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Folders deze week:
Pari Body Fashion

Nieuwstraat 24 5691 AC Son 
Tel.: 0499-471235

www.boudewijns-schoenen.nl

Nieuwe wintercollectie 
dames, heren en 
kinderschoenen

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

OZB 10% extra omhoog
De OZB in 
Rooi gaat 
volgend jaar 
niet 6% om-
hoog zoals 
aanvankelijk 

begroot, maar 16%. Dat is de 
sluitpost van een heel pakket aan 
bezuinigingen dat het college be-
kend heeft gemaakt. De gemeen-
teraad moet nog groen licht ge-
ven voor het voorstel.

Bij de opstelling van het pakket 
is gekozen voor maatregelen die 
“niet onomkeerbaar” zijn. De ver-
koop van het Martinushuis is hier-
mee voorlopig van de baan. Dat 
geldt ook voor het zwembad. 
“Als we langer wachten met be-
slissingen nemen wordt het alleen 
maar erger”. Portefeuillehouder 
Financiën Jeanne Hendriks dekt 
zich tijdens het persgesprek maar 
vast in voor de reacties op de Jobs-
tijding die ze gaat brengen. Naast 
omkeerbare maatregelen zal vol-
gens Hendriks  ook het beginsel 
gelden dat “de sterkste schouders 

de zwaarste lasten gaan dragen”, 
wat onder meer bij de OZB het 
geval zal zijn. De jeugd wordt ont-
zien: voor kaderopleidingen blijft 
geld beschikbaar. De subsidie voor 
culturele evenementen wordt ge-
halveerd. Ook wordt gekeken naar 
het “profijtbeginsel.” De huur 
voor buitensportvelden wordt 
verdubbeld; de gemeente betaalt 
dan echter nog steeds meer dan 
de helft van de feitelijke huur. De 
klap kwam echter hard aan, onder 
meer bij de voetbalclubs, bleek tij-
dens de informatieavond maandag 
in de gemeentehuis.  
En al kan de bibliotheek in het 
Martinushuis blijven, reden om te 
juichen is daar allerminst. Ze moe-
ten zich uitsluitend bezig gaan 
houden met hun basistaak, en 
de subsidie wordt jaarlijks afge-
bouwd, te beginnen met 10% in 
2013. Ook bezuinigt de gemeen-
te fors binnen haar eigen gelede-
ren. Een belangrijk deel daarvan is 
afgelopen jaar al binnen gehaald.  

» lees meer op pag. 2

Teamwork, een goede basis voor dit prachtige eindresultaat

Sporthal de Streepen nu officieel geopend

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.

Verkiezing Ondernemer van het Jaar 2012 Gemeente Sint-Oedenrode

Drie genomineerde kandidaten zijn bekend! Wie gaat de titel veroveren?

De onafhankelijke jury van buiten 
Sint-Oedenrode heeft een lastige 
opgave volbracht. Uit de zeven 
kandidaten hebben zij de drie 
genomineerden gekozen. De ju-
ryleden, de heren Hans Vogelaar, 
technisch bedrijfskundige te Den 
Bosch, Ger Bouwens, directeur 
groot-aandeelhouder van een on-
derneming in medische appara-
tuur te Wagenberg en Ruud van 
der Linden, advocaat te Veldho-
ven hebben hun ei gelegd.

De gelukkigen, alhoewel ze het 
natuurlijk zelf verdiend hebben, 
zijn Dolinda Opheij-van den Heu-
vel van Switch Fashion & Life-

Style,Wilbert Fassbender van Emvo 
Techniek en Roel van der Zanden 
van VDZ Trading. Zij gaan met zijn 
drieën op de verkiezingsavond van 
17 november a.s. in 't Leeuwke 
te Nijnsel onderling de strijd aan. 
De jury gaat dan bepalen wie de 
winnaar wordt en de wisseltrofee 
overneemt van bakker Alexander 
Bekkers, die de laatste verkiezing 
in 2009 won.

Alhoewel de drie genomineerden 
als ondernemer verschillende za-
ken doen, zijn ze aan elkaar ge-
waagd. Dus het gaat nog zeer 
spannend worden.

Wilt u er op 17 november a.s. bij 
zijn, bestel dan nu toegangskaar-
ten via e-mail info@rovjlions.nl, bij 
Bart van Gerwen via telefoonnum-
mer 06-54310076 of in het dorp 
bij DeMooiRooiKrant. De kaarten 
kosten € 62,50 en zijn inclusief een 
bijdrage voor het goede doel, onze 
Rooise medemens die een steun 
in de rug materieel of immaterieel 
kan gebruiken, en inclusief luxe 
hapjes en drankjes. De organisatie 
zorgt daarnaast voor entertain-
ment. 

Wij wensen de drie genomineer-
den veel succes en willen de ove-
rige kandidaten natuurlijk niet 
vergeten. Bas van Heeswijk van 
Pour Vous Schoenmode, Eric van 
Gemert van Jan van Gemert Me-
chanisatiebedrijf, Harold van Laar-
hoven van Carcleaning van Laar-
hoven en Jeroen Voorbij van Bike 
Center zijn waardige tegenkandi-
daten geweest en zien we in de 
toekomst wellicht nog eens terug.

De organisatie ziet U graag op 17 
november a.s. in ' t Leeuwke voor 
de spannende finale!

Voor actuele informatie en de be-
drijven die de Verkiezing sponso-
ren, zie www.rovjlions.nl.

- Bootcamp
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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

Plaats gratis uw reactie op 
Rooise familieberichten, 

overlijdensadvertenties, geboortes, 
dankbetuigingen en felicitaties op 
www.rooisefamilieberichten.nl

Debatavond ED: goed bezocht
Het debatcafe van zaterdagavond 
6 oktober j.l. was goed bezocht, 
vooral de jeugd uit Olland was 
goed vertegenwoordigd alsmede 
enkele ouders. De debatten gingen 
over de  te organiseren Marathon 
van Rooi, het Martinushuis en wo-
ningbouw voor jongeren in Olland. 

Het marathonpanel bestond uit de 
heren Hellings en van Erp van Fortu-
na ‘67met als gespreksleiders Lukas 
van der Storm en Lucas van Houtert 
van het ED. Fortuna ‘67 deed uiteen 
wat daar allemaal bij komt kijken. 
o.a. kosten, aantal vrijwilligers,  ge-
meente, sponsoren, de lopers. 

Het Sint Martinushuispanel bestond 
uit wethouder Rene Dekkers, een 
vrouwelijke vertegenwoordigervan 
de Bibliotheek, de eerder al ge-
noemde gespreksleiders van het ED, 
Mia van Boxtel van de Stuurgroep 
behoud Sint Martinushuis en Frans 
van den Boomen fractievoorzitter 
BVT-Rooi. Er ontstond een leven-
dige discussie. De Bibliotheek doet 
veel meer dan boeken uitlenen. 
Voor eventuele andere huisvesting 
in Sint-Oedenrode stond zij open. 
Verkoop van het pand zou jammer 
zijn volgens haar, probeer meer-
dere activiteiten in het gebouw te 
krijgen zodat het rendabeler wordt. 
Mia van Boxtel wees op de 90.000 
bezoekers op jaarbasis. De sociaal-

maatschappelijke functie van het 
gebouw moet volgens haar over-
eind blijven. 
Van den Boomen stelde, na een 
terugblijk in de tijd,  voor om de 
VVV-winkel en het informatiepunt 
te verplaatsen naar het Sint Marti-
nushuis. De Sint Paulus Gasthuisjes 
zouden eventueel verkocht kunnen 
worden. 

Het Woningbouwpanel sprak over 
het creeren van kansen voor starters 
in Olland, Boskant en Nijnsel. Aan 
dit debat namen deel dhr.Hellings 
van levensmiddelenwinkel Attent in 
Boskant, dhr. T.Brinkman uit Olland, 
dhr. Fr. van Rooij vertegenwoordi-
ger frisdenkers Rooise Draad. Leo 
Overmars directeur Wovesto was 
niet aanwezig vanwege ziekte. De 
panelleden vonden unaniem dat de 
grondprijzen verlaagd zouden moe-
ten worden. Brinkman vertelde hoe 
hij met zijn jongere bouwgroep in 
Olland tegen allerlei obstakels stui-
ten. Ondanks diverse gesprekken 
bij de verantwoordelijk wethouder-
was hierover nog geen duidelijkheid
Met de wethouderswisseling hopen 
ze die duidelijkheid nu wel te gaan 
krijgen. Iedereen was er van over-
tuigd dat er snel iets moet gebeuren 
voor de jonge starters in de Kerk-
dorpen, anders verkassen ze naar 
andere gemeentes waar wél moge-
lijkheden aanwezig zijn. 

Efteling fansite viert 12,5-jarig jubileum 

Benefietdag voor Villa Pardoes
Op zondag 14 oktober houdt de 
Efteling fansite in de Voorste Ven-
ne in Drunen een Benefietdag. De 
volledige winst daarvan gaat naar 
Villa Pardoes, een vakantieverblijf 
voor kinderen die lijden aan of 
aan het genezen zijn van een ern-
stige ziekte. Even een week niet 
denken aan doktoren, in Villa Par-
does vergeten ze alles.

Medebeheerder Carlo van Schijn-
del uit Liempde van de organise-
rende Efteling-fansite www.vijf-
zintuigen.nl legt uit wat je kunt 
verwachten: 
Het programma zit vol activiteiten 
die iets met de Efteling te maken 
hebben: een beurs, tentoonstel-
ling, documentaire en een theater-
show. Deze zijn ontworpen en uit-
gewerkt door het team van de Vijf 
Zintuigen en worden gehouden bij 
het oude Autotron dat meer dan 
40 jaar geleden door Anton Pieck 
zelf werd ontworpen. Iedereen 
kan er snuffelen in een fraaie col-
lectie met alles van Anton Pieck én 

de Efteling. 
De beroemde draaimolen ‘de Ver-
molen molen’, naar schatting meer 
dan 150 jaar oud,  is ruim 25 jaar 
geleden door de Efteling gekocht. 
Tijdens de tentoonstelling krijgt de 
bezoeker veel foto- en video ma-
teriaal te zien.
Een bijzondere activiteit op de 
Benefietdag is een documentaire 
over Ton van de Ven, een duizend-
poot die een cruciale rol heeft ge-
speeld in de thema’s. Wieteke van 
Dort verzorgt de voice-over.
Het programma besluit met  een 
Sprookjesachtige Theatershow. Als 
‘grande finale’  maakt Pardoes zelf 
bekend hoeveel geld er op is ge-
haald. Er komen verschillende op-
tredens door bekende namen. 
De entreeprijzen zijn laagdrem-
pelig gehouden. Voor de theater-
show betaalt u € 10,- voor een 
kaartje, voor de beurs € 7,50 en de 
documentaire € 5,-. Kaarten zijn te 
bestellen via de website 
www.benefietdag.nl, 
waarop meer informatie

Alleen bezuinigen waar dat nog 
hersteld kan worden

De gemeente moet bezuinigen 
en dat gaan we allemaal mer-
ken. Dat was kort samengevat 
de boodschap die burgemeester 
en wethouders maandagavond 
voor een volle raadzaal hadden. 
In totaal moet de gemeente vanaf 
2013 jaarlijks 1,2 miljoen euro 
ombuigen. Dat wil zij doen door 
de uitgaven te verlagen en de 
inkomsten te verhogen. Daarbij 
hanteert het college het principe 
dat de gebruiker betaalt. Met an-
dere woorden, wie voorzieningen 
gebruikt gaat daarvoor meer dan 
nu betalen. Het college van B en 
W durfde niet uit te sluiten dat 
het daar bij zal blijven. “Zolang 
niet bekend is wat er in Den Haag 
wordt besloten, moeten we aan-
names doen”, vertelde wethouder 
van financiën Jeanne Hendriks.

Het woord onomkeer viel maan-
dagavond verschillende keren. Het 
college en de klankbordgroep uit 
de gemeenteraad willen hoe dan 
ook voorkomen dat er met de om-
buigingen onherstelbare schade 
wordt aangericht. “Een zwembad 
kun je maar een keer verkopen”. 
Een subsidieverlaging of huurver-
hoging is altijd nog terug te draai-
en als dat nodig of mogelijk is. 

Veel belangstelling
De belangstelling voor de bijeen-
komst in het gemeentehuis was 
groot. Veel besturen waren geko-
men om te horen wat de bezuini-
gingen voor hun vereniging gaan 
betekenen. Kort samengevat gaan 
de huren voor (sport)accommoda-
ties omhoog en de subsidies om-
laag. Overigens worden de subsi-
dies voor jeugdleden niet gekort. 
Alle verenigingen krijgen met de 
bezuinigingen te maken, de ene 
meer dan de andere. Zo zijn er ook 
verenigingen die dubbel worden 
geraakt. Ton van den Enden van 

het koor Polyhymnia uit Olland 
rekende het college voor, dat door 
het schrappen van de volledige 
subsidie de contributie behoorlijk 
moet stijgen. Daarmee is het koor 
er nog niet: voor de zaalhuur moet 
het koor volgend jaar het dubbele 
neertellen van nu.

Zelf meer doen in plaats van meer 
betalen
Hierin schuilt ook tevens de frustra-
tie die bij de voetbalverenigingen 
doorklonk.  De nu door de vereni-
gingen aangevraagde gesprekken 
hadden vooraf al plaats kunnen 
vinden.  Door deze werkwijze van 
het college en de klankbord groep 
is van enige inbreng vanuit de ge-
troffen verenigingen geen sprake 
geweest. Een gemiste kans liet 
men weten temeer daar de betref-
fende besturen zich bewust zijn 
van de noodzaak van het bezuini-
ging proces. Maar een bezuiniging 
kan ook bereikt worden door min-
der uitgave was hun gedachte.  In 
dat geheel zou het zelf in de hand 
nemen van een gedeelte van het 
onderhoud een huurverhoging in 
deze mate kunnen voorkomen. 
De voetbalverenigingen gaan met 
deze gedachte hoopvol het ge-
sprek in met wethouder Dekkers 
zo liet men ons weten.

Belastingverhoging is sluitpost
Als de bezuinigingen om wat voor 
reden niet worden gehaald, is er 
altijd nog een sluitpost in de be-
groting. Die sluitpost heet OZB, de 
onroerendezaakbelasting. In dat 
geval wordt die belasting voor alle 
Rooise woningbezitters nog meer 
verhoogd dan nu al het geval is. 
Iedere procent die de OZB extra 
stijgt brengt  35-duizend euro ex-
tra in het gemeentelaatje, want de 
begroting voor 2013 zal linksom of 
rechtsom toch moeten sluiten.

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Op zoek naar de juiste tekst?
Wij helpen u graag
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MooiRooikrantDe 3
100 jaar ED: een reis door Memory Lane

Ter gelegenheid van de 100e ver-
jaardag van het Eindhovens Dag-
blad was er vrijdag 5 oktober jl. 
een paviljoen opgericht op het 
Kerkplein. ’s Middags was er voor 
maximaal 75 trouwe “leden” van 
de krant (één echtpaar was al 62 
jaar abonnee!) aan de hand van 
door de Heemkundekring be-
schikbaar gestelde foto’s een reis 
door de geschiedenis van Rooi. Er 
werden vele serieuze en hilarische 
herinneringen opgehaald.

De reis begon met een foto uit 
1913 van de eerste steenleg-
ging van de huidige Martinus-
kerk. Daarna werd er langs o.a. de 
moord in de melkfabriek (1919), 
diverse personages, echtparen, 

straten en gebouwen een reis door 
het Rooise verleden gemaakt. Er 
kwamen bij de aanwezigen vele 
herinneringen boven. Zo wist een 
mevrouw te melden dat ze des-
tijds werkte voor een loon van HFL 
4,30 per week. Maar dat was altijd 
nog beduidend meer dan de boe-
renknecht die HFL 34,00 per jaar 
ontving! En heeft u ooit geweten 
dat er in ons dorp nog uitlaatpijpen 
voor DAF zijn gemaakt?

De foto’s van het oude zwembad 
waren niet voldoende om het ge-
heim te onthullen wie destijds in 
ons dorp de eerste bikinidraagster 
was. De foto van de directeur van 
de melkfabriek maakte duidelijk 
hoe ingrijpend zijn wrede destijds 

voor de gemeenschap is geweest. 
De plannen voor de gemeentelijke 
herindeling, waarbij Liempde bij 
Sint-Oedenrode of bij Boxtel zou 
gaan horen, waren ooit een delicate 
kwestie, maar het was nu geen on-
derwerp meer van belang.

De reis eindigde met een foto van 
het gelegenheidskoor dat iedere 
zomervakantie onder leiding van 
Ad van de Wetering een uitvoe-
ring gaf na slechts 2 dagen oefe-
nen. Een van de zangeressen die 
op de foto stond was aanwezig in 
het paviljoen.

Het was een gezellig uurtje vol 
nostalgie op een herfstachtige vrij-
dagmiddag.

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

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

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur

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

OPENDAG “ROOISTAETE”

OP ZATERDAG 13 OKTOBER 2012
BENT U TUSSEN 11.00 uur en 13.00 uur

VAN HARTE WELKOM
Om een kijkje te komen nemen bij

TANDZORG de ROOIJ
MOHR Diëtetiek

Logopediepraktijk BREWEL

LAAN TEN BOGAERDE 15
5491 GC SINT-OEDENRODE

Gratis Opvoedcursus Peuter in Zicht
Binnenkort organi-
seert GGD Hart voor 
Brabant in samenwer-

king met het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) in Sint Oedenrode de 
opvoedcursus “Peuter in Zicht”. De 
cursus is bedoeld voor zowel vaders 
als moeders van peuters van 2 en 3 
jaar en wordt begeleid door speciaal 
opgeleide jeugdverpleegkundigen. 
Uitgangspunt van deze avonden is 
om u te informeren over de ontwik-
kelingsfase van uw kind, herkenbare 
situaties te schetsen en in groepjes 
te bespreken en handvatten aan te 
reiken om het gedrag van uw kind te 
sturen. Het betreft dus interactieve 
thema-avonden. Er zijn geen kosten 
aan deelname verbonden. De cursus 
bestaat uit 4 bijeenkomsten.

Locatie: Consultatiebureau Sint 
Oedenrode
Adres: Neulstraat 41
Data: Woensdag 24 en 31 oktober 
en 7 en 14 november 2012
Tijd: 20.00-22.00 uur, vanaf 19.45 
uur is de deur open
Kosten: geen

Een voorbeeld
Job van 3 heeft ontdekt dat hij ook 
nee kan zeggen als papa en mama 
hem iets vragen. Daar maakt hij 
flink gebruik van. Hij wil ook alles 
zelf doen. Dat is voor zijn ouders 
erg vermoeiend. Job kan aardig 
driftig worden als zijn ouders te-
gen hem in gaan. Het wordt er niet 
gezelliger op thuis, bij anderen, in 
de winkel etc.

Tijdens de cursus “Peuter in Zicht’ 
leren de ouders van Job dat peu-
ters een ontwikkelingsfase door-
maken waarin dit gedrag thuis 
hoort. Ze leren hoe zij Job kunnen 
stimuleren een aantal dingen zelf 
te doen, hoe ze hem kunnen steu-
nen wanneer het ‘zelf-doen’ nog 
niet zo goed lukt en hoe te sturen 
wanneer Job ongewenst gedrag 
vertoont.

Voor informatie en aanmelden 
(dit kan tot 17 oktober) neemt u 
contact op met het bedrijfsbureau 
jeugdgezondheidszorg (JGZ), via 
0900-463 64 43 (lokaal tarief). 
Aanmelden kan ook via 
cbstoedenrode@ggdhvb.nl. 

JACK
209,95

189,95
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Markt 28, Sint-Oedenrode, T 0413 - 47 70 30
www.geritsmode.nl
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10%premie voor 10 jaar sparen

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Het kan weer!
Zilvervloot Sparen

variabele 
rente

Van Kuringe Adviesgroep Sint-Oedenrode B.V.
Koninginnelaan 1a
5491 HA SINT-OEDENRODE
T (0413) 47 49 33
E info@vankuringeadviesgroep.nl
I www.vankuringeadviesgroep.nl
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Heemkundekring ‘De Oude 
Vrijheid’ roept hulp in

Wat zou Sint-Oedenrode zijn zonder haar rijke religieuze 
verleden? Zonder de beelden, kapelletjes en wegkruizen 
bijvoorbeeld? Je mist ze pas als je ze niet meer ziet. Re-
den voor Europa om hier aandacht voor te vragen. Te 
beginnen in Brabant in Het Groene Woud en dus ook 
in Sint-Oedenrode. Een werkgroep van Heemkundekring 
‘De Oude Vrijheid’, bestaande uit Tonnie Donkers en 
Harry van Kuijk, is zoals bekend bezig met het inven-
tariseren en opmeten ervan. Maar dat is niet alles. Er 
wordt ook gezocht naar foto’s en verhalen die te maken 
hebben met het religieuze verleden van Rooi, Nijnsel, 
Olland en Boskant en daarvoor heeft ze hulp nodig van 
mensen die nog foto’s hebben liggen of nog anekdotes 
kennen. Daarvoor roept ze iedereen op om op maandag 
22 oktober aanstaande om 20.00 uur naar de bibliotheek 
op de Markt in Sint- Oedenrode te komen. U hoeft zich 
niet op te geven en de toegang is gratis!

Harde kokosmat
Hebt u nog foto’s van processies, religieuze monumen-
ten en kunt u vertellen waar die genomen is en wie er 
op staat? Hebt u nog herinneringen aan religieuze tradi-
ties? Is er binnen uw familie een speciale gewoonte, een 
speciaal gebed of een speciaal plekje waar u graag heen 
gaat? Kom naar de bibliotheek en deel uw herinneringen 
met anderen. Doel is om zoveel mogelijk aan documen-
tatie vast te leggen om te bewaren voor latere generaties 
want wie weet nog van het gezamenlijk bidden van het 
avondgebed, in pyjama, met de knieën op de harde ko-
kosmat of van het verzamelen van aflaten? Hebt u zelf 
nog gebruiken die u in ere houdt? Foto’s of berichten uit 
kranten of tijdschriften worden ter plaatse ingescand en 
kunnen meteen weer meegenomen worden.

Voor wat betreft gewoon-
ten en gebruiken die met 
religie te maken hebben, 
werkt ‘De Oude Vrijheid’ 
samen met het Eindho-
vense Bureau Erasmus 
cultuur&communicatie en 
het Nederlands Centrum 
voor Volkscultuur en Im-
materieel Erfgoed (VIE) 
en. Meer informatie hier-
over is te lezen op www.
volkscultuur.nl Voor de 
overige activiteiten van de 
heemkundekring wijzen 
wij graag naar de website 
van ‘De Oude Vrijheid’ 
www.oudevrijheid.nl.

Hierbij twee foto’s een van het reliëf van de ezel en 
Anthonius in Nijnsel en een van het medaillon van het 
Gemeentehuis. Wie kent de verhalen deze monumentjes?

www.verkeersschoolschellekens.nl

Wie zich in oktober aanmeldt krijgt  
gratis VW-theoriepakket

 incl. SLIPCURSUS + 
SAFETYCOURSE dag
Mobiel: 06-43581407

E-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl

Wanneer je heden ten dage naar 
de nieuwe Sporthal de Streepen 
kijkt, kun je wel concluderen dat 
de sporthal een ware metamorfose 
heeft ondergaan. De ruime kantine 
stroomde 5 oktober  langzaam vol 
met genodigden voor de officiële 
opening. “Modern, open, licht en 
ruimtelijk. Gemeente Sint-Oeden-
rode is erg trots op de nieuwe sport-
hal” begon persvoorlichter Astrid 
Jacobs haar verhaal. 

Uiterlijk december 2012 zou de 
sporthal af en in gebruik zijn, die 
tijd hebben ze ruim ingehaald, want 
de officiële opening vond namelijk 
plaats in de eerste week van okto-
ber. “We zijn erg strak gaan plannen 

en zoals je ziet, met resultaat” ver-
telt wethouder Dekkers in zijn toe-
spraak. “Ook de gezelligheid werkt 
bevorderlijk voor het samenwer-
ken” Teamwork is een goede basis 
voor een mooi en goed resultaat, zo 
werd er ook duidelijk gemaakt dat 
de buurt bij de bouw van de sport-
hal betrokken is geweest. “Voor de 
buurt zijn er speciale inloopdagen 
gehouden, we hebben belangstel-
lenden betrokken bij het bouwpro-
ces, uiteindelijk is dat ook zichtbaar 
aan het gebouw” 

Architect Snellenberg hield een 
woordje over de totstandkoming 
van de vorm van de sporthal en 
over zijn eigen kijk op deze afge-

lopen periode. “Rechts zag ik het 
mooie kasteel, aan de overkant het 
bijzondere Mariëndael, hoe voeg je 
daar iets tussen?” Uiteindelijk is het 
een moderne sporthal geworden 
met de kleur, textuur en warmte van 
het kasteel. Zo beschikt de sport-
zaal over warme aardse tinten, het 
vooraanzicht daarentegen heeft een 
groene uitstraling, terwijl de kantine 
in babyblauwe kleuren is geverfd. 
Snellenberg: “Ik heb dit project als 
zeer plezierig ervaren, er was ver-
trouwen in het idee en voor mij is 
het een momentje van afscheid. Het 
is nu van jullie”
Die middag vonden er nog verschil-
lende ceremoniële openingen plaats. 
Onder het genot van een hapje en 

drankje werd er onder meer het 
sportcafé, door handboogschut-
ter Rick van den Oever, geopend. 
Terwijl iedereen zich rustig naar de 
sportzaal begaf werden er nog blau-
we schoenovertrekken uitgedeeld, 
met als doel om de splinternieuwe 
vloer zo schoon mogelijk te hou-
den. Het scorebord werd tenslotte 
geopend door de Rabobank. “Sport 
draait om prestatie en competitie. 
Wij openen het scorebord omdat we 
als bank aan willen geven dat we bij 
de tijd zijn” Na het ceremoniële ge-
deelte mocht de groep de sporthal 
op eigen houtje verkennen.

Wethouder Dekkers: “We hebben 
met z’n allen een geweldige presta-

tie geleverd. Er is hard gewerkt, de 
sporters zijn tevreden en bovenal, we 
zijn binnen het budget gebleven. We 
mogen trots zijn op het resultaat”

Vervolg voorpagina

Sporthal de Streepen nu officieel geopend 
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Op jacht naar de Prins    
Beste papbuiken en papbuikinnen.

Tip 7
Ze worden kort 
gehouden.

Het is 55-jarig bestaan van Papgat, 
dus ze krijgen weinig speelruimte 
dit jaar, ze worden nu dus kort ge-
houden.
Toch iemand die ze kort houdt, dat 
wil zeggen dat het nog groeit…….
Laat ik het deze keer dan ook maar 
kort houden.

Beste mensen, 
wanneer u na 
deze zevende tip 
denkt te weten 
wie die neije is, 
dan kunt u de 
oplossing sturen 
naar de voorzitter van de Prins-
keuzecommissie: Jos van Bergeijk, 
Kruisakker 4, 5491AT Sint-Oeden-
rode, mailen mag ook: bergeijk.
rooi@planet.nl

En als u de eerste bent die ons 
koppel goed heeft geraden, Prins 
én Adjudant, dan ontvangt u uit 
handen van dit koppel een over-
heerlijke fles Papgatwijn en de 
eeuwige roem.

nog 87 dagen
tot carnaval 

nog 87 dagen
tot carnaval 

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS 
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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.

Wij feliciteren dit gouden paar
11-10-2012

Kinderen en kleinkinderen

Irene 18 jaar

Proficiat
Oma en Opie

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

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

M.T.C d’n Dommel
Zondag 14 oktober 2012 orga-
niseert M.T.C.D’n Dommel weer 
haar 19e Herfstrit. 

De lengte van de rit is ongeveer 
200 km. De rit is beschikbaar op 
papier en Garmin GPS. 
Inschrijven is mogelijk van 09.00 
tot 12.00 uur in D’n Dommel, 
Markt 15 in Sint-Oedenrode.

"Joyce 18 jaar"

Proficiat !

2e hands verkoop 
dameskleding

Zaterdag 20 okt. van 11:00 u tot 16:00 u
Maten 34 t/m 48

Handelsweg 11a - Nijnsel
(bedrijventerrein Nijnsel, in het pand van 

Carcleaning van Laarhoven)
Pinnen is helaas niet mogelijk

26

Uitslag trekking Bij Jet
week 41

Winnares dinerbon
Mevrouw de Louw

Braak 15 te Sint-Oedenrode

Familie reünie Brouwers

Al weer voor de negende keer 
kwamen de nazaten van Gerard, 
Johan, Theo, Riek en Marinus bij 
elkaar. Elk jaar wordt er een gezellig 
samen zijn georganiseerd, dit keer 
was het de eer aan Ad en Lam-
bert Brouwers om het programma 

te organiseren. Onder leiding van 
Mari Oerlemans hebben we een 
huifkartocht gemaakt. De route 
ging langs allerlei oude en nieuwe 
bezienswaardigheden in het mooie 
Rooi. Na een heerlijk stukje vlaai en 
een dorstlesser stond er een rond-

leiding bij de brandweerkazerne 
op het programma. Ter afsluiting 
van de dag konden we genieten 
van een heerlijke BBQ bij Lambert 
en Maria, verzorgd door “partyca-
tering de Tempel” uit Eindhoven.

	  

maar vanaf vandaag 

20% korting 
op alle winterjassen!!

4 generaties Merks in Rooi

Met de geboorte van Bas wordt de 
familienaam Merks wederom een 
generatie doorgegeven. Van links 
naar rechts; Bas Merks (6 mnd.), 
Paul Merks (31), Thijs Merks (91) 

en Marinus Merks (62). Hoewel de 
oorsprong van deze familie zich in 
Son bevindt, zijn alle 4de genera-
ties op dit moment woonachtig is 
Sint-Oedenrode!

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Voor meer info neem ook eens een kijkje op onze website 

Binnenkort een geheel vernieuwde webshop!

SHOWROOMOPRUIMING 
bij AH van Hamond BV

Nu een ruime keus uit diverse showroommodellen; parasols, tuinsets, loungesets, 
hoeksets, tuintafels, partytenten enz. allemaal tegen extra kortingen.

Bij een aankoop van tuinmeubelen boven 500,00 wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd.

3m rond, links en rechtsom kantelbaar

Tete a tete bank

nu van
€815,-
voor€499,-

nu van

€109,-

voor

€49,-

nu van
€119,-

voor

€59,-

nu van

€815,-

voor

€499,-

nu van

€1299,-

voor

€799,-

nu van
€119,-

niet voor €79

maar slechts

€59,-

nu van
€189,-
voor

€119,-

nu van

€1799,-

voor

€999,-

WWW.AVANHAMOND.NL

Bali Parasol

€60,- 
korting

Specialist in tuinmeubelen, carnavals- en feestartikelen, lego en playmobil.
Berkdijk 9a - 5271 SR Sint Michielsgestel - 073-5515716.

