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Folders deze week:
Drankenhandel van Boxmeer

Grieks restaurant Kreta
Roxs Elektro

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

Volg de groenstrook in 

deze krant voor 

waardevolle tips 

en adressen 

zie pag. 3 t/m 10

Laat de krant leven door Layar!
Bij enkele foto’s in deze krant staat het logo van Layar. Dat 
houdt in dat er een filmpje achter verborgen zit. Hoe kunt 
u het filmpje bekijken?
1-  Download de Layar app via de App store of via Google Play.
2- Open de Layar app.
3- Klik op het ‘scan’ icoontje.
4- Houd de tablet of smartphone boven de pagina.
5- Klik op de scanknop in het scherm.
6- Veel plezier!
7-  Heeft u geen smartphone? Kijk dan voor de filmpjes op 

www.mooirooi.nl

Iedere dinsdag om 18.00 
uur de nieuwste editie 
van DeMooiRooiKrant 

online op:
www.demooirooikrant.nlMgr. Bekkersplein 6a

0413 - 478388

VOOR DAMES EN HEREN

SEBASTIAN KAPPER

      OPENINGSTIJDEN
DI  8.30-21.00u
WO-DO  8.30-18.00u
VR  8.00-18.00u
ZA  8.00-13.00u

Roemrijk Rooi Revue: 
feestje van herkenning

Eerste versie The Voice of Van Ouds groot succes

Mily Jansen en Kiki Mettler 
winnen TVoVO

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen

Het Martinushuis aan de Markt 
in Sint-Oedenrode is verkocht. 
De koper is de heer J.C. ten Ham, 
eigenaar van de Markt Apotheek 
en Apotheek Dommelrode in 
Sint-Oedenrode. De nieuwe ei-
genaar wil deze beide apotheken 
samenvoegen in het Martinus-
huis.

Binnen zijn plan is een gedeelte 
bestemd voor maatschappelijke 
gebruik. De gemeente geeft dit, 
in overleg met de nieuwe eige-
naar, verder invulling. De over-
dracht is op uiterlijk 1 april 2014. 
De bibliotheek, de huidige huur-
der van het Martinushuis, ver-
huist daarom vóór april 2014 naar 
cultureel centrum Mariëndael. De 
verkoop van het Martinushuis is 
onderdeel van het gemeentelijk 
accommodatiebeleid. Niet alle 
gemeentelijke accommodaties 
hebben een optimale bezetting. 
Daarom is het gemeentelijk ac-
commodatiebeleid erop gericht 
om het teveel aan maatschap-
pelijk vastgoed terug te brengen. 
De totale bezuinigingsopdracht 
op de exploitatiekosten bedraagt 
ongeveer € 100.000,--  Door de 
verkoop van het Martinushuis 

bezuinigt de gemeente 
€ 35.000,-- per jaar. 

De gemeenteraad gaf het Col-
lege van B&W de opdracht om 
het Martinushuis openbaar te 
verkopen. Bij de selectie waren 
de volgende voorwaarden van 
toepassing: de mogelijkheid van 
invulling voor maatschappelijke 
doeleinden; de geboden prijs 
moet in verhouding staan tot de 
boekwaarde van het gebouw en 
de maatschappelijke invulling; de 
invulling moet van meerwaarde 
zijn voor het centrum en een 
trekker voor bezoek.

Een selectiecommissie beoor-
deelde de ingediende plannen. 
Deze commissie bestond uit een 
afvaardiging van de gemeente-
raad en het college, aangevuld 
met een externe deskundige. De 
commissie deed een unaniem 
voorstel aan het College. Het in-
gediende plan door de heer Ten 
Ham kwam als beste uit de bus 
en voldoet aan alle voorwaarden. 
In de komende periode stemmen 
de heer Ten Ham en de gemeen-
te het plan verder af.

Martinushuis verkocht aan eigenaar Rooise apotheken

TE 
KOOP
VERKOCHT

» lees verder op pag. 7 » lees verder op pag. 10
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven
José Munster

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

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

Na een liefdevol en zorgzaam leven is van ons heengegaan
onze tante, oudtante en vriendin

Sophia Cornelia de Pater – Scheers 

∗ 16 november 1922                              † 1 november 2013 

echtgenote van

Ds. Johannes Gijsbert de Pater †

Namens de familie en vrienden

Meijnardt Scheers
Marie-Jeanne van Eekert

Correspondentieadres:
Hoekstraat 42
5674 NP Nuenen

Sophie ligt in haar kamer in Odendael, afdeling Lavendel, 
Odendael 1 te Sint-Oedenrode, waar gelegenheid is om 
afscheid te nemen.

Op vrijdag 8 november is er, voorafgaand aan de dienst, 
vanaf 11.30 uur, gelegenheid om schriftelijk te condoleren 
en afscheid van Sophie te nemen in de Knoptorenkerk, 
Eerschotsestraat te Sint-Oedenrode, waar om 
12.00 uur de afscheidsdienst zal zijn en aansluitend de 
bijzetting in het graf bij Hans op het kerkhof bij de kerk.

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieve deze 
aankondiging als zodanig te beschouwen.

Je moeder blijft je moeder, zo eigen en vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen omdat je van haar houdt.
Maar eens komt de dag dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan.
Mama, dank om wie je was, we vergeten je nooit.

Dankbaar voor alle fijne en mooie herinneringen 
die zij bij ons achterlaat, 

hebben wij helaas afscheid moeten nemen van

Netty van de Mortel – Voets
∗ 5 juli 1932                                    † 2 november 2013

echtgenote van

Toon van de Mortel

Elma en Herman
Frank en Angelique
Mark en Michelle
Bas

Hans en Christien
Joep en Hanneke
Stan
Sil

Twan en Willy
Pim
Pien en Coen

De uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag 
7 november om 11.00 uur in de Sint Martinuskerk van 
de Heilige Odaparochie, Kerkplein 47a te 
Sint-Oedenrode, waarna de begrafenis zal plaatsvinden 
op het parochiekerkhof.
Samenkomst voor de dienst in de kerk, waar 
gelegenheid is om schriftelijk te condoleren.

Correspondentieadres: 
Odendael, Kamer 219, 5492 CT Sint Oedenrode

Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen, wilt u dan 
deze aankondiging als zodanig beschouwen.

OVERLĲDENSBERICHTEN

Dankbetuiging

Ontelbare kaarten.
Prachtige bloemen.

Vele woorden.
Heel veel warmte.

De belangstelling was enorm
bij het afscheid van mijn lieve man

Cor de Bever
De wijze waarop iedereen zijn of haar medeleven

heeft betuigd is voor mij een enorme steun geweest.
Samen hebben wij veel moeilijke en mooie momenten 

meegemaakt, met een lach en een traan.
Een persoonlijk woord van dank

voor iedereen is moeilijk.
Mijn dank is er niet minder om.

Toch wil ik nog even extra noemen:
Deken-Pastoor Vincent Blom en

Uitvaartverzorging A. Kuis.

Diny de Bever – van Zutphen

Sint-Oedenrode, november 2013

DANKBETUIGING
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Bijeenkomst gemeenteraden Schijndel, 
Sint-Oedenrode en Veghel
Woensdag 30 oktober 2013 zijn de 
gemeenteraden van Schijndel, Sint-
Oedenrode en Veghel bijeen ge-
weest in 't Spectrum te Schijndel. 
Daarbij waren ook leden van de drie 
colleges aanwezig. De bijeenkomst 
stond geheel in het teken van een 
nadere kennismaking.

Voornemen bestuurlijke fusie
De raden van Schijndel en Sint- 
Oedenrode hebben op 25 c.q. 27 juni 
jl. het voornemen uitgesproken voor 
een bestuurlijke fusie met een schaal 
die groter is dan die van Schijndel en 
Sint-Oedenrode samen. De gemeen-
teraad van Veghel heeft op 25 april 
jl. unaniem de wens geuit om met 
Schijndel en Sint-Oedenrode naar 
een fusie te werken. De raden van 
Schijndel en Sint-Oedenrode hebben 
bij de besluitvorming in juni Veghel 
genoemd als een geschikte buurge-
meente om bij de uitwerking van het 
voornemen tot een bestuurlijke fusie 
te betrekken.

Kerngroepen
In de drie gemeenten zijn kerngroe-
pen samengesteld. De belangrijkste 
taak van de kerngroepen is het ver-
groten van de betrokkenheid van de 
gemeenteraad bij het voornemen om 
te komen tot een bestuurlijke fusie. 
Vanuit de kerngroepen is ook het ini-
tiatief ontstaan om een bijeenkomst 

voor de drie raden te organiseren.

Bijeenkomst
De deelnemers hebben de bijeen-
komst als positief ervaren. Men heeft 
met belangstelling kennis genomen 
van elkaars presentaties (de gemeen-
te in vogelvlucht). Nadien was er een 
levendige discussie in groepjes aan de 
hand van stellingen. Op deze manier 
is op een informele wijze met elkaar 
gewisseld wat de drie gemeenten 
voor elkaar en voor hun inwoners 
kunnen betekenen.

Partnerkeuze
De gemeenteraad van Veghel heeft 
zich al uitgesproken voor een mo-
gelijk samengaan met Schijndel en 
Sint-Oedenrode. De gemeenteraden 
van Schijndel en Sint-Oedenrode 
moeten nog een besluit nemen over 
de partnerkeuze. In de besluitvor-
ming van juni zijn namelijk - behalve 
Veghel – ook andere Meierijgemeen-
ten genoemd als geschikte buurge-
meenten om bij het voornemen tot 
een bestuurlijke fusie te betrekken. 
In verband hiermee hebben de kern-
groepen Schijndel en Sint-Oedenrode 
verkennende gesprekken gevoerd 
met de kerngroep Boxtel. De kern-
groep Schijndel heeft daarnaast een 
gesprek gevoerd met een delegatie 
van fractievoorzitters van Sint-
Michielsgestel.

Op 11 november zullen de kerngroe-
pen Schijndel en Sint-Oedenrode – sa-
men met de colleges – naar buiten 
treden met het advies aan de raden. 
Op 28 november a.s. zullen de ge-
meenteraden van Schijndel en Sint-
Oedenrode hierover een besluit ne-
men. Nadien is het aan de colleges 
om het een en ander in een plan van 
aanpak verder uit te werken en dit in 
december aan de raden ter vaststel-
ling aan te bieden. 

Informatie
Dit persbericht is afkomstig van de 
kerngroepen Schijndel, Sint- 
Oedenrode en Veghel. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen 
met de voorzitter van de kerngroep  
Schijndel, de heer Van der Donk 
(e-mail dvanderdonk@home.nl).
 

UW INLIJSTWERK

VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL 

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

www.brabantlijsten.nl

verf behang
& woondecoratie

Doorgaande wegen krijgen voorrang bij onderhoud
Onder druk van de bezuinigingen 
gaat de gemeente Sint-Oedenrode 
het geld voor wegenonderhoud 
anders uitgeven dan voorheen. 
Werd eerst nog alleen gekeken 
naar de noodzaak voor onderhoud 
van iedere weg, met de nieuwe 
nota wegbeheer wordt er eerst 
gekeken naar de functie van de 
weg. Doorgaande wegen krijgen 
nu (ook) op dit punt voorrang.

Jaarlijks werd in het wegenfonds 
van de gemeente zo’n 450.000 
euro gestort. Het college stelt nu 
voor om dit bedrag de komende ja-
ren terug te brengen naar 300.000 
euro. Het verschil wordt bereikt 
door niet-doorgaande wegen al-
leen provisorisch te onderhouden, 

opdat die geen gevaar opleveren. 
Uit de financiële ruimte die daar-
door ontstaat, plus wat er nu nog 
in het wegenfonds zit, wordt een 
inhaalslag gemaakt bij doorgaande 
wegen waar dit nodig is. Dat is het 
geval bij de Bikkelkampen, Oude 
Vresselseweg, Rijtvenweg en de 
Lieshoutsedijk.
Ook de Boskantseweg wordt 
grondig aangepakt. Bij de over-
name van de Provincie heeft de 
gemeente bedongen dat die tot 
1 januari 2016 de (dure) afvoer 
van teerhoudend asfalt voor haar 
rekening neemt. Vóór die datum 
wordt daarom het wegdek van de 
rijbaan vervangen. Ook ziet por-
tefeuillehouder René Dekkers mo-
gelijkheden om bij de vervanging 

van het fietspad een bijdrage van 
de Provincie te krijgen. Het college 
stelt voor om de betonnen platen 
die daar liggen te vervangen door 
asfalt. Op zich zijn betonnen pla-
ten goedkoper, maar er zijn zoveel 
platen gebroken door boomwor-
tels dat het vervangen daarvan 
uiteindelijk duurder uitkomt. De 
populieren die er nu staan worden 
vervangen door eiken, die veel 
minder wortelschade veroorzaken. 
Het fietspad wordt overigens pas 
in 2015 aangepakt. Omdat dat 
financieel aantrekkelijker is, en 
omdat er dan meer duidelijkheid 
is over eventuele subsidie door de 
Provincie. In november beslist de 
gemeenteraad over het college-
voorstel.

“ Het Roois Kaashuis ”

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

Kom Proeven!!

Denkt U al aan 
kerstpakketten

....wij wel
Wij verzorgen ook uw

Kerstpakketten
Geheel naar eigen wens samen te stellen met 

de lekkerste en de mooiste producten
Informeer vrijblijvend naar de vele mogelijkheden 

 

Extra voordeel!! De absolute top!
Beemsterkaas exclusief, belegen 
    500 gram € 5,45
Kom proeven!!

Kaasstunt!
Beemster kaas exclusief, oud snijdbaar 
    500 gram € 5,95

Recht van de boerderij, puur natuur
Boeren belegen, 20 weken gerijpt 
    500 gram € 6,45

Ambachtelijke vleeswaren, 
vers van het mes
Leverkaas   100 gram € 0,89
Oma’s gehakt   100 gram € 1,09
Grillworst uit eigen keuken  100 gram € 1,09

Ambachtelijke patés en salade
Herfstsalade   100 gram € 1,49
Herfstpaté met noten  100 gram € 1,79

Mooi-concept breidt verder 
uit met DeMooiSchijndelKrant

Vanaf morgen verschijnt in 
Schijndel, Wijbosch, Eerde en 
Gemonde weekblad 
DeMooiSchijndelKrant.

Het gratis huis-aan-huis blad is het 
volgende product dat volledig vol-
gens het Mooi-concept vervaar-
digd zal worden. In navolging van 
DeMooiRooiKrant, 
MooiMegazien, 
DeMooiBernhezeKrant, 
DeNuenenseKrant en 
DeMooiLaarbeekKrant is 
DeMooiSchijndelKrant de zesde 

uitgave. Twee Schijndelse onder-
nemers hebben de handschoen 
opgepakt om met een team deze 
nieuwe krant op te zetten. De-
MooiSchijndelKrant wil amuseren, 
interesseren, maar vooral ook in-
formeren, volledig in de geest van 
de andere Mooi-kranten. Met deze 
uitbreiding verspreidt het Mooi-
concept zich verder in de regio. 
Ondernemers krijgen zo steeds 
meer de mogelijkheid om zich voor 
gunstige tarieven te profileren in 
een grotere regio.   

  

SCHIJNDEL • WIJBOSCH • EERDE • GEMONDE

MooiSchijndelkrantDe

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, felicitaties en andere familieberichten. 
Plaats uw reactie op 

www.rooisefamilieberichten.nl
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  Sierbestrating

 Nijnselseweg 38    •    5492 HE    •    Sint-Oedenrode    •    0413-472595    •    www.meulengraaf-beton.nl

De première van de Roemrijk Rooi Revue in Mariëndael was 
vrijdagavond een feestje van herkenning voor de aanwezigen. 
Nog voordat het eerste bedrijf begon, was al duidelijk waar 
het zich allemaal afspeelde. Het decor was onmiskenbaar het 
centrum van Rooi. En de attributen daarvoor, die van cafetaria 
De Mèrt. Tijdens de Revue werd het soms wat lastiger om 
de personages te herkennen. Al leverde dat weer een ander 
stukje volksvermaak op: “is da … ?” tussen het publiek.

Bij de inleiding door diverse personen werd initiatiefnemer Nico 
van de Wetering in het zonnetje gezet. En wie Nico kent, zal 
het niet verbazen dat hij zelf ook naar de microfoon greep. 
Alleen met zijn conclusie “Rooiser ken ’t nie” zag hij iets over 
het hoofd. Want de revue begon stipt op tijd. Dus “gin Roois 
ketierke” maar daar maalde natuurlijk niemand om. 

De – losse - verhaallijn is een gezinnetje dat indertijd uit Rooi is 
geëmigreerd naar de States en weer eens een kijkje komt nemen. 
En er achter komt dat er toch wel héél veel is veranderd. Verder 
is de Revue een aaneenschakeling van dans, muziek, en vocale 
en verbale scènes vanuit verschillende invalshoeken. De meeste 
deuntjes kwamen bekend voor, de Rooise tekst ook, maar dan 
uit een lokaal stukje historie. Als die tekst, geprojecteerd op de 
achtergrond, bedoeld was om het publiek mee te laten zingen, 

lukte dat alleen op het laatst een beetje. Een stil 
bedrijf met zéér herkenbaar verklede en zwij-
gend acterende Rooise types vormde een aardig 
intermezzo. Ook de sprekende Rooise iconen in 
andere scènes spraken het publiek aan, getuige 
de lachsalvo’s af en toe.
Uit de reacties in de pauze en na afloop bleek 
dat de Revue werd gewaardeerd, met als enig 
echt kritiekpunt de verstaanbaarheid, vooral 
achterin de zaal. De organisatie pikte dit met-
een op en zou maatregelen nemen om die 
plooi vanaf afgelopen zaterdag glad te strijken.

Wegens de run op toegangskaartjes volgen er 
komend weekend nog drie extra uitvoeringen, 
dus wat er precies gebeurt verklappen we maar niet. Wél dat 
het gezelschap na afloop getrakteerd werd op een staande 
ovatie. Want dát kan geen verrassing zijn geweest.

Vervolg voorpagina

Roemrijk Rooi Revue: feestje van herkenning
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Muskaat	  	  
druiven	  
500	  gr.	  €	  0.99	  
	  

Santé	  	  
Aardappels	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2,5	  kg	  €	  1.69	  
	  

Roerbak	  Japans	  
In	  heerlijke	  woksaus	  

100	  gr.	  €	  0.79	  

Gesneden	  
snijbonen	  
500	  gr.	  €	  2.50	  
	  

UIT	  EIGEN	  KEUKEN:	  

Aanbiedingen geldig van wo. 6 nov. t/m di. 12 nov.
Gewóón Vers!

GROENTE EN FRUIT SANDERS
Borchgrave 8 tel. 0413-470101

Cherry
Tomaten 

Bakje 250 gr. € 0.79

Paksoi
Holland

Per stuk      € 0.79

Spruitjes
Schoongemaakt

400 gr.          € 1.99

Erwtensoep
Soepgroenten

500 gr.        € 1.99

Tot Kerst iedere zondag open 
van 12.00 tot 17.00 uur
Intratuin Veghel Heuvel 11, 0413-350816. 
Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

Narcissen 
of Tulpenmix 
Inhoud 
100 bollen, 
extra dik.

14.95  7.99
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D'n einder weer gul voor het goede doel

Het is inmiddels een goede ge-
woonte van 'd'n einder' dat zij 
jaarlijks een deel van hun 'winst' 
aan goede doelen schenken. Dit 
jaar was het niet anders en afge-
lopen donderdag mochten maar 
liefst zeven goede doelen een 
cheque in ontvangst nemen voor 
hun werkzaamheden.

Van de zeven goede doelen ver-
richten er vier hun werk in Sint-
Oedenrode. De andere drie projec-
ten die een financiële bijdrage van 
'd'n einder' in ontvangst mochten 
nemen, bevinden zich in Afrika. 
Om precies te zijn in Ghana,  
Gambia en Zambia.

Zestien voordrachten
De commissie goede doelen van 
'd'n einder' kiest elk jaar een aan-
tal goede doelen uit voordrachten 
van de vrijwilligers. Dit jaar waren 
er zestien voordrachten en daar-
van kon de commissie er maar 
liefst zeven honoreren met een 
bijdrage variërend van duizend tot 
twaalfhonderd euro per project. 

Voor de vier Rooise projecten was 
er een bijdrage van duizend euro. 
De eerste cheque was voor de Se-
niorenraad Sint-Oedenrode. Met 
als doel om jong en oud samen 
de wensen van ouderen te laten 
realiseren, kreeg de Seniorenraad 
een bijdrage in de kosten voor de 

organisatie van de Nationale Ou-
derendag. Wim van Kreij nam de 
cheque namens de Seniorenraad in 
ontvangst.

Het kinderkoor Sint Maarten be-
staat dit jaar vijftig jaar. Daarom wil 
het koor graag een reünie houden 
voor alle oud-leden. Om die reünie 
te bekostigen en als bijdrage voor 
een kamp, mocht Erie van de  
Zanden een cheque van duizend 
euro in ontvangst nemen.

Henry van de Elzen van de Stich-
ting Jeugdcarnaval Sint-
Oedenrode mocht ook een bedrag 
van duizend euro in ontvangst ne-
men. De commissie goede doelen 
waardeerde het initiatief van de 
stichting om een carnavalsmiddag 
voor mensen met een beperking te 
houden.

Het laatste Rooise project dat door 
'd'n einder' werd verguld met dui-
zend euro was de klussendienst 
van de Stichting Welzijn Meierij. 
Deze klussendienst is nu enkele 
weken actief met als doel om voor 
mensen met een beperking of een 
smalle beurs kleine klussen in en 
rond huis te verrichten. Met het 
geld van 'd'n einder' koopt de 
stichting gereedschapskoffers. Elly 
Vissers nam de cheque namens de 
klussendienst in ontvangst.

Achter de Rooise horizon
Net als andere jaren had de com-
missie goede doelen dit jaar ook 
oog voor problemen achter de 
Rooise horizon. De drie andere 
projecten die in aanmerking kwa-
men voor een  financieel duwtje in 
de rug zijn de stichting Korfidua uit 
Eindhoven. Zij zet zich in Ghana in 
voor het onderwijs. Aanvankelijk 
bouwde de stichting een schooltje 
voor kinderen, maar intussen krij-
gen ook de ouders van die kinde-
ren op dat schooltje les.

De stichting Hand to Hand uit  
Vinkel is in Gambia actief. Ook daar 
mag een onderwijsproject op een fi-
nanciële bijdrage uit Sint-Oedenrode 
rekenen. Net als de Eindhovense 
stichting Korfidua, nam ook Hand to 
Hand een cheque van elfhonderdvijf-
tig euro in ontvangst.

De laatste donatie van twaalfhon-
derd euro was voor de St. Francis 
Hospital Medical Support Group. 
In dit ziekenhuis is de Nederlandse 
arts Joop Jansen al meer dan veer-
tig jaar in de weer. Hij heeft zich 
gespecialiseerd in de behandeling 
van vesixovaginal fistula (VVF). 
Dat is een aandoening die meisje 
op kunnen lopen als zij kinde-
ren krijgen voordat hun lichaam 
volgroeid is. Een probleem dat in 
Zambia en andere Afrikaanse lan-
den nog vaak voorkomt.

Scouting neemt beheer blokhut over
Als het aan B en W ligt, gaat Scou-
ting Rooi het beheer van het scou-
tinggebouw overnemen van de 
gemeente, die wel eigenaar blijft. 
Een bouwkundig onderzoek heeft 
uitgewezen dat er 35.000 euro 
voor nodig is om het gebouw “op 

te krikken” met onder meer isola-
tiemateriaal. Dat laatste is nood-
zakelijk, temeer omdat Scouting 
Rooi zelf verantwoordelijk wordt 
voor de vaste lasten. In november 
beslist de gemeenteraad over het 
voorstel.   
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Open dagen
 ‘Tuinwerk in uitvoering’

Zaterdag 10 en zondag 11 september 
van 10.00 tot 16.00 uur

De Leijerweg 6, 5491 TK Sint-Oedenrode.
Tel. 0413 - 472045, www.leermakershoveniers.nl

Aandacht voor uw tuin
De Leijerweg 6, 5491 TK Sint-Oedenrode

Tel.: 0413-472045
www.leermakershoveniers.nl

& TUINONTWERPERS
H O V E N I E R S

www.eentuin
.nl

B ezoek
eens onze tuin s howroom aan de vd

E ls ens t
raat 60

in S on en B reugel
!

U bent van
harte welkom

!

Bel nu voor uw
snoeiwe

rkzaamheden : 0499-4
96093 !

Bezoek eens onze tuinshowroom 
aan de vd Elsenstraat 60 in Son en Breugel!

U bent van harte welkom!

Bel nu voor uw snoeiwerkzaamheden: 0499-496093!

Jaarlijkse tentoonstelling 
Vogelvereniging Sint-Oedenrode
Ruim driehonderd vogels zijn er 
komend weekend te zien in het 
clubgebouw KV Rooi   aan de 
Zwembadweg 62 te Sint Oeden-
rode.  Dan wordt er een vogel-
show gehouden door vogelvereni-
ging “Rooyse Vogelvreugd”. Ook 
de vogelvereniging uit Schijndel is 
aanwezig. Het is mogelijk om vo-
gels tegen aantrekkelijke prijzen 
te kopen. Het bezoek aan de show 
is gratis.

Op zaterdag 9 november van 
14.00 uur – 21.00 uur en op zon-
dag 10 november van 10.00 uur 
– 16.00 uur is iedereen van harte 
welkom. Kwekers van vogels uit 
Sint Oedenrode en Schijndel tonen 
hun mooist gekweekte exempla-
ren tijdens de te houden vogel-
show. Naast kanaries, agaporni-
den (dwergpapegaaien), tropen 
en Europese cultuurvogels zijn ook 
grote parkieten te bezichtigen op 
de show. De kweek van vogels 
blijft een interessante hobby. Het is 
een hobby die nauwelijks geld kost 
en meestal zelfs geld oplevert. Het 
is een hobby die het gehele jaar 
kan worden beoefend. De meeste 
kwekers van Rooyse Vogelvreugd 
kweken jaarlijks meer dan vijftig 
vogels. De prijzen van het meren-
deel van de vogels liggen tussen 
de vijf en vijftig euro.

De vogelvereniging Sint Oedenrode 

heeft dit jaar een kleurrijke show 
georganiseerd. Met veel plezier is 
de organisatie ter hand genomen. 
Het resultaat mag er dan ook zijn. 
Met de inzet van een grote groep 
enthousiaste vrijwilligers is de ten-
toonstellingsruimte ingericht voor 
een prachtige show. Woensdag 6 
november worden de vogels ge-
keurd door keurmeesters van de 
Nederlandse Bond van Vogellief-
hebbers. Zij hebben de vogels die 
de standaardeisen van de bond het 
dichtst benaderen, beloond met de 
kampioenstitel. Tijdens de keuring 
wordt vooral gelet op de kleur, for-
maat, vorm en model, de houding 
en de algemene conditie van de 
vogels.

Niet alleen voor volwassenen maar 
ook voor de jeugd is het kweken 
van vogels een prima bezigheid. In 
de verkoopklasse bieden de leden 
van de vereniging dan ook vogels 
te koop aan waar indien gewenst 
mee kan worden gekweekt. Een 
reden te meer om ook met kin-
deren een bezoek aan de show te 
brengen. Ook zijn er dit jaar ver-
schillende boeken te koop over 
het houden en verzorgen van ver-
schillende vogel. Aan de inrichting 
van de show is veel zorg besteed. 
Adriaan Passier een lid van onze 
vogelvereniging maakt hele mooie 
vogelschilderijen, deze hangen 
tentoongesteld tijdens onze show. 

Uitgevers lanceren nabesteldienst 
Artikelgemist.nl
In samenwerking met circa 200 
uitgevers lanceert Profactys van-
daag de artikelnabesteldienst 
Artikelgemist.nl. De artikelnabe-
steldienst is bestemd voor zowel 
consumenten als klein zakelijke 
afnemers en zzp’ers. 

Met Artikelgemist.nl is het moge-
lijk om uit een collectie van meer 
dan 650 kranten, tijdschriften en 
vakbladen gepubliceerde artike-
len terug te zoeken en tegen een 
kleine vergoeding op te vragen. 
Voor elk artikel geldt een artikel-
prijs van € 1,95 inclusief de au-
teursrechtvergoeding en btw. Het 
aantal deelnemende uitgevers 
groeit wekelijks en daarmee ook 
het beschikbare aanbod van kran-
ten, tijdschriften en vakbladen. De 
archieffunctie van Artikelgemist.nl 

gaat terug tot 2010.

Voor consumenten en afnemers is 
Artikelgemist.nl een praktische op-
lossing voor het terugvinden van 
artikelen die men heeft gemist of 
waarop men is geattendeerd, men 
eerder heeft gelezen of wanneer 
men geïnteresseerd is in een spe-
cifiek onderwerp. 

Artikelgemist.nl is voor uitgevers 
een nieuw verdienmodel om te-
ruglopende inkomsten tegen te 
gaan. Uitgevers kunnen met de 
artikelnabesteldienst lezers en 
abonnees op eenvoudige manier 
toegang geven tot gepubliceerde 
artikelen en daarmee extra omzet 
uit het hergebruik van content re-
aliseren.

Centrummanagement deelt gratis parkeerschijven uit

“Je hebt straks minder te doen beste BOA”
Voor een paar uurtjes moest de 
plaatselijke BOA afgelopen za-
terdag plaatsmaken voor een 
ludieke ‘collega’, die door het 
Centrummanagement was op-
geroepen om parkerende au-
tomobilisten te attenderen op 
het parkeerbeleid. Gratis parke-
ren mag, maar dan wel binnen 
de lijnen en mét parkeerschijf 
was het devies. Vergeten? Geen 
probleem. Van de veldwachter 
of van leden van het Centrum-
management kregen de mensen 
een gratis blauwe schijf. 

Ditmaal werd een onoplettend-
heid niet afgestraft met een 
flinke boete, maar met een gra-
tis parkeerschijf van Rooi is... 
De naam waar het Centrum-
management mee naar buiten 
treedt. Sint-Oedenrode hanteert 
al meer dan een jaar een par-
keerbeleid waarbij verschillende 
parkeerterreinen in het dorp zijn 
voorzien van een blauwe zone. 
Omdat het gratis parkeren is 
– in veel dorpen moet worden 
betaald - staat het Centrumma-
nagement daar volledig achter. 
Maar omdat parkeerders soms 
een schijf vergeten te plaatsen, 
bedacht het deze actie.  “We 
willen voorkomen dat winkelend 
publiek met een kater naar huis 
gaat”, geeft Centrummanager 
Gé Muller aan. Hij was niet de 
enige die namens het Centrum-
management aanwezig was. Zijn 
collega’s liepen een ronde mee 
met de surrogaat-BOA en wis-
ten meerdere automobilisten te 
behoeden voor een boete. Ook 
ditmaal was zichtbaar dat enkele 
burgers hun blauwe schijf waren 
vergeten te plaatsen. Ze kregen 
er alsnog één aangereikt of er 
werd er eentje onder de ruiten-
wisser geplaatst.
 
“Je hebt straks minder te doen 
beste BOA”, zei de veldwach-
ter tegen zijn ‘collega’ die juist 
aan kwam gefietst. “Geen pro-
bleem!”, antwoordde hij. “Dan 
kan ik me mooi richten op het 
hondenpoepprobleem.” Ook de 
winkeliers kregen parkeerschij-
ven om gratis weg te geven aan 
de klanten. De actie verliep zeer 
succesvol en de reacties waren 
louter positief. Zeer waarschijn-
lijk krijgt het initiatief een ver-
volg.
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GRASZODEN € 1,95 / m2 *
* donderdag vóór 18.00 u. bestellen, 

zaterdag vanaf 8.00 u. ophalen

POTGROND 
3 zakken € 9,95

VIOLEN 
alle grootbloemige en bosviolen 

(ook gemengd) dezelfde prijs

Boskantseweg 59 - 5492BV Sint-Oedenrode - 0413 472 562 - www.tuincentrumbrekelmans.nl

Belangrijke informatie voor alle Boskanters
Deze voorlichting op vrijdag 15 
november mag u niet missen. 
Zoals u vanaf vrijdag 18 oktober 
bijna dagelijks in de krant kunt le-
zen, is het niet meer mogelijk dat 
ouderen vanaf 2014 nog in de ver-
zorging kunnen gaan. De huidige 
bewoners mogen blijven maar 
vanaf 2014 stopt de inschrijving. 
Dit met grote gevolgen voor zo-
wel de ouderen als hun kinderen.

Er is een overgang naar het nieuwe 
ouderenbeleid. Kern daarvan is een 
strikte scheiding tussen kosten van 
wonen en zorg. We moeten er ons 
op voorbereiden dat we langer zelf-

standig moeten blijven wonen. Ook 
dat we zelf de noodzakelijke hulp en 
zorg moeten organiseren en de kos-
ten daarvan moeten dragen. In de 
bijeenkomst van 23 september heeft 
mevr. Wil v.d. Laar al een korte uit-
leg gegeven over de zorg in de toe-
komst. Maar er zijn nog veel vragen 
van de senioren die nog niet bespro-
ken zijn. Ook betreffende het finan-
ciële vlak. Wat gaat het allemaal kos-
ten ? Is het voor mij wel betaalbaar. 
? Moeten mijn kinderen daaraan 
bijdragen? Verkopen van het huis, 
andere vormen als een hypotheek 
enz. Daarom hebben wij mevr. Wil 
v.d. Laar, Manager Odendael, uitge-

nodigd om u de nodige informatie 
te verstrekken. Dhr. James Sittrop 
Rabobank zal het financiële stuk 
voor zijn rekening nemen. Schroom 
dan ook niet stel uw vragen zodat 
u weet waar u aan toe bent. Kom 
15 november naar de Vriendschap  
aanvang 14.00 uur. Ook niet le-
den van de K.B.O. zijn van harte 
welkom. Het is voor alle senioren. 
Het is de hoogste tijd, dat u op de 
toekomst bent voorbereidt. Op-
merking; Denk aan het rikken op 
vrijdagmiddag 8 november en het 
grote Sint Nicolaasfeest op donder-
dag 28 november. Wel even opge-
ven bij Toon, 474084. 

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

Plein 1944 nr. 37 - Schijndel - Tel: 073 - 5430081
Naast Slagerij Dennis v.d. Ven

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

Plein 1944 nr. 37 - Schijndel - Tel: 073 - 5430081

woensdag t/m vrijdag geopend van 8:30 t/m 18:00 uur.
zaterdag geopend van 8:30 t/m 16:00 uur.

Naast Slagerij Dennis v.d. Ven

 
  

            

Alle ovenschotels 
€ 7,00

Kans aanwezig dat Dorpswinkel Boskant gaat sluiten
De stichting Dorpswinkel Boskant 
stopt 1 december met de exploi-
tatie van de winkel. De zaak blijft 
alleen open als Jan Hellings hem 
doorzet. De huidige bedrijfsleider 
onderzoekt op dit moment de mo-
gelijkheid om de winkel zelfstan-
dig te runnen. Als Hellings moge-
lijkheden ziet om de supermarkt 
draaiende te houden dan zet hij 
het bedrijf alleen voort. Ziet hij 
die kansen niet, dan is zaterdag 
30 november 2013 de laatste dag 
dat Boskant een eigen supermarkt 
heeft.

Het voortbestaan van de Boskantse 
supermarkt bungelt al jaren aan 
een zijden draad.  Aanvankelijk 
deed Hellings dat met de Spar-
formule, later werd dat Support 
& Co. Vorig jaar gaf deze laatste 
organisatie aan, niet langer in Bos-
kant actief te kunnen zijn. Daarom 
richtte de Boskantse gemeenschap 
een stichting op, die vanaf 1 febru-
ari van dit jaar de exploitatie van 
de winkel overnam. De stichting, 
tientallen vrijwilligers en Jan  
Hellings doen vanaf dat moment 
hun best om de winkel voor  
Boskant te behouden.

Aanvankelijk zou de stichting op 1 
juli van dit jaar met de exploitatie 
stoppen. Daarna zou Jan de winkel 
weer overnemen. Maar op die da-
tum was nog niet voldoende dui-
delijk of de Boskantse supermarkt 
weer op eigen benen kon staan. 
Daarom kreeg Jan van de stichting 
uitstel tot 1 december van dit jaar. 
“Een week later moet het huur-
contract worden verlengd. Die 
verplichting wil de stichting niet 
aangaan. Jan zal voor die tijd aan 
moeten geven of hij zelfstandig 

verder wil gaan of niet”, zegt  
Gerard van Kollenburg, de pen-
ningmeester van de stichting.

Plotselinge dip
“Rond de zomer draaiden we een 
mooie omzet, maar een week of 
acht geleden daalde de omzet in 
de supermarktbranche in het al-
gemeen en dus ook in Boskant. 
Die omzet moet weer omhoog, 
naar een acceptabel niveau”, zegt 
Hellings. “Met de omzet zoals die 
de afgelopen weken was, moet er 
geld bij. Dan kan ik de winkel zelfs 
met vrijwilligers niet runnen”. 

Ontmoetingsplek en meer
Plannen om de omzet van de su-
permarkt te verhogen, heeft Jan 
genoeg . “Een multifunctionele ac-
commodatie, zoals er die in Olland 
is, die komt hier in Boskant voor-
lopig zeker niet. Maar de winkel 
kan wel de functie van ontmoe-
tingsplek overnemen. We hebben 
nu een koffiecorner met een sta-
tafel, daar wil ik gewoon een tafel 
met stoelen van maken. Daar kan 
iedereen dan onder het genot van 
een kopje koffie de laatste nieuw-
tjes uitwisselen”, vertelt Hellings. 
Maar hij denkt natuurlijk verder, zo 
overweegt hij om een uitgiftepunt 
van de bibliotheek in zijn winkel 
te openen en onderzoekt Jan of 
het mogelijk is om een afhaalpunt 
voor de apotheek te worden. 

Voor de hele gemeente 
Toch zijn dat niet de dingen die de 
omzet echt zullen verhogen. Om 
dat te bereiken heeft Jan veel gro-
tere plannen. Hellings wil de echte 
klapper gaan maken met een gratis 
bezorgservice in een straal van vijf-
tien kilometer rond Boskant. Daar-

mee wordt zijn potentiële klanten-
kring uitgebreid van Boskant naar 
Schijndel, Sint-Oedenrode en Best. 
Maar ook Olland en Nijnsel die nu 
helemaal geen supermarkt heb-
ben, worden op die manier weer 
verzorgd. “We willen daarvoor 
een website opzetten. Daar kun-
nen de mensen dan per email hun 
boodschappen bestellen en wij 
brengen ze gratis thuis, eigenlijk 
nemen we er ook een webwinkel 
bij”, zegt Jan. 

Alleen versproducten
Het voortbestaan van de dorps-
winkel in Boskant hangt volgens 
Jan dus grotendeels af van de be-
reidheid van de Boskanters zelf. 
“Als zij alleen hun vers hier halen, 
dan draaien we al bijna quitte”, 
zegt Jan. “Als we dan ook nog een 
deel van de omzet uit de bezorg-
service kunnen halen, dan moet 
het lukken om de winkel voor Bos-
kant te behouden. Dat is niet alleen 
goed voor Boskant, maar eigenlijk 
ook voor Olland en Nijnsel. Zelfs 
de mensen in Sint-Oedenrode die 
slecht ter been zijn, kunnen daar 
voordeel van hebben”, zo sluit Jan 
af

Sabine van den Boogaard
Berkstraat 28 5492 EB Sint Oedenrode

Tel 06 - 54255787

Ook uw kapster aan huis 

06 514 114 77               www.keadin.nl
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TOPMERKEN

TOPKWALITEIT

15%
alle winterjassen

wintercollectie
bij amigos menswear

15% korting op 
alle winterjassen

wintercollectie
bij amigos menswear
15% korting op 

alle winterjassen

wintercollectie
bij amigos menswear

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t/m 29 oktober

nieuwe 
wintercollectie
bij amigos menswear

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t/m 29 oktober

nieuwe 
wintercollectie
bij amigos menswear

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t/m 29 oktober

nieuwe 
wintercollectie
bij amigos menswear

HEUVEL 22 5492 AD SINT-OEDENRODE TEL: 0413-478588

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t/m 29 oktober

nieuwe 
wintercollectie
bij amigos menswear

 WWW.AMIGOS-MENSWEAR.NL

                         

        

 November actie !!
Wij zijn iedere vrijdag geopend tot 21:00 uur

Open Coffee 't Groene Woud bij 
gemeente Sint-Oedenrode
Op woensdag 13 november a.s. 
zijn we te gast in de raadzaal van 
gemeente Sint-Oedenrode alwaar 
wethouder de heer Dekkers van Eco-
nomische Zaken ons zal ontvangen. 
In het kader van ons jaarthema "sa-
menwerking" past een bezoek aan de 
gemeente als geen ander. 

Wethouder Dekkers zal ons in vo-
gelvlucht meenemen in de ontwik-
kelingen van gemeentes en hun visie 
op samenwerkingen. Daarbij moet 
je denken aan samenwerkingen op 
het gebied van intergemeentelijke 
samenwerking, maar ook gemeen-
schappelijke regelingen op het gebied 
van transities arbeidsparticipatie en de 
5* Regio Noord-Oost-Brabant. Hoe 
kunnen en moeten we onze experti-
ses bundelen om van onze regio een 
nog sterkere bedrijfseconomische re-
gio te maken? Welke kansen zien we 
daarin en wellicht ook bedreigingen. 
Indien mogelijk zullen we ook wat 
tijd inrichten om aandacht te geven 
aan het vernieuwde inkoopbeleid van 
gemeentes. Daarmee wordt het voor 
(klein) MKB en ZZP-ers ook steeds in-
teressanter om in te schrijven op aan-
bestedingen. Aansluitend is er weer 
volop gelegenheid om te netwerken.

Voor wie is Open Coffee?
Open Coffee is dus eigenlijk voor  ie-
dereen, de gemeenschappelijke fac-
tor is dat men graag wil netwerken en 
kennis wil delen. Een goed initiatief 
om mensen met allerlei achtergron-
den, kennis en ervaringen bijeen te 
brengen. Het vooropgezette doel is 
je persoonlijke netwerk vergroten en 
het delen van kennis. Open Coffee ’t 
Groene Woud is gericht op de regio 
Boxtel, Schijndel, Sint-Oedenrode 
en Sint-Michielsgestel. Aanvullend 
worden er nauwe contacten gezocht 

met Uden en Veghel waardoor er 
een REVUSS-plus netwerk ontstaat. 
Open Coffee 't Groene Woud is het 
platform waar eenieder kan kennis 
delen, ideeën bespreken, brainstor-
men of samenwerken. Ontspannen 
netwerken onder het genot van een 
kopje koffie! De bijeenkomst is van 
9.00 – 11.00 uur, open inloop, gratis 
toegang . Vooraf aanmelden is niet 
nodig maar mag altijd óf wil je meer 
informatie dan kan dit via: 
Telefonisch Marischka Klotz  
tel. 06-53624631, per mail opencof-
fee.hetgroenewoud@gmail.com 
of een bericht op onze social media 
Linkedin, Facebook of Twitter. 

