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Folders deze week:

De Nachtegaal

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

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

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Werkgroep Martinushuis voelt zich gepiepeld door college
Door een “misverstand” over de 
cijfers is de laatste hoop van de 
werkgroep Martinushuis om het 
pand te behouden met de huidige 
functies, de bodem ingeslagen. 
In besprekingen met portefeuille-
houders René Dekkers en Jeanne 
Hendriks had de werkgroep een 
verkeerd beeld gekregen van de 
kosten, aldus Dekkers.

Hij erkent dat het misverstand in 
de hand is gewerkt doordat de 
Werkgroep nooit inzage heeft ge-
had in de exploitatiecijfers. Zo kon 
het volgens Dekkers gebeuren dat 
zijn mededeling dat de energie-
kosten en dergelijke 50.000 euro 
per jaar zouden bedragen, door 
de werkgroep als een kans werden 
gezien om daar flink in te snoeien. 
In dat bedrag zaten echter veel 
andere posten, de energiekosten 
alleen bedroegen 14.000 euro. 
Ook bij alternatieven om de kos-
ten te drukken werden de kosten 

volgens het college zwaar onder-
schat. “Tja, hoe leg je globale cij-
fers uit?” verzuchtte hij. “Maar we 
moeten tot de conclusie komen 
dat hun ideeën ons te weinig hou-
vast geven voor een rendabele ex-
ploitatie.”

Om te stellen dat de werkgroep 
teleurgesteld is in die conclusie 
is zwak uitgedrukt, blijkt uit een 
gesprek met Adri Liefkens van de 
werkgroep. “We hebben volop al-
ternatieven aangedragen voor een 
rendabele exploitatie maar weten 
nu dat voor het college tevoren 
al vaststond dat het Martinus-
huis in de verkoop zou moeten, 
om Mariëndael te redden. Die 
twee zijn namelijk door hen ge-
koppeld. Door de feitelijke cijfers 
verborgen te houden hebben wij 
nooit een eerlijke kans gehad om 
hun berekeningen te weerleggen. 
Dat die gegevens niet openbaar 
mochten worden omdat het pand 

verkocht wordt, is een schijnar-
gument want wij hebben beloofd 
om die informatie vertrouwelijk te 
houden, maar daar wilden ze niks 
van weten. Steeds veranderende 
gegevens en geheimhouding van 
de onderbouwing van de voorstel-
len maken het werk van de werk-
groep onmogelijk en voorkomen 
een correcte, open besluitvorming. 
Burgerparticipatie: een loze kreet? 
De mensen die zeggen: “Ze doen 
toch wat ze willen”, zouden zo 
maar eens gelijk kunnen krijgen.”
In de scenario’s van het accommo-
datiebeleid staan naast het Sint- 
Martinushuis ook de Sint-Paulus-
gasthuisjes en de Werf bovenaan 
de verkooplijst van de gemeente. 
Het college wil het Scoutingge-
bouw en ’t Pluugske leeg maken 
“en daarna zien we wel wat we 
ermee doen” aldus Dekkers. De 
gemeente wil dan wel maatrege-
len nemen om verpaupering en 
vernielingen tegen te gaan.

Van Boxmeer schenkt gedeelte opbrengst aan jeugdcarnaval

Slukske 55: carnavalskraker 2013
Papgat is weer een nieuwe li-
keur rijker, Slukske 55. Afgelopen 
woensdagmorgen bij de kiosk over-
handigde Jolanda van Boxmeer de 
eerste flessen aan Ed Steenbakkers 
(president van Stichting Papgat) 
en Henry van den Elzen (voorzitter 
Stichting Jeugdcarnaval). Zij waren 
zeer verguld en keken reikhalzend 
uit naar het nieuwe drankje, vooral 
Henry. Niet alleen om te proeven 

hoe het smaakt, maar ook 
omdat de verkoop ervan 
ondersteunend is voor 
Stichting jeugdcarnaval. 
Zo smaakt Slukske 55 ex-
tra lekker.

Iedere keer weer krijgt het 
team van drankenhandel 
Van Boxmeer het voor el-
kaar om een nieuwe likeur 
in de markt te zetten. 

» lees verder op pag. 8

Rooise marathon als alternatief voor New York
Het lijkt een gewoonte te worden 
dat Fortuna '67 in een jubileum-
jaar een marathon houdt. Vijf jaar 
geleden bij het 40-jarige bestaan 
hield de Rooise atletiekvereniging 
haar eerste marathon. Afgelopen 
zondag werd de 45e verjaardag 
weer met een marathon gevierd. 
Vijf jaar geleden won Rooienaar 
Thijs Dekkers in een tijd van 2.40 
uur. Dit jaar was Dekkers beste 
Rooienaar zevende in een tijd van 
3.00.57 uur. Mark Huisman uit 
Schijndel won deze uitgave. 

» lees verder op pag. 33

nog 87 dagen
tot carnaval 

nog 87 dagen
tot carnaval 
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

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

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

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

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

     uitvaart@akuis.nl

DANKBETUIGING

Dankbetuiging

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele 
blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, na het 

overlijden van mijn vrouw, ons mam en onze lieve oma.

Mariet Bekkers - Baijens 

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, dat zij bij zo 
velen geliefd was.

Hein Bekkers, kinderen en kleinkinderen

Sint-Oedenrode, november 2012

Een hand, een woord, een kaart, 
een bloem, het voelt zo goed
als je van iemand 
die er altijd voor je was,
afscheid nemen moet

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen
voor al het medeleven na het overlijden van

ons mam, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Sjaan Heesakkers - Versantvoort 

In het bijzonder bedanken wij de verzorging van 
Odendael afdeling Jasmijn, Dokter Roos, Pastoor 
Vincent Blom en Uitvaartverzorging Antwan Kuis.

Familie Heesakkers

Lieve Twan

Waarom… die redenen, gedachten, 
alles vliegt door ons heen!

Jouw gezelligheid, jouw lach, 
jouw aanwezigheid.

Je mooie gezin, je trots…
Groot is en wordt het gemis.

En wij Twan, wij zijn er heel stil van…
Vind rust lieve vriend.

Je vrienden

Lieve Ellen, Fleur, Femke, Aniek , Silvie en Maaike
Wij zijn er voor jullie.

Wij ontvingen het droeve bericht
van het overlijden van

Twan Habraken

Twan is ouder van Fleur uit groep 8, Femke uit groep 7,
Silvie uit groep 3 en Maaike uit groep 2 van bs. Kienehoef  

Het is goed
dat je hier bent geweest.

Wij hebben je gezien
als liefdevolle vader
van Fleur, Femke,
Silvie en Maaike.

Herken ons respect
dat zich zal vertalen

naar oprechte zorg en aandacht
voor jouw kinderen.

Wij wensen Ellen, Fleur, Femke, Silvie, Maaike en de familie veel sterkte toe.

Namens alle kinderen,
Ouders en leerkrachten van

Basisschool Kienehoef
Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode, 

Gery van Meersbergen, directeur
Frans de Baaij, voorzitter CvB

Sint-Oedenrode, 5 november 2012
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OVERLĲDENSBERICHTEN
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Sluit Kinderboerderij “Kienehoeve” haar poorten?
Tijdens de gemeentelijke informa-
tiebijeenkomst over het toekom-
stig accommodatiebeleid zijn al-
lerlei zaken aan de orde gekomen. 
Een daarvan was de ‘optie’ de Kin-
derboerderij te verkopen. 

Nogal wat verontruste Rooienaren 
hebben Stichting Kinderboerderij 

Kienehoeve gebeld met de vraag 
of de boerderij dicht gaat?  Het 
bestuur van de stichting laat we-
ten dat van verkoop, vooralsnog 
geen sprake is en dat alle geplande 
activiteiten gewoon door gaan! De 
lampionnenoptocht naar de nieu-
we kerststal  – zaterdag 8 decem-
ber a.s. – vertrekt, zoals elk jaar,om 

18.30 uur vanaf het parkeerterrein 
aan de Zwembadweg. Ook gaat 
het bestuur door met het plannen 
van alle kinderactiviteiten, in en 
rond de boerderij, voor 2013! We 
hopen met dit bericht onze vaste 
bezoekers gerust te stellen. U blijft 
welkom!

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

Ollandseweg en 
Vogelenzang 
“bebouwingscon-
centratiegebieden”
Het gebied grenzend aan de zuid-
kant van de Ollandseweg, aan de 
grens van de bebouwde kom, en 
het gebied dat grenst aan de zuid-
kant van Vogelenzang tussen Sloef, 
Broekdijk en Leunestraat, zijn door 
het college ingetekend als bebou-
wingsconcentratiegebied. Dat wil 
zeggen dat op die locaties bij voor-
keur gebouwd mag worden.

“Maar niet overal,” aldus porte-
feuillehouder Cees van Rossum. 
“Bij de Ollandseweg bijvoorbeeld 
zal dat niet worden toegestaan op 
plaatsen waarbij door bebouwing 
het zicht op de Dommel zou ver-
dwijnen.”
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KEURSLAGERKOOPJE

500 gram rundergehakt + 4 

speklapje

samen

5

95

SPECIAL

Kip met pit

100 gram

1

60

VLEESWARENKOOPJE

bij 200 gram

boterhamworst

GRATIS 100 gram mosterdspek

WEEKAANBIEDING

KIPHOUTHAKKKERS

4 STUKS

5

99

TIP VAN UW KEURSLAGER

SHOARMAPAKKET

VLEES&SAUS&BROODJES

PER PAKKET

6

00

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

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

www.kluijtmans.keurslager.nl

info@kluijtmans.keurslager.nl

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

Kom Proeven!!

Kaasstunt !! De absolute top
Beemsterkaas exclusief  jong 500 gr. € 4,59
Kom proeven !!

Extra voordeel !! De absolute top
Beemster kaas exclusief belegen 500 gr. € 5,25
Natuur gerijpt !

De lekkerste lite kaas
Beemster kaas exclusief 25+
Mild gerijpt 500 gr. € 6,25

Recht van de boerderij
Boerenkaas jong belegen Meshanger
Puur natuur 500 gr. € 5,95

Ambachtelijke vleeswaren, vers van het mes
Berliner 100 gr € 0,99
Katenspek 100 gr. € 1,49
Ontbijtcervelaat 100 gr. € 1,75

Wij maken er gehakt van;
Oma’s gehakt 100 gr. € 1,19
Sambal gehakt 100 gr. € 1,09
Nieuw – Boeren bol 100 gr. € 1,29

Iedere vrijdag 
ouderwets schouw gerookte boerenham 100 gr. € 2,19

Gezellig samen ontbijten op O.B.S. de Springplank
Afgelopen week was het de week 
van Het Nationaal Schoolontbijt. 
O.B.S. de Springplank deed daar 
ook aan mee. In deze week ont-
bijten de kinderen een keer uitge-
breid samen op school. Daarnaast 
leren ze doormiddel van lespak-
ketten waarom ontbijten zo goed 
voor je is. Samen ontbijten geeft 
energie, het helpt een gezond ge-
wicht te houden en is vooral heel 
gezellig. Naast de leerkrachten 
informeert Het Nationaal School-
ontbijt ook de ouders over het nut 
van ontbijten. 

De leerlingen van O.B.S. de Spring-
plank kijken terug op een gezellige 
bijeenkomst en zijn druk bezig met 
een bedankje voor bakkerij Bek-
kers, die dit jaar voor het verse 
bruine en volkorenbrood, krenten-
bollen en mueslibollen zorgde. 

Meer foto’s zijn te zien op 
www.obs-despringplank.nl 

Primera Sint-Oedenrode 
voor al uw stomerij zaken

 ...even naar Primera

November Actie stomerij

2e pantalon 
voor € 4,99

Borchgrave 41 5492 AT Sint-Oedenrode 
0413 477049

Schijndelseweg 65
5491 TA St. Oedenrode

Tel: 0413 - 472529
www.tuincentrumkrans.nl

special import uit Amerika
Sfeer verhogende 

muziek speeldoosjes en sneeuwbollen
stuk voor stuk collectors items

Ook een ruime keuze in kerstboomdecoraties,
 geurkaarsen, geurlampen en streekproducten
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kpn winkel | kpn.com/glasvezel | 0800 0404

Stap nu over 
op Glasvezel 
Alles-in-één 

Standaard

Met gratis 
monteur

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

45.-

De eerste 
3 maanden

�67.11

/mnd*

Overzicht veilingstukken verkiezing 
Ondernemer van het Jaar
1. Puincontainer voor 6 m3 puin. Geplaatst in een straal van 7 km.
Beschikbaar gesteld door A. van Liempd Sloopbedrijf BV
2. Schilderij non-figuratief.
Beschikbaar gesteld door Notariskantoor Grimbel Du Bois
3. PSV voetbalshirt met handtekeningen. Ingelijst.
Beschikbaar gesteld door van Aarle Houtbedrijf BV
4. Rododendronstruik. Groot formaat 1,5 breed hoogte 1,6 meter. 
Wordt aan huis afgeleverd.
Beschikbaar gesteld door Boomkwekerij Gebr. van den Berk BV
5. Zeefdruk tweeluik. “Pas du deux”
Beschikbaar gesteld door Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel
6. Dinerbon voor 4 personen inclusief de drankjes.
Beschikbaar gesteld door de Rooise Boerderij
7. 4 VIP kaarten voor het World Hockey Event te Rotterdam in juni 
2013, inclusief maaltijd en drankjes.
Beschikbaar gesteld door Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel
8. Optreden van het seniorenorkest Dommelvolk gedurende 50 minuten.
Locatie  naar keuze binnen een straal van 30 km.
Beschikbaar gesteld door seniorenorkest Dommelvolk.
9. Ets “Three of a kind” inclusief lijst van Michel van Overbeeke.
Beschikbaar gesteld door Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel
10. Wijnproefavond aan huis voor 20 pers. Inclusief druiven en kaas.
Beschikbaar gesteld door KE Trading South African Wines
11. Tuinontwerp voor een particulier.
Beschikbaar gesteld door H 8 ontwerpbureau.
12. Gesigneerd shirt van Rabobank Olympische hockeyvrouwen.
Beschikbaar gesteld door Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel
13. Advertentie van een halve pagina in weekblad DeMooiRooiKrant.
Beschikbaar gesteld door DeMooiRooiKrant
14. Een tweeluik. Schilderij van Jan Sonnemans.
beschikbaar gesteld door Galerie Jan Sonnemans
15. Vijf adviesuren van Bol Adviseurs.
Beschikbaar gesteld door Bol Adviseurs
16. Luxe Bureaustoel.
Beschikbaar gesteld door Ahrend Produktiebedrijf Sint-Oedenrode BV
17. Zeefdruk “Mountain Song IV” Van Michel van Overbeeke, inclusief lijst.
Beschikbaar gesteld door Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel
18. Golfvakantie voor 2 pers. in Frankrijk. 6 Overnachtingen geheel 
verzorgd incl. vervoer.
Beschikbaar gesteld door mede-eigenaar van Golf de Saint Junien

Coöperatieve Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel U.A. 
gevestigd te Schijndel

Wij nodigen leden van de afdeling 

Particulieren van harte uit voor 

de afdelingsvergadering op maandag 

22 november 2010. U bent welkom 

vanaf 19.30 uur in de Beurs, Heuvel 44 

in Sint-Oedenrode. 

In het eerste deel van de vergadering

wordt een toelichting gegeven op de

jaarcijfers 2009 en de huidige bancaire

ontwikkelingen. Daarnaast blikt de

ledenraad terug en vooruit. 

Tevens staan we stil bij het vertrek van

Theo van Hoek, directeur Particulieren. 

Hij neemt per 1 januari 2011 afscheid van

onze bank.

Als afsluiting is misdaadverslaggever John

van den Heuvel onze gast. 

De volledige agenda en de notulen van

de vorige vergadering liggen voor leden

van de afdeling ter inzage op onze

kantoren in Schijndel en Sint-Oedenrode.  

We hopen u te mogen verwelkomen!

De afdelingscommissie & de directie

Hieronder vindt u de verkorte agenda:

- Opening 

- Notulen vorige vergadering 

- Toelichting op de jaarrekening 2009  

- Ontwikkelingen coöperatief bankbedrijf 

- Ledenraad aan het woord 

- Aandacht voor het vertrek van 

  Theo van Hoek, directeur Particulieren

- Mededelingen en rondvraag 

- Lezing John van den Heuvel

Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel

Onze leden van de afdeling
Particulieren zijn van harte welkom.
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Morgen kan
    altijd beter

Peter Hulsen

•Bedrijfsovername

•Bedrijfsoptimalisatie

•Bancaire begeleiding

•Management coaching

•Ondernemersplannen

•Belastingadvies

Europaweg 160a
5707 CL Helmond
Tel. 0492 505300
Fax 0492 554330
info@nieuwenhof-hulsen.nl

Maak een afspraak 
voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek

www.nieuwenhof-hulsen.nl

Bedrijfskundig Bancair Belastingadvies

V i s i o n  &  S o u n d

Hoofdsponsor: Mediasponsoren:

Belangrijke co-sponsors:

Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op 17 november a.s. vindt de feestelijke verkiezingsavond plaats in 't Leeuw-
ke te Nijnsel. Ontvangst vanaf 19.30 uur. Start programma om 20.00 uur. 
Toegangskaarten a € 62,50 all in zijn te verkrijgen bij de heer Bart van Gerwen 
tel. 06-54310076, via info@rovjlions.nl of bij DeMooiRooiKrant in het dorp.

Prijswinnaars Oldtimer en Hotrodbeurs bekend
De prijswinnaars voor de vijf keer 
twee toegangskaartjes voor de 
Oldtimer- en Hotrodshow in het 
Autotron van Rosmalen zijn be-
kend. Van de tientallen inzenders 
wisten meer dan tien mensen het 
goede antwoord op de vraag over 
wanneer een auto voor de belas-
tingdienst een Oldtimer is. Na 
loting hebben de volgende men-

sen kaarten gewonnen: Rob van 
der Steen, Marion van Boxtel, Ad 
Peeters, Ad Verhagen en Paul Da-
niels.

Tot het einde van 2011 waren dat 
alle auto's die ouder waren dan 25 
jaar. Vanaf 1 januari van dit jaar 
geldt dat voor auto's van na 1 ja-
nuari 1987 niet meer. Er komen dus 

geen 'nieuwe' oldtimers meer bij.

De winnaars van de kaartjes kun-
nen deze kaartje op vertoon van 
een afdruk van hun verzonden 
email met het juiste antwoord de 
kaartjes tot en met vrijdag op het 
kantoor van DeMooiRooiKrant 
komen halen. Alle prijswinnaars 
van harte gefeliciteerd.
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Gijs & Cas
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Vier generaties Van Boxtel

Met de geboorte van Fenne op 
4 oktober 2012 telt de familie 
Van Boxtel, woonachtig in Sint-
Oedenrode, vier opeenvolgende 
generaties vrouwen. Dit leuke 

nieuws verblijdde natuurlijk de 
hele familie, want het is toch wel 
iets heel bijzonders. 

Dochtertje Fenne, tweede kindje 

van trotse moeder Monique, lag 
knus bij haar op schoot te midden 
van drie trotse vrouwen. Ze gingen 
gezellig met z’n viertjes op de foto. 
De jongste spruit Fenne bewijst 
al heel fotogeniek te zijn, want 
ze knipoogde af en toe en lachte 
nieuwsgierig naar de camera, wat 
uiteindelijk het bovenstaand fami-
liekiekje opleverde. Met van links 
naar rechts: overgrootoma Maria 
van Kessel (79 jaar), moeder Mo-
nique Verhoeven - van Boxtel (28 
jaar), dochtertje Fenne en oma Ma-
rion van Boxtel - Albers (54 jaar). 
Met de geboorte van de jongste 
telg wordt  de  familienaam Van 
Boxtel een generatie doorgegeven 
en daar zijn ze apetrots op. “Het is 
natuurlijk iets heel moois en aparts 
en in deze tijd is het heel bijzon-
der”, vertelt overgrootoma Maria 
enthousiast.  

Gezien in Nigeria

Na jarenlang trouwe dienst ruilde 
Partyservice de Leijer vorig jaar 
hun oude vrachtwagen in voor een 
nieuw exemplaar. Natuurlijk wisten 
ze niet waar het ‘oude beestje’ uit-
hing. Tot ze een foto binnen kregen 

van een actieve en oplettende Ne-
derlandse fotograaf uit Lagos (Nige-
ria). Hij mailde het kiekje naar Rooi, 
tot groot plezier van partyservice De 
Leijer. Dus ook daar zijn ze graag 
van de partij als er wat te vieren valt!

Wilt u een foto uit 
DeMooiRooiKrant bestellen? 

Staan er foto's in de krant 
die voor u een bijzondere 

betekenis hebben? 

DeMooiRooiKrant biedt aan 
lezers de mogelijkheid een full 
colour foto-afdruk te bestellen. 
Het formaat van de foto-afdruk 

is 20x30 cm. (a4)

Stuur een mail met het week 
nummer + pagina nummer naar 
redactie@denmooirooikrant.nl

Een foto kost € 5,95.
 

Contante betaling 
op het kantoor 

Heuvel 17 Sint-Oedenrode. 

DeMooiRooiKrant & MooiRooi.nl 
de informatiekrant van 

Sint-Oedenrode en omstreken.

UW INLIJSTWERK

VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL 

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

www.brabantlijsten.nl

verf behang
& woondecoratie

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

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

Antwan Kuis

Wij zijn trots  op ons kleinkind

Max van den Bongaardt 

geboren op 29-10-2012

de Opa’s en Oma’s 
van den Bongaardt en Baselmans

Heel veel dank 
voor de hartelijke belangstelling 

en attenties bij ons 
50-jarig huwelijk.

Piet en Ricky Voss

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

Kam Fa biedt 
vrijwilligers 
gratis diner
Een prachtig gebaar van Chinees 
restaurant Kam Fa uit Sint-Oe-
denrode. Op 20 november biedt  
het 20 Rooise vrijwilligers een 
gratis diner aan. Daarmee wil 
Kam Fa waardering tonen aan 
mensen die zich gratis en voor 
niets inzetten voor de maat-
schappij.

Wie zijn deze 20 geluksvogels? 
Dat heeft u bijna zelf in de hand. 
Kent u iemand die zich al jaren be-
langeloos inzet voor een stichting, 
vereniging of instelling? Meld die 
persoon dan voor 18 novembe-
raan bij DeMooiRooiKrant via 
redactie@demooirooikrant.nl of 
0413-479322. Uiteindelijk vindt 
er een loting plaats en worden de 
winnaars op de hoogte gebracht. 
Het is de bedoeling van Kam Fa 
om dit speciale diner ieder jaar te 
organiseren. Bij het opgeven van 
een persoon het telefoonnummer 
en email vermelden. 

Tess
31-10-2012

Geboren

Paul en Linda 
van Gastel-Kusters
Margrietstraat 14
5492 JM Nijnsel

Trots en blij verwelkomen wij
onze kleinzoon

Tim
Hans - Eddie

5-11-2012
Namens familie van der Pol

en familie Habraken

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

Wendy

Zusje van Indya & Lynn

Dochtertje van Jeroen & Wendy Botti

Haakakker 30 - 5466 NA Eerde

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 soepen 
€ 0,50 goedkoper.

Tijdens de bouwvak zijn wij gewoon geopend.

 Iedere woensdag: alle gebakkenvisschotels
   € 1,00 korting
Iedere donderdag:  ovenschotel € 6,95

Voor meer info: Plein 1944 nr. 39, Schijndel
 tel. 073.5492218  -  www.SlagerijdenniSVandeVen.nl
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Maak kennis met een wereld van vers vlees uit onze regio, van 
ambachtelijke, huisgemaakte vleeswaren en van specialiteiten 
als drooggerijpt vlees van het Belgische witblauw runderras.
De grote hobby (zoals hij dat zelf noemt) van meester-
worstmaker Dennis is het roken boven een bed van beu-
ken- en eikensnippers in een 40 jaar oude rokerij. Steeds 
vaker komt hij met nieuwe, door hem zelf ontwikkelde 
producten, zoals een groot aantal gerookte worsten met 
hoogwaardige ingrediënten als truffel, venkel en rode port, 

waarmee hij de ene na de andere prijs in de wacht sleept. 
Door de verkoop van vlees van hoge kwaliteit, van vrouwelijke 
dikbilrunderen uit de directe omgeving wil Dennis van de Ven 
zich nadrukkelijk onderscheiden van het aanbod in o.a. de gro-
tere zelfbedieningszaken. Niet voor niets is het ambachtelijke 
karakter van zijn aanpak terug te vinden in de naam van zijn 
zaak. Laat u adviseren door Dennis van de Ven en zijn mede-
werkers en geniet met vrienden en familie van een eerlijk en 
heerlijk stukje vlees!

Komende zaterdag  zal  er bij slagerij Dennis van de  Ven op  
Plein 1944  een  proeverij van originele Parmaham plaatsvin-
den.  De proeverij wordt  georganiseerd samen met het Con-
sorzio del Prosciutto di Parma, de overkoepelende organisatie 
van producenten uit de regio van Parma.  
In de winkel zal door een medewerker van het Consortium op 
traditionele wijze  met een Berkel snijmachine handmatig  de 
ham gesneden worden. Klanten krijgen uitleg over de geuren 
en smaken, de herkomst en hoe de ham het best te bewaren 
of te gebruiken. Tevens  worden zij  in de gelegenheid gesteld 
het product  te proeven. U kunt de gehele dag van onze proe-
verij komen genieten.
Parmaham is een van de bekendste producten van  de Itali-
aanse keuken, en is over de gehele wereld geliefd. Parmaham 

is een 100 % natuurlijk product.  Bij de productie mogen (bij 
wet geregeld) geen conserveringsmiddelen of additieven ge-
bruikt worden.  Slechts vlees van rijpe Italiaanse varkens,  zee-
zout uit  Calabrïe en tijd (minimale rijping van 12 maanden) 
zijn de ingrediënten.  Dit zijn de geheimen  van haar  heerlijke 
smaak en aroma. 
Hoewel de naam in Nederland bij bijna iedereen bekend is, 
komt het nog vaak voor dat er een imitatieproduct als Parma-
ham verkocht wordt. Originele Parmaham, zoals deze uiter-
aard ook bij Dennis van de Ven verkocht wordt, is te herken-
nen aan de kroon op de verpakking of op de ham.  

Tot ziens bij de proeverij. 
Dennis van de Ven en medewerkers.

Zaterdag 10 november, Proeverij van Parmaham in onze slagerij.

Welkom in de wereld van Ambachtelijke Slagerij Dennis van de Ven
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Om u zo breed mogelijk te informeren

De UITVAARTpresentatie 

Een dag volop informatie. Op vrij-
dag 9 november van 10.00 - 22.00 
uur. Op deze dag wordt er een pre-
sentatie aangeboden door 14 deel-
nemers van zaken rondom de uit-
vaart. Zij laten u zien en horen wat 
de mogelijkheden zijn in deze tijd. 

De deelnemers willen u graag in-
spireren en uitnodigen voor een 
bezoek aan deze presentatie. Wat 
u te horen en te zien krijgt, is rouw-
verwerking kind en volwassenen, 
de uitvaartfotograaf, bloemwer-
ken, testament en erfrecht, bege-
leiding bij een uitvaart, vernieuwd 
rouwdrukwerk, gedenksieraden, 
kunstzinnige en gangbare urnen, 
boekwerken, de uitvaartzangeres, 
spirituele begeleiding bij de uit-

vaarten en diverse rouwkisten. 
Er worden op deze dag diverse le-
zingen gegeven door o.a. de no-
taris en de uitvaartondernemer. 
Tevens ook lezingen over rouw-
verwerking bij jongeren en de pal-
liatieve zorg.

Vrije entree met een kop koffie/
thee
U bent welkom op deze dag in 
zalencentrum ’De Beurs’ in Sint-
Oedenrode met een vrije entree. 
U wordt ontvangen met een kop 
koffie/thee. De lezingen worden 
boven in een aparte zaal gehou-
den, die hiervoor als gehoorzaal 
dient. Deze uitvaartpresentatie 
wordt geheel verzorgd door 
Huijbers Uitvaart.

De lezingen worden verzorgd op de volgende tijden:
-  Huijbers Uitvaart ‘over de uitvaart’ 10.45 - 11.30 uur
-  Tineke van Asseldonk ‘rouwen met jongeren’ 14.15 - 15.00 uur
-  Thuiszorg Pantein ‘palliatieve zorg’      16.00 - 16.45 uur
-   Notaris 
    Albert Grimbel du Bois ‘erfrecht en testament’ 19.30 - 20.45 uur
-  Marianne van Oorschot ‘zang’   op  diverse  tijden

advertorial

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Sinterklaas komt naar Rooi
Op 18 november zal Sinterklaas 
in Rooi zijn. DeMooirooikrant 
heeft gehoord dat de voorberei-
dingen al in volle gang zijn. Sin-
terklaas zal samen met zijn pieten 
weer een leuk programma maken 
voor de kinderen van Sint-Oeden-
rode.  Tijdens en na de aankomst 
zal er een programma zijn op het 
Sinterklaasplein (Kerkplein) on-
der leiding van Scouting Rooi. 
Daarna is er, zoals gebruikelijk, 
ook  een programma in sporthal 
‘De Streepen’.  Voor alle inwoners 
van Rooi een mooie gelegenheid 

om kennis te maken met de nieu-
we sporthal. 

Vanaf woensdag 7 november zijn 
de kaartjes  voor het programma in 
de sporthal, voor 1 euro per stuk, 
te koop. Verkoop adressen zijn:  
Roxs Electro World (Borchmolen),  
ZenZ (Kofferen),  Attent (Bos-
kant),  Kapsalon en nagelstudio 
Amazing (Nijnsel) en Café D'n 
Toel (Olland).  Iedereen die in de 
sporthal aanwezig  wil zijn heeft 
een kaartje nodig. Alle informatie 
is te vinden op www.sintrooi.nl. 

TV Meijerij heeft  al een tele-
foongesprek tussen Sinterklaas 
en de burgemeester vast kunnen 
leggen,  welke vanaf vandaag te 
zien is op tv. Sinterklaas was toch 
wel een beetje bezorgd of de in-
tocht in Rooi volgens plan zou 
kunnen verlopen.  Zit er wel vol-
doende water in de Dommel voor 
de boot? Zijn alle wegen weer 
veilig voor de Pieten? Is sporthal 
‘De Streepen’ weer klaar voor ge-
bruik? Dat wordt spannend; alle-
maal kijken dus!

Wilhelminastraat 20c - tel: 0499-422126 - www.huurbijharold.nl
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BROEKEN SALES
1 BROEK €52.25 excl.

OF

BIJ AANKOOP VAN 2 BROEKEN 
(à .€ 45.00 EXCL) 

1 THERMOHEMD CRAFT 
MET KORTE MOUWEN GRATIS

CRAFT THERMOHEMD 
ZWART OF GRIJS

De Rooi2000 pas is niet meer weg 
te denken uit Sint-Oedenrode. He-
den ten dage zijn er zo’n tiendui-
zend pasjes in de omloop. Comfort 
Zones aan het Kofferen is voortaan 
het nieuwe servicepunt. 

“De pas kan kapot zijn gegaan in je 
portemonnee, je bent hem kwijt of 
de pas is op een onverklaarbare re-
den “onleesbaar” geworden. Wat 
we vaak zien is dat de spaarkaart 
te snel gebruikt is door de winkelier 
waardoor de uitwisseling van gege-
vens niet tot stand is gekomen. De 
chip slaat dan op tilt en de pas is 
daardoor niet meer leesbaar”, legt 
Erik Groothoff van Comfort Zones 
uit. Heb je soortgelijke problemen 
met het pasje? Dan kun je je voort-
aan melden bij het nieuwe service-
station van de Rooi2000 spaarkaart: 
Comfort Zones, Kofferen 4 te Sint-
Oedenrode. 

Ben je het pasje verloren en staat 
er geen naam op of heb je een 
Rooi2000 pas gevonden? Meld of 
lever dit dan in bij Comfort Zones, 
het pasje wordt opgestuurd, ge-

checkt via een database en terug-
gestuurd naar de winkel. Wanneer 
jouw pasje gevonden is, wordt je te-
ruggebeld door Erik en kun je jouw 
Rooi2000 pas op komen halen. Erik 
Groothoff: “Ik raad het sowieso aan 
om een naam of telefoonnummer 
op het pasje te zetten, want mocht 
u het kwijtraken, dan is het makke-
lijker te traceren”. Openingstijden 
Comfort Zones: Woensdag en don-
derdag van 10:00 tot 18:00, Vrijdag 

van 10:00 tot 20:00, Zaterdag van 
10:00 tot 17:00uur.

Comfort Zones nieuw servicepunt voor Rooi2000 
spaarkaart

Lijstenmakerij Frans van den Heuvel en Bij Jet
advertorial

Al jaren weten velen de Lijstenma-
kerij van Frans van den Heuvel in 
Schijndel te vinden. Voor het vak-
manschap van Frans kan men ech-
ter ook terecht aan de Borchmolen-
dijk 15 in Sint-Oedenrode, Bij Jet. 

In Schijndel aan de Ambachtstraat 
11 is niet alleen de werkplaats, maar 
treft u ook een enorme collectie lijs-
ten aan. Of u nu komt voor modern 

of klassiek, voor een eenvoudige of 
een opvallende lijst, u zal uw keuze 
zeker en vast kunnen maken.

Niet alleen op het gebied van inlijst-
werk, maar ook voor schilderijen, 
glas en spiegels, diverse ophangsys-
temen, schilderslinnen en spanra-
men kan u bij Frans van den Heuvel 
terecht. Daarnaast treft u op de cir-
ca 200 vierkante meter grote zolder 

een prachtige kunstcollectie. Frans 
nodigt iedereen van harte uit eens 
te komen kijken in de werkplaats. 
Zie hoe een lijst wordt gemaakt, 
of hoe een passe-partout op maat 
wordt gesneden.
In Sint-Oedenrode zal Jet met een 
vakkundig oog en een jaren lange 
ervaring u helpen bij het maken van 
een juiste keuze. Meteen vooraan 
links in de winkel, staat een prach-
tige collectie lijsten voor u klaar. De 
keuze is enorm, de mogelijkheden 
legio.
“Uiteindelijk moet een lijst iets toe-
voegen. Neem bijvoorbeeld een 
schilderij; dat schilderij is het belang-
rijkste. Samen met de klant zoeken 
we een lijst uit die daar perfect bij 
past. De kunst is om het werk beter 
tot zijn recht te laten komen”, aldus 
Frans. 

Bedenk eens wat een lijst kan doen 
voor uw schilderij, het net behaalde 
diploma, een borduurwerk, of die 
mooie spiegel die u wilt laten ma-
ken. Dan is de keuze misschien snel 
gemaakt: Frans van den Heuvel en 
Jet Koeman verstaan de kunst van 
het inlijsten!

Spook herinde-
ling waart nog 
niet rond in Rooi
De kranten staan er vol van: 
bestuurlijke grootschaligheid. 
Minder provincies, gemeenten 
minimaal 100.000 inwoners. 
Wordt Rooi opgeslokt in een 
mega-gemeente?

Volgens Burgemeester Peter Maas 
loopt het allemaal zo’n vaart niet. 
Met de bestuurlijke samenwer-
king tussen Sint-Oedenrode, Sint-
Michielsgestel en Haaren is al een 
flinke stap gezet, zo stelt hij. “Ik 
heb het al vaker gezegd: eerst de 
inhoud, dan de vorm. Voordat er 
meer duidelijk is zijn we al gauw 
acht à tien jaar verder.” 
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Gratis Wintercheck!

Suzuki Markgraaff &
Van Acht Autoschade

organiseren voor iedereen en alle merken de

Op zaterdag 10 november a.s. organiseren Garage Markgraaff 

en Van Acht Autoschade van 09.00 tot 16.00 uur de jaarlijkse 

Gratis Wintercheck voor iedereen en voor alle merken auto's. 

Op de locatie van Garage Markgraaff wordt uw auto zowel onder 

als op de motorkap op 21 essentiële punten gecontroleerd. Van 

Acht Autoschade zal zelfs GRATIS krasjes op uw auto bijwerken of 

plaatselijk polijstwerk doen. Van deze gehele 'check-up' ontvangt u 

een inspectierapport. Bij het inspectierapport ontvangt u bovendien 

een GRATIS attentie!

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

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. ❑ Oliepijl
2. ❑ Accu, conditie, vloeistofpeil, bevestiging
3. ❑  Koelsysteem, niveau en beschermd tot 

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

ruitensproeiers voor en achter

7. ❑ Niveau van de ruitensproeiervloeistof
8. ❑ Banden, beschadiging en slijtagepatroon
9. ❑ Bandenspanning
10. ❑ Rem- en koppelingsvloeistofniveau
11. ❑  Conditie en lekkage van waterslangen en 

aansluitingen
12. ❑ Conditie van de ashoezen
13. ❑ Remblokdikte (visueel)

14. ❑ Conditie en lekkage van de uitlaat
15. ❑ Lekkage olie- en koelvloeistof
16. ❑ Werking verwarming en ventilatie incl. A/C
17. ❑ Voorruitbeschadigingen
18. ❑ Lampenset/gevarendriehoek aanwezig?
19. ❑ Benodigd polijstwerk
20. ❑ Bij te werken krasjes
21. ❑ Carrosserie check

Wij controleren uw auto op de volgende 21 essentiële punten:
✔ ✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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25e ROOISE KLOMPENKLETS
23 – 24 – 25 NOVEMBER 2012

Vrijdag 23 nov., uitverkocht
Zaterdag 24 nov., uitverkocht

Voor zondag 25 nov., 
15.00 uur zijn nog 

kaarten beschikbaar!
Prijs € 12,50

Eventueel met brunch!
Prijs € 22,50

	  

Bij Grand Café en Zalencentrum De Beurs
Organisatie KV de Narrekap

nog 87 dagen
tot carnaval 

nog 87 dagen
tot carnaval 

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS 

  

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrant

De

nog  96  dagen

tot carnaval  

Inval bij Jagers van Papgat
Er heeft op zaterdagmiddag 3 no-
vember een spectaculaire inval 
plaatsgevonden bij de Jagers van 
Papgat.

