D1-Rhode D4  5-0
Rhode D5-Nijnsel D2  1-1
Rhode D6-DVG D3  10-3
Rood Wit’62 E1-Rhode E1G  7-1
Rhode E2-Erp E2  10-3
Rhode E3-ASV’33 E2  5-4
Boerdonk E1G-Rhode E4  3-4
Schijndel E7-Rhode E5  8-3
Rhode E6G-Venhorst E2  1-4
Nijnsel E2-Rhode E7  1-3
Rhode E8-Gemert E9  2-5
Rhode F1-S.V. Brandevoort F1  17-1 
Stiphout Vooruit F1-Rhode F2  2-1
Rhode F4-Schijndel F4  3-1
Rhode F6-Avanti’31 F3G  6-1
Rhode F7-Erp F4  9-0
Rhode F8-VOW F3  2-2
Gemert F10-Rhode F9  0-5
SC Helmondia F3-Rhode F10  0-5
Gemert F12-Rhode F11  3-2 
Rhode MB1-WHV MB1  0-3

I.v.m. Sinterklaas vervallen alle jeugd-
trainingen op maandag 5 december.

Uitslagen senioren zo 27/11:
DVG-Rhode 2-0
LSV-Rhode 2 4-6
SCMH 3-Rhode 6 0-4
Gemert 9-Rhode 9 0-0
Dames-Vorstenb. Boys 2-0

Programma  jeugd za 3/12:
WEC A1-Rhode A2  v13:30u
Avesteyn B2-Rhode B2  v13:30u
Rhode C1-Prinses Irene C1  a12:45u
Rhode C3G-Gemert C2  a12:45u
Rhode C4-HVCH C4 a12:45u
Brabantia C3-Rhode C5  v12:00u
Avanti’31 D1-Rhode D1  v10:30u
Rhode D2-Avesteyn D2  a11:15u
Rhode D3G-Schijndel D4  a11:15u
HVCH D4-Rhode D4  v10:00u
VOW D1-Rhode D5  v10:30u 
Nulandia D3-Rhode D6  v10:15u
Rhode E1-Avesteyn E1  a9:15u
Rhode E2-WEC E3  a10:15u
Rhode E4-Avesteyn E4  a9:15u
Rhode E6-DBS E3  a9:15u
Rhode E7-Brandevoort E3  a9:15u
Schijndel F3-Rhode F2  v8:30u 
Schijndel F5-Rhode F3  v9:45u
DBS F2-Rhode F4  v09:00u
Rhode F5-Boekel Sport F4  a10:15u
Rhode F6-Brandevoort F3  a10:15u
DBS F3-Rhode F7  v9:00u
Rhode F8-DBS F4  a10:15u
Rhode F9-Brandevoort F4  a10:15u
DBS F5-Rhode F10  v9:00u
VOW MC1-Rhode MB1  v12:00u

Mini-pupillen: onderling wedstrijdjes 
aanvang 10:00.

VV Nijnsel
 

Uitslagen senioren zo 27/11:
Nijnsel 2 - ASV’33 2 (beker) 3-0 
Nijnsel DA1 - Odiliapeel DA1  1-8
ASV’33 DA1 - Nijnsel DA2 (comp) 2-4 
VOW  – Veteranen  2-3

Uitslagen jeugd za 26/11:
Nijnsel A1 - Bruheze A1  3-2
DVG A2 - Nijnsel A2  3-2
Sparta’25 B2 - Nijnsel B1  2-2 
Nijnsel C1 - Venhorst C1  4-3
Nijnsel D1 - MULO D3   2-2
Rhode D5 - Nijnsel D2  1-1 
Rood Wit’62 E5 - Nijnsel E1  3-3
Nijnsel E2 - Rhode E7  1-3
Nijnsel F1 - Gemert F5  3-2
Schijndel F7 -  Nijnsel F2  0-0

Programma senioren zo 4/12:
Nijnsel 1 - FC Schadewijk 1  14:30u
Nijnsel 2 - Milheezer Boys 2  12:00u 
Nijnsel 3 -Volkel 3  12:00u
Sparta’25 8 – Nijnsel 4  10.00u
Nijnsel 5 - DVG 5 10:00u 
Volkel DA1 – Nijnsel DA1  12:30u

 
Programma jeugd za 3/12:
Nijnsel D2 - MULO D6  11:30u
Ollandia E1 – Nijnsel E1  11.30u

Algemene ledenvergadering:
Donderdag  8 december 2011 vindt 
de algemene ledenvergadering plaats. 
De vergadering begint om 21.00 in de 
verenigingskantine. Alle leden van VV 
Nijnsel zijn hierbij van harte welkom.