Eekelhof 58 
5482 WH Schijndel

Telefoon: 073-7119000
Website: www.it2.nl

Ozb toch weer iets omhoog
Als de gemeenteraad donderdag 
instemt met het collegevoorstel, 
gaat de ozb in Rooi toch weer 
wat omhoog, en wel één procent. 
Aanleiding daarvoor zijn de te-
genvallers op Prinsjesdag en het 
zogeheten herfstakkoord, waar-

door Rooi niet meer rond komt 
met de normale indexering van de 
gemeentelijke belastingen.

De nieuwe bezuinigingen raken niet 
alleen de burgers; door interne be-
zuinigingen bij de gemeente moet 

hetzelfde bedrag worden opgehoest, 
namelijk 38.000 euro. Ook het peu-
terspeelzaalwerk moet een veer la-
ten: 30.000 euro. En het eind van de 
bezuinigingen is voorlopig nog niet in 
zicht. Voorzichtig geschat bedragen 
die de komende jaren zo’n vijf ton.     

Schuilhutten vee moeten weg uit weilanden
In het land dat zich graag laat voor-
staan op haar dierenwelzijn, dat we-
reldwijd opzien baarde met de eerste 
Partij voor de Dieren ooit, heeft het 
hoogste rechtsorgaan bepaald dat 
er in het buitengebied geen schuil-
hutten meer mogen staan voor het 
vee. De gemeente Sint-Oedenrode 
haalde afgelopen week bakzeil bij 
de Raad van State, toen ze in beroep 
waren gegaan tegen de Provincie 
die strikt vasthoudt aan het vastge-
stelde beleid in het buitengebied.

Sint-Oedenrode is het daar, samen 
met een aantal andere gemeentes, 
absoluut niet mee eens, maar kan 
door de uitspraak niet anders dan het 
bestemmingsplan buitengebied hier-
op aanpassen bij de herziening, die 
volgend jaar plaatsvindt. De beper-
king in het buitengebied treft niet al-
leen de veeschuilhutten; ook andere 
“bouwwerken” als kuilvoerplaatsen 
en mestzakken moeten het ontgel-
den. Alleen als ze op een bouwblok 
liggen mogen ze daar blijven staan.
De gemeentes proberen nu of onder 

bepaalde voorwaarden ontheffing 
mag worden verleend. Daarbij valt te 
denken aan bouwwerken die gren-
zen aan een bouwblok, verder uit-
lopende daken die als schuilhut kun-
nen dienen, of bouwwerken waarbij 
een verantwoorde landschappelijke 
inpassing heeft plaatsgevonden. 
De gemeente zal moeten handha-
ven, en optrekjes die niet kunnen 
voldoen aan de voorwaarden komen 
daarvoor het eerst in beeld. “Maar 
we zoeken eerst naar legalisatie” al-
dus burgemeester Peter Maas.

Mantelzorg en NAH
“Chris is veranderd”, vertelt An-
drea aan een consulent van het 
Advies- en meldpunt. “Onze rela-
tie is veranderd. Alle verantwoor-
delijkheid voor ons gezin komt 
nu op mij neer. En ik trek het niet 
meer.” 

Chris had voor zijn ongeluk een 
verantwoordelijke baan. Nu zit hij 
in een re-integratietraject en werkt 
parttime. Ondanks veel therapie 
heeft hij problemen met zijn con-
centratie en geheugen. Dat hun 
jongste dochter een lichamelijke 
en verstandelijke beperking heeft 
maakt het extra zwaar. Net als 
Chris, vraagt zij veel aandacht van 
Andrea.  Door haar telefoontje aan 
het Advies- en meldpunt NAH is 

er veel in gang gezet in Andrea’s 
leven. Zij en Chris krijgen nu on-
dersteuning vanuit hun netwerk. 
Deze mensen uit hun familie- en 
vriendenkring springen regelma-
tig bij in het gezin, zodat Andrea 
even tijd voor zichzelf kan nemen. 
Ook is er nu meer ruimte voor tijd 
samen met Chris. Ze bezoeken de 
bijeenkomsten van Café Brein en 
via www.nahbrabant.nl vonden ze 
informatie over de gevolgen van 
hersenletsel en hoe hiermee om te 
gaan. Hierdoor is er meer begrip 
voor elkaar. Chris gaat regelmatig 
naar het NAH-café, waar hij an-
deren met een hersenletsel ont-
moet. Om beter te leren omgaan 
met haar rol als mantelzorger volgt 
Andrea bij MEE de cursus ‘Zorg de 

baas’. Zo komt er langzaam wat 
meer rust in het leven van Andrea, 
Chris en hun kinderen en dat komt 
de sfeer in huis ten goede. 

Het Advies- en meldpunt geeft 
kosteloos informatie en advies over 
NAH, van maandag t/m vrijdag 
van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch 
via 0413 33 47 23 of per e-mail ad-
viespunt@nahnobrabant.nl.

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Evy en AnneEvy en Anne
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Philou Swarts

Geboren
23 oktober

Dochter van
Coen Ploegmakers 
& Suzanne Swarts

Bergselaan 111a
3037 BD Rotterdam

Wij bestaan 
1 jaar 

Bij inlevering van deze bon

10% korting 
op de hele collectie

   
  

Heuvel 34
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-474692
www.sasentas.nl

Bulaggi  - Cowboysbag - dR HJ de ROOY
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Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera
!

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

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

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

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

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

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

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

Antwan Kuis

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

DeMooiRooiKrant erkend 
ECABO-leerbedrijf

DeMooiRooiKrant 
is sinds deze week 
erkend ECABO-
leerbedrijf. 

ECABO is het ken-
niscentrum beroepsonderwijs be-
drijfsleven voor de economisch/
administratieve, ICT-, veiligheids, 
marketing en communicatieberoe-

pen. Ongeveer twee miljoen 
Nederlanders werken in deze be-
roepen. Tien procent van de jonge-
ren is er voor in opleiding. ECABO 
is een van de zeventien kenniscen-
tra die ons land telt. Het vormt de 
schakel tussen beroepsonderwijs 
en bedrijfsleven. Vanuit een geza-
menlijk doel: Een arbeidsmarkt in 
balans voor iedereen.

Hot Rods: ronkende motoren en 
extra paardenkrachten in oldtimers

DeMooiRooiKrant deelt weer vijf keer twee toegangskaar-
ten voor het Autotron in Rosmalen uit. Dit keer zijn dat 
toegangskaarten voor de internationale Oldtimerbeurs, die 
op zaterdag 16 en zondag 17 november plaats vindt. In dat 
weekend staan de Hot Rods, de felgekleurde oldtimers met 
veel te veel paardenkrachten onder de motorkap staan met 
hun ronkende motoren naast de Oldtimers.

Tijdens de beurs van dit jaar tonen de verschillende mer-
kenclubs weer vol trots hun auto's. Europese oldtimers zoals 
de Citroën DS, beter bekend als de Snoek, een Volvo Ama-
zone of gewoon een Renault 6 staan gebroederlijk naast hun 
Amerikaanse leeftijdgenoten. De ene blinkend als nieuw en 
de andere nog midden in de restauratiefase. Wat beiden met 
elkaar gemeen hebben is dat de eigenaar u vol trots alles 
over zijn of haar auto kan en wil vertellen.
Voor de één een vloek, voor de ander Kunst met een hoofd-
letter 'K', de Hot Rods. Deze Oldtimers, die zijn uitgerust 
met veel paardenkrachten en gespoten in de felste kleuren, 
zijn alweer voor de derde keer te gast op de internationale 
Oldtimerbeurs van Rosmalen.
Op zaterdag en zondag is de Internationale Oldtimerbeurs 
op Autotron Rosmalen geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 
De toegangsprijs bedraagt € 12,50 en kinderen tot 15 jaar 
hebben gratis toegang.

U kunt naar deze beurs als u kunt vertellen wanneer de 
eerste T-Ford van de band liep en hoeveel van deze wa-
gens er zijn gemaakt? Stuur uw antwoord voor maandag 11 
november 12.00 uur naar redactie@demooirooikrant.nl en 
maak kans op de gratis toegangskaartjes. U leest de uitslag 
in DeMooiRooiKrant van 13 november aanstaande. 

40 jaar 

geleden 

hee�  Hans 

zijn 

eerste luier 

vol gescheten
Mobiel: 06-43581407

e-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl

www.verkeersschoolschellekens.nl

Martje Boselie
Gefeliciteerd

2de keer geslaagd

Tijn
Pieter Gerard van Kessel

is geboren op 
29-10-2013 
om 4:10 uur

Zoon van
Koen van Kessel

en Paulien van Kessel - Kuijpers

Tijn 
Pieter Gerard van Kessel 
is geboren op 29-10-2013 om 
4:10u. 
Ouders zijn Koen van Kessel 
en Paulien van Kessel - Kuij-
pers Kristel en Maico 

VERHAGEN 
profi ciat!!! 

De trotse Annie Stamps 82 jaar, 
met Jente Elisa. Hilde Bruijnesteijn 
31jaar, en Ans Nouws 56 jaar. 4 Generaties

Wie gezien wil worden 
plaatst een 

Familiebericht
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Naast alle bestratings materialen voor 
uw tuin hebben wij ook turf, 

siertuinbemesting e.d. 
om uw tuin winterklaar te maken.

Naast alle bestratings materialen voor 
uw tuin hebben wij ook turf, 

siertuinbemesting e.d. 
om uw tuin winterklaar te maken.

Ekkersrijt 1509, 5692 AN Son   •   Telefoon: 0499-371545   •   Email: info@vankemenadebest.nl   •   Website: www.vankemenadebest.nl

Verrassend veelzijdig

Ko� eren 8 
Sint-Oedenrode

0413 477146

VERRAS UW MEDEWERKERS MET 
EEN FAIRTRADE 

KERSTPAKKET
MAAK EEN TELEFONISCHE 

AFSPRAAK (474378, 06  30441942                                                                             
OF VIA E-MAIL: 

MARIANNEBRUIN@HOTMAIL.COM) 
OF  BEZOEK DE WINKEL 

(NIEUWE LOCATIE KOFFEREN 8)                                                                                                     
VOOR HET KIEZEN UIT DE VELE 

MOGELIJKHEDEN.

Maandag open van 13:00 tot 17:30 uur                                                                                                                   
Dinsdag t/m donderdag 

van 9:30 tot 17:30 uur                                                                                                                                       
Vrijdag van 9:30 tot  20:00 uur                                                                                                                                              

Zaterdag van 9:30 tot 16:00 uur                                                                                     

Vervolg voorpagina

Mily Jansen en Kiki Mettler winnen TVoVO

Mily Jansen en Kiki Mettler hebben 
de eerste versie van The Voice of Van 
Ouds gewonnen. Zaterdagavond 
streden de deelnemers van acht-
tien jaar en ouder om de titel. Zon-
dagmiddag stond het aanstormend 
jeugdige talent op het podium. 

Het is zaterdagavond en bijna negen 
uur. Backstage wachten de vijf kan-
didaten voor de strijd om titel The 
Voice of Van Ouds op de dingen die 
komen gaan. De één ogenschijnlijk 
rustig, de ander met gierende zenu-
wen.

Voor in het café wordt het steeds 
drukker. Zangeres Inch en Roel Jon-
genelen hebben al plaats genomen 
achter de jurytafel. Het derde jury-
lid, zangeres Maijanka, van de band 
'People', warmt het publiek alvast 
op. Als dan iets na halftien Bernie en 
Maarten op het podium komen en 
Carine Staals aankondigen met 'Set 
fire to the rain' van Adele, kan de 

strijd beginnen. De kop is eraf! In rap 
tempo volgen André van de Heuvel, 
Yvette van Gerwen, Margo van de 
Heuvel en Mily Jansen.

In de pauze is de sfeer backstage 
stukken rustiger. Iedereen voelt zich 
op zijn of haar gemak. Het publiek 
waardeerde de optredens en die ene 
noot die wat te hoog of te laag werd 
gezongen werd zonder joelen geac-
cepteerd. De vijf artiesten waren de 
helden van het publiek. Iedereen 
had respect, want die vijf deden 
toch maar even wat veel anderen 
wel zouden willen, maar (nog) niet 
durven.

Met de tips van de jury, variërend 
van laat die telefoon achter liggen, 
tot haal die microfoon uit de stan-
daard, begonnen de deelnemers aan 
de tweede ronde. De vijf kandidaten 
doen hun best om zich met de tips 
van de jury nog beter te presenteren.

Na de optredens keren de zenuwen 
bij de artiesten weer terug. Wie gaat 
de eerste The Voice of Van Ouds op 
haar naam schrijven. De jury houdt 
de spanning er tot het laatst in. De 
zenuwen moeten bij de kandidaten 
wel met hoge snelheid door de keel 
gieren. Dan is het hoge woord eruit. 
Mily gaat met de eerst titel aan de 
haal. Yvette eindigt als tweede, Ca-
rine is derde, Margo wordt vierde en 
André de held van het publiek, ein-
digt als vijfde.

Zondagmiddag is het de beurt aan 
de jongeren. Zij lijken een stuk rusti-
ger dan hun volwassen collega's die 
zaterdagavond optraden. Als dan 
jurylid Nikki backstage komt laten 
vooral de jongste deelnemers en-
thousiast weten, dat ze de Idolswin-
nares van 2008 ondanks haar stem-
bandoperatie nog niet zijn vergeten. 
“Eigenlijk zou ik na de operatie in 
2009, drie maanden rust moeten 
nemen. Het werd uiteindelijk drie 

jaar”, zegt Nikki. “Ik ben naar Aus-
tralië geweest en heb daar mijn stem 
rust gegeven. Inmiddels ben ik alle 
stemproblemen weer helemaal te 
boven”. Op de vraag of Nikki weer 
een CD uit gaat brengen zegt zij vol-
mondig ja. “Ik hoopte eigenlijk eind 
dit jaar mijn nieuwe CD uit te bren-
gen, maar het gaat wat langer du-
ren. We zijn nu aan het schrijven en 
in de loop van volgend jaar hopen 
we de nieuwe CD uit te brengen”, 
zegt de goedlachse Rooise zangeres.

Het is half drie als Steffie het spits 
af mag bijten. Britt, June, Roy, 
Demi, Kiki en Julia zijn net zo en-
thousiast. Het niveau is hoog, in de 
zaal wordt zelfs gefluisterd dat het 
niveau van deze groep jonge talen-
ten hoger is dan dat het niveau van 
zaterdagavond. Ook de jury is vol 
lof. Nikki ziet Sint-Oedenrode zelfs 
al als een tweede Volendam op de 
landkaart staan. Het idee is goed, 
de opvolger van de palingsound 

wordt de klompensound. 

Ook na de pauze blijven de jonge 
talenten vlammen. Alle tips die Roel, 
Inch en Nikki gaven worden opge-
volgd. Met als gevolg dat het niveau 
nog hoger is dan dat het voor de 
pauze al was. Dat maakte het werk 
voor de jury er niet gemakkelijker op. 
De jury komt er niet uit. Roy, June, 
Demi en Julia eindigden als vierde, 
maar Kiki, Steffie en Britt mogen zich 
nog een keer laten horen. 

Na de drie rondes is de jury er-
uit. Steffie eindigt als derde, Britt is 
tweede en Kiki Mettler wint de eerst 
The Voice of Van Ouds voor onder 
de achttien.
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Zondag 10 november 2013 koopzondag 
van 11:00 – 17:00 uur

www.fireendesign.nl info@fireendesign.nl

U wilt een haard in huis?

officieel DRU dealer!

designed to be different

Maar u weet nog niet precies wat? Kom dan naar Erp.
In onze moderne en uitgebreide showroom vindt u

ongetwijfeld de haard die bij u past. Van ontwerp tot en 
met de realisatie: Wij helpen u graag!

Sonse-Heideweg 3
5492 TE Sint-Oedenrode
06-23537494
www.robvanschijndel.nl

Aqua-Max CW4

gemonteerd 

voor €1.750,- 
(incl. btw)

Rob van Schijndel
Installatietechniek

Sonse-Heideweg 3
5492 TE Sint-Oedenrode
T  06 23 53 74 94
I  www.robvanschijndel.nl

Cv-ketels van Itho Daalderop kenmerken 

zich door royaal warm water en een degelijk 

verwarmingssysteem. Zo heeft de Aqua-Max 

een zéér hoog rendement en daardoor een 

zéér laag energieverbruik voor u als gebruiker. 

Bij Rob van Schijndel kunt u nu profiteren 

van deze voordelige actie; de Aqua-Max CW4  

gemonteerd voor €1.750,- inclusief BTW. 

De montage is compleet inclusief appendages.

Bij montage vóór 31-12-2013

krijgt u 4 kaartjes voor 

de Winter Efteling cadeau!

KERSTMARKT
OBERHAUSENOBERHAUSEN

www.vanhoofreizen.nl
Telefoon (0413) 47 25 45

KERSTMARKT
OBERHAUSEN

www.vanhoofreizen.nl
Telefoon (0413) 47 25 45

Busreis op za. 23 november a.s. 

€ 23,00 p.p.

Rooienaren onderscheiden door 
Waterschap de Dommel
Maandagmiddag werden drie 
Rooienaren door loco-water-
graaf Tiny Arts onderscheiden 
met een jubileummedaille van 
Waterschap de Dommel. Het 
Waterschap bestaat dit jaar 150 
jaar en wil dat vieren door men-
sen en organisaties die iets spe-
ciaals hebben gedaan op het ge-
bied van water, in het zonnetje 
te zetten.

Romano van der Meijden is ja-
renlang voorzitter geweest van 
het IVN in Sint-Oedenrode, met 
speciale aandacht voor water. 
Hij is nu lid van het landelijke 
bestuur van IVN. Zonder hem 
was er geen Waterdag geweest. 
Een mooi evenement (2007 de 
1e keer en 2011 de 2e keer) 
met veel bezoekers en aandacht 
waarbij water en ook het werk in 
beeld is gekomen bij de inwoners 
van Sint-Oedenrode. Romano 
heeft, vanuit het belang van wa-

ter voor het totale leven, initia-
tief genomen om deze Waterdag 
te organiseren. Hij heeft iedereen 
enthousiast gekregen en een pri-

ma organisatie neergezet. Vooral 
de jeugd betrekken bij het water 
is een van de belangrijkste drijf-
veren voor hem geweest.

Henk Wiersma is jarenlang voor-
zitter geweest van de commissie 
Ruimtelijke ordening en Milieu 
van de ZLTO in Sint-Oedenrode. 
De agrariër wees altijd op het 
belang van ‘alles integraal bekij-
ken.’ “Nog steeds” naar eigen 
zeggen, dus niet alleen vanuit 
het belang van de agrariërs, maar 
ook het belang van de natuur, 
de akkerranden, het beheer van 
natuur en belang van het wa-
ter. Breed kijken dus. Daarnaast 
zit Henk met zijn boerderij mid-
den in het Dommeldal tegen de 
Dommel aan. Daar zorgt hij voor 
een mooi, goed evenwicht tus-
sen natuur en ondernemen. Toen 
plan Dotterbloem werd gereali-
seerd heeft hij gronden beschik-
baar gesteld om wandelpaden te 

maken en een brug aan te leggen 
over een dode tak van de Dom-
mel, om zo wandelaars het water 
te laten beleven. Daarnaast was 
ook Henk actief betrokken bij de 
Rooise waterdag. 
 
Leon van Maren (teamleider/
ambtenaar afdeling infrastruc-
tuur & groen bij gemeente Sint-
Oedenrode) is sinds jaar en dag 
de watercontactpersoon van de 
gemeente Sint Oedenrode. Je 
kunt zeggen dat hij “ gewoon 
zijn werk doet”, maar hij doet 

meer dan dat. Leon is altijd be-
zig om andere mensen enthou-
siast over waterzaken te krijgen. 
Hij heeft het verbreed riolerings-
plan, samen met Waterschap De 
Dommel, mede vorm gegeven 
met kansen voor goed water en 
mooi water.  Ook was Leon nauw 
betrokken bij de uitvoering van 
plan Dotterbloem en de Rooise 
waterdagen. Hij geeft niet al-
leen waterbeleid vorm maar ziet 
er ook op toe dat dit als zodanig 
wordt uitgevoerd.  

Romano van der Meijden schudt de hand van Tiny Arts.

 Leon van Maren was hevig verrast.

Ook Henk Wiersma werd onderscheiden. 
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Exclusieve Damesmode
Schoenen & Accessoires
Brasserie & Koetshuis

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

U kunt bij ons terecht
voor:

Bedrijfspresentaties

Vergaderingen

Ook kunt u terecht bij
ons voor een heerlijke
lunch met een keuze uit
diverse broodjes en
heerlijke warme soepen.

Dit alles op een gezellig 
terras (verwarmd).

Cafe Oud Rooy
Markt 13

5492AA St Oedenrode
Tel: 0413-473166
www.oudrooy.nl 

Op naar de ZOMER
DE ZOMER is in aantOcht! tijD vOOR wat niEuws 

Muller Mode is gevestigd aan de Markt 14 in sint-oedenrode, tel 0413-472783, www.MullerMode.nl

Tijd om eens met een kritische blik te kijken naar het 
interieur van uw woning, de tuin en de garderobekast. 

Modebewuste mannen gaan voor hun nieuwe outfit naar 
Muller Mode in Sint-Oedenrode. De dikke truien kunnen de kast 

in, het is tijd voor zomerse mode. Muller Mode heeft de nieuwe 
collecties binnen. Prachtige kleuren, bijzondere accenten en gedurfde combinaties. Topmerken als Boss, Pal Zileri ,valentini ,stone 

island, Moncler, Hans ubbink, Paul smith, Boss orange, replay, tommy Hilfiger, gant, Mc gregor zijn ruimschoots 
vertegenwoordigd in de collectie. Kies je eigen stijl, voel je lekker en ga met een outfit van Muller Mode de zomer tegemoet. 

Het team van Muller Mode heet u welkom en helpt u graag met het maken van een passende keuze. Ze laten graag de collectie zien 
onder het genot van een heerlijke espresso, cappuccino of wellicht een glaasje prosecco.

26

Winkelcentrum De Markt
Markt Apotheek

Peer en Riky, 
Proficiat met jullie 40-jarig jubileum! 

(en 40 jaar boegbeeld van onze Mert)

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

Scheiden doe je samen
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“Clinics” in sportkantines aan 
banden gelegd
Het klinkt zo logisch: horeca is 
voor een sportkantine een neven-
activiteit voor de sportvereniging. 
Toch lijkt de praktijk soms op het 
omgekeerde. Privé feestjes tot in 
de late uurtjes onder het mom van 
“clinics”, veel – immers goedkoop 
– drankgebruik, de “derde helft” 
van de voetbalwedstrijd. Vooral 
bij dit laatste klaagt het Bureau 
Eerlijke Mededinging namens 
de horeca regelmatig over valse 
concurrentie door deze zogehe-
ten “paracommercie”, die ook in 
sociaal-culturele gebouwen en 
buurthuizen plaatsvindt.

En vaak terecht, aldus burgemees-
ter Peter Maas. Daarom wordt in 
een nieuwe verordening vastge-
legd in hoeverre paracommercie 
wordt toegestaan. Daarvoor geldt 
in ieder geval een eindtijd van 
twaalf uur middernacht. De begin-
tijd vastleggen ligt wat moeilijker, 
omdat dat per sport kan verschil-
len. Om daar een mouw aan te 

passen en te kunnen handhaven 
wil het college dit per vereniging 
vast laten leggen in een conve-
nant. In Rooi wordt de verorde-
ning gekoppeld aan de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV). 
Een voordeel daarvan is, dat die 
jaarlijks tegen het licht wordt ge-
houden en zo nodig bijgesteld. 
Wel wil het college per vereniging 
maximaal zes clinics per jaar toe-
staan. En feestjes zonder alcohol 
vallen al helemaal buiten de nieu-
we verordening. Het college heeft 
alle verenigingen plus de Koninklij-
ke Horeca Nederland aangeschre-
ven over de nieuwe kaders en uit-
genodigd om daarop te reageren. 
Een twaalftal heeft hiervan gebruik 
gemaakt. Alle verenigingen krijgen 
nog een uitnodiging voor een ver-
dere toelichting op 25 november 
aanstaande in de Raadzaal. Voor 
de handhaving is een BOA met 
speciale papieren nodig, die Rooi 
niet in huis heeft. Mogelijk gaat 
die ingehuurd worden.

Cursus voor behalen EHBO diploma
EHBO-veren ig ing 
Sint-Oedenrode or-
ganiseert eenmaal 
per jaar een cursus 

voor het behalen van het EHBO-di-
ploma. Deze wordt gegeven volgens 
de richtlijnen van het Oranje Kruis. 
Wat kan een hulpverlener doen bij 
ongevallen en wat moet hij vooral 
niet doen? We behandelen de meest 
uiteenlopende onderwerpen.

Van kneuzingen en reanimatie tot 
bloedingen en allergische reacties. 
Tijdens praktijkoefeningen werken 
we met Lotusslachtoffers. Wonden 
worden opgezet en eerste hulpsi-
tuaties nagespeeld. De cursist leert 
daardoor op een realistische manier 
om te gaan met ongevallen en het 
gedrag van slachtoffers.

De cursus zal bij minimaal 8 deelne-

mers starten in januari 2014 en duurt 
12 donderdagavonden van 19:30 tot 
22:00 uur. Er is plek voor maximaal 
12 deelnemers. En wordt gegeven bij 
Zorgboerderij Dommelhoeve aan het 
Cathalijnepad. De kosten bedragen 
€ 195.00 per persoon. 
Voor meer informatie en een in-
schrijfformulier kunt u een email stu-
ren naar: 
info@ehbo-sint-oedenrode.nl

Jeugdorkest NJA treedt op in Limburg

Was het vorige week nog het groot 
orkest van fanfare Nos Jungit Apol-
lo dat een uitwisselingsconcert or-
ganiseerde in cultureel centrum 
Mariëndael, deze keer was het 
opleidingsorkest aan de beurt. Zij 
zocht het echter verder van huis.

Afgelopen zondag 3 november is 
het jeugdorkest van fanfare NJA 
helemaal naar Limburg afgereisd 
voor een uitwisselingsconcert. Ze 
was te gast bij jeugdfanfare Forever 
Young in Leveroy. Ook het leerlin-

genorkest van harmonie St. Joseph 
uit Weert-Zuid nam deel aan het 
concert. De jongens en meiden van 
de harmonie openden het concert, 
daarna was de jeugd van NJA aan 
de beurt.
Het Rooise opleidingsorkest begon 
met “Bay festival”, een vrolijk num-
mer waarbij alle secties van de fan-
fare goed tot hun recht kwamen. 
Daarna werd “Rockin’ Trumpets” 
gespeeld: hier was de hoofdrol 
weggelegd voor Iris van Hoorn, Luc 
van Eijk en Lucas van der Endt die 

de trompetsolo verzorgden. 
Daarna speelde het opleidingsor-
kest “Two worlds”, uit de musical 
Tarzan. Als laatste wilde NJA in 
Limburg nog wat Brabantse sferen 
brengen dus sloten ze hun deelna-
me aan het concert af met het num-
mer “Brabant” van Guus Meeuwis. 
De ontvangende fanfare, Forever 
Young, sloot zelf de muzikale och-
tend af. Nadat alle dirigenten be-
dankt waren werd er nog gezellig 
samen geluncht, waarna iedereen 
weer terugkeerde naar huis. 
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De beste adviezen vindt u

n o g  s t e e d s  v l a k  b i j  h u i s

Jan Tinbergenstraat 4 | 5491 DC  Sint-Oedenrode Telefoon: 0413 - 49 11 11 | Fax: 0413 - 49 11 00

Email: info@vdven.nl | Internet: www.vdven.nl 

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.
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Naam: Steven de Groot
Leeftijd: 19 

Welke studie volg je?
“Ik volg de opleiding Techniek en 
Design (Industrieel Design). Hier 
leer ik om een nieuw product te 
ontwerpen voor de consument. 
Daarbij moet je het product ont-
werpen van het idee tot aan het 
daadwerkelijke product. Hier 
wordt veel gekeken naar het ma-
teriaal, het ontwerp, de productie 
kosten en natuurlijk naar de con-
sument. Ik zit momenteel in het 
2de jaar van deze 4 jaar durende 
opleiding.” 

Waar volg je de studie?
“Ik volg mijn studie op Summa 
College dat ligt op het TU terrein 
in Eindhoven.”

Wat vind je leuk aan de studie en 
wat minder?
“Wat mijn opleiding leuk maakt 
voor mij is dat er veel tijd wordt 
besteed aan het creatief bezig 
zijn.
Dit wordt goed in combinatie 
gebracht met het technische ge-
deelte van onze opleiding. Hier-
door weten we of dat het product 
dat we in gedachten hebben ook 
echt te maken is van het mate-
riaal dat we tot onze beschik-
king hebben. Wat minder leuk 
aan mijn studie is dat we onlangs 
zijn verhuisd naar het TU terrein. 
Hierdoor zijn er veel lessen ver-
keerd ingeroosterd. Ik vind het 
ook fijn dat ik op deze opleiding 
leer om naast het ontwerpen ook 
in het praktijk te werken. Zo kan 
ik een ontwerp schetsen en uit-
werken en zonder afhankelijk te 
zijn van anderen mijn eigen pro-
totype maken.
Naast de theorie heb ik ook 1 pe-
riode van 3 maanden stage gelo-
pen. Dat heb ik kunnen doen bij
het bedrijf genaamd Tecnostam-
pi. Dit bedrijf ligt in Italië in het 
mooie plaatsje Pistoia, Toscana. 

Daardoor heb ik ook al wat Ita-
liaans kunnen leren. Voor dit jaar 
ben ik nog zoekende naar een 
stageplaats.” 

Wat wil je na je studie gaan 
doen?
“Na deze studie wil ik door stu-
deren. Ik wil dan Transportatie 
Design studeren en daarna mij-
zelf specialiseren in het ontwer-
pen van auto’s.” 

Ik geef het stokje daar aan: 
“Thijs van Esch.”

Woensdag 6 november 2013

Naam: Steven de Groot

Woensdag 6 november 2013

Lezerspodium....
Door: De heer T. Talsma

Bezuinigingen op het Rooise wegennet?

Wethouder Dekkers heeft een voor-
uitziende blik: gezien de krappe 
portemonnee van de gemeente wil 
men 150.000 euro besparen op het 
wegenfonds. Het resultaat van deze 
bezuinigingsmaatregel zal echter 
geheel teniet worden gedaan door 
de noodzakelijke verkeersaanpas-
singen aan de Postdijk en de Veg-
helseweg. 

In de nabij toekomst is men voor-
nemens aan de Wolvensteeg een 
industriële mestvergistingsinstal-
latie op te richten met een verwer-

kingscapaciteit van 
80.000 ton. Deze 
80.000 ton zal moe-
ten worden aan- en 
afgevoerd. Met een 
belading van 30 ton 
per vrachtwagen 
zijn dit, inclusief de 
lege retourvrachten, 
minimaal 11.000 
transportbewegin-
gen over een we-
gennet wat daar niet 
op berekend is.

Om de grote toename van zwaar 
vrachtverkeer over de Postdijk en 
de Veghelseweg, richting de door 
de gemeente gewenste mestvergis-
tingsinstallatie aan de Wolvensteeg, 
mogelijk te maken zal de aansluiting 
van de Postdijk op de Noordelijke 
Randweg aangepast moeten wor-
den. Daarbij komt dat dit toekom-
stige vrachtverkeer elkaar op de 
Veghelseweg en de Postdijk niet kan 
passeren. Ook ontstaat er opnieuw 
een onveiligheid situatie voor de 
fietsende schoolgaande jeugd. Hier-

voor is recent één miljoen euro geïn-
vesteerd aan onder andere een vei-
lig fietspad. Deze aanpassing is dan 
voor niets geweest. De toekomstige 
noodzakelijke aanpassing van deze 
lokale infrastructuur is een veelvoud 
van de voorgenomen bezuinigings-
maatregel van 150.000 euro. 

Als omwonenden hebben we ge-
constateerd dat men ten tijde van 
de vergunningverlening niet heeft 
onderzocht welke aanpassingen aan 
de infrastructuur nodig zijn. De ge-
meente heeft aangegeven dat deze 
gigantische kosten ten laste van 
de gemeenschap komen. Op onze 
vraag of de gemeente nog op eni-
gerlei wijze van plan is de kosten te 
verhalen op de initiatiefnemers is 
niet geantwoord. Wij zijn bang dat 
de Rooise inwoners hiervoor een fik-
se verhoging van de gemeentelijke 
belastingen tegemoet kunnen zien.

Namens Stichting Tegengas Rooi,
Woordvoerder De heer T. Talsma

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

Ook voor uw:
- kroon- en brugwerk
- implantaatkronen

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

                            www.tpsintoedenrode.nl



Woensdag 6 november 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe14 

D’r kumt ginnen advokaot in d’n himmel 
zû lang ‘r plaots is in de hel.
Van advocaten heeft men geen hoge dunk.
Uit: Bij wijze van spreuken 
van fam. Swanenberg. BRABANTSE SPREUKEN

 9 november, onthulling nieuwe prins

Eindelijk...
het werd hier na

een paar maanden aardig
warm onder die 

deken

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Jan van der Kruis

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Monique van Rossum

kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Iedere dag
geen dag gaat voorbij
dat ik geboeid met je praat
het durend gemis zegt in mij
dat je me nimmer verlaat

ook al ben je niet meer hier
en is aanraken een wens van het hart
ik breng je een geurende bloem
opdat ik met jou ons samenzijn vier
na de haast onoverwinnelijke smart

een deel van mij heb ik 
bij jou achtergelaten
in tranen verpakt

zo ook draag ik iets 
dat eenvoudigweg bij ons hoort
en ook nimmer vervlakt:

de onsterfelijke liefde 
die geen enkel heengaan verstoort
 

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
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
073- 544 1400 of 073- 5441415.
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 073-5441400
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 472154
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-83598124
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn de Meierij
Odendael 3, tel. 073-5441400
Welzijn De Meierij is telefonisch 
bereikbaar Maandag t/m donderdag:  
8.30-12.30uur en 13.00-17.00uur
Vrijdag: 9.00-11.00uur
Voor vragen aan het vrijwilligerss-
teunpunt, steunpunt mantelzorg, 
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijndemeierij.nl
info@welzijndemeierij.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/
Bernhoven Diagnostisch Centrum  
Postbus 707
5400 AS Uden
Tel.: 0413 - 40 30 00 
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)
Voedselbank Sint-Oedenrode-Boxtel 
tel. 478617 of 472824.

Waarom worden er sigaretten verkocht in benzine-
stations terwijl het daar verboden is te roken? 

Puzzel je stuk met
van wie is dit puzzelstuk?
Deze puzzel wordt u aangeboden
door Albert Heijn Sint-Oedenrode
Stuur de oplossing in en win een 
goed gevulde boodschappentas: 
redactie@demooirooikrant.nl

Oplossing vorige week:  
VAN HOOF REIZEN

RIEKY WIJNEN
SINT-MARTENSTRAAT 8 
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

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

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

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

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

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

Zoek de volgende woorden: 
voetval, groentehal, tafelvoetbal, kunsthal,  

luchtaanval, carnaval, bowlingbal, zwijnenstal,  
zomerfestival, zaalvoetbal, handbal, honkbal,  

grensgeval, groenafval, sambabal,  
	  

Woordzoeker 

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

Zoek de volgende woorden: 
voetval, groentehal, tafelvoetbal, kunsthal,  

luchtaanval, carnaval, bowlingbal, zwijnenstal,  
zomerfestival, zaalvoetbal, handbal, honkbal,  

grensgeval, groenafval, sambabal,  
	  

Woordzoeker Beroepen

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

Zoek de volgende woorden:
beleidsadviseur, chirurg, hulpkracht, inspecteur, politie, huisarts, 

lasser, makelaar, monteurs, voorman, reparateurs, opticien, pijpfitter, 
psycholoog, receptionist, visser.
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haat
soms als de dood
met zijn bedorven adem
mij onverwacht betast
liefkoost in het gezicht

bijt ik hem toe
ik haat je
jij bent de enige
die ik van harte haat

dus lazer op – 
wat wil je
hooguit mijn lichaam
op den duur

het lijkt tot nu toe
of dat helpt
hij blijft mij
uit de buurt

    Kees Hermis

Uit: Het schot voorbij, 1987

Wijkvereniging Eerschot
Vrijdag 8 november liggen de 
kaarten voor het jokeren en rikken 
weer op tafel. Alle leden vanaf 16 
jaar zijn welkom. 

Deze avond begint om 20.00 uur 
in Meerschot Heistraat 22. Maar 
iedereen is vanaf 19.30 uur wel-

kom want dan heeft Angele  voor 
de laatste keer de koffie en thee 
klaar, want zij stopt met werken 
op de vrijdagavond. Ook wordt 
er weer een loterij gehouden. Heb 
je geen geluk in de loterij? Na af-
loop van het kaarten gaat iedereen 
weer met een vleesprijs naar huis.

Primera Sint-Oedenrode 
voor al uw stomerij zaken

 ...even naar Primera

Borchgrave 41 5492 AT Sint-Oedenrode 
0413 477049

pantalons: 
2 + 1 gratis 

uitgezonderd suede, leder, 
gala- en bruidskleding

Vennen weer schoon dankzij IVN

Tijdens een klassiek herfstweer-
tje – druppels en een straf windje 
– werkten leden van het IVN en 
enkele vrijwilligers afgelopen za-
terdag in de Vresselse bossen. In 
het kader van de Natuurwerkdag 
hielpen ze elkaar om enkele ven-
nen schoon te maken. Ook vorig 
jaar werd dit al gedaan. De vennen 
in Sint-Oedenrode worden dus 
goed bijgehouden. Over anderhal-
ve week gaat het team weer aan 
de slag. Wil je daar bij zijn? Meld je 
dan aan bij IVN Sint-Oedenrode. 

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

Rikken en jokeren in De Vriendschap
Donderdagavond 7 november is 
het weer zover. Voor de tweede 
keer dit seizoen worden de rik- 
en joker kaarten weer geschud. 
Dit gebeurt weer in het gastvrije 
Vriendschap. 

De eerste keer dat er gekaart werd 
was op 3 november. Met twintig 

mensen hebben ze toen gewerkt 
aan een fijne kaartavond. Degene 
die naar huis ging met de eerste prijs 
was Tonnie Habraken. Hij mocht 
met zijn prijs gratis winkelen bij 
de Boskantse dorpswinkel. André 
van de Heuvel en Harrie Biemans 
hadden vervolgens precies even-
veel punten. De tweede en derde 

prijs verdwenen dus uit Boskant. 
Ze hopen a.s. donderdag weer op 
een goede opkomst en bent u de 
eerste keer niet geweest? Kom toch 
gerust mee een kaartje leggen. Ze 
zijn benieuwd of de nummers een, 
twee en drie van hun plaats kunnen 
worden gestoten. Tot donderdag, 
20.00 uur weer in de Vriendschap.
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Te koop/Te huur

Te huur chalet op camping De Kiene-
hoef. 06-21403425
--------------------------------------
Meubel-Stunter
Op maat gemaakte meubelen, zonder 
meerprijs 
Eerschotsestraat 72e, Sint-Oedenrode, 
www.meubel-stunter.nl
--------------------------------------
Op zoek naar een kantoor- of spreek-
ruimte voor één uur, dag of week, kijk 
op www.vdberk-flexkantoor.nl of bel 
0413-420190
--------------------------------------

!!!! NIEUW !!!!

Eerschotsestraat 67, Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

Diverse soorten vers vlees voor honden
 (diepvries).

Naturis Vers Vlees Voeding
Kom langs voor een GRATIS monster

(zolang de voorraad strekt)

--------------------------------------
Te koop: tussenwoning Johanna van 
Brabantlaan 18
tel: 06-45138003
--------------------------------------
Meubel-Stunter
Klein meubelen
Eerschotsestraat 72e, Sint-Oedenrode, 
www.meubel-stunter.nl
--------------------------------------
Te huur bedrijfshal met kantoor 
en showroom, 1100m2
Tel. 0413-473290
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Graszoden bestellen, donderdag voor 
18.00 uur. zaterdag af te halen € 1,95 
p/m2 Tuincentrum Brekelmans, Sint-
Oedenrode, 0413-472562
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------

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

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

Administratiekantoor

--------------------------------------
Heijmans schilders
ook voor binnen schilderwerk
Sweelinkplein 6 - Sint-Oedenrode
0413-470850/06-51335323
www.heijmans-schilders.nl
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
Te huur in Sint-Oedenrode
Bedrijfsruimte ca. 200 m2
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Meubel-Stunter
Teakhouten meubelen uit eigen 
fabriek
Eerschotsestraat 72e, Sint-Oedenrode, 
www.meubel-stunter.nl

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

NOTEER ALVAST IN JE AGENDA
VUURWERKSHOW 

12 DECEMBER
SPORTPARK DE NEUL 
AANVANG 20.00 UUR

GEORGANISEERD DOOR UW 
FORUM VUURWERKSPECIALIST

LIEMPDSEWEG 3 SINT-OEDENRODE

--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden. Kamille 16, 5491 KT, 
Sint-Oedenrode Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------
Te koop houten klompen en klomp-
sloffen in allerlei kleuren.
Kantoor DeMooiRooiKrant, Heuvel17.
--------------------------------------
GOEDKOPE NIEUWE WANDEL-
SCHOENEN uit faillissement partijen. 
Verschillende maten en merken: Lowa, 
Meindl, New Ballance, Hi Tec, Regatta, 
Keen, Hanwag, Jack Wolfskin. Tel: 06-
13492866 in Nijnsel.
--------------------------------------
Meubel-Stunter
Uw eigen ontwerp maken wij ook
Eerschotsestraat 72e, Sint-Oedenrode, 
www.meubel-stunter.nl
--------------------------------------
Naaiatelier Ans Herstelwerkzaamhe-
den voor al uw textiel Nachtegaal 10, 
Sint-Oedenrode 0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------
opruiming - opruiming en nog eens 
opruiming www.de-onlinewinkel.nl
Tel.: 06-51051026
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Te huur in Sint-Oedenrode
Groot woonhuis in buitengebied
met dubbele garage.
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Te huur in Sint-Oedenrode
Bedrijfsruimte ca. 150 m2
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
APPARTEMENT voor 1 of 2 pers. te 
huur: (b.g.kantoor/werkruimte/1e 
verd. woon-leefruimte) 
Info: 06-51712267
--------------------------------------
Te koop Scooter Peugeot V Clic
4 takt 5800 km uit 2008 z.g.a.n. 
rijdt 54 km per uur.
Tel. 0413-473290
--------------------------------------

Aangeboden

Last van een herfst/winterdipje?
Laat je energie weer stromen!
Maak een afspraak voor een heerlijke 
massage bij: www.de-bodhiboom.nl 
of bel 06-52213652
--------------------------------------
Opknapbeurt voor uw huis/tuin.
Grote schoonmaak, opruiming en/
of schilder werkzaamheden (ook voor 
muurschilderingen en speciale effecten).
Tevens ontruimen en/of schoonmaken 
van leeg op te leveren woning/kamer. 
€ 15,00 per uur.
Hiervoor kunt u bellen naar Chris: tel.
nr. 06-18459864
--------------------------------------
Heijmans schilders Uw winterschilder
Profiteer van onze winteractie
Sweelinkplein 6 - Sint-Oedenrode
0413-470850/06-51335323
www.heijmans-schilders.nl
--------------------------------------

   

Deze week een mooi oude groepsfoto. Weet iemand wie deze men-
sen zijn, wanneer deze foto gemaakt is en waar? We horen het graag 
van u! Laat het weten via redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-
479322 of loop eens binnen in ons kantoor: Heuvel 17. Alvast bedankt 
en de koffie staat klaar!