Tijdens deze inval, waarbij de Ja-
gers van Papgat in gesprek zaten 
met een tipgever, kwamen Prins 
Frans Pap d'n derde en heer Ad-
judant Hans binnengevlogen. Een 
op het eerste gezicht optimaal 
voorbereide actie, want er werd 
zelfs opnameapparatuur in beslag 
genomen. Als gevolg van deze in-
val is op zondagochtend een van 
de leden van de PK commissie 
aan een schrobmachine geketend 
en aan een ondervragen bloot-
gesteld. Het gerucht gaat dat hij 
hierbij door de mand is gevallen 
en alles heeft bekend. 

Tijdens de bovengenoemde inval 

zijn ook alle aanwij-
zingen, die de laat-
ste tijd door de Ja-
gers van Papgat op 
Twitter zijn geplaats 
in beslag genomen. 
Maar erger nog, ook de nog te 
plaatsen aanwijzingen zijn door 
het oude koppel meegenomen. 
Dit lijkt het definitieve einde van 
de Jagers van Papgat te zijn. Mis-
schien wordt het nu tijd voor een 
actie van de Bikkels, de jeugdige 
kerngroep ontstaan vanuit de Ja-
gers van Papgat

Historisch Papgat, de aftrap van een jubileumjaar

Komende zaterdag wordt het 
carnavalsseizoen weer officieel 
geopend. Er wordt afscheid ge-
nomen van Prins Frans Pap d’n 
Derde en Adjudant Hans, waarna 
later op de avond de neije Prins 
en Adjudant onthult zullen wor-
den. Drive-in Show Midnight 
Special zal zorgen dat de avond 

een geweldig feest wordt. 
Met het thema “Historisch Pap-
gat” wordt de aftrap gegeven van 
het jubileumjaar. In een kiel van 
vroeger of een carnavalspak van 
jaren geleden zullen de bezoekers 
de afgelopen 55 jaar Papgat nog 
eenmaal laten herleven. Een mooi 
begin van een jubileumjaar met 

een knipoog naar het verleden. 

Komende zaterdag 10 november 
zullen om 20.00 uur de festivitei-
ten in Grand Café en Zalencen-
trum de Beurs losbarsten. Prins 
Frans en Adjudant Hans zullen 
door hun vereniging terugge-
haald gaan worden na een jaar 
de scepter over Papgat gezwaaid 
te hebben. Even later zal met een 
spetterende show de Neije en zijn 
Adjudant onthult worden. Van-
daag stond de elfde en laatste 
tip in de krant. Weet u al wie de 
Neije is? Er gaan vele geruchten 
de ronde in Rooi. Welke van deze 
geruchten is weer? Of is het toch 
nog iemand anders? Alle elf tips 
kunt u samen met de uitleg die in 
de krant heeft gestaan nog eens 
rustig nalezen op www.papgat.
com. Kom allen komende zater-
dag 10 november naar de Beurs 
en ben zelf getuige van de onthul-
ling van de Neije en zijn Adjudant. 

Prins Frans Pap d'n derde neemt zaterdag afscheid. 
Wie neemt zijn belangrijke taak over??

Op jacht naar de Prins

Beste papbuiken en papbuikinnen
Tadaaaa, het is bijna zover beste 
mensen, deze week dan staan ze 
er, oeoeoeoeoe spannend….. !!
Het feestgedruis gaat beginnen, 
en niet alleen starten we met een 
frisse neije Prins en Adjudant, 
nee, we vieren natuurlijk ook 55 
jaar Papgat. En wat gaan er veel 
namen door ons Papgat, wie o 
wie trekt dit komend jaar deze 
feestelijke kar? Hier komt de laat-
ste tip welke de Prinskeuzecom-
missie weggeeft:

Tip 11: 
Als er één 
schaap over de 
dam is, volgen 
er meer.

Als je deze tip leest denk je meteen 
aan de familie Vogels, uit dat gezin 
kwamen er al verschillende over 
die dam, Martien, Peter en John, 
dus zou het nu zomaar Leo Arian 
of Rob kunnen zijn ?
Of Jan de Leijer, zijn vader Sjef was 
de éérste Prins van Papgat. Prins 
Bart, ja, Bart wordt ook regelma-

tig genoemd, en zoon van onzen 
Prins Peer. Prins Wilco, zoon van 
Adjudant Anton, zou ook nog kun-
nen. Prins Ruud, zoon van Prins 
Ed en onze President, ja die Ruud 
komt ook uit ’n Raad en was eens 
blauw! Ik kan hier heel  veel na-
men noemen, ik weet het ook nog 
niet (zeker), heb natuurlijk ook zo 
m’n vermoedens, net als iedereen.

Het spel is gespeeld, de geweren 
kunnen na deze week weer de 
kast in, de GPS-kastjes kunnen 
opgeborgen worden, er kan weer 
op normale tijden gegeten wor-
den, na komende zaterdag weet 
heel Papgat wie dit jaar onze neije 
hoogheid is met zijn adjudant. En 
het kan bijna niet dat u ze gemist 
hebt, maar ik ga de tips nog even 
opnoemen: Hij moet dus uit de 
Raad komen waar het ook een 
feestjaar is en gelukkig kunnen ze 
iets besturen, wel zo fijn als je uit 
de Raad komt waar de gezelligheid 
geen tijd kent,  alle kleuren staan 
hem goed, zilver zeker, want hij 
ging van goud naar zilver, dáárom 
worden ze misschien wel kort ge-
houden, en daardoor slaan ze er 
misschien wel steeds één over, ge-
lukkig houden ze na dit alles nog 
van een ommetje waar ze vaak 
ook nog eens blauw zien, en dan 

loopt dat schaap via het ommetje 
over de dam, en meteen die hele 
Raad er achteraan, en na die dam 
over het bruggetje van het Ca-
thalijne komen ze zaterdagavond 
rond de klok van 22.00 uur aan op 
de Heuvel in Papgat. Lieve men-
sen, we zien u allen graag in grote 
getale op het feest der feesten, u 
mag dit niet missen!! We gaan “55 
jaar Papgat herleven”, het wordt 
een geweldig feest voor jong en 
oud, zaterdagavond in De Beurs !

En oh ja, voor ik het vergeet: Aller-
beste mensen, wanneer u na deze 
elfde en tevens laatste tip toch wel 
zeker denkt te weten wie die neije 
is, dan kunt u nog snel de oplos-
sing sturen naar de voorzitter van 
de Prinskeuzecommissie: Jos van 
Bergeijk, Kruisakker 4, 5491AT Sint-
Oedenrode, mailen mag ook: berge-
ijk.rooi@planet.nl En als u de eerste 
bent die ons koppel goed heeft ge-
raden, Prins én Adjudant, dan ont-
vangt u uit handen van dit koppel 
een overheerlijke fles Papgatwijn en 
de eeuwige roem.  Let op, uw op-
lossing moet uiterlijk op zaterdag 10 
november vóór 17.00 uur binnen 
zijn op bovenstaand adres. En wan-
neer ik u niet tref in het feestgedruis, 
dan tot volgend jaar hier bij de Tips 
van de Neije !! Alaaf!

Al brainstormend kwamen ze tot 
Slukske 55. Het ontstaan van het 
drankje kent twee verhalen. Het 
panel van drankenhandel van Box-
meer heeft er een zware dobber aan 
gehad om de juiste keuze te maken. 
Na 54 keren geproefd te hebben is 
het dan uiteindelijk gelukt om de 
55e keer de ultieme likeur te heb-
ben gevonden. Gemaakt volgens 
oud Roois recept. Na ieder slukske 
boog het panel zich over de smaak, 
geur, kleur en uitstraling.  

In 2013 wordt ook het 55-jarig be-
staan van Stichting Papgat gevierd. 
55 Turbulente jaren waarover Ed 
Steenbakkers, de voorzitter van de 
stichting, ons wat meer wil vertellen: 
“Over de laatste 55 jaar Papgat en 
het ontstaan ervan kan een ieder al-
les horen en zien op de jubileumten-
toonstelling die op 26 en 27 januari 
gehouden wordt op het gemeente-
huis;
55 jaar Papgat! Dit wordt het ko-
mende carnavalsseizoen volop ge-
vierd, samen met de jubilerende 

carnavalsclub ‘de Papbuiken’. De 
commissie ‘55 jaar Papgat’ is daar-
om al meer dan een jaar bezig met 
de voorbereidingen. Het belooft een 
fantastisch jaar te worden en we ho-
pen dat alle inwoners van Papgat dit 
volop mee gaan beleven.”

Ed vervolgt. “Ik mag nog niet alles 
vertellen, maar een ding is zeker! 
Het zal voor iedereen een grote 
verrassing zijn op het 11-11 bal. 
Onze jubileum Prins! Hij is er hele-
maal klaar voor om de Papbuiken 
en Papbuikinnekes mee te nemen in 
het carnavalsfeest wat komen gaat. 
We stellen het zeer op prijs dat, na 
54 keer proeven, het de familie Van 
Boxmeer toch weer gelukt is om een 
lekkere likeur uit te brengen in ons 
jubileumjaar.  Ik heb zelf de eer ge-
had om als eerste carnavalsvierder 
Slukske 55 te mogen proeven. En 
het is ze prima gelukt om de smaak 
van 55 jaar Papgat in de likeur te 
krijgen. Oftewel, Slukske 55 smaakt 
ook naar meer, net als Carnaval.”

Twee mooie verhalen zitten er dus 
verbonden aan deze mondstrelende 
likeur. Als klapper op de vuurpijl wil 
drankenhandel Van Boxmeer graag 
een steentje bijdragen aan de carna-
val in Sint-Oedenrode. Vanwege het 
55-jarig bestaan wil de firma vanaf 
11-11-2012 t/m Aswoensdag 2013 
bij verkoop van iedere fles Slukske 
55, €0,55 afdragen aan de stich-
ting jeugdcarnaval in Rooi. De jeugd 
heeft tenslotte de toekomst! Na As-
woensdag wordt de balans opge-
maakt en zal er hopelijk een mooi 
bedrag beschikbaar worden gesteld 
aan voorzitter Henry van den Elzen. 

Slukske 55 is een likeur met een zui-
delijk mondvullend karakter. Het zal 
menig hart gaan stelen. Na de schit-
terende oranje kleur volgt een car-
naval van fruit en kruiden in de neus. 
Met een onweerstaanbaar lekkere 
smaak vol zuidvruchten, kruiden en 
noten in de lange finale. Prima ge-
schikt als aperitief, als snoepborreltje 
bij koffie of thee of als digestief.
 

Vervolg voorpagina

Slukske 55: carnavalskraker 2013

altijd open op woonaccent.nl

Markt 1a, 5482 NE Schijndel
telefoon: (073) 544 21 00

e-mail: schijndel@woonaccent.nl

Sint-Oedenrode

TE KOOP!

 Sluisplein 15

     

Vraagprijs €    274.500 ,- kk
INSTAPKLARE LUXE! Perfect afgewerkt en royaal appartement met eigen parkeerplaats 
en berging, gelegen op de tweede verdieping van Residentie “De Dommel Oevers” met 

prachtig uitzicht op De Dommel. Het complex is uitgevoerd met een 
-

com. Dit ruime appartement beschikt over een royale woonkamer 
met prachtige massief houten vloer, fraai gestucte wanden en pla-
fonds met sierlijsten, een luxe woonkeuken met granieten werkblad 
en apparatuur, een hele ruime slaapkamer en een luxe badkamer met 
hydro-jet ligbad, inloopdouche, dubbele wastafel met meubel en
toilet. Bouwjaar: 2008, bruto vloeropp ca 110 m2.
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Exclusief             dealer!

Specialisatie MTB eBikes!

De Stad 9 5688 NX Oirschot
0499 - 578015 - 06 22406153 - www.bmsbikes.nl

Gespecialiseerd in: 

Volkswagen, Audi en Seat

HANDELSWEG 4 // 5492 NL SINT-OEDENRODE // T: 0413-47 73 04
WWW.AUTOVANERP.NL

Gratis lichtreparatie in Nijnsel en Rooi

Ik wil je zien

Het schoolplein van Basisschool 
Sint Antonius van Padua te Nijn-
sel stond woensdagochtend bom-
vol met fietsen in allerlei kleuren 
en maten. In het kader van ver-
keersveiligheid en de landelijke 
actie “Ik wil je zien” werd door 
vrijwilligers, conciërges en Bike-
Shop Nijnsel fietsen gekeurd. Af-
gelopen zaterdag gebeurde het-
zelfde op het Kerkplein in Rooi. 
Daar voerde BikeCenter Rooi de 
gratis inspectie uit.

Martin van Hastenberg, namens 
basisschool Nijnsel: “Het doel 
van deze actie is om de verkeers-
veiligheid te verbeteren. We wil-
len dolgraag het BVL Label halen 
(Brabants Verkeersveiligheid Label 
red.) en daar hoort onder andere 

de fietskeuring bij”. In de klassen 
is uitleg gegeven over het belang 
van de verkeersveiligheid en de 
fietsverlichting. Zo worden de 
leerlingen bewust van het feit dat 
het belangrijk is om in het verkeer 
goed te worden gezien. Woens-
dag en zaterdag werd er gekeurd 
op de wettelijke eisen, zoals de 
wel of niet werkende fietsbel, of 
de ketting gesmeerd liep en of het 
stuur op de juiste hoogte stond. 
Basisschool Nijnsel wil graag een 
bijdrage leveren aan het veilig naar 
school fietsen van haar leerlingen. 
“Eerst werd deze keuring alleen bij 
groep 7 gedaan in verband met het 
praktijk verkeersexamen. Nu wor-
den de fietsen gekeurd van groep 
1 tot en met 8, met als focus de 
fietsverlichting”, legt Martin uit.

De kinderen kregen een OK-stic-
ker wanneer de fiets goedgekeurd 
was. Bij een afkeuring werd er een 
aantekening gemaakt op welk on-
derdeel beter gelet moet worden. 
“Er zitten bij veel kinderfietsen 
handvaten los”, merkt Anja van 
der Velden van BikeShop Nijnsel 
op. Wellicht een aandachtspunt.

Meer informatie, waaronder de 
regels voor fietsverlichting zijn te 
vinden op www.ikwiljezien.nl

Wij bestaan 1 jaar!
Feest bij Cafetaria 
Eetcafé De Ketel!

Tegen inlevering van deze bon krijgt u 
van 7 november t/m 24 november 

bij elke € 10,- 
een tegoedbon van € 4,-

U bent van harte welkom !

Actie geldt niet op zondag

MARTINUSHUIS(vervolg)
Gijs van Aarle, Piet Verheggen en ik, zijnde sympathisanten van de werk-
groep Martinushuis, hebben op maandagochtend een gesprek gehad met 
de wethouders mevrouw Hendriks en de heer Dekkers over het Martinus-
huis, dat in goede sfeer verliep. Wij zeiden tegen de wethouders dat er 
een aantal openstaande zaken inzake de verkoop nog ingevuld moeten 
worden. Mevrouw Hendriks heeft een gesprek gehad met een directielid 
en mevrouw Janny Stevens, de manager van de bieb(zie hierna).
Ongeveer tien dagen geleden sprak ik met bedoelde manager, en zij bleek 
geen idee te hebben, waar de bieb zou komen in Mariendael!  Zij vertelde 
voorts, dat er landelijk gezien minder vraag naar de diensten van de bieb 
komt, en dat daarom de bieb minder ruimte nodig heeft. Ik las enkele 
dagen geleden in de krant dat de jeugd steeds meer boeken gaat lezen, 
dus de bedoelde mening van de manager is niet juist.

Mevrouw Hendriks zei voorts dat:
• de bieb ook wel boeken kwijt kan in de aula van Mariendael;
•  bedoeld bestuurslid en manager geen problemen hebben met de ver-

huizing van de bieb naar Mariendael; en
•  de boeken ook wel via de scholen verspreid kunnen worden, want dat 

gebeurt nu ook al. 

Gijs van Aarle zei terecht, dat de werkgroep ervoor strijdt dat de bieb en de 
wereldwinkel in het huidige pand kunnen blijven, maar – vreemd genoeg – 
vindt de leiding van de bieb dat kennelijk niet de moeite waard(zie hierboven)! 

Wethouders Dekkers zei dat de verkooptransactie eerst aan de raad wordt 
voorgelegd, en dat daarna alle opengebleven zaken worden ingevuld.
Wij stelden:
1. Anders dan de heer Dekkers, dat reeds voor de verkoop duide-
lijkheid moet bestaan over alle nu nog opstaande zaken, om een gelijk 
speelveld voor alle kopers te scheppen, en zodat de leden van de ge-
meenteraad zich een goed oordeel kunnen vormen, zonder dat er op dat 
moment nog teveel losse eindjes zijn. 
2. Dat meer publiciteit, ook buiten Rooi, moet worden gegeven in-
zake de verkoop, want nu hebben zich enkele gegadigden gemeld, maar 
dat kunnen er dan meer worden en die hebben misschien betere voorstel-
len dan nu op tafel liggen; en
3. Dat een eventuele verkoop van het pand via notariële inschrij-
ving moet gebeuren, via gesloten enveloppen waarin de biedingen zitten. 
En dat is niet om de notaris te spekken, maar dat voorkomt wel dat er 
gesjoemeld wordt.
Wethouder Dekkers was het eens met de punten 2 en 3.
Wij zeiden voorts dat:
– als de bieb verplaatst wordt, zij binnen enkele jaren omvalt of nog 
slechts een marginaal bestaan leidt. Dit komt door de slechte ligging te 
ver uit het centrum, met als gevolg daarvan weer teruglopende abonne-
menten. Daar komt nog bij, dat binnenkort de subsidies voor de bieb met 
100.000,00 Euri worden verminderd en
– als de wereldwinkel alleen in het Martinushuis achterblijft (zoals bij-
voorbeeld de koper Van Stiphout wil), dan is zij – zonder de stroom van 
passanten die de bieb trekt – zijnde liefst 90.000 personen per jaar – ook 
binnenkort ten dode opgeschreven. Want zij heeft dan minder bezoekers 
en inkomsten, en kan de huur van 360 Euri per maand niet meer opbren-
gen, en moet het pand dus noodgedwongen verlaten.
De koper is in dit geval de lachende derde, want hij heeft dan eigenlijk een 
pand gekocht dat reeds snel algeheel vrij te aanvaarden is(=vrije verkoop-
waarde), dat ten tijde van de aankoop belast was met een huurrecht (ten 
behoeve van de wereldwinkel). 

Mevrouw Jos Bach pleitte, namens de Paulus Gasthuisjes, voor het behoud 
van die huisjes met daarin thans aanwezige organisaties, en dat de wereld-
winkel ook gehuisvest wordt in die huisjes. Toeristen die naar Rooi komen, 
zullen – volgens haar –, eerst naar het VVV gaan, en bezoeken dan ook 
meteen de wereldwinkel. Achteraf bezien is het hiervoor sub 2 gestelde 
niet mogelijk door de overhaaste verkoop op 29 november aanstaande.

Lezerspodium....
Door: Mr. J.F.A. Van de Wall, 
Sint-Oedenrode.
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Open dag bij meer dan 
100 Nederlandse pleeggezinnen
Onder het motto ‘Ontdek de 
pleegouder in je buurt’ organiseert 
Pleegzorg Nederland op zaterdag-
middag 10 november 2012 een 
ontmoeting bij pleegouders thuis. 
Dit doen we om de aandacht te 
vestigen op het belang van pleeg-
zorg en het schrijnend tekort aan 
pleegouders in ons land. Honderd 
pleeggezinnen openen tussen 14 
uur en 17 uur hun deuren voor het 
grote publiek. In de regio noord-
oost Noord-Brabant doen gezin-
nen mee uit Den Bosch (van 9 uur 
tot 12 uur!), Cuijk, Grave, Hel-
voirt, Liempde, Stevensbeek, Sint 
Anthonis, Vinkel, Well en Zeeland.

Persoonlijke ervaringen en verhalen
Van Veenhuizen tot Dreischor en 
van Born tot Zeewolde houden 
pleegouders open huis op zaterdag 
10 november aanstaande. Van 14 
uur tot 17 uur nodigen ze iedereen 
uit om een kijkje te nemen achter 
de schermen van een (h)echt pleeg-
gezin. “Om geïnteresseerden warm 
te maken de stap richting pleegzorg 
te zetten, willen we onze huidige 
pleegouders graag als ambassadeurs 
voorstellen,” aldus Mark Bent, 
woordvoerder Jeugdzorg Nederland. 
“Ooit zaten zij immers met dezelfde 
vragen en keuzes als de belangstel-
lenden nu. Vanuit hun persoon-
lijke ervaringen en verhalen kunnen 
pleegouders als geen ander vertellen 
wat het betekent om pleegouder te 

worden en pleegouder te zijn. We 
zien nog steeds dat de vraag naar 
pleegzorg het aanbod aan beschik-
bare pleeggezinnen overstijgt. Ook 
sluit het aanbod aan nieuwe pleeg-
gezinnen niet altijd aan op de vraag 
van de kinderen op de wachtlijst 
voor pleegzorg. Nieuwe pleegge-
zinnen blijven daarom hard nodig.” 
Meer informatie over de actie ‘Ont-
dek de pleegouder in je buurt’, de 
deelnemende pleeggezinnen en 
pleegzorg in het algemeen staat op 
www.pleegzorg.nl.

Pleegzorg in Nederland
Deze actie is onderdeel van de cam-
pagne ‘Ontdek de pleegouder in 
jezelf’, die in 2011 is gestart. Afge-
lopen jaar hebben 16.200 belang-
stellenden een informatiepakket 
over pleegzorg aangevraagd naar 
aanleiding van deze campagne. 
Dat is driemaal zo veel als het jaar 
er voor. De campagne heeft meer 
bekendheid aan pleegzorg gegeven 
en geholpen om niet-traditionele 
doelgroepen beter te bereiken, zoals 
empty nesters en homostellen.

Een pleeggezin is het beste alterna-
tief voor kinderen die niet bij hun ei-
gen ouders kunnen opgroeien. Jaar-
lijks wonen 20.500 kinderen voor 
kortere of langere tijd bij pleegou-
ders. In de afgelopen tien jaar is het 
aantal kinderen dat gebruik maakt 
van pleegzorg verdubbeld.

Lips Kehrens Snoeks

specialisten in familierecht,
arbeidsrecht en bemiddeling
gratis spreekuur maandag en donderdag

(17:00 tot 18:00 uur)

Borchmolendijk 13 te Sint-Oedenrode
0413-477444

Oud Rooienaar neemt deel aan VN bijeenkomst NY
Oud Rooienaar Martijn Valks 
neemt op 14 november deel 
aan een  VN bijeemkomst in 
New York. Hij gaat namens 
de Rabobank jongerengroep 
World=U STOS. 
 
In New York staat het thema 
duurzaamheid centraal, maar 
Martijn focust zich in het bijzon-
der op de problematiek rondom 
voedsel. Hij bezoekt deze we-
reldstad van woensdag 14 no-
vember tot en met maandag 19 
november. Onder meer neemt 
hij een kijkje bij de Rabobank 
in New York en Rabobank Ca-
lifornia. Ook helpt hij mee bij 
een lunch voor 1000 personen 
in Brooklyn en brengt hij een be-
zoek aan de VN en een gospelmis 
in Harlem.

Martijn Valks (23) is opgegroeid in 
Sint-Oedenrode en woont tegen-
woordig in Antwerpen. Na het af-
ronden van zijn studies CIOS (MBO) 
en Sportmanagement (HBO) heeft 

hij een aantal cursussen Filosofie ge-
volgd aan de Radboud Universiteit 
te Nijmegen. Momenteel studeert 
hij met veel plezier Handelsweten-
schappen aan de KU in Leuven. 

In 2011 onderzocht hij in Zuid-
Afrika hoe je in een dergelijk ont-
wikkelingsland lokaal ondernemer-
schap opzet. Het onderzoek richtte 

zich op de sportsector en was in 
opdracht van The Spirit of Sport 
Foundation. Dit is een stichting 
die Community Sport Clubs 
opzet in ontwikkelingslanden, 
waarbij sport wordt ingezet om 
het welzijn van een gemeen-
schap te bevorderen. 
Op dit moment is Martijn be-
stuurslid van The Spirit of Sport 
en actief bij World=U Sint-Oe-
denrode Schijndel. Dat laatste is 
een prachtig initiatief dat voort-
komt uit het landelijke World=U 
project van de Rabobank, het 
Wereld Natuur Fonds en Neder-
land in dialoog. Rabobank Sint-
Oedenrode Schijndel is één van 
de 19 Rabobank-vestigingen 

in Nederland die deelneemt aan dit 
project.  World=U geeft jongeren de 
kans om met experts iets moois op te 
zetten op het gebied van duurzaam-
heid in de eigen omgeving. Zo vindt 
op donderdag 13 december Eten 
Eten plaats in Sint-Oedenrode. Meer 
informatie hierover vindt u op 
eten-eten.nl. 

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146Markt 30 | Sint-Oedenrode | 0413 477146

Na groot succes dit jaar weer 

Sieraden Party mét 10 % korting  
 Zaterdag 17 november van 14.00 uur tot 16.30 uur

Mooi resultaat Harmonie Nijnsel bij Jumbocup

Harmonie Nijnsel heeft afgelopen 
weekend deelgenomen aan de 
jaarlijkse Jumbocup die voor de 
28e keer werd gehouden in Het 
Klooster in Zijtaart. De muzikanten 

presteerden naar behoren. 
Fanfares, harmonieën en slagwerk-
groepen uit de regio streden tijdens 
dit festival om de prijzen. De mu-
ziek klonk er goed en ook het af-

wisselende programma was om te 
smullen. Sint Willibrord uit Heeswijk 
won uiteindelijk de meeste prijzen. 
Harmonie Nijnsel haalde 83 punten 
en dat is een mooi resultaat.

Dansen bij Hillstreet 70’s en 80’s
Zalencentrum De Beurs kan te-
rugkijken op een geslaagde eerste 
editie van Hillstreet 70’s en 80’s. 
Zo’n 250 mensen kwamen een 
kijkje nemen en niet alleen dat. Er 
werd volop gedanst op de prach-
tige lichtgevende dansvloer. Even 
terug in de tijd met overwegend 
leeftijdgenoten. Het bruiste van 
gezelligheid afgelopen zaterdag-
avond en daarmee is deze editie 
van Hillstreet geslaagd.

Rooise bruggen zijn veilig
Begin dit jaar vond een globale in-
spectie plaats van de Rooise brug-
gen. Daaruit bleek dat er drie nog 
een extra inspectie nodig had-
den. Het ging om de brug van de 
Lieshoutseweg, de Corridor en de 
Phillipusstraat. Vrijdag werd die 
laatste brug nog even goed beke-
ken en waar nodig zijn er kleine 
werkzaamheden verricht. 

De conclusie: 
Alle Rooise bruggen zijn veilig.

Laatste winterjassen met 
kortingen oplopend 

tot 50% !!
ALLE broeken 

3 halen 2 betalen !
Donderdag 8 november

extra koopavond tot 21:00 uur
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Wie zijn wij?
Alertzorg is een kleine dynamische zorgorganisatie ontstaan uit een particulier initiatief. 
Onze organisatie is de afgelopen 3 jaar uitgegroeid tot een volwaardig team dat zich aan 
de meeste zorgvragen moeiteloos aanpast. 
Groot genoeg om complexe zorgvragen aan te kunnen en klein genoeg om dit met een 
warm kloppend hart te doen.

Wat doet Alertzorg?
Met ons team van verpleegkundigen, intussen 16 man sterk, verzorgenden en helpenden 
staan wij klaar om u te ondersteunen bij uw zelfredzaamheid. 
Wij bieden onze cliënten kwalitatief hoogstaande verzorging, verpleging en begeleiding 
en aan onze medewerkers een prettige en inspirerende werkomgeving.
Onze medewerkers hebben hierdoor een grote betrokkenheid bij uw ondersteuning. 

Denkt u bijvoorbeeld aan mensen met neurologische aandoeningen die met wat hulp 
goed in staat zijn zelfstandig te blijven.  Door het team heel klein te houden en alle rou-
tines en dagelijkse handelingen met wat ondersteuning voort te zetten zoals de mensen 
altijd gewend zijn geweest voelt het niet als een invasie.  Langzaam bouwen wij een net-
werkje op dat ondersteunt, signaleert en er voor zorgt dat uw naaste zo lang mogelijk 
thuis op zijn of haar gemak is.

De eigen regie, die is leidend voor ons. Als kleine organisatie kan dat zonder moeite.

Stichting Alertzorg en Welzijn
Eerschotsestraat 12
5491AC Sint Oedenrode
0413 – 841957

Aangesloten bij:

www.alertzorg.nl
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Hij hî de gloeiende vijf minute
(Gezegd van een orgasme)
bron: Brabantse spreukenkalender. 
Verkrijgbaar bij ‘t Paperas BRABANTSE SPREUKEN

 Afgelopen weekend Rooise marathon

Ja hoor,
bijna 11-11 bal

Komen de
marathonpraters Dus ik zeg

“Hey dis mar een
half bekske koffie!”

zin hij: “ Ja des 
espress zo”

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

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

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

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week:

Adri Frigge

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Sandra Kusters

Hildewarelaan 27
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 

Slaap maar
 
 slaap maar,
 ik zal over
 je waken

 sluit de ogen
 deze nacht

 ik hou de
 dromen buiten
 die je blijkbaar 
 verwacht

 ik blaas over
 je kwetsbaar gezicht
 alleen mijn tederheid
 zal je raken:

 zuiver en licht
 van gewicht

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

Puzzelpagina

Waarom bestaan er zware 
shag en halfzware shag als 

van beide soorten de inhoud 
van het pakje even zwaar is? 

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e

 

 
Eindhoven, Leenderweg 277e

 

 

MeubelstunterLeenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven Tel 040 202 72 48

info@meubel-stunter.nl

www.meubel-stunter.nl

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 

MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

dinsdag 12:00 uur tot 17:00 uur

vrijdag 12:00 uur tot 17:00 uur

zaterdag 9:00 uur tot 17:00 uur 6 dagen per week open

Elke zondag open 12-17 uur

Maandag gesloten

Openingstijden

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

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

Oplossing vorige week: Merkservice

Mevrouw Foolen, Heistraat 54
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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rabobank, reisburo, silverfactory, woonboetiek, paperas, 
tuincentrum, brekelmans, apotheek, panencook, kampsport, 
winkelreus, debeurs, vanbeec, verheijen, roxs, mullermode. 

Rooise woordzoeker

Zoek de volgende woorden:

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

Zoek de volgende woorden:
rabobank, reisburo, silverfactory, woonboetiek, paperas, 

tuincentrum, brekelmans, apotheek, panencook, kampsport, 
winkelreus, debeurs, vanbeec, verheijen, roxs, mullermode, 
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Langdurig kijken doet een witte hand
in een fresco bewegen, het maakt een
kruisteken, trekt zich terug, gefixeerd
door een ademloze ruimte

In de bermen langs een snelweg
ligt een vermoeden te slapen, geen
weggebruiker die het leest of stopt
om het wakker te maken

De regen schrijft een vergelijking
in algebra over een raam die door
dezelfde regen meteen wordt opgelost

Een ijsman lest de dorst van een
poolvos met gin uit een kaurischelp

    Kees Hermis
Uit: Absurdistan
      ongerijmde gedichten, 2011 – 2012

w w w . p o w e r s l i m . n l

Kim
 39 kilo afgevallen 
MIJN VEL

“LEKKER IN    
DANKZIJ MIJN VOEDINGSCOACH”  

KOM NAAR DE OPENDAG OP ZATERDAG 17 NOVEMBER VAN 14.00 TOT 17.00 UUR
Beleza  |  gevestigd bij beautysalon Fleur

Koninginnelaan 13  |  5491 HA Sint-Oedenrode  |  M: 06-51748986  |  info@beleza-eindhoven.nl  |  www.beleza-eindhoven.nl

Advertentie_Kim_Verwaaien_A4_Belza S. Oedenr..indd   1 28-09-12   08:45

Maandag t/m vrijdag 
onbeperkt eten ALL YOU CAN EAT 

19,50 EURO pp
65+ € 18,50 keuze uit 50 gerechten

Zaterdag en zondag  

€ 16,80 pp 65+ € 15,80
geopend: maandag t/m  donderdag 16.00 - 21.00
Vrijdag en zaterdag 16.00 - 22.00
Zondag en feestdagen 12.00 - 22.00 

Lindendijk 5
5491 GA Sint-Oedenrode

Tel. 0413-477102

 

Loopbaanwijzer geeft richting aan je (studie)loopbaan
Wil ik de zorgsec-
tor in, of stort ik me 
toch op een studie 
economie? En wat 
als het niet lukt? 
Mijn ouders beta-
len al zoveel geld 
voor mijn studie. 
Iedere (beginnende) 
student loopt vaak 
met dezelfde vra-
gen rond. Het valt 
niet mee om een 
keuze te maken die 
bindend is voor je 
toekomst. Er zijn zo-
veel studies, zoveel 

mogelijkheden. Een enkeling weet zeker wat hij of 
zij wil, maar als je daar niet achter kunt komen, wat 
dan? Catrien Ohmstede van Loopbaanwijzer uit Sint-
Oedenrode helpt daarbij.

Dertig tot veertig procent van de studenten valt uit 
door een verkeerde studiekeuze. Dat kost de studen-
ten meestal een paar maanden studiefinanciering plus 
het betaalde collegegeld. Het maken van een keuze 
voor een opleiding of studie is niet makkelijk. Loop-
baanwijzer  helpt je bij het maken van een slimme 
studiekeuze; een studiekeuze die het beste aansluit bij 
je persoonlijkheid, talent en ambitie. Hoe werkt zo’n 
studiekeuze traject? Allereerst vindt er een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek plaats met Catrien. Als beide 
partijen besluiten om er voor te gaan krijg je drie psy-
chologische tests: persoonlijkheidstest, interessetest 
en werkwaarden. Daarna volgen ook nog drie coa-
chingsgesprekken, samen met verschillende onder-
steunende opdrachten. Op basis van de  uitgebreide 
persoonlijke rapportage kan er een oordeel worden 
gevormd. Als afsluiting worden een aantal suggesties 
van studierichtingen voorgelegd waar je aandacht aan 
gaat besteden door bijvoorbeeld het bezoeken van 
open dagen.
 
Catrien Ohmstede is de persoon achter Loopbaanwij-
zer. Al 14 jaar is ze werkzaam in het gebied "Mens en 
Arbeid”. In die 14 jaar heeft ze steeds mens en werk 
bij elkaar gebracht, zowel vanuit een profit omgeving 
als vanuit een non-profit omgeving. Catrien begon 
als intercedente en heeft daarna gewerkt als recrui-
ter, werkcoach en adviseur persoonlijkheidstesten. Als 

adviseur persoonlijkheidstesten heeft de Rooise men-
sen geadviseerd in een volgende carrièrestap, op basis 
van persoonlijkheid, interesses en capaciteiten.  Vanuit 
haar werk als werkcoach is ze zich verder gaan speci-
aliseren in loopbaanbegeleiding. Catrien heeft de NLP 
Practitioner opleiding gevolgd in 2010. In 2011 heeft 
ze de leergang Loopbaanbegeleiding-en coaching aan 
de Fontys Hogeschool afgerond.

“Ik ben ervan overtuigd dat wanneer je werk of een 
studie doet dat past bij je persoonlijkheid, je voldoe-
ning en geluk ervaart. De kunst is om te weten waar  
je goed in bent en welk werk of  welke studie dus bij 
je past. Dit vraagt om stil te staan bij wie je bent en 
wat je wil. Vanuit mijn oprechte interesse in de mens 
en vanuit mijn werkervaring, mijn kennis én expertise 
op het gebied van mens en werk, begeleid ik je graag 
naar het antwoord op jouw (studie)loopbaanvraag-
stuk”, zegt Catrien overtuigend. 

Meer weten? Surf naar loopbaanwijzer.nu, 
bel: 06-51390576 of mail info@Loopbaanwijzer.nu.

advertorial

PRAKTIJK PODOTHERAPIE 
BRUGMANS

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

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

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

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

fitness&meer / healthcity.nl
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NIEUW!

Onbeperkt sporten 
zonder dat je ergens
aan vastzit.