Openingstijden: Maandag van 13:00 tot 18:00, Dinsdag t/m donderdag 09:00 tot 18:00, 
vrijdag koopavond van 09:00 tot 20:00 en zaterdag van 09:00 tot 17:00.
De meest uitgebreide collectie uit de gehele regio, tegen de allerlaagste prijs.

3m rond nu van €129,- voor €69,-
3,5m rond nu van €139,- voor €79,-
2,5m rond nu van €119,- voor €59,-

foto wijkt af van origineel

Balkonset Calvia

Loungeset Vienna

Hoekopstelling Dallas

5-Delige Ralo set    

 Stoel Ambineo

Stoel Toras

SHOWROOMOPRUIMING 
bij AH van Hamond BV

Nu een ruime keus uit diverse showroommodellen; parasols, tuinsets, loungesets, 
hoeksets, tuintafels, partytenten enz. allemaal tegen extra kortingen.

Bij een aankoop van tuinmeubelen boven 500,00 wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd.

3m rond, links en rechtsom kantelbaar

Tete a tete bank

nu van
€815,-
voor€499,-

nu van

€109,-

voor

€49,-

nu van
€119,-

voor

€59,-

nu van

€815,-

voor

€499,-

nu van

€1299,-

voor

€799,-

nu van
€119,-

niet voor €79

maar slechts

€59,-

nu van
€189,-
voor

€119,-

nu van

€1799,-

voor

€999,-

WWW.AVANHAMOND.NL

Bali Parasol

€60,- 
korting

Specialist in tuinmeubelen, carnavals- en feestartikelen, lego en playmobil.
Berkdijk 9a - 5271 SR Sint Michielsgestel - 073-5515716.

Openingstijden: Maandag van 13:00 tot 18:00, Dinsdag t/m donderdag 09:00 tot 18:00, 
vrijdag koopavond van 09:00 tot 20:00 en zaterdag van 09:00 tot 17:00.
De meest uitgebreide collectie uit de gehele regio, tegen de allerlaagste prijs.

3m rond nu van €129,- voor €69,-
3,5m rond nu van €139,- voor €79,-
2,5m rond nu van €119,- voor €59,-

foto wijkt af van origineel

Balkonset Calvia

Loungeset Vienna

Hoekopstelling Dallas

5-Delige Ralo set    

 Stoel Ambineo

Stoel Toras

SHOWROOMOPRUIMING 
bij AH van Hamond BV

Nu een ruime keus uit diverse showroommodellen; parasols, tuinsets, loungesets, 
hoeksets, tuintafels, partytenten enz. allemaal tegen extra kortingen.

Bij een aankoop van tuinmeubelen boven 500,00 wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd.

3m rond, links en rechtsom kantelbaar

Tete a tete bank

nu van
€815,-
voor€499,-

nu van

€109,-

voor

€49,-

nu van
€119,-

voor

€59,-

nu van

€815,-

voor

€499,-

nu van

€1299,-

voor

€799,-

nu van
€119,-

niet voor €79

maar slechts

€59,-

nu van
€189,-
voor

€119,-

nu van

€1799,-

voor

€999,-

WWW.AVANHAMOND.NL

Bali Parasol

€60,- 
korting

Specialist in tuinmeubelen, carnavals- en feestartikelen, lego en playmobil.
Berkdijk 9a - 5271 SR Sint Michielsgestel - 073-5515716.

Openingstijden: Maandag van 13:00 tot 18:00, Dinsdag t/m donderdag 09:00 tot 18:00, 
vrijdag koopavond van 09:00 tot 20:00 en zaterdag van 09:00 tot 17:00.
De meest uitgebreide collectie uit de gehele regio, tegen de allerlaagste prijs.

3m rond nu van €129,- voor €69,-
3,5m rond nu van €139,- voor €79,-
2,5m rond nu van €119,- voor €59,-

foto wijkt af van origineel

Balkonset Calvia

Loungeset Vienna

Hoekopstelling Dallas

5-Delige Ralo set    

 Stoel Ambineo

Stoel Toras

Nu alle Lego Duplo extra laag geprijsd.
Op de prijs van onze webwinkel, nu nog 10% extra korting op 
alle Duplo producten.
Wij bieden u de meest uitgebreide collectie Lego en Playmobil uit 
de gehele regio tegen de laagste prijs.

Ook voor carnavals- en feestartikelen.
Kom nu ook maar eens kijken naar onze ruime collectie voor okto-
berfest en halloween.

Breng u aanhangwagen mee, en kom een van onze laatste show-
modellen kopen.
Met korting tot 70% of tegen elk aannemelijk bod.
Nog ruime keus uit loungesets, tuintafels van old teak, natuur-
steen, aluminium enz.

3185 Lego Friends Paardenkamp

Nu van 89,95 voor 69,75
4204 Lego City De Mijn

Nu van 79,95 voor 63,95
9515 Lego Star Wars De Malevolence

Nu van 129,00 voor 99,50
9397 Lego Technic Boomstammentransport

Nu van 129,00 voor 90,95
5609 Lego Duplo Trein

Nu van 89,95 voor 66,00

LeT OP!

DeZe WeeK LAATSTe WeeK VeRKOOP 
SHOWROOMMODeLLeN TUINMeUBeLeN

LegO, SPeCIALe AANBIeDINgeN 
MeT KORTINgeN TOT 30%

De Rooise Brouwerijen (deel 4)
De informatie die we hebben over 
de brouwerij aan de Borchmolen-
dijk is beperkt. Ik heb geprobeerd 
aan de hand van afbeeldingen en 
foto’s een reconstructie te maken.

Al een aantal keer wordt hiervoor 
beschreven dat de brouwerij van 
de Leijer aan de Dommel ligt. Dat 
was vroeger inderdaad zo. Vroe-
ger liep er een aftakking van de 
Dommel, de "Dommelstroom" 
voorheen genaamd het "Water 
die Vrede",  langs de Passtraat 
naar de Molenwiel en voorzag 
brouwerij De Lelie van water. Dit 
stuk Dommel is gedempt eind ja-
ren dertig. 

De brug over de Molenstroom 
met daarlangs brouwerij de Lelie; 
achteraan het eesthuis.
Op de foto zien we van voor 
naar achter waarschijnlijk eerst 
het brouwerij gedeelte. De luiken 
net onder de dakgoot wijzen erop 
dat daar de koelbak kan zijn ge-
weest.  Aan de binnenzijde op de 
zolder zijn een aantal mooie, oude 
balkconstructies te zien, er zijn be-
halve de luiken geen sporen meer 
te vinden van een brouwerij.  De 
mouterij zou dan in het achterste 
gedeelte kunnen zijn geweest, te-
gen het eesthuis aan; het dak met 
de hoge schoorsteen erop.

Op de begane grond zijn helemaal 

geen sporen van vroegere brouw-
activiteiten te zien, volgens Jan de 
Leijer ligt er op enkele treden diep 
onder de huidige vloer nog een 
betonnen vloer. Dit kwam vroeger 
wel vaker voor in brouwerijen om 
meer gebruik te kunnen maken 
van de zwaartekracht. Eerder in 
het stuk is al beschreven dat er in 
1830 sprake was van twee ketels, 
twee roerkuipen en de nodige 
koelbakken. 

Volgens Mia de Leijer werd dit 
raampje gebruikt om te com-
municeren met de heren van de 
accijnsdienst. Deze hoek is ook 
zichtbaar op een schilderij, die de 
situatie weergeeft uit 1700.
Verder naar achter is er nu alleen 
maar nieuwbouw. Hier stonden 
eerst de mouterij en de lagerkle-
ders. Deze zijn op een aquarel van 
Jan Sonnemans uit 1971 nog te 
zien. De aquarel is gemaakt net 
voordat het gebouw werd ge-
sloopt. Jan de Leijer kan zich nog 

herinneren dat, toen hij als kind 
hier naar binnen ging, er een trap 
van enkele treden naar beneden 
was. Hij vertelde dat als je de linker 
deur binnenging er meteen rechts 
een koperen koelbak stond, het 
is onduidelijk wat de functie van 
deze bak is geweest. De eesttoren 
is ook goed te zien op de foto ge-
nomen vanaf de Molenbrug. We 
kunnen vaststellen dat brouwe-
rij de Lelie dus ook een mouterij 
had. In een briefhoofd uit 1890 
is sprake van; “Bierbrouwerij en 
mouterij De Lelie”.

Fysiek is er van brouwerij de Lelie 
weinig bewaard gebleven; geen 
etiketten, flessen, kratten, of een 
stuk van de installatie. Er zijn ge-
lukkig wel diverse mooie foto’s en 
schilderijen en wat documenten 
die oude sitiaties weergeven. Sa-
men met informatie van verschil-
lende bronnen heb ik naar mijn 
idee toch een aardig beeld kun-
nen schetsen van hoe de situatie 
was. 

Ik had met Jan in het begin van 
2012 afgesproken om een keer 
samen met hem en zijn vader in 
de historie van het familie bedrijf 
te duiken. Hoe anders kan het 
lopen. Sjef de Leijer, geboren 15 
juni 1931, overlijdt op 17 april 
2012. Voor de familie een treu-
rige gebeurtenis, het verlies van 

een markant persoon en voor mij 
een gemiste kans om nog net wat 
feiten aan de weet te komen. Vol-
gens mij had hij hier graag nog 
zijn bijdrage aan willen leveren. 
Waarschijnlijk heeft hij een aan-
tal mooie herinneringen met zich 
mee genomen.

Of dat een van de drie dochters 
van Jan ervoor gaat zorgen dat 
ook een zesde generatie de Leijer 
in Sint-Oedenrode actief zal wor-
den in de drankenhandel is nog 
onzeker. Laten we hopen dat de 
rijke familietraditie voor minstens 
een van hen een inspiratie zal zijn 
om Rooi te blijven voorzien van 
drank vanaf de Borchmolendijk 
op de plek waar de familie Kemps 
312 jaar geleden startte met het 
brouwen van bier.

Ik hoop dat iedereen die naar 
aanleiding van het lezen van dit 
artikel informatie heeft die aan-
vullend kan zijn, contact opneemt 
met mij. Als er ergens een foto, 
kruik, krat, etiket of iets dergelijks 
is, van de Lelie, de Valk of van 
een andere Rooise brouwerij dan 
staan we daar zeker voor open. 
Het kan altijd een aanvulling zijn 
voor een eventueel vervolg op dit 
verhaal. 

O’chelle, Henk 
Van Der Doelen 
sluit zich aan bij 
DA en MOOI!
Zwolle, 9 oktober 2012  DA, de 
drogisterijformule voor zelfstan-
dig ondernemers, verwelkomt op 
korte termijn 29 winkels binnen 
haar winkelbestand. De brabantse 
drogisterij-formule O’chelle van 
ondernemer Henk van der Doelen 
heeft besloten zich met alle 29 win-
kels bij de DA winkelformule aan 
te sluiten. Een aantal vestigingen 
zal in het nieuwe gecombineerde 
formule-format DA+MOOI wor-
den omgebouwd. De overgang zal 
gefaseerd plaatsvinden.

De winkels van O’chelle, die zich 
in Zuidoost-Brabant bevinden, zul-
len gefaseerd overgaan naar de 
DA formule. Een kleine groep zal 
daarbij omgebouwd worden tot 
een DA+MOOI winkel, het meest 
recente succesconcept van de re-
tailer uit Zwolle. In de DA+MOOI 
winkel treft de consument de ultie-
me combinatie van beide werelden 
aan: het gemak van een moderne 
drogisterij samen de exclusiviteit 
van een luxe MOOI Parfumerie. 

NU ETALAGE OPRUIMING
 

20% KORTING OP ALLE FIETSEN IN DE ETALAGE*
30% KORTING OP ALLE ACCESSOIRES UIT DE ETALAGE

*zie voorwaarde in de winkel.

Heuvel 6 - lieshout - 0499-421231
www.profiledeconcurrent.nl
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MooiRooikrantDe 7
Carnaval? Nee, het is de Kinderboekenweek!

De kinderen kwamen in de och-
tend van woensdag 3 oktober een 
beetje verbaasd het schoolplein 
opgewandeld. Rondom de Oda-
school stonden verklede wereld-
figuren de kinderen stilletjes op 
te wachten. Een Spaanse señora, 
een woest uitziende indiaan, een 
exotische Hawaiiaanse, de kinde-
ren keken hun ogen uit. “Is het al 
carnaval?” vroeg een van de leer-
lingen tevergeefs aan een levend 
standbeeld. Dit hele festijn had te 
maken met de Kinderboekenweek, 
dat op woensdag 3 oktober van 
start is gegaan. 

“Het thema van dit jaar is “Hallo 
Wereld” en daarom zijn we ook we-
relds gekleed” vertelt lerares Susan 
Jansen. Bij de leerkrachten straalde 

het plezier ervan af, wanneer ze uit-
gedost in leuke kostuums de school 
binnenwandelden. “Wanneer je 
een boek leest, reis je figuurlijk naar 
een ander land en zo ontdek je de 
wereld” merkt Susan op. 

Alle leerlingen van de Odaschool 
verzamelden zich in de aula, terwijl 
het themamuziekje zich op de bea-
mer afspeelde. Die dag stond er, 
naast de opening van de Kinderboe-
kenweek, nog iets anders belang-
rijks te gebeuren. De cheque, met 
daarop de opbrengst van de gehou-
den sponsorloop, werd overhandigd 
aan een vertegenwoordiger van My 
Book Buddy. De totale opbrengst 
bedraagt 3071.98 euro, waarvan de 
helft (1535.99 euro) aan My Book 
Buddy wordt geschonken.

De gehele week wordt er geoefend 
om een dans in te studeren op het 
liedje “Hallo Wereld” van Kinderen 
voor Kinderen. Ter afsluiting van 
de Kinderboekenweek wordt er 
op 14 oktober met de hele school 
een swingende flashmob* gepre-
senteerd. Tien leerlingen van de 
Odaschool, onder leiding van een 
dansinstructeur, zorgen ervoor dat 
de andere klassen de dans aange-
leerd krijgen. 

*Een flashmob is een spontane 
dans, waarvan één persoon spon-
taan begint te dansen op de mu-
ziek. Vervolgens komen er steeds 
meer mensen bij, waarna er uit-
eindelijk met de hele menigte een 
dansoptreden verzorgd wordt. 

Dag van de leraar

Appels met complimenten voor 
juf of meester
Afgelopen vrijdag was het ‘de dag 
van de leraar’. Het hele jaar door 
werken de  leerkrachten met veel 
liefde en enthousiasme met en voor 
de kinderen. Een goede reden om 
één dag in het jaar de rollen eens 
om te draaien. Bij diverse Rooise 
scholen werden de juffen en mees-
ters dan ook eens extra verwend. 

Ook SKOSO ondersteunde de ac-
tie vanwege de niet-aflatende in-
zet van alle leerkrachten in de toch 
vaak ondergewaardeerde functies. 
“Er komt inderdaad steeds meer 
bij kijken”, vertelt Karin Adams, 
directrice bs Sint Petrus. “Rekenen 
en taal blijven natuurlijk de core 
business, maar ook buiten de les-
sen wordt er steeds meer van de 
leraar gevraagd. Alleen al aan ad-
ministratie, leerlingvolgsysteem en 
dergelijke. En dan doen we ook 
nog mee aan allerlei activiteiten.” 

Op bs Sint Petrus werden de leer-
krachten al om 07.45 uur op school 
verwacht. In de lerarenkamer 

stond een feestelijk gedekte tafel 
voor  hen klaar.  Heerlijke brood-
jes, fruit, yoghurt, koffie, thee en 
jus d’orange, dankzij de spon-
soring van de Emté en de goede 
zorgen van de ouderraad. Zelfs 
de bloemstukken en de corsages, 
mede dankzij Brekelmans, ontbra-
ken niet. Dat was een mooi begin 
van de schooldag. Maar dat bleek 
nog niet alles. Als teken van ken-
nis, groei en ontwikkeling, staat de 
appel symbool voor de dag van de 
leraar. In de loop van de schooldag 
hingen de kinderen daarom diver-
se ‘appeltjes’ aan de boom. Appel-
tjes met complimenten voor de juf 
of meester. Wie zich het hele jaar 
inzet voor de kinderen, mag im-
mers ook weleens in het zonnetje 
worden gezet.

Van SKOSO kregen alle perso-
neelsleden een bioscoopbon. Wie 
wil kan daarmee in januari naar 
‘Monsieur Lazhar’. Heel toepas-
selijk betreft de film: een school-
drama.

Ledenavond Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel

Op donderdag 8 november 2012 organiseert Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel een 
feestelijke Ledenavond. Alle leden zijn die avond van harte welkom. 

Wat? Ledenavond Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel
Wanneer? Donderdag 8 november 2012
Hoe laat? Ontvangst vanaf 19:00 uur
Waar? In de feesttent bij Cultureel Centrum ’t Spectrum, Steeg 9, Schijndel 
Wie? Alle leden van Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel. Ben je nog geen lid? 
 Kijk dan op onze website om uw lidmaatschap aan te vragen.

Programma
•	 Welkomstwoord directie
•	 Afscheid van aftredende ledenraadsleden
•	 Voordracht van nieuwe ledenraadsleden
•	 Themasessies
•	 Afsluitend feest met Special Guest Glennis Grace

Tijdens de Ledenavond kunt u twee themasessies naar keuze
volgen, een korte omschrijving van de themasessies kunt u 
vinden op onze website.

De CV’s van nieuwe ledenraadsleden en het overzicht van de herkiesbare 
leden liggen voor onze leden ter inzage op onze kantoren in Sint-Oedenrode 
en Schijndel.

Meld u nu aan!

W
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n

Ga voor meer informatie of 

aanmelden naar

www.rabobank.nl/stos

RAB_Ledendag_advertentie.indd   1 02-10-12   16:20

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

 

Zaterdag en zondag Rock Around the Juke-
box in het Autotron

In het Autotron Rosmalen vindt het komende 
weekend de beurs 'Rock Around the Jukebox' 
plaats. Tijdens deze beurs herleven de legen-
darische jaren '50, '60 en '70 van de vorige 
eeuw. Het grootste deel van 'Rock  Around 
the Jukebox' staat in het teken van juke-
boxen en grammofoonplaten. Maar ook de 
verzamelaars van flipperkasten, kleding en 
alledaagse spullen uit die periode kunnen 
zaterdag en zondag hun hart op halen in het 
Autotron. Vanzelfsprekend ontbreekt de mu-
ziek uit deze periode niet. Five Guys named 
Joe, Shindig (ex Flames) en the Crazy Rockers 
staan komend weekend in het Autotron op 
het podium.

U bereikt het Autotron via afslag 50 van de 

A59 (Oss – 's-Hertogenbosch). Rock Around 
the Jukebox is beide dagen geopend van 
10.00 tot 17.00 uur. De entreeprijs bedraagt 
12,= euro per persoon. Kinderen tot 15 jaar 
hebben gratis toegang. 

Maak kans op kaartjes voor de Oldtimer-
beurs en Hotrodshow
De lezers van DeMooiRooiKrant konden toe-
gangskaarten voor Rock Around the Jukebox 
winnen. Heeft u deze keer niet gewonnen, 
dan maakt u binnenkort kans op kaartjes 
voor Oldtimerbeurs en Hotrodshow die in het 
weekend van 17 en 18 november wordt ge-
houden. Houd daarom DeMooiRooiKrant van 
de komende weken in de gaten en maak kans 
op twee toegangskaarten!
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Dutch Flower Man, Bloemendiscount

Dutch Flower Man, afgekort DFM 
Bloemendiscount, neemt haar in-
trek in de Hertog Hendrikstraat 
naast de Emté. Arie Hasselman 
vertelde kort maar krachtig over 
zijn bedrijf in hartje Rooi. 

Arie: “We zochten naar expan-
sie, want de locatie is altijd erg 

belangrijk. Naast Sint-Oedenrode 
zijn we ook gevestigd in onder 
andere Oss, Uden, Nistelrode en 
Hedel. We zijn begonnen met een 
groothandel, maar algauw wilden 
we zelf winkels starten. Wanneer 
je naar onze naam kijkt, kun je op-
merken dat we echte prijzenvech-
ters zijn” Zo maakt en levert DFM 

ook bruidswerk en rouwstukken 
tegen scherpe prijzen en worden 
de bloemen onder andere bezorgd 
in Sint-Oedenrode en omgeving.
De winkel is zes dagen in de week 
geopend, waarvan maandag tot 
donderdag van 9:00 uur tot 18:00 
uur. Daarnaast is er elke vrijdag 
een koopavond tot 20:00 uur. Za-
terdags kunt u de winkel bezoeken 
van 09:00 tot 17:00. “We stunten 
dus elke dag, ons motto is daarom 
ook: Nergens goedkoper, en toch 
kwaliteit” lacht Arie. 
 
DFM Bloemendiscount zoekt nog 
enthousiaste weekendhulp voor 
vrijdagen en zaterdagen. Mocht 
het iets voor je zijn; meld je dan 
even bij Nathalie in de winkel, 
DFM Bloemendiscount, aan de 
Hertog Hendrikstraat. Het pand 
waar DFM zich heeft gevestigd, 
zat voorheen “van Stekelenburg 
Bloemen & Planten”.

DFM Bloemendiscount
Hertog Hendrikstraat 1B
5492 BA Sint-Oedenrode  

Het verleden herleeft

Typemachines van Leo Sanders in 
de bibliotheek

Van 15 oktober tot en met 15 de-
cember zijn er in de vitrine in de 
bibliotheek in Sint-Oedenrode ty-
pemachines te zien van Leo San-
ders. Een deel van zijn bijzondere 
nostalgische verzameling is te 
bewonderen tijdens openingsuren 
van de bibliotheek.

Leo is in 1976 begonnen met het 
verzamelen van typemachines, 
omdat de techniek van de ma-
chines hem interesseerde.  Na al 
die jaren verzamelen is hij nu in 
het bezit van ongeveer 300 type-
machines.  Hij heeft verschillende 

soorten typemachines, waaronder 
steno-, braille- en speelgoedma-
chines. 
Zijn verzameling bestaat voorna-
melijk uit typemachines die ge-
maakt zijn voor 1940. De oudste 
typemachine die hij heeft is een 
Remington 2 uit 1879.
In 1873 werd de eerste typema-
chine fabrieksmatig gebouwd. Dit 
was in de Remington fabriek in 
New York. De eerste typemachine 
werd verkocht onder de naam van 
de uitvinders, nl. Scholes & Glid-
den.
In de bibliotheek zijn enkele type-
machines en lintdoosjes uit de ver-
zameling van Leo te bekijken.

Tentoonstelling typemachines Leo 
Sanders
Bibliotheek de Meierij locatie Sint-
Oedenrode, Markt 30
15 oktober t/m 15 december 2012
Entree: gratis

Meer info: 
www.bibliotheekmeierij.nl 
Openingstijden:maandag en 
vrijdag 14.00 – 20.00 uur
dinsdag t/m donderdag 
14.00 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 13.00 uur

Seniorendag in zaal ”de Ontmoeting” van Odendael

Het seniorenorkest Dommelvolk 
te Sint-Oedenrode organiseert, in 
samenwerking met de KBO, op 
woensdag 24 oktober a.s. voor 
alle Rooise senioren en minder-
validen een middag- en avond-
uitvoering met muziek, zang en 
voordracht in ”de Ontmoeting” 
van Odendael. Dommelvolk is 
er wederom in geslaagd een zeer 
aantrekkelijke voorstelling aan te 
bieden, mede dank zij de sponsors 
Lionsclub en Rabobank.

De middagvoorstelling begint om 
14.00 uur en de avondvoorstelling 
om 19.00 uur. Bij binnenkomst 
krijgt iedereen, bij inlevering van 
het entreebewijs, drie consump-
tiemuntjes. In de pauze wordt een 
kleine versnapering aangeboden. 

‘s Middags en ‘s avonds treden op: 
1.  Seniorenorkest Dommelvolk. 
2.  Tonpraoter Rob Verschuren uit 

Breugel komt dit jaar weer te-
rug en zijn verhaal gaat over  
de muzikant die jarenlang in de 
plaatselijke harmonie heeft ge-

speeld en nu 
afscheid gaat 
nemen.

3.  Tr o u b a d o u r 
Noud Bongers 
uit het rustieke 
Brabantse Lith. 
Bongers is een echte Brabantse 
liedjeszanger. Hij begeleidt zich-
zelf op de gitaar. Hij heeft 6 cd’s 
gemaakt en kreeg in 2009 de 
Ad de Laat prijs. Noud Bongers 
draagt het dialect een warm 
hart toe en maakt ook deel uit 
van de Stichting Brabants Dia-
lect. Het repertoire van hem is 
erg divers van melodie en de      
teksten gaan voornamelijk over 
de gewone alledaagse dingen 
van het Brabantse land.

4.  Un Bietje Brabants uit Aarle-
Rixtel. Deze echte Brabantse 
muziekgroep brengt een stukje 
puur Brabants amusement met 
mooie luisterliedjes maar ook 
meezingers. De liedjes worden 
op een gevatte en lollige manier 
aan elkaar gepraat.

Zoals u ziet wordt het weer zeer de 
moeite waard.

De toegangskaarten à  € 5,=  kun-
nen worden afgehaald op vrijdag 
12 oktober aanstaande van 10.30 
tot 12.00 uur in ”de Ontmoeting” 
van Odendael. KBO-leden van 
Nijnsel, Boskant en Olland kunnen 
terecht bij de eigen afdeling.

Nadere inlichtingen bij 
Bert van den Berg, 
tel. 473582 of 
Jo Raaijmakers tel. 473031 
of 06-53292814.

Wordt U onze donateur?
Tussen 9 en 21 oktober zullen le-
den van de harmonie op zoek zijn 
naar nieuwe donateurs in Nijnsel. 
Wie weet staan we binnenkort bij 
u aan de deur, wordt U onze nieu-
we donateur?

Zoals elk jaar wordt er ook dit jaar 
een donateursactie gehouden bij 
Harmonie Nijnsel. Sinds vorig jaar 
is het echter even anders want de 
donateursactie zat in een nieuw 
jasje. Deze opzet gaan wij ook dit 
jaar weer gebruiken. Er zijn name-
lijk weer een aantal ‘pakketten’  
samengesteld om zo ook de do-
nateur iets terug te geven voor de 
bijdrage die ze leveren. 

Pakket 1 Een bijdrage van € 5,- 
per jaar waarvoor toezending van 
de digitale nieuwsbrief (1x / kwar-
taal). 
Pakket 2 Een bijdrage van € 10,- 
per jaar waarvoor toezending van 
de digitale nieuwsbrief (1x / kwar-
taal) en gratis toegang tot een 
concert.

Pakket 3 Een bijdrage van € 25,- 
per jaar waarvoor toezending van 
de digitale nieuwsbrief (1x / kwar-
taal) en gratis toegang tot twee 
concerten. 
Mocht u geen gebruik willen ma-
ken van deze pakketten bent u 
natuurlijk vrij om een vrijwillige bij-
drage te leveren aan de harmonie. 
De donateursactie wordt in principe 
alleen in Nijnsel gehouden, maar 
elke donateur is welkom! Woont 
u in Rooi en wilt u graag donateur 
worden doormiddel van een van 
de pakketten of een vrijwillige bij-
drage? Dat kan! U kunt in dat geval 
contact opnemen met onze pen-
ningmeester mw. R. van de Kruis 
via het nummer: 06-34634297. 

De donateursbijdrage wordt be-
steed aan muziekinstrumenten en 
een goede opleiding en begelei-
ding van jeudige muzikanten bin-
nen onze vereniging. Dus: helpt 
u ons om mooie muziek te blijven 
maken en een onderdeel te blijven 
van de Rooise cultuur?

-  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

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

Kledinginzameling Basisschool Franciscus in Boskant

Dit schooljaar zal de oudervereni-
ging van basisschool Franciscus 
kleding inzamelen. Via een aan-
tal projecten op school worden 
de kinderen bewust gemaakt van 
het probleem van afval. Een on-
derdeel van deze projecten is de 
inzameling van kleding. Vorig 
jaar in samenwerking met Back to 
School, dit jaar met Reshare/Leger 
des Heils. De opbrengst van deze 
inzameling komt ten goede aan 
basisschool Franciscus en aan het 

goede doel “Stichting Inti Hua-
huacuna”. Deze stichting probeert 
de levensomstandigheden voor 
kansarme wijk- en straatkinderen 
in Peru te verbeteren. Wij vragen 
daarom dus papa’s en mama’s, 
opa’s en oma’s, familie, buren en 
vrienden van onze schoolkinde-
ren, om de kledingkast eens kri-
tisch door te kijken en deze actie 
te ondersteunen.

De eerste inzameling van dit 
schooljaar is al gepland en wel op 
maandag 22 en dinsdag 23 okto-
ber. De volgende inzameling zal in 
het voorjaar van 2013 plaatsvinden.
U kunt de volgende zaken inle-

veren: dames-, heren- en kinder-
kleding; schoenen; beddengoed; 
riemen; hoeden; handtassen; gor-
dijnen; laarzen en pluchen speel-
tjes. De kleding mag in gewone 
vuilniszakken worden aangele-
verd. 

De zakken voor deze actie kun-
nen worden afgegeven op maan-
dag 22 oktober om 8.30, 13.30 en 
15.30 uur en dinsdag 23 oktober 
om 8.30 uur. 

Bij voorbaat dank, namens de 
oudervereniging van basisschool 
Franciscus, Ritaplein 3, Boskant. 
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MooiRooikrantDe 9
“De klomp is onmisbaar” 

Prijsuitreiking Klompenbeurs 2012

Een clubje van 
fanatieke klom-
penl iefhebbers 
kwam 5 oktober 

bijeen voor de prijsuitreiking van 
de Klompenkeuring. Voorafgaand 
aan het gebeuren werd er al hevig 
gediscussieerd over de daling van 
de klompenproductie. In 1950 wer-
den er nog 3.6 miljoen klompen 
geproduceerd, maar dat is de afge-
lopen jaren sterk gedaald. Tijd voor 
actie, want het is doodzonde als de 
klomp voorgoed verdwijnt.

“Kennis, kunnen en kwaliteit zijn 
de sleutelbegrippen voor de toe-
komst” liet Henk Prins weten in zijn 
toespraak. Die toekomst is erg van 
belang, aangezien er weinig “jon-
ge” aanwas is in de klompenmake-
rij.  “De jongste klompenmaker is 
veertig plus. De eerste stap die we 
moeten zetten, om de klompenpro-
ductie te redden, is beginnen bij de 
jeugd” aldus een van de vrouwe-
lijke bezoekers, waarop direct luid 
werd geapplaudisseerd.

Dat klompen geschikte werkschoe-
nen zijn werd vrijdag bevestigd. Ad 
van den Broek, een medewerker 
van Ahrend- Oda Sint-Oedenrode, 
had de wens om klompen te dragen 
tijdens het werk. Tijdens zijn werk-
zaamheden kreeg hij een zware 
stalen balk op zijn voet, dankzij de 
klomp heeft hij er geen enkel let-
sel aan overgehouden. “Als ik mijn 
klompen niet aan had, was ik mijn 
voet kwijt geweest.” Namens de 
Nederlandse Vereniging van Klom-
penmakers kreeg Ad een paar nieu-
we klompen overhandigd. Dit voor-
beeld, over het sterke schoeisel, 

moest volgens de aanwezigen naar 
alle ARBO instanties in Nederland. 