Ollandia

Programma senioren zo 4/12:
WHV 1-Ollandia1   14.30u
Ollandia 2-WEC 2   11.00u
Blauw Geel’38/OW 10-Ollandia 3   12.00u
Ollandia 4-Boskant 6   10.00u
Heeswijk Da1-Ollandia Da1   10.00u

Uitslagen jeugd za 26/11:
Ollandia B1-MULO B1   2-2
Ollandia C1-Erp C3   6-0
Blauw Geel’38/OW D6-Ollandia D1   2-3
Blauw Geel’38/OW E3-Ollandia E1   4-3
Ollandia E2-Blauw Geel’38/OW E11   1-13
Ollandia F1-Boerdonk F1   0-4 
Irene F2-Ollandia F2   0-12
Real Lunet MF2-Ollandia MF1   0-10

Programma jeugd za 3/12:
Ollandia C1-DVG C1   13.00u
Ollandia E1-Boskant E1   11.30u
Ollandia E2-Boskant E2   10.30u
Ollandia F2-Gemert F6   10.30u

Voor eventuele verdere informatie zie 
het publicatiebord en www.ollandia.nl.
  

VV Boskant

Uitslagen senioren zo 27/11:
Boskant 2-Margriet 3 (beker) 1-2
Boskant 5-Avesteyn 7  1-3
Boskant Da1-Venhorst Da2  0-5

Uitslagen jeugd za 26/11:
Boskant A1–Gemert A3   3-1
Sparta ’25 C2-Boskant C1  7-2
Boskant D1–Eli D1  7-1
Schijndel D4-Boskant D2  5-1
Mierlohout E3-Boskant E1  6-2
Boskant E2–Schijndel E5  0-8
Sparta’25 F5-Boskant F1  15-0

Programma senioren zo 4/12:
Boskant 1-DVG 1  14.30u.
Boskant 2-Gemert 4  11.00u.
Boerdonk 3-Boskant 3  12.00u.

Boskant 4-WEC 4  12.00u.
Irene 4-Boskant 5  10.00u.
Ollandia 4-Boskant 6  10.00u.
Boskant Da1-Odiliapeel Da2  10.00u

 
Programma jeugd za 3/12:
Dijkse Boys A1-Boskant A1  v.13.00 
a14.30u
Sparta’25 B2-Boskant B1  v.13.15 
a14.30u
Schijndel D5-Boskant D2  v10.45 
a11.45u
Ollandia E2-Boskant E2  v09.30 
a10.30u

Club info:

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

zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbal 
Competitie

Programma vrij 2/12: 
Schildersbedrijf Gebroeders Harks – 
Www.Twinscooking.nl  19.30u
Rewi / Heidehof – Cafe Van Ouds   
 20.15u
Gerits/van de Warenburg – 
HNM Finance 21.00u
Woonwinkel Exclusief Wonen – 
Wapen van Eerschot 21.45u

Programma ma 5/12: 
geen programma i.v.m. sinterklaas.

Overige sporten

KV Odisco

Uitslagen Ma 21/12: 
Odisco 2 - Alico 2 5 - 4
Za 26/12:
Odisco B1 -  Flash B1                  8 – 3
Avanti (S) D1 - Odisco D1            3 – 5
De Korfrakkers E4 - Odisco E1      2 - 0 
Zo 27/11: 
Odisco 1 - Eendracht (M)          6 – 10

Programma Za 3/12:   
Boskant B2 - Odisco B1  13.00u
Odisco E1 -  Prinses Irene E2    16.30u
Zo 4/12:   
Tovido 1 - Odisco 1                 11.30u
Ma 5/12:  
Odisco 2 - Corridor 5                20.00u

Concordia/Boskant

Uitslagen za 26/11
Emos F2 – Boskant F1 0-6
Flamingo’s  E1 – Boskant E1 2-2
Spes D2 – Boskant D1 0-10
SCMH B1 – Boskant B2 1-2
Avanti B1 – Boskant B1 2-4
Zo 27/11:
Prinses Irene 2 – Conc/Boskant 4  15-1
Spoordonkse Girls 2 – Conc/Bos 2 15-12
ZIGO 1 – Concordia/Boskant 1 8-11

Programma 3/12:
Boskant F1 – Avanti F1 10.00u
Boskant E1 – De Korfrakkers E2 13.00u
Boskant B2 – Odisco B1 13.00u
Boskant D1 – Concordia D1 14.00u
Boskant B1 – Flamingo’s B1 14.00u
4/12:
Conc/Boskant 2 – Korloo 2 13.00u
Conc/Boskant 1 – Bladella 1 14.20u
Concordia/Boskant 3 – Altior 3 15.35u
Concordia/Boskant 4 – Altior 4 16.50u

KV Nijnsel

Uitslagen:
Nijnsel 1-Geko 2 6-5 
Blauw Wit (Ha) 3-Nijnsel 2  11-3
Winty B1-Nijnsel B1  6-7
De Korfrakkers C4-Nijnsel C1  1-6
Geko C2-Nijnsel C2  0-15
Nijnsel E1-Alico E1  12-1 
strafworpen 1-4.

