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Folders deze week:

Drankenhandel van Boxmeer
Primera

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

0 . a  v a n  d e  m e r k e n :

Nieuwstraat 24, 5691 AC  Son

Winter kinder
collectie nu in

de winkel!

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Mooi rood is niet lelijk

Matthijs Vos

Ik smeer mijn vingertoppen in met 
gel om ze vervolgens goed door 
mijn rode haren te laten glijden. 
Ik moet er op en top uitzien voor 
een hele bijzondere gelegenheid. 
Eindelijk kan ik me bij mijn eigen 
“soort” voegen. Zo meteen kom 
ik te weten hoeveel mensen er in 
Sint-Oedenrode wonen met de-

zelfde haarkleur als ik. Het is na-
melijk de Rooise Rooiendag.

Door: Matthijs Vos

Er hangen rode ballonnen aan de 
bomen bij Miss Hyacinth aan de 
Damianenweg. Ik stap van mijn 
fiets en kan mijn voeten verwen-

nen door op de rode loper te gaan 
staan. Uiteraard wil het oog ook 
wat, dus ik kijk nog even snel in de 
langwerpige spiegels die aan beide 
zijden van de ingang hangen. In de 
verte hoor ik het liedje ‘Vandaag is 
rood’ van Marco Borsato, tot mijn 
aandacht opeens wordt getrokken 
door iets anders. Ik word namelijk 

ontvangen door twee niet-roodha-
rige mensen! Er wordt meteen een 
grapje gemaakt; “wij zitten hier ex-
pres zo dicht bij de uitgang.” Maar 
al snel wordt duidelijk dat zij dege-
ne zijn die alle aanwezige roodha-
rige tellen. Vanaf nu ben ik officieel 
een onderdeel van de groep. 
» lees verder op pag. 3

..MooiRooi Modeshow én
 koopzondag 15 september a.s.

JA NEESint-
Oedenrode

Veghel

SchijndelBoxtel? fus ie?

Burgemeesters halen 1000 euro op voor mantelzorgers
Welzijn De Meierij heeft afge-
lopen vrijdag duizend euro ge-
kregen. Na afloop van het NK 
wielrennen voor burgemeesters 
overhandigden burgemeester 
Peter Maas van Sint-Oedenrode 
en zijn collega Jet Eugster van 
Schijndel een cheque aan direc-
teur Trix Cloosterman van Welzijn 
De Meierij. De burgemeesters en 
gemeentesecretarissen die aan de 
wedstrijd en/of toertocht deelna-
men hebben dat geld bij elkaar 
gebracht.

Rondom het NK wielrennen voor 
burgemeesters vinden jaarlijks 
meerdere activiteiten plaats. Zo is 
er voor de burgemeesters die zich 
niet aan het wedstrijdgeweld wa-
gen een toertocht. Ook voor de 
partners van de burgemeesters is 
er een programma. Zo is er onder 
meer een recreantentoertocht. 

» lees verder op pag. 15

Debatteer mee via redactie@demooirooikrant.nl
» Lees meer op pag. 28
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven
José Munster

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

Opgewekt en zorgzaam
Nooit vragend
Altijd stil dragend
Moedig ging jij door
Telkens weer
Tot het laatste moment
Het ging niet meer

Verdrietig, maar dankbaar voor zijn liefde en 
zorgzaamheid die hij ons gegeven heeft, hebben wij 

afscheid moeten nemen van 
mijn man, ons pap, schoonvader en opa

Ger Persoons
∗ Sint-Oedenrode, 13 juni 1952         

† Boskant, 5 september 2013

echtgenoot van

Ria Persoons – Sanders

zoon van Tonnie Persoons – Kelders

Ria

Dirk

Marga en Luuk
    Niels

Jan en Mimke
Bus 5
5492 SL Boskant

Wij hebben afscheid genomen van Ger op dinsdag 
10 september in de H. Ritakerk te Boskant. 
Aansluitend hebben we Ger te rusten gelegd op het 
parochiekerkhof.

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

Plaats gratis uw reactie op 
Rooise familieberichten, 

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

Het heeft ons erg goed gedaan dat wij zoveel 
hartelijk medeleven mochten ontvangen, 
na het overlijden en bij de begrafenis van 

onze zorgzame moeder, lieve oma en oma Nelleke

Nelleke Smetsers – Hubers 

Hiervoor willen wij iedereen bedanken.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Sint-Oedenrode, september 2013.

DANKBETUIGING

Want de lucht die zit nog vol dagen
Dagen van al, dagen van later
En dagen die gisteren kunnen dragen
Ja de lucht zit nog vol dagen

                           Gerard van Maasakkers

Op een vroege septemberochtend is overleden 
onze lieve moeder, oma en schoonmoeder

Mien Brans - van de Laar 

∗ Veldhoven, 15 juli 1923

† Sint-Oedenrode, 9 september 2013

echtgenote van

Marinus Brans

Son en Breugel: Jan, Ineke
Wouter, Lotte
Ireen, Bart

Schijndel: Thea
Amsterdam: Marina, Gerard

Eline, Maurits
Dagny

Nijmegen: Elise, Thomas
Wolf
Rowan

’s-Hertogenbosch: Biek 

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 
14 september om 10.30 uur in de parochiekerk van 
Sint Genoveva, Sint Genovevastraat in Breugel.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op het 
parochiekerkhof.
Donderdagavond is er vanaf 19.00 uur gelegenheid om 
afscheid van Mien te nemen. 
Ze is bij ons in haar appartement op Odendael, kamer 216, 
Odendael 1 in Sint-Oedenrode.

Correspondentieadres: 
M. Brans, Westermarkt 5, 1016 DH Amsterdam.

OVERLĲDENSBERICHTEN
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Kiwanis Klumpkesrace gaat dit jaar niet door
De Kiwanis Klumpkesrace is in-
middels een bekende jaarlijkse 
traditie, waarbij muziek, de spon-
sorrace en natuurlijk de duizen-
den klumpkes borg staan voor 
een ontspannende zondagmid-
dag. Deze middag, normaliter de 
derde zondag in september, staat 
in het teken van het inzamelen 
van geld (lotenverkoop en horeca-
opbrengsten)  ter besteding aan 
projecten voor minder bedeelde 
kinderen in zowel Rooi als derde 
wereldlanden. Het evenement 
wordt al een aantal jaren gehou-

den op de Mooi Rooi Zondag in 
september nabij de Dommel en 
het trefpunt voor sport, cultuur en 
recreatie: café Dommelzicht.

Voor 2013 heeft Kiwanisclub Rooi 
besloten om De Klumpkesrace niet 
door te laten gaan. Elk jaar kan het 
evenement rekenen op een gulle 
bijdrage van Rooise bedrijven en 
bewoners. Door de hardnekkige 
crisis wil de club de bedrijven en 
Rooienaren dit jaar even ontlasten. 
Ondertussen zal Kiwanis met o.a. 
het centrummanagement en an-

dere organisaties in gesprek gaan 
op welke wijze de combinatie van 
een feestelijk evenement met een 
inzamelingsactie voor kinderen 
vormgegeven kan worden voor de 
komende jaren.

biobest-theater.nl
Uw best(s)e bioscoop - Stationsstraat 19 - Best

Voor programma en gratis reserveren ga naar

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

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

In samenwerking met 

Hart voor Rooi ongerust over 
schaliegasborigen
De onrust over de schaliegasbo-
ringen in deze regio heeft ook de 
Rooise politiek bereikt. Fractie Hart 
voor Rooi heeft het college vragen 
daarover gesteld, met name omdat 
Boskant ook op de kansenkaart 
staat voor proefboringen. 

HvR stelt de volgende vragen:
-  In hoeverre is het college van 

Sint-Oedenrode op de hoogte 
van deze ontwikkelingen?

-  Heeft u enig idee hoe concreet 
de plannen m.b.t. boringen op 
grondgebied van de gemeente 
Sint-Oedenrode zijn?

-  Heeft u hieromtrent ook al een 

mening gevormd?
-  Bent u al in overleg met partners 

m.b.t. dit onderwerp? Waarmee 
wij bedoelen; milieuverenigin-
gen, waterschappen of andere 
betrokken gemeenten?

-  Ziet u de mogelijkheid om ons bij 
te praten over dit ons inziens zeer 
belangrijke onderwerp? Wellicht 
middels een thema avond? 

“Het mag duidelijk zijn dat wij het 
college oproepen een duidelijke 
nee tegen schaliegasboringen te 
laten horen. Sint-Oedenrode zou 
een no-go area moeten zijn als het 
gaat om deze boringen!” aldus 
HvR-commissielid Rik Compagne.

Vervolg voorpagina

Mooi rood is niet lelijk

Het zijn niet zozeer het aantal 
mensen met rood haar of de vele 
activiteiten die opvallen. De sfeer 
is erg gemoedelijk en al vrij snel 
kom ik bekenden tegen, waarvan 
ik nooit echt stil heb gestaan dat 
ze - net als ik - ook rode haren 
hebben. Door veel partners die 
mee zijn gekomen kan ik niet zeg-
gen dat ik in een rode zee terecht 
ben gekomen. Toch word ik met-
een gerespecteerd en serieus ge-
nomen. Iets dat in de grote boze 
buitenwereld niet altijd van toe-
passing is.

Pesterijen, opmerkingen tijdens het 
lopen door de schoolgangen, uit-
gescholden worden op de fiets. Al-
lemaal voorbeelden van dingen die 
de meeste mensen met rood haar 
helaas hebben moeten ervaren of 
nog steeds meemaken. De groot-
ste vraag is vooral, waarom? Ik 
vind rood haar prachtig, uniek en 
het geeft de meeste personen een 

goede uitstraling. Ook is het iets 
dat gelijk opvalt waardoor je niet 
snel vergeten wordt. Het is jammer 
dat er mensen zijn die hun prach-
tige kleur wegpoetsen met bruine, 
zwarte of blonde verf. Er zijn veel 
mensen die vaak aan mij vragen 
wanneer ik mijn haar ga verven, 
alsof het vergeleken wordt met het 
aan laten stippen van een wrat, of 
iets anders dat je uiterlijk verpest. 

Eén van de organisatoren wijst mij 
naar een bord met daarop allerlei 
foto’s van roodharige mensen. In 
het midden hangt een groot kran-
tenartikel uit de jaren ’70. Uiteraard 
lees ik dat. Het gaat over een grote 
groep roodharigen, aangevoerd 
door bekende mensen met rood 
haar die deze pesterijen proberen 
tegen te gaan. Ik lach erom. Er 
worden scheldnamen vermeldt als 
tomaat en rode biet. Zoals het er 
nu naar uitziet hebben deze men-
sen hun doel totaal niet bereikt. 

Het is namelijk alleen maar erger 
geworden in de loop der jaren. 

Dat is iets dat ik zelf heb mogen 
ervaren op de middelbare school. 
Ik kon geen gang met mensen 
door zonder een opmerking te ho-
ren over mijn rode haren. Dag in 
dag uit. In de gangen, in de aula, 
in de klas, op de fiets, overal. En 
het hield maar niet op. Totdat ik zo 
hard was gemaakt dat ik het niet 
meer hoorde en het me niets meer 
deed. Rood haar is een vloek en ze-
gen tegelijk. Iets wat veel mensen 
niet inzien. Toch ben ik er trots op.

Zo te zien is er geen gebrek aan 
gespreksstof en verbondenheid op 
de Rooise Rooiendag waar maar 
liefst 88 rooie Rooienaren op zijn 
komen dagen. Het is dan ook niet 
gek dat velen volmondig zeggen 
dat ze volgend jaar weer terug zul-
len komen. 
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

vlees-cordon bleu's

3 stuks

5

95

SPECIAL

Cordon Belgique

100 gram

2

45

VLEESWARENKOOPJE

GEBRADEN GEHAKT + 

RAUWEHAM

200 GRAM SAMEN

3

99

KEURSLAGERKOOPJE

BOOMSTAMMETJES

4 STUKS

4

80

TIP VAN UW KEURSLAGER

SCHWARZWALDERS

2 x 3 min .bakken

3 STUKS

6

95

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

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

www.KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

info@kluijtmans.keurslager.nl
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Londen en bloemen verdringen herinneringen aan Odaschool

Nog een paar dagen en dan 
barst de 50-jarigen reünie los 
in De Vriendschap. De afgelo-
pen maanden heeft u in deze 
krant diverse verhalen van 
vroeger kunnen lezen van ver-
schillende Rooienaren die dit 
jaar Abraham of Sarah worden 
of zijn geworden. Anekdo-
tes over kattenkwaad, herin-
neringen aan strenge leraren, 
mijmeringen over het eerste 
vriendje en gedachtegangen 
over hoe de school er uit zag. 
De één kon zich meer herinne-
ren dan de ander. Rob van Hel-
den, de laatste in deze serie, 
wist vrijwel niets meer te ver-
tellen over zijn periode op de 
Odaschool. DeMooiRooiKrant 
had een telefonisch interview 
met hem, want naar Engeland 
reizen voor een artikel is wat 
overdreven.

Toen we Rob spraken had 
hij nog het voornemen om 
speciaal voor de reünie naar 
Sint-Oedenrode af te reizen. 
“Het lijkt me geweldig om al 
mijn oude klasgenoten weer 
te zien”, luidde zijn motivatie. 
Toch gooide een overvolle za-
kelijke agenda roet in het eten, 
liet hij later weten. Rob is een 

hele grote jongen op het gebied 
van bloemen. Hij reist met zijn 
bedrijf de hele wereld over om 
voor de grote der aarde bloe-
menpracht en praal te rege-
len tijdens feesten, bruiloften, 
plechtigheden en begrafenis-
sen. Rob is bevriend met sterren 
als Elton John en de Beckhams. 
Daar blijft hij nuchter onder. 
Bovendien liet hij duidelijk blij-
ken dat hij zijn dorpje Rooi nog 
steeds in zijn hart heeft zitten. 
De oud-Odaschoolleerling mag 
dan wel eens afpreken met Da-
vid en Victoria, maar hij belt 
ook nog vaak met zijn oud klas-
genoot Jan de Leijer. 

“Ik heb een geweldige jeugd 
gehad in Rooi”, vertelt Rob 
tijdens het telefoongesprek. 
“Toch heb ik het dorp nooit ge-
mist sinds ik er ben vertrokken. 
Ik woon nu al jaren in Londen 
en dat is de beste stad die je 
kunt bedenken. Er wonen hier 
zoveel verschillende mensen en 
er gebeurt altijd wel iets. In het 
begin was het erg wennen om 
in zo’n grote stad te wonen. Ik 
kende er helemaal niemand! 
Dat was in Sint-Oedenrode 
wel anders. Daar kent ieder-
een elkaar. Nu ik al zo lang in 

Londen woon, lijkt dat hier ook 
het geval te zijn. Overal wonen 
bekenden van me, zowel zake-
lijk als privé.” Jarenlang werkte 
Rob in Rooi in de bloemenzaak 
van Cees Olyslagers. Daar leer-
de hij de eerste kneepjes van 
het bloemenvak. Hij ging er 
altijd met veel plezier naar toe. 
Op een dag vertrok Rob naar 
Engeland om te studeren. Hij 
volgde een Business Course en 

later een Management Course. 
De Rooienaar kwam te wer-
ken in warenhuis Selfridges. 
Hij bemande verschillende af-

delingen, maar belandde op 
eigen aanvraag op de bloe-
menafdeling. “Ik moest er de 
hele dag in pak lopen en was 
dat op een dag helemaal beu. 
Daarom besloot ik om voor 
mezelf te beginnen.” De rest 
is geschiedenis, Rob bouwde 
een bloemenimperium op. Drie 
jaar geleden stond Rob ook al 
in DeMooiRooiKrant toen zijn 
moeder was overleden. De 

Martinuskerk zag er destijds 
geweldig uit, omdat Rob en 
zijn team voor de bloemversie-
ringen hadden gezorgd. Rob: 

“Sinds mijn moeder is overle-
den kom ik niet zoveel meer in 
Rooi. Mijn twee zussen wonen 
er nog wel.” 

Wist hij zich dan helemaal niets 
te herinneren van zijn tijd op 
de Odaschool? Nee, eigenlijk 
niet. Rob kwam niet verder dan 
opmerkingen over het feit dat 
hij een brave jongen was, dat 
de school niet streng was en 

dat zijn vier oudere zussen en 
broer hem voor waren gegaan. 
Jammer natuurlijk, een smeuïge 
anekdote had de nieuwsgierige 
Rooise lezers meer bekoord. 
Het hoofd van Rob leek vol, 
vol van zijn werk. Gedachtes 
van vroeger zullen vast en ze-
ker nog rondzwerven in zijn 
hoofd, maar ze komen moeilijk 
door de bloemen heen, of door 
de indrukken van Londen. Een 
minachting voor Sint-Oeden-
rode is het in ieder geval niet, 
want zijn stem klonk verheugd 
bij het noemen van die naam. 
Ook de teleurstelling om het 
missen van de reünie viel door 
de hoorn te proeven. Wat had 
Rob graag geholpen willen 
worden om zijn herinneringen 
aan school naar boven te laten 
drijven.  

50-jarigen Reunie: 14 september 2013

“Ik HeB een geWelDIge JeUgD 
geHaD In RooI.”

Samenwerkende Tandartsen St. Oedenrode
Koninginnelaan 107
5491 HB Sint Oedenrode
T: 0413 472569
E: stoedenrode@samenwerkendetandartsen.nl
www.samenwerkendetandartsen.nl

Recentelijk is ons team 
versterkt met tandarts 
Anneloes Peulen. 
Zij is bij ons werkzaam 
op donderdag en 
vrijdag.

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 08.15 uur - 12.15 uur 
en van 13.30 uur - 17.00 uur.

Wij hebben nog plaats voor nieuwe patiënten. 
U bent van harte welkom!

Sinds 1 september 
2013 is onze praktijk 
dus ook op vrijdag 
geopend!

Bewoners Laan ten Bogaerde 
niet blij met verhuisplannen 
jongerencentrum
De bewoners van de Laan ten 
Bogaerde zijn massaal niet blij 
met de plannen van het College 
van Burgemeester en Wethou-
ders om het jongerencentrum te 
verhuizen van Mariëndael naar 
twee lokalen van de voormalige 
peuterspeelzaal in de Dommel-
toren. Dat hebben ze kenbaar 
gemaakt in een brief aan het Col-
lege. Daarin werden ook eventu-
ele oplossingen aangedragen.

De twee lokalen van de voorma-
lige peuterspeelzaal grenzen aan 
de zijde van de Laan ten Bogae-
rde waar de meeste huizen staan. 
De inwoners van de straat zijn 
bang dat ze teveel overlast zullen 
ondervinden van de jongeren. In 
de brief wijzen de bewoners er 
onder andere op dat de jongeren 
buiten weinig ruimte zullen heb-
ben en dat het eventuele jonge-
rencentrum te dicht aan de voor-
tuinen zal grenzen van meerdere 
woningen. Zelfs zonder muziek 
zal dat volgens hen zeker voor 
overlast zorgen. 

Daarnaast wordt in het schrijven 
de zorgen geuit over verkeers- 
en parkeeroverlast, wat volgens 
de bewoners nu al een dagelijks 
probleem is. Bij het vestigen van 
een jongerencentrum (drie avon-
den per week geopend van 17.30 
tot 22.30 uur) zal het aantal ver-
keersbewegingen alleen maar 
toenemen. 

Behalve deze en nog meer be-
zwaren, hebben de inwoners van 
de Laan ten Bogaerde ook enkele 
oplossingen aangedragen. Na het 
bespreken van meerdere opties is 
unaniem een voorkeur uitgespro-
ken voor het verhuizen van de 
Buitenschoolse Opvang (BSO) 
naar de lokalen van de voorma-
lige peuterspeelzaal, zodat het 
jongerencentrum zich in de BSO 
zou kunnen vestigen. Daar heb-
ben de jongeren volgens de be-
woners namelijk wél de ruimte en 
zullen ze er voor minder geluids-
overlast zorgen omdat het aan de 
andere kant van het gebouw is.  
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Aansluitend 

MIDNIGHT SPECIAL

DOMMELFEEST
ZONDAG 15 SEPTEMBER

Vanaf 11.00 uur 

TERRASCONCERT 
VAN HET DOMMELVOLK

SPRINGKUSSEN
GRATIS KANOËN NAAST HET TERRAS VAN DOMMELZICHT 

PROEF GRATIS ONZE DOMMELZICHT-HAPJES!

Hart voor Rooi luidt alarmbel voor hinder vliegverkeer
De fractie Hart voor Rooi heeft 
vragen gesteld aan het college 
over de hinder van vliegverkeer. 
Uit een GGD-onderzoek is na-
melijk gebleken dat er veel meer 
mensen hinder van ervaren dan 
steeds werd aangenomen. In to-
taal gaat het om 18.000 mensen, 
verdeeld over 9 gemeenten.

Daar komt nog bij dat het aantal 
vluchten op Eindhoven Airport de 
komende jaren verdubbelt tot ruim 
43.000 in 2020. Het bericht van 
het ministerie dat volgens een Mi-
lieuEffectRapportage (MER) 

“de gevolgen relatief beperkt en 
aanvaardbaar” zouden zijn, is voor 
HvR allerminst geruststellend. 
Ze hebben aan het college de vol-
gende vragen voorgelegd

-  Zijn de cijfers van de enquête van 
de GGD bij u bekend?

-  Heeft Sint Oedenrode ook aan 
deze enquête deelgenomen?

-  Heeft u contact gehad met om-
liggende gemeenten over de cij-
fers uit dit rapport?

-  Door de verdubbeling van het 
aantal vluchten in de komende 
jaren kan aangenomen worden 
dat nog veel meer mensen ern-
stige last gaan krijgen van de ge-
volgen hiervan. 

De minister bagatelliseert de ge-
volgen voor duizenden omwo-
nenden. Hoe kijkt het college aan 
tegen deze problematiek en kun-
nen  we een vuist maken samen 
met andere gemeenten om onze 
inwoners tegen de overlast te be-
schermen?

In deze tiendelige serie valt DeMooiRooiKrant, sa-
men met Houtbewerking Elbeco, bij verschillende 
Rooienaren met de deur in huis. Zo ontdekt u als le-
zer wie er achter een bepaalde voordeur woont. De 
tien deelnemers maken allemaal kans op een gratis 
deurenonderhoudsbeurt. De winnaar wordt in de-
cember bekend gemaakt.