Burgemeester Maas reikte de prij-
zen uit aan de winnaars, waaronder 
Paul Nijhuis, die bij de gefabriceer-
de klompen als winnaar uit de bus 
kwam. “Deze prijs is een erkenning 
van ons vakmanschap, want een 
paar klompen maken is een moei-
lijk proces” glundert de prijswinnaar 
wanneer hij de trofee in handen 
neemt. “Je kunt nog wel zo’n goed 
model en goede machine hebben, 
maar als je er geen verstand van 
hebt werkt het niet”. Paul’s naam 
prijkt nu elf keer op de trofee. “In 
1982, toen ik nog een broekie was, 
won ik voor het eerst de prijs” 
glunderde hij bij die terugblik. Bij de 
handgemaakte klompen won Ton 
Verheijen voor de vijfde keer op 
rij. “Ik doe aan deze keuring mee, 
omdat ik het altijd leuk vind om te 
doen, maar ik had de prijs ieder an-
der gegund” vertelt Ton ietwat be-
scheiden. 

Organisator Luc van den Tillaart 
meldde nog een leuk nieuwtje aan 
Burgemeester Maas. “Volgend jaar 
moet iedereen op klompen ko-
men”. Daar stemde Dhr. Maas la-
chend mee in: “Beloofd, ik zal er-
voor zorgen dat ik volgend jaar op 
klompen kom”. Laten we hopen 
dat mensen dit voorbeeld zullen 
volgen, want zeg nou zelf, niemand 
wil toch dat het symbool van Ne-
derland, de klomp, verloren gaat? 

2e Bierbok festival
Hier spreekt de bok.

Na vorig jaar als mascotte aan de 
oud Prins overhandigd te zijn op 
het festival heb ik een bewogen 
jaar mee gemaakt. Na aankomst 
in Olland waar ik in een heerlijke 
groene wei geplaatst werd voelde 
ik me meteen thuis. Totdat er 2 
vreemde bewoners zich honds bru-
taal gedroegen. Ik als onschuldig 
bokje ben me kapot geschrokken, 
en totaal van kleur verschoten. Mijn 
nieuwe baasje was op dat moment 
met een afvaardiging van de rooi-
se carnaval aan het touw trekken 
in Boskant. Gelukkig is alles goed 
gekomen en ben ik onherkenbaar 
hersteld. Ik wacht met spanning op 
mijn nieuwe onderkomen.
Helaas kan mijn baas niet aanwe-
zig zijn op het bierbok festival. Ook 
kan ik zelf niet komen, omdat ik al 
menig glaasje bokbier achter de 
kiezen heb.
Daar ik mijn nieuwe baas niet 

met lege 
handen wil 
laten staan 
zodat hij zich 
gebokt zou 
voelen kan ik 
na overleg afge-
haald worden.

Vanuit Olland alvast proost iedereen.

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

info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

Donderdag 18 oktober 2012

Hasta la vista
Drie jonge gasten houden van wijn en vrouwen. Het eerste proe-
ven ze met plezier, maar van het tweede hebben ze nog nooit 
de smaak mogen ervaren. Onder het mom van een wijntour rei-
zen de drie naar Spanje om eindelijk van de grond te gaan. Niets 
zal hen tegenhouden. Zeker niet het feit dat de eerste blind is, 
de tweede in een rolstoel zit en de derde volledig verlamd is.

Regie: Geoffrey Enthoven
Acteurs: Tom Audenaert, 

Isabelle de Hertogh, Gilles de Schrijver
Genre: Humor

Leeftijd: 12 jaar
Aanvang: 20.15 uur  

prijs: 4,00 per persoon

Apotheek Dommelrode Sint-Oedenrode
organiseert

InSulInepen cOntrOleDAgen
De insulinepen controledagen worden gehouden op: 

donderdag 25 oktober 2012 en woensdag 31 oktober 2012

WAt hOuDt een cOntrOlegeSprek In?
Tijdens dit gesprek kijkt een diabetesverpleegkundige samen met u 

naar uw insulinepen(nen) en controleert onder andere de manier van 
injecteren en  het gebruik van naaldjes. Hoe beter u injecteert, hoe beter 

de insuline werkt en hoe beter u zich ook zult voelen.
Daarom is het belangrijk dat u de insulinepen gebruikt die het beste bij 
u past. Het is tevens een heel geschikt moment om vragen te stellen die 

te maken hebben met het gebruik van insuline.

Er wordt gewerkt met vaste afspraken.
U kunt telefonisch of aan de balie een afspraak maken.

Belangrijk:
neem uw insulinepen(nen) mee!

Apotheek Dommelrode                 
hertog hendrikstraat 5a            
 5492 BA Sint-Oedenrode             

 tel: 0413-475665

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

Eerste tocht OLAT-Wandelserie op 21 oktober
Het vertrekpunt van deze wande-
ling  is Huize Providentia, waar de 
wandelaars een gastvrij onthaal 
hebben in het personeelsrestau-
rant. Providentia ligt vlakbij het 
dorp Sterksel, te midden van een 
prachtig  gevarieerd landschap. 

Na de start lopen alle afstanden 
gelijk op en hopen we op een wan-
deldag met mooie herfstkleuren.  
Direct zijn we omgeven door bos-
sen, om daarna te wandelen langs 
het riviertje: de Sterkselse Aa. De 
route leidt ons langs het kronke-
lende riviertje tot de weg Some-
ren-Heeze. Alle afstanden komen 
uit  bij de eerste wagenrust op het 
landgoed Kappelerput, waar ieder-
een even uit kan rusten en genie-
ten van een hapje en drankje.

Onze wegen splitsen zich even 
verderop, want de wandelaars 
van de 10 km vervolgen de route 
richting startpunt, de langere af-
standen daarentegen gaan naar 
de bossen en het buitengebied van 
Leende. De 40 km gaat langs het 
riviertje de Budeler Aa en komt in 
Leenderstrijp uit, een buurtschap 
met langgevelboerderijen, waar 
de eerste caférust is. Na wat ener-
gie opgedaan te hebben, wacht er 
het Leenderbos, een mooie route 
dwars door het bosgebied richting 
Valkenswaard om vervolgens te-
rug te keren door het heidegebied 
met vennen.

Enkele kilometers verder sluit de 
30 km aan, waar even later wa-
genrust twee in zicht komt. De 

Strabrechtse Heide staat ook op 
ons programma, om vervolgens 
verwonderd naar diverse variaties 
van de Dommel en de Aa te kijken. 
Nadat de wandelaars aan het kas-
teel in Heeze voorbij zijn gegaan 
wordt nog een keer gezamenlijk 
de Strabrechtse heide aangedaan. 
Er volgt tot slot nog een laatste 
wagenrust en keren de wandelaars 
terug naar het startpunt.

Wij danken de routebouwers weer 
hartelijk. Zonder hen en alle ande-
re vrijwilligers, zou het niet moge-
lijk zijn om  een wandelserie moge-
lijk te maken.

Voor meer informatie zie 
www.olat.nl



Woensdag 10 oktober 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

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

MooiRooikrantDe10 

Speelgoed- en kinderkleding-
beurs in Boskant
Op zaterdagmiddag 20 oktober 
as. organiseert Buurtvereniging 
Boskant-West voor de 7e keer 
haar succesvolle speelgoed- en 
kinderkledingbeurs.

Iedereen is welkom van 13.30 
tot 15.30 uur in de feesttent na-
bij partycentrum De Vriendschap, 
Pastoor Teurlingsstraat 30 te Bos-

kant (Sint-Oedenrode).

• Kraamhuur € 8,50 per tafel
• Er zijn nog enkele kramen!
• Entree € 1,50 p.p.

Voor meer info of kraamhuur: 
Krista de Brouwer, 
tel. 0413-479630 of 
marjonvanzutphen@uwnet.nl

Wijkvereniging Eerschot
Vrijdag 14 oktober liggen de kaar-
ten voor het jokeren en rikken 
weer op tafel. Alle leden vanaf 
16 jaar zijn welkom. Deze avond 
begint om 20.00 uur in Meerschot 
Heistraat 22. Maar iedereen is 
vanaf 19.30 welkom want dan is 
de koffie en thee al klaar. 

Ook wordt er weer een loterij ge-

houden. Heb je geen geluk in de 
loterij. Na afloop van het kaarten 
gaat iedereen weer met een vlees-
prijs naar huis. Dinsdag 16 okto-
ber gaan wij met de kinderen die 
zich hebben aangemeld bij Carin 
Jansen tel 475759,  kegelen bij de 
Vresselse hut. Wij vertrekken om 
13.30 uur bij Meerschot en zijn om 
15.30 weer terug.

Neultuuters on Tour door Brabant

De Neultuuters maakten zon-
dag 7 oktober een muzikale 
reis door Brabant. Met een 
originele Britse dubbeldek-
ker bezochten zij Oisterwijk, 
Baarle-Nassau en Oirschot om 
vervolgens op de Rooise Markt 
hun tour te beëindigen. Vroe-
ger bezochten de Neultuuters 
vaak Duitse wijnfeesten om 
daar hun muzikale kwaliteiten 
met de feestgangers te delen. 
Dit jaar gooiden de Rooise mu-
zikanten het roer om en maakten 
een muzikale tour door het Bra-
bantse land als uitstapje.

De bezoekers van de Oisterwijkse 
terrasjes keken even vreemd op, 
toen zondagmiddag iets na half-
een de grote rode dubbeldekker 
'The Red Lady' voor hen stopte. De 
verbazing werd alleen maar groter 
toen er ook nog zo'n twintig in het 
rood geklede muzikanten uitstap-
ten, die spontaan 'Radar Love' van 
de Golden Earring voor het oude 

Raadhuis op De Lind speelden. Een 
gratis concert krijg je tenslotte ook 
niet elke dag bij je drankje.

Ge bent ut bloazen nog nie ver-
leerd
Na vijf nummers zochten de mu-
zikanten het terras op. Het eerste 
pilske hadden ze wel verdiend. 
De meegereisde fans zijn tevre-
den. “Ge bent ut bloazen nog nie 
verleerd in de vakantie” geeft een 
van hen als compliment mee aan 
de trompettist. Aan het spontane 
applaus dat de Rooise muzikanten 

ten deel valt, valt op te maken 
dat ook het Oisterwijkse publiek 
het optreden van de Neultuuters 
waardeert. “Oisterwijk is onze 
eerste halteplaats, hierna gaan 
we naar Baarle-Nassau. Van 
daaruit komen we via Oirschot 
weer naar Rooi en spelen we op 
de Markt.” Zo vertelt een van de 
initiatiefnemers, Berry Cromsigt, 
op een Oisterwijks terras. 

In plaats van wijnfeest
Cromsigt vertelt verder dat de Neul-
tuuters vroeger vaak naar de Duitse 
wijnfeesten gingen. Probleem daar-
bij was dat ze lang in de bus zaten. 
Daarom gooiden zij vorig jaar het 
roer om. Ze zouden dichter bij huis 
blijven met een tour door Brabant. 
Toen zat het weer tegen en moest 
de tour op het laatste moment wor-
den afgeblazen. Dit jaar waren de 
weergoden de Rooise muzikanten 
duidelijk beter gezind. Er viel geen 
druppel regen tijdens 'De Neultuut-
ers on Tour'.

Tentoonstelling Harrie Eijkemans
14 oktober – 15 december 2012
Cultureel Centrum Mariëndael
Opening zondag 
14 oktober 15.00 uur

Harrie Eijkemans is geboren en 
getogen in Sint-Oedenrode. Hij 
woont en werkt in Griendtsveen. 
Naast beeldend kunstenaar is hij 
ook muzikant. Hij heeft zich nooit 

willen vastpinnen op één discipline 
en is steeds op zoek naar vormen 
om vat te krijgen op de wereld: 
schilderijen, foto’s, beelden in 
brons en steen, muziek. Hij is op 
zoek naar de muziek in de verf, 
naar het onverklaarbare. De te-
rugkerende thema’s zijn: vrouwen, 
violen, contrabassen en paarden in 
figuratieve en abstracte vormen.

Aanstaande donderdag en vrijdag 
kledinginzameling basisschool Nijnsel
Let op: as donderdag en vrijdag (11 
en 12 oktober) kunt u uw oude kle-
ding op school afgeven (voor 08:30 
of 13:30 en na 12:00 of 16:00 uur).

U kunt de volgende zaken inle-
veren: dames-,heren- en kinder-
kleding, schoenen, beddengoed, 
riemen, hoeden, handtassen, bed-

dengoed, gordijnen, laarzen en plu-
che speeltjes. De oude kleding mag 
in gewone vuilniszakken worden 
aangeleverd. Denk aan onze kinde-
ren en lever dus oude kleding in.
 
Bedankt! Namens de oudervereni-
ging van basisschool Sint Antonius 
Nijnsel

Drei Dörfer in Schijndel
Op-zondag 14 oktober 2012 vindt 
in de Vink in Schijndel Hoeven-
braaksestraat 28 een uniek concert 
plaats van het koor Vita Nuova sa-
men met blaasorkest Die Drei Dör-
fer Musikanten.

Vita Nuova is een koor met een 
bekende klank in Schijndel en om-
streken. Het koor is in 1959 opge-
richt door Cor Degreef en heeft een 
enorme staat van dienst. Aanvanke-
lijk was Vita Nuova een dameskoor, 
maar groeide al snel uit tot een ge-
mengd koor. Het repertoire bestaat 
uit klassieke liederen, negrospirituels, 
operette- en musicalmelodieën en 
volksliederen. In de samenwerking 
met Die Drei Dörfer Musikanten ko-
men daar nu Duitse, Tsjechische en 
Nederlandstalige muziekwerken bij. 
Het koor staat onder leiding van di-
rigent Wil Sep.

Die Drei Dörfer Musikanten is een 
top amateurblaasorkest met een bij-
zondere uitstraling. De muziek komt 

voornamelijk uit het Egerland en 
Tsjechië, maar ook latin-american, 
dans- en amusementsmuziek beho-
ren tot het repertoire. Elk optreden 
van Die Drei Dörfer Musikanten 
kenmerkt zich door heel veel aan-
trekkelijke muziek, instrumentaal of 
met tweestemmige zang van Joke 
van de Spank en André van der 
Leest en een vlotte presentatie. Het 
orkest heeft inmiddels een trouwe 
vriendenclub die dit jaar haar 25-ja-
rig bestaan viert. Afgelopen jaren 
werden concertreizen gemaakt naar 
Oostenrijk, Tsjechië en Duitsland, 
steeds met enkele bussen vol fans in 
het kielzog. Kortom een blaasorkest 
met uitstraling en prima muziek.
In de combinatie met Vita Nuova 
kan dit dan ook niet anders dan een 
bijzonder interessante muziekmid-
dag worden. Zeker als je weet  dat 
zo’n tien muziekwerken gezamenlijk 
uitgevoerd gaan worden.

U bent van harte uitgenodigd, de 
toegang is gratis.

Voor iedere klus 
in en rondom uw huis 

Bel Berry van Weert
T. 06-45028727

VOOR AL UW KLUS, LAS, MONTAGE EN 
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Ook voor langer
thuis wonen!

  Pantein
  Huishoudelijke

Hulp
Meer 

dan hulp
alleen! “Dichtbij en 

 betrokken”

Voelt beter

Mevrouw Van Breugel kiest voor Pantein Huishoudelijke Hulp.
U ook? Bel 0900-8803 (lokaal tarief) of kijk op www.pantein.nl

Windkracht 6

Blaasmuziek is cool
“Het doel van Windkracht 6 is om 
alle kinderen te laten horen wat je 
met instrumenten kunt bereiken en 
hen te laten ervaren hoe het is om 
in een orkest te spelen”, aldus 
Ingrid van Kasteren, lid van Nos 
Jungit Apollo (NJA).  “Vanavond 
gaan we luisteren naar kinderen die 
de laatste weken ontzettend hun 
best hebben gedaan”. Windkracht 
6: een samenwerkingsverband tus-
sen MIK en  NJA. Afgelopen vrij-
dagavond vond de slotuitvoering 
plaats in de Beckart. De zaal stond 
bol van de muziek, want: Blaasmu-
ziek is cool.

Vier basisscholen namen deel aan 

het project: De Springplank, de 
Dommelrodeschool, bs Sint Petrus 
en bs Eerschot. In vijf weken is er 
hard gewerkt om een zo mooi en 
zuiver mogelijke toon  uit de instru-
menten te krijgen. “Dat is de eer-
ste kunst van blaasmuziek”, aldus 
één van de Mik-docenten.  “Na 
slechts vijf weken les, is dat al een 
hele prestatie.” Met rode wangen 
en ingespannen gezichten deden 
de kinderen zonder uitzondering al-
lemaal hun uiterste best.  Op kleine 
baritons, trombones, hoorns e.d. 
blies iedere groep een kort stukje ei-
gen repertoire. Na de eerste tonen,  
speelden ze samen verder met het 
jeugdorkest van NJA. Ingrid: “Het 

project is speciaal voor basisscho-
len ontwikkeld. Er wordt een echt 
lesprogramma gevolgd, waarbij 
een connectie wordt gezocht met 
een plaatselijke muziekvereniging. 
NJA heeft een actief jeugdorkest. 
Er wordt veel bezuinigd op cultuur, 
maar we blijven creatief om kinde-
ren in aanraking te brengen met 
muziek. Als kinderen er eenmaal 
mee begonnen zijn, dan kunnen ze 
er jaren plezier aan beleven.” 
Plezier was er zeker, maar ook de 
nodige aandacht. Als verrassing 
volgde een spetterend slotlied. On-
dersteund door het jeugdorkest, 
zongen en dansten alle kinderen te-
zamen: Blaasmuziek is cool! 
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€3999,- van € 15225,- voor 
€ 9998,-

BEST BUY Badkamer Showroom Keuken

KlusWijs Forum
Liempdseweg 3
5492 SM Sint Oedenrode
Tel. 0413 - 472092

www.kluswijs.nl

Openingstijden:
Maandag 8.00 - 18.00 uur
Dinsdag 8.00 - 18.00 uur
Woensdag 8.00 - 18.00 uur
Donderdag 8.00 - 18.00 uur
Vrijdag 8.00 - 20.00 uur
Zaterdag 8.00 - 17.00 uur

Uw persoonlijke
514.-
Prijsvoorbeeld

Kastinterieur
Veelzijdige kastruimte met een 
strakke vormgeving. Overzichtelijk 
en in diverse kleuren leverbaar. 

Combinatie hang en leg. 
300 x 260 cm (b x h). Kleur wit.

SPECIAAL VOOR U

OP MAAT GEMAAKT
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Dè’s allemaol kwats
(dat is allemaal flauwekul)
Bron: Brabantse Spreukenkalender, 
verkrijgbaar bij ’t Paperas.

BRABANTSE SPREUKEN

 Verwarring bij kijkdozententoonstelling
in de bibliotheek

Ik begrijp
het niet die 

moderne kunst..

Opa!!..
tis dahaar!!

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:

Mariëlle v/d zanden

Sint-Oedenrode

Winnaar:
fam. Verbakel

Ollandseweg 1a
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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)

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 Nog even    2
 
 

 nog even dan
 spreken mijn ogen,
 ze zijn nog niet in staat
 tot rusten te neigen
 
 zij staart mij immers aan
 zou ze mij mogen
 met mij willen slapen gaan
 
 ze zal zeker ruiken
 naar late herfstrozen
 en haar borsten
 willen nog lentebloesem tonen

 het zijn mijn lippen
 die naar tederheid dorsten,
 kon ze maar in mij wonen
 
 zo draagt mijn grijs
 nog een jeugd op handen
 al is het ademen 
 steeds minder diep getint
 
 toch zal mijn liefde
 in haar hemelse schoot belanden
 het is immers de eeuwige droom
 die ieder waarachtig bemint

Waarom moet je voor steelpannen betalen? 

Herfst buiten 

brengt sfeer binnen

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

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Paula van der Heijden, Sluisplein 3
kan op vrijdagmiddag de prijs ophalen bij AH

Deze woordzoeker wordt u aangeboden door:
Heuvel 17 | 5492AC Sint-Oedenrode
Tel. 0413 47 93 22 | www.mooisites.nl

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,  

	  

Bekende Rooienaren Woordzoeker

Zoek de volgende woorden:
elscoppens, ruudvanderrijt, fonsvanboxmeer, 

jansonnemans, nikkikerkhof, moniquekalkman, 
loutellegen, matsvandenbrand, heiligeoda, 

janebbenn, petermaas, twanvanbrabant, 
miadahmen, jandeleijer, 

gerrievangerwen, anneliekestoop, antwankuis,
rickvandenoever, annievanhoof, 

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

Zoek de volgende woorden: 
vaartocht, valkvlet, ankerlier, patrijspoort, boegschroef, landvast,  
roer, stuurwiel, onderwaterschip, diepgang, kruiphoogte, kompas,  

dieptemeter, knopen, teakdek, kielhalen, schipper, marifoon,  
stuurboord, bakboord, gasbun,  
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De watervogel

Zolang er sprake was van dag
zagen wij wolken, verte,
een horizon die aan ons trok.

En onze ogen spiegelden
wat wij in elkaar lazen
van morgen en daarna.

Wat om ons heen sliep was
een langzaam wachten op
iets dat niet komt of toch.

Iets dat eerst naamloos is
en transparant, geluidloos losbreekt
uit de spalken van de nacht.

Zoals een vogel onverwacht
het water oversteekt
en vindt een overkant.

    Kees Hermis
Uit: Anerca, 2001

Zaterdag 13 oktober, Jeugddisco 
The Joy Nijnsel

Zaterdag 13 oktober kan er in 
jeugddisco The Joy weer worden 
geswingd op de lekkerste hits 
van DJ Noud en DJ Lars. Voor de 
jeugd van 12 tot 16 jaar van 19.30 

uur tot 23.30 uur. Sinds kort heb-
ben wij een heel mooi naambord 
boven de deur dus zijn we nog 
makkelijker te vinden. De entree 
is gratis en een glas drinken kost 
maar € 1,00. 

Op vrijdag 2 november is er een 
groep 8 party. Vindt ons leuk op 
facebook: JeugdDiscoTheJoy en 
volg ons via twitter: Thejoynijnsel 
zo blijf je op de hoogte van alle 
party’s. Voor vragen of opmerkin-
gen kun je contact opnemen met 
Tom Aarts tel: 06-19674221 of 
Ellis Rijkers tel: 06-12276417 
mail: ellis.rijkers@hetnet.nl           

KBO sint-Oedenrode

Koken met mannen
Vroeger………onze vaders kon-
den nog geen ei bakken, nog geen 
bakske koffie zetten. Maar tegen-
woordig koken veel mannen de 
sterren van de hemel.

Als u het kookvak ook (verder) zou 
willen leren, bieden wij de mannen 
van Sint Oedenrode de kans om 
het op een gemakkelijke en gezel-
lige manier te leren! We maken het 
niet al te moeilijk, maar dat hoeft 
aan de smaak niets af te doen. 
Voorkennis is niet nodig. Stapje 
voor stapje leert u het koken onder 
de knie te krijgen. Belangrijk is, dat 
u er plezier in krijgt. En niets lekker-
der dan samen eten, na een paar 
uurtjes hard werken in de keuken.
Totale cursusduur 8 lessen. 
Kook locatie: de keuken van 
Odendael.
De cursus vindt plaats 1x per 14 
dagen op dinsdag van 15.30 uur 
tot ca 19.00 uur.

De eerste les zal zijn op 23 oktober 
2012.
Er kunnen 6-8 mannen meedoen.
De recepten krijgt u op papier.
De cursus wordt u aangeboden 
door de K.B.O. Sint Oedenrode.
Kosten voor 8  lessen:
              
• 105,-  K.B.O.leden
• 113,- niet K.B.O.leden
De kosten van de ingrediënten be-
dragen 6-8 Euro per les, te verre-
kenen met de docent.
Inbegrepen is één consumptie 
(koffie/thee) per les. Overige con-
sumpties voor eigen rekening.
Contactpersoon voor meer in-
formatie/suggesties: het K.B.O. 
kookcursusteam:
Marie-Cathrien Wielens, 
tel. 420016; 
e-mail: mariecathrien@hotmail.com
Corrie van der Heijden, 
tel. 473550; 
e-mail: p.vanderheyden1@chello.nl

Gezelligheid troef tijdens jubileum KBO Nijnsel

“Het begon met name als een 
gezelligheidsvereniging voor de 
ouderen. Nu is er ook veel meer 
een maatschappelijke functie bij 
gekomen”, aldus Tonnie Donkers, 
voorzitter van KBO Nijnsel. Op 6 
november a.s. is het vijftig jaar 
geleden dat de Ouderen sociëteit 
Nijnsel, zoals de bond toen nog 
heette, werd opgericht. Afgelopen 
woensdag werd dat uitgebreid ge-
vierd. 

Door: Ria Balk

Tijdens de H. mis in de Anthonius 
van Padua kerk in Nijnsel werd 
het jubileum kerkelijk ingezegend 
door pastoor Blom.  Het Pelgrims-
koor zorgde voor de muzikale om-
lijsting, daarbij ondersteund door 
organist Bert Augustus. Daarna 
ving het feest aan in de Beckart. 
Zowel de wethouder van Nijnsel, 
Cees van Rossum als de wethou-
der van cultuur, Jeanne Hendriks, 
feliciteerden de bond met het be-
reiken van deze mijlpaal. Tevens 

werd er iemand in het bijzonder in 
het zonnetje gezet: Harrie Vulders. 
Na twaalf jaar voorzitter te zijn ge-
weest van KBO Nijnsel, trad Harrie 
in maart jl. af.  Uit handen van Dhr. 
van Erp, KBO Brabant, ontving hij 
de zilveren bondsspeld als dank 
voor zijn jarenlange inzet. Harrie 
was er zichtbaar blij mee. 

Er werd stilgestaan bij de geschie-
denis van de vereniging, maar ook 
aan de toekomst werd gedacht. 
Tonnie: “Veel mensen voelen zich 
nog te jong voor de vereniging, 
terwijl ook jonge senioren juist erg 
welkom zijn. Inmiddels zijn we veel 
meer een belangenvereniging en 
werken we uitgebreid samen met 
Rooi, Olland en Boskant.” De dag 
werd besloten met een feestelijk 
diner voor de leden zelf. Het was 
gezelligheid troef. Uiteraard was er 
tijdens het eten volop gelegenheid 
om gezellig bij te buurten. Goo-
chelaar Martijn van Berkel schoof 
van tafel naar tafel, waarbij hij de 
mensen verraste met diverse trucs. 
Intussen bespeelde Annie van Hoof 
haar accordeon. Uiteraard liet zij 
ook haar befaamde aspergelied ho-
ren. Dat was een schot in de roos.

Het was een geweldig feest, volgens 
de Nijnselse leden. De Rooise KBO 
zet zich in voor het welzijn en de be-
langen van alle Rooienaren van 50 
jaar en ouder. Uiteraard hoort gezel-
ligheid daar nog steeds bij. 

K.B.O. Boskant op stap
Voor de maand Oktober is er weer 
een leuk programma. Om het ge-
heugen weer wat op te frissen 
gaan de Boskanters op woensdag 
10 oktober een bezoek brengen 
aan het Nationaal Veeteelt Muse-
um. Dit museum gaat over de ont-
wikkelingen van de veeteelt. Het 
laat zien hoe Nederland dankzij de 
kunstmatige inseminatie toon 
aangevend werd op gebied van 
vee verbetering. Het geeft een 
historich overzicht en in het labo-
ratorium wordt duidelijk gemaakt 
hoe mensen dieren kunnen 'ma-
ken'' . Vertrek per auto 13.15 uur .

24 oktober wordt een zeer drukke 
dag: Eerst naar het museum Het 

Brabants Leven. Dit museum is een 
openbaring met zijn 35 ambachten 
en beroepen. De vele kenmerken 
van vroeger zijn er tentoongesteld 
en worden op een eigenwijze toe-
gelicht. De sfeer die er hangt is er 
een van gastvrijheid en vroegere 
tijden. Kortom een wereld die nos-
talgie oproept. De fietsers vertrek-
ken om 12.30 uur per auto om 
13.15 uur.

's Avonds is er de jaarlijkse seni-
orendag georganiseerd door het 
Seniorenorkest. Met een geweldig 
programma.: met daarin tonprao-
ter Rob Verschuren en troubadour 
Noud Bongers. aanvang 19.00 uur 
in zaal de Ontmoeting Odendael.

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Ko�eren 24
5492 BN  Sint-Oedenrode

06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

*m.u.v. basis en/of nieuwe collectie

Koopjes vanaf 
€ 5,00

Deze week 
alle 

vesten 
20% korting

Weer nieuWe 
collectie 

binnen

Heuvel 38a
5492 AD Sint-Oedenrode

06-22856471m 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

www.facebook.com/demooirooikrant
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

Te koop/Te huur

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

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

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

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

Bedrijventerrein de Kampen

--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------
Haagconiferen. 
Tuincentrum Brekelmans, 
Boskantseweg 59, Sint-Oedenrode. 
0413-472562
--------------------------------------

Gezellig avondje uit ?
Kom naar het Vestzaktheater in Son 

Brabantse gezelligheid
Kijk voor programma en nieuws

www.vestzaktheaterson.nl

--------------------------------------
Herstofferen is de beste keus 
Kreijveld meubelstoffering Liempde
Tel: 0411-631775 of 06-22219528
--------------------------------------
Te huur vanaf 01-11-2012
Woonhuis: 3 slaapkamers + berging
€ 750,00 per maand excl. gas, water, 
licht Incl. stoffering 06-40220243
--------------------------------------

Nare luchtjes in uw auto? 
Laat deze compleet verwijderen 

d.m.v een ozonbehandeling.
Carcleaning van Laarhoven

Handelsweg 11a
5492 NL Sint-Oedenrode

0413-476198 / 06-20308105
(bedrijventerrein Nijnsel)

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

Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
(bedrijventerrein Nijnsel) 
Nijverheidsweg 4. Tel : 476805
--------------------------------------

--------------------------------------
Norma Supreme pocketvering matras-
sen NU 2e gratis.
Vennotex. (Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
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
--------------------------------------

Aangeboden

Massage. Ook voor jou!
Nu ook cadeaubonnen verkrijgbaar.
Kijk voor meer info op:
www.de-bodhiboom.nl
of bel: 06 52 21 36 52.
--------------------------------------
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex bij Massage-
praktijk Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
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
--------------------------------------
Praktijk Fladder je mee; de plek voor
kindercoaching, oudercoaching en
fladderlessen. 
Kijk op www.fladderjemee.nl
--------------------------------------

Gezocht

Met spoed woonruimte gezocht in 
Sint-Oedenrode voor werkende moe-
der met kind, 06-45492333
--------------------------------------

Cursussen

Proefles voor kids; Wil je even ont-
spannen, creatief uiting geven aan je 
gevoel en wat dichter bij jezelf komen?
Kom dan naar de proeffladderles op 
13 en/of 17 oktober.
zie www.fladderjemee.nl
--------------------------------------

Dieren
Hondenschool het Rooike te Sint-Oe-
denrode:
* puppy & gehoorzaamheidscursussen
* nieuw: workshop steppen met je 
hond en/of ‘samen-fit’ stepcursus.
www.hondenschoolhetrooike.nl 
M. 06-270.384.63
--------------------------------------

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

Wie herkent mensen op deze foto? 