Programma Wo 30/11: 
Nijnsel 2-Concordia/Boskant 6 v 20.00u
Za 3/11: 
Nijnsel B1-Spoordonkse Girls B2  v15.15u
Nijnsel C2-Flash C2  v14.15u
Tovido D3-Nijnsel D1  v9.00u 
Tovido E1-Nijnsel E1  v09.30u
Zo 4/12:
Be Quick 4-Nijnsel 1  v10.00u

KV Concordia

Uitslagen
Concordia B1- DSV B1 5-2
Concordia D1-De Korfrakkers D3  6-5
Concordia D2-Blauw Wit D1  3-4 
Concordia E1-Geko E1  3-3 
Concordia F1-De Korfrakkers F3  2-7 
Altior W1- Concordia W1  2-1

Programma za 3/12:
De Korfrakkers B1-Concordia B1  v. 14.00u
JES B2-Concordia B2  v. 11.15u. 
Boskant D1-Concordia D1  a. 14.00u 
JES D2-Concordia D2  v. 09.15u 
BMC E1-Concordia E1  v. 10.30u 
JES F1-Concordia F1  v. 09.15u
Concordia W1-Altior W1  a. 09.30u

bridgen

BC Koffertje

Uitslag competitie 28/11:
A-lijn: 1. Bep Machielsen & Jan 
Machielsen 64,58 2. Cees Laas & Sjef 
van Rooij 60,83 3. Loes Tecklenburg & 
Wim Kemps 54,17 4. Wilma van den 
Biggelaar & Jan Janssen 53,33 B-lijn: 
Nicole van de Berg & Theo van Geffen 
61,25 2. Coen Meuwissen & Geert van 
der Zanden 59,17 3. Leon Heijckmann 
& Christ Verhoeven 56,25 4. Reinier 
Gerritzen & Jaap Laman Trip 52,92  C-
lijn 1. Corrie Dortmans & An van der 
Vleuten 66,25 2. An van Genugten & 
Wil van Gerwen 62,92 3. Joke 
Schröder & Nelly Steenbakkers 55,00 
4. Wil Janse & Veva van de Wiel 52,50 
D-lijn 1. An van Erp & Harry van Ge-
nugten 61,81 2. Agnes Obbema & 
Gerard Obbema 61,11 3. Maria Bloem 
& Ria Goosens 56,81 4. Hanny Regeer 
& Jo Scheepens 51,39  

B.C. d’n einder ‘05
 
Uitslag 23/11: 
A Lijn:1.Piet Huiberts-Coen 
Meuwissen 58.85 % 2. Hennie en 
Wil Merkelbach 57.60 % 3.Truus v. 
Heesch-Addie Rijkers 54.69 % 4/5 
Ardie v Bakel-Els Raaijmaakers en Mari 
en Nellie v.d.Vleuten 53.65 % .
B lijn. 1. Ger Vervoort-Riet 
Verstappen 59.90 % 2. Conny 
v.d.Nieuwenhuizen- Ria v. Zon 57.29 
% 3. Netty v.Dijck- Anja Lafleur 55.42 
% 4. Hilde v.d.Kaden- Diny Vos 53.96 
% . zie ook: www.deneinder.nl 

BC Rooi750

Uitslag 23/11:  
A lijn: 1 Hetty van Geffen - Lieke 
Pieters 67,71% 2 Ineke Wijtzes – Wil-
lem Pieters 61,81% 3 Jan Machielsen 
- Henk Schakenraad  61,11% B lijn: 
1  Nancy Lathouwers - Anni Oppers-
van Boxtel 58,33% 2 Nettie Hulsen - 
Jeanne Verberk 56,25% 3 Will Schilder 
- Tino Hillenaar 53,75% C lijn: 1 Miny 
Deckers - Riny van Uffelen 70,00% 2 
Bep Machielsen - Joost van Heertum 
65,63% 3 Will van Rooij - Mieke Vugs 
64,38%

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 23/11:
1 Hrn. H.v.Genugten- H.v.Erp 60,42 
% 2 Dms. N.Vervoort- T.Klomp en 
Echtpr. v.Gerwen 59,38 % 3 Mevr. 
J.v.d.Meerakker- Hr. P.v.Hoof 58,33 % 
4 Echtpr. v.d.Vleuten 57,64 %.

beugelen

Beugelclub 
“De Lustige Spelers”  
  