Oplossing week 44:
Volgens mij is het witte huis: Nieuwstraat Olland. Ik heb daar van 1958 
tot 1966 gewoond, voor mij woonde daar Marinus en Coby van Kes-
sel, zij hebben het huis geruild. Na mij is fam. Smits gaan wonen in het 
witte huis, wat ook weer op basis van ruilen is geschiedt.
Dhr. Van Weert

Het huis heeft gestaan aan het Achterom 5a in 
Olland. Eigenaar was Piet Vogels. 
Frans Bekkers

Huis is er nu niet meer. Was “noodwoning” Nieuwstraat in Olland. 
Vroeger heeft daar fam. Verweert gewoond, daarna Fam. Smits, en 
daarna is het gesloopt. Op deze kavel wordt altijd Ollend Dreijt Dur 
gehouden.
Dhr. Vd Wetering

Het huis staat in de Nieuwstraat. Oma Thomassen en gezin Roosma-
len- Thomassen hebben daar gewoond.
mevr. Sanders, café ’t Groene Woud

Historische beelden

Marktplein
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Voor al uw zieken-, rolstoel- en 
groepsvervoer. Bespreek tijdig uw rit-
ten voor in de weekenden!!
Taxibedrijf van Kronenburg – Liempde
0411-632569
--------------------------------------
Neem tijd voor jezelf ! Massageprak-
tijk Ellen Vorstenbosch voor ontspan-
ningsmassage of zwangerschapsmas-
sage.  Kijk op www.ellenvorstenbosch.
nl of bel 06-20165259.
--------------------------------------
Voor al uw snoei en tuin werkzaamhe-
den bel met 0611820119
€10,00 per uur 
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij Ven-
notex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Natuurlijk zijn wij ook trots op onze re-
sultaten, kijk eens op onze site
naar de lijst van geslaagden en u zult 
tientallen bekenden tegenkomen.
www.rijschoollestbest.nl
--------------------------------------

Diensten

RIOOLONTSTOPPINGEN o.a.
Keuken,badkamer,toilet,
dakgoten. Vervangen oude
riolering, reinigen dakgoten.
RISERO Rioolservice
Willy van der Rijt Tel.0413-206181
Mob.06-10025295 www.risero.nl
--------------------------------------
Heijmans schilders
binnen- en buiten schilderwerk
Sweelinkplein 6 - Sint-Oedenrode
0413-470850/06-51335323
www.heijmans-schilders.nl
--------------------------------------

Gezondheid

www.gewichtscoachingrid.nl
Uw gewichtscoach aan huis
06-10646880
--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex. Massageprak-
tijk Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Heeft u overgewicht? happie people/
teens/kids. Cursussen voor - Volwas-
senen - Tieners - Kinderen Aanmelding 
en informatie: 0413- 475673.
--------------------------------------

Interieur

Herstofferen is de beste keus
Kreijveld meubelstoffering Liempde
Tel: 0411-631775 of 06-22219528
--------------------------------------
Meubel-Stunter
Teakhouten kasten en tafels, uit voor-
raad leverbaar
Eerschotsestraat 72e, Sint-Oedenrode, 
www.meubel-stunter.nl
--------------------------------------
Bankstel bijvullen bij u aan huis. 
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417
--------------------------------------
Bent u uitgekeken op de kleur van uw 
keuken/meubel, 
maar is deze nog in goede staat.
Bel of mail Spuiterij SIIS 
voor een vrijblijvende offerte 073-
5470128 of info@siis.nl
--------------------------------------

Personeel

Bent U op zoek naar iemand die Uw 
kantoor/bedrijvenpand schoonhoud in 
de avonduren? Ruim 15 jaar ervaring 
in schoonmaakwerk.
Bel dan: 06-38366205 na 18.00 uur
--------------------------------------
Werk voor ambitieuze huismoeders !
V.a. 25 jr. p/t + f/t inkomens
Kandidaten zijn gezond, creatief en zelf-
standig Géén sex, géén inpakwerk.
Creëer een afspraak via: 06-16138743
--------------------------------------
Bent u op zoek naar huishoudelijke hulp, 
met 2 jaar ervaring: bel: 06-52725238
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Verloren: huissleutel met houten sleutel-
hanger, mag worden afgeven bij 
DeMooiRooiKrant, Heuvel 17.
--------------------------------------
Verloren: fietssleutel+ huissleutel aan sleu-
telhanger met Betty Boop-afbeelding af te 
geven bij DeMooiRooiKrant, Heuvel 17 
--------------------------------------
Gevonden een step: de step is in de 
buurt van de Aldi gevonden. voor info: 
DeMooiRooiKrant, Heuvel 17
--------------------------------------

Hulpverlening

Eén op één coaching in de natuur bij 
burn-out, depressie, stressklachten, 
overgewicht. De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------

Ongedierte

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

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

Dieren

Hondenschool het Rooike, puppy- en 
div. gehoorzaamheidscursussen voor 
alle honden. Lessen vinden o.a. plaats 
in grote trainingshal. Kleine groepen, 
veel persoonlijke aandacht.
info: www.hondenschoolhetrooike.nl 
/ 06-270.384.63
--------------------------------------

Diversen

10 november vlooienmarkt 
Sporthal Strijp Rijstenweg 7
Eindhoven. 90 kramen vol! 9-16 uur. 
€ 2. 06-20299824
--------------------------------------
Meubel-Stunter
Sfeer in huis met teakmeubelen, van 
huiskamer tot slaapkamer
Eerschotsestraat 72e, Sint-Oedenrode, 
www.meubel-stunter.nl
--------------------------------------

Open dag ENERGETIX
Magneetsieraden

Zaterdag 16 november
van 11.00 tot 15.00 uur
Nachtegaallaan 40, Son

--------------------------------------
BOEDEL-TOTAAL. Woning ontruimin-
gen, ophalen 2de hands goed. 
040-2415670 / 06-36072611 
www.boedeltotaal.nl
--------------------------------------

Trage en langzaam opstartende com-
puter ? Voor slechts €25 lossen wij dit 
probleem voor u op ! Ook ondersteuning 
aan huis. Tel: 06-41437284



Woensdag 6 november 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 17

Voor reserveringen:www.industrybioscoop.nl  
Service Bioscoop INDUSTRY  

NCB-Laan 52a · 5462 GB Veghel

0413 - 820990
Gratis parkeren!

De VETSTE  bios van  Nederland!

P

DO
07-11

VR
08-11

ZA
09-11

ZO
10-11

MA
11-11

DI
12-11

WOE
13-11

wk. 45, 46

Het Diner

Thor The Dark World 3D

De Nieuwe Wildernis

Escape Plan

Gravity 3D

Planes 3D, NL

Turbo 3D, NL

De Club van Sinterklaas en de Pietenschool

Sinterklaas en de Pepernotenchaos

20.00

19.45

19.45

20.00

19.15
21.30

18.45
21.15

16.00
19.00

21.00

19.00

16.00

16.00

16.00
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21.30
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16.00
19.00

21.00

19.00

13.15
15.30

13.15
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15.45

13.30

19.15
21.30

18.45
21.15

16.00
19.00

21.00

19.00

13.15
15.30

13.15

13.30
15.45

13.30

20.00

19.45

20.00

20.00

19.45

20.00

16.00
20.00

19.45

16.00
19.45

20.00

13.30
15.45

13.30

13.45
15.45

13.30

Pleegzorg informatieavond in Mariëndael
Hoe is het om pleegouder te zijn? 
Hoe wordt je pleegouder? Om 
wat voor kinderen gaat het? Daar-
over gaat de informatieavond van 
Oosterpoort pleegzorg op 12 no-
vember a.s..

Een pleegouder vertelt over zijn/
haar ervaringen en een medewer-
ker van pleegzorg vertelt over de 
voorbereiding en de begeleiding 
en beantwoordt vragen. Bezoe-
kers kunnen vrijblijvend kennis-
maken met wat je als pleegouder 

kunt betekenen voor een kind dat 
voor korte of lange tijd niet thuis 
kan wonen.

Pleegouders zijn heel divers: al-
leenstaand, met partner (homo of 
hetero) of met gezin, ook senioren 
en mensen die werken kunnen 
veel voor een kind betekenen als 
pleegouder. Een groot huis of veel 
geld is niet nodig. Wel nodig is het 
om een kind veiligheid, stabiliteit 
en rust te bieden.
De informatieavond is op dinsdag-

avond 12 november van 20:00 uur 
tot 22:00 uur en vindt plaats in Ma-
riendaël, Laan van Henkenshage 2 
in Sint-Oedenrode. Belangstel-
lenden kunnen zich opgeven voor 
deze informatieavond via telefoon 
(0412)-465300 of door een mail te 
sturen naar 
pleegzorg@oosterpoort.org. Op 
www.pleegzorg.nl staat uitge-
breide informatie over pleegzorg, 
waaronder verhalen van mensen 
die pleegouder zijn geworden.
 

Aanstaande zaterdag zal Meuk 
opnieuw café Van Ouds laten 
schudden op z’n fundamenten. 

Vorig jaar lieten ze Rooi al ken-

nis maken met hun repertoire van 
boerenrock, ietswat overaktieve 
zanger, eigen butler en veel, heel 
veel energie.
In dat jaar is er veel gebeurd: Om-

roep Brabant pikte met carna-
val het nummer “Kazoo” op en 
draaide het veelvuldig, ze werden 
gevraagd als hoofdact op festivals 
van Brabant tot Friesland, fans uit 
de achterhoek komen ondertus-
sen speciaal naar het zuiden, en de 
heren werd gevraagd om de cam-
pinggasten van Festyland op te 
warmen voor de rest van de dag. 
Verder blijken de eigen nummers 
zo goed aan te slaan dat de zalen 
en tenten ze net zo hard meebrul-
len als de covers van Normaal, WC 
Experience, BZB, Pater Moeskroen 
en Mooi Wark.

Gelukkig voelen ze zich niet te 
groot voor een café als Van Ouds. 
Sterker nog: als de heren het ge-
voel krijgen dat er een feestje kan 
onstaan willen ze maar één ding: 
speuluh!!! Komt dat zien, zater-
dagavond in Van Ouds.

Harmonie Nijnsel doet mee aan Jeugdmuziekdag Zijtaart
Komend weekend laten vier oplei-
dingsorkesten en jeugdslagwerk-
groepen tijdens de eerste Jeugd-
muziekdag horen wat ze allemaal 
in hun mars hebben. De optredens 
vinden plaats in Dorpshuis Het 
Klooster in Zijtaart.

Het doel van de Jeugdmuziek-
dag is om samen gezellig muziek 
te maken, elkaar te ontmoeten en 
ook eens een andere orkesten en 
slagwerkgroepen te horen spelen. 

Daarnaast is het voor de jeugdige 
muzikanten een mooie gelegen-
heid om aan familie en vrienden te 
laten horen aan welke muziekstuk-
ken de afgelopen maanden zo hard 
gewerkt is. 
De jeugdslagwerkgroepen die 
mee doen: Beat It Veghel, Harmo-
nie Nijnsel, OBK Erp en St. Cecilia 
Zijtaart. Bij de opleidingsorkesten 
doen mee Harmonie OBK Erp, Har-
monie Nijnsel, Harmonie St. Servaes 
en Fanfare St. Cecilia Zijtaart.

Het wordt een afwisselend pro-
gramma waarbij tegelijkertijd een 
slagwerkgroep én een opleidings-
orkest op het podium plaatsneemt. 
Beide orkesten zullen afwisselend 
van elkaar een nummer spelen. De 
Jeugdmuziekdag start om 10.30 
uur en duurt tot 13.30 uur, de en-
tree is gratis. U bent van harte wel-
kom op zondag 10 november in 
Dorpshuis Het Klooster in Zijtaart.

Meuk in café Van Ouds
advertorial

Jeugdnatuurwacht gaat weer 
nestkastjes schoonmaken
Op zaterdag 9 november gaan 
de kinderen die lid zijn van de 
Jeugdnatuurwacht “De Populier” 
uit Sint-Oedenrode nestkastjes 
schoonmaken. 

Deze nestkastjes zijn enkele jaren 
geleden opgehangen op verschil-
lende locaties. In het park Kiene-
hoef, rond de kinderboerderij en 
langs de Zwembadweg. Ook in de 
eiken langs het zandpad Konings-
varen hangen vele nestkastjes. 
Verder achter de golfbaan en om-
geving Karthuizerweg in Olland. 
Ook de nestkastjes in de open tuin 
“de Stal” aan het zandpad Stekel-
brem worden door de kinderen 
van de JNW schoongemaakt. 

Samenkomst is om 9.15 uur op de 
fietsparkeerplaats van het park Kie-
nehoef, gelegen langs de Zwem-
badweg, hier is ook de ingang. 
Van hieruit gaan de kinderen met 
de leiding naar de diverse locaties. 
Elk jaar moet het oude nestje uit 
de nestkast gehaald en schoonge-
krabd worden, zodat de vogeltjes 
de nestkastjes weer kunnen ge-
bruiken om de winter erin door te 
brengen of te schuilen en te slapen. 
Natuurlijk moet het ook gedaan 
worden voor het komende voor-
jaar als ze weer een nieuw nestje 
willen bouwen in het nestkastje, 
er eitjes in te leggen en de jongen 
groot te brengen. Het is elke keer 
weer spannend om te zien of er een 
vogeltje in het nestkastje gewoond 

heeft en natuurlijk welk vogeltje. 
Ook kijken of ze gebroed hebben, 
want dikwijls liggen er nog eitjes in 
die niet uitgekomen zijn.

Kom met de fiets en trek laarzen 
en warme kleding of regenkleding 
aan, want de jeugdnatuurwachters 
laten zich niet door regen of harde 
wind binnen houden. Als je nog in-
teresse hebt om lid te worden van 
de Jeugdnatuurwacht “De Popu-
lier” kom dan ook naar de fietsen-
stalling bij ingang park Kienehoef 
en geef je op als lid, je bent nog 
steeds van harte welkom. Voor in-
formatie en afmelden kun je bel-
len naar Hein de Koning, tel.nr. 
476029 of Bep van Zoggel tel.nr. 
475222

* Parketvloeren * Planken vloeren * Laminaat 
* Schuren en kleuren van bestaande vloeren * PVC vloeren 

* Schaderapporten
 

Haverkamp 1, Beek en Donk  -  (0492) 46 88 72  -  06-53648085
 

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 
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Mooi op  leeftijd
’t Akkoordje treedt op in Odendael

Hoewel ‘t Akkoordje uit Helmond 
geen professioneel zangkoor is 
heeft het wel een uitstraling en 
muzikaal vermogen welke het 
professionele erg dicht benadert. 

Op vrijdag 15 november kunt u 
vanaf 20.00 uur gaan beluisteren 
of dat waarheid is. Dan treedt het 
muziekgezelschap namelijk op in 
Odendael.

Wat is er mooier dan een stralende lach? 

Daar wordt u toch ook vrolijk van? Zeker met een rij 

natuurlijke, verzorgde tanden. Een gebitsprothese 

waar u uzelf zeker over voelt!

Heeft u nog andere vragen over uw gebitsprothese? 

Bel naar 0499 – 87 13 87.

Een goed passende 
gebitsprothese met een 
natuurlijke uitstraling?

Vraag ’t aan Jeroen

Oirschotseweg 68 | Tel. 0499 - 87 13 87 
info@tppbest.nl | www.tppbest.nl

Voeding & Reuma
De Reumapatiëntenvereniging 
’s-Hertogenbosch e.o. organiseert 
op 13 november 2013 een voor-
lichting met als thema ‘Voeding & 
Reuma’. 

Een moeilijk en soms beladen the-
ma, met veel discussie over wat 
nu wel en wat niet verantwoord 
is. Welk voedingspatroon past bij 
reuma en heeft het invloed op 
bijvoorbeeld ontstekingsreacties? 
Kortom, veel onduidelijkheid en 
meningsverschillen en dit zal voor-
lopig wel zo blijven. 
Maar dat er steeds meer aandacht 

komt voor voeding t.a.v. chro-
nische aandoeningen is duidelijk 
merkbaar. Bijzondere aandacht zal 
besteed worden aan ‘de invloed 
van koemelk’ op reuma (RA).
Een interessant en actueel onder-
werp, waarbij in het tweede ge-
deelte van deze bijeenkomst  ook 
aandacht besteedt zal worden aan 
‘koken met reuma’ en welke pro-
blemen daarbij een rol spelen.
Sprekers:

•  dr. F.A.J. van de Loo, als mole-
culair bioloog verbonden aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen, 

afd. reumatologie.
•  Mevrouw D. Vermeer, als ergo-

therapeut verbonden aan het 
Jeroen Bosch Ziekenhuis en als 
medewerker bij de Reumadag-
behandeling.

Datum: woensdagavond 13 no-
vember 2013.
Tijd: 19.00 u (tot ca. 21.30 u)  
Locatie: Sociaal Cultureel Centrum 
PERRON-3 (theaterzaal), Hoff van 
Hollantlaan 1,  Rosmalen. 
Toegang: openbaar toegankelijk 
en gratis.
Info: Gerrit van der Zalm - tel: 
0411–607193

Filmclub Senioren presenteert: Amour

Dit spraakmakend en indringend 
drama van Michael Haneke speelt 
zich grotendeels af in een appar-
tement in Parijs. Hier woont een 
bejaard echtpaar Georges (Jean-
Louis Trintignant) en Anne (Em-
manuelle Riva), beiden musicus. 

Anne en Georges leiden een rustig 
leven waarin hun passie voor mu-
ziek nog altijd een hoofdrol speelt. 
Dan krijgt Anne een infarct, hier-
door raakt ze aan één kant van 
haar lichaam verlamd en breekt er 
een nieuwe fase in hun samenzijn 

aan. George verzorgt haar met al 
zijn kracht en liefde. Maar hij kan 
niet voorkomen dat ze verder van 
hem wegglijdt en raakt zelf ook 
steeds meer in een isolement. De 
relatie met hun dochter (Isabelle 
Huppert), die in het buitenland 
woont, wordt eveneens behoorlijk 
op de proef gesteld.

Amour, laat zien dat het leven geen 
makkelijke weg is om te bewande-
len, vooral bij het voortschrijden 
van de jaren. Een ontroerende film 
over de liefde van een echtpaar dat 
vecht tegen het onvermijdelijke….
Een film die vanaf de première vele 
prijzen kreeg en volle zalen trekt.
Dinsdagavond 12 november, zaal 
Maas en Dieze.
Aanvang: 19:00 uur (zaal open 
18:30 uur)
Entree:  € 3,50 (incl. koffie/thee 
tijdens pauze)   
 

KBO bezoekt Kasteel Heeswijk voor expositie: 
‘Willink en Copijn’

De cultuurclub van de KBO houdt 
op woensdag 20 november een be-
zoek aan het Kasteel Heeswijk  in 
Heeswijk-Dinther. Op het program-
ma staat een rondleiding in het kas-
teel en kasteeltuin, de ‘oudholland-
se’ tuin, de zogenaamde Copijntuin 
en aansluitend een bezoek aan de 
tentoonstelling met kunstwerken 
van Carel Willink en tuinontwerpen 
van Lodewijk Copijn. De tuin die in 
1939 voor Kasteel Heeswijk werd 
ontworpen door Lodewijk Copijn, is 
dit jaar gerestaureerd.

Kasteel Heeswijk toont  tot 25 no-
vember schilderijen van Carel Willink 
en ontwerpen van Lodewijk Copijn 
voor de tuin van Kasteel Heeswijk. 
Willink en Copijn waren tijdgeno-
ten die ieder op hun eigen wijze 
invulling gaven aan een verloren 
verleden. Naast de Willink schilde-
rijen wordt foto- en studiemateriaal 
getoond dat de bezoeker een kijkje 
geeft in het brein en de wereld van 
de kunstenaar. Ook de onlangs ge-

restaureerde Copijntuin maakt deel 
uit van de tentoonstelling.
Willink schilderde vanaf de jaren 
dertig van de vorige eeuw parkge-
zichten met duidelijk door de tijd ge-
tekende beelden die verwijzen naar 
een wereld die voorgoed was ver-
dwenen. Sommige van deze schil-
derijen ademen een sfeer van verla-
tenheid en dreiging. Willink creëerde 
hiermee een heel eigen beeldtaal, 
die tegelijk aansloot bij een artistieke 
stroming in binnen- en buitenland, 
die breder was dan alleen de schil-
derkunst. Schrijvers en componisten 
schiepen verwante werelden en, 
zoals Kasteel Heeswijk nu laat zien, 
ook tuinontwerpers bewogen zich in 
dezelfde artistieke context.

Eveneens in de jaren dertig van de 
vorige eeuw liet de laatste baron van 
den Bogaerde van Terbrugge door 
Lodewijk Copijn een tuin aanleggen 
bij zijn kasteel. Het ontwerp combi-
neert kenmerken van oude formele 
tuinkunst met de toen uiterst mo-

derne cottagetuin. De verwijzing 
naar formele paleis- en kasteeltui-
nen werd nog eens onderstreept 
door de opname van classicistische 
beelden uit de legendarische verza-
meling van Van den Bogaerde. Ook 
deze beelden zijn door de tijd gete-
kend. De verzameling was aan het 
begin van de twintigste eeuw gro-
tendeels verkocht. Wat restte werd 
opgenomen in de tuin. Het kasteel 
zelf mocht krachtens het testament 
van de oudoom van de baron niet 
worden bewoond. Ook hier was dus 
sprake van een voorgoed voorbije 
wereld.

De rondleiding begint om 13.45 uur  
en wordt gedaan door een deskun-
dige gids en maakt deel uit van de 
bezichtiging. Het kasteel en de bras-
serie zijn open tot 17.00 uur. Het 
adres is:  Kasteel 4, 5473 VA Hees-
wijk-Dinther.
De auto kan voor de slagboom (in-
gang van het kasteel)geparkeerd 
worden. Als u desondanks proble-
men hebt met het vervoer, laat u dit 
dan even aan de organisatie weten, 
dan wordt er geprobeerd een oplos-
sing te vinden. Meerijden kan dan 
voor € 5,= p.p.
Gaarne om 13.30 uur in het kasteel 
aanwezig zijn, de kosten zijn € 7,00 
per persoon, inclusief rondleiding en 
entree.
Aanmelden kan tot 18 november 
a.s. bij Harry van Oorschodt, liefst 
per mail, (harry.vanoorschodt@
gmail.com) òf telefonisch 0413-
477179 òf bij de plaatselijke voor-
zitter van de KBO.

Geef uw mening op www.mooirooi.nl
   De uitslag van deze week. Iedere woensdagmiddag verschijnt er een nieuwe stelling op     

www.mooirooi.nl. Deze staat onder ieder nieuwsbericht.
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Gratis Wintercheck!

Suzuki Markgraaff &
Van Acht Autoschade

organiseren voor iedereen en alle merken de

Industrieweg 27a
5492 NG Sint-Oedenrode
0413 477727
info@vanacht-autoschade.nl
www.vanacht-autoschade.nl

Nijverheidsweg 24
5492 NK Sint-Oedenrode
0413 474059
info@garagemarkgraaff.nl
www.garagemarkgraaff.nl

AEGON Schade Service

1. Đ Oliepeil
2. Đ Accu, conditie, vloeistofpeil, bevestiging
3. Đ  Koelsysteem, niveau en beschermd tot welk 

vriespunt
4. Đ Verlichting
5. Đ V-riem en multiriem conditie
6. Đ  Werking ruitenwisserbladen en 

ruitensproeiers voor en achter
7. Đ Niveau van de ruitensproeiervloeistof

8. Đ Banden, beschadiging en slijtagepatroon
9. Đ Bandenspanning
10. Đ Rem- en koppelingsvloeistofniveau
11. Đ  Conditie en lekkage van waterslangen en 

aansluitingen
12. Đ Conditie van de ashoezen
13. Đ Remblokdikte (visueel)
14. Đ Conditie en lekkage van de uitlaat
15. Đ Lekkage olie- en koelvloeistof

16. Đ Werking verwarming en ventilatie incl. A/C
17. Đ Voorruitbeschadigingen
18. Đ Lampenset/gevarendriehoek aanwezig?
19. Đ Benodigd polijstwerk
20. Đ Bij te werken krasjes
21. Đ Carrosserie check 
22. Đ Schokbrekertest op 
  officiële testbank 

Wij controleren uw auto op de volgende 22 essentiële punten:

Op zaterdag 9 november a.s. organiseren Garage Markgraaff en van Acht 

Autoschade de GRATIS Wintercheck voor iedereen en voor alle automerken.

Aan de Nijverheidsweg 24 te Nijnsel bij garage Markgraaff zal van 09:00 tot 

16:00 uur uw auto op wel 22 essentiële punten gecontroleerd worden, zodat uw 

auto weer winterklaar is en u met een gerust gevoel de donkere wintermaanden 

door kunt rijden.

Van Acht Autoschade verzorgt het “lak-advies” en Garage Markgraaff zal u 

adviseren in de Techniek van uw auto.

Kortom, 
Van Acht Autoschade en 
Garage Markgraaff, 
uw partner in auto’s!

Speciaal aanwezig voor 
de gelegenheid;
officiële schokbreker testbank
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De lokale provider 
met service! 

TriNed B.V. – TriNed Glasvezel
Pearl S. Buckstraat 1a 

5491DG Sint-Oedenrode 
Bel grati s naar de klantenservice: 0800-8030

1a

Alfred Nobelstraat 1
5491 DB  Sint-Oedenrode

www.lvdb.nl
tel.: 0413 - 47 21 08

Laat uw CV ketel 
controleren 

en zorg dat u 
er straks ook 
nog warmpjes 

 bij zit.

L. van den Biggelaar

Installatie Sanitair - C.V.  
Water - Gas - Constructie

1

“Ongeacht waar u verzekerd bent.”

www.autoschadelambert.nl

3
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TVE Reclameproducties zoekt een: 

Printoperator (fulltime) 
Heb je ervaring in de signing industrie, ben je gedreven, 

flexibel en heb je een goed verantwoordelijkheidsgevoel? 
Maak dan kennis met TVE Reclameproducties, 

al meer dan 30 jaar een begrip in de wereld van signing. 

Interesse in een nieuwe uitdaging? 

Stuur je CV met een korte motivatie naar 
TVE Reclameproducties, t.a.v. 

Mevrouw N. Boelens, Marie Curiestraat 10, 
5491 DD Sint-Oedenrode of mail naar natasja@tve.nl

10

Marie Curiestraat 10, 5491 DD Sint Oedenrode

Telefoon: 0413-476420
Email: info@tve.nl

Website: www.tve.nl

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

6

Uw regio CITROËN dealer

www.vandenbergautogroep.nl

Alfred Nobelstraat 7 
Sint-Oedenrode

0413 47 59 11

Rietveldenweg 58a 
‘s Hertogenbosch

073 621 90 23

VAN DEN BERG
7

De beste adviezen vindt u

n o g  s t e e d s  v l a k  b i j  h u i s

Jan Tinbergenstraat 4 | 5491 DC  Sint-Oedenrode Telefoon: 0413 - 49 11 11 | Fax: 0413 - 49 11 00

Email: info@vdven.nl | Internet: www.vdven.nl 

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Jan Tinbergenstraat 4 
5491 DC Sint-Oedenrode 

T 0413 - 49 11 11
F 0413 - 49 11 00

info@vdven.nl
www.vdven.nl

Kijk voor meer informatie op
www.drieo.nl/mkb/evy 

T 0413 490620 E info@drieo.nl

U heeft overal toegang tot uw 

e-mail en agenda! Of u nu thuis, 
op kantoor of onderweg bent.

Evy. De Cloud oplossing van Drie-O
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“De winter staat voor de deur en dat houdt automa-
tisch in dat de wegen straks gladder gaan worden. 
Dat kan zorgen voor veel gevaarlijke situaties op de 
weg. Ik beveel dan ook aan om winterbanden onder 
je auto te laten leggen door Auto Christiano. We le-
veren vakwerk. Daar gaan we iedere dag voor.”

“Een belangrijk voordeel van winterbanden is namelijk 
niet alleen dat de prestaties bij nat en glad weer ster-
ker worden, maar ook de verbeterde rijeigenschappen 
en toegenomen veiligheid bij lagere temperaturen. Na-
tuurlijk is ook de kans dat u schade maakt aan uw auto 
een stuk lager dan normaal. Dat houdt automatisch in 
dat de kans op verlies van no-claim een stuk kleiner 
wordt. Ook scheelt het u dan in de kosten. Extra voor-
delen zijn dat uw zomerbanden twee keer langer mee 
gaan, omdat u dus winterbanden gebruikt. Wilt u er 
meer over weten? Loop dan eens binnen in onze garage 
op bedrijventerrein De Kampen.”

“Auto Christiano is gespecialiseerd in Italiaanse auto’s als 
Alfa Romeo, Lancia, Fiat, Landrover en oldtimers. We heb-
ben jarenlange ervaring in deze branche en met name op 
het gebied van Italiaanse auto’s kunnen we u alles vertel-
len. Heeft u problemen met uw bolide? Of bent u op zoek 
naar een bepaald onderdeel? We helpen u correct, goed 
en met de nodige vakkennis. De onderdelen die we leve-
ren zijn origineel en ook nog eens gunstig in prijs!”
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11-11 circus als aftrap carnavalsseizoen
Met de elfde en laatste tip voor 
het raden van de Prins in deze 
krant staat het begin van het car-
naval seizoen echt voor de deur. 
Aanstaande zaterdag wordt “d'n 
Neije” en “zunne Adjudant” ont-
hult en nemen we afscheid van 
Prins Bart Pap d'n Urste en Adju-
dant Floris op het 11-11 bal. Het 
wordt een zeer speciaal 11-11 bal, 
omdat dit jaar voor het eerst in 
de Papgatse geschiedenis ook de 
Jeugdprins, Jeugdadjudant, Nar en 
Jeugdraad onthuld zullen worden. 
Dat zal voor een enorm spektakel 
zorgen op “Ons 11-11 Circus”. 

Vanaf 18.30 zal de zaal open zijn 
voor het publiek, waarna er direct 
veel op het programma staat. Prin-
sen, Adjudanten, Nar, Stichting 
Jeugdcarnaval, Stichting Papgat, 
hun dames, de grote Raad van 
Elf en de Jeugdraad van Elf, de 
ordecommissarissen en natuurlijk 
de dansmariekes zullen vanaf het 
begin van de avond aanwezig zijn 
en er een geweldige avond van 
maken. 

Deze bijzondere avond voor zo-
wel Stichting Jeugdcarnaval als 
Stichting Papgat zal aan het begin 
in het teken staan van diverse of-
ficiële gelegenheden. Zo zullen 

Jeugdprins Bart, Adjudant Siebe 
en de Raad van Elf  van hun steek 
en cape worden ontdaan door 
Prins Bart, Adjudant Floris en de 
Raad van Elf van Stichting Papgat. 
Daarna volgt een reuze spannende 
onthulling van de neije Jeugdprins, 
Adjudant, Nar en Raad van Elf. Na 
hun installatie is het voor hen nog 
lang niet klaar. Om 20.00u barst er 
namelijk in de bovenzaal van De 
Beurs een spetterend jeugd 11-11 
bal los speciaal voor de klasgeno-
ten uit groep 8 van de neije Jeugd-
prins, Jeugdadjudant en Jeugd-
raad. Met medewerking van drive 
in discotheek MN-Drive wordt 
hiermee de aftrap gegeven van 
het nieuwe jeugd carnavals sei-
zoen. Bij deze een speciale oproep 
aan alle kinderen uit groep 8 om 
te komen kijken naar de onthulling 
van misschien wel hun klasgenoot 
tot Jeugdprins, Adjudant of lid 
van de Raad van Elf. Daarna kan 
er lekker los gegaan worden in de 
bovenzaal van De Beurs tijdens het 
jeugd 11-11 bal (terwijl pa en ma 
misschien wel beneden genieten 
van het grote 11-11 bal). Om on-
geveer 21.30u zal het jeugd 11-11 
bal worden afgesloten.

Nadat Prins Bart en Adjudant Flo-
ris afgelopen zondag al een keer 

extra in hun functie als Prins en 
Adjudant hebben mogen optreden 
is het op het 11-11 bal toch echt 
voor de laatste keer dat ze als Prins 
en Adjudant door het leven gaan. 
Hun vereniging, de Narrekap, 
komt dit koppen en hun dames 
weer opeisen. Daarna zal de twee-
de grote onthulling van de avond 
gaan plaatsvinden. Door middel 
van een geweldige act zal de Prins 
en zijn Adjudant onthuld worden. 
Deze week staat de laatste tip in 
de krant, maar wie zijn toch de 
Neije Prins en de Adjudant? Deze 
avond zullen we het weten!
Het 11-11 bal heeft alles in zich 
om en knallende avond te worden 
met veel vermaak, onverwachte 
wendingen en gewoon gezellig 
feesten. Deze avond mag je ge-
woon niet missen!

Kom dus allen komende zaterdag 
9 november naar De Beurs in ons 
mooie Papgat. Vanaf 18.30 zal de 
zaal open zijn met de aftrap van de 
avond door de Stichting Jeugdcar-
naval. Het thema is dit jaar “ons 
11-11 circus”. Trek iets carnava-
lesk aan, eventueel met een knip-
oog naar het thema “ons 11-11 
circus” en geniet allen van een 
knallende opening van het carna-
val seizoen!

nog   dagen

tot carnaval  
116PAPGAT JOURNAAL

“Je zou hem moeten 
kennen”

Toen deze laat-
ste tip bij mij op 
de deurmat viel 
heb ik contact 
opgenomen met 
Frans Habraken 
de voorzitter van 

de Prinskeuzecommissie. Ik wist 
namelijk niet of het hier ging over 
een persoonlijke aanwijzing of 
over een echte tip. Hij verzekerde 
mij echter dat Tip 11 ‘Je zou hem 
moeten kennen’ de laatste in de 
rij van elf tips was. Aan mij de 
schone taak om daar mijn gedach-
ten over te laten gaan.

Tip 1 tot en met 10 zijn allemaal 
begonnen met het woordje ’Ze’ en 
na al de extra vragen die de voor-
gaande tips bij mij opleverde zou 
ik ‘hem’ dan nu plotseling moeten 
kennen! Het is duidelijk dat het 
hier in eerste instantie lijkt dat het 
niet om een aanwijzing gaat maar 
dat is zeker niet het geval. In mijn 
optiek zijn er een drietal mogelijk-
heden die ik hieronder uiteen zal 
zetten. ‘Je zou hem moeten ken-
nen’ dit zou kunnen betekenen dat 
zijn naam verborgen heeft gezeten 
in de eerdere tips en dat de Prins-
keuzecommissie van mening is dat 
wij hem daardoor zouden moeten 
kennen. Maar gezien de samen-
stelling van eerdere tips kan het 
hier ook gaan om een cryptische 
verwijzing. Als alle tips beginnen 
met het woordje ‘Ze’ dan zou het 
woordje ‘hem’ in tip 11 kunnen 
slaan op een verwijzing naar de 
naam van de Prins en zijn Heer Ad-
judant. Het zouden dus de initialen 
van een Hugo en Marco kunnen 
zijn of van bijvoorbeeld een Henk 
Erik Moeskops. De derde mogelijk-
heid die ik zie is dat het hier gaat 
om ‘Unne echte Rooise’. Iemand 
die iedereen van ons zou moeten 
kennen. Zeg maar een man be-
kend van radio en tv maar dan in 
Papgat Rooi. Iemand die dus re-
gelmatig in de plaatselijke krant-
jes zijn kop opsteek. Je zou hierbij 
kunnen denken aan burgemeester 
Peter Maas, Peer van der Linden, 
wethouder René Dekkers, Fred 
van Rooij, onze plaatselijke hore-
camagnaten Bernie en Rob en ja 
ook de BOA kennen wij allemaal.

In het kort neem ik de voorgaan-
de tips nog even met je door. De 
complete verhaaltjes kun je terug 
lezen op www.papgat.com  
Tip 1    Ze houden van een goed 
feest; Zijn het dus zijn echte car-
navalsvierder of horecaonderne-

mers?
Tip 2    Ze hebben veel noten op 
hun zang; Zijn het niet snel tevre-
den muzikanten die op de markt 
noten verkopen?
Tip 3    Ze maken meters; Gaan de 
heren vaak op reis of lopen en fiet-
sen zij misschien grote afstanden?
Tip 4    Ze hebben het in de vin-
gers; Zijn de heren opgegroeid met 
carnaval of zijn het handarbeiders 
of marktkoopmannen?
Tip 5    Ze zien geregeld blauw; 
Komen zij vaak bij v.v. Boskant, 
werken zij bij Bavaria of hebben zij 
vrouwen met blauwe ogen?           
Tip 6    Ze zijn dik vroeg uit de ve-
ren; Hebben zij misschien kleine 
kinderen of een baan waarbij ze 
ver van huis werken?
Tip 7    Ze hebben flink de pas d’r 
in; Lopen zij veel, werken zij met 
een waterpas of hebben zij een 
‘flinke pas’ in de achternaam zoals 
familie ‘de Loper’, ‘van de Pas” of 
‘Verstappen’?
Tip 8    Ze draaien de klok rond; 
Zijn het klokkenmakers, workaho-
lics of heeft het inderdaad te ma-
ken met een van de praalwagens 
van onze optocht?
Tip 9    Ze hebben groene vingers; 
Werken de heren misschien als tui-
nier of zijn het schilders?
Tip 10 Ze houden ze kort; Hebben 
de heren kort geknipte kopjes of 
is er toch iets anders wat zij kort 
houden?

Mocht je na het lezen van de bo-
venstaande tekst of naar aanlei-
ding van de voorgaande tips een 
idee hebben wie het nieuwe kop-
pel zal gaan vormen, lever dan je 
inzending in bij Frans Habraken, 
Vresselseweg 39, 5491PA Sint-
Oedenrode. Mailen mag natuurlijk 
ook: habrakenf@hetnet.nl
Ben jij de eerste die het koppel 
goed heeft geraden, dan word je 
persoonlijk door de nieuwe Prins 
en Heer Adjudant gefeliciteerd en 
krijgt je een overheerlijke fles Pap-
gatwijn en natuurlijk de eeuwige 
roem.

Wij nodigen je van harte uit om 
op zaterdag 9 november om 20:00 
naar Zalencentrum de Beurs te 
komen voor de Mega onthulling 
van de nieuwe Prins van Papgat 
en zijn Heer Adjudant. Het thema 
voor het Elf-Elf bal is dit jaar “11-
11 circus”! Op deze avond nemen 
wij natuurlijk ook in stijl afscheid 
Prins Bart Pap d’n urste en Heer 
Adjudant Floris die tijdens het Car-
navalsfeest, in het jubileumjaar 55 
jaar Papgat de scepter mochten 
zwaaien. 

Op zoek naar de neije – tip 11

Papgat bedankt President Ed Steenbakkers

Afgelopen zondag heeft Papgat zijn 
president Ed Steenbakkers en zijn 
vrouw Corien tijdens een receptie 
bedankt voor het presidentschap. 
Na 8 jaar Stichting Papgat en daar-
mee heel Papgat te hebben geleid, 
draagt Ed het presidentschap over 
aan Coes van der Coelen. 

De middag begon door Ed en Corien 
te verwelkomen onder een ereboog 
van de leden van de Raad van Elf, 
de Stichting, de ordecommissarissen 
en Prins en Adjudant in De Beurs. 
Van de Stichting heeft Ed een zeer 
uniek aandenken aangeboden ge-
kregen. Een enorme Paplepel, ver-
vaardigd door Meijs Meubelen uit 
Papgat, werd hem aangeboden als 
aandenken aan zijn regeerperiode. 
De meubelmaker Theo Meijs bood 
zelf de bijbehorende standaard aan 
voor de enorme Paplepel zodat die 

in huize Steenbakkers een mooie 
plek kan krijgen.

Ook De Heikneuters, de eigen club 
van Ed en Corien, heeft veel in petto. 
De Heikneuters verwelkomen het 
stel weer op een zeer eigen manier. 
Ed werd direct als een echte Hei-
kneuter uitgedost; Kneuterklompen 
en Kneuterkiel aan en zijn gezicht 
werd in de Kneuterkleuren rood en 
blauw geschminkt. Na de woorden 
van Carlo van Kessel en de serenade 
van de Kneuterkapel was het de rest 
van de middag een komen en gaan 
van vrienden, kennissen, carnavals-
clubs en carnavalsverenigingen van 
binnen en  buiten Papgat die Ed per-
soonlijk wilden bedanken voor zijn 
acht jaren als President van Papgat.

Als tussendoortje werd op deze re-
ceptie het boek “55 jaar Papgat” 

gepresenteerd. Na ruim een jaar 
hard werken was het klaar voor pre-
sentatie. Het is een aanvulling op 
het boek “44 jaar Papgat” waar de 
eerste 44 jaar van de carnavalsge-
schiedenis in Papgat wordt omschre-
ven. In het nieuwe boek worden de 
afgelopen 11 jaar van de carnaval 
in Papgat gepresenteerd. Het is in 
beperkte oplage gedrukt en zal te 
koop zijn via www.papgat .com en 
op diverse evenementen georgani-
seerd door Stichting Papgat.