Graag een reactie naar redactie@demooirooikrant.nl, 
bel naar 0413-479322 of loop eens binnen op in ons kantoor op Heuvel 17.

Oplossing week 40
De foto is gemaakt bij de Nijnselse 
Smid Kusters tussen 1930-1940
v.l.n.r.  Jan Aarts van de Houtsestraat, 
vroegere wethouder; Knecht van de 
smid, een zekere van Laarhoven;
Toon van de Linden, kolenboer en 
veehouder; Willem Kusters, de smid;
Piet van Rooij van ’t Vressel.

Ingezonden door: Karel Kusters, 
zoon van Willem Kusters

Historische beelden

Kienavond
Op maandag 15 oktober a.s. houdt 
Muziekgroep Antonio weer een 
gezellige kienavond met veel 
mooie prijzen.

De kienavond wordt gehouden in 
Zalencentrum 'De Beckart' Oude 
Lieshoutseweg in Nijnsel.
Het begint om 20.00 uur.

Breng gerust uw familie, vrienden 
en kennissen mee.

Tot ziens op 15 oktober !!!!

Uw auto weer als nieuw!
Carcleaning van Laarhoven

Handelsweg 11a
5492 NL Sint-Oedenrode 

0413-476198/ 06-20308105
(Bedrijventerrein Nijnsel)

--------------------------------------
Te koop bij de VVV: een film over Rooi 
uit 1948
--------------------------------------
Megavlooienmarkt 14 oktober Veld-
hoven. Sporthal de Heiberg
Heerseweg 49. € 2 pp. 120 kramen. 
Bomvol.
9-16 uur. 06-20299824
--------------------------------------

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Tionavrienden organiseert 
blaasmuziek plus
Zoals ieder jaar op de laatste zater-
dag van oktober organiseert 
Tionavrienden in samenwerking met 
Blaaskapel Tiona Blaasmuziek Plus. 
Een muzikaal evenement met naast 
muziek van Blaaskapel Tiona een 
keur aan diverse artiesten. Dit jaar 
wordt het een Duitse Avond met als 
titel “Oktoberfeest Nijnsel”.

Blaaskapel Tiona zal de avond ope-
nen en uitsluitend Duitse nummers 
ten gehore brengen, zoals Du, La 
Montanara, Herzilein en Mama Leo-
ne. Deze nummers zijn verdeeld over 
drie muziekblokken en variëren van 
feestmuziek tot romantische meedei-
ners. Tussen de muziekblokken van 
onze blaaskapel door treden Sandra 
en Marco voor u op. Een professi-
oneel duo dat de stemming er flink 
in zal brengen met bekende Duitse 

schlagers welke iedereen ongetwij-
feld zal herkennen. Op een avond als 
deze zal niets u tegenhouden om uit 
volle borst mee te zingen! 
Blaaskapel Tiona en Sandra en Marco 
brengen iedereen vast in de goede 
stemming voor de afsluiter van de 
avond met ”De Nünentaler Schür-
zenjäger”. Dit enthousiaste gezel-
schap is er klaar voor om het publiek 
te laten meezingen op bekende hits 
van Jurgen Marcus, Udo Jurgens, Zil-
lertaler Schürzenjäger, Heino en Pe-
ter Maffay. “De Nünentaler Schür-
zenjäger” staan garant voor een 
geweldige afsluiting van deze avond. 

Tot de 27e oktober in 
Zalencentrum ’t Leeuwke, 
Sonseweg 3, Nijnsel!
Stichting Tionavrienden

Reparatie fiets-
verlichting
Voor voortgezet onderwijs zijn de 
Rooise scholieren aangewezen 
op scholen in de buurgemeenten. 
Voor het woon-schoolverkeer ma-
ken zij vooral gebruik van de fiets. 
Ze overbruggen daarmee afstanden 
tot wel 20 kilometer enkele reis.

Het wordt nu steeds vroeger 
donker en ook steeds later licht. 
Goede fietsverlichting is daarom 
steeds meer van belang. Dat 
geldt overigens niet alleen voor 
de schoolgaande jeugd! 
Ook de gemeente Sint-Oeden-
rode maakt van de nul een punt. 
Daarom heeft de gemeente Sint-
Oedenrode Bike Center Sint-
Oedenrode gevraagd om op 3 
november fietsverlichting te re-
pareren.
Bike Center Sint-Oedenrode 
werkt daar graag aan mee!

Heitje voor een 
karweitje
Op zaterdag 13 oktober gaan de 
kinderen van JAS Liempde weer op 
zoek naar allerlei klusjes. In groep-
jes zullen de kinderen van 13.30 
uur tot 16.00 uur in Liempde langs 
de deuren gaan. 

7-Sprong bedankt 
sponsoren
De Zevensprong 2012, het zit er 
alweer eventjes op en ook de zo-
mer-vakantie is alweer een tijdje 
voorbij, maar de Zevensprong 
2012 zit nog vers in ons geheugen. 
De weergoden waren ons dit jaar 
goed gezind want we hadden de 
hele week stralend mooi weer. Met 
een enorme groep van 11 kern-
groep leden, ongeveer 50 vrijwil-
ligers en 301 kinderen hebben we 
er gezamenlijk voor gezorgd dat 
alles op rol¬letjes liep en iedereen 
terug kijkt op een fantasti¬sche, 
onvergetelijke en gezellige Zeven-
sprong 2012 Dit had niet gekun-
nen zonder uw bijdrage.

2e hands verkoop 
dameskleding

Zaterdag 20 okt. van 11:00 u tot 16:00 u
Maten 34 t/m 48

Handelsweg 11a - Nijnsel
(bedrijventerrein Nijnsel, in het pand van 

Carcleaning van Laarhoven)
Pinnen is helaas niet mogelijk

de preludes van Debussy
deel 2 (13 t/m 24)

ruud bouman piano
      adri frigge etsen

zondag 21 oktober 15.00, zaal open 14.00 u

ned. hervormde kerk , kerkdijk-noord 8, sint-oedenrode

€10,- incl. consumptie

de etsen worden ook geprojecteerd tijdens de uitvoering
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KBO Sint-Oedenrode komt met een nieuwe activiteit

De KBO Sint-Oedenrode (de afde-
lingen Centrum, Nijnsel, Boskant 
en Olland) is een vereniging van en 
voor inwoners van Rooi, ouder dan 
50 jaar en organiseert tal van activi-
teiten, o.a. internetcafe 55+, fiets-
club, kienen, bridgen en dansen.

Klusterbreed komt de KBO nu met 
een nieuwe activiteit, namelijk 
het bezoeken van kunst en cul-
tuur evenementen, zoals muziek, 
theater, musea en speciale ten-
toonstellingen. Daarvoor is er een 
werkgroep in het leven geroepen 
namelijk kunst en cultuur(reizen). 

De eerste activiteit heeft inmiddels 
al plaats gevonden, het  bijwo-
nen van de generale repetitie en 
het Lunchpauzeconcert van Het 
Brabants Orkest op 4 oktober in 
het Muziekgebouw Frits Philips in 
Eindhoven.
16 belangstellenden hadden zich 
aangemeld voor dit evenement en 
om kwart over tien ’s morgens za-
ten we in de Rabobank Grote Zaal 
van het Muziekgebouw en waren 
de getuigen van deze generale re-
petitie door Het Brabants Orkest, 
met Kees Bakels als dirigent. Er 
was veel belangstelling voor deze 

openbare repetitie en aansluitend 
begon, om half een,  het Lunch-
pauzeconcert en uitgevoerd werd 
een werk van Johannes Brahms 
(1833-1897) Symfonie nr 3 in F 
opus 90. Het Orkest speelde ge-
woon in hun “dagelijks” tenue. 
Om 13.15 uur was het concert 
afgelopen. In het algemeen werd 
deze nieuwe activiteit door de be-
langstellenden uit Rooi zeer ge-
waardeerd. De werkgroep Kunst & 
Cultuur begint nu  met het uitwer-
ken van een programma. 
Inlichtingen bij Theo Schevers, 
telefoon: 474127

Scholenproject: Muziek maken is een feestje!

Afgelopen vrijdag, 5 oktober, was 
het zover! Er werd een spetterend 
optreden gegeven met blaasin-
strumenten door de kinderen uit 
groep 6 en 7 van basisschool Sint-
Antonius van Padua uit Nijnsel. 

Maar voordat dit concert gegeven 
kon worden, waren deze kinderen 
al een aantal weken hard aan het 
repeteren voor dit heuse concert. 
Iedereen mocht namelijk onder 
begeleiding van een echte diri-
gent (Hans van de Velden) en een 
aantal leden van Harmonie Nijnsel 
een blaasinstrument kiezen. Nadat 
iedereen een instrument had, zijn 
de kinderen begonnen met het le-

ren van één noot. Later werd dit 
uitgebreid tot meerdere noten en 
zelfs tot samen muziek maken. Al 
snel ging het spelen van een ritme 
best goed. 

Eindelijk was het dan zover. Met 
kriebels in de buik en benen heb-
ben groep 6 en 7 van basisschool 
Sint-Antonius van Padua hebben 
samen met ondersteuning van de 
harmonie uit Nijnsel een spette-
rend optreden gegeven in de bom-
volle aula op school. Alle papa’s, 
mama’s, oma’s en opa’s waren 
aanwezig om het talent van hun 
kind te komen beluisteren. Dit was 
een heel bijzondere afsluiting van 

dit muzikale project. Verder heb-
ben een aantal leden van de har-
monie laten horen hoe het klinkt 
als je al een aantal jaar muziek 
maakt. 

Echter is deze afsluiting niet met-
een het einde van muziek maken. 
Alle kinderen die het erg leuk heb-
ben gevonden en nog een gaatje 
hebben in hun agenda, mogen een 
aantal proeflessen gaan volgen op 
het instrument dat zij graag willen 
bespelen. 

Wij hebben met zijn alle mogen er-
varen dat muziek maken echt een 
feestje is! Bedankt. 

Jonker de Jegerstraat 25
5491 BP Sint-Oedenrode

info@hoveniersbedrijfbrouwers.nl

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

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

OPEN DAGEN 13 EN 14 OKTOBER
zaterdag 13 en zondag 14 oktober van 11.00 tot 17.00 uur

GROOTSTE ASSORTIMENT BINNEN- EN BUITENPOTTEN IN DE REGIO:
Gespecialiseerd in maatwerkpotten maar ook hét adres voor hydroplanten, 

kunstplanten en mediterrane planten. Voor particulieren en bedrijven.

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

OKTOBERACTIE
1OO% HAARD  O% BTW

*Informeer naar de voorwaarden.

JUBILEUM AANBIEDING*

DRU TRIO BLACK LIMITED EDITION

van € 2435,- voor  € 1850,-
*Informeer naar de voorwaarden.

KOOPZONDAG
21 OKT.
11.00-16.00 UUR

DOORNHOEK 3766 • VEGHEL • WWW.HAARDenINTERIEUR.NL

ADVERTENTIE 2 - WEEK 41

Nieuw in ons programma:

Tractor met 
landbouwfrees.

Wilhelminastraat 20c | 5738 AE Mariahout | 0499 - 42 21 26
www.haroldvereijken.nl
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Meldingen

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

Correspondentieadres 
Postbus 44,
 5490 AA Sint-Oedenrode
T (0413) 48 1911
F (0413) 478 060
info@sint-oedenrode.nl
www.sint-oedenrode.nl

Openingstijden publieksplein
Maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 - 12.30 uur. Voor pas-
poorten, rijbewijzen en overige 
burger¬zaken is het publieksplein 
ook geopend op maandagmiddag 
van 16.00 uur tot 20.00 uur.

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

Spreekuur wethouders:
Het spreekuur van de wethouders 
is op afspraak. Wanneer u een wet-
houder graag persoonlijk wilt spre-
ken over een bepaalde zaak kunt 
u via het bestuurssecretariaat, tel. 
(0413) 481 911, een afspraak ma-
ken.

Belangrijke adressen 
en telefoonnummers

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

Milieuklachten:
Provincie (24 uur): (073) 681 2821

Meldingen en servicelijn:
Openbare ruimte en riolering
(0413) 481 376

Milieu:
Huisvuilinformatielijn 
(0413) 481 911, maandag t/m 
donderdag van 9.00 tot 11.00 uur
Milieustraat: Eversestraat 11, Tel. 
(0413) 474 927, geopend van 
maandag t/m vrijdag van 12.00 tot 
17.00 uur en op zaterdag van 10.00 
tot 17.00 uur

Storingsnummers:
Elektriciteit (niet in uw eigen 
installatie) 0800 - 9009
Gas (niet in uw eigen installatie) 
(0492) 594 794
Telekabel, UPC, klantenservice, 
storingen 0900 - 1580
Water, dag en nacht, ook in het 
weekend (073) 683 8000
Drukriolering buiten kantooruren 
06 - 22 57 97 58
Calamiteiten 06 - 51 60 29 17
IBA 0900 - 7337337

Alarmnummers
112 bij spoed, levensgevaar of he-
terdaad
0900 - 8844 voor aangifte, vragen, 
meldingen voor politie (lokaal 
tarief)
(0412) 631 515 ambulance      
(073) 612 3123 brandweer     
0800 - 7000 voor Meld Misdaad 
Anoniem
www.politie.nl/brabant-noord voor 
internetaangifte en informatie 
(wijkagenten: F. van Rozendaal, 
A. van Erp)

Plaatsing gemeentelijke bladkorven
De herfst is weer in aantocht, en daar-
mee ook weer bladval. Zoals gebruike-
lijk zal de gemeente haar bladkorven 
weer plaatsen. Dit zijn er 150. Deze zul-
len door de gemeente op geselecteerde 
strategische plaatsen worden gezet. Het 
plaatsen van de bladkorven gebeurt 
vanaf week 41. De bladkorven worden 
1 keer per week leeggemaakt. Na een 
aantal weken zal de plaatsing door de 
gemeente geëvalueerd worden en zul-
len naar behoefte, bladkorven verzet 
worden naar plekken waar op dat mo-
ment meer bladaanbod is. Dit houdt de 

gemeente zelf in de gaten.

De bladkorven zijn bedoeld om alleen 
bladafval in te deponeren. Het vullen 
van de bladkorven met particulier tuin- 
en ander afval is dan ook niet toege-
staan. Wordt dit wel aangetroffen dan 
zal er geen lediging van de bladkorf 
plaatsvinden, de bladkorf kan zelfs ver-
wijderd worden.
Zijn er onrechtmatigheden aan een 
bladkorf, dan kunt u contact opnemen 
met de gemeente op telefoonnummer 
(0413) 481 376.

Inzameling oud papier

Zaterdag 13 oktober
-  Nos Jungit Apollo; container op de par-

keerplaats aan de Zwembadweg bij de 
ingang van het park van 9.00 uur tot 
13.00 uur. Tevens zal vanaf 9.00 uur 
oud papier worden opgehaald in de ge-
bruikelijke wijken, te weten Kinderbos, 
Cathalijne en Kienehoef ten noorden 
van de Florisstraat, en een gedeelte 
van de  Zwembadweg.

-  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 Ouder-
raad van de Odaschool; container bij 
de hoofdingang van de Odaschool,                        
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 zomertijd van 08.00 tot 
20.00 uur.

Inzameling grof snoeiafval 20 oktober

Bewoners van alle bebouwde kommen 
kunnen hun snoeiafval vanaf 7.30 uur 
aan de straat leggen.
Voor bewoners van het buitengebied 
geldt dat zij zich telefonisch moeten 
aanmelden, vóór donderdag 18 oktober 

12.00 uur, via de meldingen- en service-
lijn 0413-481376 of 
info@sint-oedenrode.nl. 
Voor de richtlijnen kijk op onze website 
www.sint-oedenrode.nl 

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Postcode Ingekomen Omschrijving
Wielewaal 9 5492 PB 20-09-2012 Kappen 1 boom
Ollandseweg 7 5491 GP 20-09-2012 Kappen 1 boom
Componistenlaan 9 5491 LB 20-09-2012 Kappen 1 boom
Berliozstraat ongen. -- 20-09-2012 Kappen 5 bomen
Sluitappel 13 5491 TS 24-09-2012 Kappen 4 bomen
Eekhoorn 9 5491 XZ 25-09-2012 Kappen 2 bomen
Jenne Akkers 2 5491 VA 20-09-2012 Vestigen bed and breakfast
Schootsedijk 18 5491 TD 25-09-2012 Bouwen driving range/leshut
Donderdonksedijk 4 5492 VK 27-09-2012 Milieu neutraal veranderen 
     agrarisch bedrijf
Hoogstraat 41 5492 VV 01-10-2012 Milieu neutraal veranderen 
     agrarisch bedrijf
Sonse-Heideweg 9 5492 TE 01-10-2012 Plaatsen tuinhuis
Ollandseweg 129 5491 XA 02-10-2012 Plaatsen 2 lichtmasten
Buizerd 21 5492 PJ 26-09-2012 Uitbreiden woonhuis/overkappen  
     terras
Den Ekker 1 a 5491 ZK 27-09-2012 Plaatsen sportkooi
Ollandseweg ongen. -- 27-09-2012 Bouwen woning
Scheperweg ongen. -- 02-10-2012 Kappen 1 inlandse eik
Airborneweg ongen. --  02-10-2012 Kappen 2 inlandse eiken
Nieuwenhuizen 1 5492 GD 02-10-2012 Kappen 5 bomen
Kinderbos ongen. -- 02-10-2012 Kappen 4 bomen
Zijtaartseweg 22 5491 SG 28-09-2012 Verbouwen en vernieuwen 
     machineloods
Borchmolendijk 8 5492 AK 03-10-2012 Verbouwen woonhuis
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Slophoosweg ongen. -- 03-10-2012 Aanleggen inrit met dam en duiker
Perceel L 1221 nabij 
Hei-eind 1/Vresselseweg 29 03-10-2012 Dempen sloot en aanleggen nieuwe 
     scheidingssloot
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode Omschrijving
Lieshoutsedijk 25 5491 RV Uitbreiden van paardenhouderij. Activiteit milieu 1e fase.
Ollandseweg 118 5491 XC Veranderen van agrarisch bedrijf met varkens. 
   Activiteit milieu.
Zwijnsbergen 10 5491PL Veranderen van agrarisch bedrijf. Voornemen: 
   activiteiten milieu en bouwen weigeren en activiteit  
   slopen verlenen.
Hierop is procedure 2 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met in-
gang van donderdag 11 oktober 2012 ter inzage. 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Liempdseweg 30 5492 SM 08-10-2012 Tijdelijk bewonen garage en 
     gebruik puinpad (3 jaar)
Hierop is procedure 3 van toepassing (zie procedurekader).

Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting Postcode Omschrijving
Rijtvenweg 8 5491 PJ Veranderen van glastuinbouwbedrijf ingevolge 
   Besluit glastuinbouw milieubeheer.
Bovengenoemde meldingen liggen gedurende twee weken ter inzage.

Algemene maatregel van Bestuur niet meer van toepassing
Adres inrichting Postcode Omschrijving
Zwembadweg 21 5491 HP Tuincentrum ingevolge het Besluit glastuinbouw milieubeheer.

www.samentegeninbrekers.nl

Voorkom bezoek van ongenode gasten
Laat licht branden

Inbreker…
is nooit welkom

Natuurlijk let de politi e op vreemde 
en verdachte situati es in uw wijk. Daar 
kunnen wij úw ogen en oren goed bij 
gebruiken. Ziet u iets wat niet in de 
haak is... of lijkt? Meld dit direct bij 
de politi e.

Melding doen van inbraak of verdachte 
situati e? Bel 112 bij heterdaad en 
0900-8844 achteraf. 
Let ook extra op het 
huis van uw buren!

Verloren en gevonden voorwerpen

Verloren voorwerpen   
- stoffen mapje met muziek-partituren
- bril (beige, licht montuur)

Bent u sleutels kwijt of verloren? U kunt altijd even komen kijken of ze zijn gevonden!

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Lokaal Totaal
Gemeente werkt niet met Lokaal Totaal

Op dit moment zijn verschillende bedrij-
ven en verenigingen benaderd door Lo-
kaal Totaal met een aanbod voor plaat-
sing in de gemeentegids. Hierdoor wordt 
de indruk gewekt dat zij samenwerken 

met de gemeente Sint-Oedenrode.
De gemeente benadrukt dat zij niet sa-
menwerken met dit bedrijf. De samen-
werking is per 01-01-2012 beëindigd.
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112 Sint-OedenrOde
Alarmnummer 112
Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844
Brandweer Sint-Oedenrode 0413-472222
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

Schoorsteenbrand Veghelseweg 

De brandweer van Sint-Oedenrode 
en Veghel met hoogwerker wer-
den om 11.10 uur gealarmeerd 
voor een schoorsteenbrand aan 
de Veghelseweg in Sint-Oeden-
rode. De brandweer kreeg assis-
tentie van de ladderwagen van 
de brandweer Uden. Bij aan-
komst van de brandweer bleek 
het om een loze melding te gaan. 
Automobilisten op de A50 zagen 
rook uit de schoorsteen komen 
waarop de brandweer werd ge-
alarmeerd.

Meisje met voet bekneld tussen 
fiets in Sint-Oedenrode

Op het Cathalijnepad in Sint-
Oedenrode is zaterdagnacht 7 

oktober kort na 1.00 uur een 
meisje gewond geraakt. Zij raak-
te bekneld met haar voet tussen 
het voorwiel van een fiets en het 
frame. De gealarmeerde brand-
weer moest eraan te pas komen 
om het meisje uit haar benarde 
positie te bevrijden. Ze is met 
onbekende verwondingen per 
ambulance overgebracht naar 
het ziekenhuis. Met hydraulisch 
redgereedschap werden enkele 
spaken doorgeknipt waarna het 
voorwiel gedemonteerd werd. 
De brandweer maakte met mo-
biele bouwlampen licht op het 
slecht verlichte Cathalijnepad om 
haar werkzaamheden goed uit te 
kunnen voeren.

Tekst: Sander van Gils

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Procedures
Ter inzage en informatie
De op de procedure betrekking hebbende 
stukken liggen voor iedereen ter inzage 
op het gemeentehuis aan het Burgemees-
ter Wernerplein 1 in Sint-Oedenrode. 
Voor informatie kunt u zich wenden tot 
het publieksplein, tijdens werkdagen ge-
opend van 9.00 uur tot 12.30 uur en tele-
fonisch bereikbaar onder nummer (0413) 
481911. Op verzoek kan, tegen betaling 
van leges, een kopie van de ter inzage ge-
legde stukken worden verkregen. 

Bezwaarschrift (procedure 1)
Nadat een besluit bekend is gemaakt, 
kan daartegen een bezwaarschrift wor-
den ingediend door belanghebbenden. 
Om als belanghebbende te worden aan-
gemerkt, moet het gaan om een eigen, 
persoonlijk, concreet en direct geraakt 
belang. 

Het bezwaarschrift moet worden onderte-
kend en moet tenminste bevatten:
-  de naam en het adres van degene die 

het bezwaar indient
- de dagtekening;
-  een omschrijving van het besluit waar-

tegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar. 
Als termijn voor het indienen van een 
bezwaarschrift geldt 6 weken vanaf de 
datum dat het besluit aan de aanvrager 
is toegestuurd of uitgereikt. 

Het indienen van een bezwaarschrift 
schorst de werking van ons besluit niet. 
Het kan zijn dat u van mening bent dat 
hierdoor een onaanvaardbare situatie 
ontstaat, die zo spoedeisend is dat op 
korte termijn een voorlopige voorzie-
ning moet worden getroffen. In dat geval 

kunt u de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 
Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch
schriftelijk verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen (art. 8:81 Awb) 
Voor het indienen van een verzoek om 
voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd. 

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

Wat doet de gemeente met uw ziens-
wijze?
Na afloop van de ter inzage termijn wordt 
een besluit genomen. Uw zienswijze en 
een eventuele reactie hierop van de aan-
vrager, worden hierbij betrokken. Als in-
diener van een zienswijze wordt u op de 
hoogte gebracht van het besluit. 

Beroepschrift (procedure 3)
Tegen het besluit staat beroep open. 
Nadat het besluit bekend is gemaakt, kan 
daartegen een beroepschrift worden in-
gediend door belanghebbenden. Om als 
belanghebbende te worden aangemerkt, 
moet het gaan om een eigen, persoon-
lijk, concreet en direct geraakt belang. 

Het beroepschrift moet worden onderte-
kend en moet tenminste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;
-  een omschrijving van het besluit waar-

tegen het beroep is gericht;
- de gronden van het beroep.
Indien het een besluit betreft dat is ge-
nomen op grond van de Wet Milieube-
heer dient het beroepschrift te worden 
gericht aan: Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

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

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

-  Voor besluiten op grond van de Wet   
milieubeheer:

de voorzitter van de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State; Post-
bus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage
- Voor overige besluiten:
Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
’s-Hertogenbosch Sector Bestuursrecht, 
Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch
Voor het indienen van een beroepschrift 
en een verzoek om voorlopige voorzie-
ning is griffierecht verschuldigd.

 

Bij de klachtenadviescommissie kunnen huurders en woningzoekenden klachten in-
dienen over de handelswijze of dienstverlening van de corporaties. De commissie 
beoordeelt deze klachten en brengt een gekwalificeerd advies uit aan de directeur 
van de betreffende woningcorporatie. Ook kan de commissie, naar aanleiding van de 
door haar behandelde klachten, gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.

De commissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen. Gezien de samenstel-
ling van de commissie wordt er op dit moment gezocht naar een vertegenwoordiger 
vanuit Sint Oedenrode is, met een maatschappelijke betrokkenheid.
Kandidaten die zich herkennen in onderstaand profiel worden uitgenodigd te sol-
liciteren: 
•	 Affiniteit	met	maatschappelijke	en	volkshuisvestelijke	vraagstukken,	
•	 Ervaring	met	of	belangstelling	voor	het	behandelen	van	klachten	

Er	mag	geen	directe	relatie	bestaan	tussen	de	leden	van	de	commissie	en	een	van	de	
aangesloten corporaties, of het werkveld van deze corporaties. Zie voor een nadere 
omschrijving van dit punt / voor het volledige reglement van de klachtenadviescom-
missie www.wovesto.nl (informatie / brochures en folders / woonwijzers). Voor de 
werkzaamheden van de commissieleden wordt een geringe vergoeding verstrekt.

U kunt uw sollicitatie uiterlijk 20 oktober richten aan: Wovesto, Postbus 140, 5490 
AC	Sint	Oedenrode.	Voor	vragen	kunt	u	contact	opnemen	met	de	Manager	Woon-
diensten, de heer J. de Laat  0413 – 476910

De	Woningcorporaties	Huis	&	Erf	(Schijndel),	
Sint-Joseph (Boxtel) en Wovesto (Sint Oedenrode) 
hebben sinds kort een gezamenlijke klachtenadvies-
commissie. Deze klachtenadviescommissie is op 
zoek naar een lid.

Gezocht

Lid Klachtenadviescommissie

Personeel

Vrijwilligerssteunpunt zoekt 
vrijwilligers voor Sensoor

Salus vrijwilligerssteunpunt is 
voor Sensoor, een telefonische 
hulpdienst, op zoek naar vrijwil-
ligers. Sensoor staat mensen die 
een luisterend oor nodig hebben 
dag en nacht te woord.

Als vrijwilliger bij Sensoor sta je 

midden in de maatschappij. Door 
goede training en begeleiding 
word je een deskundige gespreks-
partner. Behalve voor de telefo-
nische hulpdienst, zoeken een 
aantal Sensoorvestigingen ook 
vrijwilligers voor de chathulp en 
de e-mailhulp. Gemiddeld werk je 
een dienst van vier uur per week. 
Regelmatig starten er basistrainin-
gen voor nieuwe vrijwilligers.

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

Lezing door Jaap Scholten met 
muzikale omlijsting door het Oli-
via accordeon duo op 16 oktober 
in kasteel Henkenshage, aanvang 
20.00 uur.

Op 16 oktober a.s. wordt door 
boekhandel ’t Paperas, de biblio-
theek en het Roois Kultuur Kontakt 
de eerste lezing van het nieuwe 
literaire seizoen georganiseerd in 
Kasteel Henkenshage. Deze lezing 
wordt gegeven door de heer Jaap 
Scholten.

Jaap Scholten (1963) werd bekend 
met de roman Tachtig uit 1996, 
waarin de rebelse jongeman Frede-
rik van H., een telg uit een Twents 
textielgeslacht centraal staat. Ook 
Scholten kwam uit zo’n familie en 
als jongeman zette hij zich af tegen 
het aristocratische milieu waarin hij 
opgroeide.

Scholten studeerde industriële en 
grafische vormgeving in Delft en 
Rotterdam. Daarna had hij aller-
lei baantjes, zoals barkeeper en 
chauffeur, voordat hij zich op het 
schrijven richtte.

Na het succes van de roman Tach-
tig wijdde Scholten zich geheel aan 
het schrijven. In 2001 verscheen 
zijn tweede roman Morgenster, 
waarin de Molukse treinkaping op 
11 juni 1977 een belangrijke rol 
speelt. In 2008 verscheen de ro-
man De wet van Spengler.

Voor zijn historische roman Ka-
meraad Baron (2011) over de 
geschiedenis van de Hongaarse 
aristocratie ontving hij de Libris 
Geschiedenis Prijs.

Jaap Scholten is getrouwd met een 
Hongaarse vrouw en hij woont en 
werkt grotendeels in Hongarije.
Het Olivia accordeon duo be-
staande uit Brechje van den Brand 
en Marie van den Heuvel zal het 
optreden door Scholten opluiste-
ren met Hongaarse muziek.
De lezing wordt georganiseerd 
door boekhandel ’t Paperas, de 
bibliotheek en het RKK. Datum 16 
oktober 2012, aanvang 20.00 uur, 
locatie kasteel Henkenshage. 
Kaarten à € 10 verkrijgbaar bij 
boekhandel ’t Paperas en de bi-
bliotheek en aan de zaal. Leer-
lingen en studenten met een pas 

betalen € 3,50. Voor leden van de 
bibliotheek geldt een speciale kor-
ting.

Lezing in kasteel Henkenshage

CDA Rooi op 
Facebook
Sinds dit weekend heeft de CDA 
afdeling Rooi een eigen face-
book-pagina. Met toestemming 
van www.mooirooi.nl en met 
vermelding van de fotograaf Jan 
Ebbenn zijn een 60-tal foto's ge-
plaatst van het werkbezoek van 
het landelijk CDA aan Rooi op 27 
augustus. Elke foto is voorzien 
van een bijschrift en zo is een 
leuk verslag ontstaan.

Iedereen wordt uitgenodigd 
naar deze pagina van CDA Rooi 
te gaan en mag reacties geven 
en mag natuurlijk ook vrienden 
worden van het CDA Rooi.