Het kan nu bij HealthCity! 
 Sporten  v.a. € 44,95 p.m. 
 Niet tevreden, geld terug
 Elk moment opzegbaar

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

KOM DUS 

SNEL 

LANGS EN 

PROFITEER!
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

Te koop/Te huur
Dagelijks verse eieren rechtstreeks van 
de boer. 10 stuks € 1,-
Sonseheideweg 9, Sint-Oedenrode
--------------------------------------
Graszoden € 1,95/m². Donderdag 
voor 18.00 u bestellen, zaterdag vanaf 
8.00 u ophalen. Tuincentrum Brekel-
mans, Boskantseweg 59, Sint-Oeden-
rode. 0413-472562
--------------------------------------

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

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

Bedrijventerrein de Kampen

--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel: 0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
SINT KADOTIP! Rugzak met eigen 
naam nu € 14,95.
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147
--------------------------------------
Te koop bij de VVV: een film over Rooi 
uit 1948
--------------------------------------
Haagconiferen. Tuincentrum 
Brekelmans, Boskantseweg 59, 
Sint-Oedenrode. 0413-472562
--------------------------------------

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

--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop jij 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
KADOTIP! Super 8, VHS, DV of Harde 
schijf overzetten op DVD vanaf 
€ 14,95. (foto) 
De Vakman Sint-Oedenrode T: 473147
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------

Uw auto weer als nieuw!
Carcleaning van Laarhoven

Handelsweg 11a
5492 NL Sint-Oedenrode 

0413-476198/ 06-20308105
(Bedrijventerrein Nijnsel)

--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------
Te koop verschillende puzzels o.a. 
Jan van Haasteren en Was Gij
van 1000 en 1500 stukjes.
Tel. 06-10869520
--------------------------------------
Te huur: twee kamers in studentenhuis 
Nijmegen, rustig gelegen, 1,5 km van 
station, 3 km van universiteit en HAN.
inlichtingen: 0413-476813
--------------------------------------
Herstofferen is de beste keus 
Kreijveld meubelstoffering Liempde
Tel: 0411-631775 of 06-22219528
--------------------------------------
Thuja Brabant (buxus) te koop. 
Hoogte: 1.70 – 1.85. Lieshoutseweg 60.
--------------------------------------

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.
--------------------------------------

Gezellig avondje uit ?
Kom naar het Vestzaktheater in Son 

Brabantse gezelligheid
Kijk voor programma en nieuws

www.vestzaktheaterson.nl

--------------------------------------
PERSOONLIJK DRUKWERK: Geen stan-
daard kerstkaart gewenst? 
Wij maken ze geheel naar uw eigen 
smaak!
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl

Aangeboden
Winterklaar maken of aanleggen van 
uw tuin. Rob Dortmans 06-22861886
info@robdortmans.nl
--------------------------------------

Sint en 2 pieten op bezoek?
Voor meer info:

Zwartepiet01@hotmail.com            
of Bellen na 18:30 uur:

06-23000284

--------------------------------------
Massage: een moment van ontspan-
ning, rust en aandacht voor jezelf.
Kijk voor meer informatie op 
www.ellenvorstenbosch.nl
--------------------------------------
Massage. 
Ook voor jou!
Nu ook cadeaubonnen verkrijgbaar.
Kijk voor meer info op:
www.de-bodhiboom.nl
of bel: 06 52 21 36 52.
--------------------------------------
Gemotiveerde studenten gezocht voor 
een goedbetaalde bijbaan. Interesse? 
Zie www.hulpstudent.nl, 
bel 061482 6000 of mail 
y.kroef@hulpstudent.nl.
--------------------------------------

--------------------------------------
Praktijk Fladder je mee; de plek voor 
kindercoaching, oudercoaching en flad-
derlessen. Kijk op www.fladderjemee.nl
--------------------------------------
ERKENDE OFFICIËLE PASFOTO’S, 
klaar terwijl u wacht!
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147
--------------------------------------
Klusjes in en rondom uw huis waar u als 
alleenstaande of oudere niet aan toe-
komt? Bel RN Solutions op 
06 20534852 of 
e-mail info@rn-solutions.nl

Cursussen
Fotocursussen M-Foto
In november 2012 starten er weer 
nieuwe cursussen Fotografie.
Uniek dit jaar: cursus Avondfotografie 
Glow Nieuwsgierig????? 
Voor info ga naar www.mfoto.nl of bel 
06-19449288.

Dieren
Hondenschool het Rooike, 
St-Oedenrode;
* puppy- en gehoorzaamheidscursussen
* extra in de maanden nov. en dec. 
2012 vuurwerk-trainingen.

   

Wie weet wie deze vrouw is? En waar en wanneer is deze foto ge-
maakt? Laat het ons weten via redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 
0413-479322 of loop binnen in ons kantoor aan Heuvel 17. 
De koffie staat klaar!

Historische beelden

Marktplein

Daasdreef 1, Liempde - Tel. 0411 63 25 41
Openingstijden: zie onze site
vandeweteringzonwering.nl

COMFORTABEL
BUITEN ZITTEN?

‘n veranda of serre biedt uitkomst!

Groep 8 feest in The Joy super druk en super leuk

Wat was het druk afgelopen vrij-
dag in The Joy. En wat was het 
gezellig! De organisatie stond er 
zelf van te kijken dat er zoveel 

kinderen op het feestje waren af-
gekomen. Zo’n honderd kinderen 
waren in Nijnsel om er een vette 
avond van te maken.  De nieuwe 

geluidsinstallatie en tv die van de 
€ 1000,00 van Kern met Pit zijn 
gekocht, zijn in gebruik genomen.

voor info bel: 06-270.384.63 of 
bezoek de website: 
www.hondenschoolhetrooike.nl

Diversen
Ongedierte!!!
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Rikken en jokeren bij De Dorpsherberg 
te Olland: zondag 18 november, zon-
dag 2 december en zondag 16 decem-
ber. Vanaf 20.15 uur 
--------------------------------------
11 nov. Vlooienmarkt
Sporthal Strijp
Rijstenweg 7 Eindhoven
90 kramen. 9-16 uur.
€ 2 p.p. 06-20299824
--------------------------------------
Sinterklaas is bijna in het land. Wilt u 
twee ervaren Pieten op bezoek? 
Bel 06-11088011. Na 17.00 uur aub.
--------------------------------------
Zoekt u 2 leuke, spontane pieten?
Die uw sinterklaas extra speciaal ko-
men maken? Wij kunnen voor een 
leuke avond/middag zorgen! 
Bel: 0413-477951

Gevonden dinsdagmorgen in de Laan 
ten Rode; Mobiele telefoon merk 
Samsung, 06-51125769

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws

Te koop;
Set van 5 winterbanden, 

nieuw, 5 gats incl. 
aluminium velgen 

€700,- 

tel. 06-20113927

Gevonden
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TRAITEUR - SLAGERIJ VERHEIJEN 
Christian en Henriëtte Verheijen

Heuvel 26
5492 AD Sint-Oedenrode

info@traiteur-slagerijverheijen.nl

Voor onze Traiteur-Slagerij zijn wij op zoek naar:
winkelmedewerker m/v

Wij bieden:
•	 een	afwisselende	functie
•	 een	prettige	werksfeer
•	 een opleiding bij SVO Best tot winkelmedewerker
	 (1	dag	school	en	4	dagen	werken)

Wij vragen:
•	 klantvriendelijke, flexibele, enthousiaste houding
•	 goede	communicatieve	eigenschappen
•	 affiniteit	met	vlees

Zin	in	deze	uitdaging	met	mogelijkheid	tot	scholing?
Richt	dan	uw	sollicitatie,	voorzien	van	CV,	aan:

Personeel

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

Ollandse kroegeigenaar betrapt 
dieven

De eigenaar van het Ollands café 
‘de Dorpsherberg’ betrapte 1 no-
vember om 4.08 uur twee dieven 
op heterdaad. 

Hij werd wakker van geluid en 
ging kijken. Direct zag hij twee 
mannen wegrennen en wegrijden 
in een auto. Ze zetten koers rich-
ting Sint-Oedenrode. De inbre-
kers hadden een slot geforceerd 
en zetten het op een lopen toen 
ze werden gestoord. De één was 
ongeveer 1.85m groot en had een 
groene jas aan. De andere was iets 
kleiner en droeg een zwarte jas. 
Getuigen mogen zich melden via 
het telefoonnummer: 0900-8844

Rooise kraker aangehouden

In de vroege zaterdagochtend zijn 
twee mannen, van 41 jaar uit de 
gemeente Sint Oedenrode en 39 
jaar zonder vaste woon- of ver-
blijfplaats, aangehouden op ver-
denking van het kraken van een 
bedrijf aan de Zilverwerf in Beu-
ningen.

De mannen hadden zelf contact 
opgenomen met de politie om de 
leegstand van het pand te con-
stateren. Sinds 1 oktober 2010 is 
de Wet kraken en leegstand van 
kracht, wat betekent dat kraken 
niet meer is toegestaan. Omdat 

de agenten zagen dat de mannen 
het slot van de toegangsdeur ver-
wisselde, was er sprake van een 
heterdaadsituatie. Het tweetal 
werd aangehouden. Ze zijn over-
gebracht naar het politiebureau 
voor verhoor en zitten nog vast. 
De politie onderzoekt de zaak.

Rooienaar met mes aangehouden 
in Eindhoven

Afgelopen vrijdagochtend is een 
50-jarige Rooienaar aangehouden 
ter hoogte van de Piazza in Eind-
hoven. Hij bleek in het bezit van 
een mes.

Even daarvoor meldde een on-
bekende vrouw zich bij de politie 
dat zij in de omgeving van de Pi-
azza door een man met een mes 
achterna was gezeten. Door een 
goed signalement kon de politie 
de man aanhouden. Zijn steekwa-
pen werd in beslag genomen.

Anderhalf jaar cel voor doodrij-
den fietser

De automobilist die vorig jaar sep-
tember op de Nijnselseweg een man 
op een fiets doodreed is op dinsdag 
veroordeeld tot anderhalf jaar cel.

Twee weken geleden werd nog 
drie jaar tegen hem geëist. Uit 
onderzoek is gebleken dat de ver-
oordeelde Rooienaar destijds veel 
te hard heeft gereden.

10 november Police 
Experience Day
Kruip in de huid 
van de politie! 
EWat doet blauw met jou? Iemand 
aanhouden, jezelf verdedigen, 
schieten met scherp, tussenbeide 
komen bij een ruzie. Het kan al-
lemaal heel heftig zijn. Ervaren 
agenten en studentagenten(?) da-
gen jou uit om het beste uit jezelf 
te halen en het vak zelf te ervaren. 
Ben jij tussen de 14 en 16 jaar 
oud, meld je dan nu aan voor de 
Police Experience Day. Een dag vol 
afwisseling, avontuur, discipline, 
specialisatie, teamwork en maat-
schappelijke verantwoordelijk-
heid. Allemaal zaken die voor een 
agent belangrijk zijn.

De zes zuidelijke politiekorpsen 
Midden en West Brabant, Brabant-
Noord, Brabant Zuid-Oost, Zee-
land en Noord- en Zuid-Limburg 
zoeken toekomstig blauw talent. 
Daarom organiseren zij op zater-
dag 10 november a.s. op de Poli-
tieacademie in Eindhoven de Police 
Experience Day.

Voor deze dag kunnen 250 jon-
geren in de leeftijd van 14 tot 16 
jaar zich aanmelden en ervaren wat 
het werk en de opleiding van een 
agent inhoudt. Het doel is dat jon-
geren aan den lijve kunnen ervaren 
of het politiewerk bij hen past en 
zich alvast kunnen oriënteren op 
een carrière bij de politie.
 
Interesse? 
Meld je aan via de website 
www.kombijdepolitie.nl/agenda.

Dré van Lierop 40 jaar lid Polyhymnia

“Vieren jullie vanavond feest?”

Nietsvermoedend ging Dré van 
Lierop afgelopen maandag naar de 
wekelijkse repetitie van gemengd 
koor Polyhymnia. Toen hij bij bin-
nenkomst in de Ollandse MFA 
zag dat het gebak werd klaarge-
zet, vroeg hij nonchalant: “Vieren 
jullie hier vanavond een feestje?” 
Inderdaad was het feest, maar dat 

Dré zelf daar het middelpunt van 
was, had hij nog niet door. 

“We hebben iemand onder ons 
die lid werd van de vereniging op 
1 november 1972”, zei voorzitter 
Han Kuipers tijdens de pauze. Mede 
door het geroezemoes, moest hij zijn 
woorden nog eens herhalen voor-

dat bij Dré eindelijk het kwartje viel. 
“Vanaf het begin werd je ook direct 
bestuurslid en dat duurde voort tot 
2006. Maar die informatie zal wel 
niet helemaal kloppen”, vervolgde 
de voorzitter. “Jawel”, zei Dré di-
rect. “Dat klopt helemaal.” Hij was 
alweer van de schrik bekomen. 

Veertig jaar is Dré van Lierop de 
steun en toeverlaat voor de zang-
vereniging. Hij is de hopman onder 
de basstemmen. Om dit te eren, 
ontving hij het zilveren speldje van 
de Koninklijke Bond voor Zang- en 
Oratoriumverenigingen in Neder-
land (KBZON). Maar daar bleef het 
niet bij. Speciaal voor hun  eigen 
‘hopman onder de bassen’ hadden 
zijn medezangers een lied herschre-
ven. ‘Archibaldus van Ooszaan’, 
een lied van Daan Zonderland, was 
omgevormd tot ‘Archibald-Dré’. 
Aan de bas-groep de eer om het 
lied een eerste maal ten gehore te 
geven. De tweede maal zong het 
hele koor vol overgave mee. “Nou 
voel ik me vereerd”, zei de jubilaris: 
“En dat allemaal voor mij.”

Lieshoutseweg aangepast
De Lieshoutseweg is weer open. 
Afgelopen weekend konden de 
auto’s na twee weken weer ge-
bruik maken van de weg richting 
Mariahout. Er zijn enkele aanpas-
singen doorgevoerd. Net na de 
Vresselseweg is het wegdek iets 
verlaagd en een eindje verderop, 
bij de kruising met de Weievense-
weg, is een baansplitsing gemaakt 
zodat fietsers veiliger kunnen 
oversteken.

Verzorgenden IG/EVV
Werken binnen het beste team van Nederland? 
Jouw kansen liggen voor het grijpen!

Heb je talent, ambitie, ervaring en een diploma 
verzorgende op minimaal niveau 3? Ben je toe aan 
een nieuwe uitdaging bij een gezonde organisatie? 
En minimaal 18 uur per week beschikbaar? Verdoe je 
tijd niet met het schrijven van een sollicitatiebrief, 
maar bel voor een vrijblijvend gesprek met Jaco 
Bongers, hoofd V&V, 073 - 558 7777. 

Wij streven naar een evenwicht tussen jouw 
wensen en onze mogelijkheden. Met het concept 
‘Zelf Roosteren’ heb je een optimale inspraak in
jouw dienstrooster.

De volledige vacaturetekst kun je 
vinden op www.zge.nl

www.zge.nl

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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De toekomst van Olland als
Kartuizerdorp

“Olland heeft geschiedenis met 
de Kartuizers. Weliswaar maar 
zeer kort, maar dat heeft zeker 
zijn voetafdruk nagelaten”, al-
dus Henk Prins voorzitter stich-
ting Roois Cultureel Erfgoed 
(RCE). Evenals de stichting Kar-
tuizerklooster, wil het RCE graag 
de identiteit van Olland als Kar-
tuizerdorp versterken. Om de Ol-
landse bevolking bij het initatief 
te betrekken en hun mening te 
peilen, vond afgelopen dinsdag 
een bijeenkomst plaats in de Ol-
landse Multifunctionele Accom-
modatie (MFA). 

Helaas kwam slechts een select 
gezelschap opdagen. Desalniette-
min waren er genoeg deskundigen 
ter plaatse voor een constructieve 
avond.  Het eerste agendapunt, 
de plaatsing van de koorbank, 
wierp direct stof op ter discussie. 
Behalve een plek bij de kerk of de 
nieuwe MFA, bleek verrassend 
genoeg een nieuwe optie veruit 
de meeste voorkeur te genieten. 
Vooralsnog wordt onderzocht of 
deze optie, de Petrus-kapel op de 
hoek Slophoosweg-Boxtelseweg, 
haalbaar is. Ook de bank zelf werd 
uitgebreid besproken. Met twee 
monniken aan beide zijden en op 
de middelste zitting het kruis met 

de wereld, staat de bank symbool 
voor de Kartuizers. Al eerder is 
vanuit de dorpsgenoten de wens 
naar voren gebracht, dat het geen 
‘roestbank’ mag worden. Beel-
dend kunstenaar Huub Thorissen 
heeft dat ter harte genomen. De 
bank is constructief verstevigd en 
aangepast, zodat een passant er 
beter op zitten kan. 

Daarnaast heeft het RCE, samen 
met de kunststichting, nagedacht 
over het aanbrengen van aan-
duidingen in het te reconstrueren 
wegdek van de Pastoor Smits-
straat. Twee Kartuizermonniken 
zullen worden neergevlijd in de 
bestrating, te weten op het punt 
waar de Ollandseweg overgaat in 
de Pastoor Smitsstraat en op het 
punt waar deze vervolgens over-
gaat in de Slophoosweg. In grote 
steltonplaten zal de bestrating 
worden aangepast zodat ieder die 
het dorp inrijdt, het silhouet van 
de Kartuizermonnik kan aanschou-
wen. Daarnaast zullen in het trot-
toir  een aantal Kartuizer vignetten 
(tegels) worden geplaatst. Binnen-
kort wordt een aanvang gemaakt 
met de eerste fase van deze recon-
structie. De afronding van deze 
eerste fase staat gepland voor 31 
maart a.s.    

Nieuwe directievoorzitter 
Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel

Per 1 november 2012 is Bouwien 
Janssen de nieuwe directievoor-
zitter van Rabobank Sint-Oeden-
rode Schijndel. Zij vervangt daar-
mee Guul Smeets, die inmiddels 
in dienst is getreden als directie-
voorzitter van Rabobank Maas en 
Leudal in Limburg. 

Bouwien (42) werkt al bijna 20 jaar 
bij de Rabobank organisatie. Tij-
dens haar loopbaan heeft ze diver-
se functies binnen onze organisatie 
vervuld, zowel voor de zakelijke als 
de particuliere markt. “We zijn een 
bank met een warm hart voor le-
den en klanten”, aldus de nieuwe 
directievoorzitter. Samen met Bert 
Zonnenberg (directeur Commer-
cie) en Saskia Martens (directeur 
Bedrijfsmanagement) vormt zij 
vanaf november het nieuwe direc-
tieteam van de bank.    

De komende periode gebruikt 
Bouwien om nader kennis te ma-
ken met de medewerkers van de 
bank en uiteraard de leden en 
klanten. Tijdens onze feestelijke 
ledenbijeenkomst op 8 november, 
zal zij zich persoonlijk voorstellen 
aan de naar verwachting 600 aan-
wezige leden. 

v.l.n.r. Saskia Martens (directeur Bedrijfsmanagement), 
Bouwien Janssen (directievoorzitter) 
en Bert Zonnenberg (directeur Commercie)

Open Dag Dierenartsenpraktijk
De open dag 
van Dierenart-
senpraktijk Sint-
Oedenrode op 6 
oktober was een 
groot succes. We 
willen iedereen 
bedanken die 
onze praktijk be-

zocht hebben. We hopen dat ie-

dereen het leuk vond om de prak-
tijk eens te bekijken.  

Op deze dag was er een kleurwed-
strijd, de winnaar van deze wed-
strijd is: Shamira Hendriks. Ook 
hadden we een “koekjes raden” 
wedstrijd de winnaars daarvan zijn: 
1e Hariëtte v/d Heuvel
2e Elzey van Schaijk

3e Patricia Hasterberg 
4e A v/d Berk
5e Joris van Escch
6e Riek Kuijpers
6e Isabel Braams 
Alle winnaars zijn telefonisch op de 
hoogte gesteld en konden vanaf 
afgelopen maandag hun prijzen-
pakketten ophalen op de praktijk.

www.dapstoedenrode.nl

Kortestraat 1
5491 SZ Sint-Oedenrode
Telefoon 0413 47 26 50

de dierenartsenpraktijk  
voor al uw
• Gezelschapsdieren
• paarden
• landbouwhuisdieren
• Hobbydieren

Van Tiel haard en interieur pakt uit tijdens 
12,5 jarig jubileum

advertorial

Al 12,5 jaar lang is Van Tiel Haard 
& Interieur het adres voor een 
haard of kachel in elke woning. 
Om dat jubileum uitgebreid te 
vieren, heeft Van Tiel ‘de oktober-
aktie’ verlengd in november. Zo-
lang de voorraad strekt.   

Met meer dan honderd opstellin-
gen, productie in eigen werkplaats 
en vakkundige en servicegerichte 
medewerkers is Van Tiel Haard en 
Interieur al 12,5 jaar lang toon-
aangevend in de haardenbranche. 
Voor ieder type huis, inrichting en 
bewoner is er in de 1200 m2 grote 
showroom een passende haard of 
kachel te vinden. Toon van Tiel en 

collega’s staan bovendien steevast 
klaar om met veel verstand van za-
ken te inspireren en adviseren.    

Voor elk huis een haard
Met de wintermaanden voor de 
deur, zijn we weer op zoek naar 
de warmte en sfeer binnenshuis. 
Wat veel mensen niet weten is dat 
in bijna ieder huis wel een haard 
geplaatst kan worden. Houdt men 
van gemak dan is een gashaard 
ideaal. Tegenwoordig kunnen 
deze zelfs geplaatst worden zon-
der schoorsteen.
Ook de techniek van de houthaar-
den heeft niet stil gestaan. Veel 
comfort, sfeer en een goed regel-

baar vuur. 
Wij zorgen graag voor een pas-
send vuurtje, zodat u nog voor de 
kerst met een wijntje kunt ‘klinken’ 
met familie en vrienden.

Oktober Actiemaand is verlengd
Speciaal voor het 12,5 jarig be-
staan heeft van Tiel de zeer aan-
trekkelijke oktoberactie kunnen 
verlengen in november. Zolang 
de voorraad strekt betaalt u GEEN 
BTW op uw haard of kachel! Op 
11 november aanstaande is er een 
extra koopzondag. Van Tiel Haard 
& Interieur is dan geopend van 
11.00 uur tot 16.00 uur. 

Rooienaren op weg naar Dakar

Waarschijnlijk rijden ze zich nu er-
gens vast in de zandvlakten van 
Marokko: Dirk Latijnhouwers en 
Luke Lathouwers. Afgelopen zater-
dag vertrokken de twee Rooienaren 
met zes vrienden vanuit Amsterdam 
naar Dakar voor de Amsterdam-Da-

kar challenge. Hun volgepakte bar-
rels waren omgebouwd tot rijdende 
hotels. Later verkopen ze hun wa-
gens in Afrika voor een goed doel, 
namelijk Foundation Adult Educa-
tion the Gambia. Lees binnenkort 
meer hierover in DeMooiRooiKrant. 

Dirk in zijn auto, pal voor de start

Slachtofferhulp Nederland vraagt vrijwilligers

Het vrijwilligerssteunpunt is voor 
een aantal Slachtofferhulp bu-
reaus in de regio op zoek naar 
vrijwilligers ter ondersteuning 
van slachtoffers van een misdrijf 
of een verkeersongeval.

Binnen Slachtofferhulp zijn drie 
vrijwilligersteams actief. Elk team 
wordt begeleid door een team-

leider en alle vrijwilligers volgen 
voordat ze aan de slag gaan een 
uitgebreide training. Team Aan-
melding heeft het eerste telefoni-
sche contact met de slachtoffers. 
Je bepaalt op welke manier het 
slachtoffer het beste verder kan 
worden geholpen. 
Team Algemene dienstverlening 
helpt slachtoffers de draad van het 
leven weer op te pakken. Je doet 
dit door het aanbieden van prak-
tische, juridische en/of emotionele 
ondersteuning. Team Juridische 
dienstverlening ondersteunt het 
slachtoffer bij de juridische proce-
dures. Je informeert slachtoffers 
over de mogelijkheden tot het ver-
halen van schade. Als vrijwilliger 

moet je minimaal 8 uur per week 
beschikbaar zijn.  

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

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

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

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur

Kijk voor foto’s van evenementen op 
www.mooirooi.nl
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Edith Piaf
Édith Piaf (19 december 1915) 
was een Franse chansonnière en 
vandaag de dag wordt zij nog al-
tijd herinnerd en gerespecteerd als 
één van de grootste zangeressen 
die Frankrijk ooit heeft gehad. Piaf 
zong chansons, waarvan de be-
kendste “La vie en rose”, “Non, je 
ne regrette rien” en “Milord” zijn.
Édith Piaf werd in Parijs geboren als 
dochter van een Italiaanse kroeg-
zangeres en een Franse acrobaat. 
Zij werd door haar grootmoeder 
opgevoed. Haar debuut als zange-
res maakte ze rond haar 15e jaar, 
toen zij optrad als straatzangeres. 
De eigenaar van het Parijse thea-
ter Cirque Médrano ontdekte haar 
toen zij twintig was en in 1936 trad 
zij voor het eerst op in dat theater. 
Ze voelde zich bij het optreden voor 
publiek extreem nerveus, maar het 
was de nachtclubeigenaar Louis 
Leplée die haar aanmoedigde om 
te zingen. Hij gaf haar de bijnaam 
La Môme Piaf (Het Meisje Mus), 
die ze verder zou houden. 
Tijdens de Duitse bezetting in de 
Tweede Wereldoorlog schreef 
Piaf haar befaamde lied “La vie 
en rose”. Zij was toen zowel bij 
de Duitse bezetters als onder de 
Franse bevolking een geliefde zan-
geres. Na de oorlog trad ze overal 
in Europa op en breidde haar roem 
zich buiten Frankrijk uit. Haar tra-
gische leven wordt weerspiegeld in 
haar muziek, met als specialiteit de 
met hartverscheurende stem voor-
gedragen scherpe ballade. 

(bron: Wikipedia)

Trio d’Antonet leert je te houden van chansons
Misschien onderschatte 
Trio d’Antonet zichzelf 
wel toen ze enkele jaren 
geleden verrast werd na 
het winnen van een ta-
lentenjacht in Schijndel. 
Ondanks het feit dat het 
publiek in de zaal vrij 
jong was, er overwegend 
populaire muziek werd 
gebracht, koos men toch 
voor de Franse stijl. Trio 
d’Antonet bewees hier-
mee hoe krachtig het 
Franse chanson is. 

Als je een dergelijk pu-
bliek achter je kan krij-
gen, zegt dat genoeg. Het 
trio is erg goed op elkaar 
ingespeeld. Ze brengen 
over het algemeen Franse 
chansons, vooral nummers van de 
wereld- beroemde Edith Piaf en 
daarnaast chansons die naar het 
Nederlands zijn vertaald. Toen Jos 
Roosen als accordeonist zijn aan-
sluiting vond, was de klik er meteen 
tussen de drie. Ze voelen elkaar per-
fect aan. In de nieuwe samenstel-
ling worden deze liederen met nog 
meer emotie en volle overgave ten 
gehore gebracht. 

Op zondag 11 november aan-
staande is De Prinsenhof in Best 
het toneel van een koffieconcert, 
verzorgd door Trio d’Antonet. Ook 
daar komen nummers voorbij van 
Edith Piaf, Jean Ferrat, Charles Az-
navour en Gilbert Bécaud. Nieuw in 
het repertoire zijn vertaalde chan-
sons van onder andere Jacques Brel 
en Herman van Veen. Binnenkort 
wordt het repertoire uitgebreid 
met o.a. Avond en Meisje van 16 

(Boudewijn de Groot), Malle Babbe 
( Rob de Nijs), Vluchten kan niet 
meer (duet Halsema en Arean), 
maar ook met enkele Spaanse num-
mers.
De (Franse) chansons zijn vaak 
tijdloos en menigeen geniet van 
de charmante en krachtige taal. Er 
wordt gezongen over de liefde, ro-
mantiek, dramatiek, onbereikbare 
liefde en het leven. Kortom gebeur-
tenissen die dicht bij de mens staan.

Wie zijn we:

Jos Roosen: speelt al vanaf zijn 
jeugd toetsen en accordeon, en 
is ook dirigent van enkele koren. 
Hij versterkte onlangs het trio, en 
is -hoorbaar- bevlogen door het 
chanson. 
Dick Swinkels: heeft voorheen in 
enkele muziekgroepen elektrisch 
gitaar gespeeld. Toen het chanson 
hem greep, is de klank omgeruild 
door het warme beter passende 
geluid van de klassieke gitaar. 
Antonet van der Heijden: heeft 
van jongs af aan gezongen en 
theater gespeeld en zo’n 5 jaar 
geleden ontdekte zij Edith Piaf 
in zichzelf. Zij weet sindsdien het 
publiek aan zich te binden op een 
manier, die met recht aan Piaf 
doet denken.
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Van der Aa’s en Zekhuis 
zaterdag 10 november 2012 

aanvang 20.15 uur
prijs 16,50 per persoon

Jesje
zondag 11 november 2012

aanvang 11.30 uur
prijs 6,50 per persoon incl. consumptie

Theater 2012/2013
Mathilde Santing    02 november   2012  aanvang 20.15 uur 
Van der AA’s en Zekhuis  10 november   2012   aanvang 20.15 uur
Mark van de Veerdonk 11 januari   2013        aanvang 20.15 uur
Dirk Scheele *  26 januari   2013        aanvang  14.00 uur 
      of 16.00 uur
Guido Weijers**  17 april        2013         aanvang 20.15 uur

Kaartverkoop start op zondag 9 september bij de balie van Mariëndael 
van 13.00 tot 16.00 uur. Vanaf 10 september te koop bij het VVV en 
Mariendael.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.mariendael.nu

*)   2 voorstellingen
**)  max. 4 kaarten per persoon
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Laan van Herkenshage 2 - 5492 BH Sint-Oedenrode - T 0413 47 40 31

www.mariendael.nu - info@mariendael.nu

2 x 2 kaartjes winnen als u het 
antwoord weet op de volgende 
vraag : wat zijn de voornamen 
van de dames van der AA'S?

2 X 2 kaartjes winnen als u het 
antwoord weet op de volgende 

vraag: Wat studeerde Jesje?

Rooise voetbalverenigingen zetten hoop 
op gemeenteraad

De afgelopen weken zijn er een 
aantal gesprekken geweest tus-
sen de Rooise voetbalverenigingen 
Rhode, Boskant, Nijnsel en Ollan-
dia met wethouder Dekkers. On-
derwerp van gesprek; de extreme 
huurverhoging van de sportvelden. 
De gemeente is voornemens om 
de veldhuur in 2013 met 100% te 
verhogen en in 2014 nog eens met 
50%. Deze verhogingen brengt 
de verenigingen direct in nood. 
De voetbalverenigingen realiseren 
zich dat er bij de bezuinigingsron-
de er ook gekeken dient te worden 
naar een eventuele verhoging van 
de huren, echter de mate waarin en 
de snelheid waarmee zijn voor hen 
onacceptabel. 

De problemen komen mede voort 
uit het feit dat men in een lopend 
begrotingsjaar zit, de contributies al 
zijn geïnd voor het lopende seizoen 
en de exploitaties al zijn opgestuurd 
naar de KNVB, conform de KNVB 

verplichtingen. Kortom, mocht een 
verhoging al betaald kunnen wor-
den, wat niet het geval is zo laten 
de clubs weten, dan nog zal het 
ten koste gaan van het beetje re-
serve wat er in de verenigingskas 
zou kunnen zitten. Verder komt het 
voor vele verenigingen op een zeer 
ongelukkig moment. Nijnsel heeft 
net forse investeringen gedaan 
voor de verbouwing van kleedlo-
kalen en kantine en Rhode is bezig 
met acties om de ó zó noodzakelijk 
verbouwingen van de kleedlokalen 
nu eindelijk eens uit te kunnen voe-
ren. 
De verenigingen zijn des te meer 
getroffen door deze extreme ver-
hoging omdat in het verleden de 
verhuur is gegaan zonder contrac-
ten maar steeds op basis van een 
“dorps” goed vertrouwen. Men is 
van mening dat aan deze vertrou-
wens relatie geweld aan wordt ge-
daan als de voorgenomen verho-
ging ongewijzigd wordt doorgezet. 

Ook de communicatie verdient niet 
de schoonheidsprijs zo laat men de 
clubs weten. Vooraf overleg over 
een eventuele mate van zelfwerk-
zaamheid door de verenigingen is 
door de gemeente niet geboden. 
Alle hoop is dan ook gevestigd op 
een redelijke spreiding van deze 
verhoging over een fors aantal ja-
ren en naar het alsnog kijken van 
de mogelijkheid van zelfwerkzaam-
heid. Door een redelijke termijn van 
spreiding krijgen de verenigingen 
de tijd hun begroting hierop aan te 
passen, interne bezuinigingen door 
te voeren of contributies te verho-
gen. Zo als de kaarten nu op tafel 
liggen voelen zij zich met de rug te-
gen de muur gezet en hebben dan 
ook alle hoop gezet op de gemeen-
teraad die een dergelijke spreiding 
kan goedkeuren tijdens de begro-
tingsbehandeling van donderdag.

De Rooise voetbalverenigingen

Europalaan 44-46, Schijndel
073-549 25 10
www.pimvanheertum.nlBanden

Carwash
Tanken

Optimale grip
Veilig op weg

Maximale
rijprestaties

De winterbanden
wissel doet u bij ons
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Naam: Marjolein Bongers 
Leeftijd: 18 jaar
 
Welke studie volg je?
“Ik ben dit jaar begonnen met de 
studie Pedagogiek. Bij pedago-
giek werk je continu met kinde-
ren. Je richt je vooral op de op-
voeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Je probeert te 
helpen bij de ontwikkeling en de ontwikkeling te stimuleren. Bij pe-
dagogiek ga je niet alleen in op normale opvoedingssituaties, maar 
ook help je bij een vastgelopen ontwikkeling.” 

Waar volg je de studie?
“Ik volg deze studie op Fontys hogeschool in ’s Hertogenbosch. 
Voor veel mensen is deze locatie nog onbekend. Dit komt omdat er 
nog geen mensen zijn afgestudeerd. Het is een school die nog maar 
3 jaar bestaat. Maar het is daarentegen erg leuk. Het is een klein 
gebouw, waar alle studenten en leraren elkaar bij naam kennen.” 

Wat vind je leuk aan de studie en wat minder?
“Het leuke aan deze studie vind ik dat je continu met kinderen 
bezig bent. Bij elk vak kijk je weer op een andere manier naar kinde-
ren, waardoor je verschillende beelden krijgt over de ontwikkeling. 
Elke periode staat een ander aspect centraal. Deze eerste periode is 
dat bijvoorbeeld het gezin. 
Het minder leuke aan de studie vind ik de hoeveelheid stof. Je moet 
wel bereidt zijn om ervoor te willen werken en colleges voor te 
bereiden. Het kost veel tijd, maar plannen helpt daarbij een hoop.” 

Wat wil je na je studie gaan doen?
“Aan het einde van het tweede jaar moet ik een bepaalde stroming 
kiezen waarin ik verder wil. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit jeugd-
zorg, gehandicapten zorg en kinderopvang. Mijn voorkeur ligt nu 
vooral bij de jeugdzorg. Ik wil kinderen gaan helpen die problemen 
hebben.”

Ik geef het stokje door aan Reina Janssen

10 november 11-11 bal The Joy

Zaterdag 10 november is er in 
jeugddisco The Joy 11-11 bal! Kom 
in je carnavalskleding of in een an-
dere grappige outfit lekker hossen 
op de feestmuziek van onze DJ's. 
Voor jeugd van 11(groep 8) tot en 
met 15 jaar uit Rooi, Boskant, Ol-
land en Nijnsel. Van 19:30 uur tot 
23:30 uur. De entree is gratis. De 
volgende party is op zaterdag 15 

december. Vind ons leuk op face-
book: JeugdDiscoTheJoy en volg 
ons via twitter: Thejoynijnsel zo 
blijf je op de hoogte van alle par-
ty's. Voor vragen of opmerkingen 
kun je contact opnemen met Tom 
Aarts tel: 06-19674221 of 
Ellis Rijkers tel: 06-12276417. 
mail: ellis.rijkers@hetnet.nl                                 

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

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

OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD
10% korting op werkplaatstarief in

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

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

Open plekken geven amfibieën meer kansen

Om de amfibieën aan het Vogels-
ven meer kansen te geven, offer-
den zo'n twaalf vrijwilligers hun 
vrije zaterdagochtend op. Gewa-
pend met grote en kleine snoei-
scharen, een kettingzaag en een 
bosmaaier hielpen zij de natuur 
een handje. Aanleiding hiervoor 
was de landelijke 'natuurwerkdag' 
van  Landschapsbeheer Nederland. 