Na de presentatie van het boek en 
de geweldig druk bezochte recep-
tie nam Ed voor de laatste maal als 
president het woord en sprak de 
aanwezige Papbuiken toe. Ed zal 
niet uit het carnavalswereldje ver-
dwijnen. We zullen hem en Corien 
nog vaak tegen gaan komen in het 
Papgatse land. 

foto’s: Johnny Huijberts

advertorial
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Open Huis 
zaterdag 5 november van 13.00 – 15.00 uur 

 

 

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

Landingsweg 4
5492 TC Sint-Oedenrode
tel: 0413-490000
Mobiel: 06-22119811
info@dekoningmakelaardij.nl

www. dekoningmakelaardij.nl
tel. 0413-490000

Bekijk ons 
geactualiseerde huuraanbod 

op onze website 
www.dekoningmakelaardij.nl

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

tapperij en eeterij d  n dommel 

Presenteert:

zaterdagavond 9 november 
vanaf 21.30 uur 

private 
label

Nieuwe en oude rock covers met passie!!!

covers van U2� pearl Jam� Rolling Stones etc.

 www.privatelabelonline.nl

Afslanken met Change!: 
voortaan ook in Sint-Oedenrode

Vijf jaar geleden is Liesbeth  
Louwers, thuis aan haar keuken-
tafel, gestart met begeleiding tij-
dens het afslanken met behulp 
van een maaltijdvervangend pro-
gramma. Haar praktijk groeide 
als kool, er is een bewegingscen-
trum bijgekomen, en sinds twee 
jaar is haar bedrijf Change! ge-
vestigd aan het raadhuisplein 12 
in Best. Sinds begin van dit jaar is 
Change! geopend in Oirschot en 
nu ook in Sint Oedenrode!

Als voedingsdeskundige, coach, 
en ervaringsdeskundige, weet 

Liesbeth als geen ander hoe 
moeilijk het is om na het afval-
len op gewicht te blijven. Om 
met de kennis die ze afgelopen 
jaren heeft opgedaan, nog meer 
mensen te kunnen helpen, is haar 
dochter Soelijanti intern opgeleid 
om samen met Liesbeth Change! 
te gaan runnen. Soelijanti en Lies-
beth gaan dat vanaf 9 november 
doen in Sint Oedenrode, aan de 
Kasteellaan 6, in het oude campus 
Fiorettigebouw. 

Heel vaak wordt gedacht dat een 
maaltijdvervangend dieet duur 

is, dat het niet werkt op de lange 
termijn en dat het niet gezond 
is. Niets is echter minder waar! 
Alle vitaminen en mineralen die 
u nodig heeft, zitten in de pro-
ducten. Vanaf € 48,25 heeft u 
al totaalvoeding voor een week, 
niet duurder dan boodschappen. 
Liesbeth en Soelijanti kijken sa-
men naar uw levensstijl, om te 
zorgen dat het behaalde resultaat 
wordt vastgehouden. Er worden 
cursussen gegeven over voeding, 
emotie-eten, en zels een bezoek 
aan de supermarkt is mogelijk. 
Kortom, bij Change! wordt er al-

les aan gedaan om u te helpen 
het behaalde resultaat ook vast te 
houden!

Change! werkt sinds een jaar met 
de producten van Straight away, 
maaltijdvervangers in de vorm 
van repen, shakes, soepen en pap. 
Bij Straight away is er het afgelo-
pen jaar hard gewerkt aan een lijn 
nieuwe, lekker romige shakes, die 
zijn gezoet met stevia. Dat be-
tekent dat er geen kunstmatige 
zoetstoffen meer gebruikt worden 
en dat het een natuurlijk product 
is.

Omdat dit nieuwe product deze 
week op de markt komt, is er 
vanuit Straight away een lande-
lijke proefdag georganiseerd en 
dat is op zaterdag 9 november. 

Ook Change! in Sint-Oedenrode 
en Best doen hieraan mee.  Aan-
staande zaterdag, 9 november 
opent Change! haar deuren aan 
de kasteellaan 6, kamer 6M, en 
u bent van harte welkom om de 
producten van Straight away te 
komen proeven tussen 10 en 12 
uur, in Best, aan het Raadhuis-
plein, kunt u komen proeven van 
13 tot 16 uur. Indien u op deze 
dag een afspraak maakt voor een 
intake, krijgt u de intakekosten 
van €25 cadeau! De begeleiding 
tijdens het dieet is gratis. Indien 
u niet in de gelegenheid bent om 
langs te komen, maar wel graag 
een afspraak wilt maken, kunt u 
bellen naar Change! Sint Oeden-
rode op 06-12251812, of naar 
Change! Best op 0499-769018.

Liesbeth (l) en Soelijanti
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

Correspondentieadres 
Postbus 44,
5490 AA Sint-Oedenrode
T (0413) 481 911
info@sint-oedenrode.nl
www.sint-oedenrode.nl

Openingstijden publieksplein
Ma t/m vrij van 9.00 - 12.30 uur.
Voor paspoorten, rijbewijzen 
en overige burgerzaken is het 
publieksplein ook geopend op 
maandagmiddag van 16.00  tot 
20.00 uur.
Vanaf 1 januari 2013 werken wij 
op afspraak! 
Via www.sint-oedenrode.nl of via 
(0413) 481 911 kunt u een af-
spraak maken.

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

Intrekken subsidieverordening 
stads- en dorpsvernieuwing 1989 

Namens de gemeenteraad maakt de  
burgemeester bekend dat de raad op 
31 oktober 2013 heeft besloten om het 
door de raad bij besluit van 25 mei 1989, 
nr. 73/1989, vastgestelde hoofdstuk 3 
van de ‘Subsidieverordening stads- en 
dorpsvernieuwing’ in te trekken.

Toelichting
De ‘Subsidieverordening stads- en 
dorpsvernieuwing’ uit 1989 past niet 
meer in het beleid van de op 26 mei 
2011 vastgestelde nota gemeentelijke 
monumentenzorg ‘Inspiratie en Identi-
teit’. De gemeenteraad is voornemens 
om een nieuwe subsidieverordening 
getiteld ‘Subsidieverordening gemeen-

telijke monumenten gemeente Sint-
Oedenrode 2013’ binnen afzienbare 
tijd vast te stellen. Het concept van ge-
noemde verordening ligt in het kader 
van de inspraakprocedure nog tot en 
met woensdag 28 november 2013 op 
het gemeentehuis ter inzage.

Subsidies die eerder zijn toegekend 
op grond van de ‘Subsidieverordening 
stads- en dorpsvernieuwing’ worden 
overeenkomstig hoofdstuk 3 van die 
verordening afgewikkeld.

Voor informatie: Beleid en Ontwikkeling 
(0413)481911

Wat te doen met een storing en/of verstopping in 
de (druk)riolering?

Wie is verantwoordelijk?
De gemeente is verantwoordelijk voor het 
aanleggen, onderhouden en beheren van 
de (druk)riolering op openbaar terrein. 
Daar hoort ook het oplossen van verstop-
pingen of problemen op openbaar terrein 
bij. De aanleg, het onderhoud en beheer 
aan een rioolaansluiting op particulier 
terrein is voor rekening van de eigenaar.

Onderzoek naar oorzaak storing/ 
verstopping
Als er een verstopping wordt geconsta-
teerd in de huisriolering moet de eige-
naar eerst zelf de oorzaak hiervan on-
derzoeken. Daarmee bedoelen we het 
opzoeken van het ontstoppingsstuk en 
open graven ervan. 
Om u tijd, arbeid en kosten te besparen 
adviseren wij hiermee te starten vóórdat 
er andere werkzaamheden worden ver-
richt. Het ontstoppingsstuk ligt meestal 
binnen een halve meter van de perceels-
grens. Als u deze niet kan vinden kunt u 
contact opnemen met de gemeentewerf, 
telefoonnummer; 0413-481394.

In het ontstoppingsstuk zich twee pro-
blemen voordoen:
1.  Er staat water in het ontstoppingsstuk: 

dan zit er een verstopping op het ge-
deelte tussen ontstoppingsstuk en de 
hoofdriolering en dus op gemeente-
grond. Dan kunt u contact opnemen 
met de gemeente. De gemeente lost 
de storing en/of verstopping zo spoe-
dig mogelijk op.

2.  Er staat geen water in het ontstop-
pingsstuk, dan zit er een verstopping 
in het gedeelte tussen ontstoppings-
stuk en de woning. Het probleem zit 
dan op particulier terrein. U moet dan 
zelf het probleem oplossen, eventu-
eel door contact op te nemen met een 
ontstoppingsbedrijf. 

Een verstopping op eigen terrein moet 
door de eigenaar zelf worden opgelost 
en betaald
Dit geldt ook voor bijvoorbeeld ingroei-
ende boomwortels. Zelfs als die bomen 
op openbaar terrein staan. Bij het ver-
helpen van de storing is het echter niet 

toegestaan om de wortels daarbij dus-
danig te beschadigen dat de boom geen 
levenskansen meer heeft. Overleg met 
de gemeente is op dat moment gewenst.
Een verstopping op openbaar terrein 
wordt door de gemeente opgelost. Als 
blijkt dat deze verstopping aan verkeerd 
gebruik is te wijten, dan worden de kos-
ten aan u doorberekend. (Voorbeelden 
hiervan zijn specie in de buis als gevolg 
van bouwwerkzaamheden, lozen van 
vet, doorspoelen van textiel, etc.) 

Drukriolering
Bij de drukriolering wordt vrijwel de-
zelfde handelwijze gevolgd. Echter bij 
het onderzoek naar de problemen, dat 
vooraf plaats moet vinden, kan gekeken 
worden naar het rode lampje dat op de 
pompkasten van de drukriolering aan-
wezig is. Dit lampje gaat branden op het 
moment dat er een storing ontstaat bij 
de pomp. Als dit lampje langdurig brandt 
moet u altijd de gemeente bellen.

Opdracht aan ontstoppingsbedrijf
Een particulier kan ervoor kiezen om 
voor het onderzoek op eigen terrein een 
ontstoppingsbedrijf in te schakelen. In-
dien aan het bedrijf de opdracht wordt 
verstrekt om naast het onderzoek ook 
de verstopping op gemeentegrond te 
verhelpen bestaat er geen recht meer 
op vergoeding van de kosten hiervan. 
Op deze wijze kunnen wij immers niet 
meer vaststellen waar de verstopping 
zich bevond of waardoor deze werd ver-
oorzaakt.

Melden van storingen
Storingen aan de riolering op openbaar 
terrein en drukriolering kunnen tijdens 
kantooruren worden gemeld op het te-
lefoonnummer (0413) 481376. Buiten 
kantooruren kunnen storingen en/of 
verstoppingen aan de riolering gemeld 
worden via de calamiteitentelefoon, 
te bereiken op telefoonnummer; 06 - 
51602917. De storingen en/of verstop-
pingen aan de drukriolering kunnen 
buiten kantooruren gemeld worden via 
de storingslijn, te bereiken op telefoon-
nummer;06-22579758.

Nota ‘Mededinging bij paracommerciële 
rechtspersonen in relatie tot horeca’

Op 25 november a.s. geven wij u graag 
een toelichting op de nota ‘Mededinging 
bij paracommerciële rechtspersonen in 
relatie tot horeca’ en de verordening

In december zal de nota ‘Mededinging 
bij paracommerciële rechtspersonen in 
relatie tot horeca’ en de bijbehorende 
verordening ter vaststelling worden be-
handeld door de gemeenteraad. Wij wil-
len voorafgaand daaraan graag uitleggen 
wat er in de nota en de verordening staat. 
Wij nodigen ieder die hier belang bij 

heeft uit in het gemeentehuis op maan-
dag 25 november 2013 om 19.00 uur. 
Tijdens de bijeenkomst zullen wij een 
toelichting geven op het voorgenomen 
beleid. Natuurlijk zullen wij ons best 
doen al uw vragen te beantwoorden. 
Om ongeveer 20.30 willen we de bijeen-
komst afsluiten. 

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Stuur dan 
voor 21 november 2013 een bericht via 
smaltha@sint-oedenrode.nl of laat het 
telefonisch weten via (0413) 481 911. 

Eigen woning ook voor jongeren bereikbaar

Informeer naar de mogelijkheid voor een Starterslening (0413) 481 911 
of kijk op www.sint-oedenrode.nl

Omgevingsvergunningen

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Salviastraat ongen. ------ 22-10-2013 Kappen 1 berk
Koriander ongen. ------ 22-10-2013 Kappen 1 acacia
Verwestraat ongen. ------ 22-10-2013 Kappen 8 linden
Oranje-Nassaulaan 9 5491 HC 24-10-2013 Kappen 1 boom
Liempdseweg 21 5492 SM 25-09-2013 Veranderen bedrijfswoning naar
   platte- landswoning
Lieshoutseweg 65 5491 RP 25-10-2013 Verzoek mantelzorgbewoning
Boskantseweg 67 5492 VA 17-10-2013 Verbouwen woning
   
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Damianenweg 22 5491 TJ 30-10-2013 Omzetten bedrijfswoning in 
   plattelands- woning
Natuurparel  ------ 30-10-2013 Kappen populieren en graven sloot
De Scheeken en 
Berkenloop; 
percelen sectie M 
nrs. 453 en 490 
Hoogstraat 32 a 5492 VW 29-10-2013 Gewijzigd uitvoeren bouw 
   bedrijfswoning met garage
Vogelenzang 14 5492 TP 30-10-2013 Legaliseren inrit
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Geweigerde reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Nijnselseweg 13 b 5492 HD 31-10-2013 Plaatsen zonnepanelen
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Vergunningen

Vergadering voorbereidingscommissie op 
donderdag 14 november 2013

In de openbare vergadering van de Voor-
bereidingscommissie (aanvang 20.00 
uur) komen de volgende onderwerpen 
aan de orde:

A. Voorstellen:
1.  Voorstel inzake verkenning fusie  

(keuze 3e fusiepartner)
2.  Vaststelling meerjarenplanning  

wegbeheer
3.  Vaststelling Nota subsidies welzijn 

2014
4.  Voorstel tot overname beheer  

accommodatie Scouting

De Voorbereidingscommissie vergadert 
in de raadzaal van het gemeentehuis.  
Voorafgaand aan de vergadering wordt 
tussen 19.30 en 20.00 uur het zogehe-
ten technisch beraad gehouden. Daarbij 

zijn de behandelende ambtenaren aan-
wezig om technische (concrete, feite-
lijke) vragen te beantwoorden. Ook het 
technisch beraad is openbaar.
Spreekrecht is mogelijk over alle ge-
agendeerde onderwerpen. U wordt van 
harte uitgenodigd gebruik te maken van 
het spreekrecht. U dient dit ten minste 
24 uur voor aanvang van de desbetref-
fende vergadering kenbaar te maken bij 
de griffier; telefonisch (0413) 481911 
of per e-mail: griffie@sint-oedenrode.nl 

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

Joost van den Akker

Een lekker koud biertje…
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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112 Sint-OedenrOde
Alarmnummer 112
Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844
Brandweer Sint-Oedenrode 0413-472222
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

112 Sint-OedenrOde

Mannen aangehouden na in-
braak in supermarkt
De politie heeft donderdagoch-
tend rond 4.00 uur op de Markt 
een 26-jarige man uit Veenen-
daal en een man van 23 uit Sint-
Oedenrode aangehouden in ver-
band met een inbraak.

Kort daarvoor kregen agenten de 
melding van een inbraak bij een 
supermarkt aan de Markt. Toen 
zij ter plaatse kwamen zagen zij 
een man uit de supermarkt ren-
nen. Hij kon kort daarna worden 
aangehouden. De jongere ver-
dachte werd even later ook in de 
buurt gezien en aangehouden. 
Omdat het vermoeden bestond 
dat er nog een derde persoon 
betrokken was bij de inbraak is 
nog een tijdje in de omgeving 
gezocht. Ook in de supermarkt 
werd nog gezocht, onder meer 
met een hond. In het pand trof-
fen agenten en de viervoeter 
geen verdachte, maar wel ver-
schillende sigarettenpakjes aan 
op de grond. Het vermoeden be-
staat dat de verdachten die wil-

den meenemen. De mannen zit-
ten vast voor verder onderzoek.

Politieactie om rondtrekkend 
dievengilde
Heel Nederland heeft op dit mo-
ment last van rondtrekkende 
(veelal Roemeense) bendes die 
zich bezig houden met winkel-
diefstal en zakkenrollerij. Ook 
Sint-Oedenrode is de laatste tijd 
veelvuldig slachtoffer geworden. 
Daarom hield de politie vrijdag in 
het dorp een actie.

Politieagenten gingen ‘s morgens 
in burger de Markt op om de boel 
in de gaten te houden. Er werd 
een bende gesignaleerd, maar de 
mannen en vrouwen werden niet 
betrapt op zakkenrollerij. Wel 
deelde de politie een boete aan 
ze uit toen bleek dat een num-
merplaat van hun auto niet klop-
te. Het voertuig werd in beslag 
genomen. ’s Middags werden 
weer enkele verdachte figuren 
in het centrum gespot. De politie 
hield hen scherp in de gaten.

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Huisvuil

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

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
•  Aan Stichting Wereldboom voor het 

houden van een wereldboomfestival 
d’n Ollandse beuk en omstanders op 
10 november 2013 op het Dorpsplein / 
in de Pastoor Smitsstraat te Olland;

•  Aan Stichting Kinderboerderij Kiene-

hoeve voor het houden van een lampi-
onnenoptocht op 14 december 2013 in 
park Kienehoef te Sint-Oedenrode. De 
vergunning is ook verleend voor de ja-
ren 2014 tot en met 2017.

Hierop is procedure 1 van toepassing (zie 
procedurekader).

Verleende verklaringen van geen be-
zwaar
•  Aan de Ollandse Lange Afstand Tip-

pelaars voor het houden van een wan-
deltocht op 17 november 2013 in Sint-
Oedenrode.

Melding meerjarenvergunning
•  Van de Stichting Vrienden van  

Odendael voor het houden van een 
kinderwinterkermis op 28 december 
2013 op het terrein van Odendael te 
Sint-Oedenrode;

•  Van Ondernemersvereniging Rooi 2000 
voor het houden van de kerstmarkt / 
winterbraderie op 8 december 2013 in 
het centrum van Sint-Oedenrode.

Verkeersmaatregel
•  In verband met het Wereldboomfes-

tival is op 10 november 2013 tussen 
12.00 en 17.00 uur de Past. Smitsstraat 
te Olland afgesloten voor het verkeer.

Evenementen

Verloren en Gevonden Voorwerpen

Mededelingen

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Is het woningmarktonderzoek van 
Bureau Companen de juiste basis 
voor beleidsbeslissingen? 
In hun Woonvisie 2010-2014 
gaat Companen nog uit van bijna 
900 nieuwe woningen vóór 2020, 
waarvan 60%(!) in de kernen. Nu 
hanteren ze het “krimpscenario”. 
Jongeren zijn de vertrekkers en 
bouwen in de kleine kernen is 
kwetsbaar, aldus het rapport. Die 
tegenstrijdigheid is voor CDA-
Rooi reden genoeg om dieper in 
de materie te duiken.

Sinds eind jaren negentig stimu-
leert de provincie de woningbouw 
in kleine kernen. De economie 
was boosting en de bevolking 
booming. Verdunning van huis-
houdens, milieu en mobiliteit, 
sterke economische regio’s, nieu-
we infrastructuur, grijze en groene 
druk, trek naar de stad, alles had 
invloed op de woningmarkt. We-
tenschappers tuimelden over el-
kaar in hun ijver een nog spraak-
makender rapport af te leveren, 
maar al die wetenschappers zijn 
het met elkaar over één ding eens: 
In statistiek kun je niet wonen. De 
rapporten hebben slechts ten doel 
te beantwoorden aan de informa-
tiebehoefte. Zij dienen de basis te 
leggen voor verantwoorde beslis-
singen.
Tot 2006 waren Sint-Oedenrode, 
Den Bosch en Etten Leur de sterkst 
groeiende gemeenten van Bra-

bant. Nieuwe infrastructuur, zoals 
de A-50, de verbrede A-2 en de ruit 
rond Eindhoven, heeft een stimule-
rend effect op de economie en de 
bevolkingsgroei. “De Rooi(s)e draad 
versterkt” benadrukt het pro-
fiel van Sint-Oedenrode als aan-
trekkelijke woongemeente in de 
driehoek Tilburg-Eindhoven-Den 
Bosch. Volgens de Pearl-prognose 
van de Rijksoverheid is onze ge-
meente de enige in de regio die tot 
2040 niet krimpt. De Primos-prog-
nose voorspelt voor Rooi tot 2020 
een groei van het aantal huishou-
dens van 7 tot 9%.
“Bevolkingsgroei houdt langer 
aan en Brabant wacht een be-
hoorlijke bouwopgave”, schrijft 
Gedeputeerde Staten op 24 ja-
nuari 2012 aan ons College. Op 
30 mei 2013 rapporteert de pro-
vincie een toename in 2012 met 
8.500 woningen. In 2013 wordt 
het absoluut naoorlogse diepte-
punt van slechts  5.500 woningen 
verwacht. Primos voorziet in 2020 
een tekort van 207.000 woningen 
(2,6%). De Provinciale Monitor 
Bevolking en Wonen van oktober 
2013 baseert zich onder meer op 
de gegevens van provinciaal spe-
cialist Niek Bargeman en laat zien 
dat 30.000 tot 35.000 woningen 
minder worden gerealiseerd dan 
gepland in 2010. Voor Rooi bete-
kent dit, dat tot 2030 het aantal 
woningen met tenminste 1.200 
zal moeten toenemen. Dat zijn er 
70 per jaar!
Al deze gegevens zijn niet mee-
genomen in het onderzoek van 
Companen. CDA-Rooi pleit er-
voor alle relevante gegevens bij 
een onderzoek te betrekken. Se-
lectieve input van informatie leidt 
tot onbetrouwbare output. De 

raad moet in een dergelijk moeilijk 
dossier de juiste beslissing nemen, 
maar heeft men alle informatie 
ook daadwerkelijk ontvangen (én 
verteerd)?
Rooi kiest voor groen. Wij laten 
ons niet opdringen dat onze be-
volking moet krimpen en vergrij-
zen. Politici en bestuurders hou-
den van doemscenario’s. Het is 
dankbaarder (en veiliger) te voor-
spellen dat iets tegenvalt. Opti-
misten worden afgerekend voor 
hun ondernemende inslag als het 
tegenvalt, pessimisten worden 
geprezen voor hun behoudende 
opstelling als het meevalt. Als 
onze bestuurders bij voorbaat het 
moede hoofd in de schoot leggen 
en kiezen voor een vergrijzende 
gemeente, kiezen ze tegen de 
toekomst en tegen de jeugd. Dan 
moeten ze plaats maken voor jon-
geren.
CDA-Rooi streeft naar een realis-
tisch woningprogramma voor álle 
mensen, jong en oud, die in onze 
mooie woongemeente willen wo-
nen. Veel jonge mensen die na 
2040 een woning willen moeten 
nog worden geboren. Wij willen 
hen die woning ook kunnen bie-
den. We weten dat het maken en 
realiseren van bouwplannen tus-
sen de 5 en 10 jaar duurt, vraag 
dat maar na in Boskant en Olland. 
Wij kiezen voor de toekomst van 
onze jonge dorpsgenoten. CDA-
Rooi wil die jonge dorpsgenoten 
niet kwijtraken aan de ons omrin-
gende gemeenten die wel door al 
die cijfers heen kunnen kijken.

Dat heet de kunst van het laveren.
CDA-Rooi, Rien Verhagen, Jan 
Verhagen, Ger Brouwer, Willem 
van der Pasch.

De kunst van het laveren

Onderhoudswerkzaamheden aan de gasleiding in 
gemeente Sint-Oedenrode
Netbeheerder Endinet voert vanaf 11 
november onderhoudswerkzaamheden 
uit aan haar gasleiding t.h.v. de kruising 
van het Kofferen/Boskantseweg met de 
Kasteellaan. Gedurende 1 week kan hier 
enige hinder van worden ondervonden.

Verkeersafzetting
De werkzaamheden aan de gasleiding 
vinden plaats vanaf maandag 18 tot en 
met vrijdag 22 november 2013. Gedu-
rende deze periode is er een volledige 
verkeersafzetting ter hoogte van de  
Kofferen 60 (aan de voorkant van Ahrend). 
Gedurende de werkzaamheden is de weg 
afgesloten voor doorgaand verkeer.

Endinet, uw netbeheerder
Als netbeheerder is Endinet verantwoor-
delijk voor de aanleg, het onderhoud 
en het beheer van het gasnetwerk in 
Sint-Oedenrode. Endinet investeert in 
de veiligheid en kwaliteit van haar net-
ten. Hiervoor is het noodzakelijk dat 
genoemde onderhoudswerkzaamheden 
worden uitgevoerd.

Vragen 
Voor eventuele vragen kunt u contact op-
nemen met de heer Johan Wijnstekers van 
de afdeling netbeheer Gas van Endinet, 
via telefoonnummer 06-11862565 of per 
mail via johan.wijnstekers@endinet.nl.

Inzameling oud papier week 45

Donderdag 7 november
•  Buurtvereniging Vressel; container de 

hele dag op parkeerplaats t.o. de  
Vresselse Hut.

Vrijdag 8 november
•  Buurtvereniging Vressel; container 

tot 16.00 uur op parkeerplaats t.o. de 
Vresselse Hut.

Zaterdag 9 november
•  Ouderraad basisschool Eerschot; con-

tainer bij school van 10.00 tot 12.00 
uur;

•  Nos Jungit Apollo; container op de par-
keerplaats aan de Zwembadweg bij de 
ingang van het park van 9.00 uur tot 
13.00 uur. Tevens zal vanaf 9.00 uur 
oud papier worden opgehaald in de ge-
bruikelijke wijken, te weten Kinderbos, 
Cathalijne en Kienehoef ten noorden 

van de Florisstraat, en een gedeelte 
van de Zwembadweg;

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

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

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

Verloren voorwerpen
•  Gouden damesring met halve cirkel 

zirkonia steentjes.
•  Rechter gehoorapparaat   

beige/bruin

Gevonden voorwerpen
•  Bruin /wit gestreept   

gehoorapparaat
•  2 kleine sleutels aan een   

blauwe kabel

Dijksteegje 32           5491 TN Sint-Oedenrode
T 0413 - 47 28 05  F 0413 - 47 04 77
M 06 - 51 55 41 54  info@siergrind.nl

siergrind vloeren, giet vloeren, 
tro� elvloeren en coating vloeren

Dijksteegje 32 5491 TN Sint-Oedenrode
T 0413 - 47 28 05

info@siergrind.nl           www.siergrind.nl
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5 november       
Bezinningsavond H Martinus 
van Tours Parochiezaal Nijnsel                      
19.45-22.00 uur

6 november       
Alpha cursusavond Parochiecentrum                            
18.30-21.30 uur
Bijeenkomst Lourdes comité 
bovenzaal Martinus Centrum    
20.00-22.00 uur

7 november 
Lunch pastoraal team 12.30-14.00 uur

9 november       
Diakenwijding Pierpaulo Flesia 
Sint-Jan, Den Bosch                       
12.00-14.00 uur

10 november    
Orgelconcert Marcel Verheggen 
Martinus-Centrum 15.00-16.30 uur 

11 november    
Pastoraal gesprek Odendael                                           
13.30-17.00 uur

12 november    
Pastoraal team 12.00-14.00 uur
Overleg Zonnebloemgroep                                                                                                      
19.30-21.00 uur
Overleg kerkhofbeheer                                                                                                             
20.00-21.30 uur
Bijeenkomst doopvoorbereiding                                                                                           
20.00-21.30 uur

13 november    
Alpha cursusavond Parochiecentrum                            
18.30-21.30 uur 

14 november    
Overleg ziekenbezoekgroepen 
Parochiecentrum 13.30-15.00 uur                

16 november    
Alpha cursusmiddag Parochiecentrum 
09.30-15.00 uur

17 november    
Viering eeuwfeest H Oda 
Martinuskerk-Centrum 
aanvang 10.10 uur          
           

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

 
Pastoraal Centrum:
Mgr. Bekkersplein 1
5491 EB Sint-Oedenrode
Tel: (0413) 477741
Openingstijden Pastoraal Centrum maan-
dag en woensdag van 10.00 – 12.00uur
Telefonische bereikbaarheid van de 
parochie: maandag t/m vrijdag van 
10.00 – 12.00 uur.
Voor dringende pastorale zaken zoals 
het ontvangen van de ziekenzalving of 
in geval van overlijden ook buiten deze
uren bereikbaar via achterwacht.
Informatie over de parochie vindt u op 
de website: www.heiligeodaparochie.nl
Email: team@heiligeodaparochie.nl   of  
informatie@heiligeodaparochie.nl 
Banknummer parochie: Rabobank 
1382.04.071 t.n.v. Parochie Heilige Oda

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

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

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

Eerschot De Goede Herder
e-mail: eerschot@heiligeodaparochie.nl
Adres: Mgr. Bekkersplein 1
5491 EB  Sint-Oedenrode
Tel: (0413) 477741
Openingstijden parochiebureau:
woensdag 11.00 – 12.00 uur

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

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

Boskant Heilige Rita
e-mail: boskant@heiligeodaparochie.nl
Adres: Ritaplein 2
5492 EH  Sint-Oedenrode
Spreekuur op de pastorie:
maandag 10.30 - 11.30 uur

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

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

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

Designed by: DMRK ©

genda

Jaarprogramma gezinsvieringen 
2013-2014

Beste kinderen en/of ouders,
Voor je ligt het nieuwe jaarpro-
gramma met de vieringen voor 
gezinnen met kinderen in de ba-
sisschoolleeftijd. Kinderen en hun 
ouders, maar ook opa’s en oma’s, 
vrienden en vriendinnen zijn wel-
kom! 

We vieren samen de Mis. We luis-
teren naar verhalen uit de Bijbel, en 
we ‘vertalen’ deze verhalen naar 
de wereld van alledag, de wereld 
van jou en mij. We zingen samen. 
We mogen vrolijk en ongedwon-
gen samen zijn rond Jezus. 
Na de Mis is er koffie, thee en ranja 
met iets lekkers. Voor de kinderen 
is er elke keer een kort, leuk en 
nieuw spel. 
We zouden het leuk vinden om je 
in een van deze vieringen eens te 
ontmoeten op onderstaande zon-
dagen. 

Sint Maarten
Zaterdag 9 november 17.30 uur 
Sint Martinuskerk in Olland
Zondag 10 november 9.30 uur 
Sint Genovevakerk in Breugel
Zondag 10 november 9.30 uur 
Heilige Martinus van Tours in Sint-
Oedenrode
Kom kijken naar het verhaal van 
de Heilige Maarten. Hoe hij zijn 
mantel deelt met een bedelaar. 
Het feest van Sint Maarten is een 
lichtfeest. Als je deelt wat je hebt, 
word je zelf een lichtje voor ande-
ren.
Neem daarom maar de lampion 
mee naar de kerk.

Feestelijke afsluiting  Dertiende 
eeuwfeest van de Heilige Oda
Zondag 24 november 9.30 uur 
Heilige Martinus van Tours in Sint-
Oedenrode
Met een feestelijke viering sluiten 
we het Odajaar af. Er komt een 
groot kinderkoor zingen. Na de 
Mis is er een workshop en ’s mid-
dag wordt de musical ‘Paulus’ op-
gevoerd. 

Kerstmis
Kerstavond 24 december 
17.30 uur in de Goede Herderkerk 
in Sint-Oedenrode Gebedsviering 
voor jonge kinderen
18.00 uur in de kerk van Sint 
Petrus’ Banden in Son Gebedsvie-
ring voor peuters en kleuters
18.30 uur in de kerk van Sint 
Antonius van Padua in Nijnsel 
Eucharistie voor kinderen in de ba-
sisschoolleeftijd
19.30 uur in de kerk van de 

H. Martinus in Sint-Oedenrode 
Eucharistie met ruimte voor iets 
grotere kinderen
20.00 uur in de Martinuskerk in 
Olland Eucharistie voor alle leeftij-
den!
20.00 uur in de kerk van Sint 
Petrus’ Banden in Son Eucharistie 
voor gezinnen met iets grotere kin-
deren
Er is een kindje geboren! Jezus is 
zijn naam.

Eerste Kerstdag 25 december
11.30 uur in de Sint Genovevakerk 
in Breugel Kindje Wiegen voor de 
kleinsten onder ons
Wie wil er niet op bezoek bij 
baby’tje Jezus!

Drie Koningen
Zondag 5 januari 9.30 uur 
H. Martinus van Tours in 
Sint-Oedenrode
Zondag 5 januari 9.30 uur 
Sint Genovevakerk in Breugel
Met de drie wijzen uit het Oosten 
gaan we op reis om de nieuwe ko-
ning van de vrede te zoeken.

Zout van de aarde en licht van de 
wereld
Zondag 9 februari 9.30 uur H. 
Martinus van Tours in Sint-
Oedenrode
Jezus vraagt ons zout en licht te 
zijn. Hoe kan dat?

Veertigdagentijd
Zondag 16 maart 9.30 uur Sint 
Genovevakerk in Breugel
Zondag 16 maart 9.30 uur Heilige 
Martinus van Tours in Sint-
Oedenrode
De veertigdagentijd is de voorbe-
reidingstijd op het feest van Pasen. 
Zij begint na de carnaval en eindigt 
met de Goede Week. Het is een 
tijd waarin we meer dan anders 
nadenken over wie we eigenlijk 
zijn, en hoe we leven.

Palmpasen
Zondag 13 april 10.30 uur Heilige 
Martinus van Tours in Sint-
Oedenrode (de viering wordt op 
TV uitgezonden)
Zondag 13april 11.00 uur kerk van 
Sint Petrus’ Banden in Son
We trekken samen met Jezus 
Jerusalem binnen, en we zingen: 
Hosanna!

Familietijd!
Zondag 15 juni 11.00 uur Proces-
siepark Nijnsel
In deze viering bedanken we God 
voor alles wat we dit jaar mochten 
ontvangen.

Het jaarprogramma vindt u ook op 
de website van de parochie: 
www.heiligeodaparochie.nl

Van de pastores

De Heiligen en het Geloof
Vrijdag 4 oktober, op het feest 
van de Nationale Ouderendag, 
had ik de mooie kans met zo’n 
vijfentwintig mensen uit Oden-
dael naar de Sint-Jans Kathedraal 
van Den Bosch te gaan. Het was 
een zeer geslaagde dag. Ik heb 
onze ouderen een rondleiding in 
de kathedraal gegeven. De oude-
ren vonden het heel mooi. Toen 
wij de kerk binnenliepen, waren 
wij blij en vreugdevol om heel veel 
heiligenbeelden te kunnen zien. 
Er zijn veel heiligen geweest, die 
niet alleen in woorden, maar met 
name in daden Gods liefde heb-
ben uitgedragen. Denken wij aan 
een Franciscus van Assisi, die van 
een rijke koopmanszoon veran-
derde in een arme bedelmonnik. 
Wij denken aan Vincentius a Pa-
olo, die zorgde voor de armen en 
de zieken. De Heiligen Martelaren 
van Gorinchem, die vanwege hun 
geloof in Christus hun leven heb-
ben prijsgegeven. Mensen, die 
zichzelf vergaten om helemaal 
te leven voor de eer van God en 
het welzijn van de naaste. Op een 

eenvoudige manier hebben de 
heiligen laten zien hoe je de Blijde 
Boodschap van Jezus Christus in 
je dagelijkse leven in praktijk kunt 
brengen. Heiligen hebben ons 
veel te zeggen. Kijken wij naar het 
onwrikbare geloof van Bernadette 
Soubirous, de mateloze naasten-
liefde van koningin Elisabeth van 
Hongarije, de heldenmoed van 
pater Damiaan de Veuster, die 
voor de melaatsen op het eiland 
Molokai ging zorgen totdat hij 
ook zelf besmet raakte en stierf. 
Wij kunnen de heiligen dus niet 
missen. Zij laten ons zien, dat 
een mens inderdaad een geluk-
kig mens kan zijn als hij leeft met 
God, ook al zijn er gebeurtenissen 
in het leven, die ons tegenzitten. 
Als wij zoveel mogelijk het goede 
doen en een groot geloof hebben, 
een diep vertrouwen, te midden 
van de moeilijkheden, dan kun-
nen wij al in dit leven Gods zegen 
ervaren.

- Pater Pushparaj HGN.

Diakenwijding Pierpaulo Flesia
In het afgelopen werkjaar heeft 
Pierpaulo Flesia in de Odaparochie 
stage gelopen in het kader van zijn 
diakenopleiding. Zaterdag 9 no-
vember zal Pierpaulo, samen met 
enkele andere kandidaten, in de 
St. Janskathedraal van 
’s-Hertogenbosch de diakenwij-
ding ontvangen. Onze bisschop, 
Mgr. Hurkmans, zal de diaken-
wijding toedienen tijdens een 
feestelijke eucharistieviering. De 
plechtigheid in de St. Jan begint 
om 12.00 uur. Na afloop is ge-
legenheid de wijdelingen geluk 
te wensen in het seminarie (St. 
Janscentrum) aan de Papenhulst 
in ’s-Hertogenbosch. Op zondag 
10 november zal Pierpaulo voor 
het eerst als diaken assisteren tij-
dens de eucharistieviering in de St. 
Martinuskerk van Sint-Oedenrode 
(aanvang 9.30 uur). Dit is een fa-
milieviering in het teken van Sint-
Maarten, de patroon van de pa-
rochiekerk. Gezien de Italiaanse 
afkomst van Pierpaulo, krijgt deze 
viering een Italiaans tintje. U bent 
van harte uitgenodigd voor beide 
vieringen. Het is een goed gebruik 
om wijdelingen in de dagen voor-
afgaande aan hun wijding met ons 
gebed te begeleiden.

De eerste assistentie van Pierpaulo 
in onze parochie is ook tevens zijn 
“laatste”. Hij krijgt als diaken een 
benoeming in de nieuwe fusiepa-
rochie van Boxtel. 

TV-Mis op 17 november
Wij maken u er op 
attent dat de eu-
charistieviering in de 
St. Martinuskerk op 

zondag 17 november begint om 

10.10 uur. Dit ivm de live-uitzen-
ding door RKK / KRO. Tijdens deze 
viering, met Mgr. Hurkmans als 
hoofdcelebrant, vieren wij het 13e 
eeuwfeest van de heilige Oda.
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Als geld en materiële dingen uitgroeien tot het centrum van 
ons leven, leggen ze beslag op ons en maken ons tot slaven

Paus Franciscus

Paus meer dan 10 miljoen 
Twittervolgers

Paus Franciscus heeft meer dan 
tien miljoen volgers op Twitter. 
Sinds zijn aantreden op 13 maart 
2013 is het aantal volgers van de 
negen pauselijke accounts ver-
drievoudigd. 

"Dierbare volgers, ik begrijp dat 
er inmiddels meer dan tien miljoen 
van u zijn!" twittert de paus. "Ik 
dank u met heel mijn hart en vraag 

u voor mij te blijven bidden."
De meeste mensen volgen 
@pontifex op zijn Spaanstalig ac-
count; dat heeft meer dan vier 
miljoen volgers. De andere zes 
miljoen lezen zijn tweets in het 
Engels, Latijn, Duits, Portugees, 
Pools, Italiaans, Frans of Arabisch. 
De paus volgt alleen zichzelf.

De vorige paus, Benedictus, begon 
in december vorig jaar met twit-
teren. Toen hij eind februari aftrad 
had hij zo'n drie miljoen volgers. 
Meer dan de helft daarvan volgde 
zijn Engelstalig account.

Lourdesreis bisdom met Brabants 
accent
Van 26 april tot 3 mei 2014 be-
zoeken de parochies van het bis-
dom ’s Hertogenbosch Lourdes. 
Het bisdom is de afgelopen jaren 
behoorlijk in beweging geweest. 
Een aantal parochies ging samen 
om de krachten te bundelen en 
zo te zorgen voor een stuk con-
tinuïteit. Als heel de wereld om 
je heen verandert, dan zou het 
raar zijn als de beleving van het 
geloof niet zou veranderen. He-
laas wordt dit wel eens verward 
met ‘minder of niet meer gelo-
ven’. Maar dat is het niet, het 
geloof wordt anders beleefd. 
We zien het ook aan de lijn die 
onze ‘nieuwe paus’ volgt. Geloof 
koop je natuurlijk niet bij een 
webshop, het is genesteld in je 
hart en vandaar breng je het in 
de praktijk. De uitgangspunten 
zijn nooit veranderd ‘goed zijn 
voor elkaar’. Je kunt het op vele 
manieren vertalen, uitleggen en 
invullen, maar de kern van je 
geloof belijden is niet aan ver-
anderingen, laat staan aan sleet 
onderhevig.

Het bisdom vatte het plan op om 
na de turbulentie van de afge-
lopen jaren een reis te organise-
ren naar Lourdes. Een uitstekend 
plan. We hebben voor even ge-
noeg gediscussieerd en gebrain-
stormd, we gaan eind april weer 
eens op bezoek bij de vrouw die 
als een rode draad door ons ge-
lovige leven loopt, de Heilige 
Maagd Maria. Zij verscheen in 
het Zuid-Franse Lourdes meer-
dere malen aan de molenaars-
dochter Bernadette Soubirous. 
Het vervolg kennen we; elk jaar 
meer dan zes miljoen (!) pelgrims 
uit de hele wereld die het  
Pyreneeëndorp aandoen. En 
wie er eenmaal is geweest raakt 
voor altijd besmet met het  
Lourdesvirus, zoals de bezoekers 
zelf graag toegeven. Oftewel, je 
komt er altijd terug. Ziek of ge-
zond, het maakt niet uit. Je mag 
voor anderen bidden, maar ook 
rustig voor jezelf. Nood leert bid-
den, maar het mag ook als het je 
goed gaat.
De pelgrims uit het bisdom Den 
Bosch vertrekken ‘s morgens ‘er-
gens hier in de buurt’ eerst met 
de bus naar de Belgisch-Franse 
grens. Daar stappen zij over in 
de TGV, de snelle trein die in de 

vooravond het station van  
Lourdes binnenrolt. Je bent dus 
een hele dag onderweg waarbij 
je alle gelegenheid hebt om met 
je medebedevaartgangers kennis 
te maken. De Franse koffie zal 
toch ook wel smaken? Vervol-
gens is er een mooi programma 
samengesteld, elke dag is er wel 
het nodige te doen. Natuurlijk 
zijn er meerdere vieringen waar-
aan je kunt deelnemen en er is 
altijd vrije tijd over om zelf iets 
te ondernemen, in Lourdes of 
in de mooie, bergachtige om-
geving. Ook het huis (cachot) 
waar  Bernadette haar jeugd 
doorbracht is nog te bezichtigen. 
Kortom, niemand hoeft zich te 
vervelen, maar het programma 
is ook niet overvol. De hotels zijn 
altijd dichtbij en gastvrij. Heb je 
een bepaalde vorm van zorg no-
dig, meld het, Lourdes is daar 
helemaal op ingesteld, dat geldt 
overigens ook voor de reis zelf. In 
Lourdes wordt overal Nederlands 
en Vlaams gesproken dus je bent 
zeker geen vreemde eend in de 
bijt. Heel de (gelovige) wereld is 
tenslotte in Lourdes en gelovige 
mensen verstaan elkaar altijd, in 
meerdere opzichten! En tijdens 
de indrukwekkende lichtproces-
sie ’s avonds zingt iedereen het 
Ave Maria in zijn eigen taal. Ma-
ria heeft door al die jaren heen 
dat zij wordt vereerd een talen-
knobbel ontwikkeld, dat kan niet 
anders.