De bedoeling is dat in de toe-
komst alle activteiten van het 
CDA in Rooi op deze pagina  op 
facebook zullen worden vermeld.

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws

Verkeer
Verkeer Neulstraat gestremd van 15 tot en met 19 oktober 
(of zoveel langer als nodig is).
In de Neulstraat wordt, als het weer het 
toelaat, in de week van 15 tot en met 19 
oktober schilderwerk uitgevoerd. De ko-

zijnen in de gevel aan de kant van 
Albert Heijn worden dan geverfd.

Mogelijk ondervindt het verkeer soms 
enige overlast van stremming.  
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Naam: Ilona Bax
Leeftijd: 19 jaar

Mijn naam is Ilona Bax en ben 19 
jaar sinds augustus 2011 volg ik 
de studie Dier Management bol 4 
aan het Groenhorstcollege in Barneveld. 

Wat ik leuk vind aan mijn studie is dat ik ontzettend veel leer over 
omgaan, het hanteren en het verzorgen van de dieren. Het leuke 
aan het Groenhorst is dat er zo veel praktijk is. De dieren die ik 
het leukst vind om te verzorgen zijn de reptielen, slangen en de 
boerderij dieren. Ook heb ik veel stage wat ik erg leuk vind. Ik heb 
bij Police Dogs Centre stage gelopen waar ik veel heb geleerd. Mo-
menteel loop ik stage bij dierenspeciaalzaak De Borchmolen waar 
ik het erg naar mijn zin heb en veel leer over het werken in een 
dierenspeciaalzaak.

Na mijn studie zou het mij leuk lijken om in een dierenspeciaalzaak 
te werken om uiteindelijk verder hogerop te komen. Of ik wil een 
hbo studie gaan volgen: Major Applied animal science hierbij leer ik 
mee werken aan wetenschappelijk onderzoek. Maar ik heb nog 2/3 
jaar om te beslissen wat ik ga doen dus ik heb tijd zat. 

Ik wil deze rubriek doorgeven aan Max Holdijk. 

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

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, geeft Van Tiel tijdens de 
actiemaand oktober meer haard 
voor uw geld.  

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 toonaan-

gevend in de haardbranche. Voor 
ieder type huis, inrichting en be-
woner 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.    

‘Waar de haard’ campagne
Alle haardopstellingen worden bij 
Van Tiel in een huiselijke sfeer en in 
combinatie met meubels en acces-

soires gepresenteerd. Daardoor is 
het gemakkelijker een beeld te vor-
men van wat een open haard met 
een interieur kan doen. Met de lu-
dieke ‘Waar de Haard’-poster maakt 
Van Tiel dat nog eenvoudiger. Door 
deze levensechte haardposter thuis 
op verschillende plekken op te han-
gen en te fotograferen, wordt direct 
duidelijk waar een haard mooi zou 
staan. De foto’s kunnen vervolgens 
bij Van Tiel worden besproken en 
uitgewerkt. 

Oktober actiemaand 
Speciaal voor het 12,5 jarig be-
staan heeft van Tiel in de maand 
oktober verschillende jubileumac-
ties opgezet. Zo geeft de haard-
specialist ruim 400 euro korting 
op de Faber Haakon Black houtka-
chel, en ruim 600 euro op de Dru 
Trio Black Edition gaskachel. Tot en 
met 31 oktober zijn alle haarden 
en kachels bovendien vrijgesteld 
van BTW. Op 7 oktober en 21 ok-
tober zijn er twee extra koopzon-
dagen. Van Tiel Haard & Interieur 
is dan geopend van 12.00 uur tot 
17.00 uur. 

advertorial

Thema-avond  “Pubers”

Is bij u thuis ook de pubertijd aange-
broken en zou u graag meer willen 
weten over deze periode? Kom dan 
naar de thema avond pubers! We 
bieden u tijdens deze interactieve 
avond een gevarieerd programma.

Wanneer: Dinsdag 30 oktober
Tijd: Van 18.30 tot 22.00 uur
Waar: Mariendael, Sint-Oedenrode  

Er zijn geen kosten aan verbonden.  
Graag aanmelden op onderstaan-
de adres.
18.30 uur: Zaal open, koffie en 
thee

19.00 uur: Opening door het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin Cjg-
geeftantwoord
19.05 uur: Inleiding Mariëlle Ca-
sant, psycholoog binnen de GGD, 
over de ontwikkeling van pubers 
19.40 uur: Theatergroep Helder 
speelt diverse herkenbare scènes 
over de onderwerpen alcohol, 
drugs en social media. De onder-
werpen worden ingeleid door des-
kundigen van de GGD, Novadic-
Kentron en Jongerenwerk Salus. 
21.00 uur: Workshops met de on-
derwerpen alcohol, drugs en social 
media. Middels een rouleersys-
teem kan men aansluiten bij deze 
3 onderwerpen.
22.00 uur: Afsluiting van de avond

0800-254 00 00  
info@cjggeeftantwoord.nl

Geniet maar drink met mate - Alcohol onder de 16, natuurlijk niet
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Villa Massa
Limoncello

0.7 liter

jonge
jenever

1 liter

Goblet

Smirnoff
vodka
0.7 liter

bitter
1 liter

Jachtbitter

Glentalloch
Scotch

1 liter
vieux
1 liter

Parade

port
Ruby

Tawny
White

0.75 liter

Calem
9.

332

95

Voor de Beste wijnen
moet u bij de BesteSlijter zijn

12.45

13.45
10.45

15.95
13.95

7.95

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

0413-820285  ·  info@fruitcakestudio.nl  ·  www.fruitcakestudio.nl

2012-06-20.indd   1 6/20/12   6:07 PM

Het andere Wenen

Een concert van het Roois Ge-
mengd Koor en het Princenhage’s 
Mannenkoor uit Breda, zondag 7 
oktober in Mariendael om 11.30 
uur.

Het afgelopen jaar heeft het Roois 
Gemengd Koor een aantal concer-
ten uitgevoerd in samenwerking 
met andere koren. Nu was er het 
tweede optreden met het Prin-

cenhage’s Mannenkoor uit Breda. 
Het contact met dit mannenkoor 
is bijzonder. In de laatste zestig 
jaar heeft het RGK geen eigen 
vierstemmig zingend (profaan) 
mannenkoor gehad. Daarom is de 
combinatie van dit mannenkoor 
met het Roois gemengd Koor uit-
zonderlijk. Het eerste gezamenlijk 
optreden in Breda vormde de op-
maat naar dit bijzonder concert.

Je hebt het “Ene Wenen” dat gaat 
over het bekende toeristisch We-
nen, zoal o.a. het Prater, Schloss 
Schonbrun, het huis van Hundert-
wasser en de koetsjes. Dit concert 
ging over het “Andere Wenen” 
over Weense koormuziek  van be-
kende en minder bekende  com-
ponisten. Om half twaalf begon 
het concert en de 2 koren ston-
den, zaten, naast elkaar, in de 
grote zaal van Mariendael en in 
zaal zaten ook nog meer dan 100 
belangstellenden, dus het was een 
tjok vol huis. Op het diascherm 
voor ons zagen we steeds het 
programma, dat aangaf wat er 
gezongen werd. (Een goed idee)

Voor de pauze zong eerst het Bre-
da’s mannenkoor, “Priesterchor” 
van Wofgang A. Mozart en 3 wer-
ken van Anton Bruckner, “Troste-
rin Musik”, “Das edle Herz”en 
“Am Grabe”. Het Roois Gemengd 
Koor was nu aan de beurt met 3 
werken Van Johann Michael Hay-
den en 6 noctures van Wolfgang 
A. Mozart. Na de pauze hoorden 

we meer vrolijke liederen. Eerst 4 
werken van Franz Schubert, door 
het mannenkoor en daarna door 
het Gemengd Koor, “Schmeichel-
nd, hold und lieblich” van Ludwig 
von Beethoven, “Rosmarin” en 
“Mein Madel hat einen Rosen-
mund” van Johannes Brahms en 
tenslotte “An der schonen blauen 
Donau” van Johann Strauss Jr. 
met een dubbele bezetting aan de 
vleugel. Het was een inspirerend 
prachtig concert , des te meer dat 
buiten de herfst zon scheen en de 
natuur prachtig gekleurd was. Je 
kon dit zien omdat de 
decor gordijnen niet 
dicht waren. 

De dirigent van dit 
Weens concert was 
Ad Vergouwen, Henk 
van Riel en Marlous 
Nypels bespeelden 
de vleugel en het 
ontwerp van de om-
slag van het mooie 
programma boekje 
en affiche was ge-
daan door Daan van 
Amesfoort en de pre-
sentatieteksten door 
Jef De Schepper.
Ps Het Roois Ge-
mengd Koor komt 
mannen (bassen en 
tenoren) te kort,
 info via 
www.rooisgemengd-
koor.nl.

Timmerwerk? 
 

DE KLUSSENIER  
DOET HET! 

Ook: 
Onderhoud 

Keukens 
Reparatie 
Dakraam 

Bas van Zon 
Mercuriusstraat 21 

5694 TA Son en Breugel 
Tel: 0499 - 47 69 66            

Mobiel: 06 - 18 16 14 47  
b.vanzon@klussenier.nl 

www.klussenier.nl 
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Tussen Mariahout en Zijtaart ligt 
historische grond: de bocht in de 
Veghelsedijk. Want hier is het in 
1972 allemaal begonnen; in de 
avonduren, op de boerderij, met 
één auto. Daarna ging het snel. 
De Veghelsedijk werd ingeruild 
voor de Mariastraat en anno 2012 
viert Auto Corsten zijn veertigja-
rig jubileum.

Sleutelen
Auto Corsten, officieel Opel is een 
begrip. Een bedrijf met een weg-
ligging om u tegen te zeggen. Op-
richter Jan Corsten wordt 5 okto-
ber 65 jaar en zoon Bart neemt het 
van hem over. Veertig jaar is een 
mijlpaal, een jubileum. Tijd voor 
een terugblik. Of om met Jan Cor-
sten te spreken: “Mijn ouders had-
den liever dat ik op de boerderij 
was komen werken. Maar ik wilde 
liever sleutelen. Als monteur kluste 
ik in de avonduren bij. De klanten 
kwamen uit de regio. Al gauw had 
ik vier mensen in dienst.”

Geheim
Met technisch inzicht en commer-
cieel talent kun je het ver schop-
pen. De zaak die goed liep, is in de 
loop der jaren alleen maar beter 
gaan draaien. Het geheim? “Ei-
genlijk is dat er niet,” vertelt Jan. 
“Je moet de juiste mensen om je 
heen hebben, klanten willen hel-
pen en kwaliteit leveren. Lange 
werkdagen horen daarbij. Ik heb 
gelukkig altijd kunnen terugvallen 

op echtgenote Toos, mijn steun en 
toeverlaat.” 

Koning klant
De klanten van Auto Corsten zijn 
meestal klanten voor jaren. Leuke 
klanten. Jan noemt onder meer 
zijn leraren van de LTS, voetballer 
John de Wolf en Tourcoryfee Hen-
ry Boumans. Guus Meeuwis heeft 
hier zijn eerste BMW gekocht. Hoe 
ver ga je voor een klant? “Heel 
ver eigenlijk”, aldus Jan. De klant 
is koning. Wir leben auto’s is het 
motto van Opel. Wir leben klanten 
het onze. Mond-tot-mondreclame 
doet de rest. Persoonlijke aandacht 
is belangrijk. In het internettijdperk 
is dat anders geworden. Veel zaken 
worden via de e-mail gedaan.”

Met handen en voeten
Vroeger kwamen de klanten voor-
namelijk uit de regio. Tegenwoor-
dig komen ze van heinde en verre. 
Mariahout staat als global village 
op de kaart. Geheel Europa en ver 
daarbuiten weet men de weg en 
de wereld is er kind aan huis. Hoe 
is dat zo gekomen? Jan Corsten: 
“Het is allemaal begonnen op de 
automarkt in Utrecht. Daar heb ik 
mijn contacten gelegd. Of ik een 
talenknobbel heb? Nou, nee. Jam-
mer genoeg heb ik nooit Engels 
geleerd. Daar heb je meer aan dan 
aan de catechismus. Praten ging 
met handen en voeten. De reken-
machine sprak boekdelen. Zo heb 
ik mijn netwerk opgebouwd. Bart 

plukt daar de vruchten van. Zeker 
in combinatie met internet. Dat 
heeft de markt vergroot.”

Bart, de opvolger
Zijn vijfenzestigste verjaardag na-
dert. Jan Corsten lijkt niet iemand 
om achter de geraniums te gaan 
zitten. Iets dat je in veertig jaar 
hebt opgebouwd laat je niet een-
twee-drie los. Neemt hij gas terug 
als zoon Bart het stuur straks over-
neemt? “Bart heeft het stuur vijf 
jaar geleden al overgenomen. Die 
overgang is soepel verlopen. We 
hebben veel van elkaar geleerd. 
Bart heeft de e-business opgepakt 
en uitgebouwd. De handel via in-
ternet floreert. Uitstekend voor de 
risicospreiding. Zeker nu de consu-
ment de hand op de knip houdt en 
de benzineprijs torenhoog is. Voor-
lopig zal ik nog dagelijks op de zaak 
aanwezig zijn. Op termijn zal ik me 
geleidelijk aan terugtrekken.”

Hobby’s
Wie Jan kent weet dat hij graag bij 
Feyenoord op de tribune zit. En bij 
Helmond Sport. Daarnaast blaast 
hij op de tuba zijn partijtje mee bij 
de Grottendorfers. Hij heeft nog 
altijd muziekles en staat midden 
in het verenigingsleven. Harmonie 
St. Caecilia Lieshout/Mariahout, 
VV Mariahout en Jan Corsten 
horen bij elkaar. “Het bedrijfsle-
ven, sport en cultuur kunnen niet 
zonder elkaar” aldus de jubilaris in 
spe. Of hij nog wensen heeft voor 

zijn verjaardag? “Het mooiste ca-
deau is een bijdrage aan ons fonds 
om het verenigingsleven te onder-
steunen.” 

Mocht u hier meer over willen we-
ten dan kunt u contact opnemen 
via mail info@autocorsten.nl of te-
lefonisch  06-20404627.

40 jaar Auto Corsten

Jan Corsten jubileert

Enkele data 
Op 5 oktober wordt Jan Corsten 
vijfenzestig jaar. Dit jubileum én 
de bedrijfsoverdracht aan zoon 
Bart Corsten worden gevierd op 
zaterdag 13 oktober 2012. Dan 
vindt een receptie plaats tussen 
11.00 uur tot 19.00 uur. Locatie: 
Mariastraat 64 in Mariahout.

Het Roois Kultuur Kontakt brengt van Hotel Witlox  

Het lied van de krekel 

Het was een goed idee van het RKK 
om het toneelgezelschap van Her-
man v.d. Wijdeven uit te nodigen, 
Herman van de Wijdeven (geboren 
in Nijnsel in 1961) studeerde in 
1990 af aan de Theateropleiding 
van de Hogeschool Eindhoven en 
is sindsdien zeer actief in de thea-
ter wereld. Wij kennen hem van de 
‘Wetten van Kepler” van het festi-
val de Parade in Den Bosch. Nu is 
hij werkzaam bij Hotel Witlox. Op 
vrijdag 5 oktober speelde het gezel-
schap “het lied van de krekel” in 
Mariendael om 20.00 uur.

Hotel Witlox is een Vlaams-Neder-
lands gezelschap dat werkt in Til-
burg en de Warande in Turnhout. 
Het lied van de Krekel, een muzi-
kale voorstelling voor twee acteurs 
en twee muzikanten, gaat over 
een liefde. Over een oorlog. Over 
liefde in tijden van oorlog.

Als kind hoorde Herman van de 
Wijdeven, geboren in Nijnsel, al 

verhalen over de Indiegangers, 
o.a. van zijn oude buurman. (In-
diegangers waren jonge soldaten 
die naar Nederlands-Indie (1946-
1950) moesten om daar te vech-
ten tijden de  politionele acties. 

Het verhaal:
Een jonge Brabantse soldaat moet 
naar  Nederlands- Indie om daar 
te vechten en daar in de vreemde 
ontmoet hij het meisje Sinah en 
hij wordt hevig verliefd op haar.  
Sinah heeft echter een man die 
van ’s morgenvroeg tot ’s avond 
laat op hun rijstveld werkt en wei-
nig tijd voor haar heeft en als hij 
’s avonds moe thuis komt gaat hij 
meteen slapen.

Sinah heeft ook interesse in de 
jonge soldaat en raakt in verwach-
ting van hem, de soldaat weet dat 
niet want de oorlog drijft hun uit 
elkaar. Een paar jaar later komt de 
soldaat terug naar de dessa van 
zijn geliefde Sinah. En dan gebeurt 

er iets vreselijks. Het is een verhaal 
over de onmogelijke liefde tussen 
2 culturen, vreemd gaan en kin-
derwensen.

Het was muisstil in de zaal, tijdens 
deze muzikale theateruitvoering, 
de toneelvloer was omgebouwd 
tot een rijstveld waarin het water 
niet ontbrak en het decor vormde 
op de achtergrond een prachtige 
heldere sterrenhemel. De stem-
mige muziek en de voortreffelijke 
belichting en vooral het spel en de 
teksten van de 2 acteurs vormden 
een prachtig geheel. Kortom; het 
was geweldig. Hulde aan het RKK 
met name de werkgroep Muziek 
en Theater.

 Compositie: Laetitia van Krieken / 
Tekst: Herman van de Wijdeven / 
Beeld: Simon Haen / Regie: Natha-
lie Roymans / Dramaturgie: Hans 
van den Boom / Spel: Emmanuelle 
Maridjan-Koop, Laetitia van Krie-
ken, Herman van de Wijdeven

 

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e
 

 
Eindhoven, Leenderweg 277e

 

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

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

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

Openingstijden
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Nieuw geschilderd kunstwerk in centrum Sint-Oedenrode Stichting De Boelaars-Hoeve  

stopt met haar activiteiten
De Stichting De Boelaars-Hoeve 
stopt per 1 januari 2013 met haar 
activiteiten op de historische 
boerderij, genaamd De Boelaars-
Hoeve, aan de Slophoosweg 1 in 
Olland (Sint-Oedenrode). De ei-
genaar, Henk van de Moosdijk, 
heeft besloten om een andere 
invulling te geven aan zijn woon-
boerderij.  

De  Stichting  De Boelaars-Hoeve 
en voorheen Stichting de Kern 
hebben  11 jaren  gebruik gemaakt 
van deze cultuurhistorisch  waar-
devolle hoeve. De Boelaars-Hoeve 
als geheel vergt een dusdanige 
inzet en tijd, dat de eigenaar  het 
verstandig vindt zich geleidelijk 
aan terug te trekken, zodat zijn 
kinderen de bewoning ervan kun-
nen overnemen. In goed overleg 
met de eigenaar heeft de Stich-
ting De Boelaars-Hoeve daarom 
besloten aan het eind van dit jaar 
te stoppen met de arrangementen 
die zij 11 jaren met vele vrijwilli-
gers en met groot succes heeft ge-
organiseerd  en uitgevoerd.
 
In 2001 startte Henk van de Moos-
dijk met  een aantal goede beken-
den, waaronder Gijs van Aarle en 
de onlangs overleden Frans Oerle-
mans, met het waarmaken van zijn 
droom om de mensen in de om-
geving van Sint-Oedenrode kennis 
te laten maken met de cultuurhis-
torie, zoals die op vele boerderijen 
vroeger was te zien. 
Het middelpunt van die activi-
teiten was het bakken van brood 
in een authentiek bakhuisje, dat 
op zijn erf staat. Daarnaast kon 
men genieten van een heem- en 
kruidentuin . Ook was er een ex-
positie “Van graan tot  brood” te 
bezichtigen  op D’n  Deel, tevens 
ontvangstruimte. Daaromheen 
werden tal van arrangementen 
georganiseerd. Een paar jaar later 
richtte hij met  5 bestuursleden  
waaronder zijn dochter de Stich-
ting De Kern op. Deze werd in 
2006 opgevolgd door de Stichting 
De Boelaars - Hoeve, met Henk 
Prins als voorzitter. Deze werd in 
2008 opgevolgd door Cees van 
Rossum.
 

Nadat Henk van de Moosdijk in 
2008 van doctoren  te horen kreeg, 
dat hij het een stuk rustiger aan 
moest doen, werd Henk Lavrijssen 
aangesteld als projectleider.
 
Henk van de Moosdijk bleef actief 
bezig als vrijwilliger en door het 
ziek worden  van Henk Lavrijssen 
namen de dagelijkse werkzaamhe-
den op De Boelaars-Hoeve weer 
toe en kwamen weer op hem neer. 
Dit heeft hem doen besluiten om 
per 1 januari 2013 volledig te stop-
pen. 
 
De Stichting De Boelaars-Hoeve 
heeft een aantal  jaren met de hulp 
van vele vrijwilligers een groot 
aantal arrangementen georgani-
seerd voor mensen uit de hele re-
gio, die met name aangetrokken 
werden door de unieke sfeer die er 
hangt rond de historische boerde-
rij, met de oude deel, z'n bakhuis-
je, de boomgaard en de heem- en 
kruidentuin.
Het kinder-bakproject voor alle ba-
sisscholen van de Gemeente Sint-
Oedenrode  is jaren achter elkaar 
een groot succes geweest. Het 
heeft ervoor gezorgd dat vele kin-
deren de kans kregen om  kennis 
te maken  met het broodbakken 
op de boerderij. Zij hebben mogen 
ervaren  en beleven wat boeren 
ervoor moesten doen voordat ze 
letterlijk “ brood op de plank had-
den”.
Ook de Open Dagen werden jaar-
lijks door vele honderden mensen 
bezocht,  waarbij we vaak de op-
merking mochten horen…….” het 
is net of we weer thuis komen….”
 
Gelukkig verdwijnt het gedachten-
goed van de Stichting niet uit Rooi 
en Olland. De dochter en schoon-
zoon van de familie Van Heeswijk 
aan de Boxtelseweg hebben grote 
interesse om een aantal activitei-
ten over te nemen op de oude mo-
numentale boerderij, die ze bezig 
zijn op te knappen en onder an-
dere te verrijken met een prachtige 
Vlaamse Schuur.
Begin volgend jaar hopen ze zo ver 
te zijn, dat er gasten kunnen wor-
den ontvangen.

Kossen | Design

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

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

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

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs

7 dagen in de week 24- uurs service

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

Telefoonnummer 0499-373721, BGG 06-53344370

Het witte huisje aan de Borchgrave tegenover de 
Hema heeft een artistieke twist gekregen. Donder-
dag 4 oktober was creatieveling Agnes van Aarle al 
druk bezig om de beginselen op de wand te schil-
deren. 

Wat is de reden achter het kunstwerk? “Het is puur 
decoratief voor Rooi centrum, om het centrum 
van ons dorp nóg mooier te maken” vertelt 
kunstenares Agnes ietwat bescheiden. Twin-
tig jaar geleden maakte ze haar eerste 
wandschildering, sindsdien is de pas-
sie voor het schilderen alleen maar 
groter geworden. “Het gebouw 
wordt nog ouder gemaakt dan 
het al is” zegt Agnes, ter-
wijl ze de veelbelovende 
schetsen laat zien. 

“Deze wand-
schilde-

ring wordt in een Anton Pieck stijltje geschilderd. Ik 
ga de ogen een beetje voor de gek houden” grapt ze. 

Rooi heeft er vanaf nu een nieuw kunstwerk bij en 
daar mogen we best trots op zijn. 

Het Roois gemengd koor krijgt 
een eigen Mis. Dirigent Ad Ver-
gouwen schreef de Mis voor het 
Rooise koor. Maandag 15 okto-
ber zal hij de Mis officieel aan 
het koor schenken. Vergouwen 
componeerde nieuwe muziek bij 
het al eeuwenoude Kyrie, Gloria, 
Sanctus en Benedictus en Agnus 
Dei  Aan de teksten veranderde hij 
niets, maar van de muziek maak-
te de musicus uit Udenhout iets 
compleet nieuws.

Vergouwen stelde enkele eisen aan 
zich zelf toen hij de nieuwe muziek 
componeerde. Hij wilde de muziek 
een mooie melodie geven, dan kan 
iedereen de muziek gemakkelijk 

zingen. De mis is driestem-
mig, voor het geval niet alle 
stemmen aanwezig zijn. Als 
er alten, een sopranen en 
mannenstemmen zijn, kan 
het koor de mis zingen. Ook 
als  de dirigent verhinderd 
is, belet dat het koor niet.

Niet te veel georganiseer
Maar Ad keek verder, hij 
hield ook rekening met de 

instrumenten. Hij was hier heel 
praktisch. In bijna elke kerk vind je 
wel een orgel. dus moet je de mu-
ziek op een orgel kunnen spelen. 
Andere instrumenten hoeven niet, 
voor ieder instrument is een muzi-
kant nodig. Die bij elkaar tromme-
len is veel georganiseer en geeft 
praktische problemen.

Goede tijden, slechte tijden
De leden van het koor kennen el-
kaar al vaak meer dan veertig jaar. 
In die tijd is het koor een hechte 
club geworden. Er valt dan ook 
regelmatig wat te vieren of te be-
treuren. De leden delen hun ge-
voelens met elkaar door te zingen. 
De mis is geschreven voor goede 

en voor slechte tijden. Op droe-
vige momenten, of als het volgens 
de liturgie niet gebruikelijk is, slaat 
het koor het Gloria over. 

Meer dan alleen het Roois ge-
mengd koor
Als Vergouwen vertelt, heeft hij 
het regelmatig over de goede on-
derlinge banden in het Roois koor. 
De onderlinge verbondenheid is 
anders dan bij de andere twee ko-
ren die hij  dirigeert. Naast dirigent 
van het Roois gemengd koor is hij 
ook dirigent van het toonkunst-
koor 'Aurora' uit Oosterhout en 
het 'Princenhage's mannenkoor' 
uit Breda. 

Wie denkt dat daarmee de muzi-
kale week van Vergouwen vol zit 
heeft het mis. Overdag is hij lo-
cale coördinator en pianodocent 
van Factorium podiumkunsten in 
Oisterwijk. Dat is een instelling die 
met MIK is te vergelijken. Daar-
naast gaat Ad twee keer per jaar 
naar Krasnoyarsk in Siberië, want 
daar is hij gastdocent aan het pe-
dagogisch college nr. 1 van die 
stad.

Roois gemengd koor krijgt eigen mis

Ad Vergouwen, dirigent van RGK

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

Ginderdoor 55, tussen Lieshout & Mariahout tel 0499-423131 www.josmartens.nl
OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD

woensdag17 oktober 2012

Kubota opstap Mooi Rooi - Nuenense krant.indd   1 8/30/2012   3:08:38 PM
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Een kijkje achter de schermen op Pluimveebedrijf 
van Acht

In kader van Wereld Eidag houdt 
pluimveebedrijf van Acht twee 
opendagen tijdens het weekend 
van 13 en 14 oktober. Zo zijn er 
leuke doedingetjes voor kinde-
ren en kun je er een rondleiding 
volgen. Een paar leuke redenen 
om even langs te hippen bij het 
pluimveebedrijf aan de Sonsehei-
deweg. 

Het bedrijf ligt in het mooie bui-
tengebied van Sint-Oedenrode. 
Een van de stallen is zo ingericht, 
dat de kippen zowel buiten als on-
der een afdak kunnen scharrelen 
op een terrein van ongeveer tien 
hectare groot. In de scharrelstal 
kunnen de kippen vrij bewegen 
en hebben ze op elk niveau water, 
voer en legnesten waardoor een 
rustige leefomgeving gecreëerd 
wordt. Het bedrijf houdt reke-
ning met het dierenwelzijn en de 
nieuwste milieu eisen en beschikt 
tegenwoordig over twee sterren 
voor “Beter Leven”, gekregen van 
de Dierenbescherming.
Kinderen kunnen zich tijdens de 

opendagen helemaal uitleven met 
eierdozen schilderen, pannenkoe-
ken bakken of kippen voeren. Vind 
u dit nou een leuk idee voor een 
kinderfeestje? Het pluimveebe-
drijf organiseert regelmatig leuke 
activiteiten en kinderfeestjes zijn 
er daar één van. Op de website 

van “Kippetje Luna” wordt uitleg 
gegeven over dit leuke idee. De 
kinderen hebben dan verschillende 
mogelijkheden om het bedrijf te 
leren kennen, met kippen in aan-
raking te komen of creatief bezig 
te zijn. 

Tijdens de opendagen zijn er spe-
ciale T-shirts te koop voor Alpe 
d’HuZes, een sponsortocht tegen 
kanker. Deze shirts zijn verkrijg-
baar op het bedrijf en kosten tien 
euro per stuk, waarvan de uitein-
delijke opbrengst in zijn geheel 
naar de stichting “Big Challenge” 
gaat. De teller staat nu al op 1,8 
miljoen euro en dankzij uw bij-
drage kan dat natuurlijk alleen nog 
maar meer worden.

Zaterdag 13 oktober kun je het 
bedrijf van 14:00 tot 17:00 bezoe-
ken, zondag 14 oktober van 11:00 
tot 17:00.
Sonseheideweg 9
5492 TF Sint-Oedenrode
 www.kippetjeluna.nl

Mantelzorger ontmoet mantelzorger
Welzijn Salus organi-
seert op dinsdag 23 
oktober van 14:00 
– 15:30 uur a.s. een 

ontmoetingsbijeenkomst voor alle 
mantelzorgers in Sint-Oedenrode. De 
eerdere bijeenkomsten werden ge-
organiseerd naar aanleiding van een 
inventarisatie tijdens bijeenkomsten 
voor mantelzorgers. Het bleek dat 
mantelzorgers elkaar graag willen 
ontmoeten. Ze hebben behoefte aan 
ontspanning, uitwisseling van erva-
ringen en overdracht van informatie.

De ontmoeting
De middag wordt gehouden in het 
Damiaancentrum aan de Schijn-
delseweg 46. Op verzoek van een 
aantal mantelzorgers is het de be-
doeling de middag in te ruimen voor 
het delen van ervaringen en het uit-

wisselen van tips en adviezen. 
Voor vragen en aanmelding, graag 
voor 19 oktober a.s., kunt u op 
werkdagen contact opnemen met:
Welzijn Salus, Janny Forsten, te-
lefoon 0413 – 476149, e-mail 
j.forsten@welzijnsalus.nl

Om alvast te noteren
-  Op zaterdag 10 november 2012 

is de landelijke Dag van de Man-
telzorg en wordt er een ontspan-
nende middag georganiseerd van 
14:00 – 17:00 uur in Odendael 
met workshops en wordt afgeslo-
ten met een High Tea

-  Op donderdag 29 november 2012 
wordt van 14:00 – 15:30 uur in 
Odendael een workshop Mind-
fulness gepresenteerd door mevr. 
Maria Naus van de afd. Preventie 
van GGZ Oost Brabant.