Greet Groothuizen heeft haar 
fleecejack van het IVN al aan een 
boom gehangen bij een smal bos-
pad. “Dat is voor mensen die wat 
later komen, dan weten zij ook 
waar we zijn”, zegt ze tegen Bart 
van de Wiel van Staatsbosbeheer. 
Greet en Bart deden samen met 
nog tien andere vrijwilligers mee 
aan de landelijke 'natuurwerkdag' 
in het Vressels bos. Daar maakten 
Staatsbosbeheer en IVN-Rooi af-

gelopen zaterdag het 
Vogelsven schoon. 
Schoonmaken hoeven 
we deze keer gelukkig 
niet al te letterlijk te 
nemen. Er is namelijk 
geen vuil te vinden 
bij het vennetje. Met 
schoonmaken bedoe-
len de vrijwilligers het 
opruimen van zaailin-
gen. Dat zijn jonge boompjes die 
wortel schieten uit aangewaaid 
zaad. “Als we die niet weghalen, 
dan groeit het hier helemaal dicht 
en komt er geen licht meer op de 
grond. Vooral amfibieën houden 
van dat licht”, vertelt Van de Wiel.

Resultaat mag er zijn
Het is al de derde keer dat het 
IVN-Rooi en Staatsbosbeheer 
samen optrekken tijdens de na-

tuurwerkdag. Twee jaar geleden 
maakten zij het eerste ven aan de 
overkant van de weg schoon. Vo-
rig jaar begonnen de twee natuur-
organisaties aan het achterste deel 
van het grotere ven ten oosten van 
de weg. “Dat het werk niet voor 
niets is geweest was afgelopen 
september goed te zien. Rondom 
het hele ven, dat toen ook nog vol 
water stond, bloeide de heide. Het 
wemelde er toen van de kikkers, 

padden en salamanders. Ga er 
maar eens even kijken”, zegt Van 
de Wiel. Even later is het duidelijk, 
hij heeft niets teveel gezegd. 

Ook aan de andere kant van de 
gemeente waren vrijwilligers actief 
in de natuur. In de Geelders hielp 
de Heemnatuurgroep bij het on-
derhoud, zodat ook daar de natuur 
weer de kans krijgt.

10 november Open Dag

Tandprothetiek Sint-Oedenrode: 
Gebitsprotheses & implantaten

Problemen met uw gebitsprothese(s)? 
Dan is er voortaan een ideale oplos-
sing dicht bij huis. In de oude fy-
siotherapiepraktijk van Bach aan de 
Oranje Nassaulaan zit sinds deze 
week Tandprothetiek Sint-Oeden-
rode. Wilt u weten wat er allemaal 
mogelijk is? Kom dan op zaterdag 
10 november naar de Open Dag voor 
gebitsprothesen & implantaten. 

Op 5 november 2012 werd officieel 
gestart met Tandprothetiek Sint-
Oedenrode. U kunt er terecht voor 
een complete dienstverlening op het 
gebied van gebitsprotheses. En dat 
allemaal onder één dak! Er is zelfs 
een laboratorium ingericht, zodat 
uw prothese ter plekke gecorrigeerd 

kan worden wanneer noodzakelijk. 
U hoeft uw prothese dus niet op 
te laten sturen. Dit alles levert een 
besparing op van tijd en reiskosten, 
belangrijk voor de hedendaagse 
drukke agenda van eenieder.
 
Zo kunt u er bijvoorbeeld terecht 
voor een complete gebitsprothese 
of zelfs voor plaatsing van implan-
taten met bijbehorende protheses. 
Volgens de filosofie van Tandpro-
thetiek Sint-Oedenrode  hebben 
gebitsimplantaten de toekomst: 
“Implantaten kunnen een loszit-
tend gebit veel houvast bieden, 
waardoor problemen met de pro-
these in de meeste gevallen tot de 
verleden tijd behoren.”

Voor de implantologische zorg 
werkt Tandprothetiek Sint-Oeden-
rode samen met Implant Compa-
ny. Deze vanuit Boxtel werkende 
en landelijk opererende implan-
tologie praktijk beschikt over be-
kwame NVOI-geregistreerde im-
plantologen en mondhygiënisten. 
Op deze wijze wordt een optimale 
nazorg gegarandeerd.

Helaas denken velen dat het plaat-
sen van implantaten erg pijnlijk is. 
Terwijl dit niet veel pijnlijker is dan 
het boren van een kies. De heer J. 
Veraa (68)  kan hier over meepra-
ten. “De prik van de verdoving was 
misschien nog wel het pijnlijkste”, 
zegt hij lachend. Ruim10 jaar gele-
den koos Veraa voor gebitsimplan-
taten en daar heeft hij geen mo-
ment spijt van gehad. “Daarvoor 
heb ik wel zes verschillende kunst-
gebitten gehad, maar er was altijd 
wel iets mee. Nu kan ik alles eten; 
ik heb er eigenlijk geen erg in dat ik 
een prothese in heb.” Veraa kan nu 
zonder angst in een appel bijten. 

Dat is de ideale graadmeter! Bijt u 
zonder pijn en moeite in een appel 
en beweegt uw gebit op dat moment 
niet? Dan hoeft u nog geen bezoek 
aan ons te brengen. Is dat wel het 
geval dan raden we u aan om con-
tact met ons op te nemen. Het maakt 
uw leven een stuk prettiger.

Kom voor meer informatie over 
gebitsprothesen & implantaten 
naar de Open Dag op zaterdag 10 
november 2012. Daar krijgt u gra-
tis een eerste consult aangeboden. 
Tandprothetiek Sint-Oedenrode  is 
deze dag van 10.00 tot 13.00 uur 
geopend. 
Natuurlijk kunt u ook altijd contact 
opnemen voor informatie tijdens 
kantoortijden.

Tandprothetiek Sint-Oedenrode, 
Oranje Nassaulaan 7a, 5491 HC 
Sint-Oedenrode, Tel: 0413-74 50 18

advertorial
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Vrijwilliger word je niet, vrijwilliger ben je. 

Professioneel, gedreven en ervaren: 
De marktplaatsen voor cultuureducatie zijn trots op vrijwilligers

Op woensdag 31 oktober heeft 
Curioso, marktplaats voor cultuur 
educatie Sint- Oedenrode,  samen 
met de andere marktplaatsen uit 
de regio (3m), een bijeenkomst 
georganiseerd in museum Siemei 

te Veghel voor alle vrijwilligers 
waarmee zij werken. 

Vrijwilligers zijn vaak  de drijvende 
kracht achter de activiteiten van de 
marktplaatsen . Zij zijn betrokken en 

enthousiast. En zonder deze inbreng 
zouden de markplaatsen eenvou-
digweg niet  kunnen functioneren.  
Belangeloos staan deze mensen  ie-
dere keer klaar om binnen  het on-
derwijs  ondersteuning te bieden bij 

het  kunst- en cultuuraanbod. 
Vrijwilligers zijn mede de bindende 
factor achter het slagen van het 
aanbod wat betreft cultuur educa-
tie. Deze ochtend was er dan ook 
om te bedanken maar ook  om  

nieuwe kennis op te doen en erva-
ring te delen. 

Na een ludieke ontvangst en ope-
ning bestond het programma uit 
informatierondes met de volgende 
onderwerpen: - Hoe leren kinde-
ren, het nieuwe leren - Inzage in 
projecten en leskisten - Digitale 
wereld en digibord - Opbrengst-
gericht werken, leerstof vervan-
gende projecten.

De vrijwilligers waren na afloop 
enthousiast: 
‘ Leuk om ook ander aanbod uit de 
regio te leren kennen’,
’ Wat gebeurt er al veel op het ge-
bied van cultuureducatie en wat 
een leuke projecten’,
‘ Goed om op de hoogte te wor-
den gebracht van de veranderin-
gen in het onderwijs.’
De ochtend was dus geslaagd!  
Reden voor de marktplaatsen om 
in de toekomst deze bijeenkomst 
opnieuw te organiseren.

3m is een samenwerking bestaan-
de uit de volgende marktplaat-
sen: Cube ( Bernheze), Stichting 
C (Uden, Plein23 ( Veghel), Cul-
tuurbox ( Boxtel en Haaren), Plaza 
Cultura (Sint- Michielsgestel en 
Vught), marktplaats Schijndel en 
Curioso ( Sint- Oedenrode).

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

“Tai Chi en Qigong”

Wegens groot succes start er een 
tweede groep Tai Chi voor senio-
ren vanaf donderdag 15 novem-
ber. Tientallen senioren deden al 
mee toen in oktober een eerste 
groep Tai Chi cursisten begon. 
Een oosterse bewegingsvorm om 
op een leuke manier te leren ont-
spannen en tevens op een rustige 
manier sportief te bewegen. De 
deelnemers hebben er heel veel 
genoegen aan. Het geeft hen een 
gevoel van ontspanning te krijgen 
en in balans te komen. 

De belangstelling voor Tai Chi is 
zo groot dat dat er tijdelijk een 
deelnemersstop ingesteld moest 
worden. Daarom start er nu op 
donderdag 15 november een 2e 
Tai Chi groep, die wekelijks ‘s och-
tends zal gehouden worden van 
9.15 – 10.15 uur in Odendael, 
in de Activiteitenruimte Maas en 
Deze op de begane grond. 
Totaal zal deze tweede Tai Chi 
groep tot 20 dec 2012 ( 6 keer ) 
worden gehouden met de bedoe-
ling er in het volgend jaar mee 
door te gaan. De kosten zijn voor 
de hele cursus euro 18, - ( euro 3, 
- per les) Losse lessen kosten euro 

4, - per keer. 

Tai Chi is een goede ma-
nier om te ontspannen
We weten allemaal dat 
ontspannen goed voor 
ons is, maar nemen er 
niet altijd de tijd voor. 
Vanaf nu kunnen we op een een-
voudige en leuke manier leren hoe 
we moeten ontspannen door mid-
del van beweging. We kennen Tai 
Chi van de Chinese mensen die in 
parken mooie bewegingen maken, 
die langzaam en rustig in elkaar 
overvloeien. Oefeningen om de 
gezondheid en de ontspanning 
te verbeteren. In de lessen leer je 
stapsgewijs hoe je gemakkelijk 
kunt ontspannen en je ademhaling 
kunt verbeteren. Tai Chi is vanwe-
ge het zachte karakter een goede 
basis voor iedereen die iets aan de 
gezondheid wil doen of op een 
rustige ontspannen manier sportief 
willen bewegen.

De lessen worden geven door Kay 
Aras. In het dagelijkse leven een 
Motivatie Trainer & Coach voor 
bedrijven en sporters. In de Tai 
Chi en Zelfverdediging geeft hij 

al meer dan 16 jaar met veel ple-
zier les. Er wordt op een leuke en 
nuchtere manier les gegeven. De 
rustige bewegingen ontspannen 
het lichaam en de geest. En de oe-
fenstof gemakkelijk en toeganke-
lijk voor iedereen. 

Voor inschrijving of meer informa-
tie kunt u contact opnemen met: 
Corrie van der Heyden, tel 473550 
email p.vanderheyden1@chello.nl 
of Marcel Janse tel 474985 of 
email marcel.janse@kpnmail.nl
Inschrijving kan ook aan de zaal. 
Graag met betaling van het cursus-
bedrag s.v.p. met gepast geld. De 
cursus wordt georganiseerd door 
de 4 KBO ’s van Sint-Oedenrode 
en van de kerkdorpen.De cursus is 
toegankelijk voor alle senioren van 
Rooi, u hoeft geen lid te zijn van 
de KBO. 

advertorial

-  Eten bij strekenproeverij van den elsen in de vernieuwde serre en het 
terras van de Gertruda Hoeve

- Streekgebonden kaart
- Open vanaf 12.00 uur (behalve op maandag en dinsdag)
- Terras
- Oplaadpunt voor fietsen
- Wandel- en fietsroutes verkrijgbaar

Strekenproeverij van den elsen - 
Van den Elsenstraat 23 - 5694 ND Son en Breugel

info@gertrudahoeve.nl - 0499 - 471 037 - 
www. gertrudahoeve.nl

Op zaterdagmiddag 
17 november 
houden we open 
huis van 14.00 tot 
17.00 uur.

Aanwezig zijn ook: 
Caroline den 
Hollander van het 
cosmeticamerk 
EmerginC 
en Anja van Dinter, 
gewichtsconsulente. 
Zij werkt met het 
eiwitdieet PowerSlim.

Beautysalon “Fleur” bestaat 10 jaar.
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Evenementen

Verloren en gevonden 
voorwerpen

Verloren voorwerpen

-  Zwarte meisjesjas Vingino maat 140
-  Trouwring met inscripte Ria 
   29-11-56
- Witte Samsung Galaxy-Gio

Gevonden voorwerpen

-  Zwarte telefoon in gekleurd hoesje
- Diverse sleutels

Meldingen

AgendaGemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Postcode Ingekomen Omschrijving
Borchmolendijk 31 5492 AJ 26-10-2012 Kappen van 2 beuken
Boskantseweg 48 5492 BW 11-10-2012 Wijzigen voorgevel woonhuis
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

 Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Vressels Bos, perceel  ---- 30-10-2012 Aanplanten bosplantsoen
sectie L nr. 990 
Hongerstraat 7 5492 VE 31-10-2012 (Her-)bouw kas
Groenvoorziening  ------ 31-10-2012 Kappen 2 eiken
achter Zonnedauw 1 en 3 
Componistenlaan  ------ 31-10-2012 Kappen 1 zuileik
nabij 69  
Berliozstraat ------ 31-10-2012 Kappen 5 sierpruimen met herplant
Wielewaal nabij 9 ------ 31-10-2012 Kappen 1 schijnbeuk met herplant
Sluitappel 13 5491 TS 31-10-2012 Kappen 4 essen met herplant
Eekhoorn nabij 9 ------ 01-11-2012 Kappen 2 essen met herplant
Ollandseweg 129 5491 XA 05-11-2012 Plaatsen 2 lichtmasten
De Geerstraat 13 5491 CK 05-11-2012 Plaatsen overkapping
Hierop is procedure 1 van toepassing.

Besluit omgevingsvergunningvrij
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Buizerd 21 5492 PJ 05-11-2012 Uitbreiden woonhuis/overkappen terras

Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting  Postcode Omschrijving
Schijndelse Heide 6  5491 TG Het veranderen van een melkrundveehouderij  
    ingevolge het Besluit landbouw milieubeheer.
Bovengenoemde melding ligt gedurende twee weken ter inzage.

Vergadering voorbereidingscommissie op 
donderdag 15 november 2012
In de openbare vergadering van de Voor-
bereidingscommissie (aanvang 20.00 
uur) komen de volgende onderwerpen 
aan de orde:

A. Voorstellen:
1.  Vaststelling strategische uitgangs-

punten en scenario’s gemeentelijk 
accommodatiebeleid

2. Voorstel inzake plan Markt/Kapittelhof
3.  Voorstel inzake uitwerking en toepas-

sing kwaliteitsverbetering van het 
landschap

B. Ter bespreking:
1. Plan van aanpak Ombuigingen Wmo

C. Ter kennisneming:
--

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.

Plannen park de Kienehoef
Informatiebijeenkomst op dinsdag 13 november 

Park de Kienehoef wordt nóg aantrekke-
lijker. Met het gekozen horeca-initiatief 
Parkzicht Kienehoef krijgt het park de 
dagrecreatieve invulling waar het al ja-
ren op wacht. 
De gemeente en de ondernemers willen 
u graag informeren over de plannen. 

Bent u geïnteresseerd?
Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 

13 november aanstaande. Deze bijeen-
komst begint om 20.00 uur en wordt 
gehouden in de raadszaal van het ge-
meentehuis. Vanaf 19.45 ontvangen wij 
u met  koffie en/of thee. U krijgt een toe-
lichting op het proces, het bouwplan en 
de recreatieve invulling van het gebied. 

U bent van harte welkom!

Verbranden van snoeihout
Het college van burgemeester en wet-
houders heeft bepaald dat gedurende 
de maand november in het buitengebied 
snoeihout mag worden verbrand. Op de 
zondagen in deze periode mag niet ge-
stookt worden. 
Voor de genoemde stookperiode is een 
algemene ontheffing vastgesteld. Deze 
ontheffing ligt ter inzage op werkdagen 
van 09.00 tot 12.30 uur in het gemeen-
tehuis aan het Burgemeester Werner-
plein 1 te Sint-Oedenrode.

Geen individuele ontheffing nodig
In november is het dus mogelijk om 
snoeihout te verbranden, zonder dat u 
eerst naar het gemeentehuis moet voor 

een ontheffing. Dit betekent ook dat 
er geen legeskosten verschuldigd zijn. 
U hoeft het stoken niet van tevoren te 
melden bij de brandweer, politie of ge-
meente. 

Voorwaarden bij het verbranden van 
snoeihout
Voor het verbranden van snoeihout in 
de stookmaand gelden de voorwaarden 
zoals die verbonden zijn aan de algeme-
ne ontheffing. Op de naleving van deze 
voorwaarden zal worden gecontroleerd 
door gemeente en politie. Kijk hier-
voor op www.sint-oedenrode.nl/loket/
producten&diensten/vuur-stoken

Inzameling oud papier

Zaterdag 10 november
-  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 
gebruikelijke wijken, te weten Kin-
derbos,     Cathalijne en Kienehoef ten 
noorden van de Florisstraat, en een ge-
deelte van de Zwembadweg;

-  Ouderraad basisschool Eerschot; contai-
ner bij school van 09.00 tot 12.00 uur.

-  Buurtvereniging Heikant, container 

aan de Gerbrandystraat of Dreesstraat 
tussen 09.00 en 13.00 uur

-  Ouderraad van de Odaschool; contai-
ner bij de hoofdingang van de Oda-
school, Laan ten Bogaerde van 

   10.00 – 12.00 uur;

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

Hoort de huisvuilcontainer echt bij mijn woning?

Regelmatig vragen burgers de gemeen-
te om een onderzoek naar het chipnum-
mer van een huisvuilcontainer. Burgers 
willen weten of de container ook echt 
bij hun woning hoort.  Zo’n onderzoek 
kost € 30,- per container. 

Wat is de oorzaak?
-  Na verloop van tijd verdwijnt, door slij-

tage, de barcode (streepjescode) en of 
het huisnummer. Burgers herkennen 
hun container niet (meer);

-  De containers worden de avond vóór 
de dag dat Van Kaathoven bij u in de 

straat komt al buiten gezet;
-  De containers staan na lediging te lang 

aan de straat.

Hoe kunt u dit probleem voorkomen?
-  Geef uw containers een duidelijk her-

kenningsteken, bijvoorbeeld een stic-
ker of wat ducktape met tekst;

-  Zet de huisvuilcontainer, op de dag dat 
bij u in de straat huisvuil wordt opge-
haald, ’s ochtends om 7.30 uur aan de 
straat;

-  Zet uw containers zo snel mogelijk na 
de lediging weer achter uw woning.

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 30 oktober 2012 tot 
en met 4 november 2012 zijn de vol-
gende aanvragen bij de gemeente inge-
komen:

-  Van carnavalsvereniging ’t Skrothupke 
voor het houden van een vlooienmarkt 
op elke eerste zondag van september 
2013 – 2017, op het parkeerterrein 
Ahrend tegenover café-bar ’t Kofferen 
te Sint-Oedenrode.

Verleende verklaringen van geen 
bezwaar
-  Aan de Ollandse Lange Afstand Tip-

pelaars voor het houden van een wan-
deltocht op 18 november 2012 op de     
wegen en paden van Sint-Oedenrode. Kijk voor de algemene beschouwingen 

programmabegroting 2013 op pag. 22 & 23

De uitgebreide versie vindt u op 
www.sint-oedenrode.nl

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl
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Verkoop Collegia van start
Deze week start de officiële verkoop van bedrijfsunits van het project  
‘Collegia’. Projectontwikkelaar STiVo (gebr. van Stiphout/Voss) gaat  
de bouw verwezenlijken. Collegia wordt de verzamelnaam van de  
bedrijfspanden die op het oude Pulles terrein van bedrijventerrein  
Nijnsel moeten komen. Het komt voort uit het Romeins en is de  
voorloper van het gilde. Daarnaast wordt het complex omringd 
door vier straten, waaronder de gildenstraat en de ambachtsweg.  
Daarmee is de link gelegd.

Gildenstraat

Nijnselseweg

Kerkdijk-Zuid

Gildenstraat

Speijkerstraat

Sportlaan

Industriew
eg

Lieshoutseweg

A50

Am
bachtsweg

Gildenstraat

Nijnselseweg

Kerkdijk-Zuid

Am
bachtsweg

Gildenstraat

Speijkerstraat

Sportlaan

Industriew
eg

Lieshoutseweg

A50

Op zoek naar full service kantoor- of 
bedrijfsruimte?

Heeft u belangstelling voor een full service kantoor- of bedrijfsruimte? 
Neem dan contact op met Van den Berg Makelaardij en laat u informeren over 
de vele mogelijkheden.

• Verzorgde moderne uitstraling
• Flexibele huurperioden
• Vanaf 10 m2 

• Inclusief goede parkeerplaats(en)
• Kant-en-klare kantoorruimtes
• Ruime entree
• Centrale receptie
• Complete vergaderruimtes
• ICT ondersteuning
• Zichtlokatie

• 16 Units
• Verzorgde moderne uitstraling
• Individuele wensen mogelijk
• Inpandige kantoorruimte mogelijk 
• Hoogwaardige materialen
• Vanaf 100 m2 (basis)
• Tevens verhuurmogelijkheden
• Zichtlokatie
• Perfecte bereikbaarheid

Koninginnelaan 5
5491 HA Sint-Oedenrode
T 0413 - 47 29 83
vandenbergmakelaardij.nl

NU IN VERKOOP!

VERHUUR

Het multifunctionele complex COLLEGIA biedt u full service kantoor- en bedrijfsruimtes op het 
bedrijventerrein in Nijnsel. Professioneel, representatief en geschikt voor uw onderneming.

BEDRIJFSRUIMTE 

FULL SERVICE KANTOORRUIMTE

A50

N637

SINT-OEDENRODE

COLLEGIA

Nijnselseweg

Lie
sho
uts
ew
eg

Situatie Collegia bedrijventerrein Nijnsel.

Het is de bedoeling dat 
op het terrein, dat sinds 
2009 geen functie meer 
heeft, in totaal zestien  
bedrijfsunits worden ge-
bouwd. De afmetingen va-
riëren van 102m2 tot 260m2 
in de prijsklassen 105.000 
Euro tot 242.000 Euro.  
Betreffende de grootte is het 
mogelijk om meerdere units 
samen te voegen, zodat één 
grote bedrijfsruimte ont-
staat. Volgens Harold Bouw-
mans van Bouwgroep van 
Stiphout is het ideaal voor 
relatief kleine bedrijven die 
een representatieve ruimte 

zoeken of voor internet-
bedrijven met webshops.  
Er is voldoende mogelijkheid 
tot opslag en verpakkings-
activiteiten. De bedrijfsunits 
zijn in de basis bestemd 
voor koop, maar wanneer 
iemand geïnteresseerd is in 
huur, zijn er ook goede mo-
gelijkheden. 

Bouwmans: “Daarnaast is 
de bereikbaarheid ideaal. 
Iedere unit heeft eigen par-
keerplaatsen en het unieke 
is dat de locatie vierzijdig 
omsloten is door wegen. 
Het front van elke bedrijfs-

unit is daarom altijd goed 
zichtbaar. Een extra voor-
deel is dat Collegia dicht-
bij de snelweg A50 ligt, op 
maar 20 autominuten rijden 
van Eindhoven. Dat biedt 
veel mogelijkheden.”  

Het kantoor wat er nu nog 
staat zal blijven staan, maar 
krijgt een upgrading, zowel 
aan de binnen- als de bui-
tenkant. Het kantoor zal 
een Full Service concept 
worden met kleinschalige 
verhuur van kantoorruimten 
met opslagfaciliteit. Daar-
naast zijn er ook ruimten  

voor het geven van cursus-
sen, trainingen en vergade-
ringen. De kantoorruimten 
zijn flexibel qua grootte en 
huurperiode. De nieuwe uit-
straling van het kantoor past 
perfect bij het onlangs door 
de gemeente opnieuw vast

gestelde beeldkwaliteitsplan 
bedrijventerrein Nijnsel. Op 
dit moment zijn ze bezig 
met fase twee van de re-
vitaliseringwerkzaamheden 
om het bedrijventerrein een 
betere uitstraling te geven.
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Algemene beschouwingen 
programmabegroting 2013

Krachtig Rooi! 
Hart voor Rooi / Partij van de Ar-
beid staat voor moeilijke keuzes. 
Keuzes die gemaakt moeten wor-
den om ons mooie dorp ook mooi 
te houden. Mooi om in te wonen, 
mooi om te verblijven, mooi om 
te recreëren. Maar al dat moois 
staat onder grote druk.  Hoe las-
tig ook, de keuzes moeten en zul-
len genomen worden! We nemen 
onze verantwoordelijkheid en zijn 
ons er terdege van bewust dat we 
keuzes maken die u raken.

We zijn met open vizier dit traject 
van ombuigingen ingegaan. Alle 
opties zijn bespreekbaar geweest 
en hebben wij de revue laten pas-
seren. Wij zijn op zoek gegaan 
naar eigen kracht: Door de bezui-
nigingen kan de gemeente min-
der voorzieningen op een presen-

teerblaadje aanbieden. Inwoners 
zullen meer dan voorheen, zelf 
het heft in handen moeten ne-
men. De kracht van inwoners zal 
hierdoor meer aangeboord wor-
den. Op deze manier biedt de 
economische crisis ook kansen: 
kansen voor meer solidariteit en 
participatie. 

Hieronder kunt u lezen waar Hart 
voor Rooi/Partij van de Arbeid 
- ook in tijden van bezuinigen - 
voor staat! 

Wat is onze begrotingsopdracht:
•  gemeentebegroting bedraagt 

p/m 30 miljoen euro;
•  hiervan is 80% tot 90% vast-

gesteld in wettelijke verplichtin-
gen; 

•   bezuiniging/ombuiging van 1.2
   miljoen euro;

•  de bezuiniging van 2012 is nog 
niet volledig behaald;

•  waaronder een bezuiniging van 
100.000 euro op het accommo-
datiebeleid.

Wat zijn onze uitgangspunten:
•  iedereen doet mee, aandacht 

blijven behouden voor kwets-
bare groepen in onze samenle-
ving;

•  het is nu de tijd voor ons om 
keuzes te maken waarbij alle 
belangen gediend zijn; 

•  met open vizier zoeken naar 
bezuinigingen, zowel binnen 
de gemeentelijke organisatie als 
daarbuiten;

•  met elkaar op zoek gaan naar 
ieders eigen kracht en deze be-
nutten;

•  samenwerken met omliggende 
gemeenten en maatschappe-

lijke partners;
•  bij bezuinigen rekening houden 

met kwetsbaarheid van bepaal-
de doelgroepen;

•  zwaarste schouders, zwaardere 
lasten;

•  gemeentelijke gebouwen ef-
ficiënter gebruiken waarbij wij 
pleiten voor samenvoegen van 
meerdere gebruikers per pand;

•  behoud van (betaalbare) voor-
zieningen zoals een basisbiblio-
theek, zwembad en sportac-
commodaties;

•  als Rooienaar meer bijdragen 
aan voorzieningen waar je ge-
bruik van maakt;  

•  op zoek naar meer inkomsten, 
daarvoor wordt de OZB als 
sluitpost gebruikt;

•  zoeken naar een duurzaam 
evenwicht tussen landbouw, 
veeteelt, kwaliteit van leven,      

milieu en natuur;
•  ook in 2033 zijn wij nog een 

leefbare, groene en aantrekke-
lijke gemeente! 

Uiteraard gaan we bij de comple-
te Algemene Beschouwingen ver-
der in op bovengenoemde. In dit 
bestek is dat helaas niet mogelijk. 
Daarom kunt u de uitgebreide al-
gemene beschouwingen lezen op 
onze website: www.hartvoorrooi-
pvda.nl. Voor meer informatie 
kunt u ook een e-mail sturen naar 
info@hartvoorrooipvda.nl.

Fractie Hart voor Rooi / Partij van 
de Arbeid

Janneke van Vugt – van den  Heuvel, 
Janine Heisterkamp, 
Tom van Wanrooij,
Rik Compagne.

Algemene Beschouwingen Hart voor Rooi / Partij van de Arbeid

Uitgebreide beschouwingen zijn te vinden op 
www.sint-oedenrode.nl

Vanaf de Gemeenteraadsverkie-
zingen van maart 2006 wordt de 
gemeente bestuurd door een Col-
lege van CDA/VVD/HvR-PvdA. 
Deze coalitie heeft ingezet op 
bezuinigingen om na jarenlange 
lastenverhogingen de tering naar 
de nering te zetten. Er wordt ef-
ficiënter gewerkt, de begroting is 
op orde en er is ingezet op een 
flexibel ambtenarenapparaat.  
Dienstverlening staat centraal.

De lastendrukverhoging is sinds-
dien beperkt gebleven tot maxi-
maal het niveau van inflatie. Ook 
voor de periode 2010-2014 heeft 
de coalitie hier op ingezet. 
Bij de Gemeenteraadsverkiezin-
gen in 2010 had niemand voor-
speld dat de crisis zo lang zou 
voortslepen. En we zijn er nog 
niet. Niet alleen heeft het Kun-
duz-akkoord in het voorjaar ge-
zorgd voor een omvangrijke ex-
tra bezuiniging, ook het nieuwe 
Regeerakkoord zal grote effecten 
hebben op de financiële staat van 
de Gemeente.

Nu staan we opnieuw voor een 
enorme ombuigingsoperatie. Er 
moet voor € 1,2 miljoen gekort 
worden op een begroting van 
ruim € 30 miljoen waarvan het 
leeuwendeel uitgegeven wordt 
aan wettelijke taken. Deze ope-
ratie kan niet louter financieel 
worden bekeken en vereist een 
duidelijke visie. Bij deze operatie 
heeft de VVD-fractie de volgende 
uitgangspunten gehanteerd:

-  Géén sluiting van het zwembad 
of het sluiten van de biblio-
theekvoorziening;

-  Handen af van het minimabe-
leid en de jeugdsubsidies voor 
sport en cultuur;

-  Het doorzetten van de uitvoe-
ring van de diverse plannen 
voor kerkdorpen (IDOP) is be-
langrijk voor de leefbaarheid;

-  Het blijven subsidiëren van ver-
enigingen die zich bezighouden 
met activiteiten die Rooi ‘Rooi’ 
maken en houden, zoals bijv. 
centrummanagement, Roois 
Landschap, Stichting Toeganke-

lijkheid, Stichting Rooi Promotie 
en de Oranjevereniging;

-  Vermindering van het aantal 
ambtenaren en het verder flexi-
beler maken van de inzet van de 
ambtenaren;

-  Transparante (meer)opbrengsten 
door samenwerking met andere 
gemeenten. Hierop zal nog ver-
der moeten worden ingezet.

De VVD maakt duidelijke keu-
zes. Door deze keuzes te maken 
is het onmogelijk om de - door 
het Rijk gecreëerde - tekorten 
op te vangen en is óók gekozen 
voor lastenverhoging voor onze 
inwoners. Niet alleen zullen voor-
zieningen duurder worden (ze 
worden meer kostendekkend), 
ook zal de OZB-belasting stijgen. 
Door de daling van het rioolaf-
voerrecht en de afvalstoffenhef-
fing zal een gemiddeld Roois 
gezin te maken krijgen met een 
lastenverhoging van 10%. Het is 
een forse lastenverhoging waar 
de VVD enorm veel moeite mee 
heeft, helaas zien we geen andere 

mogelijkheden. 

Ondanks de financiële situatie we-
ten we voldoende te realiseren. Zo 
hebben we ons in 2012 onder an-
dere gericht op de herijking van de 
toekomstvisie de Rooise Draad om 
Rooi aantrekkelijk te houden door 
te onderscheiden en te verleiden 
om in Rooi te wonen, te werken en 
te recreëren. Het bestemmingsplan 
buitengebied is werkbaar gemaakt. 
Sporthal de Streepen is inmiddels 
in gebruik genomen. De aangeno-
men notitie burgerparticipatie zal 
ervoor zorgen dat nieuw beleid op 
een interactieve wijze samen met 
inwoners tot stand zal komen. 
In 2013 zullen we ons blijven rich-
ten op de veiligheid en de kwaliteit 
van de openbare ruimte, gemeen-
telijke samenwerking, de kanteling 
van de WMO en de uitvoering van 
de diverse dorpsontwikkelings-
plannen. Rooi blijft Rooi.

De VVD is en blijft optimistisch. 
Daarom stellen we orde op zaken. 
Zeker nu.

De complete Algemene Beschou-
wingen zijn na te lezen op onze 
website 
www.lokaleliberalen.nl.

Voor vragen en/of opmerkingen 
kunt u contact opnemen met de 
fractie:

Freek Glorius, fractievoorzitter: 
telefoon 0413-471018 of per 
e-mail freek@freekglorius.nl

Wilma Wagenaars: 
telefoon 0413-473822 of per 
e-mail booh@xs4all.nl

Michiel van Seventer: 
telefoon 0413-478583 of per 
e-mail m.vanseventer@chello.nl

Wil Maas: telefoon 06-53722628 
of per e-mail 
w.maas19.1@kpnmail.nl 

Piet Klaasen, commissielid: 
telefoon 0413-473572 of per 
e-mail p-klaasen@hotmail.com

Algemene Beschouwingen VVD
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Zoals ook in de afgelopen jaren 
zal er om de gemeentelijke be-
groting voor 2013 sluitend te 
krijgen, flink moeten worden be-
zuinigd. Een bezuinigingsbedrag 
van meer dan een miljoen. Dat is 
veel, heel veel, en dat zullen we 
allemaal voelen. 
De visie op de Rooise toekomst, 
de Rooise Draad is weliswaar ver-
sterkt, maar in plaats van plannen 
te ontwikkelen voor de toekomst, 
wordt het meer de vraag: “Wat 
kunnen we behouden?”.
CDA-Rooi neemt haar verant-
woordelijkheid voor de aanstaan-
de ingrijpende bezuinigingen om-
dat hiermee het huishoudboekje 
op orde gehouden kan worden. 
Tegelijkertijd zullen we ook her-
vormingen moeten doorvoeren, 
zodat het huishoudboekje op 
orde blijft en vervolgens initia-
tieven stimuleren om ontwik-
kelingen in het algemeen en de 

economie in het bijzonder te sti-
muleren. Hierdoor ontstaat op 
den duur weer ruimte in onze be-
groting om plannen uit te voeren.

Bezuinigen. 
Het is een groot bedrag dat be-
zuinigd moet worden en daarbij 
zal niemand ontzien kunnen wor-
den. Eenieder, die gebruik maakt 
van de gemeentelijke voorzienin-
gen en accommodaties zal hier 
zelf meer aan moeten bijdragen. 
Subsidies worden verminderd, 
maar subsidies voor jeugdactivi-
teiten blijven we als CDA-Rooi 
ontzien. Bezuiniging op de sub-
sidie voor het vluchtelingen werk 
ondersteunen we ook niet.
Ook op de gemeentelijk bedrijfs-
voering wordt ingrijpend bezui-
nigd. Dat dit mogelijk ten koste 
kan gaan van de kwaliteit zullen 
we moeten accepteren, maar 
de tijd van franje is voorbij. Om 

te voorkomen dat we nog meer 
moeten bezuinigen, stemmen wij 
als CDA-Rooi in met een nood-
zakelijke en beperkte verhoging 
van OZB.  Nu blijkt dat Rooi meer 
geld krijgt dan berekend, zal die 
meevaller er toe moeten leiden 
dat de OZB minder verhoogd 
wordt. Het voorstel van het Col-
lege om de OZB meer te verho-
gen dan noodzakelijk is, wijzen 
we dus af.

Hervormen. 
Tegelijkertijd met de bezuinigingen 
zullen hervormingen moeten plaats-
vinden om nog meer bezuinigingen 
in de toekomst te voorkomen. CDA-
Rooi is voorstander van verdergaande 
samenwerking met ander gemeenten 
(in de Meierij). Hierdoor kunnen 
de krachten gebundeld worden 
en kan er efficiënter en kosten-
besparend gewerkt worden. Dit 
zal moeten leiden tot een ver-

mindering van de gemeentelijke 
personele kosten. Binnen de ac-
commodaties constateren we een 
behoorlijk overschot. Bij iedere 
accommodatie moet er geld bij. 
Het is dan ook onvermijdelijk dat 
er accommodaties afgestoten 
zullen moeten worden, waardoor 
deze grote kostenpost wordt ver-
minderd en zelfs teruggebracht 
wordt tot nul.

Stimuleren.
Rooi is en zal een aantrekkelijke 
gemeente moeten blijven, waar 
het goed wonen, recreëren en 
werken is. CDA-Rooi zal initiatie-
ven ondersteunen om er voor te 
zorgen dat jongeren  kunnen blij-
ven wonen in Rooi. Het is mooi 
dat het initiatief van jongeren uit 
Olland door onze wethouder als 
voorbeeld wordt gebruikt voor de 
andere kerkdorpen. Woonruim-
ten creëren voor jongeren stimu-

leert de economie en de leefbaar-
heid van de kerkdorpen en Rooi 
als geheel.  De ontwikkelingen, 
zoals in park Kienehoef, die Rooi 
als recreatiegemeente versterken, 
blijven we ondersteunen. En ten-
slotte …. we zullen blijven ijveren 
voor versterking van economi-
sche activiteiten in onze gemeen-
te, zoals bijvoorbeeld de ontwik-
keling van de zichtlocatie langs de 
A-50, waar ondermeer (jonge/
startende) ondernemers gunstige 
vestigingsmogelijkheden gebo-
den moeten kunnen worden. 