Achter in de kerken ligt folderma-
teriaal. Daarin staat alle informa-
tie over de reis die u nodig heeft, 
telefoonnummers die u kunt bel-
len als u nog bepaalde zaken wilt 
weten en een inschrijfformulier.

Er is een speciaal Lourdes co-
mité opgericht binnen de heilige 
Oda parochie die als taak heeft 
om alle voorbereidingen opti-
maal te laten verlopen, u van 
alle informatie te voorzien en 
u op de hoogte te houden van 
alle ontwikkelingen. In de loop 
van volgend jaar hopen we ook 
te kunnen melden hoeveel deel-
nemers er al zijn. Sluit u aan bij 
deze prachtige pelgrimsreis, een 
eenmalige kans om met zoveel 
Oost-Brabantse gelovigen samen 
‘Maria te vieren’. Geloven is je 
met elkaar verbinden.       

Oda leeft!

Gebeurtenissen uit zomaar een 
kleuterklas.
Het gedenkhoekje begint te le-
ven…..

Juf heeft het Odabeeld neergezet, 
een icoon van haar, een rozenkrans, 
een engeltje en een kaarsje. Ook 
zet juf er twee foto’s neer die altijd 
in de klas hangen: Een foto van een 
oud-leerling ‘Romy’ die gestorven 
is. Meteen komt een opmerking: 
“dat meisje ken ik, ik weet niet hoe 
ze heet, maar oma heeft ook een 
foto van haar!” Over de andere 
foto vertelt juf ook: “Dit is 
Jeannette, ze was juf hier op school. 
Ze is ziek geworden en gestorven”. 
“En heb je geen foto van 
Marianne, die moet er ook bij?” 
vraagt een andere kleuter veront-
waardigd. En natuurlijk komt de 
foto van de mama van Floor en 
Marlou, die vorige zomervakantie 
overleden is, ook bij ons hoekje.
‘Maar”, vertelt juf: “je hoeft niet al-
leen een kaarsje aan te steken voor 
iemand die dood is gegaan. Je kunt 
nog voor zoveel andere dingen een 
kaarsje aansteken.” Samen beden-
ken we een heleboel dingen…….
De volgende dagen komt er van al-
les mee naar school.
“Juf, ik heb een mooie ketting ge-
maakt, die mag Oda wel om.” En 
natuurlijk krijgt Oda de prachtket-
ting om.
Een glunderende kleuter zit met 
haar tas op schoot in de kring. Even 
later maakt ze haar tas open. De 
klas volgt aandachtig wat er uit 
haar tas tevoorschijn zal komen. 
Een dikke kaars met ‘Oda’ erop die 
meteen aangemaakt wordt bij het 
Odahoekje “ en ik heb nog iets”! 
Ze doet haar ketting af met pas-
telkleurige kralen: “Jezus hangt er 
ook aan, kijk maar naar het kruis”. 
De ketting gaat de kring rond en 
vol bewondering bekijken we de 
ketting. Ook die leggen we bij het 
hoekje.
Een tekening van Oda komt er bij. 
Een kleuter heeft een foto van opa 
en oma mee gebracht. Ze zijn een 
paar maanden naar Spanje:”Ik ga 
ze missen” en een paar dagen la-
ter zie ik de kleuter met de twee 
fotootjes in de klas rond lopen. Ze 
geeft er een kus op, loopt naar haar 
werkje en even later staan opa en 
oma weer bij Oda.
Juf ziet een jongen die een beetje 
geheimzinnig iets in zijn handen 
houdt. Hij heeft een kaarsje mee-
gebracht voor zijn opa. Geen foto 
want dan moet hij te veel aan opa 
denken….. een hartje van strijk-
kralen en zelfs twee steentjes die 
amper te zien zijn, maar voor een 
kleuter ‘schatten’ zijn, komen bij 
Oda te liggen.

Juf, juf gaan we weer een Oda-
spelletje doen?
“Ik wil Oda zijn!!” 
De kinderen gaan enthousiast zit-
ten en luisteren naar wat we deze 
keer zullen doen………..

Als ik het intentieboekje van groep 
3 en 4 in mijn handen krijg om naar 
de Odakapel te brengen, blader ik 
het door. Het zijn ook weer mooie 
intenties:
Ik steek een kaarsje aan ……..
•  (Guusje 7 jaar) Voor opa, omdat 

hij al 3 jaar overleden is, want hij 
maakte altijd grappen. 

•  (Marlou 8 jaar) Mama, zij had 
kanker… ik mis haar!

•  (Yinthe 6 jaar) Knabbel. Hij was 
mijn allerliefste cavia en nu is hij 
dood. Annie de cavia was verdrie-
tig en ik ook.

•  (Fenna 7 jaar) Toon, omdat hij 
heel lief was en grappig. Ook al 

was hij niet zo mooi, hij was wel 
heel lief voor iedereen!

•  (Mirthe 7 jaar) Naomi, omdat ze 
dood is. Ze is vroeg dood gegaan 
en ik mis haar.

•  (Fenne 6 jaar) Oma, omdat ze 
altijd zo lief is en omdat ze zo’n 
lekkere ijsjes kan maken. Nu kan 
ze dat niet meer zo goed omdat 
ze last van haar arm heeft.

In de Odakapel zie ik van alle scho-
len de intentieboekjes liggen. Ik 
word er stil van……
Daarom steek ik een kaarsje aan 
bij Oda…… voor al deze kinde-
ren, die hoe jong ze nog zijn, al 
oog hebben voor hun omgeving. 
Er gaat veel meer in hun koppies 
om als wij volwassenen soms in de 
gaten hebben.
Oda heeft heel wat moois teweeg 
gebracht.

Sint-Maarten 
 
 
 
Familievieringen 

Vieringen voor gezinnen met jonge kinderen in de H. Oda parochie 
 

Wil je weten wie Sint Maarten was? Kom kijken en meedoen.  
 

Zaterdag 9 november: 
Sint-Martinuskerk Olland, 17.30 uur 
 
Na de mis houden we een lampionnenoptocht  en is er warme chocolademelk 
met iets lekkers op het Dorpsplein. 
Lampionnen worden op school met de juffen gemaakt. Kom je van een 
andere school, dan neem je zelf je lampion mee! Voor een stokje en een 
lichtje wordt gezorgd (bij de kerk). 
 
 

Zondag 10 november: 
Sint-Martinuskerk Centrum, 09.30 uur 
 

Sint-Genovevakerk Breugel, 09.30 uur 
 
Ook in deze beide vieringen mag je je lampion meenemen. Na de mis is er 
chocomel, en koffie en thee voor de ouders. Neem je zelf een eigen 
geknutselde lampion met lichtje mee? 
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Concert op en rond het Smitsorgel
Stichting Smitsorgel houdt op 
zondag 10 november as. een spe-
ciaal concert op, en rond het mo-
numentale Smitsorgel (1839) van 
de H. Martinuskerk te Sint 
Oedenrode (centrum). Het gratis 
concert begint om 15.00u. 

Organist Marcel Verheggen (geb.: 
1961) zal op het monumentale 
Smitsorgel een gevarieerd pro-
gramma ten gehoren brengen. 
Dhr. Verheggen studeerde orgel en 
muziektheorie aan het conservato-
rium van Maastricht.  Na het be-
halen van het diploma Uitvoerend 
Musicus met onderscheiding volg-
de hij cursussen in binnen- en bui-
tenland bij o.a. Luigi-Ferdinando 
Tagliavini, Daniel Roth en Mont-
serrat Torrent. Tevens zette hij zijn 
orgelstudie voort bij Guy Bovet in 
Zwitserland.

Marcel Verheggen is als organist 

verbonden aan de St. Servaasbasi-
liek in Maastricht. 
Naast zijn werkzaamheden als kerk-
musicus geeft hij vele concerten in 
binnen- en buitenland en maakt hij 
geregeld radio- en CD-opnames. 
Hij beheerst een groot aantal wer-
ken uit het hele repertoire, varië-
rend van vroeg-renaissancemuziek 
tot en met hedendaagse werken en 
wereldpremières. Op internationale 
orgelconcoursen behaalde hij diver-
se prijzen voor zowel interpretatie 
als improvisatie. Hij is orgeldocent 
aan het Conservatorium te Maas-
tricht, en geeft hij meestercursus-
sen in binnen- en buitenland. Daar-
naast is hij gecertificeerd adviseur 
van de Klokken- en Orgelraad waar 
hij betrokken is bij nieuwbouw- en 
restauratieprojecten. Hij is lid van 
het College van Orgeladviseurs 
Nederland, en is als examinator be-
trokken bij de landelijke opleiding 
tot orgeladviseur. Ook is hij artistiek 

leider van de Maastrichtse orgelse-
rie “Pro Organo”.
Dat het een veelbelovend con-
cert wordt blijkt ook uit het pro-
gramma waarop werken staan 
van o.a.: Alexandre-Pierre-Fran-
çois Boëly (1785 – 1858),  Jean-
Jacques Beauvarlet-Charpentier 
(1734 - 1794), Jan Krtitel Vanhal 
(1739 - 1813), Johann Sebastian 
Bach (1675 – 1750), Justin Hein-
rich Knecht (1752 - 1817), Robert 
Schumann (1810 - 1856) en Guy 
Bovet (*1942) 

Naast de aankondiging van dit 
concert wijst de Stichting Smitsor-
gel u nu ook al op het concert dat 
op zondag 24 november (1500u) 
zal worden verzorgd door Capella 
Monteverde. 
Nadere informatie over dat con-
cert volgt, maar het is zeker de 
moeite waard om uw agenda ook 
daar voor aan te passen.

Feestelijke afsluiting van het Odajaar

Het herdenkingsjaar van de hei-
lige Oda komt langzaam tot een 
einde. Maar het zal geen einde 
zijn met een stille trom. In de af-
gelopen twee weken hebben alle 
RK Basisscholen binnen Sint-
Oedenrode een lesproject over de 
heilige Oda gevolgd. Daarnaast 
wordt de laatste hand gelegd aan 
het boek over het leven van de 
heilige Oda. Hetzelfde geldt voor 
de nieuwe hymne van Matthieu 
Dijker, die op 17 november voor 
het eerst gezongen wordt. 

Informatie over de bijzondere eu-
charistievieringen van 17 en 24 
november: 17 november, aanvang 
10.10 uur. Plechtige viering van 
het 13e eeuwfeest van de heilige 
Oda. Mgr. Hurkmans is hoofdce-
lebrant in deze feestelijke viering, 
waarvoor ook andere de parochies 
uit ons bisdom zijn uitgenodigd 
die een eigen heilige in hun mid-
den hebben. Inmiddels is al zeker 
dat de HH. Odulphus (Oirschot/
Best), Leonardus van Veghel (Den 
Bosch), Joannes (Oisterwijk),  
Nicasius (Heeze), Titus Brandsma 
(Nijmegen), Peerke Donders  

(Tilburg), Petrus Canisius (Nijme-
gen), pater Eustachius (Beek en 
Donk) en Broeder Everardus (Me-
gen) aanwezig zullen zijn. Zo vie-
ren we dan, te midden van vele 
Brabantse heiligen en zaligen, het 
13e eeuwfeest van de heilige Oda.

De zang in deze viering wordt ver-
zorgd door een “gelegenheidskoor”, 
samengesteld uit de diverse kerkko-
ren van de parochie. Het koor staat 
onder leiding van Jan Buil. Henk van 
Riel en Bert Augustus bespelen de 
beide orgels. Fanfare Nos Jugnit 
Appolo verzorgt de muzikale be-
geleiding. De beide gilden binnen 
de Odaparochie zijn aanwezig: het 
St. Catharinagilde uit Son en het St. 
Jorisgilde uit Rooi. Deze eucharis-
tieviering wordt rechtstreeks door 
RKK/KRO uitgezonden op Ned. 2. 
Vanwege deze rechtstreekse Tv-
uitzending begint de eucharistie-
viering om 10.10 uur.

Op zondag 24 november vanaf 
09.30u vindt dan de afsluiting 
plaats van dit gedenkjaar. De pa-
rochie van St. Petrus’ Banden uit 
Venray komt met een delega-
tie naar Sint-Oedenrode en De-
ken Harrie Smeets van Venray is 
hoofdcelebrant in deze feestelijke 
familieviering voor jong en oud. 
De KISI-Kids (een groot kinder- en 
jeugdkoor) zal zingen. Schutterij ’t 
Zandakker Gilde Sint Jan Venray en 
het St. Jorisgilde uit St. Oedenrode 
zijn in deze viering aanwezig. Voor 
deze viering zijn mensen uitgeno-
digd die de naam “Oda” dragen. 
Er heeft zich al een mooie groep 
Oda’s opgegeven, en er komen er 
nog steeds bij. Ook zijn alle (basis)
schoolkinderen uitgenodigd om zo 
hun Odaproject af te sluiten. 
Aan het einde van deze viering 
mag ik, namens de bisschop, een 
relikwie overdragen aan de 

St. Petrusparochie van Venray. De 
heilige Oda is immers ook patro-
nes van Venray, maar missen in 
hun midden een tastbare herinne-
ring aan deze heilige. 

Daarna trekken we, met schut-
terij en gilde  en alle aanwezigen, 
vanuit de kerk in processie naar 
de Odakapel om daar samen een 
groet te brengen aan de heilige 
Oda, op de plaats waar zij leefde 
en in 713 stierf.
’s Middags is er voor een ieder 
de musical van de KISI-Kids in de 
Goede Herderkerk. De vrijwilligers 
van de parochie worden hiervoor 
speciaal uitgenodigd. Voor belang-
stellenden is er een workshop van 
de Kisi-Kids. Deze begint om 11 
uur.
Parallel vindt om 15.00 uur in 
de St. Martinuskerk een concert 
plaats van de Capella Monteverde 
o.l.v. Reinier Wakelkamp. Een druk 
programma staat ons te wachten. 
Met hulp en inzet van velen wor-
den het mooie dagen.

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Elk jaar heeft u de chocoladeletters kunnen kopen bij Van Tilborg 
op de markt in Sint-Oedenrode. 

Dit kan nu nog steeds door ons te mailen, bellen of faxen.

De ambachtelijke chocoladeletters zijn u wel bekend; een heerlijke chocolade-
letter van circa 200 gram verpakt in een goudkleurig vensterdoosje.

Wij kunnen dezelfde prijs als 2012 hanteren 
voor slechts € 2,95 per chocoladeletter.

In de smaak melk kunnen wij de letters A t/m Z aanbieden. 
In de smaken puur en wit de letters S, P en M.

Op vrijdagmorgen 29 november 2013 kunt u de chocoladeletters 
ophalen op de markt in Sint-Oedenrode.

Email: jac@chocoladegeschenken.nl
Tel: 0183-441241     Fax: 0183-443745

Politieke 
bijeenkomsten
B.V.T. in vergadering
Daar er voor de maand novem-
ber weer belangrijke voorstellen 
op de agenda staan van de voor-
bereidingscommissie wil de frac-
tie en de steunfractie hierover 
van gedachte wisselen en een 
standpunt innemen. Dinsdag 
12 november, aanvang 10.00 
uur gemeentehuis. Voor verdere 
informatie Frans v.d. Boomen 
472702.

Kerkberichten
Sint Genoveva-kerk, Breugel
Zaterdag 9 november
13.30 uur: Eucharistieviering ter 
gelegenheid van het 50 jarig hu-
welijksfeest van de familie Meu-
lendijks-Verhagen.
18.30 uur: Eucharistieviering                                                                                      
(via de analoge UPC kabel FM 
94,4 MHz)                                                            
intentie:Frieda Beniers en Frans 
Renders, Mieke Swinkels-Rooij-
ackers, Lies van Wanrooij-Maas, 
Wim der Kinderen

Zondag 10 november
09.30 uur: Familieviering St. 
Maarten, Eucharistieviering 
m.m.v. het Breugelse Kerkkoor
intentie: overleden ouders van de 
Wijdeven-den Dekker, Wil Peters, 
Frans van de Wijdeven, Marjan 
Peters-Hegeman, om zegen over 
de behandeling van een tumor.
Zaterdag 16 november
18.30 uur: Eucharistieviering in 
Son (via de analoge UPC kabel 
FM 94,4 MHz)

De Goede Herder
Zaterdag 9 november 19.00u. 
Eucharistie met parochieel kor.
Intenties: Wim en Barbara Goos-
sens-Vermeltfoort; Toon en Tonia 
van Kemenade-van de Hurk

H. Martinus Olland
Zaterdag 9 november 17.30u.
Sint Maartenviering.

Martinuskerk centrum
Zondag 10 november 
9.30 uur: Kinderviering met het 
kinderkoor.
Intenties: Theo en Anna Jansen-
van Gerven en Annelies Jan-
sen-van Engeland, Petronella 
Raaijmakers-Kluijtmans, Tonny 
van Acht-van der Steen, Thijs en 
Dina Merks-van den Berg, Jack 
Verdonck, Jan van de Wijde-
ven, Sjaak van der Kallen, Drika 
Donkers-van Heeswijk, Bertha 
van der Linden-van Wanrooij ns. 
K.B.O., Jan van der Linden, Al-
bertha Verbakel-Gibbels, Martien 
Kaskens, Frans van den Biggelaar, 
Leonie van der Poel-Peeters, Fam. 
Vergoossen-Verstegen, Fam. Ha-
mers-Hendrix, Fam. Hamers-Hac-
ken. Doopviering van Fenna van 
den Hurk en Bas Bekkers.

Maandag 9.00u. Eucharistie.
Dinsdag 9.00u. Eucharistie.
Woensdag  9.00u. Eucharistie. 
Donderdag 9.00u. Eucharistie. 
13.30u. Verg. Ziekenwerkgroep. 
19.00u. Verg. Stichting Behoud 
Martinuskerk.
Vrijdag 9.00u. Eucharistie. 

Parochiecentrum, tel. 476455.  
E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl

Protestantse Kerk Knoptoren
 Zondag 10 november, 
10.00 uur, Predikant Ds. G. Bae-
rends, Dienst van Schrift en Tafel.

Sint Antonius Nijnsel
Zondag 10 nov. 11.00u.  
Eucharistieviering met gemengd 
koor.
Intenties: 
Cornelis en Johanna van Nos-
trum- van Rooij, Johannes van 
Nostrum, Leonardus Sanders, 
Jans v.d. Meerakker, Petra van 
Erp- van Hooff, Tonny Franken, 
Ronn v.d. Zanden, Dina v.d. Laar- 
Vos, Wim Merks, Sjaan Janssen- 
Merks, An Schepens- v.d. Velden, 
overl. fam. Bouwmans en He-
ijmans, overl. fam. v.d. Boogaard 
en v.d. Heuvel.      

Sint Petrus’  Banden-kerk, Son
Zaterdag 9 november
18.30 uur: Eucharistieviering in 
Breugel (via de analoge UPC ka-
bel FM 94.4 MHz)

Zondag 10 november
09.30 uur: Gezinsviering in Breu-
gel m.m.v. Kinderkoor De Noten-
krakertjes, thema: Sint Maarten
(via de analoge UPC kabel FM 
94.4 MHz)
11.00: Eucharistieviering m.m.v. 
het Sons Parochiekoor
(via de analoge UPC kabel FM 
94.4 MHz)
intenties: Jan van Gorp, Cor 
Coensen, Mariet van Lieshput-
Verkuijlen, Frans van den Hurk, 
overleden ouders Mien en Mar-
tien Koks-van Eerd.

Maandag 11 november
19.30 uur: Eucharistieviering
Woensdag 13 november
19.30 uur: Eucharistieviering

Parochie H. Rita Boskant
Zaterdag om 17.50 uur Eucharis-
tieviering met zang Ritakoor.
Misintenties: Peter van der Lin-
den. Leden en overleden leden  
van het Ritakoor; Gerard Per-
soons, Mevr. Bullens van Genug-
ten, Jan en Anna van Thienen  
van Kuringen en Peter de zoon.

Odendael
Zondag 10 oktober 10.00u
Eucharistieviering met Odendael-
koor
Intentie: Theo, Stans en Ruud van 
den Berg, overleden mevr. v/d 
Mortel - Voets

d’n Zundzolder

waar kringloop 
nog echt winkelen is

Tel.: 06-43610670
www.zundzolder.nl

Noordkade 2
5462 EC Veghel

Streepenstraat 6
5492 BE Sint- Oedenrode
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Nerdparty in Jeugddisco The Joy

Heeft je opa misschien nog een 
potje haarvet of een maffe bril? 
Tover dan maar snel voor de dag. 
Je kunt het namelijk heel goed 
gebruiken voor de Nerdparty op 
vrijdag 8 november. De DJ’s van 
MN Drive-In draaien deze keer de 
coolste muziek!

Van 19:30 uur tot 22:30 uur. 
Jeugddisco The Joy, Oude Lies-

houtseweg 7 (naast de hoofdin-
gang van De Beckart).

The Joy is de uitgaansgelegen-
heid voor jeugd van 11 tot en met 
15 jaar uit Boskant, Olland, Rooi, 
Nijnsel en omgeving. The Joy is 
extra vet voor jeugd uit groep 8! 
Zet ook vrijdag 13 december in 
je agenda, dan houden we een 
Kerstparty!!

Manager Zeeman stopt na meer dan 25 jaar werken

“Ik kan er een boek over schrij-
ven”, zegt de trotse manager van 
de Zeeman, Fieke van der Voort. 
De 65-jarige Udense heeft de af-
gelopen acht jaar van haar carrière 
bij het Zeeman filiaal van Sint-Oe-
denrode gewerkt. Uiteraard heeft 
ze behoorlijk wat te vertellen. 

Hoe bent u begonnen bij het be-
drijf?
“Ik zocht toentertijd een fulltime-
baan en in de krant stond een 
advertentie voor manager bij de 
Zeeman in Uden. Ik had mijn pa-
pieren al en kwam niet veel later 
bij de winkel terecht. Later werd ik 
overgeplaatst naar andere filialen. 
Zo ben ik ook in Den Bosch, Oss 
en Schijndel geweest. En nu mag ik 

mijn laatste dagen in Sint-Oeden-
rode maken.”

U werkt al 25 jaar bij Zeeman. 
Was het makkelijk om vol te hou-
den?
“Het werk is leuk. Er is altijd iets te 
doen in de winkel. Ik verveel me 
nooit en mijn werk wordt goed ge-
waardeerd. Zo krijg ik niet alleen 
veel complimenten van de klanten, 
maar ook van de mensen op kan-
toor en de regiomanagers. Ik haal 
er dus veel voldoening uit.”

Als u niet bij Zeeman had gewerkt, 
waar was u dan terecht gekomen?
“Ik wilde eerst een eigen winkel 
beginnen, maar dat is nooit door-
gegaan. Toen ik die droom had, 

was er namelijk ook al sprake van 
een economische crisis. Ik vond 
het gewoonweg te riskant. Ma-
nager bij Zeeman was een perfect 
alternatief en dit is het dus ook ge-
worden.”

Heeft u bijzondere dingen meege-
maakt in de afgelopen 25 jaar?
“Ik kan er een boek over schrijven! 
Maar er zijn drie dingen die me 
toch het meeste zijn bijgebleven. 
Zo stortte in Uden een keer het 
plafond bijna in, omdat er naast 
ons een verbouwing plaatsvond. 
De bouwvakkers hadden een gro-
te fout gemaakt, waardoor ik voor 
m’n ogen het plafond tien centi-
meter naar beneden zag komen. 
Ook is er een keer ingebroken. 
De inbrekers hadden namelijk een 
manier gevonden om via het dak 
de winkel binnen te dringen. Ze 
namen heel veel spullen mee. Tot 
slot is de winkel in Oss een keer 
overstroomd. De bovenburen had-
den toen de wasmachinekraan aan 
laten staan en deze schoot op een 
gegeven moment los. Ik stond er 
recht onder toen dit gebeurde. De 
platen kletterden samen met wel 
1000 liter water naar beneden. Ik 
was drijfnat maar kon er wel om 
lachen.” 

Hoe gaat u het vieren?
“Op 22 november ga ik weg en 
dan kunnen de klanten een kopje 
koffie komen drinken en gedag 
zeggen. Iedereen is uitgenodigd, 
we maken er samen een leuke dag 
van.”

José van Esch 25 jaar in dienst bij Aldi

Gespecialiseerd in: 
Volkswagen, Audi en Seat

HANDELSWEG 4 // 5492 NL SINT-OEDENRODE // T: 0413-47 73 04
WWW.AUTOVANERP.NL
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mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
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een be roep kunt doen op uw reisverzekering.
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 Dé reisverzekering voor uw
wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

Wij geven u een vakkundig, onafhankelijk
en persoonlijk advies voor uw reisverzekering

Het is bijna zo ver. Op 14 novem-
ber werkt de 45-jarige José van 
Esch precies 25 jaar bij Aldi. Ze 
staat ongeveer al vanaf de ope-
ning met een glimlach in de win-
kel als assistent-filiaalmanager. 
Momenteel doet ze er vrijwel 
alles en heeft ze het keurig naar 
haar zin. Ze heeft natuurlijk veel 
zien veranderen door de jaren 
heen en dat is dus reden genoeg 
voor een leuk gesprek.

Hoe bent u terechtgekomen bij 
Aldi?
“Ik was net afgestudeerd in de 
zorg voor mensen met een be-
perking en kinderopvang, maar 
kwam erachter dat er helemaal 
geen werk in was. Een maand 
daarvoor opende er een filiaal 
van Aldi hier in Sint-Oedenrode. 
Ik solliciteerde voor een baan en 
zodoende.”

Wat vindt u van het werk?
“Ik heb het heel goed naar m’n 
zin. Uiteraard heeft iedereen 
weleens een periode dat je het 
iets minder hebt, maar ik heb 
zo’n leuke collega’s en klanten. 
Sommige mensen zeggen dat ze 
moeten gaan werken, maar ik wil 
graag werken. Ik kan het op deze 
manier nog veel langer volhou-
den dan ik al heb gedaan. Het is 
jammer dat Aldi de laatste tijd zo 
slecht in het nieuws is, want het 
is een prima werkgever en ik haal 
veel voldoening uit wat ik doe.”
Heeft u in de afgelopen 25 jaar 
bijzondere dingen meegemaakt 
tijdens uw dienst?
“Het mag tegenwoordig niet 
meer, maar ik vond het altijd wel 
leuk dat we tijdens carnaval onze 
werkkleren niet aan hoefden. In 
de plaats daarvan gingen we in 
gekke kostuums en dergelijke. Dit 
hebben we een jaar of vier ge-
daan, tot dat het afgeschaft werd. 
Vroeger waren de regels nou een-
maal soepeler. Verder is Aldi in 
Rooi een paar keer verhuisd en ik 
verhuisde natuurlijk mee. Vanaf 
juni zitten we drie jaar in dit pand. 
Wat ook een bijzondere herin-
nering is, is dat we een keer een 
klant hadden die op een “slimme” 
manier schoenen pikte. Deze per-
soon had namelijk een nieuw paar 
uit de doos gehaald en deze aan-
getrokken in de winkel. Zijn eigen 
schoenen liet hij als “bedankje” 

Herfstfoto van de week

Stuur uw mooiste herfstfoto en zie hem volgende week terug in de 
krant. redactie@demooirooikrant.nl 

Foto: Marijke van den Eertwegh

achter in de doos.”

Wat doet u buiten het werk om?
“Ik breng al dertig jaar folders 
rond in Nijnsel. Ook kom ik regel-
matig kijken naar mijn sportende 
kinderen en heb ik veel paard-
gereden. Ik zit nog steeds in het 
wereldje, alleen stapt mijn doch-
ter nu op het paard in plaats van 
mij.”

Hoe gaat u het vieren?
“Op 17 november ga ik met mijn 
collega’s en gezin uit eten.”
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Mooi in de regio
Oproep kerststallen en kerstactiviteiten

Vervolg Kribkesroute Liempde
Na het succes van vorig jaar roept 
de organisatie van de Liempdse 
Kribkesroute ook dit jaar Liemp-
denaren weer op om tussen 13 
december en 7 januari kerststallen 
voor het raam of in de voortuin te 
plaatsen. Van de kribkesroute zal 
opnieuw een routefolder worden 
uitgegeven. De organisatie wil de 
Kribkesroute graag uitbreiden met 
kerstactiviteiten die op gezette tij-
den plaatsvinden. Ook deze acti-
viteiten worden opgenomen in de 
folder. Aanmelden van zowel de 
kerststallen als de kerstactiviteiten 
kan tot uiterlijk 15 november a.s.

Vorig jaar meldden zich maar liefst 
53 deelnemers voor de Liempdse 
kribkesroute. Er werd een wande-
ling langs alle kerststallen uitgezet 
en de wandelaars waren enthousi-
ast bij het zien van al die mooi ver-
lichte, grote en kleine kerststallen. 
Inmiddels zijn alle deelnemers van 
vorig jaar benaderd om weer mee 
te doen. De organisatie hoopt ech-
ter dit jaar nog meer inwoners te 
motiveren om deel te nemen. 

Kerstactiviteiten
De organisatie van de Kribkes-
route heeft het idee opgepakt om 

de route aan te vullen met diverse 
kerstactiviteiten. Denk aan een 
kerstsamenzang met een koor, 
een levende kerststal, voorlezen 
van het kerstverhaal, kersstukjes 
maken of een fotospeurtocht. Alle 
creatieve ideeën zijn welkom. Deze 
kerstactiviteiten kunnen op vooraf 
geplande momenten en op ver-
schillende locaties georganiseerd 
worden. De bedoeling is om zowel 
de route met de kerststallen als de 
data en locaties van de kerstacti-
viteiten op te nemen in de folder. 

Aanmelden
Nieuwe deelnemers voor de Krib-
kesroute en de kerstactiviteiten 
kunnen zich aanmelden bij initi-
atiefnemer Anton van de Ven via 
anton@vd-ven.net of telefonisch 
via 0411 63 18 16. Graag voor 
15 november aanmelden zodat 
alle kerststallen en activiteiten op-
genomen kunnen worden in de 
folder. Dit private initiatief wordt 
evenals vorig jaar gedragen en on-
dersteund door SPPiLL.

Kijk voor foto’s van de kerststal-
letjes van vorig jaar ook eens op 
www.kribkesrouteliempde.nl. 

COOP.NL

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 4 t/m zondag 10 november 2013. week 45

Tax  Liempde 
Nieuwstraat 59

besteding van €15,- 
is excl. krat bavaria

Iedere zondag bij besteding 
van €15,- krat Bavaria 
24 stuks van 10.98

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 

7.49
10.98

Iedere zondag bij besteding 

6901,39

BLOEMKOOL
Coop
bloemkool
per stuk
elders 1.39

Intocht Sint Nicolaas in Best
Op zondag 17 november zal tus-
sen 12.00 uur en 12.30 uur de 
pakjesboot door het Wilhelmina-
kanaal varen. De boot, met Sint 
Nicolaas en heel veel Pieten aan 
boord, zal worden voorafgegaan 
en begeleid door Zwarte Pieten op 
jetski’s.

Vanaf 13.30 uur houdt Sint  
Nicolaas een receptie op het ter-
ras van café Marktzicht. Alle jonge 
kinderen (tot en met 8 jaar) zijn 
daar van harte welkom en kunnen 
aan de Sint hun verlanglijstje, een 

tekening, een knutselwerkje, enz. 
overhandigen. Natuurlijk kan elk 
kind Sint Nicolaas een handje ge-
ven. Vanaf 14:00 uur gaat de Sint 
met zijn Zwarte Pieten in een fees-
telijke optocht naar het Gemeen-
tehuis. 

De route die wordt afgelegd is als 
volgt: Wilhelminaplein – Konin-
gin Julianaweg – Michiel de Ruy-
terstraat - Koningin Emmalaan 
– Spoorstraat  - Stationsplein – 
Hoofdstraat – Raadhuisplein. In af-
wachting van de Sint zal de Gym-

club vanaf 14:45 een show geven 
voor de wachtende mensen. 
Bij het gemeentehuis zal de Sint 
om 15:00 uur welkom worden 
geheten door de burgemeester. 
Na de ontvangst door Harmonie 
St.Caecilia. De Sint  houdt daar 
ook een receptie. 
Daar zingen we  Sinterklaas liedjes 
op de Kiosk. 
In de Burgerzaal  kunnen de kin-
deren (tot en met 8 jaar) tussen 
15.15 uur en 16.15 uur een handje 
geven en verlanglijstjes, tekenin-
gen enz. afgeven. 

 

punten waar uw auto 
op wordt gecontroleerd:

A U T O B E D R I J F

Boskantseweg 41a, 5492 BW Sint-Oedenrode (naast Boerenbond) 
Telefoon: 0413-472740 Website: www.lvandewarenburg.nl 

• gratis ruitensproeiervloeistof bijvullen• gratis een klein deukje eruit halen in overleg
• gratis na de middag erwtensoep

- ruitenwissers
- accu
- koelvloeistof
- radiateur 

- banden
- remmen 
- airco
- uitlaat 

 

zodat uw auto weer veilig en betrouwbaar door de winter komt

wintercheck 
zaterdag 9 nov 

Natuurwerkgroep Liempde houdt wandeling in De Brand
Natuurwerkgroep Liempde houdt 
op zondag 10 november een wan-
deling in De Brand, een natuurge-
bied wat deel uit maakt van Nati-
onaal Park de Loonse en Drunense 
Duinen. Het is een meestal nat en 
modderig gebied wat merendeel 
van het jaar is vergeven van mug-
gen waar we nu niet veel last van 
zullen hebben.

Toch, wie deze ontberingen kan 
overtreffen zal merken dat dit een 
zeer rijk gebied is in alle opzich-
ten. Omdat het water, wat uit het 
zuiden komt, hier stagneert mede 

door de ligging van de Loonse 
en Drunense Duinen, is hier in 
vroeger tijd veel turf gestoken als 
brandstof.
Hier heeft het gebied dan ook zijn 
naam aan ontleend.
Buiten alle andere zeldzaamhe-
den zoals blauwborst en boom-
kikker gaan we nu op zoek naar 
paddenstoelen. Bart Horvers zal u 
rondleiden door een klein gedeelte 
van De Brand op zoek naar de vele 
soorten die dit gebied herbergt, 
voorbeelden zijn o.a. de gele ste-
kelzwam, de kleine trompetzwam,  
poederzwamgast en de inktvis-

zwam. 
Dat er steeds iets nieuws op je pad 
komt zal wel duidelijk zijn; twee 
weken geleden nog is in het ge-
bied de ‘Peziza Saniosa’ gevonden, 
een bekerzwam die blauwe melk 
afscheid bij kneuzing.
Dit was de 3e vondst van Neder-
land, voor deze bekerzwam is nog 
geen Nederlandse naam. 

We verzamelen om 09.00 uur bij 
café Het Groene Woud in Liempde, 
om van daaruit gezamenlijk  
te vertrekken naar het kapelletje 
aan de Schoorstraat in Udenhout.

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws

Herfst in het Wijboschbroek
Op zondag 17 november is er om 
13.30 uur een wandeling door het Wij-
bosch onder leiding van een deskun-
dige gids. Het startpunt is de parkeer-
plaats aan de Akendonk, te Schijndel. 
De wandeling duurt ongeveer 2 uur, 
iedereen is welkom, laarzen gewenst.  

De statige populieren en de imposante 
eiken maken zich klaar voor de winter. 

De bomen tonen hun bonte bladeren 
en vormen een vrolijk palet van kleu-
ren. 

Het bos ruikt ook anders in de herfst. 
De geur van aarde en ontbinding trekt 
tussen de bomen door. De bladeren 
beginnen te verteren en de padden-
stoelen profiteren. Zwavelkopjes, vlie-
genzwammen, de kopergroenzwam 

en andere paddenstoelen met bijzon-
dere namen en mooie kleuren zijn te 
bewonderen. 

U hoeft zich niet vooraf aan te melden 
en dit jaar zijn er nog geen kosten aan 
verbonden Tip: neem een verrekijker 
mee. Voor informatie, bel Staatsbosbe-
heer: 0412-475111 (tijdens kantoor-
uren). 
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Oproep kerststallen en kerstactiviteiten

Vervolg Kribkesroute Liempde

 MARIAHOUT
Uw officiële OPEL-AGENT

AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl

De mooiste occasions
VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 

staan in Mariahout

Goed en betaalbaar onderhoud 
voor alle merken

Bakker Bart 
Sint-Oedenrode 
inzamelpunt 
Sterrenfonds

Met de onthulling van een uniek 
kunstwerk  getiteld "Uw mobieltje 
vult hun schoen", hebben John van 
den Heuvel en Barbara Barend het 
startsein gegeven voor een grote 
inzamelactie van mobiele tele-
foons. Vanaf dit moment kunnen 
oude telefoontjes worden ingele-
verd bij Bakker Bart of gratis op-
gestuurd via sterrenfonds.nl/mo-
bieltje. Met de opbrengst van deze 
actie geeft het Sterrenfonds maar 
liefst 6.000 kinderen een onverge-
telijke decembermaand. 

Een oude telefoon levert gemiddeld 
2,50 euro op. Onderzoeken wijzen 
uit dat een gemiddeld gezin zo'n 3 
oude mobieltjes in de keukenlade 
heeft liggen.  Oude mobieltjes kun-
nen in worden ingeleverd bij Bakker 

Bart St. Oedenrode. Daar staat een 
speciale inzamelbox ten behoeve 
van deze actie. Ook bedrijven, 
verenigingen en scholen kunnen 
via www.sterrenfonds.nl/mobieltje 
gratis materiaal aanvragen om hun 
eigen inzamelactie te starten.

Het Sterrenfonds
Het Sterrenfonds heeft als doel kin-
deren in Nederland in de leeftijd 0 
tot 16 jaar, die een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken, weer echt 
kind te laten zijn. Of dat nu is om-
dat ze ernstig ziek zijn, hun ouders 
(tijdelijk) niet voor ze kunnen zor-
gen, ze steun nodig hebben in hun 
ontwikkeling of omdat ze in finan-
cieel moeilijke situaties leven. Kijk 
voor meer informatie op 
www.sterrenfonds.nl.

Mgr. Bekkersplein 4
Sint-Oedenrode
T 0413 87 00 48

Bosseweg 7c
Best

T 0499 37 97 87

www.bodyresult.nl

 

Plaatselijk afvallen zonder inspanning

Liposuctie zonder operatie 
met de Lipo II

Wilt u ook op een 
gemakkelijke manier 

uw probleempunten kwijt?
Maak gebruik van 

deze superaanbieding!

€ 129,- 
voor 3 behandelingen 

Lipo II / Cavitatie 
(waarde € 373,50)

€ 199,- 
voor 5 behandelingen 

Lipo II / Cavitatie 
(waarde € 622,50)

Geldig in de maand november 
tegen inlevering van deze advertentie

De 1e 10 inschrijvingen krijgen bovendien gratis een pot
 biologische shake (van ons nieuwe biologische dieet) Eet- en Muziekcafé de Ossekop

Heuvel 9 5492 AC  St Oedenrode  tel. 0413-820359

“Ouderwets Gastvrij” 

za 2 november 21.00 uur

Four Blues
jazz-blues kwartet

za 9 november 21.00 uur

A-Meezing2 
heerlijke meezing muziek 

vanaf de fifties

Najaarsmenu

Eerst een hapje eten? Reserveren gewenst

dinsdag t/m vrijdag € 24,50

Pompoensoep
of

Mix van gebakken paddenstoelen

xxx

Trio van vis met nolly prat saus
of

Duo van varkenshaas en biefstuk
met champignon- of pepersaus

xxx

Huisgemaakte chocolademousse
of

Crème brûlée

zaterdag 9 november

Live on stage: 
A-meezing2

aanvang 21.00 uur

Sleuteloverdracht appartementen voor jongeren

Sinds 4 november is Labyrint Wo-
nen de huurder van het nieuwe 
appartementencomplex aan de 
Hoge Vonderstraat 44. Woning-
corporatie Wovesto is eigenaar 
van het pand. Afgelopen maan-
dag overhandigde directeur van 
Wovesto Leo Overmars de sleutel 
aan Ruud van der Laar, directeur 
van Labyrint Wonen. Binnenkort 
gaan hier acht jongeren wonen.

Het pand, met een 
markante architectuur, 
is gebouwd op het ter-
rein van het voormalige 
Wit-Gele Kruisgebouw en bestaat 
uit drie woonlagen. Er zijn in totaal 
acht appartementen. De komen-
de weken gaat Labyrint nog wat 
klusjes doen en dan is het pand 
klaar voor de nieuwe bewoners: 
acht jongvolwassen gaan hier zelf-
standig wonen. Voor het nodige 

steuntje in de rug kunnen ze een 
beroep doen op de begeleiding 
van Labyrint Zorg. In de gemeen-
schappelijke ruimte kunnen de 
jongeren elkaar ontmoeten en 
samen activiteiten ondernemen. 
Verder is er een kantoortje voor 
de begeleiding, waar de bewoners 
met vragen terecht kunnen.

1 Pond 
Kibbeling 

( van kabeljauw) 

à € 7,50 
+ gratis saus

Voltaweg 2
5482TM Schijndel

T 073-5492458
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MECHANISATIEBEDRIJF JAN VAN GEMERT bv 
is een gespecialiseerd bedrijf, dat zich richt op het gebied van Tuin- Park- & 

Landbouwmachines, Beregening & Techniek.
Ons werkgebied is de provincie Noord-Brabant.

Wij zijn een gezond bedrijf met 7 medewerkers dat bekend staat om onze 
topmerken en goede service!

Op dit moment zijn wij op zoek naar een collega die bij ons past. 
Ben jij een enthousiaste medewerker 

voor in de buitendienst (fulltime)? 
Dan ben jij misschien de collega die wij zoeken! 

Functie eisen:
• Ervaring in reparaties aan het materieel.
• Praktische en oplossing gerichte instelling.
• Rijbewijs B (voorkeur E).
• Flexibele inzet.
• Klantgerichte aanpak en grote mate van zelfstandigheid.
• Ervaring en kennis van techniek, bij voorkeur in de mechanische branche. 