Adres: Eerschotsestraat 38
Bewoners: Greet en Cor Leijtens

Met de deur in huis…

Mede mogelijk gemaakt door:

 

Cor Leijtens 
komt uit Best. Ja-
ren geleden was 
hij atletiektrai-
ner bij SV For-
tuna ’67 in Sint-

Oedenrode. Daar ontmoette hij 
Greet. ‘Een leuke dame’, dacht hij! 
Toch moest hij er een tijdje achter-
aan rennen om haar te pakken te 
krijgen. De liefde werd uiteindelijk 
wederzijds en nu wonen ze al net 
zo lang aan de Eerschotsestraat als 
hun huisnummer aangeeft.

Voor Greet was dat maar een 
paar deuren verder van haar ou-
derlijk huis (huize Steenbakkers), 

waar ze opgroeide in een gezin 
van veertien kinderen. Aan Best 
hebben ze nooit gedacht. “Daar 
wilde ik sowieso niet wonen”, 
vertelt Greet. “En ik ook niet!”, 
voegt Cor daar aan toe. “De ge-
meenschap in Sint-Oedenrode is 
veel mooier, veel gemoedelijker.” 
‘Per toeval’ geraakten ze aan de 
huidige woning. Waar ook anders 
dan bij Fortuna ’67 ving Greet een 
hint op van mevrouw Konings, de 
toenmalige bewoonster van Eer-
schotsestraat 38. Hoewel er geen 
bord aan het huis hing, stond haar 
pand wel te koop. Greet en Cor 
hapten snel toe. Het bleek een 
goede keuze, want nog nooit 
hebben ze gedacht aan verhuizen.

Allebei genieten ze van hun stulp-
je. De locatie is voor beiden ideaal 
dichtbij het centrum en zowel Cor 
als Greet plukt de vruchten van de 
geneugten. Greet kruipt vaak de 
tuin in met haar groene vingers, 
of schiet via de Knoptoren de na-
tuur in. Haar wederhelft wandelt 
daar niet vaak, omdat hij het druk 
heeft in zijn massageruimte aan 
huis. Bovendien zoekt hij zo nu 
en dan de tennisbaan op en stapt 
hij iedere donderdag op de fiets 
voor een mooie ronde met Fifty-
fit. Kortom, Cor en Greet genieten 
van het Rooise leven. Daar kan 
Best niet tegenop.   

advertorial
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Rooise kinderen nemen lantaarnpalen stevig onder handen

“Ik weet niet precies wat ik maak, 
ik doe er gewoon willekeurig wat 
op”, zei één van de kinderen die 
woensdag 4 september vrolijk 
aan het frunniken was met haar 
viltwerkje. Wildvilten wordt het 
genoemd en de zes lantaarnpalen 
voor bij Mariëndael stonden op 
het punt om er achter te komen 
waarom.

Annie Veldkamp is ervaren met het 
werk dat de straatverlichting van 
het creatieve huis ging sieren. Een 
ware viltkunstenares die het vak 

goed onder de knie heeft. Ze geeft 
viltcursussen aan kinderen en deze 
kwamen op het idee om eens lek-
ker de buitenwereld te laten genie-
ten van de werken. Maar niet al-
leen de deelnemers konden zich op 
die dag uitleven, want alle Rooise 
kinderen waren welkom. Er kwa-
men er behoorlijk wat op af, want 
een tijd geleden had er een oproep 
in DeMooiRooiKrant gestaan.

“Door middel van wrijving over de 
natte gekleurde delen schapenwol, 
vormt het uiteindelijk een geheel”, 

vertelde Annie. “De kinderen mo-
gen volledig hun eigen fantasie ge-
bruiken en kunnen allerlei kleuren 
met elkaar combineren. Het uitein-
delijke werk wordt om de lantaarn-
palen gewikkeld en vervolgens 
vastgeniet. Alle mensen die Mari-
endael bezoeken of langs komen 
lopen, kunnen zo genieten van alle 
vrolijke creaties. De deelnemers zelf 
kunnen als het goed is, ook hun ei-
gen pareltje komen bewonderen”, 
aldus de Rooise kunstenares. Af-
gelopen zondag opende Veldkamp 
haar tentoonstelling in Mariëndael.

SHOEBYFASHION.COM                                         KERKPLEIN 10, SINT-OEDENRODE  

NEW  
COLLECTION HOUD SHOEBY 

SINT-OEDENRODE 
IN DE GATEN, 

WANT VOLGENDE 
WEEK IS HET 

FEEST!A.S. ZONDAG GEOPEND van 12:00 tot 17:00

WIJ NEMEN DEEL AAN DE MODESHOW OP HET KERKPLEIN

Spetterende opening van 
'Natuurlijk mooi'

De tentoonstelling met werken van 
de Rooise viltkunstenaresse, Annie 
Veldkamp, is zondagmiddag onder 
grote belangstelling geopend. Het 
is de eerste keer dat Annie in haar 
eigen woonplaats exposeert. De ex-
positie is nog tot en met 19 oktober 
aanstaande in Mariëndael te zien.

De expositie ‘Natuurlijk Mooi’, staat 
helemaal in het teken van vilt. Annie 
werkt al vanaf haar dertiende met 
textiel. De laatste jaren heeft zij zich 
helemaal op viltkunst gericht. En dat 
doet zij niet zonder succes. Zij expo-
seerde al in het hele land en op dit 
moment zijn er werken van Annie 
bij een door Europa reizende ten-
toonstelling over viltkunst. Ondanks 
al deze nationale en internationale 
exposities, had zij nog niet eerder in 
haar eigen woonplaats geëxposeerd.

Niets aan het toeval overlaten
Wellicht daarom, maar waarschijnlijk 
door haar gedrevenheid en passie, 
wilde Annie dan ook niets aan het 
toeval overlaten in Mariëndael. Ze 
maakte speciaal voor de Rooise ten-
toonstelling drie wandkleden die in 

de foyer zijn te zien. Ook de opening 
moest spetterend worden en ieder-
een die er bij was kan beamen dat 
dat is gelukt. 

Kleden als kleding
De modeshow, die door vijf van An-
nies vriendinnen werd gelopen, was 
een combinatie van dans, show en 
muziek. De kleding die de man-
nequins droegen waren kleden van 
Annie. Tijdens de show trokken de 
dames de kleden uit en zijn nu als 
onderdeel van de expositie te zien.

Gastdocente 
Niet alleen de hoge opkomst is teke-
nend voor het succes van Annie Veld-
kamp. Een bijzondere verrassing was 
er afgelopen zaterdag al voor Annie. 
Zij kreeg toen naar aanleiding van 
deze expositie al een telefoontje van 
de Academie uit het Belgische Genk. 
Zij mag daar een dag als gastdocent 
les geven over haar viltkunsten.

annie Veldkamp (l)
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Roois kamerkoor

Dirigent Ad van de Wetering ‘seght adieu’

De leden van het Roois Kamerkoor 
dragen hem op handen. Toch heeft 
dirigent Ad van de Wetering een 
moeilijke beslissing moeten ne-
men. Vanwege gezondheidsrede-
nen gaat hij na bijna 40 jaar zijn 
koor verlaten. Tijdens het kasteel-
concert op zondag 22 september 
zal hij het Roois Kamerkoor voor 
het laatst begeleiden. Heel toe-
passelijk is het thema van dit af-
scheidsconcert: Ick segh adieu.

“In 1974 hebben we met acht le-
den het Roois Kamerkoor opge-
start”, begint Ad van de Wetering  
eenvoudig. “We zaten toen alle-
maal in een jongerenkoor, maar met 
dat groepje wilden we een andere 
richting op. Het jaar daarvoor had 
ik net mijn studie schoolmuziek aan 
het Brabants Conservatorium afge-
rond.” 

Muziek en onderwijs 
In zijn beginjaren als dirigent stu-
deerde Ad van de Wetering koordi-
rectie en later orkestdirectie. Dat kon 
allemaal omdat hij een baan had als 
muziekleraar aan de PABO. Zonder 
het daadwerkelijk uit te spreken, 
komt tijdens het gesprek duidelijk 
naar voren dat muziek niet zijn eni-
ge passie is. Zowel muziek als het 
onderwijs ligt hem na aan het hart. 
Het één is voor hem onlosmakelijk 
met het ander verweven. Aan de 
PABO leerde hij zijn studenten hoe 
ze kinderen muziek kunnen leren. 
De dirigent kwam daarbij duidelijk 
naar voren. “Ik vroeg hen altijd: 
‘Wat moet je doen als je een klas vol 
leerlingen gezamenlijk iets wilt laten 
zingen?’ Ad grinnikt: “Als ik dan op 

stage bezoek ging, zag ik dingen te-
rug die ikzelf ook altijd deed.” Ter 
illustratie staat hij op, loopt naar de 
piano en slaat kort een toon aan: 
“Dan stond zo’n student voor de 
klas, zei ‘één, twee, drie’ tegen de 
kinderen en sloeg slordig een wille-
keurige noot aan. Dat deed ik ook 
altijd zo, maar blijkbaar hadden ze 
nog net niet door dat ik wel altijd 
wist wélke toon ik aansloeg.” 

Gedegen boterhammen
“Het zijn boterhammen die wij 
maken”, vertelt de dirigent met 
twinkelende ogen over het Roois 
Kamerkoor. “We werken zeer gede-
gen, maar af en toe mag er wel een 
snoepje bij. Sommige groepen be-
perken zich tot een eng repertoire. 
Dat doen wij niet. Wij zingen alles 
wat binnen het bereik van ons koor 
ligt.” Het Roois Kamerkoor heeft 
het breedst denkbare repertoire. Ze 
zingen zelfs alles in de originele taal 
en stijgen regelmatig boven het ni-
veau van amateurensemble uit. Ad: 
“Ik kies muziek die ze niet zo vanaf 
het blad kunnen lezen. Er moet wel 
altijd iets in zitten waar de mensen 
iets van mee kunnen pikken, dat zit 
me in het hart.” Daar komt de do-
cent in Ad weer duidelijk naar vo-
ren piepen. “Als dirigent is het be-
langrijk dat je weet wat je mensen 
kunnen. Je moet ongelooflijk veel 
vakkennis hebben om je goed in te 
kunnen leven en met je repertoire 
alles uit het gezelschap te toveren 
wat haalbaar is. Toch sla je soms 
de plank weleens mis. Dan heb je 
verkeerd gekozen en verdwijnt een 
stuk geruisloos uit het repertoire, of 
je legt het in de kast tot beter tij-

den.” 

De dirigent vindt het erg spijtig om 
zijn koor te moeten verlaten, maar 
zijn eigen stem laat hem in de steek. 
Bewust heeft hij ervoor gekozen om 
juist voor het 40e jubileumjaar af-
scheid te nemen. Ad: “Dat geeft het 
Roois Kamerkoor ruimte voor een 
nieuwe start. De onderlinge samen-
werking bij het koor is geweldig. 
Voor elke concert vormen we een 
commissie van een paar personen. 
Iedereen doet alles en kan alles, we 
hoeven nooit te gaan leuren. Ook 
voor het jubileumjaar wordt weer 
van alles op touw gezet. Voorlo-
pig heeft de benoemingscommis-
sie nog geen nieuwe vaste dirigent 
aangesteld. Het koor gaat eerst met 
vier projecten aan de gang. Voor 
het hoofdconcert in november wil-
len we weer muziek in alle breedte 
laten zien: met zang, slagwerk en 
dans. Daarvoor is al contact ge-
zocht met de Fontys Academie.” 

Ick segh adieu
Ook voor het kasteelconcert ‘Ick 
segh adieu’ heeft het Roois Kamer-
koor een mooi repertoire samenge-
steld. ‘Cum decore et amore’ zullen 
ze een aantal liefdes-, drink- en na-
tuurliederen in het Italiaans, Duits, 
Engels, Latijns en Nederlands ten 
gehore brengen. Daar zitten weer 
heel wat boterhammen en snoepjes 
tussen. Wie zich wil laten verrassen, 
is op zondag 22 september van har-
te welkom in Kasteel Henkenshage. 
De voorstelling begint om 11.30 
uur. Entree bedraagt slechts €7,-. 
Kijk voor meer informatie op 
www.rooiskamerkoor.nl.

Samen fi etsen op een duofi ets

Samen fietsen op weg naar 
school, familie of boodschappen 
doen zijn dagelijkse bezigheden 
van een gezin. Voor mensen met 
een visuele of lichamelijke beper-
king is dit niet altijd mogelijk dit 
zelfstandig te ondernemen. 

Ook voor hen is het heerlijk om in 
de buitenlucht actief te zijn op een 
speciale fiets, uitgerust met elek-
trische trapondersteuning om het 
fietsen voor 2 personen nog ple-
zieriger te maken. Als vrijwilliger 
gaat u met zijn tweeën en met de 
wind in de rug (elektrisch onder-
steund) samen op pad en zo kun-
nen duurzame contacten ontstaan 
en kunt u samen  van de mooie 
omgeving genieten.

Heeft u wellicht nog tijd om met 
enige regelmaat een bezoekje te 
brengen bij een oudere, om een 
praatje te maken, zodat mensen 
ook hun verhaal kunnen delen? 
U kunt zich hiervoor aanmelden bij 
Welzijn de Meierij telefoon 
073-5441400 of mailen naar 
info@welzijndemeierij.nl. Als u ge-
interesseerd bent in vrijwilligers-
werk kunt eveneens kijken op onze 
website www.welzijndemeierij.nl 
waar u alle actuele vacatures kunt 
vinden voor zowel Sint-
Oedenrode als Schijndel.

Wijkvereniging Eerschot
Vrijdag 13 september  liggen de 
kaarten voor het jokeren en rikken 
weer op tafel. Alle leden vanaf 16 
jaar zijn welkom. Deze avond begint 
om 20.00 uur in Meerschot. Maar 
iedereen is vanaf 19.30 welkom. 

Voor het beugelen op zaterdag 21 
september in Olland, kun je je aanmel-
den bij Betsie van Gerwen tel 476256. 

Heb je zin om te knutselen op 
woensdag 25 september?  kin-
deren van groep 3 tot en met 8 
kunnen worden opgegeven tot 13 
september bij Carin Jansen tele-
foon 475759 of mail 
h.jansen940@upcmail.nl. Geef je 
wel tijdig op, want bij te weinig 
aanmeldingen gaat het helaas niet 
door!

Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera
!

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

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

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

Heuvel 17    
5492 AC Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 479322   
www.demooirooikrant.nl
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Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

Hallo hondenliefhebbers
Wat zouden jullie ervan vinden, als we een hoog omheinde honden-
speelplaats in Rooi zouden hebben. Waar ze naar hartenlust vrij kun-
nen rennen, zonder gevaar van auto’s, fietsers, joggers  enz. maar dat  
geldt andersom natuurlijk ook.

Met wat speeltoestellen erin, wat banken voor de baasjes en een prul-
lenbak omdat we het wel zo netjes willen houden. We kunnen het zelf 
bekostigen. Er zijn genoeg adressen waar we gebruikt en toch goed 
hekwerk kunnen kopen. Natuurlijk gaan we het dan ook zelf in elkaar 
zetten, leuke klus voor de handige mensen onder ons. Ik heb dit voor-
stel bij de gemeente neergelegd. Het antwoord was nog geen echte 
‘nee’. Er zou nog behoorlijk nagedacht moeten worden over waar 
deze hondenspeelplaats zou kunnen staan. En eigen initiatief tonen 
voor verbetering in de gemeenschap wordt zeker wel gewaardeerd.

Dus mensen, met genoeg belangstelling kunnen jullie gaan reageren 
en dan bedoel ik ook echt voor degene die dit serieus willen en vin-
den dat dit zeker meerwaarde heeft voor ons mooie dorp Rooi. Zeg 
dit vooral voort, familie, vrienden en kennissen, meer mensen meer 
kansen. Reageren kan, per mail, zodat ik goed kan bijhouden wie hier 
voor willen gaan.
mvandalen56@hotmail.nl voor degene die geen internet hebben 
06 42988680.

Marja van Dalen
Kloosterdreef 3

Lezerspodium....
Door: Marja van Dalen

Themawandeling over “moed”
Het Gesprek 
te Pas, dat op 
zondag 15 sep-
tember in het 
D a m i a a n c e n -
trum wordt ge-
houden, heeft 
als onderwerp 
“moed”. We 

praten over vragen als: is het 
moeilijk om moedig te zijn? Is 
moed het tegenovergestelde van 
“angst”of van “lafheid”? Wat 
heeft moed met jou te maken? Ie-
dereen, jong of niet meer zo jong, 
die de moed heeft over deze en 
dergelijke vragen mee wil den-
ken en praten tijdens dit ‘gesprek 
met wandeling’, is van harte wel-
kom op zondag 15 september om 
10.00 uur bij het Damiaancen-

trum, Schijndelseweg 46, 5491 TB 
in Sint-Oedenrode.

De wandeling zelf duurt een uur 
De bijeenkomst begint om 10.00 
uur en zal om ongeveer 12.00 
uur worden afgesloten. De opzet 
is steeds hetzelfde: Na ontvangst 
met koffie/thee en een inleiding 
op het thema (met enkele ge-
dichten) maken de deelnemers in 
kleine groepjes een wandeling van 
een uurtje in de bossen, tuinen of 
de prachtige omgeving van het 
centrum. Zij spreken dan, al of niet 
aan de hand van de meegegeven 
vragen, over of naar aanleiding 
van het onderwerp.  Vervolgens 
wisselen we bij een gezellige kop 
koffie/thee de ervaringen, verha-
len of meningen uit, bespreken de 

teksten en om ongeveer 12.00 uur 
besluiten we dan deze ontmoe-
ting van mensen en hun ideeën en 
denkbeelden.  Het thema nodigt 
uit tot nadenken over de maat-
schappelijke werkelijkheid en onze 
rol daarin. Het Damiaancentrum 
bevindt zich in de bijgebouwen 
van Kentra 24, het voormalige 
klooster van de Damianen, aan 
de achterkant. (Volg de bordjes!) 
Onze kosten bedragen per deel-
nemer ongeveer 4 euro, we zijn 
tevreden met elke bijdrage naar 
draagkracht. 

Voor alle informatie over de 
Gesprekken te Pas: tel. 0413-
291200 of 06-10223044.
Zie ook www.damiaancentrum.nl 
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Niels
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Op zoek naar de neije – tip 3
Beste papbuiken 
en papbuikinnen

De laatste week 
hebben we nog 
heerlijke zomerse 
dagen gehad, 

maar het gaat nu écht richting de 
herfst, en dat betekent dat we ook 
meer in de stemming gaan komen 
voor het grootse 11-11-bal!
Er wordt al druk gespeculeerd 
over de neije en zijn adjudant, en 
we hebben weer een tipje van de 
sluier gekregen.

Tip 3
Ze maken veel meters

Er zijn nogal wat papbuiken die 
veel meters maken, denk aan Mar-
cel, die maakt flink wat meters 
in stoffering, Jo Verbakel maakt 
meters op zijn fiets, Jan met recla-
mefolies, Bas maakt meters tekst, 
Mari met zijn kwast, Tiny op de 

motor, Thijs met zijn hardloop-
schoenen, etc.
En nu moeten we nog een link zien 
te maken met twéé metermakers!!

Ons neije koppel houdt in ieder 
geval van een goei fisje, waarbij ze 
veul noten op durre zang hebben 
en dan flink wat meters maken !  
Weet u het? Dan  kunt u de op-
lossing versturen naar de voorzit-
ter van de Prinskeuzecommissie: 
Frans Habraken, Vresselseweg 39, 
5491PA Sint-Oedenrode.
Mailen mag natuurlijk ook: ha-
brakenf@hetnet.nl En bent u de 
eerste die het koppel goed heeft 
geraden, dan wordt u persoonlijk 
door onze neije hoogheid gefelici-
teerd en krijgt u een overheerlijke 
fles Papgatwijn aangereikt, en na-
tuurlijk: De Eeuwige Papgatroem!!

Succes en tot volgende week !

PS Google:  pagat-carnaval-face-
book  en like en deel ons !

Vier generaties: een wens in vervulling

Een lang gekoesterde wens van 
Riek van der Zanden-Kapteijns 
(86), wonende op Odendael, ging 
in vervulling. Vier generaties! Haar 
kleindochter José Bouwe (28), 

dochter van Ans Bouwe-van der 
Zanden (56), is op 19 augustus be-
vallen van een gezond achterklein-
kind. Haar naam is Hanna Boselie.

Programma informatie TV Meierij
Tot en met 
w o e n s d a g 
18 septem-
ber 2013 kijkt 
Rondje Rooi 

terug op de afgelopen zonnige 
zomertijd met de volgende on-
derwerpen: Succesvolle fietsvier-
daagse. - Oldtimers maken een 
rondje door Rooi - Mevrouw 
Kuis 100 jaar - Ontmoetingen 
met Rooise deelnemers aan de 
Wandelvierdaagse Nijmegen - 
Voetbaltoernooi in Boskant om 
“DeMooiRooiSchaal” - BMX-er 
Koen van der Wijst wint zilver op 
WK - Plattelandsfestival in Nijn-
sel - Cultureel evenement in Kas 
Plek achter de Knoptoren - Gezel-
lige kermis in druk centrum - Bur-
gerkoningschieten georganiseerd 
door St. Jorisgilde - Start filmsei-
zoen bij 2 filmclubs

Rondje Rooi wordt uitgezonden 
op de volgende tijden
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 
uur.  De inhoud wordt elke 2 we-
ken vernieuwd.
Nieuwe aflevering Oog Op Rooi 
start door technische storing later
Voor de zevende aflevering in 
2013 zijn voor dit actuele praat-
programma weer nieuwe gas-
ten uitgenodigd die u bij kunnen 
praten op verschillende terreinen, 
o.a. Rosalie Ardts vertelt over haar 
ervaringen tijdens de Wereldjon-
gerendagen in Rio de Janeiro, 
Rosanne van Esch maakte heel 
speciale filmclips over K3, Ad van 
de Wetering kijkt terug op een le-
ven met muziek. Aan de mensen 

op straat wordt naar hun mening 
gevraagd over een actueel onder-
werp.  Willy Damen vertelt we-
tenswaardigheden over de 
Ollandseweg.

Oog Op Rooi wordt uitgezon-
den vanaf zaterdag 14 september 
02:00 uur en elke 3 uur geduren-
de 2 weken herhaald. 
(Uitzendtijden 02:00 – 05:00 – 
08:00 – 11:00 – 14:00 – 17:00 – 
20:00 en 23:00 uur.)