Programmabegroting 2013,  
CDA-Rooi, november 2012.

Wiel Sporken, 
Jan Verhagen,
Rien Verhagen.

Wij hebben als DGS ook dit jaar 
net als in 2011 enthousiast met 
de andere partijen deelgenomen 
in de klankbordgroep ombui-
gingen. Wel hebben wij in deze 
klankbordgroep steeds de vraag 
gesteld aan de Wethouder of de 
ombuigingen voor het jaar 2012 
realistisch en haalbaar waren. 
Gedurende het jaar rapporteert 
het College tweemaal de afwij-
kingen op de begroting. Uit de 
tweede rapportage van het jaar 
blijkt nu dat de afgesproken om-
buigingen voor het jaar 2012 
voor ongeveer een bedrag van 
400.000 Euro NIET gehaald zul-
len worden.

Voor ons als DGS is dat de reden 

geweest om op dat moment niet 
verder deel te nemen in de klank-
bordgroep om over de bezuini-
gingen voor de komende jaren te 
praten.

Als je de bezuinigingen voor het 
jaar 2012 voor een bedrag van 
400.000 Euro niet haalt, hoe re-
eel is het dan om te verwachten 
dat de 1,2 miljoen Euro EXTRA 
bezuinigingen WEL gerealiseerd 
worden. Vooral omdat de kaas-
schaafmethode wordt toegepast 
en er geen structurele verande-
ringen worden doorgevoerd. 

Vervolgens vindt de DGS dat we 
ons de volgende vragen eens 
moeten gaan stellen;

1.  Moeten we niet nog meer sa-
menwerken met andere ge-
meentes om zodoende kosten 
besparen.

2. Waar staan we als Gemeente 
over 5 Jaar? Zeker gezien de 
regeringsvoorstellen om naar 
gemeenten met meer dan 
100.000 inwoners te gaan.

3. Moeten we lijdzaam afwach-
ten tot we bij een willekeurige 
andere gemeente worden inge-
deeld of nemen we zelf actief 
het heft in handen.

We kunnen de zaken niet meer 
voor ons uit blijven schuiven. Er 
komt een moment dat we als 
Sint-Oedenrode structurele keu-
zes moeten maken. De DGS is 

van mening dat dit niet lang meer 
gaat duren. Dan moeten we het 
echter wel met elkaar bespreek-
baar maken en verder kijken dan 
onze neus lang is. 
Als laatste punt willen we toch 
weer de aandacht vragen voor 
de ‘communicatie’. We hebben 
als DGS de indruk gekregen dat 
er weinig of zelfs totaal  niet ge-
communiceerd wordt met onze 
inwoners. Verder zien we ook dat 
er weinig verbetering in lijkt te 
komen. 

Enkele voorbeelden;
- Bestemmingsplan Buitengebied;
-  Omvorming groenstroken; als je 

zegt dat je Burgerparticipatie hoog 
in het vaandel hebt staan, laat je 

dat niet zien als je pas NA een 
raadsbesluit onze inwoners de ge-
legenheid te geven mee te denken 
over eventuele oplossingen;

-  Sportverenigingen; het is wel 
heel gemakkelijk om in Juni de 
verenigingen in een brief op de 
hoogte te stellen van de verho-
ging voor het onderhoud van de 
sportvelden maar daarbij maar 
NIET aangeven dat deze kosten 
weleens 100% kunnen stijgen.

Fraktie DGS
Hans Hulsen, 
Coes v.d.Coelen, 
Jos Wijn.

Beknopte Algemene Beschouwingen DGS     

Bezuinigen, hervormen en stimuleren…….Rooi

Enkele jaren geleden dansten col-
lege en gemeenteraad tijdens de 
begrotingsbehandeling om de 
begrotingsboom van het volgen-
de jaar en was het de vraag wat 
het college  aan nieuw fruit voor 
de komende jaren in die boom 
had hangen.
Die tijd is nu voorbij: we moeten 
schrappen in zaken die we ooit 
vanzelfsprekend vonden.
Voor de fractie van BVT ROOI 
staat het vast dat de gemeente 
flink moet bezuinigen in haar uit-
gaven, ofwel ombuigen van be-
staand beleid. Wij beseffen dat 
die ingreep heel veel pijn doet bij 
de mensen en groeperingen die 
het treft. We hebben het al vaker 
gezegd: deze ellende hebben wij 
als gemeente niet veroorzaakt, 
maar in het huidige raderwerk 

van de wereldeconomie en poli-
tieke en bestuurlijke samenhang, 
draaien wij mee. In goede maar 
ook in slechte tijden. Het is een 
zure constatering, maar we kun-
nen er niet omheen.

De fractie van BVT Rooi heeft de 
volgende criteria toegepast bij het 
beoordelen van de bezuinigings-
plannen:
-  de sterkste schouders moeten 

de zwaarste lasten dragen;
-  bekijken welke zaken met minder 

toe kunnen, omdat deze zichzelf 
overeind kunnen houden;

-  welke zaken kunnen weg, zon-
der dat het Rooi in de kern 
schaadt; 

-  bezuinigingen moeten omkeer-
baar zijn;

-  zoeken naar meer doelmatig-

heid in werkwijze en organisatie 
van de gemeente;

-  wat Rooi uniek en mooi maakt 
zoveel mogelijk handhaven en 
versterken.

Consequent toepassen van deze 
criteria betekent voor BVT Rooi 
dat het Martinushuis zijn  pu-
blieke functie dient te behouden 
en dat de voorgestelde bezuini-
gingen voor Salus en Vluchtelin-
genwerk anders moeten worden 
ingevuld. 

Wij begrijpen de bitterheid bij de 
sportverenigingen over de verho-
ging van de huren voor de bin-
nen- en buitensportaccommoda-
ties. Maar zij ontvangen in ieder 
geval nog wel een bijdrage. Dat 
is voor het merendeel van de cul-

turele verenigingen, zoals koren 
e.d. echter niet het geval: zij zijn 
hun bijdragen gewoon helemaal 
kwijt. 

In het voorjaar heeft de Raad het 
raadsvoorstel Burgerparticipatie 
aangenomen. Er was veel waar-
dering en enthousiasme voor de 
aanpak die College en Raad in 
de toekomst zou kiezen. Hoofd-
thema in dit besluit was: COM-
MUNICATIE.
Enige maanden later ging het 
hierbij goed mis met het raads-
voorstel “Omvorming van ge-
meentelijk natuurbeheer”. Te 
elfder ure is op ons aandringen 
het gemis aan communicatie met 
betrokken buurten nog enigszins 
hersteld, maar op heel veel plek-
ken in Rooi hebben burgers nog 

steeds grote moeite met de hun 
inziens onverantwoorde ingreep 
in hun natuurlijke leefomgeving.
Maar .. het College krijgt in de 
toekomst een herkansing met de 
werkgroep Behoud Martinushuis, 
die met enorme inzet en support 
probeert dit voor de gemeen-
schap unieke pand te behouden. 
Eenmaal weg is weg. 

Tot slot willen wij ook de inwo-
ners van Rooi oproepen om met 
ons mee te denken over de om-
buigingen; het gaat over zaken 
die ook uw leven, werk en welzijn 
beïnvloeden!

Tilly van den Tillaar 
(tillyvandentillaar@bvtrooi.nl)
Frans van den Boomen 
(fransvandenboomen@bvtrooi.nl)

Algemene politieke beschouwingen bij de programmabegroting 2013
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Spaar mee voor je vereniging en koop bij 
bouwmarkt Forum

Het nieuwe sportseizoen is in vol-
le gang en iedereen gaat er voor 
tweehonderd procent tegenaan. 
Op alle fronten wordt de subsidie-
kraan steeds verder dichtgedraaid, 
met als gevolg dat elke vereniging 
op de kleintjes moet letten. Ed en 
Corien Steenbakkers en Mari & 
Fien van Liempd van Bouwmarkt 
Forum dragen alle Rooise ver-
enigingen een warm hart toe en 
hebben daarom een ludieke actie 
bedacht.

Wanneer leden van verschillende 
sportclubs even hun materialen bij 
bouwmarkt Forum kopen, kan er 

geld verdiend worden voor de ver-
eniging. Leden krijgen bij Forum 
een pasje waarop zij voor zichzelf 
5% korting kunnen blijven sparen, 
daarnaast kunnen zij ter plekke 
hun kassabon in de spaarpijp van 
de eigen vereniging stoppen waar-
door de club geheel gratis ge-
sponsord wordt door bouwmarkt 
Forum. Deze spaarpijp staat bij de 
kassa van de bouwmarkt. Op deze 
manier krijgt de vereniging 2,5% 
korting op alle ingeleverde con-
tantbonnen.
Genoeg redenen om er een wed-
strijd van te maken, en die luidt: 
“Wie binnen een half jaar duizend 

euro aan contantbonnen gespaard 
heeft krijgt naast de 2,5% korting 
nog eens honderd euro extra”. 
Maar wat moet je hiervoor doen? 
Een bestuurslid van de vereniging 
geeft een correspondentieadres 
en een logo van de vereniging af 
bij bouwmarkt Forum. Let er wel 
op dat het logo niet groter dan 
5x5 centimeter is. Het logo wordt 
daarna op de spaarpijp bij de kas-
sa gemonteerd en al wat rest is 
de leden naar bouwmarkt Forum 
te sturen voor hun aankopen. Zij 
stoppen hun kassabon in de be-
wuste spaarpijp en de vereniging 
kan 2.5% vangen van het bedrag. 
De klant zelf spaart ook nog eens 
5% korting voor zichzelf. Op 1 
mei worden de spaarpijpen gele-
digd en wordt er gekeken hoeveel 
er gespaard is door de leden. Het 
gespaarde bedrag wordt uitge-
keerd aan de verenigingen.

Bij bouwmarkt Forum kun je voor 
alles terecht. Enkele werkzaam-
heden zijn het ontwerpen, advi-
seren, bezorgen, op maat zagen, 
het maken van sleutels, monteren 
van kamers en het verzorgen van 
de complete aanbouw van A tot Z. 
Al met al genoeg redenen om de 
leden te enthousiasmeren om eens 
een keer bij bouwmarkt Forum 
binnen te stappen. 
Bouwmarkt Forum is zes dagen in 
de week open. 

Maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdag van 08:00 tot 18:00 uur. 
Op vrijdag is er een koopavond 
tot 20:00 uur en zaterdags zijn ze 
open van 08:00 tot 17:00 uur.

Naast al die notoire borrelaars waren er ook de markante kasteleins. 
Een aantal van die oudgedienden had de zaak redelijk in de hand en 
liet zich niet gek maken. Namen als Toontje van de Rijt, Jaap Majoor, 
Jan Spank en Jan van Sjorse’ staan in ons geheugen gegrift als tijdsico-
nen, mannen die hun leven lang achter de toog stonden en op pensi-
oengerechtigde leeftijd afstand deden van hun dorpsmonument. Kom 
daar nu eens om, met al die parvenus, die denken het snel even te 
maken in de horecabusiness, teveel aan de verkeerde kant van de bar 
zitten en er al na een paar jaar vanaf moeten. Andere tijden, andere 
zeden: Het café van vroeger bestaat niet meer. De fanfare vertrok 
er vandaan en kwam er weer thuis, de postduivenvereniging hield 
er domicilie, net als de konijnenfokvereniging en de “Vogelvreugd”. 
Regelmatig was er “Dansen”, sommige hadden een mortierorgel (dat 
is een heel groot orgel, jongens en meisjes, met allerlei bewegende 
en bediende instrumenten, zoals saxofoons en trommels, en dat het 
geluid van een heel orkest voortbracht) of er kwam regelmatig een 
orkest, Koos van Beurden als het wat mocht kosten en voor de jeugd 
was er John Lamers & Cees & his Skyliners, hoe verzin je het? Wel 
volle bak altijd, want ja, nauwelijks TV, strenge sexuele moraal, dus 
wegwezen, lekker dansen met je meisje en je vrienden. “Indrinken” 
was er overigens niet bij vroeger, nee, om zeven uur ’s avonds stond 
iedereen zich te verdringen om binnen te mogen, de avond kon niet 
vroeg genoeg beginnen. 
Er was naast die gedegen, stabiele en doorgewinterde kasteleins een 
aantal collega’s, met name buiten het centrum, die het met een klei-
nere klantenkring en dito omzet moesten doen. Eén van hen had zijn 
zaak op de grens van de gemeente en had zich door het leven moeten 
slaan met een hazenlip. Daar kon hij natuurlijk niks aan doen, hij was 
er mee geboren, maar hij zat er ook niet mee en hij stond bekend om 
zijn soms wat botte benadering van cliëntele met iets teveel noten op 
de zang. Het jachtgezelschap van mijn vader en zijn vrienden en vaste 
drijvers at er tussen de middag erwtensoep en dronk er ’s avonds een 
stevige neut, de adjudant van politie werd slapend naar huis gebracht 
(long time ago). Op één van die dagen, het was in december, werd 
achter de kroeg “tableau” gemaakt (jagersterm voor het geordend 
en eerbiedsvol, groepsgewijs neerleggen van de buitgemaakte die-
ren). Toontje, de zoon van de jachtopzichter, blies de bijbehorende 
hoornsignalen en daarna ging mijn vader over tot het verdelen van 
het jachtwild. Plotseling verschenen via een poort Sinterklaas en Pie-
termanknecht ten tonele en begonnen het gezelschap te prijzen om 
de buit en uitten nog wat vleiende uitspraken. Vader zat in de klem, 
begreep de stille hint en gaf aan Sint en Piet beiden een fazant. Een-
maal terug in dat kroegje vroeg mijn vader lachend aan de kastelein, 
zo tussen neus en lippen: “Zeg Jan, wie was dat eigenlijk?” Jan trok 
z’n hazenlip in de plooi en zei: “Sjinterklaosj....”

Over jagen gesproken, ik telde in ons dorp op een gegeven moment 
vijf jagende kasteleins, dat zat dus wel goed met de après-chasse, de 
after-party. Alhoewel, goeie cafébazen dronken niet, in ieder geval 
niet zolang de tent open was en niet in het bijzijn van de klanten, 
hooguit een “vat zelluf ôk iets” tegen sluitingstijd. Ik kende er ééntje, 
in een groot dorp onder Eindhoven, die een meer dan goedlopende 
kroeg had. Zijn vrouw en hij runde de tent voorbeeldig. Alleen met 
carnaval, dan mocht ie los en verdween als clown geschminkt in de 
hossende mensenmassa. Na vier dagen feestgedruis zag je het geel 
van zijn verzopen kop door de witte verflaag heen…….

Lekkere erwtensoep 
2 pakken spliterwten, 2 liter water, bouillonblokken
1 knolselderij, 3 preien, bosje platte peterselie
1 kg varkenshiel of platte rib, 1 ambachtelijke rookworst
Was de spliterwten in een vergiet. Snijd de knolselderij in kleine blok-
jes en snijd ook de prei redelijk fijn. Doe alles in een grote soeppan, 
behalve de rookworst en peterselie. Laat langzaam aan de kook ko-
men en schuim regelmatig af. Kook zachtjes tot de spliterwten gaar 
zijn en het vlees van het bot valt. Haal het vlees uit de pan, snijd in 
stukjes en verwijder de botten. (Het eventuele vet van de hiel kunt 
u, als u daar van gruwelt, bewaren voor de hond). Breng de soep op 
smaak met bouillonblokken ( 2 tot 4) Doe er op het laatst schijfjes 
rookworst en fijngesneden peterselie bij. 
Roggebrood met gekookt spek en mosterd is er lekker bij.
Dit is tenminste fatsoenlijke erwtensoep, vol van smaak door het 
vlees, de botten, prei en selderij.
Niet zo’n arremoeïg sopje met van die zoute fabrieksworst. Basta!

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

Kroegvolk (2)

7 dagen in de week 24- uurs service

Ruime ervaring in zowel glaswerk als schilderwerk.
Glas- en schilderwerk van de Wiel, 
Speelheidenweg 49, 5683 JH Best, 

Telefoonnummer 0499-373721, BGG 06-53344370

Mathilde Santing: van binnenuit

“On the road met eigen werk in 
Sint-Oedenroad.” Zo opende Ma-
thilde Santing vrijdag 2 november 
haar Recital in Mariëndael. Het 
bijzondere aan deze voorstelling 
is dat alle songs door haarzelf ge-
schreven zijn, zowel de tekst als de 
muziek. Of nee, zij heeft de liedjes 
niet geschreven, “ze hebben ei-
genlijk zichzelf geschreven.”

In mijn hoofd zingt nog regelma-

tig haar lied 'Wonderful life' rond. 
Met dit nieuwe repertoire geeft ze 
een verdieping aan haar eerdere 
werk, waarmee haar prachtige 
stem goed tot zijn recht komt.

Mathilde nam ons mee in haar 
binnenwereld. Haar Engelstalige 
songs hebben niet alleen jazzy 
melodieën, maar ook speelse tek-
sten, over liefde -of het ontbreken 
daarvan en over sterke, eigenzin-

nige vrouwen. Pianist Marcus Ol-
gers houdt haar moeiteloos bij. 
Een bijzondere keuze waren ook 
de geluidseffecten van Sebasti-
aan Meijer, die op onverwachte 
wijze stem en piano tot een geheel 
smeedde dat meer werd dan de 
delen. De belichting was simpel, 
het decor werd gevormd door ver-
stilde videobeelden van een opko-
mende maan of de beweging van 
een pianoklavier. De nadruk bleef 
op de muziek. 

Voor Mathilde Santing is dit het 
begin van een hele nieuwe weg. 
Eigen teksten, eigen muziek, we 
leren haar kennen op een manier 
als nooit tevoren. Ik hoop in ieder 
geval dat ze op deze weg door-
gaat. Om in deze tijd van bezuini-
gingen toch nog een nieuwe CD te 
kunnen maken, bedacht Mathilde 
een bijzondere manier van crowd-
funding. De nog niet gemaakte 
CD kon besteld worden  door 10 
euro in een enveloppe met naam 
en adres te doen. Zo valt er over 
een tijdje  bij een aantal bezoekers 
nog een mooie herinnering aan 
een mooie avond op de mat. 

Mieke van Schijndel
  

www.verkeersschoolschellekens.nl

VW-theoriepakket gratis 
bij iedere nieuwe aanmelding

 met SLIPCURSUS + 
SAFETYCOURSE dag
Mobiel: 06-43581407

E-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl

advertorial
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Van economisch naar gratis rijden bij Voets en Shoeby

“In oktober is hij overall winnaar 
geworden van de Autoweek Te-
vredenheids Trofee 2012” zegt Jan 
Voets apetrots terwijl hij bij Shoeby 
aan het Kerkplein een fonkelnieuwe 
MAZDA2  markant voor de winkel 
plaatst. In het jaarlijkse onderzoek 
van het grootste automagazine van 
Nederland naar de tevredenheid 
van autobezitters kwam de Mazda2 
als beste van alle merken en model-
len uit de bus. “Ja, onze MAZDA 
versloeg daarmee alle concurren-
ten” zegt de regiodealer. 

Met bovengemiddelde rijeigen-
schappen en een BiFuel-versie die 
recht geeft op belasting-vrijstel-
ling kozen de AutoWeek-lezers 

de Mazda2 als hun winnaar. Niet 
minder trots is Jan op de actie die 
de ShoebyShops in de eerste week 
van november voeren. Onder 
klanten verloot Shoeby landelijk 
een MAZDA2 BiFuel. “Om deze 
mooie actie te ondersteunen plaat-
sen wij dagelijks een MAZDA2 bij 
de Shoebies in Veghel, Best, Rooi 
en Schijndel” aldus Jan.

Literteller en Euroteller
Staand bij zijn Mazda2 BiFuel stelt 
Jan dat “er voor deze auto geen 
wegenbelasting hoeft te worden 
betaald en als de auto zakelijk 
wordt gebruikt er een bijtelling 
van  14%.geldt”. Maar er is meer. 
“Veel mensen overwegen weer 

voor LPG te kiezen en dan is de 
MAZDA BiFuel werkelijk uniek. 
Het omslagpunt van de Mazda2 
BiFuel, vergeleken met de benzi-
neversie, wordt al bij minder dan 
1.000 kilometer per jaar bereikt. 
Bovendien tankt u voor € 20,- de 
tank vol” zegt Jan, die zelf ook het 
liefst ziet dat aan de pomp de liter-
teller sneller gaat dan de Euroteller.

Van economisch naar gratis rijden 
bij Voets
“Ja, het kan nog goedkoper want 
1 chauffeur of chauffeuse stel ik 
graag in de gelegenheid om een 
hele week lang gratis te rijden in 
een MAZDA2 BiFuel. Uiteraard 
leen ik de auto erbij uit” zegt Voets 
terwijl hij verder zijn promotieactie 
uitlegt. In de showroom van Voets 
liggen deelnameformulieren voor 
deze sympathieke actie. Boven-
dien zal er in de komende weken 
ook druk geflyerd worden. Ieder 
die het formulier invult en voor 1 
december 2012 inlevert bij Auto-
bedrijf Voets dingt mee naar deze 
mooie prijs. “Dus MAZDA staat 
volop in the picture” aldus Jan 
Voets die ons graag nog meegeeft 
dat ieder die hem voor een proefrit 
belt uiteraard ook kan meedingen 
naar een weekje gratis rijden.

Renske Bax (links) en Melissa van Vlerken (rechts) van Shoeby 
Fashion staan bij de auto van Voets op het Kerkplein in Rooi.

advertorial

Jeugdnatuurwacht gaat weer 
nestkastjes schoonmaken
Op zaterdag 10 november gaan 
de kinderen die lid zijn van de 
Jeugdnatuurwacht “De Populier” 
uit Sint-Oedenrode nestkastjes 
schoonmaken. Deze nestkastjes 
zijn enkele jaren geleden opge-
hangen op verschillende loca-
ties. In het park Kienehoef, rond 
de kinderboerderij en langs de 
Zwembadweg. Ook in de eiken 
langs het zandpad Koningsvaren 
hangen vele nestkastjes. Verder 
achter de golfbaan en omgeving 
Karthuizerweg in Olland. Ook de 
nestkastjes in de open tuin “De 
Stal” aan het zandpad Stekelbrem

Samenkomst is om 9.15 uur op 
de fietsparkeerplaats van het 
park Kienehoef, gelegen langs de 
Zwembadweg, hier is ook de in-
gang. Van hieruit gaan de kinde-
ren met de leiding naar de diverse 
locaties.

Elk jaar moet het oude nestje uit de 
nestkast gehaald en schoongekrabd 
worden, zodat de vogeltjes de nest-
kastjes weer kunnen gebruiken om 

de winter erin door te brengen of 
te schuilen en te slapen. Natuurlijk 
moet het ook gedaan worden voor 
het komende voorjaar als ze weer 
een nieuw nestje willen bouwen in 
het nestkastje, er eitjes in leggen 
en de jongen groot 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 interesse hebt om lid te 
worden van de Jeugdnatuurwacht 
“De Populier” kom dan ook naar 
de fietsenstalling bij ingang park 
Kienehoef en geef je op als lid, je 
bent nog steeds van harte wel-
kom. Voor informatie en afmelden 
kun je bellen naar Hein de Koning, 
tel.nr. 476029 of 
Bep van Zoggel tel.nr. 475222

Fotografiewandeling "Kijken en kieken in het landschap"

Laat de mooie plekjes van Rooi 
het decor zijn en leer over fotogra-
fie van landschap en natuur. Leer 
over de fotografie van landschap 
en natuur tijdens een wandeling 
waarbij u foto’s maakt in het land-
schap van vergezicht, plant, dier 

en detail.

Op zondag 11 november nodigt 
IVN Rooi u uit om samen onder 
deskundige begeleiding met uw 
eigen digitale camera foto's te ma-
ken. Een aantal fotografen bege-

leiden de wandeling in het mooie 
Rooise landschap en u heeft de 
mogelijkheid om steeds ter plekke 
vragen te stellen. Dit kan zijn over 
de instellingen van uw camera, 
maar ook over de lichtsituatie of 
het opname standpunt. Kortom 
hoe kunt u uw foto's verbeteren.
De wandeling vertrekt om 9.00 
uur bij het Martinuskapelletje aan 
het Everse Akkerpad en eindigt 
om 12.00 uur. Nabespreking van 
de foto’s vindt plaats tijdens een 
tweede bijeenkomst op donder-
dag 15 november 20.00 - 22.00 
uur (locatie Handboogschutterij, 
Industrieweg 18, Nijnsel), u kunt 
max. 3 van de gemaakte foto's la-
ten bespreken.

Verdere informatie: 
Wim de Vrij, 0413-478252, 
wimdevrij@gmail.com, 
www.ivnrooi.nl

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

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

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

De Koning Makelaardij BV
tel. 0413-490000 / 06-22119811

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

Ons woningaanbod 
volgen op uw telefoon?

Bezoek dan onze nieuwe mobiele website.
www.dekoningmakelaardij.nl

 

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

     0413-474051 Springkussens
 Partyservice en drankenhandel

    de Leijer
  www.partyservicedeleijer.nl voor al uw KeuKenmontage  /  InterIeurmontage  /  KeuKenrenovatIe

Klaproosstraat 8
5492 KC sInt-oedenrode

tel: 06-53496941
Info@wIllemvandesande.nl
www.wIllemvandesande.nl

Forrest “Jay” James Nichols (92) overleden
Eén van de laatste oorlogsvetera-
nen die Sint-Oedenrode mee hielp 
bevrijden, de Amerikaan Forrest 
“Jay” James Nichols, is afgelopen 
30 september in Lakeland Florida 
overleden. Begin dit jaar bracht hij 
nog een bezoek aan Sint-Oeden-
rode. Daarmee ging de wens om 
Nederland nog eenmaal te bezoe-
ken in vervulling.

Nichols was als eregast uitgeno-
digd in Rooi om het oude raad-
huis aan de Markt te heropenen. 
Hij richtte zelfs een woordje tot 
het massaal opgekomen publiek. 
Daarin verklaarde hij nog altijd 
van Nederland te houden en van 

de mensen die er wonen. Tijdens 
zijn bezoek maakte hij van de ge-
legenheid gebruik om vrienden te 
bezoeken, onder wie Mia en Sjef 
de Leijer. Het was de laatste keer 
dat Sjef en Forrest elkaar zagen. 
Een aantal maanden later overleed 
Sjef en nu is Nichols een natuur-
lijke dood gestorven. 

De Airborneveteraan diende het 
geallieerde leger als parachutist en 
landde op D-Day in Normandië en 
tijdens Operatie Market Garden in 
Nederland. Ook vocht Nichols in 
Bastogne (België) tijdens ‘The Bat-
tle of the Bulge’. 

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

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

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs
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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

Trido IT-Specialisten verzorgt uw complete 
kantoorautomatisering, aangevuld met systeembeheer, 

op locatie en op afstand. 

Ook heeft Trido IT-Specialisten een eigen Service Team 
voor uw reparaties aan huis 

of op onze eigen technische dienst.

Trido IT-Specialisten B.V.
Pearl S. Buckstraat 1a

5491 DG Sint-Oedenrode
Tel. 0413 486050

www.trido.nl

‘Automatiseerder 
van het Jaar 2012’

1a12

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
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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

VAN DEN BERG  AUTOGROEP ’S-HERTOGENBOSCH - RIETVELDENWEG 58A - 073 - 6219023
WWW.VANDENBERGAUTOGROEP.NL SINT-OEDENRODE - ALFRED NOBELSTRAAT 7 -  0413 - 475911
 

NIEUW CITROËN C4 AIRCROSS
Of je nou de stad induikt of de natuur opzoekt, eenmaal achter het stuur van de 
C4 Aircross bepaal je zelf je rijstijl. Want met 4x4 aandrijving on demand kun je 
afhankelijk van de wegcondities je eigen aandrijving kiezen. Zo schakel je met een 
snelle beweging moeiteloos van twee- naar vierwielaandrijving. Kies voor de ultieme 
vrijheid van de Citroën C4 Aircross. Ook verkrijgbaar in 2WD. Vanaf € 23.995.

4WD ON DEMAND
www.citroen.nl

Gem. verbr.: 4,6-5,9 l/100 km; 16,9-21,7 km/l; CO2: 119-135 g/km. Prijs is incl. BTW en BPM, excl. verwijderings-
bijdrage, leges en kosten rijklaar maken. 20% bijtelling is geldig bij registratie van een benzine-versie vóór 1 juli 2012. 

7

PinX Recruitment helpt u bij het vinden van de medewerker of baan die bij u past.  

4h

Kijk voor meer informatie op
www.drieo.nl/envy

T 0413 490620 E info@drieo.nl

U heeft overal toegang tot uw 
bestanden, financiële administratie, 

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

Evy. De Cloud oplossing van Drie-O

ACTIE 10 jaar comfort garantie

1

3“Ongeacht waar u verzekerd bent.”

www.autoschadelambert.nl

Alfred Nobelstraat 3
5491 DB Sint-Oedenrode

T 0413 - 49 01 61
F 0413 - 49 01 62

www.autoschadelambert.nl
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Lezing Heemnatuurgroep:  
“alles over bomen”
Op maandag 12 november 2012 
houdt de Heemnatuurgroep uit Sint-
Oedenrode een lezing: “alles over 
bomen”. Deze lezing wordt verzorgd 
door Kees Bottema uit Nuenen.

Het onderwerp bomen wordt van 
verschillende kanten belicht. Bomen 
vormen een boeiende wereld vol 
geuren, kleuren en een verrassende 
rijkdom aan vormen. Bomen staan 
naast de deur en zorgen elk seizoen 
voor een nieuwe verrassing. De le-
zing gaat in op de historie, het succes 
en records van bomen. De verschillen 
tussen naaldbomen en loofbomen 
passeren de revue. De voortplanting 

in het bomenrijk wordt onder de 
loep genomen. De intensieve wissel-
werking tussen mens, dier, plant en 
boom komt uitgebreid aan bod.

De avond begint om 20.00 uur en 
wordt gehouden in het ontmoetings-
centrum van kringloop “d'n Einder”, 
gelegen aan de Sluitappel 17a in de 
wijk Eerschot te Sint-Oedenrode. In-
teresse in deze bijzonder mooie bo-
menlezing? Kom dan luisteren en kij-
ken, iedereen is van harte welkom bij 
de Heem-natuurgroep.  Niet leden 
van de heemkunde betalen slechts 
€ 2,00 entree, als bijdrage in de on-
kosten. 

Activiteiten 'Dag van Respect' in 
Sint-Oedenrode
Op donderdag 8 november aan-
staande vindt de “Dag van Res-
pect” plaats. Deze dag is in het 
leven geroepen door de landelijke 
Stichting Dag van Respect. Ook in 
Sint-Oedenrode wordt aandacht be-
steed aan deze dag.

In samenwerking met de Lions Club 
Sint-Oedenrode is een bijeenkomst 
georganiseerd in Mariëndael voor de 
deelnemende scholen. Tijdens deze 
bijeenkomst wordt een film getoond 
en worden de winnaars bekend ge-
maakt van de Peaceposter- en de 
Vredesposterwedstrijd. Vijf scholen 
hebben deelgenomen, te weten: 
basisschool Eerschot, Odaschool, 
basisschool Sint Petrus, basisschool 
Sint Franciscus en basisschool Sint 
Antonius van Padua.

Het programma is als volgt:
08.45 uur; ontvangst in Cultureel 

Centrum Mariëndael
09.00 uur; welkomstwoord door 
burgemeester Maas
09.15 uur; filmvoorstelling
10.45 uur; pauze
11.00 uur; uitreiking Vredesprijs 
door burgemeester Maas en de heer 
Kleijne, consul van de gemeente be-
trokken bij de Nederlandse Oorlogs-
graven Stichting. Daarna worden de 
winnaars van de Peaceposterwed-
strijd bekend gemaakt door de heer 
Wijgergangs van de Lions Club Sint-
Oedenrode
11.30 uur; afsluiting van het pro-
gramma in Mariëndael
13.30 uur; wethouder Van Rossum 
verzorgt een gastles over Respect bij 
groep 8 van basisschool Eerschot en 
wethouder Dekkers verzorgt deze 
gastles bij groep 8 van basisschool 
Sint Antonius van Padua
14.30 uur; einde van de gastlessen

Open dag en expositie kinderatelier

Op zondag  11 november a.s. is 
het atelier van Annie Thijssen-
Dortmans aan de Hertog Hen-

drikstraat 19  Sint-Oedenrode van 
12.00 uur tot 17.00 uur voor het 
publiek opengesteld.

Annie Thijssen-Dortmans is  in 2008 
afgestudeerd aan de Academie voor 
Schone Kunsten in Arendonk, rich-
ting Schilderen. Zij raakt geïnspi-
reerd door ruimtelijke objecten. Wat 
haar boeit, wordt gefotografeerd 
en vervolgens met olie of acrylverf 
uitgewerkt in een lijnenpatroon. Zij 
speelt met licht en perspectief en 
maakt architectonisch werk.

In 2010 is ze opnieuw gestart op 
Arendonk in de richting Monu-
mentaal/Mixed Media. In deze 

studierichting worden kunstvor-
men als schilderen, boetseren, 
beeldhouwen, fotografie en tech-
niek bij elkaar gebracht.

Annie Thijssen-Dortmans  wil 
graag een aantal  producten ten 
toon stellen op zondagmiddag 11 
november a.s. Tevens zal het werk 
van het laatste kinderatelier van 
basisschoolkinderen met het the-
ma  KLEUR  worden geëxposeerd. 
Er is gelegenheid om kinderen aan 
te melden voor een nieuwe ronde 
Kinderatelier welke in januari 2013 
van start gaat. U bent van harte 
uitgenodigd om deze open dag 
met expositie te bezoeken.

Natuurbeleving in en om Odendael
Sinds zo’n anderhalf jaar organi-
seert een enthousiast groepje vrij-
willigers van het IVN avonden in 
Odendael rondom het thema na-
tuurbeleving. Eén keer per maand 
komt een vast groepje bewoners 
bij elkaar om te luisteren en te 
kijken, maar vooral ook om over 
eigen ervaringen te vertellen. 

Elke avond heeft een ander thema. 
Vele onderwerpen zijn reeds aan 
bod gekomen. Soms ligt de na-
druk op speciale groepen dieren, 
bijvoorbeeld: weidevogels, water-
diertjes, amfibieën, bijen & insec-
ten of huisdieren. Andere avonden 
gingen o.a. over: zintuigen bij mens 
en dier, jam en appelmoes maken, 
de moestuin en alles wat met herfst 
te maken heeft. Er wordt letterlijk 
van alles uit de kast gehaald om 
het thema zo aanschouwelijk mo-
gelijk te maken en de zintuigen te 
prikkelen.  In het “Rad van Na-
tuur” zaten behoorlijk wat pittige 
quizvragen. Soms wordt er een 
wandeling gemaakt waarbij na-
tuurgidsen uitleg geven over het 

gebied, bijvoorbeeld Diependaal, 
Dotterbloem of de planten en bo-
men rondom het Cathalijnepad. 
Op een van deze avonden is het 
begin gemaakt met het in elkaar 
knutselen van een insectenho-
tel. Vorige week heeft dit met 

toestemming van de leiding van 
Odendael een mooi plekje gekre-
gen. We hopen dat onze ouderen 
hier nog lang van kunnen en mo-
gen genieten. Meer informatie is 
te vinden op www.ivnrooi.nl bij de 
werkgroepen.  

SonnemansDriehoek krijgt vorm

De afgelopen week zijn grote stap-
pen gezet op weg naar de verwezen-
lijking van de SonnemansDriehoek 
aan de Goeiendonk in Boskant. In 
opdracht van de stichting Roois 
Cultureel Erfgoed (RCE) heeft de 

firma Van Berkel Landschap & In-
fra de grondwerkzaamheden uitge-
voerd. Ten dele sponsort deze firma 
het project en denkt constructief 
mee bij de uitvoering.

Een ander Boskant bedrijf, Boom-
kwekerij Gebr.Van den Berk B.V., 
treedt ook als sponsor van het 
RCE-project op en plantte een 
tweetal bomen en plaatste een 
(dode) olijfboom die bewerkt gaat 
worden door de kunstenaar Theo 
Sonnemans. De inrichting van het 
terrein heeft duidelijk vorm gekre-
gen nu ook een derde Boskants 
bedrijf: Boomrooibedrijf Gebr. Pe-
ters, een eikeboom heeft geschon-
ken die als zitbank gaat dienen.
Na deze eerste fase is het de be-
doeling om met vrijwilligers van de 
Dorpsraad Boskant het straatwerk 
uit te voeren.De planning is om 
in december as. het project Son-
nemansDriehoek af te ronden. Dit 
project wordt mede mogelijk ge-
maakt door subsidies van de Rabo-
bank, de stichting Streekrekening 
Het Groene Woud en de Dorpsraad 
Boskant.  De gemeente Sint-Oe-
denrode treedt ook als sponsor op.

Keukens
          op maat

en voor
ieder budget !