 

A.S. ZONDAG OPEN 
VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

Wij gaan stoppen met onze Meubelwinkel.
Topmerken met Megakorting

DIEZ • SCHUITEMA • 3B • BAAN • MACHALKE  
MACAZZ • VI-SPRING • KARAT • HOFSTEDE

alles tegen bodem prijzen OP = OP!

www.vanzutpheninterieurs.nl

 Hertog Janplein 27 - 5469 BJ  Erp (Veghel)
Tel. 0413 21 28 30

W O N E N  •  S L A P E N

TOT 

80%
KORTING

wettelijk bepaalde normen. Onze pedagogisch medewerkers die de groepen leiden en de kin-
deren verzorgen en opvoeden, zijn professionele krachten. 

Leeftijdsgerichte aanpak
Kinderopvang Humanitas biedt kinderen een aanbod dat past bij de leeftijd en behoeftes van 
het individuele kind. Voor de baby’s betekent dit bijvoorbeeld dat ze voldoende ruimte en ge-
legenheid hebben om zich vrij te bewegen en te ontwikkelen. De motorische ontwikkeling bij 
baby’s gaat razendsnel en daar dragen we graag ons steentje aan bij. Tijdens het eten en verzor-
gen, wanneer is er één op één contact met de pedagogisch medewerker is ontstaat er een band 
en groeit het vertrouwen. 

Keuze uit activiteiten
Dat intensieve contact met de medewerkers is ook voor peuters nog belangrijk. Zij zijn er echter 
ook aan toe om op eigen houtje dingen te ondernemen. In onze groepen zijn hoeken ingericht 
waar de kinderen zelf kunnen spelen. De oudere kinderen kiezen uit de activiteiten die we elke 
dag organiseren. Dan doen ze ook dingen samen met leeftijdsgenootjes uit andere groepen. Ze 
leren kiezen: waar wil ik vandaag aan meedoen? De ontwikkeling van interessegebieden wordt 
door een breed aanbod gestimuleerd.

Partner van de ouders
Onze pedagogisch medewerkers, experts op het gebied van opvoeding, bespreken de ontwik-
keling van het kind met de ouders. Het welzijn van hun kind staat centraal in een persoonlijk 
gesprek. We doen zoveel meer dan kinderen ‘opvangen’. Kinderopvang Humanitas is een be-
langrijke partner in de opvoeding. 

Volgende week komt u meer te weten over onze babygroepen en peutergroepen.

Kijk voor meer informatie op www.kinderopvanghumanitas.nl.
Laan ten Bogaerde 5 - 5491 GC - SINT-OEDENRODE - 0413-477763

Door: Ans Deneer, regiopedagoog.
Wat jonge kinderen in hun eerste jaren meemaken, legt mede de basis voor hun verdere ont-
wikkeling. Dit beseffen we bij Kinderopvang Humanitas goed en het maakt dat we ons erg ver-
antwoordelijk voelen voor  een goed aanbod. De inrichting en sfeer van onze locaties zijn er op 
gericht dat elk kind zich prettig en veilig voelt. Want kinderen die zich op hun gemak voelen, 
hebben zin om mee te doen met spelletjes, pra-
ten mee bij de gesprekjes aan tafel en durven 
uit te proberen wat ze allemaal kunnen op het 
klimtoestel. Je goed voelen is goed voor je ont-
wikkeling! 

Vaste groepen en pedagogisch medewerkers
Voor een veilig gevoel vinden wij het belangrijk 
met vaste groepen (stamgroepen) te werken. 
De kinderen ontmoeten daar speelgenootjes 
én vertrouwde pedagogisch medewerkers. Bij 
het aantal kinderen en het aantal pedagogisch 
medewerkers in een groep, houden wij ons aan 

Experts die ouders ondersteunen bij de opvoeding
Kinderopvang Humanitas in Sint Oedenrode

Wereldwijd sterven er honderddui-
zenden jonge vrouwen door aids. 
Help mee om dat te voorkomen!

we willen € 50.000 ophalen voor 
onderzoek naar een vaccin tegen 
hiv. Zo’n vaccin zal een enorme 
doorbraak betekenen. Juist voor 
jonge vrouwen, die extra kwets-

baar zijn voor hiv. 

Jouw bijdrage is hierbij van groot 
belang, dus help ook mee om een 
vaccin mogelijk te maken.

Met slechts € 2 kun jij een verschil 
maken: je investeert hiermee in 
wetenschappelijk onderzoek en 
dus ook in de toekomst van jonge 
vrouwen.

Wacht niet en doneer nu! 

www.aidsfonds.nl

Aidsfonds

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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Nijverheidsweg 24, 5492 NK Nijnsel 
Tel: (0413) 474 059, Fax: (0413) 470 200, info@garagemarkgraaff.nl

24

Nijverheidsweg 4
5492 NK 

Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476805

Bedrijventerrein Nijnsel 
www.vennotex.nl

 4

Ikar Keukens B.V. 
Industrieweg 12a - 5492 NG Sint-Oedenrode

Tel: 0413 491990
st.oedenrode@ikar-keukens.nl 

www.ikar-keukens.nl

Handelsweg 12
5492 NL, Sint Oedenrode

T 0413 - 476070
www.johnvanderzanden.nl

12

Handelsweg 1a
5492 NL sint-Oedenrode

T 0413-473131
www.zwembadenbouw.nl

Woensdag 8 juni 2011

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS 
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Tot ZiensIn Onze Showroom!

1a

14

Ook last van die nare lucht in uw auto? 
Laat deze verwijderen door middel van een ozonbehandeling

Voor het compleet reiningen van uw auto

www.carcleaningvanlaarhoven.nl
Handelsweg 11a | 5492 NL Sint-Oedenrode | 0413-47 61 98 | 06 - 20 30 81 05

Info@carcleaningvanlaarhoven.nl
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Industrieweg 31
T 0413 490790

Bedrijventerrein Nijnsel

HUYBERTS-KEUKENS.NL

Handelsweg 27
5492 NL  Sint-Oedenrode

T 0413-477605   F 0413-477601
www.abenreclame.nl

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

25

        

 

Handelsweg 23 | 5492 NL Sint-Oedenrode | T 0413 47 66 60
F 0413 47 61 77 | info@interieurenstijl.nl | www.interieurenstijl.nl

Leren vloeren en wanden- houten vloeren

Industrieweg 11 5492 NG Nijnsel | 0413-472184 | www.voss.nl

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal

11

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

12

Gespecialiseerd in: 
Volkswagen, Audi en Seat

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

4
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U kent dat vast wel: u bent goed gemutst, u hebt iets te vieren of u 
hebt gewoon zin en gaat lekker met z’n tweetjes of met z’n viertjes 
naar “het betere restaurant”. Wat dát is wordt, naast de exclusiviteit 
van de gerechten, vaak afgeleid van de bediening, die meestal wat 
formeler is. Het is de bedoeling dat de zwarte brigade, zoals het col-
lectief van gérant, sommelier, obers en stagiaires wordt genoemd, de 
pretentieuze bedoelingen van de chef bij de clientele weet over te 
brengen. Hoe goed bedoeld ook, bij mij leidt dat tot het ondergaan 
van een ongemakkelijke sfeer, dikwijls afgeroepen door de stuntelige 
houding van de tot prediker gebombardeerde serveerder/ster. “Mijn-
heer, mevrouw, voor u geserveerd de filet van reerug, in het midden 
van uw bord, met daar omheen van linksboven met de klok mee drie 
variaties op het Hollandse spruitje, daarnaast een schuim van rode 
kool, vervolgens poeder van geconfijte aardappelen en tenslotte, in 
het minikommetje, een jus, getrokken van zoethout en het reeënge-
wei”. Tijdens deze voordracht zit ik dan met samengeknepen billen 
en ballen op mijn bord te staren, culibeet die ik  ben, te bidden tot 
deze preek voorbij is, niet alleen voor mij, maar ook voor de blozende 
jongste bediende zelf. Maar natuurlijk, het stond toch ook allemaal 
op de kaart, datgene dat ik besteld had en moet dat dan nog ’n keer 
woord voor woord opgedreund worden? (Nog zoiets, het leger van 
culinaire na-apers zet tegenwoordig dit op de kaart, bijvoorbeeld: Fa-
zant, schorseneer, parmezaan, truffel, eigen jus. Ja, en dan moet zo’n 
jongetje of meisje dat komen uitleggen) Doe verdomme normaal, zet 
duidelijk op de kaart wat de gast mag verwachten en bespaar ons dat 
amateuristische toneelstukje, ’t is al duur genoeg. 

Bediening in een restaurant moet geruisloos zijn, steeds op de achter-
grond spiedend of de gasten niets tekort komen, adviserend indien 
gevraagd, en verder vriendelijk en asjeblieft niet te stijf, maar zéker 
niet te amicaal. Maar weinig restaurants weten hun goede obers/
gastheren aan zich te binden en waar dat wel gebeurt laten deze per-
sonen vaak een onuitwisbare, prettige herinnering achter. Ik noem er 
één: de reeds tien jaar gepensioneerde, maar nog steeds inzetbare, 
sommelier Noël van de culinaire tempel ’t Convent in Reninge (Bel-
gië), die op bescheiden wijze de gasten deelgenoot maakt van de 
mooie wijnen, die hij voor deze avond heeft uitgezocht. Hartverwar-
mend en absoluut een visitekaartje voor het restaurant, waar hij z’n 
halve leven heeft gewerkt.
Zo niet de friettent in een naburig dorp, waar de bakkende jonge-
lui allemaal dezelfde snelcursus hufterigheid hebben genoten. “Zeg 
’t mar!”, blaffen ze zonder je aan te kijken vanachter de smoezelige 
vitrine toe. Geen alstublieft of dankjewel, dat hebben ze niet geleerd 
daar in die negorij.
Wij aten onlangs weer eens in restaurant Le Lamartine in Macon, waar 
ze volgens eigen zeggen sinds 1804 maaltijden serveren. Je eet er al 
drie gangen voor € 19,50 en je moet er op tijd bij zijn, zo tussen 19.00 
en 19.30 uur, wat vroeg is voor Franse begrippen, om verzekerd te 
zijn van een plaatsje. Het is er het gezelligst vóór in de zaak, waar het 
echt op een oude brasserie lijkt. Ze koken zeker en vast in twee shifts, 
want om tien uur ’s avonds komen er nog drommen mensen binnen. 
Je wordt welkom geheten door de eigenaar, die je keurig een hand 
geeft en je naar een tafeltje brengt. Daarna barst het circus los: het 
vriendelijke personeel rent zich de benen uit de broek (of rok), letter-
lijk, alles gaat in looppas en halverwege worden ook nog steeds drie 
treden genomen. Het is werkelijk fascinerend om te zien, vermakelijk 
zelfs, en die drukte stoort geenszins, want alle gasten worden binnen 
een zeer redelijk tijdsbestek bediend, correct en vriendelijk. Ga er eens 
eten als je in de buurt bent. Zo kan het dus ook….
Iets wat zonder al teveel toelichting kan worden geserveerd (recept 
Petrushoeve):

Crème brûlée van Epoisse (6 pers.)
150 gr Epoisse (rauwmelkse roodschimmelkaas uit de Bourgogne)
1,5 dl melk, 0,3 dl room, 3 eidooiers, bruine suiker
Verwarm de melk en los hierin de stukjes Epoisse op (gebruik ook de 
korst!). Giet door een fijne zeef en voeg de room toe. Meng de ei-
dooiers door de iets afgekoelde massa en verdeel over 6 kleine crème-
brûléeschaaltjes. Dek de schaaltjes af met plasticfolie en plaats op een 
plateau 40 minuten in een oven van 95°C. Wij gebruikten hete lucht. 
Controleer of het zaakje gestold is, anders nog wat langer in de oven. 
Laat afkoelen en bestrooi met een dun laagje bruine suiker. Vlak voor 
het opdienen de gasbrander erover om een mooi karamellaagje te 
krijgen. ’n Keer iets anders, bij de Petrushoeve geven ze er ook nog 
een bolletje sorbet van Granny Smith bij. Lekker!

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

Obers die rennen

22
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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

Géén uitvallers bij 11e bromfietstreffen

Naarmate het hoogseizoen in 
Sint-Oedenrode afloopt, groeit 
de kans dat een openluchtevene-
ment in het water valt. Zo niet af-
gelopen zondag 7 oktober, op de 
Rooise Markt. De donkere wolken 
en de donder en bliksem kwamen 
niet van boven, maar van onder: 
uit de uitlaten van minstens twee 
generaties klassieke tweewielers. 
Het 11e bromfietstreffen, georga-
niseerd door De Bromvliegers uit 
Veghel, was een feit.

Zoals ieder jaar weer, was het 
voor de liefhebbers een lust voor 
het oog, oor, én neus. Nostalgie 
uit de tijd dat een motorvoertuig 
nog mocht stinken. Moést stinken. 
Met zo’n busje Castrol tweetakt 
raceolie in je tank krijg je tegen-
woordig, in plaats van duimen, al-
leen maar middelvingers omhoog. 
De deelnemers waren voorname-
lijk mannen, grijs of kalend, een 
Zundapp-club van de tweede ge-
neratie uitgezonderd. Sommigen 
in het leer, de meesten sober, al 

was het om alle aandacht naar hun 
eigen vehikel te laten gaan.  

Naast een overmacht aan Zund-
apps en dit keer opvallend wei-
nig Kreidler-Floretts, waren er 
natuurlijk de pareltjes die bij elke 
bromfietsmanifestatie uit de troe-
telgarage worden gehaald. Twee 
loodzware, onverwoestbare Hein-
kelscooters, een Sunbeam 250, 
twee NSU “eitjes”, een zeldzame 
buikschuiver van Mobylette, Puchs 
met vossenstraarten, twee totaal 
verschillende Victoria brommers 
met een hoge aaibaarheidsfactor, 
een Cyrus van Nederlands fabri-
kaat, en nog veel meer.

Hoestend en proestend – niet al-
leen de bromfietsen – vertrekt het 
rijdend museum richting Everse 
Akkerpad. “Hij doeget nog!” 
moedigt een oudere toeschouwer 

een deelnemer aan. Als later op de 
dag de balans wordt opgemaakt, 
blijkt dat bij alle 305 deelnemers 
het geval te zijn geweest!

Kijk voor meer foto´s op 
www.mooirooi.nl

Donderdag 11 oktober Pubquiz in het Dommeltje
Wat is een pubquiz? De naam zegt 
het al, een Pubquiz is een quiz in 
een pub. Een quizavond bestaat 
uit een aantal vragenrondes van 
elk tien vragen. In de muziekronde 
hoor je tien korte fragmenten van 

een liedje, wat is de titel, wat is de 
artiest? Verder een plaatjesronde 
en een themaronde. 
Na elke ronde wordt een winnaar 
bekend gemaakt. Aan het eind 
van de avond, zo rond een uur of 

22:30, is de eindwinnaar bekend. 
Voor meer info zie www.pubqui-
zrooi.nl. Inloop vanaf 20:00, aan-
vang 20:30 uur.
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Foto 28 met 17 stemmen

Winnaars kunnen het dierenpakket ophalen bij Dierenspeciaalzaak De Borchmolen.

Foto 14 met 29 stemmen

Foto 29 met 18 stemmen

Winnaars dierendag fotowedstrijd:
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korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Senioren 1 en 2 bedanken hun 
sponsoren voor de nieuwe shirts

Afgelopen dinsdag zijn de senioren 1 en 2  van Korfbalvereniging Concordia/Boskant in nieuwe shirts gestoken 
door de hoofdsponsoren, Bouwmarkt Forum en bouwbedrijf van Sinten.

Piet van Thielplein 11, 5741 CP  Beek en Donk
Telefoon 0492-465456

Internet: www.yoursfashion.nl

annna scott 
s. oliver

opus
double face jeans
ltb jeans en tops

sisters point
qs

jack & jones
twinlife

ltb
tom tailor
wrangler

petrol industries
lerros
zaccini

Nu 
volop nieuwe 

collecti e
dames & heren

geen btw-verhoging

Maar ook voor boxershorts, sjaals, 
riemen en sokken 

kunt u bij ons terecht.

Concordia/Boskant 1 wint van Bladella 1
Vandaag stond de thuiswedstrijd 
tegen de jonge ploeg Bladella op 
het programma. Ook voor Bladel-
la was het belangrijk om vandaag 
punten te halen. 

Vandaag hadden we een speelster 
van de wedstrijd, Ilva van Berkel. 
Zij speelt zelf ook korfbal en zit in 
de E1. Zij mocht als eerste de door-
loopbal nemen. Goed gedaan! Ze 
is zelfs afgelopen zaterdag kampi-
oen geworden met haar team. 
Al in de 2de minuut van de wed-
strijd, kreeg Concordia/Boskant 
een vrije bal en wist deze te benut-
ten. In dezelfde minuut wist ook 
Bladella de korf te vinden. Er werd 
meteen 1-1 op het scorebord ge-

zet. Aan beide kanten zat de ver-
dediging goed op slot. 18 minuten 
lang konden zowel Concordia/
Boskant als Bladella de korf niet 
vinden. Toch lukte het de dames 
van Concordia/Boskant om via 
een afstand in de 20e minuut de 
2-1 te maken. De eerstvolgende 
aanval scoorde Concordia/Boskant 
wederom via een mooie combina-
tie, 3-1. Direct daarna wist toch 
Bladella ook weer de korf te vin-
den door een mooi afstandschot, 
3-2. Voor de rust wist Concordia/
Boskant nog twee maal te scoren. 
Ruststand: 5-2. 

De dames gingen met een goed 
gevoel de rust in, maar het was nog 

niet gewonnen. Vol goede moed 
begonnen de dames weer aan de 
tweede helft. Via een mooie door-
loopbal van Bladella, wist toch Bla-
della als eerst te scoren na de rust. 
In dezelfde minuut antwoordde 
Concordia/Boskant weer en was 
de stand, 6-3. In de 5e en de 13e 
minuut kon Concordia/Boskant 
nog twee maal scoren. Na de 13e 
minuut werd er door beide teams 
niet meer gescoord. Eindstand: 
8-3. Een wedstrijd met weinig 
doelpunten, maar toch 2 punten 
voor de dames uit Sint-Oedenro-
de. Volgende week spelen ze de 
uitwedstrijd tegen Prinses Irene. 
Tevens de laatste wedstrijd van het 
begin van de buitencompetitie. 

KV Nijnsel presteert onder de maat tegen Gazelle
Afgelopen zondag speelde Nijn-
sel 1 thuis tegen Gazelle 1 uit het 
Limburgse dorpje Guttecoven. 
Een stralende najaarszon leverde 
een behoorlijk aantal supporters 
op om Nijnsel aan te moedigen. 

Diezelfde zon zorgde er samen met 
het kletsnatte veld helaas ook voor 
dat veel ballen niet op de juiste plaats 
terecht kwamen.  Al na vier speelmi-
nuten  wist Monique Merks het eer-
ste doelpunt voor Nijnsel te maken, 
maar daarna bleef het lange tijd rus-
tig. Nijnsel leek op dat moment wat 
sterker, maar de aanval kwam niet tot 
scoren. Pas na tien minuten viel het 
tweede doelpunt. Een goede aanval 

resulteerde in een vrije doorloopbal 
die door Monique keurig werd af-
gerond, 2-0. De 3-0 werd er 5 mi-
nuten later van afstand door Astrid 
van de Laar in geschoten, waardoor 
het gat langzaam maar zeker groter 
werd. Echter werd Nijnsel 1 in de 
laatste drie minuten van de eerste 
helft flink afgestraft. Het tempo in 
de aanval was er volledig uit en ook 
de verdediging liet te wensen over 
waardoor het in tijd van drie minu-
ten 3-3 gelijk was. Na het laatste 
doelpunt  van Gazelle gaf scheids-
rechter Betty van de Wijdeven het 
rustsignaal.

De tweede helft speelde Nijnsel niet 

veel beter. De wil om te winnen 
was aanwezig, maar het kwam er 
gewoonweg niet uit. Nicole de 
Koning en Monique Merks wisten 
nog te scoren in de tweede helft, 
maar Gazelle bleef steeds terug-
komen waardoor de wedstrijd ein-
digde in een 5-5 gelijkspel. Nijnsel 
was opgelucht, want de vele goede 
kansen van Gazelle hadden zeker 
ook een ruime winst voor Gazelle 
kunnen betekenen.

Hopelijk levert de wedstrijd van 
volgende week meer op voor Nijn-
sel 1. Zij spelen aanstaande zondag 
om 10.30 uur tegen Midako 1 in 
Mierlo.

Einde wegseizoen voor Rooise 
renners

wielersport

Frank Lathouwers heeft op zon-
dag 7 oktober het wegseizoen af-
gesloten in een wedstrijd in het 

Belgische Wommelgem. Op het 
zeer snelle parcours (104 km in 2 
uur 16 min) ontstond al vroeg in 

de wedstrijd een kopgroep van 15 
renners met daarbij bijna alle favo-
rieten. De voorsprong liep snel uit 
naar 2-3 minuten en gedurende de 
wedstrijd kwam daar weinig ver-
andering meer in.

Frank sprintte in het peloton naar 
een 40e plaats en kon zo nog net 
een prijsje op gaan halen en zijn 
moeilijk seizoen toch nog een beet-
je met een positief gevoel afsluiten.

2012 was een moeilijk jaar voor 
menig Rooise renner. Blessures, 
tegenslagen en valpartijen speelde 
de renners parten. Weinig succes-
volle uitslagen konden er geno-
teerd worden. Hopelijk kan er in de 
komende winter een goede basis 
gelegd worden om van 2013 een 
meer succesvoller jaar te maken.

Frank Lathouwers

v.l.n.r.: Karlijn Smulders, Fien v. Liempd(coach), lisa v. Berkel, Ilva v. Berkel, 
Pleun v.d. Biggelaar,
zittend v.l.n.r.: Lynn d. Grauw, Rosan Smulders

Welpen KV Boskant Kampioen

Afgelopen zaterdag zijn onze welpen van KV Boskant met nog een wed-
strijd te gaan in de stromende regen kampioen geworden.
Deze wedstrijd wonnen ze met 0 : 2 dit werd met champagne en een 
rondje door Boskant op de platte kar gevierd.

Goede start heren VVRooi/ADR
Dinsdag 2 oktober speelde 
VVRooi thuis tegen VC Primo. De 
wedstrijd werd gespeeld in sport-
hal De Streepen. 

In de eerste set was de ‘passing’ 
bij VVRooi wisselvallig. Aan het 
einde van de set kwam VVRooi 
net tekort om het af te maken. VC 
Primo won de set met 26-24. In de 
tweede set herpakte VVRooi zich 
door zelf de aanvallen te maken. 
De ‘passes’ kwamen beter aan bij 

de spelverdeler. Setstand: 25-20. 
Vrijwel de gehele derde set had 
VVRooi een overwicht. 

Bij 21-14  was VVRooi het even 
kwijt maar herstelde zich op tijd 
om de set met 25-18 te winnen. 
In de vierde set begon VVRooi met 
serveren. Al snel werd een gat van 
8 punten geslagen. De set ging 
uiteindelijk met 25-8 naar VVRooi. 
Met de 3-1 eindstand kon VVRooi 
tevreden zijn.

volleybal

dammen

Bekerkampioenschap van Brabant 
individueel
In een deelnemersveld van zesen-
dertig wisten maar liefst zes dam-
mers van RDS de volgende ronde 
te halen. Afgelopen donderdag 
werd de 1ste ronde gespeeld in 
Uden bij onze zustervereniging 
DOG. Leo van Vlerken, Martien 
van Erp, Arno Bloks, Piet van Erp 
wisten zich door winst meteen te 
plaatsen. Gerben te Raa had een 
bye en plaatste zich direct voor 
de 2de ronde. Door loting onder 

de verliezers plaatste Ad Peeren-
boom zich alsnog voor de 2de 
ronde. Nard van de Laar, Harm 
van de Veen, Piet Gabriëls en Wim 
Goossens werden uitgeschakeld.

De volgende ronde vindt plaats in 
Tilburg op 23 oktober. De Rooise 
dammers hopen op zijn minst met 
een paar spelers de volgende ron-
de te overleven.
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De Bootcamp wordt zwaarder, maar het 
uithoudingsvermogen beter

In Park de Kienehoef was het vo-
rige week dinsdag alles behalve 
rustig. In de verte leefde een 
groep sporters zich helemaal uit 
met pittige oefeningen tijdens de 
bosloop, inclusief de erbij horen-
de aanmoedigingskreten van de 
trainer. Het kan haast niet anders 
of dat moet de Bootcamp Training 
van Sportcentrum van den Oever 
zijn. Gelukkig hadden Jos Fredriks 
en Saskia Louwers, beiden fana-
tieke bootcampers, een paar mi-
nuten de tijd om over deze inten-
sieve trainingen te vertellen.

“Het is heel leuk, maar ook erg 
intensief. Het voordeel van deze 
training is dat de groep je stimu-
leert om door te zetten, waardoor 
je er vaak een extra tandje bij zet” 
vertellen Jos en Saskia enthousi-
ast, om daarna meteen een com-

pliment te geven aan de trainer. 
“Vooral ook complimenten aan 
onze trainer Wesley, want die sti-
muleert ons echt goed” Dat moet 
ook wel, want de oefeningen 
worden alsmaar zwaarder en het 
niveau wordt steeds verder opge-
voerd. 
Maar heeft het ook resultaat? 
“Mijn conditie is echt met spron-
gen vooruit gegaan” merkt Saskia 
op. Jos Fredriks: “Je uithoudings-
vermogen wordt alsmaar beter. In 
plaats van korte stukjes sprinten, 
waarbij ik snel buiten adem was, 
kan ik het nu steeds langer volhou-
den. Dus het heeft zeker resultaat”
De frisse buitenlucht, het opstui-
vende zand en rauwe bospaden, 
Park de Kienehoef is een geschikt 
gebied om flink te trainen. “Het is 
leuk dat er buiten gesport kan wor-
den, want ik ben zelf een buiten-

mens” zegt Jos. “We hebben het 
tot nog toe altijd getroffen met het 
weer” vult Saskia aan. “De locaties 
zijn helemaal top, het is goed ge-
regeld en het is lekker afwisselend. 
Je zweet je na een Bootcamp trai-
ning echt de rambam.” 

Het tempo wordt opgevoerd en 
de rustmomenten worden minder 
lang. “Kijk, zoveel pauze heb-
ben we dus gehad” lachte Sas-
kia, waarna ze een vol waterflesje 
aan me liet zien waar amper uit 
gedronken was. De sporters kre-
gen eventjes de tijd om te rusten 
voor het fotomoment, maar niet te 
lang, anders koelen de spieren af. 
Vervolgens werd de training her-
vat en sprintte de groep het bos 
weer in om de achtste Bootcamp 
training te volbrengen.

zwemmen

Zwemmen tijdens de Zwem4daagse
Sint-Oedenrode – Op maandag 
15 oktober start in zwembad De 
Neul voor de 37ste keer de Na-
tionale Zwem4daagse. Bij zo’n 
400 verenigingen en zwembaden 
in Nederland kun je ieder jaar de 
zwem4 daagse zwemmen. 

Tijdens de vier avonden (maandag 
t/m donderdag) in de herfstvakan-
tie zwemmen de bijna 250 deelne-
mers dagelijks 500 meter. Op vrij-
dagavond is er de mogelijkheid om 
een gemiste avond in te halen. Het 
doel van deze week is het bemach-
tigen van een Zwem4daagse-me-
daille. Een debutant ontvangt een 
bronzen medaille. Deelnemers die 
vaker meedoen ontvangen een zil-
veren of zelfs gouden medaille.

Naast het zwemmen worden er ie-
dere avond op het zwembad een 

aantal randactiviteiten georgani-
seerd. 

De week wordt op vrijdagavond 
afgesloten met een GRATIS disco-
zwemavond voor alle deelnemers 
(introducés €2) van 18.45 uur tot 
20.15 uur. Alle basisschoolleerlin-
gen in Sint-Oedenrode hebben de 
afgelopen week een uitnodiging 
via school ontvangen om deel 
te nemen. De Zwem4daagse is 
toegankelijk voor iedereen, jong 
en oud, met een zwemdiploma. 
Dagelijks kan er gestart worden 
van 18.00 uur tot 20.00 uur. In-
schrijven kan tot en met zaterdag 
via internet (www.zw-argo.nl) of 
maandag vanaf 17.30 uur in de 
hal van het zwembad. Deelname 
kost €5,=.   
Kijk ook op de internetpagina voor 
meer informatie. 

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!

Wisselend 3-gangen surprise menu inclusief 
aperitief, twee glazen huiswijn, bier of fris 
en koffi e met friandises.

Klooster Diner

Iedere vrijdag 
en zondag

Kloostermenu € 42,50 p.p. 
(uitbreiding naar 4e gang € 8,50)

Geheel verzorgde avond waarbij u een 
culinair 6-gangen wildmenu wordt 
geserveerd met mooie bijpassende wijnen.

Wildavond

Wildavond € 65,- p.p. All in
(Reserveer tijdig)

Vrijdag 2 november

Woonwinkel Guntlisbergen ADC Best, 6000 m2, De Dieze 27, 5684 PR Best, 0499-399108, www.adcbest.nl
Openingstijden: maandag 12:00 tot 17:00 - dinsdag t/m zaterdag 10:00 tot 17:00

Groothandel Guntlisbergen ADC Eindhoven, Meubelen - Project & Horeca inrichting - Kunst & Objecten.
 15.000 m2, Mispelhoefstraat 39, 5651 GK Eindhoven, 040-2064166, www.adcnl.nl

Openingstijden maandag t/m vrijdag 9:00 tot 17:00 - zaterdag 9:00 tot 15:00

Guntlisbergen ADC Best
De meest complete woonwinkel van Nederland

Guntlisbergen

A D C Best
6000 m2

De meest complete woonwinkel van Nederland
Antiek Design Centre

Een schitterende collectie gemaakt van origineel oud Javaans teakhout.
Hier een paar voorbeelden van deze collectie.

Nieuw

Dai Ippo trapt af voor het nieuwe seizoenbudo

Ook voor Dai Ippo is het nieuwe 
seizoen begonnen. Zondag 7 ok-
tober waren judoka’s op 3 fronten 
actief.

Bij de opening van de nieuwe 
sporthal de Streepen hebben ju-
doka’s een 2-tal demonstraties 
gegeven om de kijkers een beeld 
te geven van wat judo nu eigen-
lijk is. Dai Ippo heeft een goede 
naam opgebouwd als het gaat om 
de resultaten op de wedstrijden. 
Onze judoka’s, aanwezig bij de 
demonstraties, waren dan wel niet 
allemaal wedstrijdjudoka’s maar zij 

konden toch op een mooie manier 
laten zien hoe er gewerkt wordt bij 
Dai Ippo. Gezien de reacties van 
het publiek kunnen we er vanuit 
gaan dat men genoten heeft van 
de demo’s.

De beginnende wedstrijdjudoka’s 
gingen naar Oisterwijk. Alleen Rick 
van Aarle wist daar de hoogste tre-
de van het ereschavot te behalen. 
Proficiat Rick.
Tweede plaatsen werden behaald 
door Vince Loeffen, Elena van der 
Heijden, Kai van Kaathoven, Frank 
Scheepens, Lotte van Aarle, Zeb 

Habraken en Igor van der Heijden.
Derde plaatsen waren er voor Fré-
dérique van der Heijden, Luuk van 
Oirschot en  Marinke Roijakkers.
Dion en Cas Schoones kwamen 
niet verder dan de 4e plek.