Rooi Kermis met een knipoog
Een samenvatting van de kermis-
dagen gemaakt door jongeren.
De beelden van de kermis worden 
uitgezonden tot en met vrijdag 13 
september 
(Uitzendtijden 02:00 – 05:00 – 
08:00 – 11:00 – 14:00 – 17:00 – 
20:00 en 23:00 uur.)

Jeugdserie: “Jelger de goochelaar 
en de geheimzinnige kist”.
Deel 11 van de jeugdserie van 
in totaal 14 delen wordt vanaf 5 
september 2013 
gedurende 1 week uitgezonden 
op de volgende tijden: 
01:00 – 04:00 – 07:00 – 10:00 – 
13:00 – 16:00 – 19:00 en 22:00 
uur.
De volgende delen volgen telkens 
een week later.

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

Buswachtend Boskant kan eindelijk zitten
U kent dat wel. Wachten op de bus 
kan lang duren, heel erg lang. Vooral 
als je niet even kunt zitten. Voor de 
mensen die niet meer zo makkelijk 
ter been zijn is de situatie nog meer 
storend. Dhr. Verboort uit Boskant 
had een goed idee. Bij de bushalte 
van de buurtbus in Boskant, aan het 
plein bij De Vriendschap, is zijn uit-
vinding te bewonderen en te erva-
ren. Hij heeft de zitting van een oud 
maaimachine aan de paal bevestigd 
zodat buswachtend Boskant er even 
bij kan gaan zitten. Het beste idee 
van Boskant? Doe maar van Neder-
land! 

Meta, 
van harte 

gefeliciteerd!

Liefs, 
je interieurverzorgster Noor sweet 16!!

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.

Bas
Geboren

7 september 2013
Zoon van

Peter en Ingrid
Bekkers- van Delft

Broertje van
Nils, Rens* en Tom

Koninginnelaan 51
5491 HB Sint-Oedenrode

50 tinten 
blond

Ella
Geboren

11 september 2013
Dochter van

Jorgen en Renate 
Kanen- Luijben

Zusje van
Isis

Wilhelminastraat 1
5491 JL Sint-Oedenrode

Barbecue populair
(minimaal 4 personen)

barbecueworst

hamburger

varkenssaté

gemarineerde kipfi let
of gemarineerde speklap

barbecuesaus, satésaus 
en zigeunersaus

stokbrood en kruidenboter

huzarensalade 
en rauwkostsalades
(alles uit eigen keuken)

€11,50per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

€11,50per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

Lou
Geboren 

8 september 2013
zoon van

Joost en Martje van den Biggelaar

Marijnenstraat 27
5491 CT Sint-Oedenrode

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws

Wie gezien wil worden 
plaatst een 

Familiebericht

  

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND
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MooiRooi
Koopzondagvan 12 uur 

tot 17 uur

KOFFEREN 21ASINT-OEDENRODE0413 470561WWW.SWITCHFASHION.NL

KOFFEREN 21ASINT-OEDENRODE0413 470561WWW.SWITCHFASHION.NL

KOFFEREN 21AKOFFEREN 21A

SWITCH OP DE MODESHOW:
13.00 & 14.30 UURLOCATIE: KERKPLEIN

ZONDAG OPEN VAN 12 TOT 17 UUR

1 en 2 stuks 20%

3 en 4 stuks 30 %

5 en meer stuks 40 %

Hip de winter in!!

MooiRooi modeshow op 

zondag 15 september

Sint-Oedenrode heeft veel te bieden op het gebied van mode! Dat 

valt aanstaande zondag allemaal te zien op het Kerkplein. Van 12.30 

tot 15.00 uur lopen Schijvens, Stapperz en Kiddooz, Switch Fashion 

& Lifestyle, Shoeby, Amigos en Pour Vous mee in een grootse mode-

show. Spetterend, vol kleur, deftige jurkjes, stoere jassen, toffe schoe-

nen en stoere kinderkleding. De catwalk loopt er mee vol! Bovendien 

is de catwalk groots en zorgt de DJ voor deinende beats. Dat wordt 

‘haute couture’ van de bovenste plank, maar wel betaalbaar. Daar 

staat Rooi om bekend.

Programma:

12.30 Schijvens

12.45 Stapperz & Kiddooz

13.00 SWITCH Fashion & Lifestyle

13.15 Shoeby

 
14.00 Schijvens

14.15 Stapperz & Kiddooz

14.30 SWITCH Fashion & Lifestyle

14.45 Amigos/Pour Vous

15.00 Shoeby

 
 
  TOPMERKEN

TOPKWALITEIT

alle winterjassenalle winterjassen15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t/m 29 oktober

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t/m 29 oktober

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t/m 29 oktober

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t/m 29 oktober

nieuwe 
wintercollectie
bij amigos menswear

        

HEUVEL 22 5492 AD SINT-OEDENRODE TEL: 0413-478588 WWW.AMIGOS-MENSWEAR.NL

Open van 
12.00 tot 17.00 uur

Wij nemen 
s’middags deel 
aan de modeshow 

op het Kerkplein.
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Nieuwe Collectie
Stijlvolle winterkleuren met

groen, bruin, brique, en blauw

Zondag zijn wij geopend
Vanguard, Twinlife, NoExcess, Culture, MAC, Alberto, Olymp, 

Fellows, Marco Manzini, Baileys, Giordano, Meyer

Markt 28 Sint-Oedenrode www.geritsmode.nl

Maandag de gehele dag gesloten

GROTE OPRUIMING 
WOON- EN 

DECORATIEMATERIALEN

verf behang
& woondecoratie

Borchmolendijk 15 - 5492 AJ Sint-Oedenrode 
0413 471431 - www.bij-jet.com

ZIE ONZE ETALAGE

Ringsteken en rondrit door het dorp

Fokpaardendag komt weer met iets nieuws

Sint-Oedenrode staat zondag 
in het teken van alweer de 
86e Fokpaardendag. Histo-
risch gezien een zeer waarde-
vol evenement voor het dorp. 
Nederlandse Trekpaarden, 
Haflingers, Shetlandpony’s 
en Appaloosa’s zullen aan 
het publiek worden gepre-
senteerd en zullen deelne-
men aan de keuringen aan 
de hand. Net als andere jaren 
heeft de organisatie het ook 
dit keer weer voor elkaar gekregen om enkele 
nieuwe elementen toe te voegen aan het pro-
gramma.

Al 85 keer eerder is er een Fokpaardendag in 
Sint-Oedenrode gehouden. Sinds jaren vindt 
dit evenement weer plaats op de Markt te Sint 
Oedenrode. Het programma wordt ook dit 
jaar gevuld met diverse onderdelen; van het 
keuren aan de hand tot shows met Trekpaar-
den, Appaloosa’s, Friezen, Tinkers, presentatie 
van diverse Hengsten en het defilé van alle 
kampioenen van de keuring. Ook kinderen 
kunnen deelnemen aan touwtrekken tegen 
een Trekpaard of een rondje over het keu-
ringsterrein maken op een sleepmat. 

Rondrit door het dorp
Voorzitter van de Fokpaardendag, Wim van 
de Loo, vertelt trots over de rest van het pro-
gramma. “Om de mensen aan de kant te blij-
ven boeien, zorgen we er voor dat er in de 
ring de hele dag iets te beleven is. ’s Morgens 
beginnen de keuringen. Daar komt vooral pu-
bliek op af wat gericht is op deze activiteit. 

Toch is het voor iedereen interessant. Dat zal 
je ervaren als je er eenmaal bent. Om 13.00 
uur en om 15.00 uur staat er iets heel moois te 
gebeuren. Dan trekt er een stoet van elf paard 
met wagens door het dorp. Ze zijn van de Bra-
bantse Overtrek. Dames en heren in kleder-
dracht zullen in de wagens zitten. Dat is een 
prachtig gezicht.”

Ringsteken
Speciaal voor deze editie van de Fokpaarden-
dag heeft de organisatie alle Rooise vereni-
gingen aangeschreven om melding te maken 
van een bijzonder onderdeel; ringsteken. Vijf 
teams hebben zich aangemeld om tegen el-
kaar te strijden in de ringsteekarena op de 
Markt. Of het Middeleeuwse taferelen wor-
den op het scherpst van de snede? Dat kunt u 
zelf komen ervaren. 

Het belooft wederom een mooi ‘paardenspek-
takel’ te worden in Rooi! Paardenliefhebber 
of niet? Ga aanstaande zondag 15 september 
naar het centrum van Sint-Oedenrode en ge-
niet van de 86e Fokpaardendag!

Rhododendrons bekroond op IGS Hamburg

Paulus van den Berk, oud directeur van Van 
den Berk Boomkwekerijen, heeft  in Bad 
Zwischenahn een ereprijs voor de inzending 
van Van den Berk Rhododendron GmbH op 
de Internationale Gartenschau 2013 in ont-
vangst mogen nemen. 

Aan de ‘volle grond’ competitie tijdens dit 
befaamde evenement namen 12 rododen-
dronkwekerijen deel. Er werden in totaal 
30 gouden, 27 zilveren en 16 bronzen me-

dailles, en 2 ereprijzen toegekend.  Van den 
Berk was de enige die voor haar inzending  
uitsluitend gouden medailles kreeg toege-
wezen. Deze medailles worden later dit jaar 
uitgereikt, tijdens de landelijke vergadering 
van de Bund deutscher Baumschulen,  maar 
afgelopen zondag werden de ereprijzen van 
de stad Hamburg al uitgereikt. Van den Berk 
kreeg de prijs voor het bijzondere assorti-
ment en de uitstekende kwaliteit.
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SENSEO
HD7810/60 RAVEN BLACK
Waterreservoir 0,75 liter ( 5 kopjes)
Automatische uitschakeling

ROXS 

Borchmolendijk 9, Sint Oedenrode, Tel. 0413472362
ELEKTROWORLD. DE WERELD DIE JE KENT

PHILIPS 3D LED-TV 40 PFL 9705
102cm Full-HD LED-TV, 400Hz, Ambi-
light Spectra 3, 3D voorbereid, 2 USB 
aansluitingen, NET-TV, Smart TV, uit-
breidbare apps, WIFI ingebouwd, DLNA, 
met internet browser surfen op uw tv.

€1999,-

PHILIPS LED-TV 26 PFL 3405
66cm, HDMI- en 
USB-aansluiting 

Van €449,- voor €369,-
Lekker kleurtje! 

De Amarillo van Miele 

S8 XXL
2200 Watt, actieradius 11 meter, Air-clean-fi lter.

NU 239,-S6 AMARILLO
2000 Watt, actieradius 10 meter.

NU 199,-

XXL VERLENGBARE SLANG

Electro World is onderdeel van

ELECTROWORLD.NLELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT

Borchmolendijk 9, 5491 AJ Sint-Oedenrode   •   Tel.: 0413-472362   •   www.roxs.nl

Cadeau actie
Nu bij aankoop ontvangt u via Samsung 
5 Blu-ray � lms cadeau: 
Ted, Savages, Safe House, Jurassic Park 3D, 
Coral Reef 3D t.w.v. €80,-
Deze actie is geldig van 02/09/2013 tot en met 03/11/2013

349,-

299,-
50,-
voordeel

84,95

54,95
30,-
voordeel

SMART HOME CINEMA HT-F5200
Smart, WiFi voorbereid, online Apps, Bleutooth voor afspelen van 
muziek vanaf telefoon en tablet, bioscoopgeluid via 3 luidsprekers.

Jongeren, volwassenen en middelbare scholen vinden oplossingen voor lastige(opvoed)pro-
blemen bij Anmelin. Adviezen, workshops en gesprekken over de meest ondenkbare onder-
werpen zijn bespreekbaar. Anmelin gaat er vanuit dat je wilt zijn wie je bent en worden wat je 
wilt. Ongeacht wat er in jouw leven is gebeurt of gaande is. 

Zijn en worden

Zijn en worden
“ ? “ 

Maandagmorgen zeven uur, de wekker 
gaat. Opstaan, douchen, aankleden, ta-
fel dekken, kinderen wekken. “Ja, jullie 
mogen wel even televisie kijken. Kleed 
je ondertussen aan, oké!” Brood smeren 
voor school.  “Schieten jullie een beetje 
op met aankleden? Het is een schooldag 
vandaag.” 
Ontbijten, jassen aan, rugzakken om, naar 
school en….naar kantoor. Werken, bellen, 
mail beantwoorden, gesprekken voeren, 
overleggen, nadenken, schrijven, facebook 
checken….koffie.

Twaalf uur, kinderen halen, lunch verzorgen, 
snel een wasje tussendoor.  “Hangen jullie 
je jas even aan de kapstok, jassen horen 
aan het haakje, niet ervoor op de grond.” 
“Nee, je mag nog niet van tafel, eerst je bo-
terham opeten en je hebt nog niets van je 
drinken genomen.”  Bedden opmaken, tafel 
afruimen, vaatwasser inpakken en aanzet-

ten, jassen aan, naar school en….naar kan-
toor. Druk, druk, druk….koffie, druk, druk, 
druk…

Half vier, kinderen halen, naar de super-
markt.  “Nee, we gaan nu geen snoep ko-
pen, dadelijk als we thuis zijn krijgen jullie 
drinken en wat lekkers.” Boodschappen uit-
laden, drinken met een lekkere koek, vaat-
wasser uitpakken.  “Nu liggen die jassen 
weer op de grond!? Kom, ophangen, nu.” 
Aardappels schillen, was ophangen, koken.  
“Schat, kom eens even hier. Dek vast de 
tafel, papa komt zo thuis en dan kunnen 
we op tijd eten.” “Mam, waarom mag ik 
ook nooit iets en moet ik hier altijd alles zelf 
doen?”

“ ? “

Anmelin is er voor ouders van pubers met 
onuitstaanbaar, gewelddadig, opstandig, inti-
miderend, respectloos en misleidend gedrag. 
Volg ons op www.facebook.com/anmelin.nl

Door: Danielle Wagemaker
www.anmelin.nl

Van niets iets maken

Van niets iets maken, dat was zondagmid-
dag het motto in de Kas Plek. Op deze plaats 
achter de Knoptoren vonden deze zomer al 
meerdere evenementen plaats. Er werd mu-
ziek gemaakt, toneel gespeeld en gedicht. 
Zelfs spontane acties zoals een familiebar-
becue vonden een plek in het kunstobject. 
Dit keer ging het om totaal iets anders.

Jacqueline de Wit uit Sint-Oedenrode en 
Marieke Tol zijn twee creatieve duizendpo-
ten met een voorliefde voor bloemen. Vooral 
Jacqueline geniet daar iedere dag van. Haar 
grote tuin biedt ruimte aan een zee van geu-
ren en kleuren. “Gekregen van de zomer”, 
glimlacht ze. “Daarom wilde ik iets terug 

doen.” Samen met Marieke 
meldde ze zich aan bij de Kas 
Plek om een creatieve middag 
te plannen. De basis draaide om 
bloemen, daar zorgde Jacque-
line voor. “We zijn van de plant-
aardige vormgeving”, vertelt de 
Rooise. “Maar we werken niet 
alleen met bloemen. Van niets 
kunnen we iets maken, dus dan 
heb ik het over kurken, stukjes 

stof of zelfs koffiebekertjes. Mensen gooien 
vaak alles weg, maar je kunt er meer mee 
dan je denkt.”

Dat was wel te zien, want voor de Kas Plek 
stonden inmiddels tientallen vernuftige cre-
aties, gemaakt door kinderen en volwas-
senen. “Het verschil is duidelijk zichtbaar”, 
zegt Marieke. “Volwassenen ordenen meer 
en werken meer gestructureerd. De kinderen 
zijn fantasierijker.” De opkomst viel zeker 
niet tegen. Vanaf ongeveer 11.30 uur liepen 
de eerste creatievellingen binnen. “We zijn 
blij met het resultaat”, jubelt Jacqueline, ter-
wijl ze naar de creaties kijkt. “Zie het als een 
ode aan de zomer!”

Van niets iets maken, dat was zondagmid-

doen.” Samen met Marieke 
meldde ze zich aan bij de Kas 
Plek om een creatieve middag 
te plannen. De basis draaide om 
bloemen, daar zorgde Jacque-
line voor. “We zijn van de plant-
aardige vormgeving”, vertelt de 
Rooise. “Maar we werken niet 
alleen met bloemen. Van niets 
kunnen we iets maken, dus dan 
heb ik het over kurken, stukjes 

stof of zelfs koffiebekertjes. Mensen gooien 
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Zondag 15 september 
speciale actie

bij aankoop van een 
NYDJ-jeans 
krijg je een paar 
handschoenen cadeau

zo ben je al voorbereid 
op het koude weer

op = op

Hertog Hendrikstraat 8 
5492 BB Sint-Oedenrode

0413-470777

Hertog Hendrikstraat 8    5492 BB Sint-Oedenrode    0413-470777

Bijzondere verjaardagen in Odendael

Verzorgingstehuis Odendael beleefde zon-
dag een drukke, maar zeer speciale dag. In 
de grote zaal vierde  mevrouw van Zandvoort 
- Vissers haar honderdste verjaardag. In de 
kleine zaal iets verderop was het ook feest. 
Daar werden de gezusters Verspagen in het 
zonnetje gezet. Leentje van Roosmalen - 
Verspagen vierde haar 99e verjaardag. Haar 
zus, zuster Antiono Verspagen uit Nuland, 
haar 101e. 

Leentje van Roosmalen is vooral bekend van 

haar kapperszaak en parfumerie tegen-
over de kerk in Sint-Oedenrode. Zij en 
zuster Antonio zijn de jongste dochters 
uit een gezin van negen kinderen. Ze 
groeiden op in Weert. Zuster Antonio 
woont al jaren in het klooster in Nuland. 
De dames zijn nog bijzonder goed van 
geest en trekken er nog vaak op uit met 
hun rollator. Ook afgelopen zondag kre-
gen ze alles mee van het samenzijn met 
hun dierbare gezins- en familieleden.
Ook in de grote zaal was het de ge-
zelligheid die de boventoon voerde. 
Mevrouw van Zandvoort was daar het 

middelpunt van de belangstelling. Ze werd 
omringd door haar kinderen die zichtbaar 
genoten van de middag. Vol trots poseer-
den ze gezamenlijk op de foto. Natuurlijk 
ook met burgemeester Maas erbij. Hij kwam 
speciaal naar Odendael om de verschillende 
jarigen te feliciteren. Eén van de dochters 
wist haar jarige moeder treffend te typeren. 
“Ze is altijd een hele lieve vrouw geweest. 
Bij haar was iedereen welkom en ze maakte 
geen verschil. De burgemeester zou koffie uit 
een zelfde kopje krijgen als iemand anders!” 

Mevrouw van Zandvoort met haar kinderen 
en de burgemeester op de foto.

Burgemeester Maas feliciteert mevrouw van Roosmalen (l) 

en zuster antonio met hun 99e en 101e verjaardag. 

actief in de natuur met de Jeugdnatuurwacht

Open Dag Jeugdnatuurwacht 
De Populier in Sint-Oedenrode

Zaterdag 14 september organiseert de Rooi-
se Jeugdnatuurwacht “De Populier” een 
ochtend met verschillende activiteiten. Voor 
deze eerste activiteit van het nieuwe seizoen 
zijn alle nieuwe en al eerder aangemelde 
natuurwachters uitgenodigd. Ook ouders, 
grootouders en andere belangstellenden zijn 
welkom om kennis te maken met de Jeugd-
natuurwacht en de activiteiten. Het thema 
voor deze Open Dag is “Actief in de natuur”.
 
Om half 10 ’s morgens gaat de deur van de 
grote zaal in “Mariëndael” open voor een 
gevarieerd ochtendprogramma. Er kan wor-
den kennisgemaakt met de leiders, maar 
vooral ook met de natuurwacht-activitei-
ten. Het thema “actief in de natuur” geeft 
al aan dat het bij de natuurwacht niet blijft 
bij luisteren en kijken, maar dat de kinderen 
zelf vooral in en met de natuur aan de slag 

gaan. Op deze ochtend zijn er diverse acti-
viteiten waarbij ze zelf kunnen ontdekken 
wat de jeugdnatuurwacht inhoudt en met-
een ook iets van de natuur kunnen opsteken. 
Zo zijn er bijvoorbeeld microscopen om het 
kleine in de natuur te bekijken, maar er kun-
nen ook mooie dingen zelf worden gemaakt 
van natuurlijke materialen. Ook van bomen, 
planten en kleine beestjes zijn leuke dingen 
te zien en te ontdekken.  Dus laat je deze 
ochtend verrassen door de natuur en maak 
kennis met de natuurwacht-activiteiten. De 
leiders doen hun best om het voor iedereen 
leuk te maken, zeker ook voor degenen die 
er vorig jaar al bij waren, dus kom op tijd!

Iedereen is van harte welkom, ook om te 
ontdekken of het leuk is om zich één zater-
dagmorgen per maand in te zetten voor de 
begeleiding van de natuurwacht-activiteiten.

Plaats van de activiteit is Cultureel educatief 
centrum Mariëndael, Laan van Henkenshage 
2 in Sint-Oedenrode. In verband met de no-
dige voorbereidingen blijven de deuren dicht 
tot half 10. Daarna is iedereen van harte wel-
kom tot ongeveer half 12. Het lidmaatschap 
van de JNW kost € 10,= per jaar voor 10 
activiteiten, meebrengen in een gesloten en-
velop met naam of overmaken op bankreke-
ningnummer 1382.54060 onder vermelding 
van de naam van het kind.  Heeft u interesse 
om de leiding te versterken neem dan con-
tact op met het secretariaat, Hein de Koning 
(0413) 476 029 of kom naar de Open dag. 
Voor informatie over deze activiteit kunt u 
bellen met Henri van Weert, 
TEL (06) 29027765 
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HERTOG HENDRIKSTRAAT 12
SINT-OEDENRODE

0413-472768
WWW.STAPPERZ.NL  

 WWW.KIDDOOZKINDERKLEDING.NL

IEDER 2E ARTIKEL 
KINDERKLEDING 

= 50% KORTING!!!

ALL STAR 

20% KORTING !!

HERTOG HENDRIKSTRAAT 12
SINT-OEDENRODE

0413-472768
WWW.STAPPERZ.NL  

 WWW.KIDDOOZKINDERKLEDING.NL

IEDER 2E ARTIKEL 
KINDERKLEDING 

= 50% KORTING!!!