Industrieweg 12a - 5492 NG Sint-Oedenrode, Tel: 0413 491990
st.oedenrode@ikar-keukens.nl, www.ikar-keukens.nl

- Herfst actie -
      

2e hoofdgerecht 

€ 1.-
 

Op  
Dinsdag - Woensdag - Donderdag

Reserveren gewenst  
 

 Kijk op onze site 
voor info en voorwaarden

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
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Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl
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Extra show cabaretgroep ‘T’is aalt wa’
Opnieuw een berichtje van de 
Boskantse cabaretgroep ‘T`is aalt 
wa’.  De datum voor de laatste 
extra show stond vorige week 
verkeerd vermeld en dat moet 
natuurlijk meteen rechtgezet wor-
den! Onze laatste show is name-
lijk niet op 26 februari zoals aan-
gekondigd, maar op zaterdag 16 
februari. De kaartjes kosten maar 

5 euro per stuk.

Op die avond en óók nog op de 
avond van 11 januari biedt De 
Vriendschap onze gasten een di-
ner aan met een reductie van 25% 
korting. Als u een kaartje reser-
veert kunt u zich tegelijkertijd aan-
melden voor het diner. De mensen 
die al een kaartje gereserveerd 

hebben voor 11 januari kunnen 
ook nog van deze aanbieding ge-
bruik maken maar moeten dat dan 
nog wel even doorgeven. Zegt het 
voort, zegt het voort, want dit is 
de laatste kans om nog van onze 
show te genieten én mee te kun-
nen praten. Voor diner en kaartjes 
alleen telefonisch reserveren bij Ria 
Hulsen telf.nr: 0413-473674 

Mooie tentoonstelling van Joke van de Ven
Tot en met 10 december is in de 
bibliotheek een selectie schilde-
rijen van Joke van de Ven-van 
Riessen te zien. Het is haar eerste 
tentoonstelling hier in Rooi.

Joke schildert sinds 1993 en be-
schouwt zich als autodidact, hoe-
wel zij in het begin ook wel lessen 
heeft gevolgd aan het Pieter Breu-
gel Instituut in Veghel.
“Mijn onderwerpen waren her-
kenbaar, ik zocht ze in mijn directe 
omgeving. In het voorjaar schilder-
de ik meestal tulpen, één van mijn vele favoriete bloemen,“ schrijft ze 

op haar website:  
www.jokevanriessen.nl
In 2004 ging ze een heel andere 
kant op, wat schilderen betreft, zie 
haar blauwe schilderijen. De laatste 
jaren schildert ze, in toenemende 
mate abstract. Het materiaal wat ze 
gebruikt  is vrijwel steeds, olie- of 
acrylverf op doek, schilders-board 
of paneel en schelpzand ( waar-
door meer structuur in haar werk 
komt) De onderwerpen zijn die-
ren, landschap en portretten. Joke 
werkt ook in opdracht.  Expositie 
t/m 10 december in de bibliotheek.

Fanatiekelingen stomen zich klaar voor flinke uitdaging
Wat gaan de fa-
na t i eke l i ngen 
doen? Paardrij-
den over Mon-
goolse vlakten? 

Wakduiken in Siberië? Of para-
chutespringen boven de Indische 
oceaan? Niets van dit alles. Deze 
groep gaat de komende maanden 
keihard trainen met de racefiets 
om zich klaar te stomen voor een 
beklimming van de Alped’Huez. 
Eveneens een pittige en bijzon-
dere uitdaging. Vooral omdat het 
voor het goede doel KWF kanker-

bestrijding is. Afgelopen zondag 
kwamen zo’n zeventig deelne-
mers bijeen om de eerste instruc-
ties te krijgen. 

De organisatie, bestaande uit Karine 
Vohs, Rinke Donkers en Willian 
van de Sande, riep zondag ieder-
een bijeen in manege De Pijnhorst. 
In totaal doen dus zeventig per-
sonen mee. Er meldden zich nog 
veel meer fietsers aan, maar er was 
gekozen voor een stop, omdat de 
groep anders te massaal zou wor-
den. Tijdens de bijeenkomst legde 

Rinke via een presentatie uit wat 
de planning is van de komende 
maanden. Wanneer wordt er ge-
spind? Welke tenues worden er 
gedragen en hoe wordt geld inge-
zameld voor het goede doel? Alle-
maal prangende vragen die binnen 
een half uur werden beantwoord. 
Tijd om te starten en toe te werken 
naar 15 juni 2013; de dag van de 
waarheid. De komende maanden 
valt het traject te volgen via deze 
krant. Nieuwsgierig? Kijk eens op 
Rooi-d-huez.blogspot.nl

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

Ook al is de afdaling
mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
terecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeuren.

Maar als het gebeurt is het wel zo prettig dat u 
een beroep kunt doen op uw reisverzekering.

Want daarmee bent u altijd verzekerd van
persoonlijke en financiële hulp.

Zodat alles snel weer op z’n pootjes terecht komt.

Informeer daarom voor uw vertrek even bij ons
naar zo’n voordelige reisverzekering.

EXCLUSIEF VOOR U!

Verzekeringen - Hypotheken - Financieringen
SNS Regio Bank - Makelaardij

Vestigingen te St.-Oedenrode, Veghel, Boxtel, Nuenen, Schijndel, Oss

Beek en Donk: Piet van Thielplein 24, 5741 CP  Beek en Donk
Tel. 0492-462783

www.vkgroep.nl beekendonk@vkgroep.nl

assurantie en adviesbureau

van den Heuvel - van Kuringe

 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

Sint Oedenrode

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

Sint Oedenrode

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

8 september - 29 november  
Expositie 

‘Kunst Dichterbij bekeken’
Zaken- en bestuurscentrum

10 oktober - 28 december 
Expositie van naaldschilderwerk   

Zorgcentrum Odendael

14 oktober - 15 december  
Tentoonstelling

Harrie Eijkemans
  Mariëndael

29 oktober - 10 december  
Schilderijen  

Joke van de Ven
Bibliotheek

6 november  
Lezing Wim Daniels
Kasteel Henkenshage

8 november 
Feestelijke Ledenavond 

Rabobank Sint-Oedenrode  
    ’t Spectrum, Schijndel

9 november 
Vrije dansavond
  De Vriendschap

9 november  
De Uitvaartpresentatie
Zalencentrum De Beurs

10 november
11-11 bal
The Joy

10 november 
Show ‘Tis aalt wa’
  De Vriendschap

10 november 
  Vogeltentoonstelling

  Zwembadweg 62  

10 november 
Nestkastjes schoonmaken

Park Kienehoef

10 november 
Elf-elf bal
  De Beurs

10 november 
Van der Aa’s & Zekhuis

Mariëndael

11 november 
Sint Maarten

11 november 
Concert Jesje De Schepper

Mariendael

12 november 
Lezing Heemnatuurgroep: 

“alles over bomen”
d’n einder

13 november 
KBO film: 

The bridges of Madison County
Odendael

15 november
Onderonsje:

film kijken en napraten
Damiaancentrum

U kunt uw evenementen gratis aanmelden op www.mooirooi.nl

Verwelkomt u graag als 
ouder

bij onze 
ervaren gastouders 

In Sint-Oedenrode 
en Boskant hebben wij 

nog ruimte voor uw 
kind(eren)

info: 06 531 69 180
Carla Schuiling

www.clickgastouderopvang.nl

administratie en 
belastingadvies

Eindhoven. 040 – 2485995
www.hanssenenvlemmix.nl

administratie en belastingadvies

Voor de complete Rooise agenda kijk op www.mooirooi.nl

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 stellen met 
de lekkerste en de mooiste producten

Informeer vrijblijvend naar 
de vele mogelijkheden

Kerkplein 1A - 5492 AN St. Oedenrode - Tax 0413-478791 - Fax 0413-471818

Wijkvereniging 
Eerschot
Vrijdag 9 november liggen de 
kaarten voor het jokeren en rikken 
weer op tafel. Alle leden vanaf 16 
jaar zijn welkom. Deze avond be-
gint om 20.00 uur in Meerschot. 
Maar iedereen is vanaf 19.30 wel-
kom. Angele heeft dan de koffie 
en thee klaar. Zij heeft de hapjes 
al in de koelkast staan om jullie 
tijdens het kaarten te verwennen. 
Er wordt ook weer een loterij ge-
houden. Voor het gezinskegelen 
op zaterdag 17 november in de 
Vresselse Hut kun je aanmelden 
bij Gerda van de Burgt tel 476173, 
maar doe het snel want vol = vol
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Foto de Vakman
Kerkplein 1

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

Beschermengeltjes in 
diverse uitvoeringen

Leuke Cadeautip voor uw kleinkind                          

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

eigen naam, tekst of foto.

Grand Café
Odendael

 

Rooise Salon
Odendael

Deelname aan een 
visagie-ochtend of middag 

Normaal prijs € 20,- 

Rooise Pashouders 
betalen € 10,-

Inlichtingen in de Rooise 
Salon (Odendael)

Huiskens Optiek
Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis 
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 

op vertoon van uw pas

Pari Body Fashion
Heuvel 15a

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

Pan & Cook
Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

 

 

Roxs Elektro World
Borchmolendijk 9 

VVV Sint-Oedenrode
Kerkstraat 20 

Bakkerij Bekkers
Sint-Oedenrode / Nijnsel

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Juwelier Opaal
Heuvel 40

Op vertoon van uw Rooise 
Pas ontvangt u een

 gratis batterij 
ter waarde van 6 euro

Bij iedere aankoop ontvangt u 
dubbele spaarpunten Rooi 2000

Marcel Vos
Woninginrichting

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop. 

Bel voor een vrijblijvend ad-
vies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Stomerij van Beeck
Kofferen 22

Van Beeck Stomen en Wassen

Rooise Pashouders ontvangen
 

10 % korting
 

op de totale rekening

0413-477902

Slijterij van Boxmeer
Deken van Erpstraat  20

Op vertoon van de Rooise Pas
10 % korting op onze 

huiswijnen, 
rood, wit en rose.

(niet van toepassing op 
aanbiedingen)

De Mooi Rooi Krant
Heuvel 17

Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 

soorten familieberichten in 
DeMooiRooiKrant. 

Het bericht wordt tevens gratis 
geplaatst op de nieuwe website

 
www.rooisefamilieberichten.nl

Clip Damesmode
Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een panty cadeau

Comfort Zones
Kofferen 4

Op vertoon van de Rooise Pas
Nu diverse elektrisch

verwarmde producten met
20% korting
 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS!

Schoenmaker / Podopraktijk
Kerkplein 5

Op vertoon van de Rooise Pas

op alle gemaks- 
en wandelschoenen

20% korting

Tuincentrum Brekelmans
Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten 

Rooi 2000

Gerits Mannenmode
Markt 28

Voor alle Rooise Pashouders:

Op vertoon van uw Rooise Pas 

krijgt u 

10% korting

Traiteur-Slagerij 
Verheijen

Het Brabants Kwartiertje
Hertog Hendrikstraat 3

Op vertoon van de Rooise Pas

vlaaipuntje naar keuze 
voor € 3,95

Met uitzondering van de vers 
fruitvlaai en verse aardbeien

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

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas

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

Salus. Hoe meer passen hoe meer 
vreugd! Attendeer andere 

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

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bellen naar

 0413-474911

Rooise Pas

Acties Rooise Pas

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

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

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

kunt waarborgen. 

Alle senioren in Sint-Oedenrode  
Informatiebijeenkomst over veiligheid in en om de woning 
De Ontmoeting in Odendael 

Ontvangst 18.45, Programma van 19.00 - 21.00 uur 

Informatiebijeenkomst  
Veilig Wonen  

Incl. een kop-

je thee, ko�e 

en een hapje!  

op maat in de regio’s Oss, Uden, Veghel, ’s-Hertogenbosch en 

CD Roemrijk Rooi

Normale verkoopprijs € 25,- 

Rooise Pashouders 
betalen € 20,-

Mooie dubbele kaarten 
met foto’s van 

mooie plekjes van Rooi
van Lisette van Helden kosten 

normaal €1,50 
nu voor €1,-

De kaarten zijn geschikt voor: 
felicitaties, kraam en 

groetjes uit Rooi

Frietje van € 1,70

voor € 1,50
Kroket van €1,30

voor € 1,15
Tosti van € 2,50

voor €2,20

De temperatuur daalt

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Hier kan ook 
uw advertentie staan

voor meer info:
0413-474911

Rooise Pas

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina maandelijks in

DeMooiRooiKrant.

Warme chocolade melk

van € 1,55

voor € 1,25
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Tennis in Boskant

Clubkampioenschappen om de 
Paulus Berk bokaal

Wat een spannende en gezellige 
week was het twee weken gele-
den in Boskant. Van 22 tot en met 
28 oktober streden leden van TV 
Boskant om de Paulus Berk bo-
kaal. Voor zowel jong als oud wa-
ren er wedstrijden. Ook het weer 
werkte goed mee, want tijdens de 
finaledag was het erg lekker weer.

De uitslagen van de jeugd: Janne is 
kampioen bij de jeugd t/m 10 jaar, 
Marlou bij de jeugd t/m 12 jaar en 
Anouk bij de jeugd t/m 16 jaar. Bij 
de senioren mochten de volgende 
personen zich tot kampioen kronen:  
Corrie (Dames) en Ad (Heren). He-
ren enkel 8: 1ste Twan Schellekens. 
Gemengd dubbel  kampioenen zijn 

Angeline en Rien. Dames dubbel  8: 
Monique en Dianne. Dames dubbel 
7: Femke en Marjo. Heren dubbel 

7: Rien en Rien. Op de foto staan 
de trotse kampioenen. 

tennis

Kerkstraat 17
5492 AH Sint-Oedenrode

T 0413 477778
E info@panencook.nl

www.panencook.nl
facebook.com/panencook

Vrijgezellenavond?
Gezellig even bijpraten?

Iets te vieren?

Onze stoere tegenhanger van de 
High Tea!

Gezellig bieren met vrienden, familie, 
kennissen of collega's.

Een proeverij van 3 verschillende 
speciaal bieren voor u geselecteerd. 
De bieren worden geserveerd met 

bijpassende hapjes.

Komt u genieten van onze 
High Beer vanaf 2 personen..

HIGHBeer

Designed by: www.       DESIGN.nl

Pechduiveltje slaat weer 
toe bij VDZ racing

Afgelopen weekend is de 6e en laatse wed-
strijd van het 205 Cup kampioenschap 2012 
verreden. VDZ racing had na de technische 
problemen in Altena, waardoor het team net 
naast het hoogste plekje op het ereschavot 
greep, de rallyauto weer volledig nageke-
ken en tot in de puntjes geprepareerd. Paul 
en Roel hadden tijdens het verkennen veel 
aandacht besteed aan de pacenotes om het 
maximale uit de rally te halen. De eerste 
plaats in het kampioenschap was nog steeds 
binnen handbereik en de equipe wilde er 
alles aan doen om ieder puntje binnen te 
schrapen.

Tijdens de etappe op zaterdag was er regen 
voorspeld. Dat ligt Roel erg goed. Ook deze 
keer was dat het geval. Tijdens de eerste proef 
werd direct een zeer nette voorsprong van 
15 seconden op de achtervolgers gewonnen. 
De equipe zat in een goed ritme en de voor-
sprong werd uitgebouwd tot meer dan 20 
seconden. Maar slechts 300 meter na de start 
van de eerste proef sloeg het noodlot toe. De 
auto stotterde en de motor viel uit. Roel wist 
de auto naar een vielige plaats te sturen waar 
het team nog een poging deed om de auto 
weer aan de praat te krijgen. Helaas lukte dit 

niet meer en moest het team 
opgeven. 

Dankzij het “superrally” re-
glement kon VDZ met een 
grote tijdstraf op de tweede 
dag alsnog starten. De kansen 
werden kleiner, maar bij uitval 
van de concurent was slechts 
uitrijden nodig om het kam-
pioenschap alsnog binnen te 
halen. Het probleem werd 
gevonden en de auto ging 
van start bij de 2e etappe. De 
motor liep weer als een zon-
netje en Paul en Roel namen 
zich voor om vooral lol te 

hebben en veilig naar de finish te rijden.  De 
eerste proef op zondag was een industrie-
proef, waar het serviceteam kon toekijken. 
De eerste ronde verliep super. Aan het eind 
van deze ronde begon de motor weer te stot-
teren en viel hij uit.  Het team heeft met het 
serviceteam aan de telefoon nog alles op al-
les gezet om de auto in ieder geval naar de 
finish van de etappe te kunnen brengen. Dan 
zou het serviceteam namelijk weer bij mogen 
springen om de auto te repareren. Helaas is 
dit niet meer gelukt en werd de eerste DNF 
(Did Not Finish) van dit seizoen genoteerd.  
Ondanks de pech in deze laatste race is het 
VDZ racing toch gelukt om in het 2e jaar al 
gevochten te hebben voor het kampioen-
schap. Ze gingen naar huis met een mooie 2e 
plaats. VDZ racing wil ook via deze weg de 
hoofdsponsoren Progress Uitzenbureau BV 
en Nummer1Auto.nl en alle andere sponso-
ren hartelijk bedanken voor de broodnodige 
ondersteuning die zij in het seizoen 2012 ge-
geven hebben.
Wilt u meer leren over de rallysport, ons 
team of de mogelijkheden voor sponsoring 
van deze zeer druk bezochte en veelbekeken 
sport, kunt u contact opnemen via 
info@VDZracing.nl

autosport

 foto: Ivo Reyniersce

Nieuw platform sportpark Kienehoef 
Enkele maanden geleden heeft hoc-
keyvereniging MHC Sint-Oedenrode 
het initiatief genomen in het inven-
tariseren van de wensen en behoef-
ten van de afzonderlijke sportvereni-
gingen/gebruikers van het sportpark 
Kienehoef voor een Platform Sport-
park Kienehoef. Het resultaat hier-
van is dat woensdag 24 oktober jl. 
de officiële oprichtingsvergadering 
van het Platform Sportpark Kiene-
hoef heeft plaatsgevonden. 

Op de oprichtingsvergadering wa-
ren aanwezig de volgende deelne-
mende sportverenigingen en com-
merciële partners: tennisvereniging 
Kienehoef, hockeyvereniging Sint-
Oedenrode, korfbalvereniging Con-
cordia, SV Fortuna ’67, handboog-
vereniging Ontspanning, de Rooise 
ruiters en ponyruiters, Health City en 
Stichting De Pijnhorst. Daarnaast zijn 
de resterende vier organisaties op 
het Sportpark Kienehoef uitgenodigd 
mee te doen.

Het platform heeft vooralsnog 
een drietal doelstellingen, name-
lijk: Overleg en afstemming tussen 
de verenigingen en (commerciële) 
partners onderling, gemeenschap-
pelijke belangenbehartiging en het 
bevorderen van de gebruiksmoge-
lijkheden van het gehele sportpark. 
Als het gaat om gemeenschappe-

lijke belangenbehartiging tussen de 
verenigingen en de gemeente Sint-
Oedenrode wordt gestreefd naar 
het  in gezamenlijkheid reageren 
op  gemeentelijke plannen en initia-
tieven zoals die nu aan de orde zijn 
rondom park Kienehoef en het sport-
park, zoals de herinrichting van par-
keerterrein en de doorgaande weg 
(de Bremhorst), de bereikbaarheid 
en verkeersveiligheid naar en op het 
sportpark, het gebruik van sportpark 
Kienehoef als een openbaar, toegan-
kelijk gebied of als een ' afgesloten' 
sportpark en de komende discussie 
over meer zelfwerkzaamheid in be-
heer en onderhoud van de (buiten)
sportvoorzieningen.

Het is niet de bedoeling dat het Plat-
form een protestgroep is of wordt 
maar vooral dat het er is om te wa-
ken over de belangen van alle or-
ganisaties onder het motto “samen 
staan we sterker.” Het platform kan 
daarom naast het geven van een 
gezamenlijke reactie ook natuurlijk 
optreden als gesprekspartner voor 
het college van Burgemeester en 
Wethouders en/of voor ambtelijke 
medewerkers. Het platform is in ie-
der geval voornemens om op korte 
termijn wethouder Rene Dekkers , 
portefeuillehouder Sport, uit te nodi-
gen voor een overleg met de geza-
menlijke sportverenigingen.

Fans van Adidas, Gaastra 
en Nike opgelet:

ook op alle kleding en schoenen nu 

35% korting!Anouk Janne en Marlou
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maatwerk zonder meerprijs • superaanbiedingen

maatwerk zonder meerprijs • superaanbiedingen

• 
m

a
a
tw

e
rk

 z
o
n
d
e
r 

m
e
e
rp

ri
js

 •
 u

it
 e

ig
e
n
 f

a
b
ri

e
k
 •

  
s
u
p
e
ra

a
n
b
ie

d
in

g
e
n

• m
a
a
tw

e
rk

 zo
n
d
e
r m

e
e
rp

rijs
 • u

it e
ig

e
n
 fa

b
rie

k
 •  s

u
p
e
ra

a
n
b
ie

d
in

g
e
n

ZONDAG OPEN 12-17U
EIGEN IMPORT
ALLES UIT 
EIGEN FABRIEK

NERGENSGOEDKOPER

AKTIE: TEAK EN WICKER 
TUINMEUBELEN: ALLEEN DEZE WEEK 10%

EXTRA KORTING OP ONZE GEHELE COLLECTIE
en we waren al de goedkoopste!

Leenderweg 277e • Eindhoven
tel. +31 40 202 72 48

www.meubel-stunter.nl

IN
teak (tuin)
tafels
en
tuinstoelen

IN
teak (tuin)
tafels
en
tuinstoelen

SUPER-
AANBIEDING

NU DEZE WICKER STOEL

€139,-
(advies verkoop prijs is € 249,-)

TEAK TAFELS
140x80 = € 369,-
160x90 = € 419,-
180x90 = € 459,-

200x100 = € 489,-

220x100 = € 549,-
240x100 = € 629,-
260x100 = € 699,-
280x100 = € 789,-
300x100 = € 889,-

OP BOVENSTAANDE PRIJZEN KRIJGT U DUS NOG EENS
10% EXTRA KORTING!!!

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

TEAK TAFELS 
GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!

Nieuw + Oud teakhout          
Nieuw        Oud 

140 x 80 cm = € 325 € 399
160 x 90 cm = € 345 € 439
180 x 90 cm = € 375 € 459
200x100 cm = € 385 € 495
220x100 cm = € 419 € 545
240x100 cm = € 459 € 599
260x100 cm = € 525 € 679
280x100 cm = € 585 € 745
300x100 cm = € 595 € 779

Zware teakhouten
grutterskast
van € 1839,- 
nu voor

€ 1249,-

Teakhouten 
tv-kasten 
in vele 
uitvoeringen

www.meubel-stunter.nl
Meubel-Stunter Eindhoven
Leenderweg 277e 
5643 AJ Eindhoven
Tel. 040 202 72 48
Zondag open van 12-17 uur
Maandag gesloten

Meubel-Stunter St.-Oedenrode
Eerschotsestraat 72e 
Sint-Oedenrode
Tel. 06-50936121
Zaterdag open van 9-17 uur
Dinsdag + vrijdag open
van 12-17 uur
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Wederom winst van Enckevort

Zaterdag 3 november is Nina van 
Enckevort van de Vresselseruiters 
afgereisd naar Helden, Limburg. 
Zij kon met een goed gevoel terug  
naar Brabant. Met haar pony Rya-
nair wist zij de eerste prijs mee te 
nemen in het CB Klasiek. Daarna 
ging ze nog een rondje progres-
sief en wist daar de één na snel-
ste tijd neer te zetten en mocht de 
tweede prijs in ontvangst nemen, 
samen met Ryanair.

Zondag 4 november werd de tweede 
selectiewedstrijd verreden bij mane-
ge Soniushof in Son. 
Opnieuw poetste Nina haar zadel 
op en ging met haar pony naar 
Son. Daar was ze wederom in top-
vorm. De eerste prijs kon ze afha-
len voor haar klassieke rondje én 
ook was ze de snelste in het pro-
gressief! Dus deze dag tweemaal 
de eerste prijs samen met Ryanair.

Veerle van de Pasch heeft in het 

DB laten zien dat ze met haar jon-
ge Hengst Orchid's Highlands Sur-
price goed mee kan. Ze reed een 
net rondje en de jury beoordeelde 
dit met een derde prijs.

Vorige week in de eerste selectie 
wedstrijd van het winterseizoen, 
is Veerle van de Pasch ook gestart 
met Orchid's Highlands Surprice. 
Hier wist ze met de vierde prijs naar 
huis te gaan.

paardensport

Rooienaar rent 
rondjes in Central 
Park tijdens 
Holland Run 

Duizenden mensen liepen afgelo-
pen zondag een paar rondjes door 
Central Park in hartje New York, 
nadat de New York Marathon was 
afgelast. Opvallend veel Neder-
landers deden mee aan de ‘Hol-
land Run’, na een oproep van oud 
schaatser Erben Wennemars. Tus-
sen al die Nederlanders viel ook 
een Rooienaar te bespeuren. Leo 
van Schijndel werd gespot door 
de camera van het Algemeen 
Dagblad. 

Willeke van der Velden en Hilde van den Oever 
winnen rubriek in hun klasse
Momenteel zijn het piekmaanden 
voor het outdoor seizoen van de 
ruitersport. Op verschillende loca-
ties in de regio zijn er dan ook elk 
weekend een aantal wedstrijden, 
waaronder de selectiewedstrijden 
van kring Eindhoven. Dit week-
end stonden de locaties Geldrop, 
Schijndel en Uden op het pro-
gramma voor de Rooise Ruiters en 
Ponyruiters.

De springruiters waren zaterdag te 
gast op de springwedstrijd georga-
niseerd door rijvereniging Jan van 
Amstel uit Schijndel. Sanny van der 
Velden en haar paard Zenzi reden 
in de klasse L een mooie foutloze 
rit en wisten zich daarmee te plaat-

sen voor de barrage. Met helaas 
een balk in de barrage eindigde zij 
op een 10e plaats. In de klasse M 
hebben Anne Jansen en Zennith 
wederom laten zien dat ze in vorm 
zijn. Deze combinatie wist evenals 
vorige week twee mooie foutloze 
ritten neer te zetten en behaalden 
daarmee een 6e prijs. 

In Geldrop werd er voor de dres-
suurruiters de tweede selectiewed-
strijd verreden. Zaterdag kwamen 
Myrthe Evers en Oh la la de dres-
suurpiste van de klasse Z1 binnen 
gereden. Met op het voorterrein 
hulp te hebben gehad van haar in-
structrice moest dit helemaal goed 
komen. Een goede proef werd 

neergezet en dit resulteerde in een 
3e plaats. Op zondag was het de 
beurt aan Willeke van der Velden 
en haar nog jeugdige hengst Enjoy 
Amaris V. Zij kwamen pas voor de 
tweede keer aan de start, maar met 
succes. Met overtuiging wonnen zij 
de rubriek klasse B. Een knap resul-
taat voor dit kersverse duo. 

Hilde van den Oever en Rana laten 
dit weekend weer van zich horen. 
Zij zijn gestart op de dressuur-
wedstrijd voor de sectie pony’s in 
Uden. Ook in Uden lieten zij zien 
dat ze voor de overwinning gin-
gen, met kop en schouder beheer-
den dit duo zondag de 1ste plaats 
in de klasse D-L2.

Hij liep de afstand van 42.195 
meter in een tijd van 2.44.20 
uur. Henriëtte Klomp uit Ulft was 
de snelste vrouw in een tijd van 
3.35.07 uur.

Exact om elf uur klonk op de 
Zwembadweg het startschot voor 
de tweede Rooise marathon. Meer 
dan 120 lopers zetten zich toen in 
beweging om de klassieke afstand 
in een zo’n kort mogelijke tijd af 
te leggen. Althans enkele van hen, 
want voor veel van de deelnemers 
is meedoen aan een marathon be-
langrijker dan winnen. Voor hen 
geldt dat zij ook willen genieten 
van het landschap en de omge-
ving. Daarvoor waren zij in Sint-
Oedenrode met een route langs 
Boskant, Liempde, Olland en Nijn-
sel op het goede adres.

Met zijn vijven een marathon lopen
Een kwartier na de start van de 
grote marathon, startte de esta-
fettemarathon. Bij deze wedstrijd 
konden teams van twee, drie, vier, 
vijf of zes personen de marathon 
in estafettevorm lopen. De regels 
voor deze wedstrijd zijn heel sim-
pel. Elk teamlid loopt tenminste 
een deel van het parcours, maar 
meerdere keren een stukje lopen 
mag natuurlijk ook. In totaal moet 

natuurlijk wel de hele afstand wor-
den gelopen. 

Voordeel van zo’n estafettemara-
thon is dat ook mensen voor wie 
de hele marathon te veel is, toch 
mee kunnen doen. Zo waren er een 
aantal teams met jonge atleten, 
maar ook was er een groep oude-
ren. Een van hen was de 73-jarige 
Isa van Heiningen. Zij liep in een 
team van vijf personen waarvan de 
andere vier deelnemers ook al de 
zestig plus leeftijd hebben.

Winnen van de marathon was niet 
het doel
Mark Huisman uit Schijndel was 
niet naar Sint-Oedenrode geko-
men om de marathon te winnen. 
Toch kwam hij als eerste in de stro-
mende regen aan de finish op de 
Zwembadweg. Hij liep een groot 
deel van de wedstrijd samen met 
latere nummer twee, Antonio Duij-
melinck, aan de kop van de wed-
strijd. In Nijnsel moest Duijmelinck 
de man uit Schijndel laten gaan. 
Huisman liep vanaf dat moment 
op zijn eigen tempo naar de finish.

Het was voor Huisman de eer-
ste marathon die hij won. Hij had 
niet speciaal voor deze wedstrijd 
getraind.  Hij was gaan lopen om 

deel te nemen aan de Transalpine-
Run, een achtdaagse etappewed-
strijd van 320 kilometer over de 
Alpen van Duitsland naar Italië. 
Ter voorbereiding op die wedstrijd 
had hij al enkele marathons gelo-
pen. Hij ging niet voluit omdat een 
blessure dan zijn deelname aan de 
tocht over de Alpen zou kunnen 
verhinderen. Nu speelde die angst 
niet en kon hij lopen voor wat hij 
waard was. Dat de tocht met meer 
dan 15.000 meter klimmen in de 
Alpen Huisman geen windeieren 
heeft gelegd bewees hij door zon-
dag de wedstrijd op zijn naam te 
schrijven. Bij de dames won Hen-
riette Klomp uit Ulft. De Rooise 
Riky Huyberts werd knap derde.

Met startbewijs van New York 
gratis bij de Rooise marathon
Wie zou ooit verwachten dat de 
Rooise marathon in de landelijke 
media ooit in een adem genoemd 
zou worden met de marathon van 
New York. Waarschijnlijk niemand, 
maar toen de marathon van New 
York letterlijk en figuurlijk werd af-
geblazen veranderde dat. Om de 
mensen die voor ‘New York’ ge-
traind hadden niet helemaal teleur 
te stellen, besloot de organisatie van 
de Rooise marathon dat iedereen die 
in The Big Apple zou lopen, gratis in 
Sint-Oedenrode mocht starten. 

Monique Boemaars en Sandra Stie-
nen uit Rijen, Corné de Kok uit Til-
burg en Jean-Jacques van Giels uit 
Bergen op Zoom zouden eigenlijk 
afgelopen zondag in New York star-
ten. Maar zij besloten bij het zien 
van de beelden met de ravage die 
superstorm Sandy veroorzaakte, 
om thuis te blijven. “De hulpverle-
ners hebben daar wel wat anders te 
doen dan een marathon te begelei-
den”, zegt Jean-Jacques, die in het 
dagelijks leven brandweerman is en 
weet wat er van hulpverleners in 
zo’n situatie wordt verwacht.

Kijk voor foto’s en de complete uit-
slag op www.mooirooi.nl

Vervolg voorpagina

Rooise marathon als alternatief voor New York
hardlopen

Zaalsporters opgelet:
ook op alle kleding en schoenen nu 

35% korting!

Opheffingsuitverkoop van de Kamp Sport

Boskantseweg 59 -  5492 BV - Sint-Oedenrode
tel: 0413 472562 - www.tuincentrumbrekelmans.nl

GAULTHERIA
(bergthee)

per kist van 8 stuks  
€ 5,95

Geen ereplaats voor Van Dalen

judo

Afgelopen zondag ging Martijn 
als enige judoka van Dai Ippo op 
toernooi bij de Haagse Beemden in 
Breda. 

Martijn ging als een speer van start 
en wist in de poule zijn 3 partijen te 
winnen met ippon. Normaal weet 
Martijn deze lijn door te zetten, hij 
is eigenlijk een slow starter. Zondag 
wist hij geen raad met een links pak-

kende judoka. Zijn 4e partij verloor 
hij en hij moest zich gaan opmaken 
voor de strijd om de 3e plaats. In 
deze strijd kreeg hij zijn “flow “niet 
meer te pakken en moest ervaren 
dat er na een zinderende start ook 
nog de mogelijkheid is dat hij met 
lege handen naar huis moest. Helaas 
Martijn, maar het is niet anders, vol-
gende keer beter. 

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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biljarten

biljarten

Rooise Biljartcompetitie
In de 8e ronde waren er goede 
scores voor D’n Toel (88) en Wa-
pen van Eerschot 84 punten. 

Korte partijen: Chris van Gerwen 
(Wapen van Eerschot) 20 car. in 7 
beurten waarbij een serie van 13 
(moy. 2,85), Renée Wisse (Dorps-
herberg) 22 car. in 9 beurten (moy. 
2,44), Chris van den Akker (Gin 
Keus) 24 car. in 10 beurten (moy. 
2,4),  Noud Pouwels (St.Joris) 26 
car. in 11 beurten (moy. 2,36), 
Cees van Oorschot (St.Joris) 22 car 
in 11 beurten (moy. 2), Dorien Jans 
(Dorpsherberg) 24 car. in 12 beur-
ten (moy. 2), Peter Kempe (Beurs) 
30 car. in 13 beurten waarbij een 
serie van 18 (moy. 2,30), Joan van 
Hastenberg (Boskant) 24 car. in 13 
beurten (moy. 1,84), Hans de Wit 
(Oud Rooi) en Wim van Liempd (’t 
Straotje) waarbij een serie van 8 
in 13 beurten (moy. 1,53), Tonny 
van Bakel (Oud Rooi) 36 car. in 14 
beurten (moy. 2,57), Dennis van 
Beers (B.C. Eerschot) 22 car. in 14 
beurten (moy. 1,57) en Alain van 
de Kamp   (’t Pumpke) 20 car. in 
14 beurten (moy. 1,42). Jan van 
de Elzen van Boskant maakte een 

serie van 14 caramboles.

Uitslagen: 
Boskant – B.C. Eerschot 67-73, D’n 
Toel – ’t Straotje 88-52, Dorpsher-
berg – Wapen van Eerschot 54-84, 
Oud Rooi – St.Joris 76-64, Jacht-
rust – Wellie Winne Welles      70 
-70, Gin keus – Kofferen 79-61, ’t 
Pumpke – Beurs 79-61.

Stand: 
1 Oud Rooi 621, 2 Beurs 606, 3 
Wellie Winne Welles 594, 4 St.Joris 
586, 5 Kofferen 578, 6 D’n Toel 
569, 7 Wapen van Eerschot 567, 
8 Boskant 563, 9 Gin keus 553, 
10 B.C. Eerschot 549, 11 Jachtrust 
546, 12 ’t Straotje 531, 13 ’t Pump-
ke 488, 14 Dorpsherberg 437.

Progamma:
Ma. 5 nov. ’t Straotje – Jachtrust
B.C. Eerschot – Gin Keus
Kofferen – ’t Pumpke
Di. 6 nov. D’n Toel – Boskant
Wapen van Eerschot – St.Joris
Do. 8 nov. Wellie Winne Welles – 
Dorpsherberg 
Beurs – Oud Rooi 

zwemmen Argo: zwemmen en waterpolo

Afgelopen zondag is er door 40 
zwemmers van de Recreatieven 
deelgenomen aan de 2e Meer-
kamp in zwembad “De Neul”. 
Tijdens deze wedstrijd is er 10 
keer een 1e plaats, 7 keer een 2e 
plaats en 9 keer een 3e plaats be-
haald. Daarnaast zijn er 45 per-
soonlijke records gezwommen. 
Niels Rooyakkers behaalde twee 
clubrecords: op de 25m rugslag 
in 0.19.89 en 25m schoolslag in 
0.21.40. Nadat alle afstanden wa-
ren gezwommen werden de pun-
ten opgeteld en werd de uitslag 
bekend gemaakt: 1e Argo met 51 
punten, 2e Arethusa met 47 pun-
ten en 3e Gorgo met 46 punten. 
Na twee wedstrijden is de tussen-
stand: 1e Argo met 100 punten, 
2e Gorgo met 95 punten en 3e 
Arethusa met 93 punten.

Ook zijn er afgelopen zondag 10 
zwemmers naar Tilburg geweest 
en hebben in zwembad “Stap-
pegoor” deelgenomen aan een 
Limietwedstrijd. Tijdens deze wed-
strijd is er 4 keer een 1e plaats, 2 
keer een 2e plaats en 5 keer een 3e 
plaats behaald. Daarnaast zijn er 
17 persoonlijke records gezwom-
men. Stijn van Aarle behaalde een 
clubrecord op de 50m vrije slag in 
0.33.22. 4 Zwemmers wisten nog 
limieten te zwemmen voor de ko-

mende Brabantse Sprint Kampi-
oenschappen. Komende zondag 
nemen de zwemmers van de Wed-
strijdgroep in zwembad “Groene 
Woud” in Kapelle deel aan de 2e 
Competitie, aanvang 13.45 uur.