Ook in Schijndel waren onze ju-
doka’s actief. Hier ging het er wel 
wat harder aan toe. Toch wisten 
we mooie ereplaatsen te beha-
len. Na een rustperiode waarin we 
wel hard getraind hebben wisten 
Dewy en Ryan Lo-A-Njoe, Kay van 
Putten Martijn van Dalen en Jasper 
van den Oetelaar een 1e plaats te 

behalen. Jasper was weer helemaal 
los want hij wist al zijn partijen ook 
nog eens met ippon te winnen. 
Voor Gijs Packbiers en Quint Ro-
vers was er een mooie 3e plaats. 
Quint had dan nog eens het geluk 
dat hij 6 wedstrijdjes moest draaien 
en dat is natuurlijk wel prettig als je 
nog in je wedstrijdritme moet ko-
men. Voor Yarni Vermeer was het 
deze dag extra spannend. Hij heeft 
dit seizoen nog niet voluit kunnen 
trainen vanwege een polsblessure. 
Dit toernooi kwam dus voor hem 
eigenlijk te vroeg. Maar Yarni trok 

zich er niet te veel van aan dat hij 
deze conditionele achterstand had. 
Hij bikkelde er stevig tegenaan en 
moest genoegen nemen met een 
3e plaats nadat de scheidsrechter 
hem in zijn 1e partij benadeelde. Al 
met al was hij toch dik tevreden.

De judoka’s hebben laten zien dat 
zij klaar zijn voor het komende 
Klompentoernooi dat gehouden 
wordt op 27 en 28 oktober te 
Schijndel.     
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Prijsuitreiking aan club- en 
slemkampioen BC Rooi750

bridgen

De slemkampioenen Tino Hillenaar en Wil Schilder met de clubkampioenen 
Henk Schakenraad en Jan Machielsen hebben gedurende het afgelopen jaar de 
eerste prijzen in de wacht gesleept bij het bridgen op de woensdagavond bij BC 
ROOI 750 in Mariendael. Zij kwamen uiteindelijk als winnaars uit de bus na 
7x5 avonden bridgen.

nijnselse ruiters en ponyruiterspaardensport

Afgelopen weekend werden er ver-
schillende springwedstrijden gehou-
den.

In Boxtel wist Annette van Enge-
land de B-rubriek op haar naam te 
schrijven. Ze deed dit met de nog 
jonge, grote Dun Douglas.

Thom van Dijck is naar het mooie 
en grootse concours Geldrop Hip-
pique geweest. Hier wist hij met 
Coco Habana in de klasse M 2e te 
worden en met AO's CD werd hij 
10e in de klasse L.

Suzan van Gastel was afgelopen 
vrijdag te gast in de Mortel. Ze 
mocht verschillende prijzen mee 
naar huis nemen. In de klasse L 
werd ze met Chaplin 3e en met 
Boncetto W 4e. In de klasse M 
mocht ze een mooie 2e prijs naar 
huis nemen met Biesielottie en 
werd ze ook nog eens 5e met Bon 
Giorno Go. 

Ponyamazone Kim van Esch had 
afgelopen weekend een dressuur-
wedstrijd in Sint-Oedenrode. Ze 
reed een nette proef met Lady Sita in de klasse DB. Met als resultaat twee winstpunten en een 4e prijs.

Annette van Engeland pakt winst in Boxtel

Positieve reacties tijdens wedstrijd Rooise Ruiters en 
Ponyruiters
Zaterdag en zondag heeft manege 
de Pijnhorst in het teken gestaan 
van de selectie dressuurwedstrijd 
voor de ponyruiters. Het was een 
succesvolle wedstrijd, mede door 
het grote deelnemersaantal, de ver-
nieuwende accommodatie en de 
vele toeschouwers. Veel positieve 
reacties kwamen vanuit verschil-
lende hoeken.

Natuurlijk namen er ook een aantal 
eigen leden deel aan de wedstrijd, 

waaronder Hilde van den Oever. 
Zij en haar pony Rana waren al van 
plan om hun succes van vorig sei-
zoen door te gaan zetten in de klasse 
D-L2. Dit maakten zij dit weekend 
helemaal waar op de thuiswedstrijd. 
Tijdens de prijsuitreiking kregen zij 
een 1ste en 2e prijs uitgereikt. 

Voor de sectie paarden werden er 
in Geldrop en Boxtel springwedstrij-
den georganiseerd. Tijdens Geldrop 
Hippique kwam Monique Verhoe-

ven aan de start in de klasse L met 
haar paard Colineke. Zij wisten een 
3e plaats te bemachtigen. Bram van 
Gaal en Anne van Liempd wisten in 
Boxtel in de prijzen te vallen. In de 
klasse L eindigde Bram van Gaal en 
Caro op een 8ste plaats. Deze uit-
slag herhaalde zich ook in de klasse 
M maar toen met zijn paard Wanna-
bee, ook hier een 8ste plaats. Anne 
van Liempd en Bartabas namen deel 
in de klasse Z en mochten zich op 
een 3e plaats opstellen. 

Handboogvereniging ontspanninghandboogschieten

biljarten Rooise Biljart-
competitie

In de 4e ronde waren er hoge sco-
res voor Gin Keus (88), Oud Rooi 
en ‘t Straotje (85),  D’n Toel 82 
punten. 

Korte partijen:
Richard van Liempd (Wapen van 
Eerschot) 32 car. in 9 beurten (moy. 
3,55), Henri van Hoorn (Oud Rooi) 
32 car. in 12 beurten (moy. 2,66), 
Jan Latijnhouwers (Beurs) 30 car. 
12 beurten (moy. 2,5), Hans van 
Dinten (BC Eerschot) 20 car. in 13 
beurten (moy. 1,53), Cees Bouter 
(D’n Toel) 48 car. in 14 beurten 
(moy. 3,42), Co van der Velden 
(Kofferen) 44 car. in 14 beurten 
(moy. 3,14), Albert Kusters (St.
Joris) 38 car. in 14 beurten (moy. 
2,71) en Erik Kluijtmans (’t Pump-
ke) 30 car. in 14 beurten (moy. 
2,14). Renee Wisse van de Dorps-
herberg (22 car.) maakte een serie 
van 10, Peter Bok van ’t Pumpke 
(20) een serie van 9 en Hans de 
Wit van Oud Rooi (20) een serie 
van 8 caramboles.

Uitslagen:
BC Eerschot – St.Joris 69-68, ’t 
Straotje – ’t Pumpke 85-55 , Bos-
kant – Gin Keus 52-88, Wapen 
van Eerschot – Kofferen 61-79, 
Oud Rooi – Jachtrust 85-55, Wellie 
Winne Welles – Beurs 69-78, D’n 
Toel – Dorpsherberg 82-56.

Stand:
1 Beurs 328, 2 Oud Rooi 318, 3 
D’n Toel en ’t Straotje 294, 5 Kof-
feren 289, 6 BC Eerschot 288, 7 
Wellie Winne Welles 280, 8 St.Joris 
276, 9 Gin Keus 275, 10 Jachtrust 
260, 11 Boskant en Wapen van 
Eerschot 257, 13 ’t Pumpke 241, 
14 Dorpsherberg 213. 

Progamma:
ma. 8 okt. Kofferen – Wellie Win-
ne Welles 
di. 9 okt.  Wapen van Eerschot – 
BC Eerschot
St.Joris – D’n Toel
Dorpsherberg – Jachtrust
do. 11 okt. Beurs – ’t Straotje
’t Pumpke – Boskant
Gin Keus – Oud Rooi    

Districtsbiljarten
In de A klasse driebanden groot 
moest team 1 het opnemen tegen 
team 2 met als eindresultaat 19-
30. Johnny Gordijn speelde weer 
een goede partij hij wist zijn 25 ca-
ramboles in 38 beurten te maken. 
Moy. 0,657. In de B klasse drie-
banden klein nam team 1 het op 
tegen Populair en zij wonnen met 
28 – 25. Murat Kosar was in vorm 
en maakte zijn 27 caramboles in 27 
beurten. Moy. 1.00. Team 2 moest 
het opnemen tegen B.V. Over-

berg en zij verloren met 27-30. In 
de C2 klasse libre speelde team 1 
tegen BC D’n Hoek en zij speelde 
24-24. Henk v.d. Bergh maakte 
zijn 75 caramboles in 26 beurten. 
Moy. 2,884. In de C4 klasse werd 
voor het eerst dit seizoen de volle 
40 punten behaald tegen Rio Bar. 
Renée Wisse maakte haar 41 ca-
ramboles in 27 beurten. Moy. 1,51. 
Gerrit v.d. Koevering speelde een 
super partij hij maakte zijn 41 ca-
ramboles in 16 beurten. Moy. 2,56.

Binnenwaterseizoen DDA gestart!

duiken

Na eind augustus alweer gestart te 
zijn met de snorkellessen, zijn ook 
de duikers van The Dutch Dive Aca-
demy afgelopen zondag weer het 
zwembad in gegaan.

Van oktober tot en met eind maart 
verzorgt DDA elke zondagmiddag 
duiktrainingen in zwembad de Neul. 
De gebrevetteerde duikers en gedi-
plomeerde snorkelaars trainen afwis-
selend op duiktechnieken, conditie 
en zwem- en snorkelvaardigheden.  
Aan de andere kant van het bad vindt 
de Jeugdduikopleiding Scubadoe 
plaats. Kinderen leren in dit binnen-
waterprogramma de basisbeginselen 
van het duiken op een veilige, maar 

vooral leuke manier. In het zwembad 
wordt getraind voor het behalen van 
het NOB bellen-, adem,- en trimbre-
vet. Instromen is nog mogelijk!
De Scubadoe-opleiding is voor kin-
deren vanaf 8 jaar en is een ideale 
voorbereiding op bijvoorbeeld het 
NOB 1*-brevet of de PADI Open 
Water Diver opleiding.

Heeft u altijd al interesse gehad 
om uw duikbrevet te halen? Kom 
eens een kijkje nemen en infor-
meer naar de mogelijkheden voor 
een introductieduik! Meer infor-
matie op www.ducthdiveacademy.
com of mail naar 
info@dutchdiveacademy.com.

Op dinsdagmiddag 2 oktober is bij 
de veteranen afdeling de Rozelaer 
een reguliere wedstrijd geschoten. 
Deze wedstrijd gaat over 25 pijlen 
op een 60 cm blazoen op 18 meter. 
Sommige schutters schieten op een 
40 cm blazoen om te trainen voor 
de indoor competitie. Dagwinnaar 
was Jan van Erp met 220 punten. 

Verdere uitslag:
Jan van Bergen 213, Leo van Breugel 
210, Ron Spijker 208, Jan Gordijn 
194, Albert van Ofwegen 177, Piet 
van Kemenade 164, Ad Hastenberg 
157 en Jan Lathouwers 148. 
Dinsdagavond werd de 3e compe-
titiewedstrijd voor de indoor ge-
schoten. Het eerste  team schoot bij 
Concordia in Rooi en het 2e team in 
Schijndel bij LMU. De scores waren: 
Jan van Bergen 268, William Huy-
berts 267, John van Mulukom 239 
en Koen Harperink 229. Het team 
eindigde op de 2e plaats. De scores 
van het tweede team waren: Piet 
van den Berg 267, Albert van Ofwe-
gen 208, Agnes Vissers 161 en Jos 
van den Berg 128.

De jeugd van Ontspanning heeft op 
vrijdag thuis de 3e competitiewed-
strijd indoor geschoten. De scores 
waren: Sjef van den Berg 299, Piet 
van den Berg 242, Dione Mesu 236, 
Floris Mesu 243, Martijn de Kok 
211, Luke Klootwijk 196, Lotte Ste-
ijaert 210, Remco Boleij 135, Daan 
Martens 179, Teun Martens 176 en 
Dani Hobbelen 129.
Piet en Sjef van den Berg hebben op 
zondag in Almere een indoorfita ge-
schoten. ’s Morgens schoot Piet 273 
(PR) en 261, totaal 534 punten. Dit 
was goed voor een 2e plaats bij de 

Ollandse Biljartkampioenschappen
In verband met Olland kermis zijn af-
gelopen week geen wedstrijden ge-
speeld. Op 8 oktober is de competi-
tie weer hervat. Van hoogstaand spel 
was deze avond geen sprake. Van de 
12 gespeelde wedstrijden eindigden 
er 10 in de maximale toegestane 20 
beurten. Een uitzondering hierop 
was Renee Wisse. Zij was goed in 
vorm en speelde formidabele partij 
t.w. 10 beurten met een gemiddelde 
van 2.4 en haar hoogste serie van 6. 
Jo Timmermans maakte indruk door 
met 19 beurten zijn partij winnend 
af te sluiten. Echter de mooiste partij 
van de avond ging tussen Joost Hun-
gerink en Bert van Kessel. Joost be-
gon zijn partij met een serie van 9 en 
dacht een makkie te hebben aan zijn 
tegenstander Bert. Echte Bert maakte 
een geweldige eindspurt door in zijn 
laatste 4 beurten nog 17 caramboles 
te maken. Deze partij eindigde uit-
eindelijk gelijk met voor elk 10 wed-

strijdpunten. Hoge series werden ge-
maakt door Erik Bekkers (7), William 
Voets (5) en Hans Geerts (5)

Uitslagen 8 oktober De Dorpsherberg: 
Jan Verhagen 7 – Jan Sanders 9; 
Martin Huyberts 9 – William Voets 
5; Joost Hungerink 10 – Bert van 
Kessel 10; Jo v.d. Biggelaar 3 – Re-
nee Wisse 10; Gerard v.d. Tillaart 
5 – Harrie Toelen 6; Wil v.d. Pasch 
5 – Jo Timmermans 10

Uitslagen 8 oktober D’n Toel:
Cees Bouter 7 – Michael Toelen 8; 
Ton van Alphen 4 – Erik Bekkers 
10; Bas v.d. Tillaart 9 – Jos Essens 
5; Ad v.d. Bergh 3 – Bert v.d. Groe-
nendaal 9; Hans Geerts 10 – Mia 
Nooijen 7; Maarten van Hoof 4 – 
Rien Kastelijn 4  

De tussenstanden kunt u vinden 
op www.mooirooi.nl

cadetten. Sjef schoot 294 en 296, 
totaal 590 punten. Hiermee werd hij 
1e bij de cadetten. ’s Middags, bij de 
tweede wedstrijd schoot Piet 262 en 
261, totaal 523, goed voor een 4e 
plaats bij de cadetten. Sjef schoot 
295 en 294, totaal 589. Hij werd 
hiermee opnieuw 1e.
Dinsdagmiddag is er bij de Roze-

laer een reguliere wedstrijd. Dins-
dagavond is de 4e indoorwedstrijd. 
Vrijdagavond schiet de jeugd de 4e 
indoorwedstrijd.
Op dinsdagavond trainen de senio-
ren (als er geen wedstrijden zijn) en 
op woensdagavond de jeugd.



Woensdag 10 oktober 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

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

MooiRooikrantDe 29

De Vresselse 
Ruiters

Afgelopen weekend zijn onze rui-
ters naar een springwedstrijd in 
Boxtel geweest.

Nina van Enckevort startte in de 
klasse CB met haar 2 pony’s Vin-
gino en Ryanair en wist met beide 
een prijs te behalen.

De 1e prijs met Ryanair en de 2e 
prijs met Vingino.
Ook Veerle van de Pasch kon te-
vreden naar huis, die reed met 
haar “Supje” , Orchid’s Highland 
Surprice, in de klasse DB en sprong 
foutloos rond en behaalde hier-
mee een mooie 8e plaats!

administratie en 
belastingadvies

Eindhoven. 040 – 2485995
www.hanssenenvlemmix.nl

administratie en belastingadvies

Nijnsel op schot, gelijkspel voor Rhode

Boskant en Ollandia winnen eenvoudig
voetbal

De sportieve achtbaan, waarin 
Nijnsel al sinds vorig seizoen ver-
keert, maakte dit weekend nog 
een paar extra loopings: de uit-
wedstrijd tegen FC De Rakt werd 
gewonnen met maar liefst 7-1. 
Rhode had het lastig tegen een 
fysiek spelend Festilent, en kan 
de aansluiting met de subtop nog 
niet maken. Boskant en Ollandia 
wonnen, maar beleefden allebei 
een zinderende slotfase.

Door: Martijn Klerks

FC de Rakt – Nijnsel 1-7 (1-4)
Zeg niet dat het seizoen van Nijnsel 
saai is, want dat is het allerminst: 
na de afstraffingen tegen Irene en 
NLC ‘03 vielen alle puzzelstukjes 
voor het team van Theo Hageman 
in Uden op hun plek. Aan de hand 
van uitblinker Paul van de Rijt, die 
met vier goals een groot aandeel 
had in de tweede Nijnselse zege 
van dit seizoen, werd de inzet in 
de trainingen omgezet in een na-
genoeg perfecte wedstrijd. De 
jonge Stefan Hulsen lijkt zijn draai 
in de vijfde klasse te hebben ge-
vonden, en was na tien minuten 
als eerste succesvol tegenover de 
zwakke Udense achterhoede. FC 
de Rakt werd daarna op de pijn-
bank gelegd. Van de Rijt gaf uit-
eindelijk zelf het genadeschot: een 

kwartier voor tijd verloste hij zich 
van vier mandekkers, en schoof 
de bal beheerst rechtsonder in de 
goal. Zondag volgt deel zeven van 
deze knotsgekke competitie, tegen 
WHV uit Loosbroek.

Festilent – Rhode 0-0 (0-0)
“Dit was een echt, verdiend ge-
lijkspel” – Ronald Tielemans was 
realistisch na de wedstrijd in Zee-
land, waar de tegenstander precies 
dát spelletje speelde dat Rhode zo 
slecht ligt: fysiek voetbal. Rhode 
stond de eerste 45 minuten vast op 
de eigen helft, en sprong zo slor-
dig om met het eigen balbezit dat 
het niet tot uitgespeelde kansen 
kwam. Dankzij een goede orga-
nisatie aan Rooise kant werd ook 
de thuisploeg nauwelijks gevaar-
lijk. Na de pauze won Rhode aan 
terrein, maar verloor het nog altijd 
de harde duels van de Zeelandse 
verdediging. Omdat Festilent in de 
slotfase de grootste kans van de 
wedstrijd verprutste, bleef het 0-0, 
en blijft Rhode vooralsnog steken 
in de middenmoot. Komende zon-
dag, als EVVC naar sportpark de 
Neul komt, wil de ploeg Tielemans 
meer aan voetballen toekomen, en 
grotere kansen creëren.

Keldonk – Ollandia 1-2 (0-2)
Na zes speelrondes is Ollandia 

nog steeds zonder puntverlies, en 
ook tegen Keldonk kwamen de 
drie punten amper in gevaar. Na 
twaalf minuten draaide Richard 
Markus een hoekschop direct in 
het Keldonkse doel, en nog voor 
rust was het William Dekkers die 
een afgeslagen vrije trap in de 
lucht op de rechterwreef nam en 
in het Keldonkse doel knalde. Na 
de pauze had Ollandia het te druk 
met het stormachtige aanvalsspel 
van de thuisploeg om zelf nog 
aan voetballen toe te komen. In 
een harde en rommelige slotfase, 
waarin scheidsrechter Smits de 
kaarten tot ieders verrassing op 
zak hield, wist Keldonk zelfs nog te 
scoren. Coach Gerard van Zutphen 
was na afloop dan ook opgelucht, 
maar blij dat zijn ploeg geen kaar-
ten of blessures had opgelopen. 
Zondag op Ekkerzicht: de topper 
tegen NLC ‘03.

Stiphout Vooruit – Boskant 1-2 (0-1)
“Een goede overwinning” – zo 
typeerde Theo van Lieshout de 
wedstrijd in Stiphout na afloop, 
maar wie goed keek, zag dat de 
middag ook een heel andere wen-
ding had kunnen nemen. In de 
openingsfase kreeg Boskant twee 
gevaarlijke aanvallen om de oren. 
Toch was het Boskant dat na een 
krap halfuur via Michael Merks 
op voorsprong kwam. Na ruim 
een uur gooide Boskant de deur in 
het slot: Pieter van de Warenburg 
gaf de bal messcherp mee aan de 
naar voren stormende Merks, die 
vanaf de achterlijn voorzette op 
Frank van der Heijden. Die kapte 
een verdediger uit en scoorde zijn 
tweede doelpunt van het seizoen. 
Tien minuten voor tijd deed Stip-
hout wat terug, en met een paar 
lange ballen in de slotfase ging het 
nog bijna mis, maar gelijk werd het 
niet meer – dat was ook onver-
diend geweest. Zondag, thuis te-
gen laagvlieger ELI, moet Boskant 
de in Stiphout verdiende punten 
niet alsnog uit handen geven.

Fortuna ’67 organiseert 
2e Marathon van Rooi

hardlopen

SV Fortuna ’67 organiseert op 4 no-
vember haar 2e Marathon van Rooi. 
Deze unieke marathon vindt plaats 
op zondag 4 november 2012. 

Zowel wedstrijd- als recreatielopers 
(en -loopsters) kunnen deelnemen 
aan deze marathon, die loopt door 
het mooie natuurgebied in en rond 
Sint-Oedenrode. 
Was je altijd al van plan eens een 
keer een marathon te lopen, wordt 
dit dan misschien je eerste? Wordt  
het je 10e, je 40e of je 100e, het 
maakt niet uit, maar........
Noteer deze datum in je agenda!
Op 4 november 2012 zal dit duide-
lijk worden. Dan organiseert sport-
vereniging Fortuna '67 uit Sint Oe-
denrode de 2e Marathon van Rooi, 
die ook als estafette kan worden 
gelopen. Maak gebruik van deze 
unieke gelegenheid en neem deel 
aan deze estafettemarathon.Vorm 
een team met familieleden, collega’s 

of vorm een team met je vereniging.

Een estafetteteam bestaat uit 2 tot 
maximaal 6 personen en mag uit 
zowel mannen als vrouwen be-
staan. De estafette kan naar eigen 
keuze worden ingedeeld. Iedere lo-
per kan een evenredig deel van de 
42 kilometer en 195 meter lopen. 
Het is ook toegestaan dat het ene 
teamlid een langere afstand aflegt 
dan het andere. De enige voorwaar-
den zijn dat er continue een teamlid 
loopt, ieder teamlid ook minimaal 
één keer gelopen heeft en het ge-
hele parcours door het team wordt 
afgelegd.

Heeft u zich nog niet aangemeld?
Aanmelden kan nog tot 28 okto-
ber, er is geen na-inschrijving.
Voor meer informatie en inschrij-
ven: kijk op www.fortuna67.nl on-
der Marathon van Rooi.

paardensport

Ferry Schut
Rhode

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

De 8 jarige Ferry Schut is zondag 
14 oktober “Pupil van de Wed-
strijd” bij de thuiswedstrijd van 
Rhode 1 tegen EVVC 1.

Ferry voetbalt voor het tweede 
seizoen bij Rhode. Hij speelt in de 
F4. Zijn trainers/leiders zijn Pe-
ter Bekkers, Wilco Wijnen en Ad 
Schoones. Hij is een allrounder. Als  
hij in de spits staat maakt hij ook 
wel eens een goal. Maar als keeper 
staat Ferry ook zeker zijn mannetje 
wel. Hij is zeer gedreven en fana-
tiek bezig met voetbal en wil later 
ook profvoetballer worden. Zijn 
favoriete voetbalclubs zijn PSV en 
Barcelona. Ferry zit op BS Eerschot 

in groep 5. 
Gym, teke-
nen en knut-
selen vindt 
hij het leukst 
op school. 
Als hij uit 
school komt 
wil hij het 
liefst meteen 
gaan voet-
ballen. 
Ferry is ie-
dere week 
trouw aan-
wezig bij de 
training en 
wedstrijd. Hij zal aanwezig zijn bij 
de warming-up van Rhode 1, de 
aftrap nemen en de verdere ver-
richtingen van Rhode 1 vanuit de 
dug-out volgen.
Wij wensen hem een gezellige 
voetbalmiddag bij Rhode.

B.H.V.  

Wim Herijgers 
wint Kermis-
wedstrijd.

Op 6 oktober is in Boskant de Ker-
miswedstrijd gehouden. Zo slecht 
als het weer voor de middag was, 
zo mooi was het daarna. Van de 
vele aanbeten van de vis konden 
de deelnemers niet genieten maar 
het weer maakte veel goed. De 
vangsten waren zeer slecht maar 
desondanks wisten  de meesten 
toch een visje te vangen. De vijf 
besten waren: 1. Wim Herijgers, 2. 
Wim van Breugel, Jos van Erp, 4. 
Jan Herygers, 5. Rien Kastelijn. De 
vierde najaarswedstrijd iis op 13 
oktober van 14.00-1630 uur.

vissen

Son en Breugel

The Explosion Rockets
De beste Rock and Roll band uit de sixtees

Zaterdag  13 oktober om 21,00 uur.
Entree € 10,00 incl drankje.

Son en Breugel
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MooiRooikrantDe30 Uitslagen/programma

Uitslagen

Rhode

Uitslagen senioren zo 7/10:
Festilent-Rhode, 0-0
UDI 2-Rhode 2  3-2
Rhode 3-Sparta 3  6-3
Rhode 4-Nijnsel 4 2-4
Rhode 5-Gemert 8  10-2
Avesteijn 5-Rhode 6  7-1
Rhode 7-Boskant 5  1-11
Boekel Sport 6-Rhode 8 5-1
DVG 8-Rhode 9  3-0
Rhode 10-SCMH 4 1-5
Handel-Dames  0-6
Vorstenb. Boys 2-0

Uitslagen jeugd za 6/10:
SSS’18 A1-Rhode A1  14:30
Rhode A2-WEC A2  afg.
Rhode B1-Rood Wit’62 B1  3-7
Blauw Geel’38 B4-Rhode B2  afg.
Blauw Geel’38 B6-Rhode B3  afg.
Rhode B4-Boekel Sport B3  afg.
Someren C1-Rhode C1  0-3
Rhode C2G-VOW C1  1-0
Sparta’25 C3-Rhode C3  n.b
Stiphout Vooruit C2G-Rhode C4  afg.
Rhode C5-Schijndel/VITAM C5  afg.
Rhode D2-Blauw Geel’38 D3 afgelast
Rhode D3G-S.V. Brandevoort D2  6-0
Blauw Geel’38 D7-Rhode D4  3-2
Rhode D5-Blauw Geel’38 D8  1-6
WEC D4M-Rhode D6  0-11
Rhode E1-Mierlo Hout E1  4-3
Boekel Sport E2G-Rhode E2  3-2
Rhode E3-Boskant E1  2-5
WEC E2-Rhode E4  3-6
Rhode E5-Gemert E5  4-4
Rhode E6G-Gemert E6  9-2
Schijndel/VITAM E7-Rhode E7 2-5
RKVV Keldonk E1G-Rhode E8G  7-4
Rhode E9-Blauw Geel’38 E15  3-6
Gemert F1-Rhode F1  0-4
Rhode F2-Schijndel/VITAM F2  1-13
Boekel Sport F2-Rhode F3  1-1
Rhode F4-Handel F1  6-2
MULO F4-Rhode F5  1-2
MVC F1-Rhode F6G  20-0
Rhode F7-Blauw Geel’38 F8  0-7
Irene F2-Rhode F8 1-5
Rhode F9-Sparta’25 F7G  5-0
Venhorst F4G-Rhode F10  0-3
Meisjes:
Rhode MB1-NLC’03 MB1  afg
Rhode MC1-SES MC1  0-15

Programma senioren zo 14/10
Rhode-EVVC 14.30 u
Rhode 2-Nulandia 2 11.00 u
Rhode 3-Margriet 3 12.00 u
ASV 4-Rhode 4 12.00 u
Avanti 4-Rhode 5 12.00 u
Rhode 6-Avanti 5 12.00 u
Nijnsel 6-Rhode 7 10.00 u
Rhode 8-Erp 8 10.00 u
Vorstenb. B. 4-Rhode 9 10.30 u
Dames-Nijnsel 3 10.00 u
Veteranen-Oranje Zwart 16:30 u

Programma jeugd za 13/10
Rhode A1-UDI’19 A2  14:30
Rhode A2  vrij
Rhode B1-Prinses Irene B1 14:30
HVCH B3-Rhode B2  15:00
Rhode B3  vrij
Rhode B4  vrij
Rhode C1-Berghem Sp. C1  12:45
Rhode C2-Rhode C4  12:45
Rhode C3-Top C2  11:15
Rhode C5  vrij
Meisjes:
Rhode MB1- Vorstenb. MB1  12:45
Rhode MC7-HVCH MD2  11:15
Schijndel D1-Rhode D1  11:45
Prinses irene D2-Rhode D2  9:15
Rhode D3  vrij
Rhode D4-HVCH D4  11:15
Rhode D5  vrij
Rhode D6  vrij
Rhode E1-Nemelaer E1  9:00
Udi E2-Rhode E2  10:30
HVCH E4-Rhode E3  10:00
Rhode E4-Blauw Geel E3  9:00
Rhode E5  vrij
Rhode E6  vrij
Rhode E7-Rhode E8  9:00
Rhode E9  vrij
Rhode F1-Unitas F1  10:15
Rhode F2-Rhode F3  10:15

Rhode F4  vrij
Rhode F5  vrij
Rhode F6  vrij
Rhode F7  vrij
DBS F4-Rhode F8  11:00
Rhode F9-Rhode F10  10:15
Pupillen:onderling wedstrijden aan-
vang 10:00

Ollandia

Uitslagen senioren zo 7/10:
RKVV Keldonk 1-Ollandia 1  1-2
Ollandia 2-Deurne 5   3-2
Boskant 3-Ollandia 3   2-0
WEC 7-Ollandia 4   afg.
Ollandia VR1-Avanti’31 VR1   1-8

Uitslagen jeugd za 6/10
Ollandia B1-RKPVV B1   afg.
Ollandia C1G-Gemert C4   afg.
Ollandia E1-MULO E3   3-6
VOW E3-Ollandia E2G   n.b.
BG’38/Jumbo F6-Ollandia F1   0-8
Ollandia F2G-Venhorst F3   6-0

Programma senioren zo 14/10:
Ollandia 1-NLC’03 1   14.30u
Boekel Sport 3-Ollandia 2   11.00u
Ollandia 3-Schijndel/Vitam 5   11.00u 
Ollandia 4-Boskant 7   10.00 uur
NLC’03 VR1-Ollandia VR1 uitgesteld 
naar 25/11

Programma  jeugd za 13/10:
Gemert D5-Ollandia D1  v:10.30 uur.
Mogelijk worden er nog inhaalwed-
strijden ingepland.