ALL STAR 

20% KORTING !!
De nieuwe wintercollectie is binnen!!

Zondag geopend 

van 12.00 t/m 17.00 uur.

Modeshow 

om 12.45 uur en 14.15 uur. 

U komt toch ook?

The Voice of Van Ouds 
staat al stevig in de steigers

Maarten van den 
Bosch en Bernie de 
Brouwer zijn er ze-
ker van. The Voice 
of Van Ouds wordt 
een succes. Op za-
terdag 2 en zondag 
3 november kunnen 
de Rooise zangers en 

zangeressen hun vocale kwaliteiten in café 
Van Ouds aan het grote publiek laten ho-
ren. Zaterdagavond is het podium voor de 
groten. Zondagmiddag mogen de jongeren 
van onder de achttien zich laten horen.

“We zijn al een week of zes met de jeugd 
tot achttien aan het oefenen”, zegt Maar-
ten van den Bosch. “Voor de jongeren 
maak ik tijd om ze te begeleiden. Die jon-
gens en meiden hebben begeleiding nodig, 
die gooi je niet zomaar in het diepe”, zo 
vervolgt Maarten. Elke maandag repeteren 
ze in het zaaltje naast café 'Het Kofferen'. 
Met behulp van een karaokeprogramma op 
de computer worden alle grote hits van de 
afgelopen maanden geoefend. “Nu zingen 
we nog met teksten op een scherm, maar 
tijdens 'The Voice of Van Ouds' zingt ieder-
een live en zonder scherm”, zegt Bernie.

Over de kwaliteit van de jeugdige zangers 
en zangeressen is Maarten aangenaam ver-
rast. “Ze zingen stuk voor stuk op een hoog 
niveau. En dan te weten dat de twee jong-
sten nog maar elf zijn.”

Visagie en kleding voor de jeugd
Maarten en Bernie laten niets aan het toeval 
over. De twee hebben hun netwerk ingezet 
om de jonge deelnemers aan alle kanten te 
steunen. Zo neemt Marlies van Kapsalon 
Bella Plaza de visagie en het haar van de 
jongeren voor haar rekening. Ook aan de 
kleding zal het niet liggen, want daar zorgt 
Shoeby Shop voor. Natuurlijk is er op beide 
dagen een professionele jury. Daarin zul-
len in elk geval producer Roel Jongeneel en 
Inge van Apollo, die beter bekend is onder 
haar artiestennaam Inch, plaatsnemen.

Meedoen kan nog steeds
Om het programma mooi vol te maken zijn 
Bernie en Maarten nog op zoek naar een 
aantal kandidaten. “Zowel bij de ouderen 
en als bij de jongeren is er nog plaats voor 
vier of vijf zangers of zangeressen”, zegt 
Maarten. Als er mensen zijn die graag mee 
willen doen dan kunnen zij zich bij Bernie 
of Maarten melden. “De mensen die mee 
willen doen moeten wel, net als bij de TV-
versie, op auditie komen”, zo sluiten Maar-
ten en Bernie af.

Wil je ook meedoen aan 
'The Voice of Van Ouds'?
Neem dan contact op met:
Maarten van den Bosch: 
zanggroepkofferit@hotmail.nl 
Bernie de Brouwer: 
bernie@cafevanouds.nl

Roy van den Brand Demi Verschuren
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Summum • Moscow • Dante 6 • Drykorn 

10 Days • Closed • Liebeskind • Penn&Ink 

Gratis armbandje 
van Liebeskind
bij aankoop vanaf 100.- euro       

   12 september extra koopavond
   met modeshow.

 Markt 9   •   5492 AA   •   Sint-Oedenrode   •   www.lavie-seasons.nl

Wij zijn verhuisd 
naar heuvel 36

Heuvel 36 Sint-Oedenrode 
0413-479265

www.dehoofdzaak.com

Openingstijden:
Maandag 13.00 - 17.00 uur

dinsdag t/M vrijdag 9.00 - 17.00 uur
Zaterdag 9.00 - 16.00 uur

Bij aankoop van één van onze producten en tegen inlevering van 
deze advertentie, ontvangt u een leuke attentie.

Nummertje vijf, "Handjes Draaien"
"Handjes Draaien" heeft voor 
Rosanne van Esch een dubbele 
betekenis. Bij communiceren in 
Nederlandse Gebarentaal draai je 
als het ware ook met je handen. 
Het dansje wat ze met "handjes 
draaien" bedoelen, betekent in de 
Dovencultuur dat je ergens voor 
applaudisseert. De vijfde clip van 
haar serie K3 nummers in geba-
rentaal nam Rosanne op in Plopsa 
indoor te Hasselt.

Rosanne: “de datum wanneer ik 
mag gaan optreden met K3 is in-
middels bekend! Op 22 september 
is dan zo ver! Dan mag ik live met 
de drie meiden optreden in Plopsa-
land de Panne. Het optreden gaan 
we filmen, dus dat kun je daarna 
op YouTube terugkijken. Wij heb-
ben er in elk geval erg veel zin in!

Verder was er bij de gemeente 
Schijndel, die samen met Sint-Oe-
denrode, dit uitje voor burgemees-
ters heeft georganiseerd een rond-
leiding door de glazen boerderij.

Na afloop van de wielerwedstrijd 
hadden de burgemeesters en hun 
partners een barbecue bij sporthal 
De Streepen. Het is gebruikelijk om 
dan met de pet rond te gaan. Het 
geld dat daarbij wordt opgehaald 
is voor een goed doel in de orga-
niserende gemeente. Omdat de 
organisatie dit jaar in handen van 
de gemeenten Sint-Oedenrode en 
Schijndel was, lag het voor de hand 
om Welzijn De Meierij, te plezieren 
met de opbrengst. José Swinkels 
mocht samen met haar collega's 
Janny Forsten en Trix Clooster-

man het geldbedrag in ontvangst 
nemen. Het geld wordt gebruikt 
om op de dag van de mantelzorg, 

zondag 10 november aanstaande, 
de Rooise en Schijndelse mantel-
zorgers in het zonnetje te zetten.

Vervolg voorpagina
Burgemeesters halen 1000 euro op voor mantelzorgers

Geef uw mening op www.mooirooi.nl
   De uitslag van deze week. Iedere woensdagmiddag verschijnt er een nieuwe stelling op     
   www.mooirooi.nl. Deze staat onder ieder nieuwsbericht.
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De schonste bluumkes ver� etse ’t uurst.
Schoonheid is bedrieglijk.
Uit: Brabantse spreekwoorden 
van Hein Mandos. BRABANTSE SPREUKEN

  15 september 2013
Weekend van het Varken en Fokpaardendag

Wel jammer,
had ook wel naar de

fokpaardendag
gewild

Ach,
tgenwoordig zit
overal paarden-

vlees in!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Marlies Timmermans

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Brenda Raaijmakers-Slits

van Rijckevorsel van 
Kessellaan 35

kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 Droomboek

helaas zijn mijn nachtgedachten
het was te verwachten
niet terug te vinden in het boek
ik heb mijn tekst niet willen ver-
zachten

iedere ochtend schreef ik
een droom op uit mijn slaap 
of met een ingehouden snik
dan wel een opgeluchte gaap

ik speelde altijd de koning
met paarden, pionnen
torens en lopers
rondom en in mijn woning

zette alles naar mijn hand
als dé krijgsheer van Nederland
plots hoorde ik een gil uit ons bad
de koningin schreeuwde
majesteit, u staat schaakmat

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
073- 544 1400 of 073- 5441415.
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 073-5441400
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 472154
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-83598124
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn de Meierij
Odendael 3, tel. 073-5441400
Welzijn De Meierij is telefonisch 
bereikbaar Maandag t/m donderdag:  
8.30-12.30uur en 13.00-17.00uur
Vrijdag: 9.00-11.00uur
Voor vragen aan het vrijwilligerss-
teunpunt, steunpunt mantelzorg, 
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijndemeierij.nl
info@welzijndemeierij.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Bernhoven Diagnostisch Centrum  
Postbus 707
5400 AS Uden
Tel.: 0413 - 40 30 00 
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)
Voedselbank Sint-Oedenrode-Boxtel 
tel. 478617 of 472824.

Als een woord verkeerd gespeld staat in het 
woordenboek, komen we daar dan ooit achter? 

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

Oplossing vorige week:  
BOUWBEDRIJF VAN LIESHOUT

DHR. W.HOOIJKAAS
PRIMULASTRAAT 6
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

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

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

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

lijntrekspel, luckyduck, powerwave, boksbal, rups, kamelenrace, ijswagen,  
bussensport, viswagen, ponyrijden, gebakkraam,  
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G Y M J Q E N P Y R F O G D F H 
O E M A Q O V E P I E W I U V D 
N O M I C R E X H G A G E E K F 
G P L A S T U I T O E O A H L F 
H P P I E O E A E K C N R I U L 
E E A S I O E Z R D I T X T I I 
B R O M G E L U I D N S U I T E 
Q H G R S T I U H C S P I U Z R 
C U N U T D H P E Y P R Z L F E 
L I I E O N A S D N U U M F L F 
G D F B E G M H A G I I I N A L 
D I U R K R E V O T T T D E P U 
H L E D E R H U I D S W E D U I 
T I U L S F A E F D E E T N I T 
D E W H S D T I U L F M O O T S 
R H T I U P S E N I O R E H Q E  

 
Zoek de volgende woorden: 

zuipschuit, ontspruit, opperhuid, gekruid, flierefluit, flapuit,  
dierenhuid, bromgeluid, kluit, inspuit, stoomfluit, afsluit,  
heroinespuit, hondenfluit, plastuit, toverkruid, lederhuid,  

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

 
Zoek de volgende woorden: 

zuipschuit, ontspruit, opperhuid, gekruid, flierefluit, flapuit,  
dierenhuid, bromgeluid, kluit, inspuit, stoomfluit, afsluit,  
heroinespuit, hondenfluit, plastuit, toverkruid, lederhuid,  

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

 
Zoek de volgende woorden: 

zuipschuit, ontspruit, opperhuid, gekruid, flierefluit, flapuit,  
dierenhuid, bromgeluid, kluit, inspuit, stoomfluit, afsluit,  
heroinespuit, hondenfluit, plastuit, toverkruid, lederhuid,  

Heuvel 17 | 5492AC Sint-Oedenrode
Tel. 0413 47 93 22 | www.mooisites.nl

Ziektes en aandoeningen 
Woordzoeker

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

Zoek de volgende woorden:
donor, drogehuid, gezichtshuid, haarverzorging, hart, hoofdpijn, huidverzorging, 
kanker, maagzuur, massage, nierstenen, ontspanning, osteoporose, overgang,

overgewicht, reuma, roken, hygiene, soa, spataderen, spierpijn, stress, 
verslaving, voetverzorging, 

Woordzoeker Gezondheid

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

Zoek de volgende woorden:
donor, drogehuid, gezichtshuid, haarverzorging, hart, hoofdpijn, huidverzorging, 
kanker, maagzuur, massage, nierstenen, ontspanning, osteoporose, overgang,

overgewicht, reuma, roken, hygiene, soa, spataderen, spierpijn, stress, 
verslaving, voetverzorging, 

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,  

	  

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

Zoek de volgende woorden:
armani, burberry, cacharel, cartier, chanel, dior, dkny, dolcegabbana, givenchy, gucci, 

jeanpaul, gaultier, jilsander, joop, lacoste, mexx, ninaricci, rituals, tommyhilfiger, 
versace, 
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met reizen en trekken
van huis uit vertrouwd
leef ik de dagen niet
als vlucht maar stap
voor stap vooruit

het angstig hart dat
aan zijn strikken rukt
vertraagt de gang
betwijfelt het gebied
waar ik zou moeten landen

want kanker is een
mijnenveld, kruitdamp
een rookgordijn, het hoge
woord in het gezicht:

de oorlog is begonnen

     Kees Hermis

Uit: Het schot voorbij, 1987

Ben Habraken vertelt over de oorlog en bevrijding 

De mooiste jaren van mijn jeugd hebben ze afgepakt

Ben Habraken zat een groot deel van 
de oorlog ondergedoken. Niet ver 
van huis, zoals veel anderen, maar 
gewoon bij de buren. De mooiste 
jaren van zijn jeugd zat hij verstopt. 
Dat alles om te voorkomen dat hij 
naar Duitsland moest, om daar voor 
de nazi's te werken. Zondag 17 sep-
tember 1944 zag hij de vrijheid let-
terlijk uit de lucht vallen. Ben ging 
samen met DeMooiRooiKrant naar 
Vressel om te praten over de oorlogs-
jaren en de bevrijding.

Door Hans van den Wijngaard

De oorlogsjaren hebben veel indruk 
gemaakt op Ben Habraken. Toen de 
oorlog uitbrak was hij zeventien. Zijn 
broer Willem was militair en vocht 
aan de Peel-Raamstelling. Omdat de 
Duitse overmacht te groot was, moest 
hij met zijn eenheid al snel terugtrek-
ken en kwam uiteindelijk in België te-
recht. Het duurde zes weken voordat 
hij weer thuis was. Na de capitulatie 
kwam hij via de provincie Zeeland 
weer thuis op Vressel.

“Zoals veel oud militairen, kwam onze 
Willem al snel in contact met het ver-
zet”, vertelt Ben Habraken over zijn in-
middels overleden broer. “In de oorlog 
is Willem getrouwd en kwam op een 
boerderij een paar honderd meter van 
ons thuis te wonen. Vanaf ongeveer 
1942 werd zijn huis een onderduik-
adres voor geallieerde piloten, van wie 
de vliegtuigen door de Duitsers waren 
neergeschoten”.

“Het was in die tijd het beste om niets 
te vertellen, over de dingen die je clan-
destien deed. Maar onze Willem ver-
telde ons toch dat hij piloten in huis 
had. De familie zou dat toch gemerkt 
hebben. Het gevaar voor per ongeluk 
verraad was dan veel groter, dan wan-
neer dat wij wisten dat er geallieerde 
soldaten bij hem in huis waren”, zo 
zegt Ben. “Die onderduikers bleven 
meestal enkele dagen op Vressel. 
Daarna gingen ze weer naar een vol-
gend adres.”

“Die onderduikers zaten de hele dag 
binnen. Om hen wat vertier te bieden 
speelde ik 's avonds vaak op de accor-

deon voor hen. Zij kenden geen Ne-
derlands en wij geen Engels”, vertelt 
Ben. “Ik snap nog steeds niet dat de 
Duitsers hen niet doorhadden. Al die 
piloten die op de terugweg waren naar 
Engeland deden zich voor als doof-
stom. Als ze ook maar één woord zou-
den zeggen vielen ze door de mand. 
Die onderduikers bleven tot ongeveer 
de zomer van 1944 regelmatig naar 
Vressel komen. Daarna werd het te ge-
vaarlijk. Er waren toen verschillende 

onderduikadressen opgerold”.

Vanaf 1942 moest Ben zelf onderdui-
ken. Hij was toen oud genoeg om als 
dwangarbeider in de Duitse oorlogs-
industrie te werken. Dat zag hij niet 
zitten en dook daarom onder, al is 

onderduiken misschien wel een groot 
woord. Overdag was Ben gewoon 
thuis en 's nachts sliep hij bij de bu-
ren op de zolder. “Het gevaar was 's 
nachts het grootst. Overdag zag je de 
Duitsers al van verre aankomen, maar 
's nachts was dat anders”, zegt Ben. 

Als ik vraag of de Duitsers hem ooit 
hebben gezocht vertelt Ben dat er een 
keer twee landwachters zijn geweest. 
Die twee Rooise NSB'ers hadden zijn 
persoonsbewijs en zochten hem om-
dat hij zich niet had gemeld. Zijn per-
soonsbewijs moest Ben bij de 'keuring' 
in Den Bosch achterlaten. “Die keu-
ring stelde niets voor. Een keer je tong 
uitsteken. Er bleek niemand onge-
schikt te zijn om in Duitsland te gaan 
werken. We mochten na de keuring 
weer naar huis, maar ons persoons-
bewijs moesten we in Den Bosch ach-
terlaten. Enkele maanden later kwam 
de oproep om naar Duitsland te gaan. 
Daar heb ik geen gehoor aangeven”, 
zegt Ben. Vanaf dat moment was er 
weer een onderduiker extra.

Ondanks dat Ben zat ondergedoken 
had hij het, vergeleken met andere 
onderduikers, niet slecht. Hij kon zich 
redelijk vrij rondom huis bewegen. 
Op de zolder bij de buren waar hij 's 
nachts sliep was wel weinig ruimte. 
Maar het alternatief, werken in Duits-
land was natuurlijk vele malen beroer-
der. Overdag kon Ben zich vrij rond-
om het huis bewegen. Ook op zondag 
17 september 1944.

“Er hing die zondag al de hele ochtend 
iets in de lucht. Er waren veel gealli-
eerde jagers actief en tegen twaalf uur 
zag ik de eerste parachutisten. Het 

waren een stuk of zes parachutisten, 
maar binnen de kortste keren hing de 
lucht vol met honderden parachutes. 
De hemel was helemaal verduisterd. 
De parachutes hadden alle kleuren 
van de regenboog”. 

Vrij snel nadat de eerste parachutis-
ten waren geland hadden geallieerde 
jagers de boerderij van tante Nel in 
brand geschoten. Bij de boerderij van 
Jaspert en Nel Swinkels was een Duitse 
pantserseenheid ingekwartierd. De ge-
allieerden wisten dat verdraaid goed, 
want om halfeen brandde de boerderij 
al als een fakkel en andere boerderijen 
zijn door de geallieerden toen niet be-
schoten”, vertelt Ben. 

“Natuurlijk kon ik het niet laten om 
richting Sonse heide te gaan”, zo ver-
volgt Habraken. “Ik weet nog goed 
dat ik die ochtend een pakje surrogaat 
sigaretten had gehaald. Op de Water-
molenstraat kwam ik een Amerikaan 
tegen, die me een volle slof Camel 
sigaretten in mijn handen drukte. Ik 
wist niet wat me overkwam”.

Ook zag Ben die middag voor het 
eerst dat die almachtige Duitsers, die 
zich meer dan vier jaar als ware bruten 
hadden gedragen, eigenlijk ook maar 
mannekes waren. “Zonder hun ge-

weer en hun jasje open met de handen 
achter in de nek, waren ze als krijgs-
gevangenen, maar snotneuzen. Maar 
de haat was zo groot, dat we geen me-
delijden met hen hadden. Integendeel 
veel mensen durfden die Duitsers nu 
voor de gek te houden. Maar toen een 
fanatieke Duitser zei, “In Oktober sind 
wir wieder zurück”, boezemde dat nog 
steeds angst in. Gelukkig kwamen de 
Duitsers niet meer terug op Vressel.

De Duitsers die de 17e september 
wel op Vressel waren zijn gevlucht of 

werden krijgsgevangen gemaakt. An-
deren kwamen er minder fortuinlijk 
vanaf. “Er waren er ook één of twee 
een moeras ingevlucht. Daar zijn ze 
zover ingezakt dat ze er uiteindelijk in 
zijn gestikt. Ze waren tot hun nek in de 
modder weggezakt en toen ze een paar 
dagen later werden ontdekt, leefden er 
geen één meer”.

Als we richting de Dommelbrug in de 
Watermolenstraat rijden, wijst Ben me 
een boerderij aan. “Daar bij die boer-
derij hadden de Amerikanen een veld-
hospitaal ingericht. Daar verzorgden 
ze hun gewonden. Een eindje verder 
op de Wolfswinkel begroeven ze hun 
doden. Samen met mijn moeder ben 
ik daar na een paar dagen gaan kijken. 
Dat was uit respect voor die jongens, 
die voor onze vrijheid hun leven had-
den gelaten”, zegt Ben nu bijna 69 jaar 
later nog steeds met ontzag.

Ook wijst Ben op de plaats in de Dom-
mel waar toen nog een watermolen 
stond. “Daar lieten we 's avonds ons 
koren en rogge malen., Dat hadden we 
achter gehouden. Eigenlijk moesten 
we al onze landbouwproducten inle-
veren bij de voedselvoorziening. Maar 
het lukte altijd wel om wat eten ach-
ter te houden. Tenslotte moesten we 
onze onderduikers ook te eten geven. 

Er waren altijd wel ambtenaren van de 
voedselvoorziening die bewust even 
de andere kant uitkeken. Dan konden 
wij het koren en de rogge snel ach-
terover drukken”, vertelt Ben. “Maar 
daarmee waren we er nog niet. De 
molen mocht ook geen illegaal koren 
en rogge malen, dus dat moest altijd in 
het donker gebeuren. Ook dan liep je 
nog het risico een overijverige ambte-
naar van de voedselvoorziening tegen 
te komen. Dan was je het meel alsnog 
kwijt”, zo sluit Ben zijn indrukwek-
kende verhaal af.

“DE HEMEL WAS HELEMAAL 
VERDUISTERD. DE PARACHUTES 

HADDEN ALLE KLEUREN 
VAN DE REGENBOOG.”

Op 17 september aanstaande staan we wederom stil bij het heuglijke feit dat we 69 jaar geleden zijn bevrijd door de geallieerde troepen. De redactie van DeMooiRooiKrant brengt daarom 
de komende weken een aantal verhalen over dit thema. 

17 september 1944: bevrijding Sint-Oedenrode 

EIGENLIJK MOESTEN WE AL ONZE 
LANDBOUWPRODUCTEN INLEVEREN 
BIJ DE VOEDSELVOORZIENING. MAAR 

HET LUKTE ALTIJD WEL OM WAT ETEN 
ACHTER TE HOUDEN
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Te koop/Te huur

Op zoek naar een kantoor- of spreek-
ruimte voor één uur, dag of week, kijk 
op www.vdberk-flexkantoor.nl of bel 
0413-420190
--------------------------------------

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

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

--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel. Nachtegaal 10, Sint-Oedenro-
de 0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

     
  

HET ADRES VOOR ÁL UW
PAARDENVOEDERS

Houtvezel / Vlas strooisel
Gehakseld Koolzaadstro

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

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

--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------

Volkstuin
Interesse in een eigen 
volkstuin in de buurt 
van het Bakkerpad in 

Nijnsel? 