Kom je uit de omgeving van Sint-Oedenrode (Eindhoven/Den Bosch),
en ben je tussen de 20 en 25 jaar? 

Dan ben jij misschien wel de perfecte kandidaat om ons team te versterken?
Wacht dan niet te lang!

We kijken uit naar je reactie.

Mechanisatiebedrijf Jan van Gemert bv
Schietbergweg 8-A
5492 TH Sint-oedenrode
Eric van Gemert

Tel.: 0413-477455 
of na 17:00 06-53647422
Internet: www.janvangemert.eu
E-mail: gemec@hetnet.nl

PERSONEEL

De familie Verbruggen startte in 1979 vanuit Erp heel 
kleinschalig een eigen zaak, waarmee zij zich al snel ging 
specialiseren in het verkopen en plaatsen van kachels en 

haarden. Juist door mensen heel breed te adviseren  
breidde het gezin de zaak uit tot wat deze nu is:  

een familiebedrijf met een van de modernste showrooms 
in de regio. Om onze buitendienst uit te kunnen breiden 

zijn wij, per direct, op zoek naar:

Installatiemonteur haarden
Functieomschrijving 

Aanleggen rookkanalen, installeren haarden gas en hout, 
maatwerk natuursteen en interieur werk, 

alle voorkomende werkzaamheden rondom 
het leveren en monteren van een haard.

Functie – eisen 
Je beschikt over de nodige ervaring als haardenbouwer 
(is een pre) en/of onderhoudsmonteur uit de cv branche

Ben je geïnteresseerd in deze aantrekkelijke baan, 
stuur dan je motivatie met cv naar: 

Verbruggen Fire & Design B.V. 
ter attentie van Peter Verbruggen

Zondag 10 november 2013 koopzondag 
van 11:00 – 17:00 uur

Rois Praotje
Rois Praotje

Column door: Nico van de Wetering   

Roemrijk Rooi trilogie bijna voltooid

De trilogie, zoals die beoogt was 
in 2010, is bijna voltooid. Deze 
week nog drie voorstellingen van 
de Roemrijk Rooi Revue en dan 
is het gedaan. Ruim 1200 men-
sen bezochten dan met plezier de 
revue. Mede dank zij de enorme 
inzet van mensen uit de Rooise 
gemeenschap mogen we het re-
sultaat koesteren. Alvorens de 
Roemrijk Revue daar was, had-
den we de dubbel CD uitgebracht 
en daarvoor het boek Roemrijk 
Rooi.

Het mooie van het hele project 
is dat we zowat alles met eigen 
middelen hebben bewerkstel-
ligd. Het boek bekostigden we via 

voorinschrijvingen, de CD konden 
we daardoor ook uitbrengen. De 
revue hebben we bekostigd van 
de opbrengsten van het boek 
en de CD en de recettes van de 
avonden. Ik had dit nooit klaar-
gekregen  zonder mijn geweldige 
bestuursleden: Ton van Schaayk 
(ons zakelijk ingesteld bestuurs-
lid), José van Boxmeer (onze ge-
weldige penningmeester tevens 
trouble shooter), Marieke 
Sweere (onze secretaresse die 
steeds structuur probeerde te 
brengen in de soms ietwat cha-
otische vergaderingen) en Jan 
Swinkels (onze onovertroffen lo-
gistieke hoogvlieger) Daarnaast: 
Boekcommissie: Henk Grooten-

dorst, Sandra van de Laar, Annie 
Aben, Lisette van Helden, Jan 
van den Eshof en Gijs van Aarle. 
CD-commissie: Erie van der Zan-
den en Henk van Zutven  en de 
kartrekkers van de Revue: Harrie 
van de Brand en Jan Vogels.

Dank aan alle anderen die mee-
werkten.

Vele Rooise inwoners en bedrijven 
droegen hun steentje bij middels 
hand- en spandiensten en mate-
rialen.

Ik kan hierop maar één ding 
zeggen:”Ik ben zu gruts  es ’n 
kloek mi  ’n kuike.´ 

Eerste Rooise Sinterklaasserie
Voor het eerst in de geschiedenis 
heeft Rooi een echte Sinterklaas-
serie. De Sinterklaasserie “Het 
feest van Sinterklaas”  bestaat 
uit vijf afleveringen van onge-
veer acht minuten, die te zien 
zijn in de week voor de intocht 
van maandag 11 november tot 
en met vrijdag 15 november. 

De serie is een aanloop naar de 
intocht van Sint-Oedenrode op 
zondag  17 november, de ont-
vangst op het Kerkplein en het 
feest van Sinterklaas in de Stree-
pen. Voor kinderen in Rooi is het 
volgen van de Sinterklaasserie 
een leuke en herkenbare erva-
ring. In de serie komen verschil-
lende plekken en mensen uit het 
dorp aan bod wat samen komt in 
een verhaal welke de ontknoping 
kent tijdens ‘Het feest van Sinter-
klaas’ in de Streepen.

De serie is op twee manieren te 
volgen. 

1. Televisie TVMeierij
De sinterklaasserie wordt onder 
het blok “specials en jeugd” ge-
plaatst. Dat wil zeggen dat dit 
programma start op de volgende 
tijden: 
01:00 – 04:00 – 07:00 – 10:00 – 
13:00 – 16:00 – 19:00 en 22:00 
uur.
Maandag 11 november wordt de 
1e aflevering op deze tijden uit-
gezonden.
De 2e aflevering volgt telkens een 
dag later. De laatste uitzending is 
dus op vrijdag 15 november. 

2. De website www.tvmeierij.nl
Volgens planning is de 1e afleve-
ring vanaf maandag 11 novem-
ber vanaf 8:00 uur ’s ochtends 
via de mediahub op de website 
zichtbaar in het blok TV SPECI-

ALS (in de donkere balk links op 
het scherm).
Vanaf dat moment is deze afleve-
ring permanent te zien, ook na de 
intocht nog.
Vervolgens  is op dinsdag vanaf 
8:00 ’s ochtend aflevering 2 te 
zien. Uiteraard is ook aflevering 1 
nog te bekijken (klik dan op be-
kijk alle TV Specials)
Dit bouwt zich vervolgens op 
en kan men vanaf vrijdag via de 
website alle afleveringen bekij-
ken.
Kijk voor alle actuele informatie 
rondom de Sinterklaasserie en de 
intocht op 17 november op 
www.sintrooi.nl 

voo

0413 479322
Heb je nieuws? Bel de tiplijn:

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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Bij het Centrum voor Jeugd en 
Gezin kun je terecht met allerlei 
vragen over opgroeien en alles 
wat daarbij (soms) komt kijken. 
Vragen over bijvoorbeeld drug-
gebruik horen daar ook bij. Om 
jongeren een zo goed mogelijk 
antwoord te geven op deze vra-
gen werken we hiervoor nauw 
samen met Novadic-Kentron. Zij 
zijn gespecialiseerd in alle vra-
gen over drug- en ander midde-
lengebruik. In Sint-Oedenrode is 
Christel Zwering de medewerk-
ster en zij stelt zich hieronder 
even voor:

Even Voorstellen!

Ik ben Christel Zwering werkzaam 
bij Novadic- Kentron als preven-
tiewerker in de gemeente Sint 
Oedenrode. Het belangrijkste 
doel van mijn werk is het voorko-
men dat mensen in de problemen 
raken door genotmiddelenge-
bruik (zoals alcohol, wiet, cocaïne, 

GHB, gamen en gokken). Samen 
met mijn collega’s van preventie 
richten wij ons op  diverse doel-
groepen maar met name op jon-
geren en hun omgeving. 

Mensen in de directe omgeving 
van jongeren zijn een belangrijke 
doelgroep. Daarom ondersteunen 
wij ouders, docenten en hulpver-
leners van bijvoorbeeld de jeugd-
hulpverlening of collega’s in de 
wijk bijvoorbeeld het CJG. Dit kan 
in de vorm van persoonlijke ge-
sprekken, voorlichtingen en spe-
ciaal op de wijk gerichte acties. 
Voor kinderen met één of twee 
verslaafde ouders is er een special 
preventief begeleidingsaanbod 
(KVO). 

Het preventiewerk is vooral actief 
voor jongeren en hun omgeving 
voor wie gebruik grotere risico’s 
heeft of al een probleem is gewor-
den.  We proberen bij deze jonge-
ren in een vroeg stadium het pro-

blematische gebruik van alcohol, 
drugs, gamen of gokken te sig-
naleren. Op dat moment kunnen 
we hen goed informeren en het 
gebruik met hen bespreken. Zo 
proberen we te voorkomen dat 
jongeren afglijden. Indien moge-
lijk worden jongeren gemotiveerd 
en begeleid. Onderdeel daarvan 
kan zijn een doorverwijzing naar 
een passend hulpaanbod binnen 
Novadic- Kentron. 

Voor vragen of informatie:
E-mail: 
preventie@novadic-kentron.nl
Telefoon: (076) 523 63 30

Column Centrum voor jeugd en gezin

Dag van de Mantelzorg

Facebook-interview

10 November is het weer zover. 
De Dag van de Mantelzorg. Op 
veel verschillende plaatsen in 
Nederland worden activiteiten 
en bijeenkomsten georganiseerd 
waar mantelzorgers elkaar kun-
nen ontmoeten en een dag in het 
zonnetje worden gezet. Voor vol-
wassen, maar ook voor de jonge 
mantelzorgers. 

Enkele schattingen over het aantal 
jonge mantelzorgers in Nederland:
•  1 op de 10 kinderen groeit op 

met een chronisch zieke of ge-
handicapte ouder;

•  1,2 miljoen kinderen heeft een 
ouder met een psychiatrische 
diagnose;

•  1 op de 13 kinderen heeft een 
ouder met een alcoholprobleem; 

•  400.000 kinderen hebben een 
ouder met een chronische licha-
melijke ziekte;

•  300.000 kinderen hebben een 
chronisch zieke of gehandicapte 
broer of zus.

Wat betekent dit voor 
Sint-Oedenrode?
Dit betekent dat in 
Sint-Oedenrode ook een flink 
aantal jonge mantelzorgers 
zijn. Maar wie zijn deze 
jonge mantelzorgers? We-
ten deze  jongeren wel dat 
zij mantelzorg verlenen? 
En zoja, begrijpen zij dat 
Steunpunt Mantelzorg ook 
hun steun en toeverlaat kan 
betekenen? Jongerenwerk 
kan hier de helpende hand 
bieden. Deze jongeren weg-
wijs maken binnen de we-
reld van ondersteuning 
van de jonge mantelzorger, 
momenten organiseren 
waar deze jongeren elkaar 

kunnen ontmoeten of enkel even 
het luisterend oor bieden.

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

Meidenpraat
Ook de meiden van de Meiden-
plaza krijgen vandaag het podium 
om iets te vertellen.

Britt: “Ik zit op basisschool Eerschot. 
Ik vind onze school heel fijn. We le-
ren veel, maar doen ook wel eens 
wat leuks. Dat hoort er allemaal bij! 
In groep 1 en 2 speel je veel met el-
kaar en maak je vrienden en vrien-
dinnen. In groep 3 leer je woorden 
en rekensommen. In groep 4 krijg 
je tafels. In groep 5 krijg je ook nog 
tafels. In groep 6 natuur, aardrijks-
kunde en geschiedenis erbij in groep 
7. De citotoets krijg je in groep 8 en 
aan het einde doe je ook nog eens 
allemaal superleuke dingen. Onze 
school is top! Groetjes Britt van der 
Linden, 11 jaar.

Hibbe: “Ik zit op de Springplank. Ik 
vind onze school heel leuk. Omdat 
we wel altijd iets leuks doen, maar 
we leren natuurlijk ook. Dat hoort 
erbij op een school. We doen soms 
ook het Weerwolvenspel. Onze 
school is gewoon super top! P.s. 
Kom als je vier bent lekker op onze 
school kijken, daar kun je heel veel 
doen. Groetjes, Hibbe Zidan.

Wat ik vind van het nieuws…
“Ik vind dat zwarte piet moet blij-
ven. Kinderen snappen er anders 
toch niets van? Ik vind dat kinde-
ren hierover mee moeten beslis-
sen!”
Groetjes, Liza, 11 jaar.

Van soft naar hard
De journalistiek is niet meer wat 
het geweest is. En dat is maar 
goed ook. De saaie een op een 
gesprekken met een ondervraag-
de en een interviewer, die ver-
volgens de saaiste vragen stelt 
omdat ‘veel niet aan bod mag 
komen’. Nee, geef mij maar de 
vernieuwde en harde journalis-
tiek. Net als bij PowNews. 

Door: Lizzy van Brussel

Het nieuwsuur in een kwartier. 
Een programma dat zowel qua 
toon als onderwerpkeuze tot op 
heden ontbrak. PowNews komt 
voort uit GeenStijl en het weet 
de doelgroep aan te spreken die 
door de traditionele media al-
lang niet meer bereikt wordt. 
Hoe doen ze dat? Simpel. Het 
nieuws anders voorschotelen en 
sterk afwijzen van de traditionele 
agenda. En dat kan tegenwoor-
dig. Iedereen ontvangt heel de 
dag door het nieuws via televi-
sie, radio, internet, mobiele tele-
foon etc. Het nieuws weten we 
dus wel. PowNews gaat voor het 
apartste, leukste, gekste, schok-
kendste nieuws van het moment. 
Wat de doelgroep écht boeit, 
informeert maar ook zeker ver-
maakt. Als doelgroep kun je hier 
maar twee keuzes over maken: 
je loopt ermee weg, of je haalt 
je neus ervoor op. Het bevalt je 
ja of nee, er is geen gulden mid-
denweg. En voor mij is het een 
dikke ja. Heerlijk om de harde 
journalistiek te zien. Voornamelijk 
als ik Jan Versteegh door het ge-
bouwencomplex van de Tweede 
Kamer zie lopen en elke politi-
cus interviewt. Maar dan wel op 
zijn manier. Rauw, provocerend, 
dwars maar wel intelligent. De 
juiste en de scherpste vragen stel-
len en geen genoegen nemen met 

een saai, niks zeggend antwoord. 
De antwoorden krijgen die je wil 
horen en die je je doelgroep wilt 
verschaffen. Dat is de kunst. En of 
het nou een bekende Nederlander 
of een politicus is, Jan en de an-
dere verslaggevers van PowNews 
deinzen daar niet voor terug als 
iemand een keer nee zegt. Alleen 
door die harde manier van inter-
viewen krijg je wat je wilt. En ik 
vind dat je best een keer iemand 
mag onderbreken wanneer bij-
voorbeeld de ondervraagde over 
de vraag heen praat. Nee, dat is 
niet onbeschoft of harteloos. We 
vinden het ook niet onbeschoft 
als bijvoorbeeld een Mark Rutte 
ons geen antwoorden wil geven 
of wegloopt van een interviewer. 
De journalist zit er per slot van 
rekening om antwoord te krijgen 
op zijn vragen; niet om de poli-
ticus zendtijd te gunnen. Veel 
journalisten lijken vaak nog teveel 
op lakse honden. Hard nieuws 
en harde feiten vraagt om harde 
journalistiek. Het publiek heeft 
daar recht op. En daarom kun-
nen de journalisten nog veel leren 
van PowNews en hun manier van 
nieuws verschaffen en interviews 
houden. Zó moet het! Volgens 
mij dan … 

Hoi Marcel. Dankjewel dat je 
mee wilt werken aan dit face-
book-interview. 

Wat is mantelzorg volgens jou?
“Mantelzorg is zorgen voor ie-
mand van je familie die een ern-
stige aandoening heeft  zoals ie-
mand die gehandicapt is of iets in 
die richting toch?”

Inderdaad, dat is mantelzorg. 
Maar niet alleen wanneer ie-
mand gehandicapt is, maar bij-
voorbeeld ook zorg draagt in het 

huishouden wanneer het psy-
chisch slecht gaat met een ouder, 
of een steentje bijdraagt wan-
neer een broer of zus erg ziek is. 
Heb jij ervaring met mantelzorg?
“Nee heb volgens mij geen erva-
ring met mantelzorg maar ik ken 
wel mensen die dat wel hebben.”

Kun jij mij iets vertellen over hoe 
deze mantelzorgers eruit zien? 
Zijn ze wat jonger, of misschien 
wat ouder?
“Tsja , volwassenen ja en nee, 
persoon die ik in mijn gedachte 
heb op het moment wordt wel 
aangezien als volwassene maar is 
nog wel erg jong.”

Dus een jong volwassene?
“Ja.”

Denk je dat jongeren zelf beseffen 
dat ze mantelzorg verlenen?
“In dit geval wel, maar ik denk dat 
er genoeg gevallen zijn waar het 
vanzelfsprekend is en dat jongeren  
geen idee hebben.”

Het is erg moeilijk om in beeld 
te krijgen wie deze jongeren zijn. 
Juist omdat ze zelf geen idee heb-
ben. Ook jonge mantelzorgers 
hebben recht op ondersteuning. 
Dit is zo belangrijk. Daarom vra-
gen we dit keer op de jongerenpa-
gina van MooiRooi aandacht voor 
de jonge mantelzorger. 
“Ja, jonge mantelzorgers kunnen 
altijd wel wat steun gebruiken lijkt 
mij, juist omdat het niet altijd even 
lekker gaat thuis en druk zijn met 
andere dingen in plaats van plezier 
maken waardoor ze een groot ge-
deelte van hun jeugd missen.  

•  300.000 kinderen hebben een 
chronisch zieke of gehandicapte 

Dit betekent dat in 
Sint-Oedenrode ook een flink 
aantal jonge mantelzorgers 
zijn. Maar wie zijn deze 
jonge mantelzorgers? We-
ten deze  jongeren wel dat 
zij mantelzorg verlenen? 

hun steun en toeverlaat kan 
betekenen? Jongerenwerk 
kan hier de helpende hand 
bieden. Deze jongeren weg-

kunnen ontmoeten of enkel even 
het luisterend oor bieden.
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Naast de zwemlessen aan kinderen, verzorgen wij vele andere leuke 
activiteiten voor jong en oud:

Sportbedrijf Sint-Oedenrode verzorgt de verhuur van de onderstaande 
sportaccommodaties in Sint-Oedenrode.
 
Naast de vaste gebruikers kunnen ook andere belangstellenden ruimtes 
in de sporthallen en gymzalen huren. Het kan hierbij gaan om een vast 
verenigingsuur of incidenteel gebruik. De accommodaties kunnen naast 
wedstrijdsporters en recreanten ook gebruikt worden voor o.a. dansgroepjes en 
kinderfeestjes.
Wil je een toernooi organiseren, een workshop of clinic, een vlooienmarkt of 
andere beurs, ook dat behoort tot de mogelijkheden. Natuurlijk is dit afhankelijk van 
de beschikbare ruimte.
Het seizoen 2013 - 2014 is in volle gang  en loopt tot en met zaterdag 12 juli 2014.  Als 
je wilt kunt je een accommodatie huren tot aan de schoolvakantie.

De sporthal is bestemd voor 
halsporten (voetbal, hockey, 
korfbal, turnen) die een ruimte 
van 20 bij 40 meter nodig heb-
ben. Het vloeroppervlak van 
de hal is 46 x 25 meter. De hal is 
in drieën verdeelbaar en heeft 
een scheidingswand. Daardoor 
ontstaat een ruimte van 1/3 
zaaldeel en 2/3 zaaldeel. Het 
2/3 zaaldeel wat dan overblijft 
heeft geen scheidingswand, maar de belijning op het veld is zodanig dat er ook dit 
gedeelte van de zaal kan worden gescheiden. De verlichting van de hal speelt hierin 
ook een grote rol. Vrije hoogte van de hal is 7 meter. Er is ook een vergaderruimte 
waar je met 15 personen gebruik van kunt maken.

De sportzaal is bestemd voor zaalsporten (badminton, volley, basketbal). De zaal is 
door middel van een scheidingswand in tweeën verdeelbaar. 
De sportzaal heeft een oppervlakte van 22 x 32 meter. De vrije hoogte is ongeveer 6 
meter.

Er is in beide accommodaties een gezellige horeca voorziening aanwezig. Je kunt 
daar terecht voor een drankje na de training of wedstrijd, en ook verzorgen zij 
lunches, alles rondom een toernooi e.d.

Als de sporthal of sportzaal te 
groot is of niet beschikbaar op 
een tijdstip dat je graag zou 
willen sporten, kan gymzaal 
Boskant een alternatief zijn. 
Vloeroppervlakte 10 x 20 meter.

Iedere accommodatie heeft 
nog vrije uren, zoals op maandag- en dinsdag avond in sportzaal de Kienehoef. Op 
donderdag avond vanaf 21.00 uur sporthal de Streepen. In gymzaal Boskant hebben 
we ook nog verschillende avonden vrije uren.

Belangstelling?
Denk je, dat is iets voor mij, of voor mijn vereniging en wil je meer weten… Aarzel niet 
en bel ons of stuur een email.  Onze accommodaties zijn voorzien van hoogstaande 
spel en lesmaterialen.
Voor tarieven kijk je op onze homepage www.sint-oedenrode/sportbedrijf

Zwembad De Neul, 
Dommelstraat 20, 5492 DX, Sint-Oedenrode

telefoon (0413) 477409, 
info@sportbedrijf.com, www.deneul.nl 
Kantoor Sportbedrijf Sint-Oedenrode, 

Dommelstraat 20, 5492 DX, telefoon (0413) 475909 v.m., 
info@sportbedrijf.com, www.sportbedrijf.com

Zwembad de Neul

Activiteiten

Sporthal de Streepen

• Aqua-Joggen
• Trim-Zwemmen
• Baby-Peuterzwemmen 
• Fifty-Fit zwemsoos
• Aqua-Fit
• Junior-Zwemmen
• Aqua-Kids

•   Begeleidend zwemmen en  
  watergymnastiek voor ouderen
• Recreatief zwemmen
• Verenigingszwemmen
• Discozwemmen
• Zonnebanken

Gymzalen waaronder gymzaal Boskant 

Sportzaal de Kienehoef 

WC Experience met Rock ‘n Loll in Oud Nijnsel
mmeren zij aan de weg, als één 
van de bekendste dialectbands 
van Nederland. WC Experience. 
Eind 2009 mochten zij vol trots 
de prijs “Beste dialectband van 
Nederland” in ontvangst nemen. 
Zelf noemen zij hun genre ‘Rock 
‘n Loll’. Een term die inmiddels 
meerdere bands bezigen maar die 
eigenlijk maar bij één band goed 
past: bij WC Experience. Op 16 
november aanstaande treedt de 
band op in café Oud Nijnsel.
 

Inmiddels zijn er reeds 12 albums 
verschenen en enkele DVD’s. Van 
de albums gingen er vanaf 1993 
zo’n 175.000  over de toonbank. 
De laatste jaren weet de band ook 
steeds meer hun eigen werk te 
integreren in de show, en dit lukt 
vrij aardig. De hit “Maag ik hier 
rooke?!” is daar ‘n mooi voorbeeld 
van, en zo zijn er nog tientallen 
nummers te noemen die uit het 
brein van Patrick Marcelissen en 
René van Rooij ontsprongen. Een 
show van WC Experience is alsof 

je door ‘n bulldozer van licht, ge-
luid en show wordt overreden. De 
show wordt ondersteund door ‘n 
professionele crew die het klap-
pen van de zweep al jaren kent. 
WC Experience is dus meer dan 5 
muzikanten. WC Experience, van 
hardlap tot smartrock, van kroeg 
tot feesttent, van voetbalkantine 
tot café Oud Nijnsel. Nog enkele 
kaarten beschikbaar. Verkrijgbaar 
bij Oud Nijnsel.

advertorial

6 van de 12 categorieën bekend

Veel positieve reacties op De Rooise Kwis

Bijna dagelijks komen er nieuwe in-
schrijvingen binnen voor De Rooise 
Kwis. De vele inschrijvingen en po-
sitieve reacties stemmen de organi-
satie positief dat er uiteindelijk een 
grote groep Rooienaren op zaterdag 
28 december een gezellige en fana-
tieke avond zullen beleven met het 
invullen van De Rooise Kwis. De 
teller staat inmiddels al op 34 inge-
schreven teams. 

2 nieuwe categorieën bekend
“Algemene kennis”, “Dès de praot”, 
“Den kèrrèk en den torre” en “Sport 

en Spel” waren de vier categorieën 
die al bekend gemaakt waren door 
de organisatie. De volgende twee 
categorieën die in de quiz opgeno-
men zijn, zijn “Un end keuren” en 
“Mooi Rooi”. Hiermee zijn zes van 
de twaalf categorieën inmiddels be-
kend. 

Goede doelen
Er hebben zich al veel teams inge-
schreven met het goede – Rooise – 
doel waarvoor ze gaan strijden. Op 
dit moment zijn er ook nog teams 
die dat goede doel in beraad hebben 

of die het moeilijk vinden een goed 
doel te benoemen. 

Als u moeite hebt met het vinden 
van een goed doel met voldoende 
Roois karakter kijk dan eens op 
www.derooiekwis.nl wat de andere 
teams gekozen hebben, dit inspi-
reert wellicht een beetje! U hoeft 
natuurlijk niet perse een “eigen” 
of nieuw goed doel te bedenken. U 
mag ook een goed doel uit deze lijst 
zo overnemen omdat u zich daar het 
meest toe aangetrokken of mee ver-
want voelt. 

Inschrijven
Inschrijven voor De Rooise Kwis kan 
via www.derooisekwis.nl. Inschrijf-
geld bedraagt €15,- per team. Er 
is geen limiet aan het aantal teams 
maar wanneer je voor 22 decem-
ber inschrijft ben je in ieder geval 
verzekerd van deelname. Stel jouw 
team van vrienden, familie, kennis-
sen, collega’s enz. samen en schrijf je 
in. Een team mag uit een onbeperkt 
aantal personen bestaan, maar tus-
sen 5 en 15 personen werkt het best. 
Via DeMooiRooiKrant, 
www.derooisekwis.nl en de twitter 
en facebook-pagina’s van De Rooise 
Kwis blijf je op de hoogte gehouden 
van al het nieuws omtrent de Rooise 
Kwis. 
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WEEKACTIE! 
VAN ZONDAG 3 NOVEMBER T/M ZATERDAG 9 NOVEMBER 2013
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VERRASSEND VOLLEDIG VERBAZEND VOORDELIG KIJK OOK OP WWW.ACTION.NL

MATCHBOX SPEELAUTO’S 
OF PLAY-DOH MINI KLEISET 

SPAANSE 
DAMES PANTOFFELS
maten 36-41
diverse uni kleuren

AUTO
ANTI-IJSDEKEN
universeel
eenvoudig te bevestigen

SPAANSE 
DAMES PANTOFFELS
maten 36-41
diverse dierenprints

2.29

FRAGRANCE COLLECTION
GEURKAARS
diverse geuren
stompkaars 
5x8 cm

SANEX
DOUCHEGEL
diverse varianten

PIERRE CARDIN
DEKBED
140x200 cm

2.99

13.49

6.79

1.89

17.49 2.99

0.89

0.99

1.99

1.99

1.29 1.99

DESIGN KUSSENSLOOP
BORDUURSET
complete set incl. borduurgaren,
naalden en werkbeschrijving
diverse patronen en kleuren

LED LICHTSNOER OF
DRAADVERLICHTING
warm wit
20-leds

DRAAD
VERLICHTING
40-leds

1.69

HIJSKRAAN OF
WINKELWAGEN
voor veel speelplezier
extra groot

SILICONEN
BAKVORM
diverse figuren 
en kleuren

HOME EDITION
WOONDEKEN
bont look
luxe kwaliteit
150x200 cm

HOME EDITION
KUSSENHOES
royaal formaat
50x50 cm

2.59

opbergbox
24 liter

2.49

200x200 cm 

19.95
240x220 cm 

24.95

SUBLIEM PREMIUM
WASPOEDER
ultra of color
20 wasbeurten
1.35 kg

SILICONEN HART 
BAKVORMEN
diverse kleuren
6 stuks

0.691.59

1.8913.95

1.79 1.99

3.79

HELLO KITTY OF DRESS-UP
STEFFI SPEELSET
met veel accessoires

DECO TIME
KERSTKNUTSELSET
diverse modellen verkrijgbaar,
zoals sterren, kerstboom of 
compleet kersttafereel

DIVERSE
DAMESSOKKEN
uni of dessin
maten 35-42

MEISJES THERMOPANTY
OF LEGGING
diverse kleuren
panty: 
maten 92-158
legging: 
maten 128-164

HEIDRUN
OPBERGBOX
met klapdeksel
zware kwaliteit
transparant
kunststof

MICRO LED-LICHT
CLUSTERVERLICHTING
binnen/buiten
4.5 meter snoer

768 LAMPJES

INHOUD 42 LITER!

SPAAR ZE ALLEMAAL!
TOP KWALITEIT!

3 PAAR

UITZOEKEN!

SET 4 STUKS

750 ML
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19.95
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24.95

SUBLIEM PREMIUM
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ultra of color
20 wasbeurten
1.35 kg

SILICONEN HART 
BAKVORMEN
diverse kleuren
6 stuks

0.691.59

1.8913.95

1.79 1.99

3.79

HELLO KITTY OF DRESS-UP
STEFFI SPEELSET
met veel accessoires

DECO TIME
KERSTKNUTSELSET
diverse modellen verkrijgbaar,
zoals sterren, kerstboom of 
compleet kersttafereel

DIVERSE
DAMESSOKKEN
uni of dessin
maten 35-42

MEISJES THERMOPANTY
OF LEGGING
diverse kleuren
panty: 
maten 92-158
legging: 
maten 128-164

HEIDRUN
OPBERGBOX
met klapdeksel
zware kwaliteit
transparant
kunststof

MICRO LED-LICHT
CLUSTERVERLICHTING
binnen/buiten
4.5 meter snoer
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Mijn broer was altijd al gek van racen, had op jonge leeftijd al een skelter 
(tegenwoordig cart genoemd) en kon daar aardig mee uit de voeten. Op 
het fabrieksplein werd volop gas gegeven om ‘m daarna “dwars te gooi-
en”, ’n soort slipactie die een geweldige kick gaf aan degenen die deze 
stuurmanskunst beheersten. En toen was daar ineens die tv-uitzending 
vanuit een stuk heideterrein in de buurt van Venlo, waarop een dorps-
genoot was te zien die een of ander crosswagentje had gebouwd op een 
Volkswagen-onderstel en dapper meedeed in het knetterende geweld dat 
toen al rallycross werd genoemd. Na slechts enkele seizoenen kwam de 
roep om een echte vereniging op te richten en om de wildgroei aan zelf-
bouwcreaties een halt toe te roepen. Het begon inderdaad steeds meer op 
een NACO-evenement te lijken (de Nederlandse Auto Cross Organisatie 
hield her en der in den lande een modderrace ergens op het boerenland) 
en onder anderen de AVRO, die de uitzendingen verzorgde, wilde het 
niveau opkrikken naar Engelse maatstaven. Daar was het begrip rallycross 
waanzinnig populair en er werd deelgenomen door heuse fabrieksteams 
met bestaande doch opgevoerde standaardbolides, géén zelfmaak schroot. 
En zo kwamen er de Nederlandse Rallycross Vereniging en het Eurocircuit 
in Valkenswaard, werd de zaak behoorlijk internationaal en vele malen 
spectaculairder, de tv spinde er garen bij. In ons dorp werd zelfs een team 
opgericht met de pretentieuze naam “Eagle Racing”, met raceauto’s van 
diverse merken, zoals een VW met Porsche moter, een Renault Gordini 
en een Ford Anglia met Cosworth moter. Het hele wagenpark was in een 
fraaie kleur blauw gespoten met felle rode letters en werd als zodanig aan 
de pers gepresenteerd, de bestuurders in stoere race-overall, de helm on-
der de arm. Ik mocht aan de zijlijn meehelpen met sleutelen en monteren 
en heb toen veel geleerd van de gebroeders De Boer, handige donders en 
ook aardig verslaafd aan de racerij. Belangrijkste was natuurlijk dat je tij-
dens de races op het binnenterrein werd toegelaten, in de paddocks als het 
ware, want daar stond je naast de beroemde en internationale coureurs als 
John Taylor en “Jumping” Jeff Williamson, droom van elke jongeling. Er 
is wat afgesjoemeld met pitskaarten en toegangsbewijzen, want wij wil-
den met zo veel mogelijk personen naar binnen, dat kun je begrijpen. Er 
werden wat successen geboekt, vooral door Johan Bongers met zijn VW 
en mede daarom was het team regelmatig in beeld. En het was natuurlijk 
geweldig, ’s zondags ’n hele dag onder de pannen, racen, sleutelen en nog 
meer sleutelen en dan ’s weeks er op kijken of je op de tv kwam, vergezeld 
van het commentaar van Louis van Noordwijk of Ruud ter Weijden, die wij 
toen een kwal vonden, maar dat hebben we later moeten herroepen. Het 
kostte natuurlijk klauwen met geld en talloze uren –de studieresultaten 
waren ernaar- maar voor ons was het toen het belangrijkste dat bestond, 
meer zelfs dan sex, drugs and rock ’n roll. We waren één grote rallycrossfa-
milie, compleet met meereizende pitspoezen, letterlijk zelfs, want een van 
de teamleden noemde zijn vriendin “de poes”. Het team ging uiteindelijk 
ter ziele en mijn broer zat nog ’n tijdje bij het Z.A.V.-Hofnar team met 
zijn Lola GT, een waanzinnig snel racemonster met V8 motor, maar waar 
altijd wel iets aan kapot ging. Eén keer nog heb ik met hem deelgenomen 
aan de STAR-rally in Zuid Nederland. Toen ik het stuur van hem overnam 
raakte ik in de buurt van de Duitse grens in de slip en vouwde de auto 
om een boom. “Da’s hard gegaan”, sprak de verzekeringsexpert en vroeg 
verder nergens naar, gelukkig maar…..

Ooit gingen we met een beperkt gezelschap naar de oprichting van een 
Belgische zusterorganisatie, afgesloten met een officieel bal. We keken 
onze ogen uit bij zoveel folklore, iets wat wij in ons nuchtere kikkerlandje 
maar moeilijk kunnen bevatten. Maar eten dat ze kunnen!
Gegratineerde mosselen met chorizo (amuse naar Jeroen Meus)
1 kg grote mosselen, ½ chorizoworst, 1glas witte wijn
1 grote sjalot, 2 stengels bleekselderij, tijm, 1 laurierblad
25 gr zachte boter, 25 gram panco (supermarkt), 25 gr geraspte parme-
zan
Snijd de chorizo, sjalot en bleekselderij in minuscule blokjes (fijne 
brunoise). Stoof de sjalot aan in wat olijfolie in een mosselpannetje, en 
voeg dan de chorizo en selderij toe en laat zachtjes meefruiten. Leg hierop 
de mosselen, wat takjes tijm en ’n blaadje laurier en schenk er de witte 
wijn bij, Zet het vuur hoog en kook de mosselen onder een deksel ’n paar 
minuten tot ze open zijn. Schud af en toe. Haal de mosselen uit het vocht, 
en laat ze uitlekken in een vergiet. Verwijder tijm en laurier. Verwijder één 
schelphelft, maak de mossel los en leg hem in de overgebleven schelp. 
Schik ze op een ovenrooster met de bakplaat eronder (tegen het “smos-
sen”, JM), en schep er wat brunoise en mosselvocht over. Zet de ovengrill 
aan. Meng de zachte boter met de panco en parmezan en leg hiervan een 
plat klontje op elke schelp. Plaats het rooster met de mosselen onder de 
grill en blijf kijken tot alles mooi lichtbruin gegratineerd is. Eet en geniet, 
ik zou zeggen met ’n pintje, suh.

MET VOLLE MOND...
Culinaire column door:
Pieter van de Kamp

Rallycross

Lezing “Teken, parasieten en ander ongedierte”
De Heemnatuurgroep uit Sint-
Oedenrode heeft maandag 11 
november 2013 een beamerle-
zing met als onderwerp “ Teken, 
parasieten en ander ongedierte”. 
Deze lezing wordt verzorgd door 
de boswachter van Natuurmonu-
menten Frans Kapteijns.
 
Wat zijn teken? Het zijn spinachti-
ge met acht poten en hebben geen 
duidelijke scheiding tussen kop-
borststuk en achterlijf. Teken kun-
nen met weinig dieren worden ver-
ward. Ze behoren bij geleedpotige 
parasieten en hebben bloed nodig 
van gewervelde dieren, anders 
kunnen ze niet overleven. Ze bijten 

zich vast in de huid en laten zich 
na een bloedmaaltijd weer vallen. 
Tekenbeten zijn meestal niet pijn-
lijk. Het dier waarop de teek leeft 
wordt gastheer genoemd. Bekende 
gastheren zijn vogels, reptielen en 
zoogdieren waaronder dus ook 
de mens. Ze kunnen verschillende 
ziekten overbrengen. Over al deze 
bijzonderheden gaat Frans 
Kapteijns uitvoerig vertellen. 

Verder natuurlijk nog over andere 
parasieten, die zich ten koste van 
ander organisme voortplanten. 
Meestal leven ze samen met zo’n 
gastheer, een vorm van symbiose. 
Het wordt dus een lezing vol enge 

beesten, maar ook daar mag het 
licht weleens op schijnen.
De beamerlezing begint om 20.00 
uur en wordt gehouden in het 
ontmoetingscentrum van kring-
loop “d'n Einder”, gelegen aan de 
Sluitappel 17a in de wijk Eerschot 
te Sint-Oedenrode.
Als dit onderwerp “teken en pa-
rasieten” je interesse heeft, kom 
dan luisteren en kijken, je bent van 
harte welkom bij deze lezing van 
de Heemnatuurgroep. Niet leden 
van de heemkunde “De Oude 
Vrijheid” betalen slechts €2,00 en-
tree, als bijdrage in de onkosten. 

Lezing Sanne Terlouw: ‘Het Rozeneiland’

Sanne Terlouw gaf zondag in de 
Knoptoren een indrukwekkend 
literair concert, samen met het 
Orion Ensemble.  

Sanne Terlouw is schrijfster en pu-
bliciste. Ze won in 2000 de 
Libelle Romanprijs met het ‘strijk-
kwartier’. Samen met haar vader, 
Jan Terlouw, schreef ze de succes-
volle reeks over het speurdersduo 
Reders en Reders, De charmeur 
(2006) en Venijn (2007). Het Orion 
Ensemble is een kamermuziekge-
zelschap met als vaste kern een 
pianotrio. Het werd opgericht in 
2000. Een van de krachten van het 
ensemble is het op originele wijze 
verband leggen tussen klassieke, 
jazz, Joodse, Spaanse en Argent-
ijze muziek. Het Ensemble bestaat 
uit: Leonard Leutscher, piano,  
Pauline Terlouw, viool en Carla 
Schrijner, cello.

In 2008 schreef Sanne Terlouw het 
succesvolle boek ‘Het Rozeneiland’ 
en dit boek werd het uitgangspunt 
voor dit literair concert, In het-
zelfde jaar (2008) werd het Orion 
Ensemble de prijswinnaar van het 
eerste Jewish Muziekfestival. Om 
half twaalf begon het concert en 
bijna honderd aanwezigen konden 

gaan genieten van dit muzikaal en 
literair evenement.

Tekst en muziek werden op een 
sublieme wijze samengevoegd tot 
een aangrijpend geheel.
De emoties die de tekst opriepen 
werden versterkt door de harts-
tochtelijke en meeslepende muziek 
van het ensemble. Het verhaal, 
vertelt door de schrijfster Sanne 
Terlouw, gaat over het wel en wee 

van de Joodse familie Amran. We 
volgen deze familie door de eeu-
wen heen. Het werd een indruk-
wekkend epos over de geschiede-
nis van de joden van het Griekse 
eiland Rhodos. Organisatie: Roois 
Kultuur Kontakt, boekhandel 
’t Paperas en bibliotheek de 
Meierij. 

Tekst: Bert de Graaf.

foto's: Cor van Oorschot

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

Primera Sint-Oedenrode maakt 
versturen kerstkaarten erg ontspannen
Samen met een vriend of vrien-
din lekker een dagje ontspannen 
in een wellness resort? Besteed je 
minimaal € 10,00 aan Hallmark 
kerstkaarten bij Primera Sint- 
Oedenrode, dan ontvang je een 
voucher die recht geeft op een 
gratis 2e wellness entree. 

De voucher is in te leveren bij  
Elysium, Zwaluwhoeve of Spa-
Puur en geeft recht op een heerlijk 
dagje pure ontspanning. De actie 
is geldig van 4 november t/m 31 
december.  

Bij Primera Sint-Oedenrode  kun-
nen klanten naast wenskaarten 

ook terecht voor o.a. boeken, 
kranten, loterijen, cadeaukaarten, 
tabak, rokersbenodigdheden, tijd-
schriften, bel- en internettegoe-
den, zoetwaren, voetbaltickets via 
TicketBox, Paylogic tickets (dance, 
festivals, concerten, beurzen) en 
tickets voor musicals (o.a. Jersey 
Boys en Sister Act).

advertorial
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Eerst neushoorns en buffels, daarna gezelschapsdieren

Ilse van der Heijden is dierenarts 
in de dop. De Rooise studeert 
aan de universiteit in Utrecht. 
Ze is net terug van een avontuur 
in Zuid-Afrika. Daar onderzocht 
ze of knutten (soort muggen) de 
dierenziekte Blauwtong over kun-
nen brengen. Daar bleef het niet 
bij. Een maand lang hielp ze mee 
met het verzorgen van dieren in 
particuliere parken. En dan gaat 

het niet om lapjeskatten of Hol-
landse Herders. Nee, dan praat je 
over dieren van heel andere orde; 
neushoorns en buffels.

Om haar scriptie tot een goed ein-
de te brengen, koos Ilse voor een 
onderzoeksstage van drie maan-
den in Zuid-Afrika. Een keuze op 
gevoel, maar ook omdat het land in 
het hele continent het hoogst staat 

aangeschreven op het gebied van 
diergeneeskunde. Ilse was onder 
de indruk van de faculteit in Preto-
ria. Daar verbleef ze de eerste 1,5 
week om in het laboratorium haar 
onderzoek voor te bereiden en 
technieken toe te passen. Ilse: “Na 
deze periode vertrok ik met mede-
studenten naar een onderzoeksge-
bied in de buurt van het Kruger-
park. Kleine dorpjes werden onze 
werkplek. Daar hingen we boven 
het vee lampen op die de knutten 
moesten vangen. De dorpelingen 
kregen daar een vergoeding voor.” 
Of de knutten Blauwtong over 
kunnen brengen is nog niet zeker. 
Dat onderzoekt loopt nog. 