VV Nijnsel

Uitslagen senioren Zo 7/10 
FC de Rakt 1-Nijnsel 1 1-7
HVCH 3-Nijnsel 2 4-2
Rhode 4-Nijnsel 4 2-4
Avanti’31 4-Nijnsel 5 0-1
Avanti’31 7-Nijnsel 6 3-2
Nijnsel VR1-Schijndel/VITAM VR1 Uitg.
Nijnsel VR2-Margriet VR1 3-1
Nijnsel VR3-RKVV Keldonk VR1 3-7

Uitslagen jeugd za 6/10
ASV’33 A1-Nijnsel A1 afgelast
Nijnsel B1-Mariahout B1 afgelast
Nijnsel C1G-Gemert C3 afgelast
DVG C2-Nijnsel C2 1-1
Nijnsel E1-RKPVV E2 10-3
Nijnsel E2-Boekel Sport E5G 3-13
WEC F2-Nijnsel F1 3-3

Programma senioren za 13/10:
EVVC A1 – Nijnsel A1  15.00u 
Zondag 14/10:
Nijnsel 1-WHV 1 14:30u
Nijnsel 2-ASV’33 2 12:00u
WEC 2-Nijnsel 3 12:00u
Nijnsel 4-DVG 3 12:00u
Nijnsel 5-Sparta’25 8 10:00u
Nijnsel 6-Rhode 7 10:00u
Avesteyn VR1-Nijnsel VR1 10:00u
WHV VR1-Nijnsel VR2 10:30u
Rhode VR1-Nijnsel VR3 10:00u

VV Boskant

Uitslagen senioren zo 7/10
Stiphout Vooruit 1-Boskant 1  1-2
Boskant 2-Gemert 4  1-2
Boskant 3-Ollandia 3  5-1,
Sparta’25 8-Boskant 4  1-2
Rhode 7-Boskant 5  1-11
Erp 8-Boskant 6  1-2
Boskant 7-CITO 6  1-0
Boskant VR1-WEC VR1  1-2

Uitslagen jeugd za 6/10
Blauw Geel’38 A4–Boskant A1  3-2
Rhode E3–Boskant E1  2-5
Boskant E2–Eli E2  9-0
Erp F4–Boskant F1  0-11
Boskant MiniF–DVG MiniF   11-3

Programma senioren zo 14/10
Boskant 1-ELI 1  14.30 u
SSS’18 2-Boskant 2  12.00 u
Sparta’25 7-Boskant 3  12.00 u
Boskant 4-DVG 4  11.00 u

Boskant 5-WEC 5  12.00 u
Boskant 6-Schijndel 9  10.00 u
Ollandia 4-Boskant 7  10.00 u
Prinses Irene VR3-Boskant VR1  12.00 u

Programma jeugd zat 13/10
Schijndel E1 – Boskant E1  v08.00

bridgen

B.C. “d’n einder”
Uitslag 3/10: 
A lijn 1. Joop en Marianne Muller 65.00% 
2. Mia Poels- Ria v. Zon 63.75 % 3. Har-
rie en Marianne Timmermans 53.33 % 
4/5 Hannie de Laat – Liesbeth Bekkers 
en Jo Evers- Anja Lafleur 52.08 %.
B Lijn: 1. Ardie v Bakel- Joke v.d. 
Laak 54.46 % 2. Nellie Lathouwers- 
Leny Wijn 56.04 % 3. Sjef en Gerda 
v.d.Kerkhof 53.62% 4. Jos en Marlies 
Teulings 52.90 %. Eindstand 1 e ronde 
A lijn. 1.Mia Poels- Ria v Zon 56.65 % 
2. Joop en Marianne Muller 55.25 % 
3. Jan en Mien v. Rooij 53.46 % .B lijn 
1.: Sjef en Gerda v.d.Kerkhof 56.75 % 
2. Jos en Marlies Teulings 52.76 % 3. 
Hilde v.d.Kaden- Diny Vos 52.69 % zie 
ook : www. deneinder.nl

Bridgeclub J.V.G.
uitslag 3/10:
1 Mevr. M.v.Schijndel- Hr.A.v.Hommel 
62,85% 
2 Dms. B.v.d.Laar- M.Verhagen 61,11% 
3 Echtpr. v.Gerwen 59,03 % 
4 Hrn. H.v.Genugten -H.v.Erp 58,68 %.

BC Rooij 750
Uitslag 3/10 
eindstand van cyclus 1
A-lijn: 1 Theo Janssen & Leon Heijck-
mannen Nettie Hulsen & Jeanne Ver-
berk 58,33; 3 Mieke Janssen & Lieke 
Pieters 57,50; 4 Theo van Geffen & Jan 
Kuijpers 56,25 B-lijn: 1 Riet v.d. Laar & 
Mia de Leijer 54,17; 2 Betsy van Kaat-
hoven & Tiny v.d. Pasch en Marion Ko-
nings & Thea v.d. Laar 53,33; 4 Nellie 
Vervoort & Lenie v.d. Wall 52,92 C-lijn: 
1 Nelleke Kappen & Jeanne Swinkels 
60,42; 2 Hermien & Dick Botter 59,03; 
3 Jetty van der Velden & Dirk Gillissen 
52,78; 4 Tineke Klomp & Lenie Tijsma 
51,39  Eindstand: A-lijn: 1 Hetty van 
Geffen & Lieke Pieters 55,18; 2 Theo 
& Robert Janssen 54,96; 3 Jan Machiel-
sen & Henk Schakenraad 54,17; 4 Will 
Schilder & Tino Hillenaar 53,35 B-lijn: 1 
Maria Broeke & Lin de la Parra 56,58; 
2 Riet & Theo van Heijningen 55,30; 3 
Marion Konings & Thea v.d. Laar 54,53; 
4 Nancy Lathouwers & Anni Oppers-
van Boxtel 53,36 C-lijn: 1 Nelleke Kap-
pen & Jeanne Swinkels 57,72; 2 Tonnie 
& Jos van Acht 56,61; Hermien Botter & 
Dick Botter 54,34; Jetty van der Velden 
& Dirk Gillissen 53,06

Bridgeclub De Neul  
Uitslag 8/10
A-lijn: 1. Maria Broeke & Francien d. Koning 
70.54 2. Mien v Schijndel & Ad v Hommel 
60.42 3. Nellie & Ad Vervoort 55.36 4. Mia 
Poels & Peter Wagenaar 55.06 
B-lijn: 1. Jana & Harrie v.d. Acker 61.01
2. Corrie Kapteijns & Babs v.d  Vleuten 
57.74 3. Josien v.d. Berkmortel & Jan v. 
Gerwen 57.14 4. Marianne & Harrie Tim-
mermans 56.85
C-lijn: 1.Jo & Frans Bouwdewijns 61.90 2. 
Wil & Marcel Janse 57.74.
3. Marietje v. Aarle & Mia v.d. Eertwegh 
54.17 4. Gerda v.d. Kerkhof & Bertie Kui-
pers 53.57 
Zaterdag 27 oktober open herfstdrive. Voor 
alle informatie en uitslagen: 
www.bcdeneul.nl

beugelen

BC de Lustige Spelers
Uitslagen: 1- 6 okt.  
1A Kronenberg 2-Olland 1 2-3
2 Olland 2-Olland 4 2-3 
2 Schijndel 1-Olland 3 3-2 
3 Olland 5-Liempde 2 2-3 
 

Competitie-programma: 7–13 okt. 
aanvang wedstrijden: 20.00 uur 
1A Olland 1-Baarlo 2            vrij 12-10 
2 Heeze 1-Olland 2 do 11-10
3 Hoogeloon 5-Olland 5 do 11-10
 
Bridgeclub De Neul 
Uitslag 1/10:
A-lijn: 1. Mien v Schijndel & Ad v 
Hommel 56.85 2. Nellie & Ad Vervoort 
56,55 3. Harrie v. Erp & Harrie Hut-
schemaekers 54.76 4. Annie Stevens & 
Lonja Woonings 53.57 
B-lijn: 1. Corrie Kapteijns & Babs v.d  
Vleuten 68.75 2. Piet Huijberts & Jo 
Verhoeven 67.19 3. Jana & Harrie v.d. 
Acker 54.43 4. Jo Evers & Jo Kremers 
54.17
C-lijn: 1. Leny v. Rooij & Mia Verha-
gen 60.12 2 en 3 gedeeld: Fien Raaij-
makers & An v.d. Vleuten en  Annie & 
Corrie Kastelijn 59.82 4. Tineke Klomp 
& Riki d. Poorter 58.63

Uitslag 1e cyclus
A-lijn: 1. Harrie v. Erp & Harrie Hut-
schemaekers 56.06 2. Mien v Schijndel 
& Ad v Hommel 54.74 3. Maria Broeke 
& Francien d. Koning 53.29 4. Annie 
Stevens & Lonja Woonings 52.71
B-lijn:  1. Mieke & Evert Vugs 56.73
2. Josien v.d. Berkmortel & Jan v. Ger-
wen 53.91 3. Netty & Jan v. Heeswijk 
53.86 4. Truus v. Heesch & Nelleke 
Kappen 53.78
C-lijn: 1. Annie Lathouwers & Gonnie 
d. Poorter 57.73 2. Marianne & Harrie 
Timmermans 55.76 3. Annie & Corrie 
Kastelijn 54.41 4. Fien Raaijmakers & 
An v.d. Vleuten 53.33
Voor alle informatie en uitslagen: 
www.bcdeneul.nl

BC ’t Koffertje
Uitslag  8/10
A-lijn: 1 Jan van der Velden & Riet Ver-
stappen 59,50 2 Lieke Pieters & Jos van 
Rijbroek 59,17 3 Willem Pieters & Har-
rie van Rijbroek 58,50 4 Reinier Gerrit-
zen & Jaap Laman Trip 55,00 B-lijn: 1 
Coen Meuwissen & Geert van der Zan-
den 65,63 2 Jan Engbers & Ria Prinsen 
58,33 3 Corry van der Hamsvoort & 
Jan Derks van de Ven en An van Ge-
nugten & Wil van Gerwen en Leny van 
Kemenade & Rina Verhagen 55,56  
C-lijn: 1 Paul van der Meer & Larry 
Rackwitz 61,41 2 Ben van de Hoef & 
Wim Stierum 59,38 3 Corrie Dortmans 
& An van der Vleuten 57,29 4 Wil Jan-
se & Veva van de Wiel 57,07

hardlopen

Fortuna Onderlinge baanwedstrijd 
Uden 6 oktober 
Jongens PC 
1 Levi  Scheutjens 00.600 m 
2.35,19 
2 Joep  Welvaarts 00.600 m 
2.50,02 
3 Roby van de Sande 00.600 m 
3.31,64 
MeisjesPC  
1 Veerle van Erp 00.600 m 
2.27,38 
2 Sterre van den Oever 00.600 m 
2.30,78 
3 Imke van Hastenberg 00.600 m 
3.16,69 
4 Marit  Foolen 00.600 m 
3.38,21 
5 Romee van de Biggelaar 00.600 m 
3.39,72 
6 Lieke  Verhoeven 00.600 m 
3.41,16 
JongensPB  
1 Teun van den Eertwegh 01.000 m 
4.35,42 
MeisjesPB  
1 Meijke  Foolen 01.000 m 
4.55,12 
2 Joyce  Kluytmans 01.000 m 
6.01,17 
JongensPA  
1 Guus van Kessel 01.000 m 
4.33,67J
2Maryn van de Sande 01.000 m 
4.45,40J

3 Timo  Schoondermark 01.000 m 
5.31,59 
MeisjesPA  
1 Tessa  Riem 01.000 m 
5.13,55  
2 Nanine van Gils 01.000 m 
5.24,33 
3 Janneke  Huijberts 01.000 m 
6.58,11 
JongensJD  
1 Max  Scheutjens 03.000 m 
12.09,57 
JongensJC  
1 Wiebe  Temmink 03.000 m 
11.57,05 
MeisjesJC  
1 Sasnne van Lieshout 03.000 m 
14.08,40 
2 Simone van Wieringen 03.000 m 
14.34,07 
JongensJB  
1 Marco  Verbeek 03.000 m 
11.19,12 
2 Marc van Lieshout 03.000 m 
11.30,71 
JongensJA  
1 Maarten  Kerk 03.000 m 
13.39,19 

Meierijloop Vught, 7oktober  
Mannen35  
8 Nico Sanders 10.000 m 
43.55 J

 

 
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:
Nijnsel 1 – Gazelle 1 5-5
Nijnsel 2-Alico 2  2-2
Prinses Irene 4-Nijsel 3  13-8
Nijnsel B1-Spoordonkse Girls B1  4-4
Nijnsel B2-DSV B2  1-10
Nijnsel B3-Emos B2 3-4
Nijnsel E1-Emos E3  8-0
strafworpen 4-4

Programma: woe 10/10
Altior 6-Nijnsel 2  v.19.00u 
Nijnsel 3-Korloo 2  a.19.15u
Programma: Za 13/10
Tuldania B1-Nijnsel B1 v.10.45u 
Geko B1-Nijnsel B2 v.10.00u
Prinses Irene B2-Nijnsel B3 v.12.15u
Nijnsel D1-Korfrakkers D3 v.09.00u
Flamingo’s (M) E1-Nijnsel E1 v.9.00u
Programma Zo 14/10
Midako 1-Nijnsel 1  v.9.15u
  
Concordia
Uitslagen
Flamingo’s 4-Concordia 4  3-5
Concordia A1-Spes A1  9-9
Concordia B2-Springfield B1  3-1
BMC C2-Concordia C1  3-3
Altior D2-Concordia D1  2-3
Emos D2-Concordia D1  1-1
BMC E1-Concordia E1  5-1
Corridor E1-Concordia E2  2-0 
Korloo F2-Concordia F1 3-1

Programma woe 10/10
Concordia C1-Altior C3  a. 18.30u
Alico 2-Concordia 4  a. 20.00u
Programma za 13/10
Concordia F1-Corridor F2 a. 09.30u
Concordia E2-Celeritas E2  a. 09.30u
Concordia E1-JES E1  a. 10.30u
Concordia D1-Altior D1  a. 11.30u
Tovido B1-Concordia B2  v. 15.00u
Programma zo 14/10
Prinses Irene 1-Conc./Boskant 1  a. 13.00u
DSV 2-Concordia/Boskant 2 a. 13.00u

bmx

Uitslag zo 7/10
Alex Veldt, hij rijdt bij de cruissers all, 
werd in de manches 3x3e in de kwart 
6e in het Eindklassement 9e
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MooiRooikrantDe 31

Uitslagen
MHC

Uitslagen Junioren 6/10  
Oedenrode JA1 - Eersel JA1 1-2
Oedenrode MA1 - Best MA1 2-0
Oedenrode MA2 - Oranje Zw. MA6 2-2
Oedenrode MB2 - Eersel MB1 2-3
Oedenrode MC1 - Dommel MC1 1-2
Oedenrode MC2 - Nuenen MC1 1-7
Oedenrode MD4 - Eindhoven MD5 0-11
Oss JB4 - Oedenrode JB1 1-7
Venray JC1 - Oedenrode JC1 1-10
Best JD2 - Oedenrode JD2 4-1
Hopbel MB1 - Oedenrode MB1 2-3
Oss MC7 - Oedenrode MC3 1-3

Geel-Zw.MD2 - Oedenrode MD1 afgelast 
Uden MD2 - Oedenrode MD3 10-0
  
Uitslagen Senioren 7/10  
Oedenrode D3 - Bommelerwaard D2 2-0
Oedenrode D4 - Bommelerwaard D3 3-1
Oedenrode D5 - Blerick D2 0-5
Oedenrode D6 - Hopbel D5 2-2
Oedenrode H2 - Den Bosch H12 5-3
Oedenrode HB - MOP HC 0-2
HCAS D1 - Oedenrode D1 2-1
Shot D2 - Oedenrode D2 4-3
Nuenen H1 - Oedenrode H1 2-3
Venlo H5 - Oedenrode H3 2-3
Boxmeer HA - Oedenrode HA 2-1

Programma Junioren 13/10: 
vrij 
 
Programma Senioren 14/10 
Oedenrode HA-Tegelen HB 11:00
Oedenrode D2-Den Bosch D4 12:30
Oedenrode D1-Geel-Zwart D1 12:45
Oedenrode H3-Helmond H6 14:00
Oedenrode H1-Concordia H1 14:30
Drunen D6-Oedenrode D6 10:00
Den Bosch D12-Oedenrode D3 10:30
Hopbel HB-Oedenrode HB 12:00
Uden H3-Oedenrode H2 12:45
Eindhoven D5-Oedenrode D4 14:30

Wederom winst Waterpolodames Argowaterpolo

Afgelopen zaterdag stond de eer-
ste thuiswedstrijd van Argo op 
het rooster. De dames van Argo 
mochten het gevecht aangaan 
tegen de Dokkelaers uit Tilburg. 
Deze ploeg is vorig jaar gepromo-
veerd naar de 1e klasse District 
en daarmee direct ook een rede-
lijk onbekende tegenstander voor 
Argo. Na de mooie overwinning 
tegen PSV in de eerste wedstrijd, 
ontbreekt het de dames van Argo 
niet aan zelfvertrouwen. En al snel 
werd duidelijk dat Argo niets de 
duchten zou hebben van de da-
mes uit Tilburg. 

Argo ging direct geconcentreerd 
en alert van start, waardoor na het 
eerste part al een 3-0 voorsprong 
op het bord stond. Zonder echt 
het beste spel te moeten laten 
zien, bleef Argo de betere ploeg. 
Verdedigend zat het team goed in 
elkaar, aanvallend was het soms 
nog wel zoeken naar een goede 
oplossing. Bij een voorsprong van 
5-0 vond coach Anja van Wanrooij 
het tijd om vooral ook speeltijd 
te geven aan de jongere genera-
tie, opdat ook zij wedstrijdritme 
en ervaring kunnen opdoen. On-

der hen mocht Linda de Brouwer 
– vd Heijden haar rentree maken 
binnen het team. Na afwezigheid 
van een aantal jaren heeft ze haar 
waterpolocap weer opgezet en wil 
ze een bijdrage gaan leveren aan 
het waterpoloteam van Argo. In 
deze wedstrijd deed ze dat overi-
gens zeer verdienstelijk. Ook Anita 
vd Heijden wist,  na afwezigheid 
van een jaar blessureleed, het doel 
weer te vinden met een zeer mooi 
afstandsschot.   De einduitslag 
van de wedstrijd is 8-2, waarbij 
de doelpunten van Argo gemaakt 
zijn door Josine Raaijmakers (3x), 
Liesbeth vd Korst (2x), Renske vd 
Burgt (1x), Lotte van Schijndel (1x) 
en Anita vd Heijden (1x).

C1 - Njord, JC1         7-10
D1 - Arethusa, GD1           4-3
Dames 1 - De Dokkelaers 1      8-2
E1 - Arethusa, GE1       10-14
E2 - PSV, GE2          12-8
Heren 2 - NUENEN 2         4-11

Zwemmen 
Afgelopen weekend is er door de 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
deelgenomen aan twee wedstrij-
den:

Vrijdag avond hebben 11 zwem-
mers deelgenomen aan de 1e LAC 
wedstrijd in wedstrijd in zwembad 
“De Beemd” in Veghel. Tijdens 
deze wedstrijd is er 3 keer een 1e 
plaats, 3 keer een 2e plaats en 2 
keer een 3e plaats behaald. Daar-
naast zijn er 21 persoonlijke re-
cords gezwommen. Dana Janssen 
zwom een clubrecord op de 800m 
vrije slag in 12.56.69.
Zondag hebben 15 zwemmers 
deelgenomen aan de 1e Speedo 
wedstrijd in wedstrijd in zwembad 
“Den Ekkerman” in Veldhoven. 
Tijdens deze wedstrijd zijn er 6 
gouden, 3 zilveren en 5 bronzen 
medailles behaald. Daarnaast zijn 
er 32 persoonlijke records ge-
zwommen.

Programma waterpolo Za 13/10
DIO - Heren 1, in De Banakker te 
Etten-Leur 17:00 uur
Aquamigos - E1, in Olympia te 
Waalwijk 17:45 uur
Hieronymus - Dames 1, in De Stok 
te Roosendaal 19:30 uur

 Zo 14/10
DZT`62 - Heren 2, in De Wiemel te 
Deurne 18:45 uur

Rhode-veteranen 
organiseren grootse veiling

Vrijdag 12 oktober houden de Rhode-veteranen een grootse veiling 
ten behoeve van de nieuwe kleedkameraccommodatie. De verschil-
lende ondernemers binnen het team hebben er alles aan gedaan om 
diverse kavels ter beschikking te stellen. Uiteindelijk is het een mooi, 
ruim en divers aanbod geworden waar naar hartenlust op geboden 
kan worden.
Rhode draagt zijn sponsoren en begunstigers een warm hart toe, daar-
om wordt de veiling georganiseerd aansluitend aan de jaarlijkse golf-
dag bij Golfbaan de Schoot. Vanaf 20.30 uur gaan in het clubhuis van 
de golfbaan de verschillende kavels onder de hamer. Iedere belang-
stellende mag de veiling bezoeken, want hoe groter de opkomst hoe 
meer mensen een bod uit kunnen brengen. Je kunt onder het genot 
van een hapje en een drankje, verzorgd door de veteranen, een leuke 
avond hebben in Golfbaan de Schoot en wie weet na afloop met een 
leuk uitje, product of vakantie naar huis gaan.
Inmiddels is er al een mooie lijst met kavels opgesteld, waaronder een 
vijfgangen diner bij u thuis, zo zit er een weekje vakantie in een bun-
galow in Zuid Frankrijk bij of misschien gaat u toch liever voor een op-
treden van de Samba Band? Er is voor ieder wat wils en de lijst wordt 
alsmaar groter. 
Voor een compleet overzicht van kavels kunt u de website www.rhode.nl 
raadplegen.

veiling!

veiling!

veiling!

Oedenrode heren 1 boekt zwaar-
bevochten uitzege

hockey

Na drie verloren wedstrijden op rij 
was het voor heren 1 belangrijk 
om weer eens punten te pakken 
en de negatieve reeks te doorbre-
ken. Rooi had in de voorbereiding 
al eens een keer gelijk gespeeld 
en gewonnen van Nuenen, maar 
dat betekende niet dat het een ge-
makkelijke pot zou worden.  
Nuenen had 4 punten meer en 
dus zou Oedenrode na winst weer 
aansluiting vinden.

De eerste kans was weliswaar voor 
Rooi, maar helaas 2 minuten la-
ter lag de bal via een knap back-
handschot in het Rooise doel. Rooi 

voerde na de tegengoal direct de 
druk op en creëerde een aantal 
goede kansen, maar wist er geen 
te benutten.  In de 20e minuut 
kwam dan toch de gelijkmaker op 
het bord via een corner van Willem 
van der Heijden. Niet lang daarna 
kwam heren 1 met 10 man te 
staan waardoor Nuenen weer wat 
meer kansen kreeg. Dit resulteerde 
vlak voor het einde van de eerste 
helft in de 2-1 voor Nuenen uit 
een strafcorner.
In de tweede helft was het duidelijk 
dat Rooi feller moest zijn en knok-
ken voor de overwinning. Een aan-
tal goede kansen volgden, maar 

werden helaas niet afgemaakt. 
In de 52e minuut kwam Rooi uit 
een strafcorner van Piet van Eijnd-
hoven op 2-2 en rook Rooi de 
overwinning. Rooi voerde de druk 
maximaal op en ging voor iedere 
bal, helaas resulteerde dat in weer 
een gele kaart. Toch bleef heren 1 
met 10 man de sterkere ploeg en 
zorgde het acht minuten voor tijd 
voor de 2-3. Na een mooie aanval 
bleef Piet van Eijndhoven rustig en 
sloeg de bal hard en hoog in het 
dak van het doel. Hierna speelde 
Rooi de wedstrijd gecontroleerd 
uit en nam drie belangrijke punten 
mee naar huis.

HKC Outdoor en BBQ

Afgelopen zaterdag 6 oktober 
vond de outdoor-activiteit plaats 
in samenwerking met Scouting 
St. Oedenrode. Aan het begin van 
het jaar hebben wij hen geholpen 
met een activiteit, nu deden ze er 
iets voor terug. We kunnen nu te-
rug kijken op een goede deal en 
stellen vast dat komend jaar een 
dergelijk iets wederom plaats 
moet gaan vinden waarbij het uit-
gangspunt moet zijn dat zowel de 
Scouting als HKC aan hun trekken 
komen. Wie weet wat er volgend 
jaar van komt?

Een 20-tal HKCers hebben zich 
uitgesloofd en zijn de uitdaging 
aangegaan om de Dommel over 
te steken met behulp van een tok-
kelbaan en een indianenbaan. Te-
vens gebruikten ze een Raft en de 
benen in deze estafette. Het was 
geslaagd en menig been en arm 
doet nu zeer van de inspanningen. 
Uiteindelijk werd Team Mengvoe-

ders United (Niek, Marjolein, Ro-
win en Lars) eerste. Iedereen heeft 
er veel plezier aan beleefd en zelfs 
de moeders deden mee! Een ge-
slaagd evenement dus en het weer 
was geen spelbreker, het zonnetje 
scheen zelfs en een BBQ met open 
vuur maakte de dag  geslaagd.

Tijdens het openingswoord, vooraf 
aan  het eten,  is op gepaste wijze 
Jac welkom geheten, Mouhriz in 
het zonnetje gezet en tevens Mar-
tijn en Thomas als bedwingers van 
Eddy Rode ( nieuw bloed).
De dames van Team Fl’eau (gris) 
werden naar voren gehaald om 
passende klompjes in ontvangst 
te nemen. Michael van Halm nam 
een jubileum-Parker in ontvangst 
i.v.m. zijn 25 jarige lidmaatschap 
van HKC. Hij was hiermee verguld!
Al met al dus een leuke dag door-
dat velen  actief aanwezig waren. 
Dank jullie wel!

kanoën 

Luc Branten pakt 5de plaats op 
ONK Trial Nunspeet

trial

Afgelopen zaterdag  was het Open Nederlands Kampi-
oenschap Trial in Nunspeet. Het was een erg moeilijke 
wedstrijd met veel regen. Luc Branten reed mee in de 
klasse Nationalen en moest hard knokken voor een 
5de plaats in het totaalklassement. Het was een heftige 
wedstrijd, de non-stops waren zwaar door de modder 
en veel non-stops waren te lang waardoor de tijdslimiet 
voor veel strafpunten zorgde. De trialwedstrijd werd ver-
reden in een bos. De spekgladde boomwortels maakte 
het rijden heel verraderlijk. De komende weken zal be-
staan uit herstellen, trainen en dan op naar de afslui-
tende wedstrijd van het kampioenschap in Sleen, die 20 
& 21 oktober wordt verreden. Deze 2 dagen durende 
wedstrijd is erg belangrijk omdat de punten dubbel mee-
tellen. Dit kan zowel een voordeel als een nadeel zijn en 
gaat bepalen of Luc zijn 3de plek in het kampioenschap 
kan vasthouden. De volledige uitslag van de trialwed-
strijd is te vinden op www.trialweb.nl en foto’s van de 
wedstrijd zijn te bekijken op www.branten.org.
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Evenementen

4 augustus - 10 oktober 
Tentoonstelling 

Mandala’s Annie Verstegen
Bibliotheek 

8 september - 8 november 
Expositie ‘Kunst Dichterbij bekeken’

Zaken- en bestuurscentrum 

9 oktober 
KBO film: The African Queen

10 oktober 
K.B.O. Boskant op stap. 

10 oktober 
Kijkdozententoonstelling 

Bibliotheek, Markt 30 

11 - 12 oktober 
Kledinginzamelingactie

Basisschool Nijnsel 

12 oktober 
Zumba Night!

De Vriendschap 

12 oktober 
DJ Alvaro

Café Oud Rooij 

13 oktober 
Deep White

Café Oud Rooij 

13 oktober 
Jeugd Disco

The Joy Nijnsel (Beckart)

13 oktober
Show ‘Tis aalt wa’

De Vriendschap
 

13 oktober
Open dag “Rooistaete” 
Laan ten Bogaerde 15

13 oktober 
Jeugddisco 

The Joy Nijnsel (Beckart) 

13 oktober 
2e Rooise Bock ( Bier ) Festival 

Camping de Kienehoef 

14 oktober - 15 december 
Tentoonstelling Harrie Eijkemans

Cultureel Centrum Mariëndael 

14 oktober
M.T.C d’n Dommel 

Markt 15

16 oktober
Lezing door Jaap Scholten

Kasteel Henkenshage. 

17 oktober
Roois Biergilde
cafe Van Ouds 

18 oktober
Onderonsje: Dansen en muziek

Damiaancentrum 

18 oktober
Film “Hasta la vista” 

van Geoffrey Enthoven 
Mariendael 

19 oktober 
DJ LaFuente

Café Oud Rooij 

19 - 22 oktober 
Boskant kermis

Boskant 

19 oktober 
Vrije dansavond
De Vriendschap 

20 oktober 
The Grooveyard
Café Van Ouds 

20 oktober
Speelgoed- en kinderkledingbeurs 

Pastoor Teurlingsstraat 30 te Boskant

21 oktober
Olat wandelingsportvereniging

Sterksel 

21 oktober
Gesprek te Pas: 

verantwoordelijkheid
Damiaancentrum 

21 oktober 
Speelgoed- en kledingmarkt 

Meerschot aan de Heistraat 22 

21 oktober 
Adri Frigge en Ruud Bouman

Knoptoren 

22 oktober 
Feestband You & Me

De Vriendschap 

23 oktober 
Mantelzorger ontmoet mantelzorger 

Damiaancentrum 

24 oktober
Seniorendag 

Odendael 

26 oktober
Show ‘Tis aalt wa’

De Vriendschap 

27 oktober 
CD presentatie Berry Daamen

Café Oud Rooij 

27 oktober
Blaasmuziek Plus

Zalencentrum ’t Leeuwke

28 oktober 
Wintertijd

 
28 oktober 

Paranormale Beurs
Meerschot 

28 oktober 
2e wedstrijd Trimcompetitie

Park Kienehoef 

1 november 
Kaartavond Buurtver. Boskant

 De Vriendschap 

2 november 
Groep 8 party

The Joy 

2 - 4 november 
Kind-ouder tennis toernooi 

 Tennisvereniging de Kienehoef 

2 november 
Mathilde Santing

Mariendael 

3 november
Hillstreet 70’s & 80’s Party

De Beurs

3 november 
Dansavond
Odendael 

3 november
Mosselavond Lionsclub 

de Beckart 

4 november 
Pompoenen maken

Leef & Vind 

4 november 
2e jubileum Marathon van Rooi 

accommodatie Zwembadweg 

9 november 
Vrije dansavond
De Vriendschap 

10 november 
11-11 bal
The Joy 

10 november 
Show ‘Tis aalt wa’

De Vriendschap 

10 november 
 vogeltentoonstelling 

 Zwembadweg 62 

10 november 
Elf-elf bal 
De Beurs 

10 november 
Van der Aa’s & Zekhuis 

 Mariendael 

11 november 
Sint Maarten

12 november 
Lezing Kees Bottema

 d’n einder 

13 november 
KBO film: 

The bridges of Madison County
Odendael 

15 november 
Onderonsje: 

film kijken en napraten
Damiaancentrum 

16 november 
Vrije dansavond
De Vriendschap 

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

www.facebook.com/demooirooikrant