Meer info: 
moestuinennijnsel@gmail.com 

of 06-21548804

--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------

Te koop houten klompen en klomp-
sloffen in allerlei kleuren.
Kantoor DeMooiRooiKrant, Heuvel17.
--------------------------------------

Liempdseweg 3, 5492 SM Sint-Oedenrode
tel. 0413-472092

www.bouwmarktforum.nl  www.kluswijs.nl

Restanten badkameR 
accessoiRes
 -/- 50%!!

--------------------------------------
GOEDKOPE NIEUWE 
WANDELSCHOENEN uit faillissement 
partijen. Verschillende maten en mer-
ken: Lowa, Meindl, New Ballance, 
Hi Tec, Regatta, Keen, Hanwag, Jack 
Wolfskin. Tel: 06-13492866 in Nijnsel.
--------------------------------------
Te koop gevraagd: (klassieke) stalen 
racefietsen/koersfietsen/renfietsen, 
staat of merk niet allerbelangrijkst, te-
vens onderdelen gezocht.
06-19421860 , f.elzen@hotmail.nl
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------

Liempdseweg 3, 5492 SM Sint-Oedenrode
tel. 0413-472092

www.bouwmarktforum.nl  www.kluswijs.nl

Restanten 
kRanen 

-/- 50%!!

--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij Ven-
notex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Te Huur appartement centrum be-
schikbaar 1 november.
Grote woonkamer met open keuken 2 
slaapkamers groot dakterras en even-
tueel met traplift. Tel: 06-53714213.
--------------------------------------
Te huur:
mooie, kleine repetitie-ruimte.
06-10904814
--------------------------------------
opruiming - opruiming en nog eens 
opruiming www.de-onlinewinkel.nl
Tel.: 06-51051026 
--------------------------------------

Liempdseweg 3, 5492 SM Sint-Oedenrode
tel. 0413-472092

www.bouwmarktforum.nl  www.kluswijs.nl

Restanten 
deuRkRukken 

-/- 50%!!

--------------------------------------
BRIEVENBUSSEN – KLUIZEN - TUIN-
HAARDEN
NAAMBORDEN - HUISNUMMERS
WWW.REWI-BRIEVENBUS.NL
WWW.VURAN.NL
--------------------------------------
Te huur in Sint-Oedenrode
Groot woonhuis in buitengebied
met dubbele garage.
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Te huur in Sint-Oedenrode
Bedrijfsruimte ca. 260 m2
Tel. 0413-473290
--------------------------------------

   

Wie herkent deze boer??
Het schijnt een tekening te zijn van omstreeks 1913. Alle tips zijn wel-
kom! Weet u iets? Stuur dan een mail naar redactie@demooirooikrant.
nl, bel naar 0413-479322 of loop eens binnen in ons kantoor aan de 
Heuvel 17. De koffie staat klaar.

Historische beelden

Marktplein
Te huur in Sint-Oedenrode
Bedrijfsruimte ca. 154 m2
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Te huur bedrijfshal met kantoor 
en showroom, 1100m2
Tel. 0413-473290
--------------------------------------

Heuvel 34
Sint-OedenrOde

0413 870049

1 december open 

diamonds are a
girls best friend

prachtige
openingsactie

Aktie horloges 

Merken: o.a. Dolce & Gabana • Olympic 

Citizen • Danish design • Hugo Boss
tot 40 % korting

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

WWW.WELTENJUWELIERS.NL
--------------------------------------

Aangeboden

Opknapbeurt voor uw huis/tuin.
Grote schoonmaak, opruiming en/of 
schilder werkzaamheden (ook voor 
muurschilderingen en speciale effec-
ten). Tevens ontruimen en/of schoon-
maken van leeg op te leveren woning/
kamer. € 15,00 per uur.
Hiervoor kunt u bellen naar Chris: 
tel.nr. 06-18459864
--------------------------------------
Neem tijd voor jezelf ! 
Massagepraktijk Ellen Vorstenbosch 
voor ontspanningsmassage of zwan-
gerschapsmassage. 
Kijk op www.ellenvorstenbosch.nl of 
bel 06-20165259.
--------------------------------------

Diensten

RIOOLONTSTOPPINGEN o.a.
Keuken,badkamer,toilet,
dakgoten. Vervangen oude
riolering, reinigen dakgoten.
RISERO Rioolservice
Willy van der Rijt Tel.0413-206181
Mob.06-10025295 www.risero.nl
--------------------------------------

Hulpverlening

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

Gezondheid

www.gewichtscoachingrid.nl
Uw gewichtscoach aan huis
06-10646880
--------------------------------------
Uurtje proberen kennismaking € 30.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex.
Massagepraktijk Adisa in Sint-Oeden-
rode. Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Afslanken met Sanaslank, hét eiwitdi-
eet. Op basis van veel eiwitten, veel 
verse groente, weinig koolhydraten 
en weinig verzadigd vet. Het dieet be-
staat uit 4 blokken, het is afhankelijk 
van het te verliezen gewicht in welk 
blok gestart moet worden.
Bel voor meer informatie of voor het 
maken van een afspraak naar 
06-42906465. Mailen kan ook naar 
info@labalanza.nl
--------------------------------------

Interieur

Bankstel bijvullen bij u aan huis. 
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417 

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

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

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

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

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

Naast Slagerij Dennis v.d. Ven

 
  

            

Ovenschotel

van € 7,50 voor € 6,95

--------------------------------------
Herstofferen is de beste keus
Kreijveld meubelstoffering Liempde
Tel: 0411-631775 of 06-22219528
--------------------------------------
Bent u uitgekeken op de kleur van uw 
keuken/meubel, maar is deze nog in 
goede staat. Bel of mail Spuiterij SIIS 
voor een vrijblijvende offerte 073-
5470128 of info@siis.nl
--------------------------------------

Diversen

ongedierte!!!
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl 
--------------------------------------
Wespennest ??? van Acht ongedierte-
bestrijding.
06-12091109 of 06-22476999
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
MEGAVLOOIENMARKT
15 september. 120 kramen 
Sporthal de Heiberg
Heerseweg 49 Veldhoven
9-16 uur. 06-20299824
--------------------------------------
Tweedehands speelgoed, baby en kin-
derkledingbeurs.
6 oktober de Kemmer in Oirschot en 
27 oktober de Dreef in Aarle-Rixtel.
150 marktkramen. Van 11:00-14:00. 
www.kinderkledingbeurs.net
--------------------------------------

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

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

Administratiekantoor

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

Heuvel 34
Sint-OedenrOde

0413 870049

1 december open 

diamonds are a
girls best friend

prachtige
openingsactie

Nieuwe collectie
Trouwringen – 25 % 

(op koopzondag)
www allerspanninga.com

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

www.wELTENjUwELIERS.NL

www.facebook.com/demooirooikrant
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ons vlees, lekker en vertrouwd

Puur Brabant: ons vlees, lekker en vertrouwd

Doreen van den Berkmortel liep al een tijd 
rond met een idee. Een winkel aan huis waar 
lekkere, vertrouwde en verse producten van 
de eigen boerderij kunnen worden gekocht. 
Haar en haar mans drukbezette agenda lie-
ten het echter niet toe. Tot dat Doreen en 
Marcel, Benny en Marieke Verhagen tegen 
het lijf liepen. Zij pakten het idee mee op 
en samen maakten ze het tot wat het nu is. 
Vanaf zondag is het resultaat te zien. Een 
boerderijwinkel onder de naam ‘Ons Thuis’. 

Aanstaande zondag is het ‘Weekend van het 
Varken’. Al jaren stelt familie van den Berk-
mortel haar bedrijf open om aan de buiten-
wereld te laten zien wat er allemaal gebeurd 
op een varkensbedrijf. Een kijkje in de keu-
ken noemen ze dat. Dat kijkje in de keuken 
krijgt een letterlijke betekenis wanneer het 
om Puur Brabant gaat. De boerderijwinkel 
heeft een compleet nieuwe en verzorgde 
keuken waar de traiteur bezig is om lekkere 
en vetrouwde vleesgerechten klaar te ma-
ken. Rechtstreeks afkomstig van de boerderij 
van familie van den Berkmortel. 

Benny en Doreen zijn vooral het gezicht van 
de zaak. Vol trots dragen ze de gedachte 
achter Puur Brabant naar buiten. “Hier weet 
je straks zeker dat je vers en verantwoord 
vlees krijgt”, vertelt Benny. “Alleen het 
slachten gebeurt extern. Maar we hebben al-
les in eigen hand. Vanaf de geboorte van de 

biggetjes tot ons eigen lekkere stukje vlees 
in de winkel. Omdat we alles zelf inzichtelijk 
en onder controle hebben, kunnen we een 
constante smaak en constante versheid ga-
randeren. Smaakbeleving in eigen beheer, zo 
noemen we dat.”

Drie dagen per week zal de winkel ‘Ons 
Thuis’ geopend zijn. Op woensdag, vrijdag 
en zaterdag. ‘Ons Thuis’ straalt de winkel 
helemaal uit. Een prachtige oude keukenta-
fel van oma met een Brabants kleed er over-
heen. Daarachter een professionele keuken 
waar heerlijke vleesgerechten klaar worden 
gemaakt. Van vers vlees tot een compleet 
warm- en koudbuffet. Het kan allemaal 
gemaakt worden en dat is nog niet alles. 
Doreen: “Vers gekoeld vlees gaat op bestel-
ling via de webshop. Dat kan afgehaald wor-
den in onze boerderijwinkel, maar ook op 
twee afhaalpunten in de regio, in Venray en 
in Biest-Houtakker. Zo creëren we een groter 
bereik en kunnen meer mensen profiteren 
van ons lekker en vertrouwde vlees.”

Puur Brabant / ´Ons Thuis´, 
Houtsestraat 26, 
0413/477783, 
www.puurbrabant.nl
        

 v.l.n.r.: Benny, Marieke, Doreen en Marcel

advertorial

Dining with Dinosaurs uit Sint-Oedenrode 
speelt tijdens Breugels Festijn

De band Dining with Dinosaurs speelt aanko-
mend weekend tijdens het Breugels Festijn.

Het Breugels Festijn vindt dit jaar plaats op 
de vertrouwde locatie op het Pieter Brueg-
helplein te Breugel. Gedurende drie dagen 

worden er festiviteiten 
gehouden voor en door 
mensen uit Son, Breugel 
en omgeving. Dit jaarlijks 
terugkerende evenement 
vindt in het derde weekend 
van september plaats. Dit 
jaar zal dat zijn op vrijdag 
13 september, zaterdag 14 
september en zondag 15 
september. 

Op zondag 15 september 
zijn er 's middags diverse 
optredens. De deels Nijn-
selse, deels Schijndelse 
band Dining with Dino-
saurs zal die middag ook 
optreden. De band bestaat 
nu ruim een jaar en speelt 

zowel covers als eigen materiaal. De band-
leden zijn: Max Beekmans (zanger), Thomas 
Voets (gitarist), Melle Rovers (gitarist), Jorn 
Voets (bassist) en Nick Voets (drummer). Di-
ning with Dinosaurs treedt op van 17:00 tot 
17:40 uur. 
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Mooi op  leeftijd

Wist u dat uw gebitsprothese elke 5 jaar vergoed wordt 

door uw verzekering? Dat maakt de beslissing om een 

nieuwe prothese aan te laten meten een stuk eenvoudiger. 

Waarom zou u nog langer rondlopen met uw oude 

prothese?

Heeft u nog andere vragen over uw gebitsprothese? 

Bel naar 0499 – 87 13 87.

Mijn gebitsprothese 
elke 5 jaar vergoed?

Vraag ’t aan Ivi

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

Fietsclub PVGE fietst in de 
omgeving van slot Loevestein

Op woensdag 18 september or-
ganiseert de PVGE Son en Breugel 
e.o. een fietstocht in de Bomme-
lerwaard in de omgeving van slot 
Loevestein.

De fietstocht voert langs beide 
oevers van de Waal en wordt zo 
opgezet dat ’s middag geluncht 
wordt op het terrein van kasteel 
Loevestein, waardoor in alle rust 

de buitenkant van het slot kan 
worden bezichtigd. Het wordt een 
volle dagtocht van ca 40 km. Het 
vertrek voor deze tocht is om 9.30 
uur vanaf het 17 Septemberplein 
in Son. Ook nieuwe leden zijn op 
deze fietstocht van harte welkom. 
Verder inlichtingen bij fiets-
club coördinator: Herman Hen-
driks, tel.: 0499-473042; email: 
herman.j.hendriks@planet.nl

Open avond voor niet-leden van PVGE
Voor senioren niet-leden van onze 
vereniging houdt de PVGE Son en 
Breugel e.o. een open avond in 
De Zwaan in Son en Breugel (in-
gang voorheen de groenteman) op 
maandag 23 september, welke om 
19.30 uur begint.

De bedoeling is, dat niet-leden 
op informele wijze kennis kunnen 
maken met deze algemene senio-
renvereniging, die open staat voor 
alle senioren vanaf 50 jaar in Son 
en Breugel en St. Oedenrode. Na 

ontvangst met koffie, zal door de 
aanwezige bestuursleden een kor-
te presentatie gehouden worden 
over de algemene activiteiten, de 
clubactiviteiten en collectieve be-
langenbehartiging. Na deze pre-
sentatie zal er onder genot van een 
drankje ruimschoots tijd zijn voor 
vragen en de verwachtingen van 
de aanwezigen. Verdere inlichtin-
gen bij bestuurslid: Herman Hen-
driks, tel.: 0499-473042, e-mail: 
herman.j.hendriks@planet.nl

Meld uw ervaringen en verbeter de zorg!

Krijgt u zorg of ondersteuning thuis?
Op 5 september begint een grote 
meldactie georganiseerd door or-
ganisaties van ouderen, chronisch 
zieken, gehandicapten en mantel-
zorgers. Krijgt u thuis zorg of on-
dersteuning of bent u mantelzor-
ger? Dan roepen de organisaties u 
op om uw ervaringen te melden. 

Op die manier helpt u de zorg te 
verbeteren. Want u weet als geen 
ander wat er nodig is. En u weet 
het beste wat er wel en niet van 
mantelzorgers mag worden ver-
wacht. 

Zorg dat gemeenten rekening 
houden met uw wensen!
Veel mensen krijgen nu nog zorg 
en ondersteuning via de AWBZ. 
Zoals hulp bij wassen en aankle-
den, dagbesteding en het regelen 
van financiën. Dat gaat de komen-
de jaren veranderen. Vanaf 2015 
moet u voor deze ondersteuning 
naar uw gemeente. 
Als gemeenten begrijpen wat u 
nodig hebt, kunnen ze dat goed 

regelen. Daarom starten tien orga-
nisaties van ouderen, gehandicap-
ten, mantelzorgers en chronisch 
zieken de landelijke meldactie 
‘Zorg naar gemeenten’. 

Wat willen ze van u weten?
Wat zijn uw ervaringen met de 
huidige zorg en ondersteuning? 
Waar bent u tevreden over? Wat 
zijn de knelpunten of problemen? 
En wat doen de mantelzorgers al-
lemaal? Krijgen zij daarbij voldoen-
de ondersteuning? 

Doe mee!
De meldactie Zorg naar gemeen-
ten duurt tot vier oktober. Iedereen 
kan meedoen: patiënten, cliënten 
en mantelzorgers. Maar ook men-
sen die zelf zorg en ondersteuning 
regelen via een persoonsgebonden 
budget. 

Melden doet u zo
Vul de vragenlijst in via 
www.zorgnaargemeenten.nl Het 
kost u slechts 10 tot 15 minuten. 

Wilt u uw ervaringen liever tele-
fonisch doorgeven? Bel dan 030 
2916 777 - maandag t/m vrijdag 
tussen 10.00 en 16.00 uur (nor-
maal gesprekstarief). 

De betrokken organisaties
De meldactie wordt georganiseerd 
door tien landelijke organisaties. 
Dat zijn: de Chronisch zieken en 
Gehandicapten Raad, ouderen-
koepel CSO, Koepel Wmo-raden, 
Landelijk Platform GGz,  Mezzo 
(mantelzorgers), patiëntenfedera-
tie NPCF, de Oogvereniging (blin-
den en slechtzienden), Per Saldo 
(pgb-houders), Platform Verstan-
delijk Gehandicapten en Zorgbe-
lang Nederland. 
De uitkomsten van de meldactie 
worden gebruikt als feedback voor 
lokale belangenbehartigers, Wmo-
raden en gemeenten. De meldac-
tie is onderdeel van het program-
ma Aandacht voor iedereen (AVI) 
en wordt gefinancierd door het 
ministerie van VWS.

Osteoporosevereniging vraagt naar mening
De Osteoporose Vereniging 
vraagt mensen met osteoporose 
naar hun mening. Hoe ervaren zij 
de preventie, ondersteuning en 
medische zorg rondom hun aan-
doening? De Osteoporose Vereni-
ging wil graag weten hoe mensen 
met osteoporose (botontkalking) 
de preventie, ondersteuning en 
medische zorg ervaren en waarde-
ren en vraagt daarom alle mensen 
met osteoporose mee te doen aan 
het onderzoek.   

Het belang van deelname  
De Osteoporose Vereniging wil 
niet alleen de ervaringen en waar-
dering van onze leden weten, we 
nodigen iedereen met osteopo-
rose of osteopenie uit om mee te 
doen aan het onderzoek. De ant-
woorden laten zien hoe de zorg 
in Nederland voor mensen met 
osteoporose geregeld is. Het helpt 
de Osteoporose Vereniging om 

nog beter voor de belangen van 
de mensen met osteoporose op te 
komen.  

Hoe wordt het onderzoek uitge-
voerd? 
Om een goed beeld te krijgen van 
de ervaringen van mensen met os-
teoporose en osteopenie zullen zij 
om de twee jaar benaderd worden. 
De enquête kan in de maanden 
september en oktober 2013 via in-
ternet of schriftelijk worden inge-
vuld. Door hier te klikken komt u 
bij de vragenlijst. Ook op de web-
site www.osteoporosevereniging.
nl kan men direct doorklikken naar 
de vragenlijst of een vragenlijst op-
vragen bij de Osteoporose Vereni-
ging via het telefoonnummer 070 
82000611 of 
info@osteoporosevereniging.nl

Resultaten De Osteoporose Ver-
eniging organiseert de tweede 

Wereld Osteoporose Dag op 9 
november in Utrecht en wil tijdens 
deze dag aandacht besteden aan 
de voorlopige resultaten van de 
enquête. 

Osteoporose 
Osteoporose is de vierde ziekte in 
Nederland en wordt gezien als een 
stille epidemie. Wereldwijd wordt 
op de WOD (Wereld Osteoporose 
Dag) in 90 landen aandacht ge-
vraagd voor het leven met osteo-
porose en de gevolgen daarvan. In 
Nederland zijn er 800.000 mensen 
met osteoporose en dit loopt op 
naar 1.2 miljoen Nederlanders in 
2025. Één op de drie vrouwen en 
één op de vijf mannen van boven 
de vijftig krijgt te maken met frac-
turen ten gevolge van osteopo-
rose. De aandoening komt ook bij 
jongeren voor. Osteoporose kan 
een enorme impact op de kwaliteit 
van leven hebben. 

Bewoners Odendael en Fortuna '67 weer op stap

De bewoners van Odendael zijn 
weer op stap geweest. Afgelopen 
maandag gingen zij met leden van 
Fortuna '67 naar 'De Stal' aan de 
Stekelbrem. 

Het was dit jaar al de derde keer 
dat de leden van de wandelgroep 
van de Rooise atletiekvereniging 
met de oudjes van Odendael op 
pad gingen. In april en juni waren 
er ook al wandelingen. In oktober 

en december staan er ook nog 
wandeltochten op het program-
ma. Ondanks de regen van afge-
lopen maandagavond waren de 
wandelaars enthousiast over het 
programma.
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Sint-Oedenrode kiest voor zon

Duurzaamheid is de toekomst. In 
2020 moet 20% van de Neder-
landse huishoudens worden aange-
dreven met zonne-energie. Een EU 
norm die Duitsland al lang en breed 
gehaald heeft. Nederland zit pas 
op vier procent. Er is dus nog een 
lange weg te gaan. Rooienaar Frank 
Heijckmann, ondernemer pur sang, 
zag mogelijkheden en stortte zich 
vier jaar geleden in de wereld van 
duurzame energie. Inmiddels met 
vier dorpsgenoten in zijn kielzog.

KiesZon, zo heet het bedrijf van 
Frank Heijckmann en zakenpartner 
Gideon Overwater. Het bedrijf is 
voor vijftig procent in het bezit van 
Greenchoice. De vijfde energieleve-
rancier van Nederland die voor de 
volle honderd procent duurzame 
energie levert. KiesZon ontwikkelt 
zonnestroomprojecten voor bedrij-
ven, instellingen en de overheid, 
maar ook voor particulieren. Kies-
Zon bezit onder meer grote zon-
nestroomprojecten op de Stopera in 
Amsterdam, de Apenheul, Desso en 
verschillende woningbouwcorpo-
raties. Een markt die steeds verder 
open komt te liggen. Frank, Gideon 
en hun personeel huizen op dit mo-
ment aan het Stationsplein in Den 
Bosch. “We zijn op zoek naar een 
nieuwe locatie, want het wordt te 
klein hier”, verklapt Frank. 

Sneltreinvaart
Daarmee geeft de Rooienaar aan dat 
alles in een sneltreinvaart is gegaan. 
In januari 2012 sloot Willem van 
der Heijden zich als eerste perso-
neelslid aan bij KiesZon. Willem: “Ik 
ken Frank van het hockey in Sint-
Oedenrode. Toen ik voor school een 
afstudeeropdracht moest doen heb 
ik dat bij Frank gedaan. Weliswaar 
bij een andere onderneming, maar 
zo leerden we elkaar kennen op za-
kelijk gebied. Van beide kanten be-
viel dat waardoor ik bij KiesZon kon 
beginnen. Een paar maanden daar-
na brak de particuliere markt open 
en toen ging het rap!” Ineens wilde 
heel Nederland meer weten over 
zonnepanelen. Hier en daar zag je ze 
al wel liggen, maar nu wilde ineens 
iedereen de voordelen horen. Wat 
bespaart het me per jaar? Wanneer 
heb ik mijn investering eruit? Alle-

maal prangende en logische vragen 
die een antwoord behoeven. Frank 
en Gideon stonden voor de logische 
stap om meer personeel aan te ne-
men. Dat gebeurde in een rap tem-
po. Frank: “Vooral de doorbraak in 
de particuliere markt heeft die groei 
teweeg gebracht, maar lang niet al-
leen dat. We waren al een tijdje een 
belangrijke speler in het exploiteren 
van zonnepanelen op gebouwen. 