Off day Waterpolodames Argo
Afgelopen weekend hebben de 
waterpolodames van Argo een 
gevoelige nederlaag geleden in de 
uitwedstrijd tegen Nayade in Eind-
hoven. 

Dit was de eerste serieuze kracht-
meting voor Argo in dit competitie-
jaar, aangezien ook Nayade in de 
top meedraait. Teveel dames van 
Argo speelden onder het gewenste 
niveau, waardoor Nayade met een 
goede pressing en scherp spel Argo 
wist af te troeven. Vooral in de eer-
ste helft van de wedstrijd had Argo 
last van een slecht functionerende 
jurytafel, waardoor kansrijke aan-
vallen stilgelegd moesten worden 
door de scheidsrechters. Een team 
wat lekker draait kan zichzelf daar-
over heen zetten, maar dat lukte 
afgelopen zaterdag niet. 
Coach Anja van Wanrooij con-
cludeerde achteraf terecht dat ze 
bijna iedereen wel had kunnen en 
moeten wisselen op een gegeven 
moment vanwege onzorgvuldig 
spel, slechte passes en gebrek aan 

concentratie. Een positief lichtpunt 
uit deze wedstrijd is wel dat Argo 
een 5-tal kansen, die normaal ge-
sproken doelpunten zijn, heeft la-
ten liggen. Dit in combinatie met 
het goede laatste deel van de wed-
strijd en een betere jurytafel bij een 
de thuiswedstijd moet voldoende 
vertrouwen geven om Nayade in 
de 2e wedstrijd gewoon te ver-
slaan. De einduitslag was 9-7 in het 
voordeel van Nayade, doelpunten 
van Argo zijn gemaakt door Jo-
sine Raaijmakers (3x), Liesbeth vd 
Korst (2x), Renske vd Burgt (1x), 
Monique van Nielen (1x).

Uitslagen:
Arethusa - C1  13-5
Aquamigos - D1  4-5
Nayade - Dames 1 9-7
Njord - E1  19-2
Arethusa - E2  11-4
De Vennen - Heren 1 5-13
Lutra - Heren 2  13-8

Programma
Zaterdag in Z.I.B.-Best te Best:
E2 – PSV  15.30u
E1 – Aquamigo  16.15u
C1 – SWNZ  17.00u
D1 - De Treffers  17.45u
Dames 1 – SWNZ 18.30u
Heren 2 – Gorgo  19.20u
Heren 1 - De Stormvogel 20.15u

Seniorenbiljarten Odendael
Antoon Kluijtmans en Wim van de 
Boogaard winnen Libre toernooi 2012

Het 4e en laatste toernooi van het 
jaar is het libre toernooi dat ge-
speeld is van 16 oktober t/m 1 
november. Zowel in de A als de B-
poule hadden 14 spelers zich aan-
gemeld. In 2 rondes van 3 of 4 spe-
lers bleven in beide poules 4 spelers 
over die de finale ronde speelden.

A-poule
Hiervoor plaatsen zich Mies van 
Roosmalen (68 car.), Antoon Kluijt-
mans (38 car.), Wim Wijnen (31 
car.) en Ben van Genugten (28). 
Zowel Mies als Antoon hadden in 
de eerste 2 wedstrijden de maxi-
male punten (20) behaald. In zijn 
3e wedstrijd scoorde Antoon weer 
10 punten en moest Mies, wilde 
hij kans maken, ook in zijn laatste 
wedstrijd dit doen. Hij eindigde 
met 8 punten. De eindstand werd 
dus; 1 Antoon Kluijtmans 30 pun-
ten met een moyenne van 2,280 
en een percentage van 371, 2 Mies 
van Roosmalen 28 punten met een 

moyenne van 3,288 en een percen-
tage van 291, 3 Ben van Genugten 
25 punten met een moyenne van 
1,304 en een percentage van 282, 
4 Wim Wijnen 22 punten met een 
moyenne van 1,377 en een percen-
tage van 275. De toernooi moyen-
nes zijn Antoon 2,141, Mies 3,621, 
Ben 1,246 en Wim 1,283.

B-poule
Hiervoor plaatsen zich Toon van 
der Aa (28 car.), Rien van Haaren 
(25 car.), Wim van de Boogaard 
(24 car.) en Renée Wisse (20 car.). 
Wim wist uit zijn 3 wedstrijden 
de maximale 30 punten te beha-
len. Hij haalde een moyenne van 
2,118 en een hoog percentage van 
558. 2e werd Antoon van der Aa 
25 punten met een moyenne van 
1,800 en een percentage van 406. 
3e werd Renée Wisse 23 punten 
en een moyenne van 1,122 en een 
percentage van 353.4e Rien van 
Haaren 12 punten met een moy-

enne van 1,138 en een percentage 
van 279. De toernooi moyennes 
zijn; Wim 1,784, Toon 1,576, Re-
née 1,121 en Rien 1,358.
Aan de nr’s 1 en 2 van beide pou-
les reikte voorzitter Marijn Korsten 
een dinerbon uit die te besteden is 
in de Ontmoeting van Odendael. 
Hij kon terugzien op een sportief 
en geslaagd toernooi en bedankte 
de organisatie.                                                                 

Biljarten bij Wapen van Eerschot
In de 1e divisie nam team Me-
lis Handelsonderneming het op 
tegen Burgmans Biljarts en hier 
werd het 4-4. Team Manopmaat/
Corfu verloor met 6-2 van W. v.d. 
Sanden. In de 2e divisie boekte 
team De Zwaan/Hotel-restaurant 
een 8-0 overwinning op “t Ivoor. 
Team Zwiers Grootkeuken Service 
verloor met 5-3 van Carambole. 
In de 3e divisie won team Didden 
Distributie met 5-2 van De Mixx. 
Team v.d. Berk verloor met 6-2 
van BC Tegelen in de 4e divisie en 
team de Zwaan/Hotel-restaurant 
speelde 4-4 tegen Jeto. Goede 
partij was er van Murat Kosar die 
zijn 20 caramboles in 41 beurten 
wist te maken. Moy. 0.487.

In de districtscompetitie drieban-
den groot speelde team 1 tegen de 

Kersenboys en zij verloren met 24-
26. Goede partij was er van Marijn 
Schellekens die zijn 33 caramboles 
in 46 beurten maakte met een se-
rie van 10. Team 2 verloor met 18-
30 van Hazelaar 4. In de B1 klasse 
speelde team 1 tegen De Kup en 
hier werd met 25-26 verloren. 
Team 2 nam het op tegen Pas Bui-
ten en zij wonnen met 29-24. Jan 
Oortman wist zijn 27 caramboles in 
30 beurten te maken. Moy. 0,900. 
In de C2 klasse libre speelde team 
1 tegen het Hambaken en zij ver-
loren met 22-29. In de C4 klasse 
werd met 31-33 verloren van Rio 
Bar. In de strijd om de KNBB be-
ker wist team Zwiers Grootkeuken 
Service zich met 8-0  te plaatsen 
voor de derde ronde waarin zij het 
moeten gaan opnemen tegen De 
Mixx uit Geldrop.

Kossen | Design

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

Ollandse Biljartkampioenschappen
Op maandag 5 november zijn de 
voorlaatste wedstrijden uit de 1e 
ronde gespeeld. De verschillen zijn 
minimaal. Nu het einde van de 
1e ronde nadert, wordt er al druk 
gerekend wie er uiteindelijk door-
gaan naar de tweede ronde.  

De kortste partij van de avond 
speelde Jan Verhagen tegen Wil 
Koolen. Jan speelde een van zijn 
beste partijen ooit en had slechts 
13 beurten nodig. Zijn gemiddel-
de kwam op 2.38 en zijn hoogste 
series op 10 en 7. Jos Essens en 
Renee Wisse volgden op de voet 
met 17 beurten en hun gemid-
delden van 1.29 en 1.41. Ook Bas 
v.d. Tillaart liet zijn tegenstandster 
achter zich. Bas sloot zijn partij af 
in 19  beurten (gemiddelde 0.95). 

Hoge series werden ook gemaakt 
door  Henk v.d. Bergh  (14), Renee 
Wisse (8) en Jos Markus  (6).

Uitslagen D’n Toel:
Jos Essens 10 – Tonny Hagelaars 3; 
Hans Geerts 4 – Rene Bodet 5; Wil 
Koolen 5 – Jan Verhagen  10; Jos 
Markus 6 – Joric Witlox 2; Jan de 
Jong  6 – Wil v.d. Pasch 5; Gerard 
v.d. Tillaart 7 – Albert van Driel 6.

Uitslagen De Dorpsherberg:
Bas v.d. Tillaart 8 – Marion v.d. Put-
ten 5; Mia Nooijen 5 – Toon v.d. 
Akker 2; Jo v.d. Biggelaar 7 – Mark 
v.d. Laar 8; Dorien Jans 5 – Renee 
Wisse 10; Peter Markus 7 – Ruud 
van Driel 5; Antoon Versantvoort 
6 – Henk v.d. Bergh 10.

v.l.n.r.: Wim vd Bogaard, Toon van der Aa, Mies van Roosmalen en Antoon Kluijtmans

Wandelaars opgelet:
ook op alle wandelschoenen nu 

35% korting!

Opheffingsuitverkoop van de Kamp Sport
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 MARIAHOUT
Uw officiële OPEL-AGENT

Goed en betaalbaar 
ONDERHOUD

Voor alle merken
DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 

STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nlhandboogschieten Van den Berg evenaart 
wereldrecord

Dinsdagmiddag is bij de veteranen afdeling van 
Ontspanning een onderlinge wedstrijd gescho-
ten. Deze wedstrijd gaat over 25 pijlen op een 
60 cm blazoen op 18 meter. Dagwinnaar was 
Ron Spijker met een nieuw PR van 221 punten. 

Verdere uitslag: Jan van Erp 218, Jan van Bergen 
212, Piet van Kemenade 210, Leo van Breugel 
207, Antoon Vervoort 205, Jan Gordijn 200, Al-
bert van Ofwegen 181, Ad Hastenberg 151 en 
Jan Lathouwers 144. 
Dinsdagavond is de 6e ronde van de indoor-
competitie geschoten. Ontspanning 1 schoot 
bij Concordia in Sint Oedenrode en behaalde de 
4e plaats. De scores waren: John van Mulukom 
218, William Huyberts 266 en Jan van Bergen 
266. Ontspanning 2 schoot thuis, de scores wa-
ren: Piet van den Berg 275, Albert van Ofwegen 
200 en Agnes Vissers 155.
De jeugd van Ontspanning heeft op vrijdag-
avond de 6e competitiewedstrijd geschoten. Zij 
schoten thuis. De uitslagen waren: Sjef van den 
Berg 291, Piet van den Berg 258, Lotte Steijaert 

229 (PR), Luke Klootwijk 220, Martijn de Kok 
220, Remco Boleij 193 (PR), Dani Hobbelen 
121, en Ray Matuszewski 74. Luke Klootwijk 
schoot op zondag nog een inhaalwedstrijd. Zijn 
score was 240.

Op zondag hebben Jos, Piet en Sjef van den Berg 
een indoorfita geschoten in Boekel. Zij schieten 
alle drie bij de heren recurve. Jos  schoot 166 en 
149, totaal 315, goed voor een 12e plaats. Piet 
schoot 265 en 273, totaal 538, goed voor een 
8e plaats. Sjef schoot 295 en 297, totaal 592. 
Deze score was niet alleen goed voor een 1e 
plaats bij de heren recurve, maar ook een Ne-
derlands record en een evenaring van het we-
reldrecord bij de cadetten.
Dinsdagmiddag schieten de veteranen een re-
guliere wedstrijd. Dinsdagavond is de 7e in-
doorwedstrijd. Het 1e team schiet thuis en het 
2e team bij Concordia.  Vrijdagavond schiet de 
jeugd de 7e indoorwedstrijd. Op dinsdagavond 
is het vrij trainen (als er geen wedstrijden zijn) en 
op woensdagavond traint de jeugd.

Stef geveld door griep, 
Jur fietst zware rondjes

wielersport

Vorige week kwamen Stef en Jur in actie 
in Almelo. Afgelopen weekend reed alleen 
Jur zijn rondjes in het dorpje Zeeland en in 
Dordrecht. Hij mocht starten in een groot 
deelnemers veld waarin de concurrentie 
heel groot was tussen de jongens en de 
meiden.

In Almelo ging Jur als een speer van start. 
Hij bleef lang op podiumkoers, maar moest 
uiteindelijk toch zijn plek afstaan. In de laat-
ste ronde kreeg Jur ook nog eens pech en 
werd hij 13e. Stef wilde het goedmaken 
voor zijn broer, maar hij had niet de juiste 
benen. Hij reed 18e maar moest opgeven 
met griep.

Zaterdag ging Jur van start in Dordrecht. 
Door loting moest hij achteraan starten. Jur 
kwam in de stromende regen op een zwaar 
modderig parcours uiteindelijk als 10e over 
de streep en had er uitgehaald wat erin zat.

Een dag later mocht hij alweer van start 
in het dorpje Zeeland en weer mocht hij 
starten in een heel groot deelnemers veld 
van 30 jonge renners(sters). Jur zat er in de 
laatste rondje helemaal doorheen en kwam 
samen met nog twee renners op 20 meter 
van een groep terecht. Jur streed om plaats 
9 en 10. Kracht ontbrak echter en hij werd 
11e. 

Kijk voor meer informatie op www.kinderopvanghumanitas.nl

Laan ten Bogaerde 5 - 5491 GC - SINT-OEDENRODE - 0413-477763

Kinderopvang Humanitas opent begin 2013 de deuren van 
het nieuwe kindercentrum in de brede school van Olland!

De nieuwbouw van de brede school in Olland nadert zijn 
einde en Kinderopvang Humanitas zal daar begin 2013 de 
deuren openen van het nieuwe kinderdagverblijf en de bui-
tenschoolse opvang. In de brede school zal Kinderopvang 
Humanitas samenwerken met basisschool Sint Petrus. Een 
samenwerking gericht op het delen van visie, ervaring en 
aanpak om kinderen een vertrouwde, uitdagende en verant-
woorde plek te bieden waarin zij nieuwe ervaringen op kun-
nen doen en zichzelf kunnen ontwikkelen. 
 
Kinderopvang is leuk en goed voor de ontwikkeling van het 
kind. Kinderen leren samen spelen, ontdekken en grenzen 
verkennen in een omgeving die helemaal gericht is op hen, 
onder begeleiding van professioneel opgeleide pedagogische 
medewerkers. 
Het nieuwe kindercentrum zal bestaan uit één kinderdag-
verblijfgroep van 16 kindplaatsen voor kinderen in de leef-
tijd van 0-4 jaar en één groep buitenschoolse opvang van 20 
kindplaatsen voor kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar. 

Momenteel heeft de eerste oplevering plaats gevonden en 
wordt er vol overgave aan de inrichting van de locatie ge-
werkt. Wat Kinderopvang Humanitas belangrijk vindt in de 
ontwikkeling van een kind wordt hierbij vertaald in de inrichting van zowel de binnen- als buiten-
ruimte. Alle ontwikkelingsfases komen hierbij aan bod en resulteren in een specifieke werkwijze voor 
iedere leeftijd. Hierdoor biedt Kinderopvang Humanitas een kind dagelijks een vertrouwde en veilige 
plek, waarbij er continue aandacht is voor de interesses, het welbevinden en de ontwikkeling van een 
kind!
Samen met basisschool Sint Petrus en het gemeenschapshuis wordt er gewerkt aan een leuk en uitda-
gend activiteitenaanbod voor de kinderen van de buitenschoolse opvang, rekening houdend met de 
interesses, die horen bij de leeftijd van een basisschoolkind. Hierbij hebben kleuters uiteraard andere 
behoeftes dan kinderen uit groep 8. Techniek, sport en buiten zijn zullen hier een vast onderdeel van 
gaan uitmaken.

Donderdagavond 15 november aanstaande organiseert Kinderopvang Humanitas een informatie-
avond om belangstellenden te informeren over kinderopvang in het algemeen en de dagelijkse prak-
tijk van Kinderopvang Humanitas in het bijzonder. U bent van harte welkom van 
20.00-22.00u in het nieuwe brede school gebouw gelegen in Pastoor Smitsstraat 40 in Olland.

Kom vrijblijvend een kijkje nemen deze avond, de koffie staat klaar!  

	  

	  

Golfclinic Stichting 
Soulmates

golf

Stichting Soulmates is een jonge organisa-
tie die mensen met een licht verstandelijke 
beperking (LVB +) ondersteund. Dit doet 
het op een menselijke en holistische wijze 
door individuele één op één begeleiding. De 
Stichting vindt dat iedereen recht heeft op 
deze aandacht en werkt nauw samen met 
ondernemers en bedrijven. Zo probeert het 
de participatie met de samenleving op ver-
schillende manieren te bevorderen. Afgelo-
pen vrijdag kreeg het team een golfclinic op 
golfclub De Schoot.
 

Het was een initiatief van Rooienaar Marcel 
Gordijn van Stichting JOB. Beide stichtingen 
werken samen. Het doel daarvan is jongeren 
met een beperking aan een passende baan te 
helpen. Met andere woorden, de afstand tot 
werk voor deze doelgroep te verkleinen. Het 
gaat goed met Stichting Soulmates. Er zijn al 
plannen voor uitbreiding. Ruben Wolterbeek: 
“Een zelfde team als dit willen we kopiëren en 
elders neerzetten. Zo wordt het concept ver-
der uitgebreid. Dit was een mooie gelegen-
heid om met het hele team iets leuks te gaan 
doen. Daarvoor wil ik Marcel bedanken.”

Ruben Wolterbeek (l) krijgt tips van een golf professional.

Joggers opgelet:
ook op alle schoenen en kleding nu 

35% korting!

Opheffingsuitverkoop van de Kamp Sport

VVRooi/ADR ontvangt 
nieuwkomer

volleybal

Dinsdag 30 oktober speelde VVRooi thuis te-
gen nieuwkomer VC Blox uit Boxtel. Het bleek 
een tegenstander om rekening mee te houden.

Door een goede service-pass kon VVRooi het 
favoriete spel spelen met veel dreiging via het 
midden. Aan het einde van de eerste set kwam 
VC Blox beter in haar spel maar VVRooi pakte 
de set met 25-23. In de tweede set kon VVRooi 
het goede spel niet vasthouden. VC Blox ging 
steeds beter spelen en won de set met 15-25. 

In derde set hield VVRooi goed stand maar kon 
niet verhinderen dat VC Blox met 22-25 op een 
2-1 voorsprong kwam. In de vierde set speelde 
VC Blox aanvallend sterk en liep uit naar 14-20. 
VVRooi verdedigde in de slotfase uitstekend 
en zag de achterstand teruglopen tot 22-23. 
Aanvallend kon VVRooi het niet afmaken en 
zo werd het net als in de vorige set 22-25. De 
1-3 betekende de eerste nederlaag van VVRooi 
dit seizoen. 
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Jubileum wandeltocht OLAT

wandelen

Voor deze jubileumtocht ter gele-
genheid van het 45-jarig bestaan 
van OLAT, tevens onze 2e winter-
serietocht, kiezen we bewust voor 
een startlocatie op de bakermat 
van ons bestaan: restaurant De 
Vriendschap in Boskant (Sint-Oe-
denrode), fraai gelegen tegen de 
bosrand. De deur staat al vroeg 
voor ons open en we worden met 
Brabantse gastvrijheid ontvangen.
 
Na de inschrijving verlaten we 
De Vriendschap. De 10 km-route 
voert de wandelaars via een afwis-
selend landschap van landerijen 
en bosgebiedjes in de richting van 
Liempde. Alle andere afstanden 
lopen richting het wildviaduct Het 
Groene Woud. Iedereen die over 
de A2 rijdt, kent deze fraaie na-
tuurbrug, die twee delen van het 
Groene Woud verbindt.
We lopen een stukje in het ver-
lengde van de A2 en komen dan al 
gauw de eerste wagenrust tegen, 
met, zoals altijd, een heerlijk en 
welkom bekertje koffie of thee en 
een smakelijke boterham! Er vol-
gen mooie paadjes naar bosgebied 
Ooijendonk. Spoedig hierna buigt 
de 15 km af richting Liempde. 
Ondertussen bereiken de overige 
afstanden het viaduct over de A2 
om in het Veldersbos en Heeren-
beek te komen. 
Na enkele kilometers buigt ook de 
20 km af en gaat onder het spoor-
tunneltje terug, richting caférust 
in het centrum van Liempde. Via 
fraaie, smalle kerkenpaden berei-
ken we deze pauzeplaats. Ad heeft 
ook  na de rust enkele mooie pa-
den gevonden om Liempde op 
een bijzondere manier weer uit te 
wandelen. De 30 km gaat op de 
scheiding Heerenbeek / Mortelen 
een andere richting in, maar neemt 
nog net een stukje van de Morte-

len mee. En dat is genieten. 
 
Via boerenlandpaden die regelma-
tig  de weilanden doorkruisen, via 
draaipoortjes, bereikt de 30 km de 
caférust. De 40 km gaat verder in 
zuidelijke richting en maakt extra 
lussen door het mooie bosgebied 
Heerenbeek en door de Mortelen. 
Hierna gaan de 30 en 40 km naar 
het Veldersbos en komen op een 
bijzondere negen-sprong samen en 
passeren daarna het Veldershuis. 
Zigzaggend door kleinschalige bos-
gebiedjes komt het centrum van 
Liempde in zicht. Daar is de tweede 
caférust voor de 30 en 40 km en is 
de samenkomst met de 20 km, die 
hier de eerste caférust heeft.
 
Het volgend pareltje is buurtschap 
Kasteren waar we de langgevel-
boerderij Het Groot Duyfhuis pas-
seren. Vlak naast de boerderij staat 
de Duiventoren (uit 1661). 
We gaan nu naar de Geelders een 
bosgebied mat een  zeer natuurlijk 
karakter. 
Verder gaat het dan richting Ol-
land waar een wagenrustpost met 
herfstsoep op de wandelaars staat 
te wachten. 
 
Het laatste stukje van onze wan-
deling laat ons genieten van de 
Scheeken, ouderwets en klein-
schalig, met een mooi brugje over 
de Dommel. Dan keren we terug 
in Boskant en genieten nog even 
na in De Vriendschap van een 
heerlijke wandeling, een jubileren-
de wandelclub waardig. Afstanden 
en starttijden:
40 km: 08.00-09.00 uur
30 km: 08.00-10.00 uur
10-15-20 km: 08.00-12.30 uur
Inschrijfgeld varieert van 3 euro tot 
4,40 euro. Informatie: 
Joop Wesseling 073-5033322

Groot 
bridgefestijn

bridgen

Op zondagmiddag 18 november 
aanstaande houdt het Rode Kruis 
afd. Sint-Oedenrode voor de 20e 
keer in successie, in zalencentrum 
De Beckart in Nijnsel, een grote 
bridge-drive. Ook dit keer weer in 
samenwerking met de Lionsclub.

Naast mooie prijzen staan de goe-
de organisatie en de fijne sfeer 
garant voor een gezellige middag. 
Alle reden dus voor veel bridge-

liefhebbers om weer van de partij 
te zijn. Een ruime opkomst en de 
steun van veel sponsors maken 
het daarmee mogelijk dat de or-
ganisatoren financieel in staat zijn 
in onze plaatselijke gemeenschap 
mooie projecten te blijven organi-
seren. Voor deelname kunt u zich 
aanmelden bij Mieke Janssen, 
tel. 474222, 
e-mail: t.janssen2@upcmail.nl

paardensport Eveline Hazenberg wint selectie 
EB springen Son

Afgelopen weekend werd er in 
Son een selectiewedstrijd sprin-
gen voor pony's gehouden. Eve-
line Hazenberg wist een mooie 
foutloze ronde te rijden met haar 
Annet in de klasse EB en daarmee 
won zij de 1e prijs.

Henriëtte Smits had gisteren 
een selectiewedstrijd dressuur in 

Geldrop. Hier behaalde zij met 
Dutches een 3e prijs in de L1 
dressuur. André van Hooft deed 
afgelopen zondag mee in het Z 
springen in Schijndel. Hij wist een 
7e prijs te bemachtigen met Vika 
Bella.

Moniek en Suzan van Gastel gin-
gen afgelopen vrijdag springen in 

de Mortel. Suzan werd 3e in het 
L met Cocaïne, 1e in het M met 
Bankroet en in de klasse Z werd 
zij 2e met Biesielottie en 6e met 
Bon Giorno Go. Moniek reed een 
mooie ronde in de klasse B met 
Coco Flanel en behaalde een 2e 
prijs. Vorige week werd zij in Sint-
Oedenrode ook al 10e in de klasse 
B met Coco Flanel.

Kind-ouder toernooi nu echt voor 
álle kinderen

tennis

Tennisvereniging de Kienehoef 
stond afgelopen weekend in het te-
ken van het dertiende  Kind-Ouder 
Toernooi, georganiseerd door de 
jeugdcommissie.

Voor de eerste keer mochten alle 
leeftijden zich aanmelden voor de 

driedaagse. Zo waren er zelfs kinde-
ren bij van 40 jaar en ouders (opa’s 
en oma’s) van meer dan 75 jaar. Er 
werden maar liefs 430 wedstrijden 
gespeeld in 2 1/2 dag van elk een 
half uur. Het Kind-Ouder toernooi 
is met 28 poules en in totaal 345 
deelnemers een van de gezelligste 

toernooien van de club. Ondertus-
sen is dit toernooi uitgegroeid tot 
het grootste toernooi van tennis-
vereniging de Kienehoef.  Zondag 4 
november om 16.00 uur werden de 
fotoprijzen uitgereikt en volgde er 
een schitterende loterij waarna bij-
na alle kinderen met een prijsje naar 
huis gingen. Al met al is het weer 
een schitterend toernooi geweest. 
Kijk voor de complete uitslag op
www.mooirooi.nl

Mats sluit eerste rally jaar op 
positieve noot

autosport

In het voorbije weekend behaalde 
Mats van den Brand een uitste-
kende 14e plaats tijdens een zwa-
re Conrad Euregio Rally. Belangrij-
ke kilometers voor een voormalig 
Europees kart-kampioen die in het 
eerste jaar van z’n  rally-carrière 
een uiterst steile leercurve door-
loopt. Gezien de weersverwach-
tingen beloofde deze Hengelose 
klassieker voor Mats en z’n Bel-
gische navigator Eddy Smeets een 
uitdagende rally te worden.  

Van den Brand, die eigenlijk wel 
wat gewend is, kreeg het toch 
even benauwd op de natte zater-
dag:  Mats: “Het was voor mij de 
eerste keer in de regen met zowel 
de auto, de banden als tijdens een 
rally überhaupt.” Hij worstelt maar 
moet toch terrein weggeven op de 
openingsproef. Snel daarna is het 
de goede coaching van Eddy die er 
voor zorgt dat het op de proeven 

twee en drie steeds beter loopt.
Voor de tweede boucle op zondag 
werd besloten de wagen licht aan 
te passen. Dat leverde meteen re-
sultaat, want het duo ging harder. 
Zondagochtend begon men weer 
vol goede moed.  “Was apart. Eerst 
nog even KP Hengelo-Zuid ver-
kennen en daarna pas weer star-
ten. Best vreemd maar wel leuk,” 
grapte Mats vlak voor de start van 
de laatste etappe van de rally. “We 
stonden op slicks en het was nog 
nat. Ik wist niet wat ik moest ver-
wachten en dus kostte het wat tijd 
om dat uit te vinden. Vervolgens 
ging het op de daarop volgende 
proeven weer goed en hadden we 
een erg lekker ritme. Ik heb duide-
lijk geen risico’s genomen want ik 
wilde de Nissan heelhuids aan de 
finish brengen en zo veel mogelijk 
ervaring opdoen”, resumeert hij.  

Op weg naar een goede score pre-

pareert VRS voor de laatste twee 
proeven, maar dan arriveert Plu-
vius met de onvermijdelijke spel-
breker: Regen! “Toen wij moes-
ten starten kwamen net de eerste 
druppels naar beneden”, weet 
Mats nog. “We verloren wat tijd 
ten opzichte van de top 10 rijders. 
Op de laatste proef regende het 
even keihard, dat maakte het rij-
den toch wel spectaculair.”
 
Uiteindelijk sloten Mats en Eddy 
de Euregio Rally als 2e in de klasse 
C8, tweede in de divisie 3 en 14e 
algemeen zeer bevredigend af. 
Met die afsluiting van het eerste 
jaar in de rallysport was de  jonge 
rijder zeer content. “Daar mogen 
we gezien de sterke concurrentie 
zeker zeer tevreden mee zijn. Ik 
heb weer veel geleerd – met name 
van Eddy – en weer meer ervaring 
op gedaan voor een volgend sei-
zoen! Ik heb mijn eerst rallyjaar en 
mijn debuut met de 350Z goed af-
gesloten. Ik kijk dan ook, ondanks 
de up's en down's, terug op een 
goed jaar. Ook heb ik een tweede 
Nissan kunnen bouwen en veel 
ervaring op gedaan.” De ontwik-
keling van Mats’ talent heeft baat 
bij externe hulp. Vandaar dat sinds 
kort Eddy Smeets meerijdt in de 
hotseat. “Ik ben hem erg dankbaar
voor het navigeren. Hij coacht mij 
erg goed!”

Tot slot dank aan de sponsoren en 
de partners die deze sport mogelijk 
maken voor Mats. Met name Ver-
kooijen Rallysport voor het uitste-
kende onderhoud van de wagen, 
een topservice! 

Verslag: Walter Geuzebroek.

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Niets is moeilijker dan eigen teksten schrijven
Wij helpen u graag hierbij

Tennissers opgelet:
ook op alle rackets en schoenen nu 
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Ik ben Daan van Enckevort en ben 
8 jaar oud. Samen met mijn ouders 
en zusje Nina woon ik in Nijnsel. Ik 
zit op de Sint Antonius van Padua 
school in groep 5. Het leukste op 
school vind ik de reken en gymles-
sen. Later wil ik graag gymleraar 
en voetballer worden.  In mijn vrije 
tijd voetbal ik bij VV Nijnsel. Daar 
voetbal ik al ongeveer 3 jaar. Ik 
speel dit jaar in de E2 en daar sta 
ik in de spits. Mijn favoriete trai-
ner is Joost Vervoort.  Aanstaande 

zondag ben ik pupil van de week 
bij de wedstrijd Nijnsel – Ulysses. 

Daan van Enckevoort
vv. Nijnsel

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Stef van Hoorn
Rhode

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

De 7 jarige Stef van Hoorn is zon-
dag 11 november “Pupil van de 
Wedstrijd” bij de thuiswedstrijd 
van Rhode 1 tegen Vitesse’08 1.

Stef voetbalt voor het tweede sei-
zoen bij Rhode. Hij speelt in de 
F6. Zijn trainers/leiders zijn Ger-
ton Hermes, Johan v/d Bogaart en 
Marcel v/d Akker. Stef is een ver-
dediger en is het slot op de deur, 
een echte laatste man. Zijn favo-
riet voetbalclub is PSV en wil later 
net zo goed worden als zijn favo-
riete speler Wilfred Bouma. Stef 
zit in groep 4 op basisschool Eer-
schot bij juffrouw Inge en spreekt 
graag af met vriendjes uit de klas. 
Stef houdt van muziek maken en 
kijkt ook graag naar Formule 1.  

Hij is iedere week trouw aanwezig 
bij de training en wedstrijd. Stef 
zal aanwezig zijn bij de warming-
up van Rhode 1, de aftrap nemen 
en de verdere verrichtingen van 
Rhode 1 vanuit de dug-out vol-
gen. Wij wensen hem een gezel-
lige voetbalmiddag bij Rhode.

Afgelopen zondag was Frans van 
Esch 'Pupil van de Week' bij de 
wedstrijd Ollandia 1 - WHV 1. 
Frans is 9 jaar oud. Hij woont sa-
men met zijn ouders in Olland. 
Frans zit in groep 6 van Bs Sint-
Petrus. Hij vindt gym erg leuk en 
de lessen aardrijkskunde vindt hij 
minder leuk. Later hoopt Frans 
naar het Elde College in Schijndel 
te gaan om timmerman te worden. 
Frans voetbalt in het leuke, goede 
team van de E2. Hij beschikt over 
verschillende talenten, want hij 
speelt links midden of hij staat als 
keeper in de goal. Frans vindt de 
keeperstrainingen en het voetbal-
kamp het allerleukst. Zijn favorie-
te trainers/leiders bij Ollandia zijn 

Wilbert Maas, Mari Timmermans 
en Robert v.d. Biggelaar. 
Verder is Frans fan van Dirk Kuijt, 
PSV, Italië en Lionel Messi. Daar-
naast vindt Frans hutten bouwen, 
computeren en muziek maken leuk. 

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Frans van Esch
Ollandia

Nijnsel en Ollandia winnen eenvoudig; Boskant gelijk

Rhode deelt de punten met 
koploper Erp

voetbal

In een even aantrekkelijk als bloed-
stollend duel hield Rhode koploper 
en titelkandidaat Erp op een gelijk-
spel. Ook Boskant kwam, thuis te-
gen ASV ‘33, niet verder dan 1-1. 
Ollandia en Nijnsel wonnen een-
voudig van twee laagvliegers.

Door Martijn Klerks 

Rhode – Erp 1-1 (1-0)
Tegen koploper Erp had midden-
moter Rhode duidelijk geen last van 
voorzichtigheid of plankenkoorts: 
al na een minuut wist Michel Da-
niëls, de laatste weken toch al goed 
in vorm, met een goede individuele 
actie het Erpse doel te vinden. En 
daarmee was het niet afgelopen: 
Teun Latijnhouwers had na vijf mi-
nuten de 2-0 op zijn schoen, maar 
zijn poging werd verijdeld door een 
Erpse doelman met katachtige re-
flexen. Erp was in het vervolg wel 
sterker , maar kreeg geen uitge-
speelde kansen. De gelijkmaker 
kwam, tien minuten na rust, uit een 
meer dan fantastisch afstandsschot 
van Youri Vissers. Twintig storm-
achtige minuten later kreeg Rhode 
weer grip op de wedstrijd, en kreeg 
de ploeg van Ronald Tielemans 
zelfs nog een paar levensgrote 
kansen op de 2-1. Een stuntje dus, 
waardoor Rhode wat dichter naar 
de kop van de derde klasse kruipt.

Nijnsel – OVC ‘63 4-1 (1-1)
Op het drijfnatte veld van den      
Eimert was het afgelopen zondag 
lastig voetballen. De hekkensluiter 

van de vijfde klasse, het Oijense 
OVC ‘63, was dan ook uitgekookt 
genoeg om Nijnsel het spel te laten 
maken – wat de ploeg van Theo 
Hageman maar met mate lukte. 
Voor rust leidde het opgelegde 
veldoverwicht dan ook niet tot een 
beslissende voorsprong, ook dank-
zij de uitstekend keepende Twan 
van de Heuvel. Toen de thuisploeg 
halverwege de tweede helft ach-
terin één-op-één ging spelen was 
de pot binnen tien minuten be-
slist: Lars van Zutphen scoorde na 
zeventig minuten de 2-1 en Toby 
Verhoeven, ook al verantwoordelijk 
voor de openingstreffer, verdubbel-
de het verschil. Rob Witlox bracht 
kort voor tijd de eindstand op het 
bord. Zondag speelt Nijnsel thuis 
tegen Ulysses, en kan het laten zien 
dat het definitief bij de subtop van 
de vijfde klasse hoort.

Boskant – ASV ‘33 1-1 (0-1)
Tegen een scherp counterend ASV 
‘33 uit Aarle-Rixtel speelde Bos-
kant niet de beste wedstrijd van het 
seizoen. De bezoekers leunden op 
de Scheken als verwacht ver ach-
terover. Dat perfect uitgevoerde 
defensieve spel werd op slag van 
rust beloond: Boskant verprutste 
een corner, en was vervolgens 
niet bij machte om de zoveelste 
counter onschadelijk te maken. 
De thuisploeg speelde daarna een 
energieke tweede helft, waar Mai-
kel Merks halverwege voor de ge-
lijkmaker tekende, maar die verder 
weinig kansen opleverde. Theo van 

Lieshout kan leven met een punt en 
neemt zijn hoed af voor de mannen 
uit Aarle-Rixtel: “Ze hebben hun 
eigen spelletje goed gespeeld, en 
wij waren niet goed genoeg daar 
doorheen te voetballen.” Zondag 
mag Boskant naar koploper en ti-
telfavoriet Boekel. Het verschil tus-
sen de twee ploegen is precies drie 
punten.