Uitslagen: 21 – 27 november  
Klasse
1A Kessel 2Olland 1  2-3
2 Schijndel 1 Olland 2 3-2
2 Olland 3 Olland 4 5-0
3 Schijndel 2 Olland 5 4-1
3 Olland 6 Heeze 2 2-3
  
Competitie-programma: 10  – 16 dec 
aanvang wedstrijden: 20.00 uur 
Klasse  
1A Olland 1 Ospel 2        za 10-12-11
2 Liempde 1 Olland 2       di 13-12-11
2 Olland 3 Heeze 1          di 29-11-11
2 Loosbroek 3 Olland 4  wo 20-12-11
3 Olland 6 Schijndel 3     ma 12-12-11

Rhode 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

    

Plek Naam     Club   Goals

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

2011-2012
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Sint Oedenrode

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

30 november 
Informatieavond 
De Lage Weide

de Beckart

30 november
“Sinterklaasavond”

de Beckart

 16 november -22 december 
Tentoonstelling schilderijen Mien 

Snijders
  Mariendael 

  1 december  
Pubquiz

  Café d’n Dommel 

1 december 
Bourgondische Pelgrimstocht

 De Pelgrim Mariahout 

1 december 
Helmondse Liederentafel 

‘t Akkoordje
Odendael 

1 december 
Thema avond: Echtscheiding

  Mariendael 

3 december 
Tienerdisco

The Joy 

3 december 
Dansen in Odendael

Odendael 

4 december 
Anne v.d. Heijden en 

Bas Soetens
  Café ’t Dommeltje

 8 - 29 december 
Oud Rooij Driebandenkersttoernooi 

Oud Rooij 

8 december 
Kaarten in Boskant

De Vriendschap 

10 december 
Titelveiling

Café Van Ouds 

10 December
Opening kerststal  

met lampionnenoptocht
  Kinderboerderij Kienehoeve 

10 december 
Optreden Déjà Vu

De Vriendschap

  11 december 
Winterbraderie 

  Centrum Sint-Oedenrode 

11 december 
Concert Roois Kamerkoor
Centrum Sint-Oedenrode 

11 december 
Sanseveria’s

Café ‘t Pumpke 

11 december 
Kerstconcert
  Knoptoren

12 december 
Halve finale biljarten

  café d’n Toel 

13 december 
Spiritueel tekenaar

Leef en Vind 
Olland 

13 december 
Kerstmarkt Odendael

De Ontmoeting
Odendael 

13 december 
Kerstviering KBO

Odendael 

14 december 
Gezellige “Kerstviering” 

De Beckart 

15 december 
Vuurwerkshow 

De Neul

 

16 - 18 december   
Je eigen 

sjamanendrum maken
  Leef & Vind

16 december  
Veiling Basketbal Rooi

  café Van Ouds 

16 december  
Finale biljarten

  café de Dorpsherberg 

16 december  
Oudejaarviering KBO 

  Odendael 

17 december 
Kookdemo 

Huijberts Keukens
 

 17 december  
Wildrikken Skrothupke

  Café Oud Rooij 

17 december  
Gala kerstbal

  Danscentrum Cultura 

18 december  
Band: Big Nick

  Café Oud Rooij 

18 december 
Winterwandeling rond het “Oud 

Meer” te Son
  vertrek Markt 

18 december  
Koopzondag 

  Centrum Sint-Oedenrode 

18 december 
Kerstconcert Ancora

  de Holm 

18 december  
Kerstconcert 

Roois Gemengd Koor
  Martinuskerk 

20 december  
Filmclub - De hel van ‘63

  Odendael 

21 december  
Roois Biergilde
  Café Van Ouds 

 23 december  
X-masFlirt 
  de Beurs 

24 december  
Kerst(dag)avond open

  Café van Ouds 

24 december  
Levende Kerststal

  Olland 

25 december  
Orgelmuziek bij kerststal

  Martinuskerk 

26 december 
Levende Kerststal

  Olland 

26 december  
Orgelmuziek bij kerststal

  Martinuskerk

26 december
X-mas Party

De Vriendschap

26 december  
Snowparty met dj Giel 

  Café Oud Nijnsel 

29 december  
Kinder Winterkermis

  Odendael 

31 december 
Oud/nieuwjaarsnacht

  Café van Ouds 

31 december 
Knallend het nieuwe jaar in 

met dj Giel
  Café Oud Nijnsel
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*met uitzondering van nieuwe collectie, blue system jeans, name-it jeans en baby uni

vanaf donderdag 1 december 
starten we met 

1 artikel 

20% 
korting*

2e artikel 

30%
korting*

3e artikel 

40%
korting*

alle 
winterjassen 

40% 
korting

Stapelkorting