Daarnaast werken we veel samen 
met woningbouwverenigingen en 
zijn we bezig met een groot project 
om op 200 basisscholen en ruim 
100 sportverenigingen in Nederland 
zonnepanelen te plaatsen.” 

Hard werken
Behalve Willem zijn ook Rooienaren 
Edo Swinkels, Maarten Verheggen, 
Bob Meijer en sinds kort Geert Kraa-
ijvanger in het circus van de zonne-
energie terecht gekomen. Hun kan-
toren en werkplekken grenzen aan 
elkaar en hoewel ze elkaar door en 
door kennen, geven ze aan dat er 
hard gewerkt wordt. “Natuurlijk 
wordt er wel eens een grapje uit-
gehaald of wat gebuurt, maar het 
is hier absoluut geen theekransje”, 
bevestigt Willem, die verantwoor-
delijk is voor sales en management.

Hij was het eerste personeelslid die 
zijn intrede maakte binnen Kies-
Zon. Bob en Edo volgden een paar 
maanden later. Edo: “Na mijn stu-
die International Business ben ik 
hier begonnen. Ze hadden dringend 
mensen nodig. Al snel maakte ik 
een opstap naar de back-office. Ik 
ondersteun nu klanten op operatio-
neel gebied en houd me bezig met 
voorraadbeheer en logistiek.” Te-
genover hem aan hetzelfde bureau 
zit Maarten, die sinds het afronden 
van zijn MER opleiding in augustus 
vorig jaar bij KiesZon op de loonlijst 
staat. Samen delen ze de back of-
fice taken. Maarten is daarnaast ook 
verantwoordelijk voor een stuk pro-

jectmanagement. “Dit bedrijf sprak 
me direct aan”, zegt hij resoluut. 
“Bovendien zijn er voldoende door-
groeimogelijkheden. Of ik er goed 
aan doe om bijna alleen met beken-
den te werken? Dat weet je nooit 
helemaal zeker, maar ik ben er van 
overtuigd dat we sneller iets voor 
een ander doen dan normaal.” Bob 
ontbreekt op kantoor. Hij is bijna 
altijd buiten, op bezoek bij klanten. 

Liefkozend wordt hij door zijn col-
lega’s ‘Bob de Schouwer’ genoemd, 
omdat hij de schouwingen voor zijn 
rekening neemt. Als een klant zon-
nepanelen wil, komt Bob inventa-
riseren wat de mogelijkheden zijn 
en waar men op moet letten. Waar 
is er schaduw? Heeft de klant een 
vrije groep in de meterkast? Als Bob 
geweest is, is er een hoop duidelijk 
geworden en kan de klant perfect 
geholpen worden. Geert komt Bob 
vanaf september ondersteunen bij 
het bezoeken van (potentiele) klan-
ten. Frank: “We komen al een tijd 
bij de mensen thuis. Het is een extra 
servicepunt. Zo weet iedereen wat 
er gaat gebeuren en het contact met 
de klant is persoonlijk.”    
 
Terwijl in Duitsland wijnvelden vol 
zonnepanelen zorgen voor warm 
water en werkende stopcontacten 
zijn in Nederland pas 80.000 wo-
ningen voorzien. Volgens Frank 
heeft dat alles te maken met de 
overheid. Duitsland pompte vele 
miljarden in duurzame energie. De 
Nederlandse overheid een scha-
mele dertig miljoen. Er is nog een 
lange weg te gaan. Bijvoorbeeld 
zonnepanelen op alle overheidsge-
bouwen. “Ik vind het raar dat die 
gebouwen nog niet vol liggen”, 
geeft Frank zijn mening. “Een grote 
investering is het namelijk niet. Het 
kost maar een paar cent per kilo-
watt uur meer.” Dat geeft stof tot 
nadenken. Deze Rooienaren kiezen 
in ieder geval voor zon. Nu de rest 
van Nederland nog.

“HeT IS HIeR aBSolUUT 
geen THeekRanSJe”

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 06 514 114 77               www.keadin.nl

Naast de zwemlessen aan kinderen, verzorgen wij vele andere 
leuke activiteiten voor jong en oud:

Spetterlessen in De Neul
Wat is leuker dan samen met je baby, peuter 
of kleuter in het water te spetteren? Voorop 
staat watergewenning en zichzelf kunnen red-
den. Ook zingen, spelen met water en het soci-
ale contact zijn belangrijke elementen. Tijdens 
deze lessen raakt het kind op een speelse ma-
nier vertrouwd met water. Voor kinderen tussen 4 maanden en 4 jaar is 
dit de perfecte mogelijkheid om aan water te wennen.

Kosten
Per cyclus van 21 lessen € 112,35

Tijdstip
Dinsdag  09.00-09.45 uur  4 mnd-1 jaar
  09.30-10.15 uur  1-2 jaar 
  10.15-11.00 uur  2-3 jaar
  10.45-11.30 uur  3-4 jaar

Donderdag 09.00-09.45 uur  4 mnd-1 jaar
  09.30-10.15 uur  1-2 jaar 
  10.15-11.00 uur  2-4 jaar

Vrijdag  09.00-09.45 uur  4 mnd-1 jaar
  09.30-10.15 uur  1-2 jaar 
  10.15-11.00 uur  2-4 jaar

Aanmelden
Inschrijven, waarvoor wij € 12,60 
vragen, kan aan de balie van het 
zwembad tijdens de openingstij-
den van het recreatief zwemmen. 
Schrijf je vóór 27september in, 
dan hoef je geen inschrijfgeld te 
betalen.
Heb je interesse? Aarzel niet en 
vraag informatie hierover bij een 
van onze medewerkers of kijk op onze homepage.

 

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

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

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

Zwembad de Neul

Activiteiten

Baby – Peuter zwemmen

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

• Aqua-Kids
• Begeleidend zwemmen en    
   watergymnastiek voor ouderen
• Recreatief zwemmen
• Verenigingszwemmen
• Discozwemmen

v.l.n.r. Bob Meijer, Frank Heijckmann, Willem van der Heijden, 
edo Swinkels, Maarten Verheggen en geert kraaijvanger
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3 PAAR

heren
JOGGING
BROEK
maten S-XXL

3.99

met strass
DAMES
SOKKEN
zwart
maten 36-41
3 PAAR

2.29

10 vakken
HANDTAS
ORGANIZER
27x9x15 cm
excl. inhoud

1.59

SNIJ
PLANK
27x16,5 cm

0.49 -
RVS
KEUKEN
MESJES
5 stuks

0.49 -

gezichts
REINIGINGS
DOEKJES
25 stuks

0.65

auto
ACHTERUITRIJ
LAMP
met waarschuwings-
signaal

1.69

transparant/bruin
VERPAKKINGS
TAPE
50 mm x 66 m

0.59

bijbehorende
DECOSTENEN 
of STUDS
diverse varianten

1.49

85-95 cm
DAMES
RIEM
diverse 
kleuren

0.69

DRAADLOOS

ACHTERUITRIJ
CAMERA
met 3,5'' LCD kleurenscherm
ingebouwd in de spiegel
draadloze zender 
start automatisch 
bij achteruit-
rijden

ACTIONFIT

MULTI
VITAMINES
multi AZ 90 tabletten,
glucosamine 60 tabletten,
omega-3 90 capsules of
calcium/magnesium/zink/D3
90 tabletten

2.49

MET STRASS

MEISJES
SOKKEN
diverse kleuren
maten 23-38

ZWARE KWALITEIT

VERHUIS
DOOS
eenvoudig 
opzetten door 
autolock bodem
48x32x33 cm

5.49

DECORATIE

HOTFIX
APPLICATOR
voor het trendy customizen 
van kleding en accessoires
incl. 7 opzetstukjes 
en decostenen 
starterset

5.95

0.99 2.39

TRENDY

DAMES
TAS
diverse kleuren
met schouderriem

KRANSMAND OF

HERFST
KRANS
Ø 40 cm

DIVERSE KLEUREN

DAMES
SJAAL
met elastiek

COCONUT CARE

VERZORGINGS
PRODUCTEN
shampoo 400 ml,
conditioner 400 ml
of bodylotion 
200 ml

UITZOEKEN

QUILT
BEDSPREI
patchwork of
uni doorgestikt
royaal formaat
240x220 cm

KATOEN

HEREN
T-SHIRT
korte mouw
ronde hals
zwart of wit
maten S-XXL

1.99

1.99

1.42

KUNSTSTOF

SNIJ
PLANK
diverse kleuren
36x24 cm

0.89

7.95

64.9515.95

DE 'R' ZIT IN DE MAAND!

ACTION 
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Kijk voor winkeladressen en overige informatie op onze website: www.action.nl



Woensdag 11 september 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 23
‘de Rooise Dommelklanken’ viert vijftienjarig bestaan

Vijftien jaar smartlappen in Rooi

De echte smartlap vindt haar oor-
sprong in Amsterdam. Johnny Jor-
daan is nog steeds de onvervalste 
koning van het levenslied. Laat 
hem nu juist de inspiratie zijn voor 
de oprichting van mannenkoor ‘de 
Rooise Dommelklanken’ uit Sint-
Oedenrode. Frenk van Mierlo 
stond precies vijftien jaar geleden 
aan de wieg. Hij smulde van de 
nummers van Jordaan en andere 
smartlapvertolkers. Het werd tijd 
dat ook Sint-Oedenrode een eigen 
koor kreeg om deze nummers het 
Brabantse land in te slingeren.

Blijkbaar hadden meer Rooise 
mannen daar behoefte aan. Negen 
kerels meldden zich aan voor het 
koor. De oproep was dus niet aan 
dovemansoren gericht. Ietwat on-
wennig begonnen ze aan de repe-
tities. Tot op de dag van vandaag 
wordt eens per week geoefend. 
Veel koorleden kenden nummers 
van vroeger en nieuwe liederen 
werden snel geleerd. Natuurlijk 
klonk de Brabantse tongval, maar 
zoals een echt smartlappenkoor 
betaamt, herbergde ‘de Dommel-
klanken’ vanaf het begin enkele 
geboren Amsterdammers. “Onze 
eerste dirigent was de Amsterdam-
mer Arthur Wijtmans”, vertelt me-
de-Amsterdammer en lid van het 

eerste uur, Toon Bergen. “Helaas is 
hij in 2005 om gezondheidsrede-
nen gestopt. Arthur leerde ons in 
het begin precies hoe het moest. 
Hij hielp met tweestemmig zingen. 
Door hem zaten we op het juiste 
spoor.” Toon en Arthur bleven niet 
de enige heren met een accent van 
boven de rivieren. Ook de huidige 
voorzitter, Geer Bakker, sloot zich 
al snel aan bij de club. Met hem 
veel anderen. De Dommelklanken 
groeide in een paar jaar tijd van 
negen tot zo’n twintig á dertig 
zangers.   

Om het vijfjarig bestaan te vieren 
trok de hele club naar de wortels 
van Geer, Toon en Arthur. Er stond 
een optreden gepland bij de Wes-
tertoren, middenin Amsterdam. 
“Voor mij was dat het allermooiste 
optreden van allemaal, maar dat 
zal er ook wel mee te maken heb-
ben gehad dat het in Amsterdam 
was”, zoekt Toon naar een verkla-
ring. De Dommelklanken treden 

zo’n 25 keer per jaar op. Vaak is 
het hier in de buurt, maar een paar 
keer per jaar trekken de heren er 
op uit om op een bijzondere locatie 
te zingen. “In al die jaren hebben 
we nog nooit zelf achter een op-
treden aan hoeven te gaan”, ver-
telt Mari van Hamond, ook lid van 
het koor. “Enkele optredens staan 
me nog heel goed bij. Zo zijn we 
een keer naar Rotterdam geweest. 
Daar zongen we op klompen voor 
de Secretaris-Generaal van het 
ministerie van Vrom, die afscheid 
nam. We stonden er zomaar in het 
voorprogramma van Loïs Lane, 
haha. Ook hebben we in het voor-
programma gestaan van Koos Al-
berts. Dat was in de Lievekamp in 
Oss. Ze verzochten ons te zingen 
bij de entree, wat er voor zorgde 
dat de mensen de zaal niet in gin-
gen.” Ook bij Toon borrelen nog 
enkele herinneringen op over op-
tredens, dichtbij en ver weg. Toon: 

“We zijn eens in de studio geweest 
van Omroep Brabant radio. In Den 
Bosch hebben we op kerstavond 
live voor Omroep Brabant kerst-
liederen gezongen en dat was een 
bijzondere ervaring. Een ander 
mooi moment was tijdens de be-
vrijdingsfeesten in Wageningen. 
We stonden er te wachten op een 
tribune dus besloten we om wat te 
gaan zingen. Aan de andere kant 
van de straat stond een hele groep 
meiden die terug begonnen te 
zingen. Dat ging zo een hele tijd 
door.”

Zo beleven de mannen veel avon-
turen met elkaar. “Lief en leed 
wordt gedeeld”, hervat Mari. 
“Dat is logisch, want we zien el-
kaar veel. We oefenen al jaren 
op woensdagavond bij Cloeck en 
Moedigh. De meesten laten een 
voetbalwedstrijd makkelijk schie-
ten om te repeteren. Dat vind ik 

tekenend. De derde ronde na het 
zingen is dan ook berucht. Ons 
motto is niet voor niets ‘zonder 
drank geen klank’, haha! Het is 
inmiddels een hechte club mensen 
die allemaal veel plezier halen uit 
het zingen.” Zo nu en dan komt er 
een nieuw lid bij. Er zijn nog steeds 
genoeg mannen die bij het zoe-
ken naar een hobby bij de “Rooise 
Dommelklanken” uit komen. 

Op 30 september is het exact vijf-
tien jaar geleden dat de “Rooise 
Dommelklanken” werd opgericht. 
Om het te vieren staat er voor 
aankomend weekend een optre-
den gepland in het centrum van 
Sint-Oedenrode. Op zaterdag 14 
september lopen de mannen van 
de “Rooise Dommelklanken” door 
het dorp om hier en daar een serie 
liederen te zingen. Dat wordt weer 
gezellig! 
  

“ZonDeR 
DRank geen 

klank.” 

250.000 clubs ondersteunt door grote Clubactie

Clubs uit Sint-Oedenrode verkopen loten 
voor de Grote Clubactie
Sint-Oedenrode 6 september 2013 
– Verenigingen uit Sint-Oedenrode 
starten zaterdag 14 september met 
de verkoop van loten voor de Gro-
te Clubactie. De clubs gebruiken 
deze actie om de clubkas te spek-
ken; 80% van de opbrengst van de 
loten gaat namelijk direct naar de 
verenigingen. In Sint-Oedenrode 
doen 8 clubs mee aan de actie. 
Nieuw dit jaar is het Superlot. 

De Grote Clubactie heeft in de af-
gelopen 40 jaar bijna 250.000 clubs 
geholpen met bijna 230 miljoen 
euro. Directeur Peter Smit: "Onze 
loterij wordt steeds belangrijker voor 
verenigingen in Nederland. Het is 
hartverwarmend om te zien dat de 
inwoners van Sint-Oedenrode elk 
jaar weer loten willen kopen. Veel 
clubs kunnen niet meer zonder de 
Grote Clubactie. Ook dit jaar gaan 
er weer vierhonderdduizend loten-
verkopers de straat op om geld in 
te zamelen voor hun club!"

Nieuw: Superlot
De Grote Clubactie komt dit jaar 
met iets nieuws: het Superlot. Een 
Superlot kost 150 euro en biedt 
een koper 50x kans op de hoofd-

prijs van 100.000 euro. Met de 
verkoop van Superloten maken de 
clubs kans op het Grote Clubfeest 
met de 538 DJ's on Tour. Een leuke 
beloning voor alle lotenverkopers. 
De verwachting is dat dit lot erg 
populair zal zijn bij bedrijven en 
sponsoren, die hiermee het vereni-
gingsleven ondersteunen.

Bijna 6.000 deelnemende clubs
Aan de Grote Clubactie nemen dit 
jaar bijna 6.000 clubs deel. Gemid-
deld wordt per club 1.500 euro 
bijeen gebracht. Dit geld gaat naar 
de clubkas, waar vaak speciale pro-
jecten mee gefinancierd worden: 
zoals een trapveldje, de inrichting 
van het clubhuis of de aanschaf van 
materialen en uniformen. 

De Grote Clubactie werd in 1972 
bedacht door Pierre Claessens, 
chef-redacteur bij het toenmalige 
Nieuwsblad van het Zuiden. Tijdens 
de eerste Grote Clubactie werden 
er 55.000 loten in Tilburg verkocht. 
Het unieke van de Grote Clubactie 
is dat 80% direct naar de clubkas 
gaat, de resterende 20% gaat naar 
onder meer prijzen en de organisatie 
van de loterij. In 1977 brak de Grote 

Clubactie landelijk door in heel Ne-
derland. Nu worden er circa 3,5 mil-
joen loten per jaar verkocht. Dit jaar 
doen in Sint-Oedenrode de volgen-
de clubs mee: Dioscuri 94, Budover-
eniging Dai-Ippo, Vollybalvereniging 
Rooi, GK Sint-Oedenrode, Korfbal-
vereniging Nijnsel, Stg. Topsport 
Eddie van de Pol, Rhode RKSV en 
HTCSon2000.

Speelgoed- en 
kledingmarkt in 
Meerschot
Op zondag 20 oktober organi-
seert wijkvereniging Eerschot in 
wijkcentrum Meerschot aan de 
Heistraat 22 te Sint-Oedenrode 
een markt voor kinderkleding 
en speelgoed. U kunt hiervoor 
een tafel huren en zelf je spullen 
verkopen. De huur van een tafel 
bedraagt 10 euro. Voor informa-
tie kunt u contact opnemen met 
José van der Heijden tel. 0413-
477363 of e-mail  wijkverenigin-
geerschot@gmail.com
De verkoop is van 10.00 tot 
12.00 uur. Entree 1.00 euro
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BOTERHOEK 175, 5683 AZ BEST,
0499-392365, INFO@KIDZINDUSTRY.NL

WWW.KIDZINDUSTRY.NL

Zondag 15 september 
braderie / modeshow 
winkel geopend van 12.00-17.00 uur

Onze wintercollectie is binnen!

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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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) 481 911
info@sint-oedenrode.nl
www.sint-oedenrode.nl

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

Tekenwedstrijd Sjors Sportief
Sportdeelname kan 
nooit groot genoeg 
zijn. De gemeente 
Sint-Oedenrode wil 
kinderen daarom 
laten kennismaken 

met sportverenigingen en sportorgani-
saties in de gemeente. Wij organiseren 
het project Sjors Sportief. Via Sjors kun 
je meedoen aan allerlei leuke sporten. 
Ook dit jaar is er weer een tekenwed-
strijd. De 6 genomineerde tekeningen 
vind je vanaf  12 september op de web-
site www.sjorssportief.nl.

Stem op de tekening die jij het mooiste 
vindt!
Van 12 tot 16 september mag iedereen 
op de website www.sjorssportief.nl stem-
men op één van de 6 genomineerden. 
De tekening met de meeste stemmen 
komt op de flyer Sjors Sportief school-
jaar 2013-2014 ÈN de winnaar mag met 
de hele klas een middag gaan zwemmen 
in zwembad De Neul! 

Ga dus allemaal naar www.sjorssportief.nl 
en stem op je favoriete tekening!

Programma herdenking bevrijdag 

De gemeente Sint-Oedenrode organi-
seert, samen met de Vereniging van Air-
borne-Vrienden, op zondag 15 septem-
ber aanstaande de jaarlijkse herdenking 
van onze bevrijdag op 17 september 
1944.

Het programma is als volgt:

13.15 uur 
vertrek vanaf het gemeentehuis, Burg. 

Wernerplein 1, naar het Airborne Mo-
nument. Het Sint-Joris gilde zal de stoet 
voorgaan.

13.30 uur
kranslegging en spelen van de “Taptoe” 
bij het Airborne Monument. Aansluitend 
wordt 1 minuut stilte in acht genomen.

13.50 uur
einde programma

Spreekuur klantmanagers Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) 
Met ingang van 19 augustus zijn de 
klantmanagers Zorg (Wmo) en Werk en 
Inkomen (WWB) dagelijks telefonisch 
bereikbaar. Elke werkdag tussen 9.30 en 
10.30 uur kunt u terecht met een korte 
vraag of om een afspraak te maken. 
Vraagt u naar uw eigen klantmanager! 

Nog niet bekend bij het team WIZ? Ook 
in dat geval helpen we u direct of verbin-
den u door. 
WMO staat voor Wet maatschappelijke 
ondersteuning; WWB voor Wet werk en 
bijstand. 

Open Monumentendag 2013

Op zaterdag 14 september a.s. is het 
Open Monumentendag. Duizenden 
monumenten zijn dan in het hele land 
gratis te bezichtigen. Dit jaar is gekozen 
voor het thema Macht & Pracht. Dat be-
tekent speciale aandacht voor verschil-
lende soorten macht en de pracht die 
daar in Nederland uit voortkwam. Dit 
ziet u bij kastelen, stadspaleizen, grach-
tenpanden, buitenplaatsen, maar ook bij 
kerken, rechtbanken en gebouwen van 
openbaar bestuur. 

In onze gemeente zijn tijdens Open Mo-
numentendag een drietal monumenten 
(gratis) te bezichtigen. Let u wel op: de 
Open Monumentendag vindt alléén 
plaats op zaterdag 14 september, in te-
genstelling tot eerdere berichtgeving. 
Op zondag 15 september zijn de monu-
menten niet geopend. 