Van deze kleine insecten stapte 
Ilse over naar dieren van heel an-
dere orde. Voor drie weken mocht 
ze mee op pad met een Wildlife-
team. “Het was een droom die 
in vervulling ging”, twinkelt Ilse. 
“We hielpen er dieren die ziek of 
gewond waren. Dat ging zelfs om 
buffels en neushoorns, maar ook 
om impala’s, hyena’s en andere 
wat kleinere dieren. Veel mensen 
hebben dezelfde droom om die-
renarts te worden in het wild, maar 
ik kan je verzekeren dat het aardig 
geromantiseerd wordt. Ten eerste 
is het zeker niet zonder gevaar en 
ten tweede is het heel hard wer-
ken! Iedere dag werkten we van 
’s morgens vroeg tot ’s avonds 
laat. Alles was hectisch en er werd 

veel gevraagd van mijn ruimden-
kend vermogen. Ik vond het pittig, 
maar het was absoluut de moeite 
waard. Ik heb heel veel geleerd en 
ben ontzettend blij dat ik het heb 
meegemaakt.”

Voor dat Ilse naar Zuid-Afrika ging, 
wilde ze al practicus worden met 
als hoofdlijn gezelschapsdieren. 
Ondanks haar mooie avonturen 
in het Wildlife van Afrika, met de 
meest uiteenlopende diersoorten, 
blijft ze gefocust op dat doel. 

Ilse en haar team staan op het punt om een dier te onderzoeken
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leuke goodiebag kado!!

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Betaalbare keukens
Eigentijds, stijlvol en naar uw smaak

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en donk

vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

UNIEK
keukenconcept

Uw keuken renoveren?
Pro teer van de 6% BTW-regeling

MooiRooi kind/ouder toernooi

Een mooi toernooi in veel opzichten
tennis

Pal voor de prijsuitreiking keken 
Jan de Wit en Cees van den Boer 
trots de kantine rond van Ten-
nisvereniging de Kienehoef. De 
organisatoren van het MooiRooi 
kind/ouder toernooi zagen voor-
al gezelligheid onder de deelne-
mers. Voor hen één van de be-
langrijkste graadmeters voor een 
goed verlopen toernooi met meer 
dan driehonderd deelnemers.

Het is daarmee meteen het groot-
ste toernooi van de vereniging. 
Al jaren staat het kind/ouder 
toernooi bekend als het meest 
gezellige en meest sportieve 
evenement van de club. Ouders 
mogen zich met hun kinderen in-
schrijven om mee te doen. Niet 
alleen met jonge kinderen, maar 
natuurlijk ook met oudere. Leef-
tijd speelt totaal geen rol. Bij het 

indelen van de poules werd daar 
natuurlijk wel enigszins op gelet 
om de strijd gelijk op te kunnen 
laten gaan. Uiteindelijke werden 
er afgelopen weekend 396 wed-
strijden gespeeld en dat leverde 
27 winnaars op. Het sportpark is 
normaal iets te groot, maar za-
terdag en zondag was het bij vla-
gen te klein. Uiteindelijk verliep 
alles perfect volgens schema.

Natuurlijk kon Cees het tijdens 
de prijsuitreiking niet laten om de 
winnaars naar voren te roepen 
en zich uit te spreken richting de 
deelnemers. Aangezien het toer-
nooi vanaf dit seizoen is gebom-
bardeerd tot MooiRooi kind/ou-
der toernooi liet hij zich van zijn 
creatieve kant zien. Cees: “Spor-
tiviteit vind ik mooi. Mensen die 
elkaar helpen achter de bar, ook 
dat vind ik mooi. Ik heb zelden 
een nee gehoord als mensen ge-
vraagd werd om te helpen. Dat 
vind ik mooi. Jong en oud die 
samen de baan opkomen. Dat 
vind ik mooi. De samenwerking 
met Jan. Ook dat vind ik mooi. 
De sponsoren die prijzen wegge-
ven en die het toernooi mogelijk 
hebben gemaakt. Ik vind dit al-
lemaal mooi!” De organisator liet 
de zaal eveneens applaudisseren 
voor de mensen die verantwoor-
delijk waren voor de baanon-
derhoud en het horecagedeelte. 
Samen maakten ze er een me-
morabel toernooi van. 

Na zijn gedreven toespraak riep 
Cees Annelies van Kessel naar 
voren om mee de prijzen uit te 
reiken. Hij zette het manusje-
van-alles in het zonnetje door 
haar speciaal te vernoemen als 
topvrijwilliger van de club. Zo 
was het toernooi in alle opzich-
ten mooi. 

Kijk voor actiefoto's en foto's 
van alle winnaars en de complete 
uitslag op www.mooirooi.nl

Puike familieprestatie in Geldrop 
en Veldhoven
Afgelopen zondag werden er we-
derom twee selectiewedstrijden 
dressuur georganiseerd. In Veld-
hoven kwamen de ponyruiters aan 
de start en in Geldrop werden de 
paarden verwelkomd. Op deze twee 
wedstrijden lieten de zusjes en hun 

nicht van zich horen. 

Evi de Beer ging naar Veldhoven 
om daar aan de start te kunnen ver-
schijnen met haar pony Zimba. Deze 
combinatie liet een keurige proef zien 
en dat vond de jury ook. Ze gingen 
naar huis met de winst in de klasse 
D/E-B. Haar zus Anne nam met haar 
paard Elibo deel aan de dressuur 
selectiewedstrijd in Geldrop. Naar 
eigen zeggen van Anne ging het 
eigenlijk best goed, maar “het blijft 
een jurysport dus je weet nooit wat 
ze willen zien.” Haar gevoel liet haar 
echter niet in de steek. Ze mocht 
een mooie 5e prijs in de klasse B in 
ontvangst nemen. Hun nicht Willeke 
van der Velden nam op dezelfde 
wedstrijd met Enjoy deel in de klasse 
L2. Na dit seizoen al een reeks goede 
resultaten neer te hebben gezet, was 
Willeke dit weekend weer vastbeslo-
ten om dit voort te zetten. Ze pakte 
wederom de winst in haar klasse. De 
resultaten van deze combinaties dra-
gen weer positief bij aan de selectie-
standen van kring Eindhoven. 

paardensport

Dank je wel, Vrijwilliger
De wekker wordt niet gezet. Ie-
dere morgen wakker worden in 
het ritme van het leven. Een bo-
terham, bakje koffie, misschien 
nog even wat lezen in de krant. 
De kinderen wonen zelfstandig, 
dus tijd voor leuke dingen. Plan-
nen maken en eindelijk aandacht 
voor onszelf. Of toch niet?

Nee, we gaan dadelijk eerst naar 
de manege. Ik heb nog wat te 
doen. Brood bestellen voor tosti’s, 
worstenbroodjes en soep inko-
pen, drank  en niet vergeten,  de 
container aan de weg zetten. Het 
werk thuis blijft nog even liggen. 
Zij in de kantine, hij buiten aan het 
ruimen en vegen. Waar zijn de le-
den?  Ze werken, gaan naar school 
of hebben gewoon geen zin. Her-
kenbaar bij elke club.

Verantwoordeli jkheidsgevoel, 
maar natuurlijk ook een stukje ont-
spanning. De ene werkt wat har-
der en de andere denkt wat meer. 
Samen doen ze ontzettend veel. 
Natuurlijk ook  af en toe lekker 
mopperen, dat hoort erbij. Maar 
vooral samen lachen. 

Iedere week zijn ze er voor de club, 
maar vooral ook trots op  wat ze 
jaren geleden hebben opgestart. 
Vanaf de opbouw zijn deze groep 
mensen al actief. Sommige een 
paar jaartjes ertussen uit geweest, 
maar toch weer terug op het oude 
nest. De vrijwilligers, onmisbaar 
voor iedere vereniging.
Vanaf 1983 staat de manege er, 
dus al meer dan 30 jaar. Dank je 
wel, Vrijwilliger.

Argozwemmen

Afgelopen zondag hebben na-
mens Argo 27 zwemmers van de 
wedstrijdgroep deelgenomen aan 
de Solo in zwembad ‘De Neul’. Tij-
dens deze wedstrijd is er 10 keer 
een 1e plaats, 5 keer een 2e plaats 
en 1 keer een 3e plaats behaald. 
Verder zijn er 4 clubrecords ge-
zwommen: Pascal van Bakel: 50m 
schoolslag in 0.32.45 en 100m 

schoolslag in 1.13.01; Fime Nam-
wansa: 50m vlinderslag in 0.26.83 
en 100m vlinderslag in 1.01.29. 
Daarnaast zijn er 51 persoonlijke 
records gezwommen.

Komende zondag staat de 2e Com-
petitie wedstrijd op het program-
ma, die wordt gehouden in zwem-
bad De Neul, aanvang 15.00 uur.

Dai-Ippo naar Liempde voor 
onderlinge ontmoeting
Begin november gaan de beginnen-
de (wedstrijd-) judoka’s altijd naar 
Liempde voor de onderlinge ont-
moeting. Voor vele judoka’s de eer-
ste stap buiten de eigen vertrouwde 
judomat.

Dit jaar was het groepje helaas niet 
zo groot maar toch met 15 judoka’s 
hebben ze weer laten zien dat er 
hard gewerkt wordt op de trainin-
gen. Siem van Oirschot, Marlene 
Kastelijn, Jannick Schilder, Lars van 
Duijnhoven en Olivier Stültjens wis-
ten zelfs de 1e plaats te behalen. 
Alleen Lars draait al wat langer mee 
in deze wedstrijden. Dus bijzonder 
knap van de andere vier dat zij eerste 

wisten te worden. Worden dit dan 
de nieuwe toppers van Dai-Ippo? De 
tijd zal het leren. Op een mooie 2e 
plek wisten Sara van de Wetering, 
Demi van Duijnhoven Seb Pruissen 
beslag te leggen. Een 3e plaats was 
er voor Wes Pruissen, Jesse van de 
Akker en Sem van Kemenade. Vooral 
voor Jesse was het bijzonder om-
dat hij nog maar heel kort aan judo 
doet. Maar hij wil heel graag leren en 
werkt altijd hard op de training. Sven 
Wijdekop, Rick Heier, Alizee Foolen 
en Kylian Klokgieters wisten nog niet 
op het podium te komen. Dus nog 
even flink je best doen op de ko-
mende trainingen en wie weet sta je 
volgende keer wel op het podium. 

judo
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DE NR.1 IN WINTERSPORT

Skisets vanaf 199,99

Skischoenen vanaf 99,99

Skistokken vanaf 19,99

Helmen vanaf 29,99

Goggles vanaf 34,99

Snowboards vanaf 199,99

Snowboardschoenen vanaf 159,99

OP=OP MARKT kortingen die kunnen oplopen totkortingen die kunnen oplopen tot

29,

Pr
ijs

w
ijz

ig
in

ge
n 

en
 d

ru
kf

ou
te

n 
on

de
r 

vo
or

be
ho

ud

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

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

GRATIS INLOOP SPREEKUUR
Phillippusstraat 1b

Iedere maandag en donderdag van 17.00 – 18.00 uur

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

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

Mats v.d. Brand bloedsnel 
in Hengelo

autosport

KNAF Talent First Mats van den 
Brand debuteerde een aantal we-
ken geleden tijdens de East Belgian 
Rally met de Ford Fiesta R2. Ook 
in Hengelo koos het talent uit Sint-
Oedenrode voor de Fiesta R2, het-
zij ditmaal de Ford Fiesta R2 op Bio 
brandstof van Van Merksteijn Mo-
torsport.

De omstandigheden in de omgeving 
van Hengelo waren verraderlijk. Re-
gen voorafgaand aan de wedstrijd 
en het vele snijden door de verschil-
lende coureurs zorgden ervoor dat 
de bochten er extreem glad bij lagen. 
Mats begon sterk aan de wedstrijd 
met op de eerste klassementsproef 
een tijd bij de eerste vijftien. Ook 
de twee daaropvolgende proeven 
waren in de klasse A6 prooi voor 

Mats. Na de eerste boucle was hij 
opgeklommen naar de tiende plaats 
algemeen.

Tijdens de service werd de Fiesta R2 
door de servicemonteurs volledig 
nagelopen en klaargemaakt voor 
de volgende boucle van drie klas-
sementsproeven. De volgende bou-
cle bestond uit dezelfde drie klas-
sementsproeven. Op KP4 draaide 
Mats’ collega Peter van Merksteijn Jr. 
nipt een scratch maar tijdens de twee 
daaropvolgende proeven, waar hij 
een zevende en zesde tijd algemeen 
wist te noteren, vergrootte Mats zijn 
voorsprong in zijn klasse en klom hij 
op naar een zevende(!) plaats alge-
meen.

Echter vlak nadat zijn tijd op KP6 van 

de wedstrijd bekend werd kwam ook 
het bericht dat Mats en Eddy vlak na 
de fly-finish hard van het parcours 
zijn geraakt. De Fiesta R2 raakte 
zwaar beschadigd maar het duo kon 
ongeschonden de auto verlaten. De 
crash betekende wel het einde van 
de wedstrijd waarin Mats en Eddy op 
weg leken naar een zeer spectaculair 
eindresultaat.
“Na de East Belgian Rally hebben 
we in het kader van het KNAF Talent 
First programma een aantal testda-
gen doorlopen met onder ander een 
sessie in de simulator van Sim Delft. 
We hebben hier weer veel van ge-
leerd en dat was wel te merken tij-
dens de eerste zes klassementsproe-
ven in Hengelo. 
We hadden echt een top dag! Helaas 
maakte ik een fout vlak na de fly-
finish van KP6 waardoor we van de 
weg raakten en daardoor behoorlijk 
hard crashten. Ik wil al mijn sponso-
ren danken voor hun steun dit sei-
zoen. Zonder hen had ik het kampi-
oenschap in de 350Z Challenge niet 
kunnen behalen en ook niet kunnen 
starten in de Fiesta R2’s. Ik hoop hen 
dit seizoen voldoende vertrouwen te 
hebben gegeven voor een hernieuw-
de samenwerking in 2014. Voor deze 
wedstrijd stond er een nieuwe spon-
sor, GccProducts, op de zijkanten van 
de Fiesta, ik ben hen erg dankbaar 
voor het mede mogelijk maken van 
mijn deelname aan deze wedstrijd”, 
besluit Mats. 

t. 0413 474286

Wij maken 
in uw 

bestaande 
kozijnen 

draaikiepramen 

GLAS
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Rooise Biljartcompetitie

biljarten

In ronde 8 scoorde St.Joris (95) 
en Jachtrust (90) uitstekend. Ook 
Oud Rooi wist tegen koploper Gin 
Keus 86 te behalen en heeft de 
achterstand nu teruggebracht tot 
28 punten. 

Korte partijen: Harry van de Ven 
(Jachtrust) 22 car. in 8 beurten 
waarbij een serie van 11 (moy. 
2,75), Jan van de Oetelaar (Bos-
kant) 52 car. in 9 beurten (moy. 
5,77), Toon Kapteijns (Jachtrust) 
20 car. in 10 beurten (moy. 2,0), 
Hans de Wit (Oud Rooi) 22 car. in 
11 beurten (moy. 2.0), Johan van 
de Sande (’t Pumpke) 20 car. in 11 
beurten (moy. 1,81), Kees  
Vervoort (Kofferen) 28 car. in 12 
beurten (moy. 2,33), Willem van 
Breugel (B.C. Eerschot) 20 car. in 
12 beurten (moy. 1,66), Ron de 
Leest (Wapen van Eerschot) 22 
car. in 13 beurten (moy. 1,69), 
Cees van Oorschot (St.Joris) 24 
car. in 14 beurten (moy. 1,71), 
Hellen van de Rijt (St.Joris) en Jan 
van den Bosch (Oud Rooi) 20 car. 

in 14 beurten (moy. 1,42). Martijn 
de Jong van Oud Rooi (22 car.) 
maakte een serie van 9.
Uitslagen: Boskant – Wellie Winne 
Welles 75-65, Krijt op Tijd – Kof-
feren 65-75, B.C. Eerschot – ’t 
Pumpke 63-75, Dorpsherberg 
– St.Joris 45-95, Oud Rooi – Gin 
Keus 86-54, D’n Toel – Wapen van 
Eerschot 80-60, Beurs – Jachtrust 
50-90.
Stand: 1 Gin Keus 658, 2 Oud Rooi 
630, 3 Boskant 613, 4 Kofferen 
606, 5 D’n Toel 602,
6 Wapen van Eerschot 572,  
7 Wellie Winne Welles 566,  
8 Jachtrust 549, 9 Beurs 544,
10 St.Joris 543, 11 ’t Pumpke 528, 
12 Krijt op Tijd 504, 13 B.C. Eer-
schot 489, 14 Dorpsherberg 418.

Progamma Ma. 4 nov: Boskant – 
Krijt op Tijd, Kofferen – Oud Rooi
Di. 5 nov.: St.Joris – B.C. Eerschot
Do. 7 nov.: Wellie Winne Welles – 
Dorpsherberg. Gin Keus – Beurs, ‘t 
Pumpke – Wapen van Eerschot en 
Jachtrust – D’n Toel.

paardensport Succesvol weekend Annelieke Stoop

Afgelopen weekend was het weer 
een succesvol weekend voor 
Annelieke Stoop en Progress 
Ysabella. 

Op zaterdag werd er gestart op 
een dressuurwedstrijd in Mierlo. 
In de klasse M2 behaalden zij een 
1e prijs en hebben de M2 met een 
goed resultaat afgesloten. Er zal 
nu gestart worden in de Z1 dres-
suur om het prestatiepredikaat te 
behalen. Ook zijn de Nederlandse 
Kampioenen van de AVS Dressuur-
competitie 2013 bekend gemaakt. 
Annelieke en Progress Ysabella 
waren alle AVS wedstrijden waar-
aan zij deelnamen onverslaanbaar 
in de M1 dressuur. Zij hebben vol-
daan aan de competitie eisen en 
de hoogste scores behaald. Hier-
door zijn zij benoemd tot Neder-
lands Kampioen M dressuur 2013! 

Vorig jaar wist Progress Ysabella 
deze titel te halen in de L dressuur. 
Op zondag werd Progress Ysabella 
uitgebracht door Maud Tillemans 
in de klasse D/E - B dressuur. Dit 
was de derde selectiewedstrijd van 
het winterseizoen en zij hebben 
een 2de prijs behaald.

Jan van Roosmalen 
husseltoernooi TV Boskant

tennis

Op zaterdag 2 november werd 
voor de derde maal het Jan van 
Roosmalen Husseltoernooi ge-
organiseerd. 68 spelers speelden 
over drie dagdelen een hussel-
competitie. 

Vanaf 10.00 uur was het een ko-
men en gaan van mensen. Natuur-
lijk alle spelers, maar ook de nodi-
ge supporters die de hele dag door 
genoten van een gezellig toernooi. 
De organisatie is nog zoekende 
wat nu een leuke afsluiting is voor 
dit sportieve, gezellige evenement. 
Dit jaar was er voor gekozen om 
van elk dagdeel de man en vrouw 
met de meeste gewonnen games ’s 
avonds aan de finaleronde te laten 
deelnemen. Deze finalisten speel-
den ieder twee wedstrijden met 
een super tiebreak tot 15 punten. 
Door middel van loting trok Oda 
van Roosmalen de drie volgende 
teams uit de pot: Igo van 
Roosmalen met Jacqueline van 
Leeuwen, Christ van  Hastenberg 
met Ine de Koning en het derde 
koppel bestond uit Rien van der 

Zanden en Maria van der Zanden. 
Het was leuk om te zien dat er 
zoveel mensen waren blijven han-
gen of voor de finales waren terug 
gekomen zodat de finales in een 
zeer gezellige ambiance werden 
gespeeld. Uiteindelijk gingen Igo 
van Roosmalen en Jacqueline van 
Leeuwen er met de winst vandoor. 

Zij zijn dan ook de husselkampioe-
nen van 2013 geworden. 
Jacqueline van Leeuwen mocht 
uiteindelijk de Jan van 
Roosmalen Wisselbokaal mee 
naar huis nemen, omdat ze net 
één game minder had verloren 
dan haar wedstrijdmaatje Igo van 
Roosmalen.

Rien van der Zanden, Maria van der Zanden, Igo van Roosmalen, 
Jacqueline van Leeuwen, Ine de Koning en Christ van Hastenberg.

Prijzen voor Huijbers en Siertsema
Eefje Huijbers en Marieke Siert-
sema verschenen afgelopen week-
end aan de start op de dressuur-
wedstrijd in Geldrop. In de klasse 
L1 mocht Eefje Huijbers na een 

goede proef de 2e prijs ophalen 
met Diva H. Marieke startte in de 
klasse Z2, die in handicap werd 
verreden met de klasse Z1 en be-
haalde een knappe 5e prijs.

DAI-IPPO BEDANKT ALLE SPONSORS VAN HET KLOMPENTOERNOOI

Autoschade van Acht, Bouwbedrijf van Zon, De Bever Groente en Fruit, Drankenhandel de Leijer, Digitotaal, 
L. van den Biggelaar installatietechniek, Emvo Techniek, Engeland Groothandel Gereedschappen, Esprit Groep Marc Reijnen, 

Gebr. Van Stiphout, Jan Habraken Aluminium en Glaswerken, Lambert Autoschade, Marcel Vos, Masta aanhangwagens,
Meulengraaf Beton, MK2, QooQ Studio, Rabobank, Toba, Trido IT-Group, Van Kaathoven Groep, 

Van Uden Caravan Techniek, Wire Furniture, Rene Evers, Henny van de Biggelaar, Sanders Groente en Fruit, Ahrend

Ollandse Biljartkampioenschappen
De uitslagen van de 31 oktober 
gespeelde twee inhaalwedstrijden 
zijn; Harrie v.d. Heijden (8 punten) 
– Martin Huijberts ( 6 punten); 
Janus Heesakkers (5 punten) – 
Eric Bekkers (7 punten). 

Afgelopen maandag zijn de laatste 
10 wedstrijden uit de eerste ronde 
afgewerkt. De hoogste series wer-
den gemaakt door Rien v.d. Spank 
(15);Wim v.d. Zanden en Erik Huij-
bregts (5) en Marion v.d. Putten 
(4). Wim v.d. Zanden maakte zijn 
partij tegen Erik Huijbregts uit in 16 
beurten met een moyenne 1.13. 
Mede door zijn behaalde 10 wed-
strijdpunten wist hij zich te plaat-
sen voor de tweede ronde. Veer-
tien spelers hadden de maximaal 
toegestane beurten nodig. De 
ranglijst, na 100 gespeelde wed-
strijden, is opgemaakt. Voor som-
mige spelers komt de rechtstreekse 
overgang naar de tweede ronde 
als een verrassing. Voor de defini-
tief niet geplaatste spelers is er een 
troost, volgend jaar zijn er nieuwe 
kansen. De wedstrijdleiding doet 
een oproep aan alle spelers en an-
dere belangstellenden om de reste-
rende speelavonden te bezoeken. 
De geplaatste spelers zullen on-
getwijfeld het beste van hun spel 
laten zien. Uw aanwezigheid en 
aanmoedigingen worden door hen 
op prijs gesteld. De speelavonden 
van de tweede ronde staan ge-
pland op maandag 18 november 
(C-klasse), maandag 25 november 
(A-klasse) en maandag 2 decem-

ber ( B-klasse). Naast de uitslagen 
van de gespeelde wedstrijden treft 
u ( onder voorbehoud) het over-
zicht aan van de geplaatste spelers 
voor de tweede ronde. 

Uitslagen D’n Toel:
Marion v.d. Putten 5 – Rien 
Kastelijn 10; Bert van Kessel 6 – 
Dorien Jans 7; Wil v.d. Pasch 7 – 
Tonny Hagelaars 5; Jo v.d. Bigge-
laar 6 – Lia v.d. Ven 2; Bert v.d. Plas 
9 – Jan Sanders 5; Erik Huijbregts 
6 – Wim v.d. Zanden 10. 

Uitslagen De Dorpsherberg:
Antoon Versantvoort 9 – Rien v.d. 
Spank 10; Jan de Jong 6 – Wil 
Koolen 5; Rien v.d. Oever 7 – Ruud 
van Driel 6; Jos Essens 8 – Jos 
Markus 6. 

Geplaatst tweede ronde klasse A
Rien v.d. Spank; Cees Bouter;  
Gerard v.d. Tillaart; Antoon V 
ersantvoort;  Michael Toelen;  
Albert van Driel.  
Geplaatst tweede ronde klasse B
Mark v.d. Laar; Bert van Kessel; 
Rien v.d. Oever; Erik Bekkers;  
Peter van Driel; Dorien Jans; Mark 
Verhagen; Joost Hungerink; Ton 
van Alphen; Wil Koolen; Ad v.d. 
Bergh; Arie Markus.  
Geplaatst tweede ronde klasse C
Mark Huijberts; Jos Essens; Jos 
van Bakel; Wil v.d. Pasch; Bart v.d. 
Bergh; Jo Timmermans; Harrie v.d. 
Heijden; Toon v.d. Akker; Wim v.d. 
Zanden; Rien Kastelijn; Bas v.d.  
Tillaart; Marion v.d. Putten.  Al uw sport- en 

verenigingsnieuws 
wordt gratis 

geplaatst
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EXCLUSIEF BIJ AREND AUTO

DE RENAULT CAPTUR
TIJDELIJK INCLUSIEF 4 JAAR ONDERHOUD EN 2 JAAR EXTRA GARANTIE**

DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR
OOK LEVERBAAR MET AUTOMAAT
HOGE ZITPOSITIE

*Geen wegenbelasting en verbruik slechts 1 liter op 27 km alleen op ENERGY dCi 90 S&S. 20% Bijtelling niet voor TCe 120 EDC.**Actie alleen geldig bij Arend Auto. Alleen van toepassing i.c.m. de fi nanciering All-In-One. De fi nanciering moet binnen 3 maanden zijn afgelost en Arend Auto betaald de boete. Vraag naar de exacte voorwaarden voor uw persoonlijke situatie bij Arend Auto. Afbeeldingen 
die in deze advertentie zijn gebruikt kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde auto en/of specifi caties in Nederland en/of fi scale categorie waarin het model valt. Alle prijzen personenauto’s en diensten zijn inclusief BTW. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Min./max. verbruik: 3,4-6,6 l/100 km. Resp. 15,2-29,4 km /l. CO2 95-125 g/km.

VANAF € 15.990,-
EXCLUSIEF KOSTEN RIJKLAAR MAKEN

GEEN WEGENBELASTING EN 20% BIJTELLING*

VEGHEL    MOUNTBATTENWEG 6     TEL. (0413) 31 51 31

www.arendauto.nl     volg ons ook op       @arendauto       renaultdealerarendautowww.arendauto.nl     volg ons ook op       @arendauto       renaultdealerarendauto

Anny Hartman en Henk Strik 
clubkampioen mix doublette

jeu de boules

De nieuwe clubkampioenen mix 
doublette 2013 zijn Anny Hartman 
en Henk Strik. Dit werd eerst duide-
lijk na een lange finalepartij van ruim 
2 uur tegen Mariet Verschuijten en 
Jan van Thienen. De kampioenen 
wonnen deze partij uiteindelijk met 
13-10. Ze kwamen op een voor-
sprong, gaven deze bijna weer uit 
handen, maar wisten tenslotte de 
partij naar zich toe te trekken. Ma-
riet Verschuijten/Jan van Thienen 
eindigden hiermee op de 2e plaats.

Voorafgaand hieraan in de eerste 
ronde op deze finaleavond werd het 
doublet Toos Hazenberg/Erik 
Verschuijten met 3-13 uitgeschakeld 
door het doublet Mariet Verschuijten 
/Jan van Thienen.  Spannend tot 

op het laatst bleef het in de partij-
en tussen Tonny van Eerd (wegens 
een blessure vervangen door Ali de 
Graaf)/Huub van Abeelen die nipt 
met 12-13 verloren van het doublet 
Ronald Thijssen/Toon Bergen, Anny 
Hartman/Henk Strik die eveneens 
nipt met 13-12 wonnen van het dou-
blet Hennie van Eck/Jan vd Schoot 
en Maria van Berkel/Wim vd Rijdt 
die met 13-11 het doublet Gerrie v 
Erp/Kees Luijten uitschakelden. Ook 
in de halve finales bleven alle dou-
blets tot aan het laatst kansen hou-
den op de overwinning. Het doublet 
Ronald Thijssen/Toon Bergen moest 
het echter met 9-13 afleggen tegen 
Anny Hartman/Henk Strik.  Dit was 
eveneens het geval met het doublet 
Maria v Berkel/Wim vd Rijdt die met 

9-13 verloren van Mariet Verschuijten 
/Jan v Thienen. Tenslotte wist het 
doublet Maria v Berkel/Wim vd Rijdt 
beslag te leggen op de 3e plaats door 
met 13-9 te winnen van het doublet 
Ronald Thijssen/Toon Bergen (4e 
plaats). Het aanwezige publiek heeft 
6 uur lang kunnen genieten van mooi 
en spannend jeu de boules spel. 

In het vrijdagavondtoernooi wisten 6 
deelnemers 3 winstpartijen te scoren. 
Het hoogst scoorde Frans van der 
Velden (+27), op de voet gevolgd 
door Johan van Kuijk (+26).De 3e 
plaats was voor Kees Luijten (+21), 
4e werd Antoon Aben (+20) en 5e 
Joan van Hastenberg (+18). Buiten 
de punten viel Angela Gerritsen met 
+14. 

De nummers 1 t/m 4 fi nale mix doubletten 2013 met op plaats 1: Henk Strik en Anny Hartman. 

TEL: 0499-421231
HEUVEL 6 - LIESHOUT - PROFILEDECONCURRENT.NL

Alle fietsen - reparaties - onderdelen - accessoires - prima service!

UITNODIGING
ZATERDAG 9 NOVEMBER

bent u van harte welkom op het feest 
van ons 80 jarig bestaan.

Het hele jaar hebben we akties gehouden.
Op deze avond maken we de prijswinnaars bekend.

Programma:
17.00 welkom & gelegenheid tot feliciteren

18.00 prijsuitreiking
19.00 hapje en drankje

Graag tot ziens op 9 november.
Harry & Mia Schepers-de Haas

Harm & Antoinette Schepers-van Rooi
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handboogschieten

Cursus handboogsport in Nijnsel
Handboogschutterij Sint Antonius 
Nijnsel begint in januari 2014 met 
een introductiecursus van acht 
lessen voor iedereen die kennis 
wil maken met deze spannende 
sport. De handboogsport is een 
van de weinige sporten die beoe-
fend kan worden in alle leeftijds-
categorieën van jong tot oud. 

Deze landelijke cursus is opgesteld 
door de Nederlandse Handboog-
bond en wordt bij Sint Antonius ge-
geven door een gediplomeerde trai-
ner. Op de acht bijeenkomsten, die 
elk ongeveer anderhalf uur duren, 
krijgen de deelnemers informatie 
over het schietmateriaal, de spel-
regels, de vele soorten wedstrijden, 
de handboogdisciplines, de veilig-
heid en natuurlijk is er veel tijd om 
zelf alles in de praktijk te brengen. 
De deelnemers ontvangen van 
het landelijke projectteam een e-
mailnieuwsbrief met informatie 
over de lessen en zij worden door-
verwezen naar video’s en artikelen 

op het internet die aansluiten bij 
de lesinhoud. Zie ook: www.start-
handboogsport.nl.
De cursus wordt gegeven op de 
handboogaccommodatie van Sint 
Antonius, Industrieweg 18 in Nijn-
sel (Sint-Oedenrode).
 
Kosten
Er zijn kosten aan verbonden, in-
clusief het gebruik van het schiet-
materiaal dat Sint Antonius be-
schikbaar stelt.  Wie zich met een 
familielid (beperkt tot kind/ouder/
grootouder) inschrijft, krijgt voor 
dat familielid een korting van 50% 
van het cursusgeld.

Aanmelden
Het bestuur van Sint Antonius ziet 
de aanmeldingen graag uiterlijk 15 
december 2013 tegemoet via de 
website, www.handboognijnsel.nl. 
De contactpersoon voor de cursus 
is Jan van der Aa, telefoon: 0413-
474758/06-55938595; 
email: bericht@janvanderaa.nl. 

wielersport Jur van Lierop vierde in Dordrecht

De broers Van Lierop reden de 
afgelopen weken meerdere veld-
wedstrijden met wisselend resul-
taat. Dit weekend reed Jur in 
Dordrecht. Daar werd hij vierde.

De concurrentie in Jur’s categorie 
is moordend. Dat maakt het iedere 
week weer spannender en uit-
dagender. Jur is net als zijn grote 
voorbeeld Lars van der Haar een 
kop kleiner dan zijn concurrentie, 
maar dat maakt hem niet minder 
snel. Na loting mocht hij vanaf de 
3e rij van start gaan  in Dordrecht. 
Hij ging als 13e de 1e bocht in en 
knokte zich gedurende de wed-
strijd helemaal naar voren. Het 
duurde drie rondjes voordat ze het 

groepje van drie hadden bereikt 
die knokte voor de laatste podi-
umplek.

De nummers 1 en 2 waren niet 
meer in te halen, die hadden een 
gat geslagen van 20 sec. In de 
laatste ronde wisten de twee het 
groepje te verrassen door "er op 
en er over te gaan” zoals ze dat 
noemen. Jur kwam op het laatste 
steile klimmetje en afdaling op 5 
meter van zijn vriend Yanick die 
derde reed. Jur kwam een meter 
tekort in de sprint die volgde maar 
was super blij met zijn 4e plek. En 
dat in een veld van veertig deelne-
mers, een maximum. 
 

Handboogvereniging Ontspanning

Piet van den Berg vierde tijdens 
Koning der Koningen toernooi

handboogschieten

Op dinsdagavond hebben de indoor-
teams van Ontspanning de 5e com-
petitiewedstrijd van de indoor NHB 
geschoten. Beide teams schoten thuis 
bij Ontspanning in Sint Oedenrode. 
De scores van het eerste team waren: 
Piet van den Berg 281, Lotte Steijaert 
252 en Martijn de Kok 238. De sco-
res van het tweede team waren: Mart 
Verhoeven 249, Albert van Ofwegen 
182, William Huyberts 269 en Mark 
Kuys 249 (PR). Individuele schutters  
Jos van den Berg 120, Toon Hermes 
110 en Jan van Bergen 272.

Dinsdagmiddag schieten bij de Roze-
laer de veteranen vanaf 55 jaar hun 
wedstrijd. Dag winnaar was Antoon 
Vervoort met 225 punten. Verdere uit-
slag: Jan Gordijn 207, Leo van 
Breugel 205, Ron Spijker 199, Jan van 
Erp 195, Wim Boonstoppel 185, Jan 
Lathouwers 152, Albert van Ofwegen 
151. Donderdagavond is de eerste 
vriendschappelijke wedstrijd uit tegen 
de Bosjagers in Best geschoten. Deze 
wedstrijd gaat over twee avonden op 
25 meter. Winnaar is de vereniging 
die het dichtst eindigt bij het vooraf 
opgegeven gemiddelde. Deze avond 
behaalde de Bosjagers +20 tegen Ont-
spanning +20 punten. Individuele sco-
res: Mart Verhoeven 203, Mark Kuys 
208 (PR), Piet van den Berg 212, Jos 
van den Berg 209, Toon Hermes 150 
en Jan van Bergen 227.

Vrijdagavond hebben de senioren de 
Zuilen van Ontspanning verschoten. 
Dit is een oude traditie waarbij de 
schutters ingedeeld worden in 6 klas-
sen (Zuilen) op basis van hun jaar-

gemiddelde. De 1e zuil is gewonnen 
door William Huyberts, 2e zuil Antoon 
Vervoort, 4e zuil Mark Kuys en de 5e 
zuil Toon Hermes.  Ook op vrijdag-
avond heeft de jeugd de 5e competi-
tiewedstrijd geschoten. De scores wa-
ren: Sjef van den Berg 295, Piet van 
den Berg 272, Martijn de Kok 239, 
Simon Roumen 164, Bram Kuys 140, 
Ray Matuszewski 124, Dione Mesu 
241, Thomas Mesu 164, Remco Boleij 
208, Tim Hulsen 180 (PR), Daan Mar-
tens 242 (PR) en Teun Martens 236.
Op zaterdag heeft Piet van den Berg in 
Purmerend een indoorfita geschoten. 
Hij schoot 528 punten en ging als 2e 
geplaatst naar de finales. De kwartfi-
nale won hij met 6-0, de halve finale 
won hij ook met 6-2. In de finale ging 
het in het begin gelijk op, maar uitein-
delijk wist Piet de winst te pakken met 
6-4.
Op zondag schoot Sjef van den Berg 
twee keer een indoorfita in Boekel. ’s 
Morgens schoot hij 587 punten, goed 
voor een tweede plek bij de heren re-

curve. ’s Middags schoot hij 589, goed 
voor de eerste plaats bij de heren re-
curve.
Ook op zondag was in Eindhoven 
het “koning der koningen”-toernooi. 
Voor Ontspanning schoot Piet van den 
Berg, onze jeugdkoning, daar mee. Na 
de voorronde van 40 pijlen op 25 me-
ter stond Piet vierde met 377 punten. 
De eerste zes schutters gingen door 
naar de finale: 10 pijlen op 25 meter. 
Met 93 punten eindigde de 15-jarige 
Piet keurig op de vierde plaats.
Op maandagavond hebben de Vrien-
den van Pieter Breugel hun clubavond. 
Dinsdagmiddag heeft de Rozelaer hun 
wedstrijd. Donderdagavond 7 novem-
ber gaan we uitschieten voor het 
Ganzewinkel toernooi in Aarle Rixtel, 
vertrek om 19.00 uur vanaf het club-
huis. Vrijdagavond 8 november is er een 
F2F wedstrijd samen met onze jeugd-
schutters. De leden hebben een eigen 
sleutel en kunnen vrij trainen als de ac-
commodatie niet bezet is. De jeugdtrai-
ningen zijn op woensdagavond.

Rhode MA 1 in het nieuw

Rhode MA 1 heeft in Loonwerkersbedrijf van Esch een nieuwe sponsor gevonden die het team heeft voorzien van 
nieuwe wedstrijdkleding.

voetbal

Uitslagen Softtipcompetitie

darten

Afgelopen  donderdag speelde als 
enigste team in Rooi ’t Kofferen. 
De heren hadden nog een inhaal-
wedstrijd op de agenda staan te-
gen Nogus 4. Hein Jansen gooide 
in deze wedstrijd een tien darter. 
Dit is een klasse apart, omdat er 
bij softtip ook met een dubbel be-
gonnen moet worden. Kofferen 
won de wedstrijd uiteindelijk met 
20 - 3 en verzekerde zich van een 
1ste plaats in de competitie.

Speelschema aankomende don-
derdag:
Downtown - van Ouds in Gemert
Oranjebar 1 - Kofferen in Maria-
hout
D’n Dommel - Nogus 4 in den 
Dommel
D’n toel - Tot zo in d’n Toel

Single competitie 
Uitslagen afgelopen week
Jeroen – Randy  3-7
Peter – Jorrit  1-9
Randy – Peter  7-3
Kenneth – Harrie 3-7
Jeroen – Mark  9-1

Speelschema aankomende zon-
dag
Raymond - Harry Boomen, ’
t Kofferen  13.00u
Hein – Michael,  
’t Kofferen  14.00u
Harrie van Dinther – 
Jorrit, Van Ouds  16.00u

Peter – Mark, d’n Dommel  
  13.00u
Jeroen – Jarno, d’n Dommel  
  14.00u
Jeffrey – Freddie, d’n Toel  
  14.00u
Mark – Arno, d’n Toel 
  13.00u

Toernooi 
Afgelopen weekend zijn vier dar-
ters uit de Rooise competities 
naar Bergen op Zoom afgereisd 
om daar een toernooi te gooien. 
De darters hebben hoge ogen ge-
gooid. Helaas zijn ze wel zonder 
prijzen naar huis gekomen, maar 
ze hebben wel een hele goede in-
druk achter gelaten. Dat belooft 
veel voor het volgende toernooi 
waar de Rooise darters naar toe 
gaan.
Op 23 november gaan er weer 
een aantal darters naar een toer-
nooi. Deze keer in Hoorn.
Wil je mee? Neem dan deze week 
nog contact op met Mark van den 
Akker of Harrie Bomen.

Op 27 november hebben de le-
den een algemene bullshooter 
vergadering om 20:30 uur in café 
van Ouds. Op deze avond zal er 
ook geloot worden voor de eerste 
bekerronde. Alle teams uit Rooi 
hebben zich hiervoor al ingeschre-
ven. De lotingsuitslag kun je bin-
nenkort hier terug vinden.

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Op zoek naar de juiste tekst?
Wij helpen u graag

Dames Argo strijdend ten onder

waterpolo

De waterpolo dames van Argo staan 
stijf onderaan na het verlies vorige 
week tegen Aquanovio, ook een 
ploeg wat strijdt tegen degradatie. 
Argo had dan ook totaal geen illu-
sies over de uitslag afgelopen week-
end tegen koploper ENC Arnhem. 

Maar keepster Yvonne vd Vorsten-
bosch ging voorop in de strijd om de 
huid van Argo duur te verkopen. In 
de eerste minuut wist ze een straf-
worp te stoppen en dat was het 
begin van een groot aantal fantasti-
sche reddingen van deze doelvrouw. 
Ze was dan ook de reden voor een 
groot stuk frustratie bij de dames uit 
Arnhem, waardoor zij steeds meer 
fouten gingen maken. Dat gaf het 

team van Anja van Wanrooij zelf-
vertrouwen. Het speelde ongekend 
goed, iedereen hield zich aan de tac-
tiek en de paar kansen die er kwamen 
werden dan ook verzilverd. Hierdoor 
wist Argo de schade uiteindelijk te 
beperken tot een 8-5 nederlaag, ver-
geleken met de vorige wedstrijd een 
enorme goede prestatie. Dat het ook 
daadwerkelijk een team prestatie is, 
kan geconcludeerd worden uit het 
feit dat de 5 doelpunten allemaal 
door verschillende spelers gemaakt 
zijn. Achteraf kreeg de ploeg uit Rooi 
de nodige complimenten van de te-
genstander, wanneer ze zo blijven 
spelen zal het uiteindelijk punten 
moeten gaan opleveren. 
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voetbal Ollandia naar NLC’03
Zondag moet Ollandia naar sport-
park De Akkeren aan de Valkse-
weg 17 in Lith, want daar moet 
het aantreden tegen NLC’03. 