Ollandia – WHV 5-2 (3-0)
“Het was weer ouderwets goed”, 
aldus Gerard van Zutphen, die af-
gelopen zondag niets dan lof had 
voor de kersverse periodekampi-
oenen. Ollandia dicteerde de hele 
eerste helft, mede dankzij een pri-
ma uitgespeeld overwicht op het 
middenveld. Het stond dan ook 
binnen de kortste keren 3-0, na 
doelpunten van Paul van Driel en 
tweemaal Robert Erven, die voor 
de 2-0 prima bediend werd door 
tweelingbroer Stefan. Na rust had 
de thuisploeg het geluk dat WHV 
bleef voetballen, en bouwde ook 
Tom Wouters aan het zelfvertrou-
wen: hij stopte de door Gerben de 
Vries veroorzaakte strafschop. Met 
een paar wisselspelers in het veld 
wisten de Loosbroekers nog twee 
keer te scoren, maar toen was de 
buit al ruimschoots binnen. Stefan 
Erven maakte voor het publiek nog 
een vijfde treffer – hij verraste kee-
per Jaap de Wit met een stiftje in 
de verre hoek. Komende zondag 
speelt Ollandia de topper, in en te-
gen Ravenstein.
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Driehonderd vogels in 
Clubgebouw Concordia

Ruim driehonderd vogels zijn ko-
mend weekend te zien in het club-
gebouw van Korfbalvereniging 
Concordia aan de Zwembadweg te 
Sint Oedenrode.

Dan wordt namelijk in clubgebouw 
Concordia een onderlinge vogel-
show, met deelname vanuit vogel-
vereniging Schijndel, georganiseerd 
door vogelvereniging “Rooyse Vo-
gelvreugd”. Daarnaast is het mo-
gelijk vogels tegen aantrekkelijke 
prijzen te kopen. Het bezoek aan 
de show is gratis. Op zaterdag 10 
november van 14.00 uur – 21.00 
uur en op zondag 11 november van 
10.00 uur – 16.00 uur is iedereen 
van harte welkom in clubgebouw 
Concordia aan de Zwembadweg 62 
om van de tentoongestelde vogels 
te genieten. Laat deze gelegenheid 
niet voorbij gaan. 

Kwekers van vogels uit Sint Oeden-
rode en Schijndel tonen hun mooist 
gekweekte exemplaren tijdens de te 
houden vogelshow. Naast kanaries, 
agaporniden (dwergpapegaaien), 

tropen en Europese cultuurvogels 
zijn ook grote parkieten te bezichti-
gen op de show. Ieder jaar wordt de 
show groter, dit jaar hebben we ruim 
60 vogels meer dan vorig jaar.

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 tentoonstellingsruimte ingericht 
voor een prachtige show. Woensdag 
7 november zijn de vogels gekeurd 
door keurmeesters van de Neder-
landse Bond van Vogelliefhebbers.
Zij hebben de vogels die de stan-
daardeisen van de bond het dichtst 
benaderen, beloond met de kampi-
oenstitel. Tijdens de keuring wordt 
vooral gelet op de kleur, formaat, 
vorm en model, de houding en de 
algemene conditie van de vogels.

De kweek van vogels blijft een in-
teressante hobby. Het is een hobby 
die het gehele jaar kan worden be-
oefend. Niet alleen voor volwasse-
nen maar ook voor de jeugd is het 
kweken van vogels een prima be-

zigheid. In de verkoopklasse bieden 
de leden van de vereniging dan ook 
vogels te koop aan waar indien ge-
wenst mee kan worden gekweekt. 
Dit tegen vriendelijke prijzen. Een 
reden te meer om ook met kinderen 
een bezoek aan de show te brengen. 
Aan de inrichting van de show is veel 
zorg besteed. Het is dan ook zeker 
de moeite waard op zaterdag vanaf 
14.00 – 21.00 uur en/of zondag 
vanaf 10.00 – 16.00 uur een kijkje te 
komen nemen. De koffie is klaar en 
de entree is gratis.

vogelsport

Voetballers opgelet:
ook op alle voetbalschoenen nu 
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Sportuitslagen

VV Boskant

Uitslagen senioren zo 4/11:
Boskant 1-ASV 1  1-1
Olympia ’18 2-Boskant 2  4-3
ASV’33 3-Boskant 3  4-3
Boskant 5-Boekel Sport 5  1-4
Boskant 6-Irene 3  4-3
Irene 4-Boskant 7  1-3

Uitslagen jeugd za 3/11:
Sparta’25 A2–Boskant A1  1-0
Boskant B1–Avanti’31 B2  2-8
Boskant C1–Rhode C3  5-4
Rhode D3G-Boskant D1  2-1
Sparta’25 E3–Boskant E1  2-10
Boskant E2–DVG E3G  9-3
Blauw Geel’38 F6–Boskant F1  1–5
Wilhelmina MiniF–Boskant MiniF  10-1

Programma senioren zo 11/4:
Boekel Sport 1-Boskant 1  14.30u.
Boskant 2-Avanti 2  11.30u.
Boskant 3-Gemert 7  12.00u. 
Gemert 8-Boskant 4  12.00u.
Irene 2-Boskant 5  10.00u.
Blauw Geel 15-Boskant 6  10.00u.
Boskant 7-SCMH 5  9.30u.
Boskant VR1-Boerdonk VR 1  10.00u.

Programma jeugd za 10/11:
Boskant A1–Schijndel A2  a14.30u
Rhode B2–Boskant B1  v13.15
Blauw Geel’38 C5–Boskant C1  v12.00
Boskant D1–Avanti’31 D2  a11.30u
Handel E1–Boskant E1  v08.45
Boskant E2–Irene E2  a09.30u
Boskant F1–Gemert F6  a10.30u
Boskant MiniF–SCI MiniF  a10.30u

VV Nijnsel

Uitslagen senioren zo 4/11:
Nijnsel 1 - OVC’63 1 4-1
Nijnsel 2 - Blauw Geel’38 5 1-2
Mariahout 3 - Nijnsel 3 0-3
Nijnsel 4 - Schijndel/VITAM 5 1-6
Nijnsel 5 - Schijndel/VITAM 6 3-6
Nijnsel 6 - RKVV Keldonk 4 5-1
EVVC VR1 - Nijnsel VR1 afgelast
VCO VR1 - Nijnsel VR2 1-2
Uitslag senioren za 3/11:
RKPVV Vets - Nijnsel Vets         2-3

Uitslagen jeugd za 3/11:
NWC A2 - Nijnsel A1  afg.
Nijnsel B1 - NWC B2    4-6
ELI C1G - Nijnsel C1G   8-1
Nijnsel C2 - Irene C1    1-3
SC Helmondia D2 - Nijnsel D1G   4-1
Nijnsel E1 - Erp E3    3-2
Nijnsel E2 - Ollandia E2G   7-1
ELI F2G - Nijnsel F1G    1-5

Programma senioren zo 11/11:
Nijnsel 1 - Ulysses 1 14:30u
Nijnsel 2 - Margriet 3 12:00u
Nijnsel 3 - Boekel Sport 3 12:00u
Avesteyn 3 - Nijnsel 4 12:00u
Boekel Sport 5 - Nijnsel 6 11:00u
Avanti’31 VR1 - Nijnsel VR1 10:00u
Nijnsel VR2 - TOP VR1 10:00u
Nijnsel VR3 - VOW VR2 10:00u
Programma senioren za 10/11:
Nijnsel Vet – MULO Vet 16.30u

Programma jeugd za 10/11:
Nijnsel A1 - Someren A2 14:30u
Someren B2 - Nijnsel B1 15:00u
Nijnsel C1G - Schijndel/VITAM C3 13:00u
Schijndel/VITAM C5 - Nijnsel C2 13:15u
S.V. Brandevoort D2 - Nijnsel D1G 13:00u
Rhode E4 - Nijnsel E1 9:00u
VOW E3 - Nijnsel E2 9:30u
Nijnsel F1G - Rood Wit’62 F2 10:00u

Rhode

Uitslagen senioren zo 4/11:
Rhode-Erp 1-1
Rhode 2-Bekkerveld 2 1-4
Rhode 3-ELI 2 0-1
Rhode 4-Blauw Geel 9 0-3
Sparta 8-Rhode 5 1-2
Volkel 4-Rhode 6 4-1
Rhode 7-Blauw Geel 14 2-7
HVCH 8-Rhode 10 6-1

Dames-Keldonk 1-2

Uitslagen jeugd za 3/11:
Heeswijk A1-Rhode A1  afg.
Rhode A2-Erp A3  afg.
Rhode B1-NWC B1  afg.
Gemert B3-Rhode B2  1-2
Erp B2-Rhode B3  7-4
Rhode B4-Mariahout B2  afg.
NWC C1-Rhode C1  1-3
Rhode C2G-Venhorst C1  afg.
Boskant C1-Rhode C3  5-4
Brandevoort C1-Rhode C4  1-0
Rhode C5-Blauw Geel’38 C7  afg.
Rhode MB1-Festilent MB1  afg.
Rhode MC1-De Willy’s MC1  1-9
ASV’33 D1-Rhode D1G   2-2
Rhode D2-Blauw Geel’38 D4  13-1
Rhode D3G-Boskant D1  2-1
Blauw Geel’38 D6-Rhode D4  4-2
Rhode D5-Mariahout D2G  1-3
DVG D3-Rhode D6  9-1
Rhode E1-Erp E1  4-3
Schijndel E3-Rhode E2  11-1
Rhode E3-DVG E2G  3-0
Boekel Sport E3-Rhode E4  3-6
Mariahout E2-Rhode E5  2-7
Rhode E6G-Sparta’25 E5  9-3
Boerdonk E1G-Rhode E7  4-6
Rhode E8-Spoordonk E3  6-3
Irene E3-Rhode E9  8-6
NWC F1-Rhode F1  1-4
Rhode F2-Sparta’25 F2  1-0
Gemert F3-Rhode F3  0-5
Rhode F4-Schijndel F4  11-1
Rhode F5-Stiphout Vooruit  F3  6-8
Rhode F7-Sparta’25 F5G  1-4
Erp F4-Rhode F8  4-1
Rhode F9-ELI F4  5-2
MULO F8-Rhode F10  1-1

Programma senioren zo 11/11:
Rhode-Vitesse 14.30u
Rhode 2-Blauw Geel 2 11.00u
HVCH 3-Rhode 3 13.00u
DVG 3-Rhode 4 12.00u
Blauw Geel 10-Rhode 5 12.00u
Rhode 6-Vorsteb. Boys 3 12.00u
WEC 5-Rhode 7 12:30u
Rhode 9-Avestein 7 12.00u
Rhode 10-Schijndel 11 10.00u
Dames-Gemert 2 10.00u
Gemert-Veteranen 15:30u

Programma  jeugd za 10/11:
Rhode A1-ST Sparta’18 A1  14:30u
Blauw Geel’38 A5-Rhode A2 14:30u
HVCH B1-Rhode B  15:15u 
Rhode B2-Boskant B1  14:30u
Rhode B3-Gemert B4  14:30u
DVG B2-Rhode B4  14:30u
Rhode C1-Gemert C1  12:45u
Gemert C3-Rhode C2G  11:30u
Rhode C3-Erp C2  12:45u
Rhode C4-Blauw Geel’38 C6  12:45u
Boekel Sport C4-Rhode C5  13:00u
Sparta’25 MB1-Rhode MB1  14:30u
SDDL MC1-Rhode MC1  11:45u
Rhode D1G-Sparta’25 D2  11:15u
Schijndel D3G-Rhode D2  11:45u
Blauw Geel’38 D5-Rhode D3G 11:30u
Rhode D4-Schijndel D4  11:15u
SCMH D1-Rhode D5  11:30u
Rhode D6-Schijndel D5  11:15u
Boekel Sport E1G-Rhode E1  10:30u
Rhode E2-VOW E1  9:00u
MULO E3-Rhode E3  10:00u
Rhode E4-Nijnsel E1  9:00u
Rhode E5-SCMH E1  9:00u
ELI E2-Rhode E6G  10:00u
Rhode E7-Gemert E8  9:00u
Boekel Sport E5G-Rhode E8G 10:30u
Rhode E9-Sparta’25 E7  9:00u
Rhode F1-Mierlo Hout F1 10:15u
DVG F1Rhode F2  10:30u
Rhode F3 -ELI F1G  10:15u
Gemert F2-Rhode F4 10:30u
Gemert F5-Rhode F5  10:30u
Rhode F6-Rhode mini  10:15u
Schijndel F6-Rhode F7  10:15u
Rhode F8-Schijndel F7  10:15u
DVG F4-Rhode F9  10:30u
Rhode F10-Gemert F12  10:15u
 

Ollandia
 

  
Uitslagen senioren zo 4/11: 
Ollandia 1-WHV 1   5-2
Bruheze 2-Ollandia 2    4-1

Ollandia 3-ELI 3    2-9
Ollandia 4-WHV 5   5-7
VOW Vr1-Ollandia Vr1   6-1

Uitslagen jeugd za 3/11:
Ollandia B1-Schijndel B3    6-0
Ollandia C1-Blauw Geel’38 C5   11-0
Schijndel D4-Ollandia D1   2-2
Ollandia E1-Mierlo Hout E3   6-2
Nijnsel E2-Ollandia E2   7-1
Sparta’25 E4-Ollandia F1   3-0
Ollandia F2-Boerdonk F1   2-5

Programma senioren zo 11/11: 
Ravenstein 1-Ollandia 1  14.30u
Ollandia 3-Blauw Geel’38 9   11.00u
EVVC 7-Ollandia 4   10.00u
Ollandia Vr1-Avesteyn Vr1   10.00u

Programma jeugd za 10/11:
MULO B2-Ollandia B1   v:13.30u
Boekel Sport C2-Ollandia C1 v:10.30u
Ollandia D1-WEC D2   12.00u
Ollandia E1-Sparta’25 E3   9.30u
Ollandia E2G-Blauw Geel’38 E13   10.30u
Rkvv Keldonk F1G-Ollandia F1  v:9.30u
Avanti,31 F4-Ollandia F2  v:9.45u
 

bridgen

B.C. “d’n einder ‘05”
Uitslag 31.10: 
A Lijn. 1. Peter Schepers- Liesbeth 
Bekkers 59.58 % 2. Mari en Nellie 
v.d.Vleuten 59.17 % 3. Joop en Mari-
anne Muller 52.50% 4/5 Jan en Mien 
v Rooij en Mia Poels-Ria v Zon 52.08 
% . B lijn 1. Bert Foolen- Martien Vos 
62.50% 2. Marie Cathrien Wielens- 
Jan v.d. Velden 60.42 % 3. Netty v 
Dijck- Rinus Kuipers 55.56 % .4 . 
Truus v Heesch- Addie Rijkers 47.22 
% zie ook www.deneinder.nl

Bridgeclub J.V.G.
uitslag 31/10
1 Echtpr. v.d.Vleuten 62,50 % 2 Mevr. 
M.v.Schijndel - Hr. A.v.Hommel 60,42 
% 3 Hrn. H.v.Genugten - H.v.Erp 
57,50 % 4 Echtpr. v.Gerwen 54,58 %.
 
BC Rooi750
Uitslag 31/10
A lijn:1 Christine van Heertum & Mie-
ke Janssen  61,11% 2 Nettie Hulsen 
& Jeanne Verberk  56,94% 3 Theo 
van Geffen & Jan Kuijpers  56,60% 4 
Willem Pieters & Rien Voets  53,13% 
B lijn1/2 Diny v.d. Biggelaar & Wilma 
v.d. Biggelaar  60,42% 1/2 Ad van 
Helvoort & Jan van Lanen  60,42% 3 
Lia van Ham & Leny Kremers  55,50% 
4 Betsy van Kaathoven & Tiny v.d. 
Pasch  53,75 % C lijn 1 Harrie Hol 
& Ad van Kaathoven  61,67% 2/3 
Hanny Bosch & Jan Bosch  55,00% 
2/3 Mieke Ketelaars & Lenie v.d. Wall  
55,00% 4 Jannie van Boxtel & Bets 
Versantvoort  53,75%

Bridgeclub Beckart 
Uitslag 1/11:
A-lijn: 1. Liesbeth v. Dijk & Nelly  Phi-
lipsen 62.15; 2. Harrie & Jan v. Erp 
61.11; 3. Jo Evers & Nelly v.d. Vleuten 
59.37; 4. Mia Poels & Annie Stevens 
56.94.
B-lijn: 1. Anny & Corrie Dortmans 
56.88; 2 en 3 gedeeld: Marietje Aarts 
& Zus v.d. Rijt en Lies Aalders & Antoi-
nette v. Hoof 56.80; 4. Ann v.d. Laar & 
Betsie v.d. Meulengraaf 56.47.

ZBC’01  
Competitie 30/10
A-lijn: 1.Bert & Diny Kanters 61,11 
% 2.Toon & Marietje v.Schaijk 59,03 
%  3.Jana v.d.Acker & Anny v.d.Hurk 
56,25 % 4.Piet Thijssens & Riek Rij-
kers 55,90 %  B-lijn: 1.Anneke Jans & 
Maria Pepers 66,25 % 2.Noud & Toos 
v.Zutven 58,75 % 3.Piet v.Schaijk & 
Mari v.d.Steen 57,50 % 4.Albert & 
Petra v.d.Hurk 52,50 %  

Vrijdagmiddag Club 
Competitie  2/11
A-lijn:  1.Wim & Tiny v.Lieshout  60,42 
% 2.Pieter v.Geffen & Tonnie Kivits en 

Bert & Diny Kanters 56,25 % 4.Harry & 
Rina v.Berlo 55,56 % B-lijn: 1.Anny & 
Josien v.d.Berkmortel 59,17 % 2.Cees 
& Riet v.Hout 57,92 % 3.Mies & Jo 
v.d.Burgt 54,17 % 4.Harrie v.Boxmeer 
& Tonn Verbruggen52,92 %.  

BC ’t Koffertje
Uitslag van 5/11 en de eindstand van 
cyclus 2
A-lijn: 1 Cees Laas & Sjef van Rooij 
60,83; 2 Jan & Mien van Rooij 57,92; 
3 Ad van Helvoort & Jan van Lanen 
56,25; 4 Wilma van den Biggelaar & 
Jan Janssen 55,42 B-lijn: 1 
Tiny van der Steen & Lies Vissers 
60,76; 2 Irmgard Etman & Dirk Gillis-
sen 59,72; 3 Rietje Donker & Nelly van 
Zon 59,03; 4 Elvira Thijssen & Ad van 
de  Laar 57,64 C-lijn: 1 Paul van der 
Meer & Larry Rackwitz 64,38; 2 Cor-
rie Dortmans & An van der Vleuten 
58,85; 3 Riet van de Laar & Ans Wies-
sing 56,04; 4 Ben van de Hoef & Wim 
Stierum 50,00 De eindstand: A-lijn: 1 
Jan Machielsen & Rien Voets 57,77; 
2 Cees Laas & Sjef van Rooij 55,42; 3 
Willem Pieters & Harrie van Rijbroek 
55,07; 4 Nicole van de Berg & Theo 
van Geffen 53,60 B-lijn: 1 Jan Engbers 
& Ria Prinsen 55,95; 2 Coen Meuwis-
sen & Geert van der Zanden 54,84; 
3 Herman Pauw & Leny van de Wall 
53,80; 4 Elvira Thijssen & Ad van de 
Laar 53,72 C-lijn: 1 Ben van de Hoef 
& Wim Stierum 55,17; 2 Corrie Dort-
mans & An van der Vleuten 54,17; Jan 
Derks van de Ven & Gerard Verkade 
53,80; 4 Paul van der Meer & Larry 
Rackwitz 53,71

beugelen

Beugelclub “De Lustige 
Spelers” Olland
Uitslagen: 29 oktober – 3 november
Olland 1 - Bree 1 2-3
Liempde 1 - Olland 2 2-3
Loosbroek 2 - Olland 3 2-3
Liempde 1 - Olland 4 2-3
Olland 5 - Schijndel 3 2-3

Competitieprogramma: 8 – 13 nov
aanvang wedstrijden: 20.00 uur
Kessel 3 - Olland 1 za 10/11
Loosbroek 2 - Olland 2 di 13/11
Olland 3 - Olland 4 ma 12/11
Hoogeloon 5 - Olland 5 do 08/11

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

 
KV Nijnsel
Uitslagen:
Corridor D1-Nijnsel D1  1-7

Programma za 10/11:
Nijnsel B1-Tuldania B1  a.14.15u
Nijnsel B2-De Korfrakkers B3  a.13.15u
Nijnsel B3-Emos B2  a.12.15u
Nijnsel D1-Prinses Irene D2  v.10.15u
Zo 11/11:
Omhoog 1-Nijnsel 1  v.12.30u
Ma 12/11:
Geko 5-Nijnsel 3  v.18.15u

KV Concordia
Programma za 10/11:
Concordia A1-DSV A1  a. 18.00u
Geko C1-Concordia C1  v. 13.00u
Flash D1-Concordia D1  v. 12.00u 
Boskant E1-Concordia E1  a. 09.00u
Concordia E2-Corridor E1  a. 10.00u 
JES F1-Concordia F1  v. 09.00u 
Concordia W1-BMC W1  a. 12.00u
Programma zo 11/11:
Concordia/Boskant 1-DDW 1  a. 11.30u
Concordia/Boskant 2 – VVO 2  a. 10.15u
Programma woe 14/11:
Concordia 4 – TOG 4  a. 20.00u

Bridgecclub De Neul  
Uitslag 5/11:
A-lijn: 1 en 2 gedeeld: Annie Stevens & 
Lonja Woonings en Truus v. Heesch & 
Nelleke Kappen 57.74; 3. Mieke & Evert 
Vugs 54.46; 4. Corry v Niftik & Ria v. 
Zon 54.17.
B-lijn: 1. Corrie Kapteijns & Babs v.d  

Vleuten 61.31; 2. Guus Plevier & Fried 
v.d. Laar 57.44; 3. Heleen Wiers & 
Frans v.d. Boomen 56.85; 4. Annie & 
Corrie Kastelijn 55.95.
C-lijn: 1. Truus Vissers & Wim v. Iersel 
61.49; 2. Wilma Coolen & Jo Verhoe-
ven 60.42; 3. Bertha v.d. Laar & Nellie 
Lathouwers  56.93; 4.Nel Dielemans &  
Riet Meijs 56.64. 
Uitslag 2e cyclus
A-lijn: 1. Maria Broeke & Francien d. 
Koning 57.01; 2. Harrie v. Erp & Harrie 
Hutschemaekers 55.55; 3. Nellie & Ad 
Vervoort 53.69; 4. Nettie Passier & Ans 
Wagenaar 53.58.
B-lijn (promoveren) 1. Heleen Wiers 
& Frans v.d. Boomen 58.47; 2. Corrie 
Kapteijns & Babs v.d  Vleuten 55.43; 3. 
Jana & Harrie v.d. Acker 54.60; 4. Annie 
& Corrie Kastelijn 51.77.
C-lijn (Promoveren): 1. Marietje v. Aarle 
& Mia v.d. Eertwegh 57.78; 2. Cor v. 
Gerwen & Toon v.d. Vleuten 54.92; 3. 
Leny v. Rooij & Mia Verhagen 54.11; 4. 
Hennie v.d. Linden & Ria Theunis 53.37.

hockey

MHC Sint-Oedenrode
Uitslagen senioren zo 4/11:  
Oedenrode D1 - Horst D1 2 - 0
Oedenrode D2 - HOCO D2 5 - 0
Oedenrode D5 - Son D2 0 - 4
Oedenrode H1 - Maastricht H1 7 - 1
Oedenrode H3 - Don Quishoot H3 2 - 1
Liempde D2 - Oedenrode D3 1 - 5
Liempde D4 - Oedenrode D4 1 - 4
HDL D2 - Oedenrode D6 3 - 1
Eindhoven H4 - Oedenrode H2 3 - 5
Helmond HB - Oedenrode HA 2 - 1
Berkel Enschot HC - Oedenrode HB 9 - 1

Uitslagen jeugd za 3/11 
Oedenrode JB1 - MEP JB2 7 - 1
Oedenrode JC1 - Civicum JC1 1 - 5
Oedenrode JD2 - Helmond JD3 0 - 7
Oedenrode MA2 - Helmond MA4 3 - 1
Oedenrode MB1 - Boxmeer MB1 3 - 3
Oedenrode MC2 - Mill MC1 3 - 4
Oedenrode MC3 - Geel-Zwart MC6 1 - 1
Oedenrode MD3 - Geel-Zwart MD4 2 - 1
Geel-Zwart JA1 - Oedenrode JA1 10 - 0
Oranje Zwart JD3 - Oedenrode JD1 9 - 3
EMHC MA1 - Oedenrode MA1 1 - 1
Eindhoven MB5 - Oedenrode MB2 4 - 0
Rosmalen MC1 - Oedenrode MC1 12 - 0
Oss MD2 - Oedenrode MD1 6 - 2
Oss MD8 - Oedenrode MD4 2 - 6
  
Programma senioren zo 11/11 
Oedenrode D2- Hopbel D2 11:00u
Oedenrode HA - Best HB 11:00u
Oedenrode D6 - Berlicum D2 12:30u
Oedenrode HB - Oirschot HB 12:30u
Oedenrode D5 - Maastr. D4/MSHC D2 14:00u
Oedenrode H2 - Best H3 14:00u
Maastricht D1 - Oedenrode D1 12:45u
MEP D4 - Oedenrode D4 12:45u
Eindhoven H8 - Oedenrode H3 14:30u
Den Bosch D11 - Oedenrode D3 16:00u

Programma jeugd za  10/11 
Oedenrode JF1 - Mierlo JF1 9:00u
Oedenrode M8E1 - Oirschot M8E1 9:00u
Oedenrode M8E2 - EMHC M8E2 9:00u
Oedenrode MF1 - Mierlo MF1 9:00u
Oedenrode MF2 - Oirschot MF3 9:00u
Oedenrode JE2 - Geldrop JE2 10:00u
Oedenrode ME1 - Mierlo ME2 10:00u
Oedenrode MD1 - Rosmalen MD3 10:30u
Oedenrode MC1 - Hopbel MC1 11:30u
Oedenrode MD3 - Oss MD6 12:00u
Oedenrode JD2 - Uden JD2 13:00u
Oedenrode JB1 - MOP JB4 13:30u
Oedenrode JC1 - Mierlo JC1 14:30u
Oedenrode MA1 - MEP MA1 15:00u
Oedenrode MC3 - Heesch MC3 16:00u
Son MB5 - Oedenrode MB2 NB
Bakel ME1 - Oedenrode ME2 9:00u
HCAS MF2 - Oedenrode MF3 9:00u
Mierlo JF1mix - Oedenrode JF2 mix 10:00u
Oirschot JD1 - Oedenrode JD1 10:15u
HCAS JE1 - Oedenrode JE1 10:15u
Basko M8E5 - Oedenrode M8E3 10:15u
Oss MC3 - Oedenrode MC2 10:15u
Geel-Zwart MA5 - Oedenrode MA2 12:00u
HOD MD5 - Oedenrode MD4 12:15u
Hopbel JA1 - Oedenrode JA1 15:00u
Uden MB1 - Oedenrode MB1 16:00u
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Meer informatie over onze activiteiten en agenda vindt u op www. sonnerie.nl

Nieuwstraat 45  - Son en Breugel - T. 0499 - 460 222    

Hotel • Brasserie • Zalen

Activeitenagenda
Het hele jaar door de leukste activiteiten,

natuurlijk bij la Sonnerie!

Vrijdag & Zondag

Rimple speelt rock, pop en blues uit de 
jaren 60, 70 en 80 maar in dit genre 
toch ook nummers van recentere datum. 
Aanvang 21:00 uur, de zaal is open 
vanaf 20:30 uur.

Een wisselend 3-gangen surprisemenu 
Inclusief aperitief, twee glazen huiswijn, 
bier of fris en koffi e met friandises.

Rimple optredenKlooster Diner

Toegang gratis
Arrangement € 42,50 p.p. 
(Uitbreiding 4e gang €8,50)

Vrijdag 23 november

Prior van Milstraat 2  |  Uden  0413-262539  |  info@hoekno2.nl  |  www.hoekno2.nl

Breng sfeer in huis.

Vanaf vandaag geopend

Kom langs in onze nieuwe 
winkel en laat u inspireren!
Van woonaccessoires van merken 

als Rivièra Maison, Lifestyle en BC 

tot de mooiste cadeaus voor 

onder de kerstboom. 

Powered by:

hockey Dames MHC Sint-Oedenrode 
verslaan Horst

Afgelopen zondag speelde Rooi 
dames 1 thuis tegen het Limburg-
se Horst, dat onderaan in het klas-
sement meedraait. De wedstrijd 
begon goed met meerdere mooie 
aanvallen aan Rooise zijde. De bal 
was vrijwel alleen maar bij het 

doel van Horst te vinden. Tot frus-
tratie van de Rooise dames helaas 
zonder resultaat.
 
Gelukkig lieten zij zich hierdoor 
niet opjagen en bleef het spel tac-
tisch in orde. De gaten in de verde-

diging van Horst werden goed ge-
vonden en meer en meer kansen 
volgden. Toen Hilde Sijbers met 
een mooie forehand slag eindelijk 
een kans benutte, was de opluch-
ting groot. Maar met de ruststand 
van 1-0 was Rooi nog niet veilig 
en evenmin tevreden. De tweede 
helft zwakte het spel wat af. Nog 
steeds waren de kansen voorna-
melijk voor Rooi, maar Horst kwam 
meer aan het spel te pas dan in de 
eerste helft. Gelukkig wist Anne-
lous Oerbekke een van de kansen 
te benutten en zette zij de stand 
daarmee op 2-0, wat meteen ook 
de einduitslag was. Ook al had 
Rooi misschien liever een hogere 
uitslag gezien, de 3 punten waren 
netjes binnen! Volgende week rei-
zen de dames af naar het zuiden, 
waar de uitwedstrijd tegen Maas-
tricht op het programma staat.

Heren MHC vernederen koploper
Voor het eerste herenteam van MHC 
was het hockeyseizoen slecht be-
gonnen, want in de eerste zes wed-
strijden werd maar twee keer ge-
wonnen. Afgelopen zondag stond 
een op papier zware tegenstander 
op het programma, Maastricht had 
namelijk nog al zijn wedstrijden ge-
wonnen. 

Rooi begon scherp aan de wedstrijd. 
Al binnen een minuut ontstond de 
eerste kans en ook in de daaropvol-
gende periode was Rooi meerdere 
keren gevaarlijk. De eerste strafcor-
ner, na tien minuten, leverde meteen 
een doelpunt op. Willem van der 

Heijden was de schutter die de bal 
rechtstreeks binnen pushte. Maas-
tricht kreeg niet de tijd om hiervan 
te herstellen. Vijf minuten later was 
het Piet van Eijndhoven die na een 
goed uitgespeelde strafcornervariant 
de 2-0 scoorde. Hiermee was de hon-
ger naar doelpunten nog niet gestild. 
Nog voor de rust tikte Martijn van 
Hemert de 3-0 binnen.
In de rust benadrukte coach Eugene 
Ficheroux dat het spel niet mocht 
verslappen; Maastricht had natuurlijk 
niet voor niets nog geen puntverlies 
geleden. Deze raad werd vanaf het 
eerste fluitsignaal goed opgevolgd. 
Al na drie minuten scoorde Willem 

van der Heijden zijn tweede doelpunt 
van de middag. De tegenstander 
kwam deze tegenslag niet meer te 
boven. Piet van Eijndhoven, Bram Ja-
nus en Willem van der Heijden gaven 
het gefrustreerde Maastricht de ge-
nadeklap door de score naar 7-0 op 
te voeren. Een tegendoelpunt in de 
laatste minuut was de enige tegen-
slag voor keeper Caspar Besancon, 
die een uitstekende wedstrijd keepte.
Door de winst heeft heren 1 de aan-
sluiting weer gevonden, de achter-
stand op de tweede positie bedraagt 
nog maar zes punten. Over twee we-
ken staat de uitwedstrijd tegen HOD 
uit Valkenswaard op het programma.

Hockeyers opgelet:
ook op alle schoenen en sticks nu 

35% korting!

Opheffingsuitverkoop van de Kamp Sport
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Met een ‘klik’gebit lacht het leven je weer toe!
zaterdag 10 november:

Informatie dag bij TP Sint-Oedenrode. 
van 10:00 tot 13:00uur.

int-Oedenrode het 
leven met een 
gewoon losliggend 

kunstgebit is niet altijd 
even stralend. Breeduit 
schaterlachen, lekker een 
vorkje prikken in een 
restaurant met vrienden, 
kinderen of kleinkin-
deren is er niet meer bij. 
En dat alleen omdat die 
onderkaak van u wat 
minder houvast biedt aan 
uw gewone gebitspro-
these. Wat een ellende! 
Gelukkig hebben we 
goed nieuws voor u. Héél 
goed nieuws zelfs. Een 
perfect op maat gemaakt 
klikgebit zorgt ervoor 
dat u veel beter in uw vel 
zit. Zoiets werkt enorm 
door. Het leven wordt 
weer om ‘in te bijten’! 

Waarom zou u er langer 
voor kiezen uzelf zo te 
blijven plagen? Daar 
bent u toch veel te kost-
baar voor! Een gebit is 
wat je noemt ‘gezichtsbe-
palend’. Het is meer dan 
vervelend als u om wat 
voor reden dan ook een 
slecht zittend kunstgebit 
hebt of misschien zelfs 
helemaal geen tanden. 
Daar moet je toch niet 
aan denken. Met een 
slecht passend gebit voelt 
niemand zich optimaal, 
hoezeer hij of zij dat ook 
probeert te ontkennen. 
Het komt zeer regel-
matig voor dat mensen 
een gewoon sociaal leven 
gaan vermijden. Ze 
durven niet meer naar 
feestjes, voelen zich 
gedeprimeerd of isoleren 
zich helemaal van de 
buitenwereld. En wist u 
dat een slecht passend 
gebit allerlei klachten 
kan veroorzaken en dus 

niet bevorderlijk voor uw 
gezondheid is? Goed 
gekauwd voedsel kan 
immers veel efficiënter 
verteerd worden, waar-
door hoogwaardige 
voedingsstoffen makke-
lijker kunnen worden 
opgenomen. Gelukkig is 
er een redelijk 
eenvoudige oplossing 
voor al deze problemen: 
HET KLIKGEBIT. Dat 
u daar niet eerder aan 
hebt gedacht.

Vergevorderde weten-
schap.

De uitvinding ‘klik’gebit 
is niet nieuw. Al meer 
dan dertig jaar vervaardi-
gen tandprothetici het 
product voor mensen 
met een ruime beurs. 
Sinds enkele jaren is het 
eindelijk ook bereikbaar 
voor ‘de gewone man’. 
Door ervaring en 
ontwikkelingen is de 
techniek vanzelfprekend 
steeds geavanceerder 
geworden. 
Een staafje, dat met twee 
kleine titanium implan-
taatjes in de onderkaak 
vastzit, zorgt ervoor dat 
je klikgebit volledig blijft 
zitten, wat je ook doet. 
Appeltje eten. Gieren 
van het lachen. In 
principe gaan de implan-
taten een leven lang mee 
en je ziet er weer fantas-
tisch uit. Een klikgebit is 
namelijk niet te onder-
scheiden van echte 
tanden. Het mooie van 
de behandeling is ook dat 
de drager van het klikge-
bit geen dag zonder 
tanden hoeft te lopen. 

10 november 2012: 
Informatie dag.

Op zaterdag 10 novem-
ber is er een informatie 
dag bij Tandprothetiek 
(TP) Sint-Oedenrode. 
Voor toekomstige 
patiënten staat de deur 
op deze dag wagenwijd 
open. Ook voor    belang-
stellende   patiënten die 
nieuwsgierig zijn naar de 
werkzaamheden van de 
praktijk.
Natuurlijk kunt u bij TP 
Sint-Oedenrode ook 
terecht voor reguliere 
gebitsprotheses en 
reparaties. Iedereen is 
welkom om kennis te 
komen maken met het  
team van professionals 
en om zich helder te 
laten voorlichten over de 
vele voordelen van het 
klikgebit. 
Ook het financiële aspect 
van het verhaal en het 
behandeltraject komen 
desgewenst uitgebreid 
aan de orde. 

Wie zijn huidige gebit wil 
laten controleren, of 
behoefte aan een second 
opinion kom gerust langs. 
Van 10:00 tot 13:00 uur: 
Oranje Nassaulaan 7a, 
Sint-Oedenrode.  

Maak gebruik van de 
huidige vergoedingen 
van uw zorgverzekering. 

Uw zorgverzekering 
neemt het overgrote deel 
van de kosten voor hun 
rekening. U hoeft daar 
geen extra verzekering 
voor te hebben. De basis 
verzekering is voldoende 
voor een ruime vergoed-
ing. 

Laagdrempelige en 
vriendelijke praktijk. 

Vanzelfsprekend werken 
er binnen TP Sint-
Oedenrode uitsluitend 
vakbekwame 

implantologen, tandpro-
thetici, tandtechniekers 
en medische assistenten. 
Daarbij is de sfeer 
gemoedelijk en de 
service optimaal. 
Hebt u angst voor de 
tandarts of in het 
verleden negatieve 
ervaringen opgedaan, in 
Sint-Oedenrode houden 
alle professionele 
medewerkers hier reken-
ing mee. Ook na de 
behandeling blijven 
mensen altijd onder 
controle bij TP Sint-
Oedenrode. Kom op 10 
november naar de infor-
matie dag en laat u 
vrijblijvend voorlichten. 
Misschien is een klikge-
bit wel een fantastische 
oplossing voor uzelf of 
voor iemand in uw 
omgeving. Bespreek het 
met ons. U bent van harte 
welkom op 10 november.
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Te bereiken:
Maandag t/m

Vrijdag
9:00 - 12:00
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