Programma:
- Sint-Martinuskerk (Kerkplein)

• open van 10.00 uur tot 16.00 uur 
• bezichtiging van de kerk en 
   rondleidingen 
•  bezichtiging van de Oda-expositie, 

het gerestaureerde uurwerk en de 
reizende beiaard op het Kerkplein

• orgelconcerten

-  Kasteel Dommelrode (Burgemeester 
Wernerplein)
• open van 10.00 uur tot 16.00 uur
•  bezichtiging van het gebouw en rond-

leiding om 11.00 uur en om 14.00 uur

- Knoptorenkerk (Eerschotsestraat)
• open van 10.00 uur tot 15.00 uur
•  bezichtiging van de Knoptoren en 

kerkzaal
•  beklimming van de toren is mogelijk 

tot 16.00 uur

Verloren en Gevonden Voorwerpen

Verloren voorwerpen
• Zwart jongens jasje merk Mexx
•  Damesbril op sterkte Donker/Licht-

groen montuur in rode koker

Gevonden voorwerpen
• Zwarte etui met 3 sleutels 

Inzameling oud papier week 37

Zaterdag 14 september
•  Ouderraad basisschool Eerschot; contai-

ner bij school van 10.00 tot 12.00 uur.
•  Nos Jungit Apollo; container op de par-

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

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

•  Ouderraad van de Odaschool; contai-

ner bij de hoofdingang van de Oda-
school, Laan ten Bogaerde van 10.00 
– 12.00 uur;

Woensdag 18 september
•  Buurtvereniging Zwijnsbergen; contai-

ner op Zwijnsbergen 3 van 10.00 tot 
17.00 uur;

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papier-

container tegenover Ollandseweg 98 
van maandag t/m zaterdag. Tijdens de 
zomertijd van 08.00 tot 20.00 uur en 
tijdens de wintertijd van 08.00 uur tot 
17.00 uur;

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

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Handelsweg 1 a 5492 NL 04-09-2013 Bouwen brug
Handelsweg 1 a 5492 NL 04-09-2013 Aanleggen inrit; vergunning   
   van rechtswege verleend
Hoogstraat 55 5492 VV 09-09-2013 Aanbrengen verdiepingsvloer in stal  
   en realiseren mestopslag
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode  Omschrijving
Hoogstraat 44 5492 VW  Het veranderen van een pluimvee 
   houderij, activiteit milieu
Zijtaartseweg 14 5491 SG  Het veranderen van een vleesvarkens
   -stal, activiteiten bouwen en milieu
Hierop is procedure 3 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 12 
september 2013 ter inzage.

Verleende exploitatievergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Pastoor Smitsstraat 40 5491 XP 03-09-2013 Exploitatievergunning horeca
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Vergunningen
Parkeerverbod bedrijventerrein Nijnsel
Het bedrijventerrein in Nijnsel wordt 
met regelmaat aangedaan door vracht-
wagenchauffeurs die de nacht daar 
dan in de cabine van hun vrachtwagen 
doorbrengen. In de omgeving van de 
vrachtwagen blijft dan vaak wat rommel 
achter en dat is niet gewenst. Daarbij 
komt dat de geparkeerde vrachtwagens 
het uitzicht van de bewakingscamera’s 
beperken. Dat is in verband met de vei-
ligheid op het bedrijventerrein even-
min gewenst. Een en ander kan worden 
voorkomen door op het bedrijventer-

rein, inclusief de Kerkdijk-Zuid, een par-
keerverbod in te stellen. 

Een parkeerverbod heeft nog een aan-
tal bijkomende voordelen. Zo wordt de 
doorstroming op het bedrijventerrein 
bevordert, blijven er meer mogelijk-
heden om in de directe omgeving van 
de bestemming te laden en te lossen 
en wordt het beeld van het bedrijven-
terrein rustiger omdat het niet wordt 
verstoord door her en der geparkeerde 
auto’s.  

Meldpunt zwerfafval
Ziet u afval in de openbare ruimte liggen? 
Bel (0413) 481 376 of 
stuur een e-mail naar: info@sint-oedenrode.nl 
en het afval wordt opgeruimd.

Teun Horck

Volle terrassen…
dat is mijn Sint-Oedenrode!

Vrachtverkeer door de kom van Nijnsel wordt 
tijdelijk omgeleid via het Bedrijventerrein Nijnsel 
Er heeft al enkele keren discussie plaats 
gehad over het omleiden van het vracht-
verkeer door de kom van Nijnsel. Die 
omleiding loopt dan over de Eimbert 
en de Industrieweg. Burgemeester en 
wethouders hebben nu, in samenspraak 
met de Belangenvereniging Bedrijven-
terrein Nijnsel + De Kampen, de Dorps-
raad Nijnsel en de aanwonenden van de 
Eimbert besloten de omleiding tijdelijk 
in te stellen. Gedurende de periode van 
proef, van 16 september tot 16 decem-
ber, worden de gevolgen van de omlei-
ding in beeld gebracht. Halverwege de 

proefperiode vindt een evaluatie plaats 
en zo nodig vindt dan bijsturing plaats.

De beide verkeersbesluiten liggen van-
af de dag van deze publicatie geduren-
de 6 weken ter inzage in het gemeen-
tehuis. U kunt ze daar inzien tijdens de 
openingsuren van het gemeentehuis. 
Tegen de besluiten kan bezwaar worden 
gemaakt. Het gemotiveerde bezwaar-
schrift moet binnen zes weken na deze 
bekendmaking van de besluiten worden 
gericht aan het college van burgemees-
ter en wethouders.
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Evenementen

Afgelopen week werden de re-
sultaten van het onderzoek ‘Waar 
staat je gemeente’ gepresenteerd. 
De Rooise Raad en het College 
kregen een dikke onvoldoende. 
Dit komt hard aan ondanks dat de 
uitkomst redelijk verklaarbaar is. 
De verhuizing van de bibliotheek 
naar cultureel centrum Mariëndael 
en het besluit tot verkopen van 
het Martinushuis hebben geleid 
tot veel politiek gekrakeel.

Het feit dat het CDA zich  rück-
sichtslos heeft onttrokken aan 
haar verantwoordelijkheid door 
uit de coalitie te stappen heeft 
duidelijk sporen achtergelaten. 
Hierbij wordt vergeten dat cultu-
reel centrum Mariëndael weer in 
bloei is gezet en dat het centrum 
wordt opgepept. Wat achterblijft 
zijn de negatieve gevoelens. Het 
resultaat is een minderheidscoa-
litie. Een minderheidscoalitie die 
gelukkig positief kritisch wordt 
ondersteund door de DGS en de 
BVT.

Onze raadsleden zetten zich met 
veel passie en energie in voor de 
gemeenschap van Sint Oeden-
rode. Er worden veel keuzes ge-
maakt. Keuzes waarbij kansen 
worden gecreëerd voor onderne-
mend Rooi en waarbij de balans 
wordt gezocht tussen bezuinigen 
en het voorzieningenniveau op 
peil houden. In tijden van crisis is 
het continue keuzes maken: las-
tenverhoging of ombuigen. De 
VVD kiest zoveel mogelijk voor 
het laatste waarbij andere partijen 
eerder kiezen voor lastenverho-
ging. De VVD pleit hierbij voor 
het omkeerbaarheidsbeginsel. 
Zodra de financiën weer op orde 
zijn, moeten de belastingen weer 
worden verlaagd! Naar onze me-
ning moet dit principe ook gelden 
voor het kabinet en wij hebben de 
landelijke VVD dan ook hiertoe 
opgeroepen.

In Den Haag zetten partijen zich 
langs de zijlijn. Ze weigeren om 
mee te praten, hebben alleen 
kritiek en dat is wel heel gemak-
kelijk. Om keuzes te maken is lef 
nodig, zeker als dit de nodige con-
sequenties met zich meebrengt. 
Niets doen is geen optie. Klagen 
levert niets op.

Op 19 maart 2014 mogen de 
Rooise burgers weer naar de 
stembus om een duidelijke keuze 
te maken. De afgelopen zomer is 

de VVD begonnen met de voor-
bereidingen voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. Be-
langrijke thema’s zullen zijn: cen-
trum, woningbouw, leefbaarheid, 
kansrijk ondernemen, vitaal plat-
teland, lokale zorg, onderwijs en 
de gemeentelijke herindeling. 

De VVD nodigt burgers met een 
mening, een verantwoordelijk-
heidsgevoel en een visie uit om 
mee te denken en te discussië-
ren. Als lokale liberalen staan we 
midden in de maatschappij. Wij 
houden niet van afschuiven maar 
maken onze eigen keuzes. De ko-
mende periode worden diverse 
thema avonden georganiseerd als 
voorbereiding voor de gemeente-
raadsverkiezingen. Op woensdag 
18 september organiseert de VVD 
een eerste avond. Op deze avond 
zullen  de hoofdlijnen voor het 
verkiezingsprogramma worden 
besproken. Voor meer informa-
tie en aanmelden kun je e-mailen 
naar freekglorius@me.com.

Blijf niet aan de zijlijn staan en 
meld je aan. Doe mee met de 
VVD, de lokale liberalen voor ie-
dereen.

Fractie VVD
Freek glorius, Wilma Wagenaars, 
Michiel van Seventer, Wil Maas 
en Piet klaasen
www.lokaleliberalen.nl

Doe mee. Praat mee!

Zomercafé ondernemersvereniging BtB
Veelbelovende initiatieven om Roois 
ondernemersklimaat te ondersteunen

Vorige week dinsdag vond voor 
ondernemersvereniging BtB de 
informele aftrap van het nieuwe 
seizoen plaats op Campus Fioretti. 
Met een ledenaantal dat inmiddels 
de tweehonderd overstijgt, een 
nieuw logo, een uitmuntende or-
ganisatie en een geweldige ambi-
ance, had de vereniging zich geen 
betere aftrap kunnen wensen.

Arthur Frieser, voorzitter starters-
collectief, roemde de samenwer-
king die inmiddels tussen BtB, star-
terscollectief en laatstgenoemde 
intern tot stand is gekomen. “We 
zijn pas anderhalf jaar bezig, maar 
we kunnen wel zeggen dat Cam-
pus Fioretti een groot succes is.” 
Met meer dan 500 ZZP’ers biedt 
Rooi een mooie afspiegeling van 
de rest van Nederland. Waar het 
in ons dorp anders aan toe blijkt 
te gaan dan in andere gemeenten, 
is de manier waarop er samenge-
werkt wordt. 

Vanuit die samenwerking kan veel 

groeien, zo bleek tijdens deze bij-
eenkomst. John van de Velden 
werd voorgesteld als voorzitter 
van de nieuwe stichting ZZP Sint-
Oedenrode.  De stichting heeft 
een ondernemers adviespunt op-
gezet waar ZZP’ers vanaf heden 
met zakelijke problemen en/of 
vragen terecht kunnen. Onder het 
motto ‘geef ze geen vis, maar leer 
ze vissen’, wil de stichting Rooise 
ZZP’ers terzijde staan. Het project 
is als pilot opgestart en moet als 
voorbeeld gaan dienen voor an-
dere gemeenten. De nieuwbakken 
voorzitter wilde er nog niet teveel 
over kwijt. Wel gaf hij aan dat de 
stichting de komende weken via 
de media meer van zich zal laten 
horen.
Voor zover een goede aftrap van 
het nieuwe jaar, met nieuwe kan-
sen en veelbelovende initiatieven 
om het ondernemersklimaat in 
Sint-Oedenrode te stimuleren en 
waar nodig extra te ondersteunen. 
DeMooiRooiKrant houdt de ont-
wikkelingen goed in de gaten.

Zomercafé levert mooie bijdrage 
voor de Voedselbank op
Dinsdagavond 3 september vond 
het Zomercafé plaats op de Cam-
pus Fioretti aan de Kasteellaan in 
Sint-Oedenrode. De Voedselbank 
was uitgenodigd om het kratjes-
schieten te begeleiden en daarvan 
de opbrengst te ontvangen.

“Wel, wij kunnen stellen dat wij als 
Voedselbank blij vereerd waren dat 
te mogen doen en dat wij uiterst 
verheugd zijn met de opbrengst 
van deze avond. Niet alleen het 

kratjesschieten, maar ook de spon-
tane bijdragen leverde de Voedsel-

bank toch het prachtige resultaat 
op van € 450,-”
Het bestuur en alle cliënten van 
de Voedselbank danken de orga-
nisatie voor de geboden mogelijk-
heid en de deelnemers voor hun 
bijdrage.  Ze vinden het fijn dat 
steeds meer mensen in Rooi op de 
hoogte raken van het feit dat ook 
Sint-Oedenrode een Voedselbank 
kent, wat voor een aantal mensen 
een noodzakelijke voorziening is.

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

112 Sint-OedenrOde

Poort vernield
Aan de Liempdseweg is in de 
nacht van zondag op maandag 
een poort vernield. De poort is 
ontwricht en er zijn enkele tegels 
losgehaald. Heeft u iets gezien? 
Meld het dan bij de politie via 
0900-8844.

Rooise amateurfotografen uitgedaagd!
Stichting ‘Roois Cultureel Erfgoed’ (RCE) 
zet zich - sinds 2003 - in voor versterking 
van de identiteit van Rooi. Hoe kan ons 
dorp dat aan cultuur en natuur al veel te 
bieden heeft, zich nóg beter onderschei-
den? Precies dit heeft RCE gekozen als the-
ma van de fotocompetitie ‘Rooi natuurlijk 
cultureel’: de rijkdom aan natuur en cultuur 
in één fotografisch beeld  weergeven. RCE 
daagt iedere amateur-fotograaf – jong én 
oud – uit dit in foto’s zichtbaar te maken. 

RCE viert haar 10-jarig jubileum met di-
verse activiteiten. Ook met een fotocom-
petitie waar iedere amateur-fotograaf  
in Sint-Oedenrode aan kan deelnemen.  
Opdracht is Rooise cultuur of natuur op 

een artistieke en verrassende manier ei-
gentijds en herkenbaar in beeld te bren-
gen. Cultuur en natuur mogen ruim wor-
den opgevat. Onder ‘cultuur’ en ‘natuur’ 
wordt alles verstaan wat Sint-Oedenrode 
te bieden heeft aan historie, bossen, 
plantsoenen, volksfeesten, traditie, mu-
ziek, enzovoort. Kortom: alles wat ons le-
ven in Rooi die extra kleur en klank geeft. 

Voor deze fotocompetitie zijn er 3 deel-
nemerscategorieën:
• Jeugd tot en met 12 jaar
• Jongeren van 13 tot en met 17 jaar
• Volwassenen vanaf 18 jaar
De ingezonden foto’s worden beoor-
deeld door een jury; daarnaast is er ook 

een publieksbeoordeling. Binnen elke 
categorie is er dus een juryprijs én een 
publieksprijs voor de winnende ‘Foto’s 
van Rooi’.  De prijzen bestaan uit: een 
foto-afdruk op acrylglas, een waardebon 
van € 150,-, deelname aan de expositie 
‘Foto’s van Rooi’ in het Gemeentehuis en 
plaatsing van deze foto’s in de Gemeen-
tegids 2014. Ieder kan met 3 foto’s aan 
de competitie deelnemen. Inzendingen 
zijn mogelijk tot en met 19 november.

De deelnemers kunnen hun inzendingen 
mailen via de site van RCE 
(www.rooiscultureelerfgoed.nl). Wilt u 
stemmen op een van de foto’s? Dan kan 
dat ook op deze website.

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

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
•  Aan Carnavalsvereniging de Lèpkes 

voor het houden van de kermis in 
Boskant van 19 oktober tot en met 21 
oktober 2013. Deze vergunning is ook 

verleend voor de jaren 2014 tot en met 
2017.

Verkeersmaatregel
•  In verband met de Fokpaardendag zal 

op 15 september 2013 tussen 08.00 
en 17.00 uur de Markt en Borchmolen-
dijk afgesloten zijn voor het verkeer.

Voor meer informatie: 
www.sint-oedenrode.nl/
wegwerkzaamheden. 

KIJK VOOR FOTO’S VAN EVENEMENTEN OP 

WWW.MOOIROOI.NL
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genda

10-09     
Bijeenkomst EHC De Goede Herder                      
20.00-22.00
Doopvoorbereiding Petrus Banden 
Son 20.00-21.30
Eerste bezinningsavond H. Oda, 
parochiezaal Nijnsel 20.00-21.30

12-09     
Bijeenkomst pastoraal team                                     
12.00-13.30

Ziekenbezoekgroep Martinus                                  
13.30-15.00

13-09     
Bijeenkomst Pasewalkgroep, DGH                         
20.00-22.30

15-09     
Nationale Monumentendag, 
Martinuskerk-C 11.00-17.00

16-09     
Mogelijkheid tot pastoraal gesprek 
Odendael  13.30-17.00

Er is niet zoiets als een low-cost christendom. 
Jezus volgen betekent zwemmen tegen de stroom in en 
af te zien van het kwaad en zelfzucht.

Paus Franciscus

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voor de tijden van de vieringen
zie de kerkberichten elders in deze krant.
Designed by: DMRk ©

21 - 29 september: Vredesweek
Afgelopen zaterdag hebben chris-
tenen over heel de wereld een dag 
van vasten en gebed gehouden 
om zo de bede om vrede in Syrië 
en het Midden Oosten kracht bij 
te zetten. Paus Franciscus heeft 
hiertoe het initiatief genomen. 
Op een overvol St. Pietersplein 
in Rome werd afgelopen zater-
dag tot middernacht gewaakt en 
gebeden. Een vredesvuur brandde 
op het plein voor de St. Pietersba-
siliek. De paus hield een krachtig 
pleidooi voor vrede en voor een 
vreedzame oplossing van de ge-
wapende conflicten. Ook de be-
dreigde positie van christenen in 
het Syrië, Egypte en het Midden 
Oosten is een blijvende bron van 
zorg en vraagt om ons gebed en 
onze aandacht.
 
In zijn preek van afgelopen zater-
dag stelde de Paus: “Ieder van ons 

moet zich afvragen: Is dit echt de 
wereld die ik wil? Is dit echt de we-
reld die we in ons hart dragen? Is 
de wereld die we willen echt een 
wereld van harmonie en vrede, in 
onszelf, in onze relaties met ande-
ren, in gezinnen, in steden, in en 
tussen naties?” Deze vragen geeft 
Paus Franciscus mee bij de over-
denking van de vredesweek, maar 
hij geeft ook het antwoord: “Ja, 
het is mogelijk voor iedereen!”
Deze Vredesweek wordt gekleurd 
door het gewapende conflict in 
Syrië.  Een week waarin ons ge-
bed wordt gevraagd voor vrede 
in de wereld en om wijsheid voor 
hen die wereldwijd politieke ver-
antwoordelijkheid dragen. Op 21 
september zal de meeropbrengst 
van de collecte bestemd zijn voor 
de ondersteuning van het vredes-
werk.

Vrijwilligersbijeenkomst in Breugel
Afgelopen zondag vond in Breugel 
de vrijwilligersbijeenkomst plaats. 
In aansluiting op de eucharistievie-
ring was er een gezellig samenzijn 
in Den Bauw. Hier werden de vrij-
willigers en vrijwilligsters die actief 
zijn rond deze kerk ontvangen en 
van het nodige voorzien. Een blijk 
van waardering voor de grote in-

zet van velen. Een grote parochie 
vraagt om veel helpende handen 
om alles in goede banen te kun-
nen leiden en alles te laten functi-
oneren. Het pastorale team en het 
parochiebestuur zijn dankbaar dat 
velen zich betrokken voelen ‘om 
de schouders er onder te zetten’. 
Dank voor uw inzet.

Pastorale Raad en Torengroepen
Nu, na de fusies van 2010 en 2012, 
de Odaparochie steeds meer vorm 
krijgt, wordt hard gewerkt aan het 
opzetten van een tweetal nieuwe 
organen. Allereerst is dat de pas-
torale raad. Deze raad zal met het 
pastoraal team gaan nadenken 
over het pastorale beleid in de pa-
rochie: Een denktank rond de pas-
tores. Deze pastorale raad kan de 
pastores advies geven en het pas-
torale team kan in bepaalde zaken 
ook om advies vragen. We hopen 
zo op een breed draagvlak van 
het pastorale beleid in onze Oda-
parochie. Vanuit alle kernen van 
onze parochie zijn twee parochi-
anen gevraagd zitting te nemen. 
We hopen op een heel vruchtbare 
werkwijze ten dienste van de toe-
komst van onze parochie. We ho-
pen in oktober of november voor 
het eerst bijeen te komen.

Naast de pastorale raad wordt er 

op dit moment hard gewerkt om 
rond iedere kerklocatie een toren-
groep op te zetten. De taak van 
deze groep is om het dagelijkse 
functioneren van een kerklocatie 
te ondersteunen en in goede ba-
nen te leiden. Richt de pastorale 
raad zich op het pastorale, de to-
rengroep werkt vanuit het paro-
chiebestuur voor de meer materi-
ele en algemene zaken. In Son is 
de torengroep, als pilot-project, 
reeds van start gegaan. Aan de 
afronding van een statuut voor de 
torengroep wordt gewerkt opdat 
de verantwoordelijkheden t.o.v. 
het parochiebestuur helder en dui-
delijk zijn. 

We hopen dat zowel de pasto-
rale raad als de torengroepen een 
goede bijdrage leveren aan de op-
bouw van onze Odaparochie.
    
Pastoor Vincent Blom

Bezoek a.s. zondag de bijzondere 
Gildemis in Son

Op zondag 15 september begint 
om 11.00 uur in de Sint Petrus’ 
Banden-kerk de jaarlijkse Gilde-
mis, die zal worden opgeluisterd 
door het Sons Gregoriaans koor. 
Dat is altijd opnieuw een bijzon-
dere gebeurtenis, De leden van 
het Sint Catharina-gilde zijn dan 
in vol ornaat aanwezig met hun 
vaandel, vendels, trommels en 
klaroenen. Celebrant is de gilde-
heer: pastoor P. Bakermans. De 
plechtigheid wordt geopend door 
het binnentreden van het Gilde 
met slaande trom, met in haar 
midden de gildeheer. Tijdens de 
consecratie worden eerbewijzen 
gebracht met het vaandel, trom-
mels en klaroenen.

Dit jaar heeft de Gildemis een bij-
zonder onderdeel: de installatie 
van de nieuwe keizer. Om aan-
spraak te kunnen maken op de ti-
tel “keizer” moet een gildebroeder 
drie maal achter elkaar de titel “ko-
ning” hebben veroverd, dan wel 
deze titel vijf maal in totaal heb-
ben behaald. Er is maar één keizer 
en wie deze titel heeft verkregen, 
behoudt deze voor het leven. De 
titel kwam vacant door het over-
lijden, vorig jaar, van keizer Jan de 
Haas. Van degenen die aan de ei-
sen voor het keizerschap voldoen, 
bleek Wim van den Berg het meest 
voor de titel in aanmerking te ko-
men. Hij is dus de gildebroeder die 
tijdens de eucharistieviering als 
keizer wordt geïnstalleerd door de 

gildeheer en de hoofdman van het 
Gilde: Ad Ras. 

Na de viering vernieuwt het Gilde 
buiten vóór de kerk de eed van 
trouw aan het kerkelijk en wereld-
lijk gezag. Op het Kerkplein is er 
vervolgens een vendeldemonstra-
tie.