Deze tegenstander is een samen-
voeging in 2003 van de verenigin-
gen Nornert uit Lithooijen en Litta 
uit Lith en speelden voorheen ook 
al op het zelfde sportpark. NLC’03 
promoveerde in 2005 naar de 5de 
klasse en vorig seizoen, na een be-
slissingswedstrijd tegen Ollandia, 
naar de 4de klasse. Ollandia was 
in de reguliere competitie met het 
beste doelsaldo boven NLC’03 
geeindigd, maar was het toch 
NLC’03 dat na de beslissingswed-

strijd rechtstreeks promoveerde. 
Zondag dus een mooie gelegen-
heid om zich te revancheren en te 
laten zien dat Ollandia toen ook 
de beste was. Beide teams komen 
elkaar dus nu weer tegen in de 
4de klasse en beide teams hebben 
moeten wennen aan het hogere 
niveau. Ook hebben beide teams 
de punten hard nodig om de aan-
sluiting met de middenmoot niet 
te verliezen. Ollandia zal zondag 
zich ook fysiek beter moeten wa-
pen, slimmer moeten zijn, maar 
ook de kansen beter moeten be-
nutten. Ze zullen daarbij zeker de 
steun van de supporters weer hard 
nodig hebben. 

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Bouke Engbers
Ollandia

Afgelopen zondag was Bouke 
Engbers 'Pupil v.d. Week' bij 
Ollandia 1 - VOW 1.
Bouke is bijna 9 jaar en hij woont 
met zijn broer Jurre in Olland. 

Hij zit in groep 5 van Bs De 
Sprongh. Geschiedenis is zijn fa-
voriete vak, maar spelling vind 
hij minder leuk. Later hoopt hij 
graafmachinist te worden. Bouke 
voetbalt in de fantastische E2 van 
Ollandia. Als keeper laat Bouke 
geen bal door. Hij vindt het leuk 
dat iedereen binnen Ollandia el-
kaar goed kent en dat ze ieder jaar 
op kamp gaan.  Zijn vader Meine 
Engbers is zijn favoriet binnen 
Ollandia. Verder is Bouke fan van 

Edwin v.d. Sar en Lionel Messi. 
Zijn favoriete voetbalclubs zijn 
PSV en FC Barcelona. Naast voet-
ballen houdt Bouke van spelen 
met Lego, judo, een fikkie stoken 
en hutten bouwen. 

Mijn naam is Rick van den Berk-
mortel. Ik ben 7 jaar oud en 
woon in Nijnsel met mijn papa, 
mama, mijn broer en zusje. Ik zit 
op de Sint Antonius van Padua 
school in groep 4 bij juffrouw 
Marianne, Hetty en Imke. Ik 
voetbal bij de F1 van VV Nijnsel, 
meestal sta ik in de verdediging. 
Mijn trainers zijn: Marco, Britt, 
Sandra en Lindsay. Met opa mag 
ik soms mee naar een wedstrijd 
van PSV. Aanstaande zondag 
ben ik pupil van de wedstrijd bij 
Nijnsel 1 tegen FC de Rakt 1. Ik 
vind het heel leuk om pupil van 
de wedstrijd te zijn, omdat voet-

bal mijn grootste hobby is. 

Rick van den Berkmortel
vv. Nijnsel

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Boskant-coach prijst arbiter na rodekaartenregen

Ollandia nog steeds niet uit de zorgen

Waar Rhode, Boskant én Nijnsel 
/ TVE Reclame om de topposities 
mee blijven spelen, blijft het sei-
zoen van Ollandia uitermate kleur-
loos. In eigen huis bleek VOW 
te sterk, waardoor de ploeg van 
coach Gerard van Zutphen nog 
altijd angstig naar beneden moet 
kijken.

Ollandia – VOW 1-2 (1-1)
Het degradatiespook waart, zo 
vroeg in het seizoen al, rond op 
sportpark Ekkerzicht. Tegen VOW 
voetbalde Ollandia ‘als een degra-
datiekandidaat’, oordeelde coach 
Gerard van Zutphen na afloop hard 
over zijn eigen ploeg. „We voetbal-
den niet, benutten onze eigen kwa-
liteiten niet. Dan roep je het onheil 
over jezelf af.” En dat terwijl Stefan 
Erven zijn team vanaf de penaltystip 
op een terechte 1-0-voorsprong 
zette. „We waren heer en meester, 
maar wisten de 2-0 niet te scoren. 
En toen werd het steeds slordiger, 
pompten we elke keer dat we bal-
bezit hadden de bal hard naar vo-
ren. Dan win je nooit”, toonde Van 
Zutphen zich teleurgesteld. „We 
hebben terecht verloren.” Zondag 
mag Ollandia alsnog laten zien 
dat het te goed is voor de onder-
ste regionen van de vierde klasse. 
NLC ‘03, de ploeg uit Lith die vorig 
seizoen al de vaste plaaggeest was, 
staat net als Ollandia nog maar net 
boven de degradatiestreep.

Boskant – Cito 2-0 (1-0)
Na afloop van de subtopper tus-
sen Boskant en Cito ging het vooral 
en eigenlijk alleen maar over de 
scheidsrechter. De leidsman gaf vier 
Cito-spelers een rode kaart, waar-
van drie in de laatste tien minuten. 
De reden: buitengewoon grof en 
kwetsend taalgebruik. Coach Hen-
ry van Wanrooy was na afloop vol 
lof over het optreden van de arbiter. 

„Ik hoop oprecht dat wij elke wed-
strijd zo’n scheidsrechter mogen 
hebben, want voor wat die jongens 
uitkraamden daar was rood inder-
daad de enige passende straf. Als 
mijn spelers met ziektes gaan schel-
den, of met andere woorden die 
niet in de krant mogen, dan haal ik 
ze ook subiet naar de kant.” Na een 
snelle goal en dito rode kaart had 
Boskant het niettemin knap lastig 
tegen Cito, dat tot zondag slechts 
een puntje achter de thuisploeg 
stond. De Boskantse verdediging 
maakte haar reputatie als beste 
van de vierde klasse gelukkig weer 
waar, en na tachtig minuten mocht 
Pieter van de Warenburg het pleit 
vanaf elf meter alsnog beslechten. 
Komende zondag begint Van Wan-
rooys ploeg met frisse moed aan de 
tweede periode, met de Liempdse 
derby tegen DVG.

Stormvogels ‘28 – Rhode 0-2 (0-1)
Over drie weken heeft Rhode nog 
alle kans op een periodetitel. De 
ploeg staat na de overwinning op 
laagvlieger Stormvogels op pun-
ten gelijk met koploper Margriet. 
Op 24 november worden de laat-
ste duels uit de eerste periode, drie 
weken geleden uitgesteld na he-
vige regenval, ingehaald. „Maar 
zo ver kijken we nog niet vooruit”, 
bezweert coach Theo van Lieshout 
van de Rooise ploeg, die ‘gezien 
de omstandigheden’, te weten 
een veld waarbij de grasmat van 
De Neul een biljartlaken is en een 
gure wind, ‘bijzonder tevreden’ is 
met de zege op de nummer laatst. 
„We zijn boven-
dien zonder schade 
gebleven, het was 
gewoon goed.” 
Een hard schot van 
de pantoffel van 
Bas van Kuringen 
bracht Rhode al 

voor rust op voorsprong, in een 
eerste helft die redelijk in even-
wicht was. Na rust overvleugelde 
Rhode de thuisploeg, maar duurde 
het tot tien minuten voor tijd tot-
dat Tim Stewart de wedstrijd in het 
slot gooide. „Stormvogels gooide 
het in de tweede helft over een an-
dere boeg, met harde overtredin-
gen, maar wij zijn rustig gebleven”, 
complimenteerde Van Lieshout 
zijn mannen na afloop. Zondag is 
DAW-uit – altijd lastig.

DSW – Nijnsel / TVE Reclame 0-2 
(0-1)
Op het winderige veld van DSW 
was Nijnsel ‘een paar klassen be-
ter’, aldus coach Theo Hageman, 
maar juist door die harde wind 
was het een allerminst denderende 
wedstrijd. Met nog een wedstrijd 
tegoed, op 24 november tegen 
Constantia, heeft Hagemans ploeg 
zelfs het minste aantal verliespun-
ten van de vijfde klasse. Nick Dort-
mans bracht zijn ploeg in de eerste 
helft op voorsprong, en Stefan Hul-
sen krulde na rust een hoekschop 
rechtstreeks in de goal. „Misschien 
hebben we daar wel wat profijt 
van de wind gehad”, gaf de oefen-
meester na afloop toe. „Maar zelfs 
zonder dat gelukje hadden we de 
overwinning verdiend.” Als gezegd 
houdt Nijnsel door de overwin-
ning alle kans op promotie naar de 
vierde klasse. Begin dit seizoen gaf 
de clubleiding al aan dat dat het 
niveau is waarop het eerste elftal 
dient te acteren.

PRAKTIJK PODOTHERAPIE 
BRUGMANS

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

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

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

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

TIJK POD
M

en/tenen
t

TIJK PODOTHERAPIE
MANS

en/tenen

Papenhoef 21, Lieshout  0499-425360

November BOVAG 
onderhoudskorting!

50% korting op onze bovag 
menu-kaart onderhoudsbeurten!

Gazelle                 Goldline                 Giant

Tussenstand
 
1. Pieter van de Warenburg Boskant   5
 Robert Erven   Ollandia  5

3.  Stefan Hulsen   Nijnsel/ TVE Reclame 4

4.  Maikel Merks   Boskant   3
 Johan van der Pas  Nijnsel / TVE Reclame  
3
 Stefan Erven   Ollandia  3
 Sander Driessen   Rhode   3

8.  Paul van der Rijt   Nijnsel / TVE Reclame 2
 Joep van de Mortel  Rhode   2
 Tim Stewart   Rhode   2

2013-2014
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Uitslagen

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen senioren:
DSV 1 - Nijnsel/TVE Recl. 1    0-2
Erp 3 - Nijnsel/TVE Recl. 2   2-2
Nijnsel/TVE Recl. 3 - Deurne 5      3-3
Erp 6 - Nijnsel/TVE Recl. 4    2-0
Boerdonk 4 - Nijnsel/TVE Recl. 5    0-6
Heeswijk 5 - Nijnsel/TVE Recl. 6    2-3
Nijnsel/TVE Recl. VR1 - Nuenen VR2   1-1
Nijnsel/TVE Recl. VR2 - Gemert VR2  1-1
Nijnsel/TVE VR3 - Festilent VR2 0-14
Mariahout Vets - Nijnsel Vets      0-3

Uitslagen jeugd:
Nijnsel/TVE A1 - Boekel Sport A2  5-2
Boekel Sport B2 - Nijnsel/TVE B1  3-4
Nijnsel/TVE C1 - Blauw Geel C4    2-0
Schijndel C4 - Nijnsel/TVE Recl. C2     2-0
Boekel Sport D5 - Nijnsel/TVE D1  4-6
Nijnsel/TVE Recl. E1 - Schijndel E4  3-7
Nijnsel/TVE Recl. E2 - Rhode E6     2-3
Nijnsel/TVE Recl. F1 - Blauw Geel F8  1-2
ELI F3G - Nijnsel/TVE Recl. F2    2-6
Nijnsel/TVE MD1 - Blauw Geel MD1    0-3

Programma senioren zo 10/11:
Nijnsel/TVE Recl. 1 - FC de Rakt 1 14.30u
Prinses Irene 3 - Nijnsel/TVE 2 12.00u
Nijnsel/TVE Recl. 3 - Milheze 2 12.00u
ELI 5 - Nijnsel/TVE Recl. 4 11.15u
Nijnsel/TVE 5 - Boskant 6 10.00u
Nijnsel/TVE 6 - Blauw Geel 18 10.00u
Nijnsel/TVE VR1 - RKVVO VR1 12.00u
Handel VR1 - Nijnsel/TVE VR2 10.30u
Boerdonk VR1 - Nijnsel/TVE VR3 11.00u

Programma jeugd za 9/11:
Mierlo Hout A2 - Nijnsel/TVE A1 14.30u
Nijnsel/TVE B1 - Rhode B2 14.30u
Irene C1 - Nijnsel/TVE Recl. C1 13.00u
Nijnsel/TVE C2 - Avanti’31 C4G 13.00u
Nijnsel/TVE D1 - Venhorst D2G 11.30u
Sparta’25 E4 - Nijnsel/TVE E1 19.15u
Schijndel E7 - Nijnsel/TVE E2 9.00u
Rhode F8 - Nijnsel/TVE F1 10.30u
Nijnsel/TVE  F2 - RKVV Keldonk F2 10.00u
Heeswijk MD1 - Nijnsel/TVE MD1 10.00u

VV Boskant

Uitslagen senioren
Boskant 1-Cito 1  2-0
Boskant 2-Gemert 4  4-5
Boskant 3-Sparta’25 6  1-2
UDI’19 10-Boskant 4 1 0-0
Boerdonk 3-Boskant 5  1-3
Boskant 6-Boekel Sport 7  7-2
UDI’19 15-Boskant 7  2-4
 
Uitslagen jeugd
VOW B1 – Boskant B1  4-1
Boskant C1 – Rhode C2  11-2
Rhode C5 – Boskant C2  afgelast
Eli D2 – Boskant D1  5-5
Boskant E1 – Sparta 25 E4  6-2
Boskant F1 –Bavos F2  10-0

Programma senioren zo 10/11:
DVG 1-Boskant 1  14.30u.
Oss’20 3-Boskant 2  10.00u.
Avesteijn 5-Boskant 3  10.00u.
Boskant 4 –Nooit Gedacht 5  12.00u.
Boskant 5  vrij
Nijnsel 5-Boskant 6  10.00u.
Boskant 7-Schijndel 12  10.00u.
Odiliapeel VR1-Boskant VR1  10.00u.

Programma jeugd za 9/11:
Boskant B1–SV Brandevoort B1 a.14:30u.
Blauw Geel C4–Boskant C1  v.12:00u.
Boskant C2– Irene C2  a.13:00u.
Boskant D1–Keldonk D1G  a.11:30u.
Boskant E1  vrij 
Boskant F1  vrij 

Ollandia

Uitslagen senioren: 
Ollandia 1-VOW 1   1-2
DVG 3-Ollandia 2   3-0
DVG 7-Ollandia 3   0-1
Ollandia 4-DAW 11   3-2
Ollandia Vr1-Vorstenbosch Vr1  2-2 

Uitslagen jeugd: 
Blauw Geel A5-Ollandia A1   3-1

Blauw Geel B4-Ollandia B1   1-4
Ollandia C1-SCMH C1   1-9
DVG D2G-Ollandia D1   3-1
Ollandia E1-Rhode E4    3-2
Ollandia E2-Gemert E9   10-1
Sparta’25 F2-Ollandia F1   5-2
Ollandia MF1-ODC MF4   0-5

Programma senioren zo 10/11: 
Ollandia 1-NLC’03 1   14.30u
Ollandia 2-VOW 2   11.00u
Ollandia 3-Avanti’31 8   11.00u
WHV 5-Ollandia 4  10.00u
DVG Vr1-Ollandia Vr1   10.00u

Programma jeugd za 9/11:
Ollandia A1-Avanti’31 A2   14.30u
Ollandia B1-Mierlo Hout B3   14.30u
Blauw Geel C5-Ollandia C1  v:11.45u
Ollandia D1-Blauw Geel D7   11.30u
Irene E1-Ollandia E1  v: 8.45u
Boekel Sport E6G-Ollandia E2   v:9.30u
Ollandia F1-SV Brandevoort F7   9.30u
Boxtel MF2-Ollandia MF1  v:9.45u

Rhode

Uitslagen senioren:
Stormvogels’28 1 - Rhode 1 0-2
UDI 3 - Rhode 2 3-0
Rhode 3 - DVG 2 0-3
Rhode 4 - Gemert 6 2-2
Nulandia 5 - Rhode 5 1-2
Volkel 5 - Rhode 6 2-3
Boekel Sport 6 - Rhode 7 6-3 
Blauw Geel 18 - Rhode 10 4-1

Uitslagen jeugd 
Rhode A1-Margriet A1  1-1 
Rhode B1-Blauw Geel B1  afg.
Rhode B2-MVC B1  afg.
Rhode B3-Handel B1  afg.
WEC B2-Rhode B4  0-7 
Sparta’25 C1-Rhode C1  1-2 
Boskant C1-Rhode C2 1 1-2 
Rhode C3G-Sparta’25 C3  7-0 
Rhode C4-Avanti’31 C3  afg.
Rhode C5-Boskant C2  afg.
Bruheze D1-Rhode D1G  3-2 
Rhode D2-Venhorst D1G  0-6 
Rhode D3-Erp D2  11-2 
Rhode D4-Mariahout D2G  6-2 
SCMH D2-Rhode D5  9-3 
Rhode E1-Avanti’31 E1G  2-5 
DVG E2G-Rhode E2  1-3 
Ollandia E1-Rhode E4G  3-2 
Rhode E5-SCMH E1  2-1 
Nijnsel E2-Rhode E6  2-3 
Rhode E7-Sparta’25 E6  3-4 
VOW E2-Rhode E8  1-2 
Sparta’25 E7G-Rhode E9G  0-6 
MULO F1-Rhode F1  0-5 
WEC F1-Rhode F2  3-4 
Rhode F3-Mariahout F1G  2-4 
Venhorst F2-Rhode F4  2-5 
Rhode F5G-Keldonk F1G  8-0 
Venhorst F3-Rhode F6  1-5 
Rhode F7-VOW F2  3-0 
Helmondia F3-Rhode F8  3-1 
Rhode F9G-DVG F3  0-9 
Rhode F10G-Mariahout F4G  0-5  
Gemert MA1-Rhode MA1  onb.
Estria/GVV/SCV MC2-Rhode MC1  1-3 
Rhode MD1-VOW MD1  1-3 

Programma senioren zo 10/11:
DAW 1 - Rhode 1 14:30u
Erp 2 - Rhode 2 12:00u
Rhode 3 - Schijndel 3 12:00u
Sparta’25 6 - Rhode 4 10:00u
Rhode 5 - UDI 10 10:00u
Schijndel 7 - Rhode 6 10:00u
Rhode 7 - DVG 6 12:00u
Blauw Geel 15 - Rhode 8 12:00u
Rhode 10 - Gemert 13 10:00u
Gemert VR2 - Rhode VR1 10:00u
 
Programma jeugd za 9/11:
HVCH A1-Rhode A1  15:00u 
Rhode A2-SCMH A2  14:30u 
Helmondia B1-Rhode B1  14:30u 
Nijnsel B1-Rhode B2  14:30u
SCMH B1-Rhode B3  14:30u 
Rhode B4-DVG B2  13:00u 
Rhode C1-OSS’20 C1  13:00u 
Rhode C2-Gemert C3  13:00u
SCMH C1-Rhode C3G  13:00u
Erp C2-Rhode C4  12:15u 
Rhode C5  vrij 

Rhode D1G-Gemert D2  11:30u
MVC D1G-Rhode D2  11:45u 
MULO D3-Rhode D3  11:15u 
Avanti’31 D3-Rhode D4  11:30u 
Rhode D5-Boerdonk D1G  11:30u 
RKPVV E1-Rhode E1  11:00u 
Rhode E2-VOW E1  9:15u 
Handel E1-Rhode E3  10:00u 
Rhode E4G-RKPVV E2  9:15u 
VOW E3-Rhode E5  9:30u 
Rhode E6-Venhorst E2  9:15u 
ASV’33 E3G-Rhode E7  10:30u 
Rhode E8-Erp E4  9:15u 
Rhode E9G-Erp E5  9:15u 
Rhode F1-Mierlo Hout F1  10:30u 
Rhode F2-Boekel Sport F1  10:30u 
Boekel Sport F2-Rhode F3  9:30u 
Rhode F4-DVG F2  10:30u 
Rood Wit’62 F4-Rhode F5G  9:00u 
Rhode F6-Gemert F5  10:30u 
Gemert F7-Rhode F7  10:30u
Rhode F8-Nijnsel F1  10:30u 
WEC F3G-Rhode F9G  10:30u 
DVG F4-Rhode F10G  9:30u 
Rhode MA1-NWC MA1  14:30u 
Rhode MC1-Festilent MC2  11:30u 
HVCH MD2-Rhode MD1  10:00u 
Rhode mini-pupillen onderling  10:00u

beugelen

Beugelclub “De Lustige Spelers” 
Olland 
 
Uitslagen 28 oktober – 2 november   
Loosbroek 2 - Olland 2 3-2 
Heeze 1 - Olland 3 3-2
Olland 4 - Liempde 1 2-3 
  
Programma  za 9-11 
Olland 1 - Grefrath 1 (D) 20.00u
Ma 11/11:
Olland 4 - Olland 2 20.00u
Do 14-11: 
Schijndel 1 - Olland 3 20.00u
Wo 13-11:
Olland 5 - Hoogeloon 6 20.00u

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Nijnsel

Programma woe 6/11:
NeCa MW2-Nijnsel MW2  v.19.00u. 
Za 9/11:
Nijnsel A1-Stormvogels (L) A1  v.10.30u.
Nijnsel B1-DOS (A) B2  v.9.30u. 
Nijnsel C1-Klimop (A) C2  v.8.45u. 
Nijnsel E1-Winty E1  v.12.15u. 
Zo 10/11:
Nijnsel 1-De Eendracht 1  v.9.00u. 

KV Rooi

Programma za 9/11:
Altior A1-KV Rooi A1  v. 13.00u. 
Altior A2-KV Rooi A2  v. 12.15 u. 
Prinses Irene B1-KV Rooi B1  v. 11.30u. 
Tovido C1-KV Rooi C1  v. 09.30u. 
De Korfrakkers C2-KV Rooi C2  v. 13.30u. 
KV Rooi D1-Swift D1  a. 12.00u. 
Corridor D1-KV Rooi D2  v. 14.15u. 
Rosolo E2-KV Rooi E1  v. 10.45u. 
Corridor E1-KV Rooi E2  v.13.15u. 
De Korfrakkers F4-KV Rooi F1  v. 10.15u.

Programma zo 10/11:
Oranje Wit 1-KV Rooi 1  a. 15.30u. 
Be Quick 4-KV Rooi 2  a. 10.30u.

Programma woe 13/11:
Rooi MW1-SCMH MW1  a. 20.35u. 
Rooi MW2-EDN’56 MW1  a. 20.00u. 
De Kangeroe MW1-KV Rooi MW 3  a. 
21.00u.

KV Odisco

Programma za 9/11:
Spoordonkse Girls C2 - Odisco C1 10:30u
Odisco F1 - Tovido F1                9:30u

Zo 10/11:
Tovido 1 - Odisco 1          13:00u
Emos 4 - Odisco 2                   10:15u

Woe 13/11:
Nijnsel MW1 - Odisco MW1    21:00u

waterpolo

Argo

Uitslag:
D1 – Njord 3-17
ENC Arnhem - Dames 1 8-5
E1 – DBD 5-7
E2 - De Treffers 6-4
Heren 1 – Hieronymus 6-14
Heren 2 - De Treffers 7-9

Programma waterpolo za 9/11:
PSV - E2, in De Tongelreep 16.15u
E1 - Zeester-Meerval, in Z.I.B.  18.00u
Nayade Classic - Heren 2, in Studen-
tensportcentrum 18.30u  
DBD - D1, in Z.I.B  18.40u 
Spio - Heren 1, in De Sprank 19.00u  
De Treffers - C1, in Kwekkelstijn 19.15u  
Dames 1 - Wiekslag, in Z.I.B 19.20u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 30/10:
1 Echtpr.Van Erp 59,38 % 2 Dms. 
N.Lathouwers- Z.d.Bevers 57,29 % 3 
Echtpr. v.d.Vleuten 56,25 % 4 Dms. 
.v.Hoof- N.Philipsen 55,73 %.

B.C. “d’n einder ‘05”

Uitslag 30/10: 
A lijn; 1. Mia Poels- Ria v. Zon 61.46 
2. Mari en Nellie v.d.Vleuten 60.42 3. 
Joop en Marianne Muller 56.77.  4. 
Fons en Els Raaijmaakers 53.65 . B lijn: 
1. Netty Leijtens- Nel v.d.Pijl 61.11 
2./3 Netty v Dijck- Rinus Kuipers  en  
Corrie v Pinxsteren- Jan v.d.Velden 
58.33. 4.Jo Evers-Anja Lafleur 52.50. 
zie ook: www.deneinder.nl

BC Rooi750

Uitslag 30/10:
A lijn: 1 Theo Janssen & Robert Jans-
sen 63,54% 2 Jan Machielsen & Henk 
Schakenraad 62,85% 3 Marion Ko-
nings & Thea v.d. Laar 56,94% 4 Ria 
Habraken & Toon Habraken 51,74%
B lijn: 1 Will Schilder & Tino Hillenaar 
67,92% 2 Jeanne Swinkels & Gerard 
Verkade 60,42% 3 Willem Pieters & 
Rien Voets 53,75% 4 Marijn van de 
Akker & Evert Vugs 53,33%
C lijn: 1 Marijke van den Berk & Fran-
cine de Koning 59,17% 2 Bep Ma-
chielsen & Joost van Heertum 58,33%
3 Nettie Hulsen & Jeanne Verberk 
57,50% 4 Betsie van den Berg & Jan 
van den Berg 55,42 

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 31/10:
A-lijn: 1. Betsie  & Jan v. Gerwen 57.50; 
2. Marietje v. Aarle & Nellie Vervoort 
57.49; 3.Riet & Cees v. Hout 57.10; 4. 
Heleen Wiers & Frans v.d Boomen 
57.08.
B-lijn: 1. Thea v.d. Heijden & Hans 
v. Hoof 60.41; 2. Liesbeth v. Dijk & 
Nelly Philipsen 56.66; 3. Gerda & Berts 
Schellekens 56.25  4. Hannie d. Laat & 
Veva v.d. Wiel 55.83.

ZBC’01 Zijtaart

Vrije speelavond 29/10
A-lijn: 1.Bert & Diny Kanters 66,15 % 
2.Jan Rijkers & Toos v.Berlo 57,81 % 
3.Anny v.d.Hurk & Mien Verhoeven 
53,65 % 4.Toon & Marietje v.Schaijk 
51,56 % B-lijn: 1.Piet v.Schaijk & Mari 
v.d.Steen 64,58 %  2.Anneke Jans & 
Maria Pepers 63,54 % 3.Mieke Toe-
bast & Toos Vissers 63,02 % 4.Ad 
Koevoets & Jacqueline Brus 60,83 %. 

Bridgeclub KBO Zijtaart

Competitie 1/11
A-lijn: 1.Bert & Diny Kanters 58,33 
% 2.Willemien Verhoeven & Toon 
v.Schayk 57,29 % 3.Harry Lucius & 

Nelleke Stolk 54,86 % 4.Jan v.Helvoirt 
& Mien v.Asseldonk 54,51 % B-lijn: 
1.Mien v.d.Crommenacker & Maria 
Rijken 56,67 % 2.Frans Burg & Ton 
Sleenhof 55,83 % 3.Jo v.Boxtel & 
Henk v.d.Linden 55,08 % 4.Christien 
v.Helvoirt & Anny v.d.Hurk 55,0 %.

BC ’t Koffertje

Uitslag van 4/11:
A-lijn: 1 Cees Laas & Sjef van Rooij 
64,58; 2 Lieke Pieters & Jos van Rij-
broek 55,90; 3 Tonnie & Ton van Acht 
54,17; 4 Ad van de Laar & Elvira Th-
ijssen 52,43 B-lijn: 1 Jan van Rooij & 
Piet Voss 59,38; 2 Herman Pauw & 
Leny van de Wall 58,68; 3 Marcel 
Janse & Willy Swinkels 54,86; 4 Jan 
Derks van de Ven & Gerard Verkade 
54,51 C-lijn: 1 Riet van de Laar & Ans 
Wiessing 57,64; 2 Betty & Oth van 
Doeland 54,86; 3 Hanny Regeer & Jo 
Scheepens 53,47; 4 Maria Bloem & Ria 
Goosens 52,78

Bridgeclub De Neul

Uitslag 4/11:
A-lijn: 1. Nettie Passier & Ans Wage-
naar 59.52; 2. Ria & Toon Habraken 
59.05; 3. Harrie v. Erp & Harrie Hut-
schemaekers 58.33; 4. Nellie Vervoort 
& Ad Vervoort 57.32.
B-lijn: 1. Ardie & Johan v Bakel 58.99; 
2. Nel v. Hout & Riet v.d. Laar 58.93; 3 
en 4 gedeeld: Mies Stroeken & Jos Jan-
sen en Jana & Harrie v.d. Acker 56.85.
C-lijn: 1. Hans Brand & Jo Verhoeven 
62.50; 2. Nel Dielemans & Riki de 
Poorter 58.63; 3. Ans v. Bakel & Riky 
v.d. Schoot 57.14; 4. Netty v. Dijck & 
Thea Huijberts 55.36. 

Uitslag 2e cyclus
A-lijn: 1. Harrie v. Erp & Harrie Hut-
schemaekers 60.32; 2. Corry v. Niftik 
& Ria v. Zon 55.49; 3. Nellie Vervoort 
& Ad Vervoort 54.92; 4. Mia Poels & 
Peter Wagenaar 54.56.
B-lijn (promoveren): 1. Jana & Harrie 
v.d. Acker 56.16; 2. Hannie d. Laat & 
Zus v.d. Rijt 53.33; 3. Ardie & Johan v 
Bakel 53.05; 4. Nel v. Hout & Riet v.d. 
Laar 52.82.
C-lijn (promoveren): 1. Cor v. Gerwen 
& Toon v.d. Vleuten 55.91; 2. Ans v. 
Bakel & Riky v.d. Schoot 53.02; 3. 
Hans van den Brand & Jo Verhoeven 
52.71; 4. Tineke Klomp & Lenie Tijsma 
52.64.       
Aanstaande zaterdag herfstdrive. Je 
kunt nog meedoen . Bel 472824 of 06 
29340834                      

zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbalcompetitie

Programma ma 11/11:
Amigos Menswear/van Dijk – 
Presenteert.com  21.00u
Huiskens Optiek en Horen – 
JT Carservice/van Kasteren 21.45u

Uitslagen vrij 25/10:
Wetering Boys – 
www.twinscooking.nl 1-3
Royal Queen Seeds – 
Rewi/van Acht 4-2
HNM-Finance – 
Afisca Adm. En Belastingadvies  8-2
Amigos Menswear/v. Dijk – 
Huiskens Optiek en Horen 4-8
Ma 28/10:
Woonwinkel Excl. Wonen – 
Pijnappels/van Schijndel 4-3
Presenteert.com – 
JT Carservice/van Kasteren 3-6

hardlopen

Uitslagen Fortuna ‘67

VestingstadRun Woudrichem, 
2 november 

Mannen Trim 



Woensdag 6 november 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 47

UitslagenDames MHC gelukkig met 3-2 
overwinning op Tegelen

hockey

Een onstuimige wedstrijd was het 
afgelopen zondag. In een herfst-
achtig decor kregen de Rooise 
dames geen grip op het fanatieke 
Tegelen. Maar ook Tegelen ontbrak 
het aan controle waardoor het een 
open wedstrijd werd. Tegelen be-
gon sterk en zette de Rooise ver-
dediging onder druk. Deze linie, 
bestaande uit een mix van ervaren 
meiden en jonge talenten hield 
wederom goed stand. Renee van 
de Broek hield haar doel tot de 
rust schoon. Rooi kwam daarom 
zo’n tien minuten voor rust op 
voorsprong door een erg mooi in-
geschoten strafcorner van Karien 
Thielen, die na afloop zou wor-
den benoemd tot ‘Woman of the 
Match’. 

Tegelen liet het er niet bij zitten en 
kwam na rust op gelijke hoogte. 
Ook deze keer viel de goal uit een 
strafcorner. Loes van der Heijden, 
die kort na rust moest uitvallen met 
een rugblessure, werd centraal in de 
verdediging uitstekend vervangen 
door Lisa van de Ven, die pas net 
weer hersteld was van griep. Door 
het leveren van nog wat extra ener-
gie kon Rooi de druk op Tegelen in 
de loop van de tweede helft weer 
wat opvoeren. Uit een van de aan-
vallen kwam Rooi dan ook opnieuw 
op voorsprong. Ietwat gelukkig 
werd een voorzet van Karien 
Thielen door een van de Limburgse 
verdedigster in het eigen doel ge-
tikt. 
Tien minuten  voor tijd werd het 

ook nog 3-1 toen Pleun de Leijer 
een prachtige voorzet gaf op Lin 
Schakenraad, die met haar back-
hand het doel trof. In de slotfase 
wist Rooi snelle aanvallen via Iris 
van de Loo en Annelous Oerbekke 
helaas niet meer tot doelpunten te 
promoveren. En ook de balvaste 
Corinne van Uden was nog dicht-
bij een treffer. Twee minuten voor 
tijd bracht Tegelen kortstondig de 
spanning terug in de wedstrijd door 
een strafbal te benutten. Toch hield 
Rooi stand en was de marge van 
een doelpunt voldoende. Dankzij 
de overwinning blijft Rooi op een 
derde plek staan en aansluiting 
houden met de top. Volgende week 
zal een bezoek worden gebracht 
aan Basko in Veldhoven. 

92. Wim van Vugt 21.097 m 
2.00.24
Vrouwen Trim 
31. Tineke van Boxmeer 21.097 m 
2.13.06

Lucifer Trail Nijmegen, 27/10 
Mannen Trim 
193. Ge de Louw 16.660 m 
2.38.51 

Raboloop Mill, 2/11 
Mannen 40 
19. Luc  Minderhoud 10.000 m 
50.08
Mannen50 
14. Henry  Wijffelaars 10.000 m 
45.37 

hockey

MHC Sint-Oedenrode

Uitslagen senioren:  
Oedenrode D1 - Tegelen D1 3 - 2
Oedenrode D2 - Eindhoven D4 4 - 2
Oedenrode D4 - Don Quishoot D2 1 - 8
Oedenrode H1 - Waalwijk H1 3 - 3
Oedenrode H3 - Heeze H2 5 - 0
Boekel D2 - Oedenrode D3 7 - 1
Don Quishoot D4 - Oedenrode D5 0 - 2
Den Bosch H13 - Oedenrode H2 5 - 4
Nuenen H4 - Oedenrode H4 1 - 1
Nuenen HB - Oedenrode HA 2 - 3
Bommelerwaard HB - Oedenrode HB 0 - 3

Uitslagen jeugd:  
Oedenrode JB1 - Geel-Zwart JB2 4 - 4
Oedenrode JD1 - EMHC JD1 3 - 2
Oedenrode MA1 - Vlijmen MA1 5 - 3
Oedenrode MB1 - Hopbel MB1 3 - 1
Oedenrode MC2 - Geldrop MC5 1 - 2
Venlo JC1 - Oedenrode JC1 5 - 0
Berlicum MA2 - Oedenrode MA2 1 - 1
Eindhoven MB4 - Oedenrode MB2 1 - 2
Son MC1 - Oedenrode MC1 2 - 3
Helmond MC6 - Oedenrode MC3 3 - 2

Best MD2 - Oedenrode MD1 4 - 1
Son MD3 - Oedenrode MD2 3 - 0
  
Programma senioren zo 10/11: 
Oedenrode D6 - Eindhoven D8 11:30u
Oedenrode HB - Oss HB 11:30u
Oedenrode D3 - Den Bosch D13 13:00u
Oedenrode H2 - Oss H5 13:00u
Oedenrode H4 - Tilburg H18 14:30u
Oedenrode HA - HOD HC 14:30u
Weert D2 - Oedenrode D2 10:00u
Gemert H3 - Oedenrode H3 10:30u
HCAS D5 - Oedenrode D5 11:00u
Basko D1 - Oedenrode D1 12:45u
Blerick D2 - Oedenrode D4 13:00u
Uden H1 - Oedenrode H1 14:45u

Programma jeugd za 9/11:  
Oedenrode J8E1 - Helmond J8E1 9:00u
Oedenrode JE1 - EMHC JE2 9:00u
Oedenrode M8E2 - HOD M8E5 9:00u
Oedenrode ME4 - Eersel ME2 9:00u
Oedenrode MF1 - HCAS MF2 9:00u
Oedenrode ME2 - Best ME3 10:00u
Oedenrode MC3 - Peel en M. MC2 10:30u
Oedenrode MD3 - Geldrop MD3 11:30u
Oedenrode JC1 - Mierlo JC1 12:00u
Oedenrode MC2 - Tilburg MC14 13:00u
Oedenrode MB2 - Geel-Zwart MB6 13:30u
Oedenrode MA2 - Geel-Zwart MA4 14:30u
Cranendonck J8E1 - Oedenrode J8E2 9:00u
Geldrop JE2 - Oedenrode JE2 9:00u
Cranendonck ME1 - Oedenrode ME1 9:00u
Helmond ME4 - Oedenrode ME3 9:00u
Heeze JF1 - Oedenrode JF1 9:30u
Deurne M8E1 - Oedenrode M8E1 9:30u
Oss MD2 - Oedenrode MD1 10:30u
Civicum MD3 - Oedenrode MD2 11:30u
Son JD1 - Oedenrode JD1 13:00u
HCAS MC1 - Oedenrode MC1 13:30u
Son JB2- Oedenrode JB1 14:00u
Eindhoven MB2 - Oedenrode MB1 14:30u
MOP MA2 - Oedenrode MA1 17:30u
  
  

Rooi Heren 1 pakt één punt na spannend slot
Na de mindere pot van vorige 
week tegen DES was het afgelo-
pen zondag Waalwijk die op be-
zoek kwam in Rooi. Ondanks dat 
Waalwijk op de zesde plek stond, 
beloofde het toch een erg span-
nende wedstrijd te worden. 

In de eerste tien minuten was het 
rooi die al grote kansen kreeg om 
de score te openen. Helaas was 
het Waalwijk die laat in de eerste 
helft door een grote fout van de 
scheidsrechter op 1-0 voorsprong 
kwam. 

Na de bespreking in de rust maak-
te Rooi zich nog geen zorgen. Het 
hockey zat goed en de kansen 
kwamen in overvloed. Toch was 
het Waalwijk die de 2-0, onterecht 
als je kijkt naar het aantal kansen, 
scoorde. Met nog vijftien minuten 

op de klok was het Piet van 
Eijndhoven die twee keer de straf-
corner snoeihard in de goal sleep-
te. In de slotfase van de tweede 
helft wist Martijn van Hemert, na 
een prachtige pass van Willem, op 
een 1 tegen 1 te komen met de 
keeper en deze kans te benutten.
Helaas waren niet alle drie de pun-

ten besteed 
voor Rooi, 
ze moesten 
het doen 
met één 
punt omdat 
Waalwijk in 
de laatste minuten de stand op 3-3 
te brengen. 
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Programma-informatie

Sinterklaasprogramma 2013

Van een speciale correspondent 
in Madrid heeft TV Meierij ver-
nomen dat Sinterklaas een 
tweetal pieten vooruit heeft ge-
stuurd om zijn komst voor te be-
reiden. TV Meierij gaat die pieten 
opsporen en maakt er elke dag 
een nieuw verslag van.
Uitzending van 11 tot en met 15 
november.
Uitzendtijden: 01:00 – 04:00 – 
07:00 – 10:00 – 13:00 – 16:00 – 
19:00 en 22:00 uur

Rondje Rooi 

Dit programma kijkt tot en met 
13 november terug op de vol-
gende zaken: 
- Rooise Kwis krijgt veel respons 
-  Duiven van Kinderboerderij Kie-

nehoeve in nieuwe woning
- Proefduiken met Aqua Libre 
-  Rosanne van Esch genomineerd 

voor “Mooi Mens” 
-  ANWB-fietsverlichtingsactie 

met schooljeugd bs. De Sprongh  
- Sportgala 2013 
-  IVN-project Nacht van de Nacht 

met nachtelijk Rooi van boven 
gezien 

-  Scheidende gemeentelijke be-
stuurders -  deel 2 

-  Wil Agema-Kersten exposeert 
in Mariëndael 

-  Groot Roois Dictee vanuit 
raadszaal gemeentehuis

Rondje Rooi wordt uitgezonden 
op de volgende tijden
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 
uur. 
De inhoud wordt elke 2 weken 
vernieuwd.
 

www.facebook.com/demooirooikrant

13 juni - 30 november
Tentoonstelling Heilige Oda

Martinuskerk 

25 oktober - 12 december 
Foto-expositie 
Hans Vervloed

Bibliotheek 

27 oktober - 22 december 
Tentoonstelling 

Wil Agema-Kersten
Mariëndael 

6 november 
Diabetesdagen

Apotheek Dommelrode 

6 november 
Viering 10-jarig bestaan 
Roois Cultureel Erfgoed

Knoptoren 

7 november 
Cursus zelfverdediging 

voor vrouwen
Damiaancentrum 

7 november 
PubQuiz M.H.C.
Sint Oedenrode

clubhuis 

8 november 
90’s Party

Café Van Ouds 

8 november 
Nerd Party

The Joy 

8 - 9 november 
Roemrijk Rooi Revue

Mariëndael 

9 november 
Live de band “Meuk”

Café Van Ouds 

9 - 10 november 
Tentoonstelling 

Rooyse Vogelvreugd
Clubgebouw KV Rooi 

9 november 
Oceandrum maken

Leef & Vind 

9 november 
Elf-elf bal
De Beurs 

9 november
Onthulling 

nieuwe Jeugdprins
de Beurs 

9 november 
Lions Mosselavond

De Beckart 

9 november 
Private Label
d’n Dommel 

9 november 
Onthulling nieuwe Prins

de Beurs 

9 november 
A-Meezing 2
De Ossekop 

10 november 
Wereldboomfestival

Olland 

10 november 
Roemrijk Rooi Revue 
middagvoorstelling

Mariëndael 

10 november 
Orgelconcert met 
Marcel Verheggen

Martinuskerk 

10 november 
Dag van de Mantelzorg

Zorgboerderij Dommelhoeve 

11 november 2013 - 
24 februari 2014
Persoonlijke en 

Intuïtieve Ontwikkeling
Het Lindenhuis

 12 november 
KBO fi lm: Avond Amour

Odendael 

13 - 14 november 
Jongerenevent 

Klaar voor je toekomst

14 november 
De bril van Bomans

Bibliotheek 

14 november 
Onderonsje: vilten
Damiaancentrum 

15 november 
Bloedsuikertestdag

Apotheek Dommelrode 

15 november 
Optreden van ’t Akkoordje

Odendael 

16 november 
Stoplichtfeest 

“speciaal voor vrijgezellige mensen”
café Van Ouds 

16 november
WC Experience

Oud Nijnsel 

17 november 
Intocht Sinterklaas

Sint-Oedenrode 

17 november 
Olat wandeltocht

camping de Kienehoef 

17 november 
Rikken en jokeren

Dorpsherberg 

19 november 
Lezing: De heilige Oda

de Gouden Leeuw 

20 november 
Roois Biergilde
café van Ouds 

22 - 24 november 
26e Rooise Klompenklets

De Beurs 

24 november 
Mathieu Dirven Koffi econcert

Kasteel Henkenshage 

24 november 
Open Rooise Crosslopen
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