Daarna vertrekt het gezelschap 
met slaande trom naar het terrein 
van Zonhove voor de lunch en (om 
ongeveer half twee) het jaarlijkse 
Koningschieten. 

Daarbij wordt met een kruisboog 
geschoten op een houten vogel 
die boven op een paal is bevestigd. 
Het eerste schot wordt gelost door 
het kerkelijk gezag, het tweede 
door het wereldlijk gezag. Daarna 
is het de beurt aan de huidige ko-
ning, Jan Swinkels, die deze mid-
dag zijn titel verdedigt. De overige 
gildebroeders schieten vervolgens 
in een door loting bepaalde volg-
orde. Er wordt geschoten in twee 
voorrondes. De beide winnaars 
maken hierna in een onderlinge 
tweestrijd uit wie de titel “Koning 
van het Sint Catharinagilde” dit 
jaar in de wacht sleept.

Alle belangstellenden zijn van 
harte welkom in de Gildemis, het 
optreden van het Gilde na de Eu-
charistieviering en bij het Koning-
schieten ’s middags op Zonhove.

Van de pastores
Het Jaar van het Geloof en het Oda Jaar
Een paar weken geleden heb ik een 
boekje gekregen van Rien van  
Gerwen. Dat boekje heeft de titel 
‘12e eeuwfeest van Sint Oda’. Het 
was heel interessant om te lezen. 
Er staat informatie in over de Sint 
Odakapel, de uitstelling van de re-
likwieën van Sint Oda en de Sint 
Odaberg, de plaats waar Sint Oda 
geleefd heeft en gestorven is. Het 
devotieboekje vertelt uitgebreid 
over hoe de toen gelovigen van 
Rooij leefden ter ere van de heilige 
Oda. Er waren grote processies en 
optochten en er werden heel veel 
liederen over Heilige Oda gezon-
gen. Dat maakt duidelijk hoe sterk 
de heilige Oda in die tijd getuigde 
van het geloof. Die geloofsgetuigen 
waren een eeuw geleden gebruikt 
door de toenmalige pastoor Deken 
van Erp. Dit jaar is heel bijzonder 
voor Rooi want het viert het 13e 
eeuw feest van zijn patroon Sint 
Oda. En het is ook mooi dat men 
dit viert in het jaar van het geloof. 
De voormalige Paus Benedictus de 

16e verkondigde het jaar van het 
geloof en riep alle mensen, gelovi-
gen en jongeren om verkondigers 
van de ‘LiefdesGod’ te zijn voor 
anderen in deze tijd. ‘Geloven in 
God’ maakt ons tot dragers van 
waarden, die dikwijls niet overeen-
stemmen met gangbare meningen 
en opinies, en vraagt dus om een 
houding die niet altijd overeen-
komt met het gangbare denken. De 
Christen moet vooral niet bang zijn 
tegen de stroom in te gaan om het 
eigen geloof te beleven. Abraham, 
de vader van de gelovigen, blijft va-
der van de vele kinderen die bereid 
zijn in zijn voetsporen te treden, in 
gehoorzaamheid aan de goddelijke 
roeping, vertrouwend op de welwil-
lende aanwezigheid van de Heer, 
die zijn zegen accepteren om zelf 
zegen te worden voor allen. Moge 
de heilige Oda ook een rolmodel 
zijn voor ons eigen geloofsleven. 
                                                                                                       
- Pater Pushpa Raj
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9-daagse busbedevaart naar Lourdes september 2014
Bij voldoende belangstelling zal 
in 2014 in samenwerking met 
de erkende bedevaartorganisatie 
N.L.Z  weer een 9-daagse bus-
bedevaart worden georganiseerd. 
Dit naar voorbeeld van de succes-
volle bedevaarten in 2009-2010-
2012-2013. In 2014 zal deze zijn 
van donderdag 11 t/m vrijdag 19 
september.

Het is nog ver vooruit, maar mis-
schien heeft u nu al interesse of 
kent u familieleden, vrienden of 
kennissen die deze reis mee wil-
len maken. Tijdens deze bedevaart 
wordt o.a. een bezoek gebracht 
aan de prachtige kathedraal in 
Reims of Metz en ook aan Nevers 
waar Bernadette opgebaard ligt. 
Voor verdere informatie of evt. 

aanmelden kunt u contact op-
nemen met:  Jos van der Heijden 
reisleider, de Winterstraat 14 Best 

0499 - 373779. U kunt ook een 
mailtje sturen naar 
vwkn.lourdes@gmail.com 

Open monumentendag rond de Sint-Martinuskerk
Op zaterdag 14 september stelt 
de St. Martinuskerk in het cen-
trum van St. Oedenrode haar deu-
ren open vanwege de jaarlijkse 
Open Monumentendag. Twee bij-
zonderheden markeren voor de St. 
Martinuskerk de Monumentendag 
2013. Allereerst is er vanwege het 
Odajaar een tentoonstelling in 
de kerk die ons meeneemt in de 
lange geschiedenis die de heilige 
Oda met St. Oedenrode heeft. Een 
deel van de reliekenschat is te be-
wonderen, alsmede enkele kost-
bare stukken vaatwerk (kelken, 
cibories, wierookvat). Ook enkele 
aktes uit deze rijke geschiedenis 
zijn te bewonderen. Dit alles in 
de context van het 13e eeuwfeest 
van de heilige Oda.

Daarnaast wordt op 14 september 
het gerestaureerde torenuurwerk 
weer officieel in gebruik genomen. 
Nu de restauratie is afgerond dra-
gen de Stichting Behoud Marti-
nuskerk en het Roois Cultureel Erf-
goed het uurwerk weer over aan 
de parochie. Bijgelegenheid van de 
voltooiing van het oude torenuur-
werk staat op het Kerkplein een 
beiaard opgesteld. Dit klokkenspel 
is vervaardigd door Royal Eijsbouts 
uit Asten. Deze klokkengieterij en 
fabriek van torenuurwerken te-
kende ook voor de restauratie van 
het Rooise uurwerk. Bert Augus-
tus, campanoloog (klokkendes-
kundige) bij Eijsbouts en organist 
van de St. Martinuskerk, bespeelt 
het beiaard. Het klokkenspel wordt 
ondersteund door een blazersen-
semble van de Harmonie Nijnsel. 
Jan Buil is dirigent van het geheel.

Programma op 14 september 
2013:
De St. Martinuskerk, de kerktoren 
en het Smitsorgel zijn te bezichti-
gen van 11 tot 17 uur 
11.00-17.00 uur: bespeling van 
het Smitsorgel
11.00 – 11.30 uur: overdracht van 
het uurwerk (ceremonie op het 
Kerkplein)
11.30-12.00 uur: gelegenheid tot 
bezichtiging van het restaureerde 
uurwerk in de kerktoren
12.00 – 12.30 uur: concert van 
beiaard en blazers op het Kerkplein
13.00 – 13.30 uur: concert van 
beiaard en blazers op het Kerkplein    

UW ZORG, ONZE BORG
Dé reisverzekering 

voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

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

Ook al is de afdaling
mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
terecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeu ren.

Maar als het gebeurt is het wel zo p rettig dat u 
een be roep kunt doen op uw reisverzekering.

Want daarmee bent u altijd verzeke rd van
persoonlijke en financiële hulp.

Zodat alles snel weer op z’n pootjes te recht komt.

Informeer daa rom voor uw vert rek even bij ons
naar zo’n voo rdelige reisverzekering.

EXCLUSI E F VOOR U!

Verzekeringen - Hypotheken - F inancieringen
S NS  R egio Bank - Makelaa rdij

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

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

ww w.vkg roep.nl  beekendonk@vkg roep.nl

assurantie en adviesbureau

van den Heuvel - van Kuringe

 Een nieuwe of
2de hands auto gekocht?

Bereken u premievoordeel op
www.vkgroep.nl

Wilt u alsnog een onafhankelijk, vrijblijvend
en deskundig advies neem dan contact met ons op

Ook voor al uw andere verzekeringen 
helpen wij u graag

Een voordelige 
Rechtsbijstandverzekering 

via internet

Het leven is al duur genoeg
Waarom meer betalen dan nodig is?

Kijk op www.vankuringeadviesgroep.nl en
bereken met 1 klik midden op de pagina een

voordelige rechtsbijstandverzekering

Wilt u alsnog een onafhankelijk, vrijblijvend en
deskundig advies neem dan contact met ons op

Wij helpen u graag

Kerkdiensten
De Goede Herder

Zaterdag 14 september 19.00u. 
Eucharistie met parochieel koor.
Intenties: Jan en Margaretha 
Bekkers-van Thienen; Nelly van 
Enckevoort-Bekkers; Rien Lathou-
wers-Wouters; Barbara en Wim 
Goossens-Vermeltfort; Pieternel 
Vermeltfoort; Mary Fennely, Frans 
en Mijntje van Schayk – Gloude-
mans en familie.
                                                   
Sint Genoveva-kerk, Breugel

Zaterdag 14 september
18.30 uur: Eucharistieviering                                                                                      
(via de analoge UPC kabel FM 
94,4 MHz)                                                            
intentie: Frans de Bije, Mieke 
Swinkels-Rooijackers, Lies van 
Wanrooij-Maas, Wim der Kinde-
ren, overleden ouders Vugts-van 
Korven, om zegen over onze pa-
rochie

Zondag 15 september
09.30 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. het Breugelse Kerkkoor, 
Kinderwoorddienst.
intentie: Cato van Hoof-van 
Vroenhoven, Eibert van de Streek, 
Piet Rommers, Miep Smulders-
Rouleaux, Thea Vos-Dikker, Mo-
nique Brok-Ruijsbroek, Piet Dillen 
en Franciska Dillen-Heesterbeek, 
om zegen over onze parochie

Zaterdag 21 september
18.30 uur: Eucharistieviering in 
Son (via de analoge UPC kabel 
FM 94,4 MHz)

H. Martinus Olland

Zaterdag 14 september 
Geen eucharistie.

Protestantse Kerk Knoptoren

Zondag 15 september, 
Dienst in Son, 10.00 uur, Predi-
kant Ds. Bas Stigter, Startzondag, 
m.m.v. Cantorij.

Martinuskerk

Zaterdag 14 september: 
Nat. Monumentendag.  Presen-
tatie van het gerestaureerde uur-
werk. Nat. Orgeldag. 

Zondag 9.30 uur: 
Eucharistie met het Martinuskoor.
Intenties: Uit dankbaarheid b.g.v. 
het 50-jarig huwelijk van Fried 
en Bep van den Brand-Neggers, 
Antonet en Piet van den Brand-
van de Weetering en hun zonen 
Albert, Harrie en Kees, Overl. ou-
ders Neggers-Lamers van Kray, 
Stien Habraken, Petronella Raa-
ijmakers-Kluijtmans, Bertha van 
Erp-van de Ven, Overl. ouders 
Ploegmakers-van Rooij en Leo, 
Johanna en Harrie van Os-Ver-
voort, Antoinette van Gerwen-
van den Tillaart en overl. fam. 
leden, Annie en Sjef Essens-van 
de Wetering, Antoon en Marie-
tje Hendriks-van Gestel, Josien en 
Wout van Dijk-Bouwmans, Tiny 
en Jan Habraken-van Iperen, Riek 
van de Ven-van Beek, Nelleke en 

Janus Smetsers-Hubers, Overl. 
ouders van der Meijden-van den 
Broek, Johan van Acht, Overl. ou-
ders Siegebertus en Wilhelmina 
Roefs-van den Heuvel en overl. 
fam. leden, Toos Timmermans-
van den Broek. 
Doopviering van Nick van Grins-
ven en Sophie van Leeuwen.
Maandag 9.00u. 
Eucharistieviering.
Dinsdag 9.00u. 
Eucharistieviering.
Woensdag  9.00u. 
Eucharistieviering. 
Donderdag 9.00u. 
Eucharistieviering. 
19.00u. verg. Stichting Behoud 
Martinuskerk.
Vrijdag 9.00u. 
Eucharistieviering.
Parochiecentrum, tel. 476455.  
E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

Sint Antonius Nijnsel

Zondag  15 sept. 11.00u. 
Eucharistieviering met dameskoor.
Intenties: 
Marian Snith- Nouwens, Jans v.d. 
Meerakker, Wim Merks, Mien v.d. 
Brand- van Oorschodt, Harrie van 
Esch, Sjaan Janssen- Merks, overl. 
Fam. Taks, Timmermans en Vermet-
ten.       

Sint Petrus’  Banden-kerk, 
Son

Zaterdag 14 september
18.30 uur: Eucharistieviering in 
Breugel (via de analoge UPC kabel 
FM 94.4 MHz)

Zondag 15 september
11.00 uur: Eucharistieviering, jaar-
lijkse viering b.g.v. het Konings-
schieten van het Sint Catharinagilde; 
installatie van nieuwe gildekeizer. 
Na de viering buiten voor de kerk 
vernieuwing van de eed van trouw 
aan het kerkelijk en burgerlijk gezag. 
Viering m.m.v. het Sons Gregoriaans 
koor.
intenties: Jan Meijnders, Theo en 
Riek Vogels-Sanders, Toos van den 
Boogaard-van den Bruggen, Jan en 
Toos Jonker-Gras, Toon van Eerd, Jo 
Aarts-van de Wetering, Annie He-
ijmans-Bogaerts, Toosje Daverveldt-
Lemmens.
Maandag 16 september
19.30 uur: Eucharistieviering
Woensdag 18 september
19.30 uur: Eucharistieviering

Odendael

15 september 10.00u:
Communieviering met koor 
Amicano

Intentie: 
Dorus Merks en overleden familie.

Parochie H. Rita Boskant

Zaterdag 17.30u: 
Eucharistieviering
met volkzang.

Misintenties
Jo en Twan Bouwels de Koning 
Voor een ernstige zieke.

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen

“klompemklets 22”

Proost!  

 

Lekker vur mensen ut Roi 
en ok veur de mensen die 
in Roi op bezoek waare.

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

Ditte borreltje 
“Klompenklets 22” 
is ‘n idee van 2 boerkes 
uit Sint-Oedenrode.
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JA NEESint-
Oedenrode

Veghel

SchijndelBoxtel? fus ie? Een mogelijke fusie met Schijndel en Veghel geeft 
mij als Rooienaar buikkrampen
Vorige week gaf Richard de Vis-
ser een vakkundige uitleg over 
de verkeerde keuze voor een fu-
sie met Schijndel en Veghel. Hij 
maakt duidelijk dat samenwerken 
veel beter is. Ik ben het  volledig 
met hem eens. Waarom dan deze 
reactie? Ik reageer omdat de be-
richtgevingen vanuit de gemeen-
te zelf doen lijken alsof iedereen 
het over die fusie eens is. En dat 
is niet zo.

Om mij een goed beeld te vormen 
heb ik het onderliggende advies-
rapport gelezen. Vooraf had ik 
mijzelf de vraag gesteld: ‘wat le-
vert mij die fusie als burger op?’ Ik 
had geen helder antwoord. Ik heb 
na het lezen nog steeds geen hel-
der antwoord. Ik heb alleen maar 
buikkrampen gekregen. 

In het genoemde adviesrapport 
maakt de schrijver zich niet ken-
baar. Hij of zij geeft aan dat de 
opdracht door de gemeenteraden 
van Schijndel en Sint-Oedenrode 
aan hem of haar is verstrekt. Maar 
wie nu die schrijver is? Geen idee. 
De eerste buikkrampen begonnen 
zich te melden. 

Als organisatieadviseur lees ik veel 
businessrapporten. Zelden heb ik 
in één rapport zoveel onzin bij el-

kaar gezien:
-  ‘samenwerking moet maar de 

wijze waarop is niet helder’;
-  ‘het wordt efficiënter maar ook 

bureaucratisch’;
-  ‘wanneer je als organisatie gro-

ter bent hoef je minder samen te 
werken met anderen’;

-  ‘wanneer er een fusie is heeft de 
burger zelf direct invloed via het 
eigen college en de eigen ge-
meenteraad’.

Allerlei van dit soort tegenstrijdig-
heden volgen elkaar in het rapport 
in rap tempo op. Uiteindelijk geeft 
de schrijver aan dat het om een 
bestuurlijke fusie gaat. 
Wanneer nu twee (gelijkwaar-
dige) organisaties besluiten om te 
gaan fuseren betekent dat meestal 
een nieuwe visie, aangepaste mis-
sie en scherpere doelstellingen; 
een nieuwe strategie; een nieuwe 
afgeslankte organisatie met aan-
gescherpte kwaliteiten voor alle 
medewerkers. Zo’n fusie betekent 
dan meer focus, meer kracht en 
lagere operationele kosten.

Maar wat stelt de schrijver hier 
voor? De schrijver slaat visie en 
missie over en maakt een nieuwe 
externe analyse. In de Rooi(s)e 
draad staat voor ons eigen dorp 
overigens een veel scherpere ana-
lyse! De schrijver gaat uit van een 

scenario zoals men dat in de Peel- 
en Maasgemeenten heeft opge-
pakt. In de Rooi(s)e draad staan 
mooiere scenario’s, die gekoppeld 
werden aan uitgekozen Rooise 
thema’s waarbij per thema veel in-
spraak van de burgers is geweest. 
Zowel die thema’s als de genoem-
de scenario’s zijn nu verdwenen! 
Geen heldere visie en missie meer. 
Geen strategie meer. De schrijver 
telt ook nog eens de twee orga-
nisaties gewoon bij elkaar op: wij 
behouden dan nog steeds de-
zelfde huidige ‘bemensing’. Maar 
die zelfde mensen hebben nu al 
moeite genoeg met de huidige 
grootte van de organisatie en het 
aanpakken van de daarbij beho-
rende vraagstukken!
Ik vraag mij echt af wat de fusie 
voor mij als burger dan aan voor-
delen gaat opleveren. Ik moet dat 
traject helaas aan onze raadsleden 
overlaten. Ik vrees echter dat zij 
ons prachtig dorp verkwanselen in 
ruil voor persoonlijk imago. Welke 
score geeft u dan vanuit uw bur-
gerrollen aan onze verloren ge-
meente? Welke verklaring geeft 
dan de burgemeester van Veghel 
voor die lage score? Ik krijg er 
buikkrampen van.

Frans van Rooij
Bieslook 13

Discussie over gemeentelijke 
fusie start op tijd!
Met belangstelling heb ik vorige 
week het artikel van Richard de 
Visser over de op handen zijnde 
fusie tussen de gemeenten Sint-
Oedenrode, Schijndel en Veghel 
gelezen. Samengevat werd ge-
steld dat ‘groter niet garandeert 
dat alles op orde blijft’. De Visser 
pleitte nadrukkelijk voor samen-
werking in plaats van fuseren.

Wat is er aan de hand? De Rijks-
overheid hevelt steeds meer taken 
over naar de gemeenten, bijvoor-
beeld de Jeugdzorg, de uitvoering  
van de AWBZ en van de Partici-
patiewet. Om het gemakkelijk te 
maken worden de taken overge-
heveld zonder dat daarvoor de 
juiste hoeveelheid financiële mid-
delen beschikbaar is. Daarnaast 
wordt steeds duidelijker dat klei-
nere gemeenten de eigen taken 
niet meer op orde kunnen krijgen 
en zodoende onvoldoende kwali-
teit leveren. Kleinere gemeenten 
hebben nu eenmaal  te weinig 
relevante specialisten in huis. Om 
een voorbeeld te geven: voor het 
bestemmingsplan buitengebied  
heeft de gemeente een heel team 
externen ingehuurd. Resultaat? 
Jaren van discussie en uiteindelijk 
zag CDA wethouder van den Berk 
zich genoodzaakt haar ontslag in 
te dienen omdat het resultaat ver 
onder de maat was. 

Samenwerken doet de gemeente 
Rooi al lang. Er is sinds 1 januari 
2012 bijvoorbeeld een vergaande 
samenwerking op het gebied van 
ICT, belastingen en personeels-
zaken met Sint Michielsgestel 
en Haaren. Het resultaat: kos-
tenoverschrijdingen en drie kapi-
teins aan het roer. Het blijft ondui-
delijk wat dit de Rooienaren heeft 
opgeleverd. Van zulke samen-
werkingsvormen zijn er meerdere 
voorbeelden. Bij veranderende 
ontwikkelingen wordt altijd eerst 
naar de grotere gemeenten geke-
ken omdat zij wél beschikken over 
de menskracht en financiële mid-
delen om dit te organiseren. De 
invloed van de Rooise politiek en 
burger is minimaal. Meestal is het 
slikken of stikken. Dit kan en moet 

anders.
Herindelen is een gevoelige dis-
cussie en in de zomer van 2014 zal 
een keuze worden gemaakt om 
samen met Schijndel en -als het 
aan de VVD ligt- met Veghel te 
fuseren per 1 januari 2018. Hier-
bij wordt gekozen voor een op-
schaling waarbij Rooi voldoende 
invloed heeft. De gemeenschap 
blijft en de dienstverlening veran-
dert. De Rooise identiteit zal altijd 
blijven en zéker niet verloochend 
worden. Rooi blijft Rooi!

Ja natuurlijk! Fuseren kost geld en 
er zal straks echt wel –tegen ieders 
zin- wat misgaan. Hetzelfde geldt 
voor verregaande vormen van sa-
menwerkingsverbanden. Maar in 
dat laatste weten we zeker: kiezen 
voor zwakte met meerdere kapi-
teins op één schip zorgt ervoor dat 
het schip haar eindbestemming 
niet haalt! 
Achtereenvolgende kabinetten 
opteren voor schaalvergroting van 
gemeenten. Minister Plasterk zet 
daar vaart achter en ondersteunt 
gemeenten met financiële midde-
len indien zij zelf keuzes maken. In 
de gemeenteraad heb ik de keuze 
al eerder vereenvoudigd: “ben je 
voer of ben je vis”. 

De voorkeur voor Veghel is ove-
rigens simpel. Niet alleen heeft 
onafhankelijk onderzoek uitgewe-
zen dat Sint-Oedenrode niets met 
Boxtel heeft, maar ook in de dis-
cussieavonden die de VVD heeft 
georganiseerd is een duidelijke 
voorkeur voor Veghel. Deze wordt 
ook nog eens onderschreven door 
de meeste (ondernemers)vereni-
gingen en dorpsraden. Daarnaast 
biedt de levensader A50 ons fi-
nanciële kansen. Overigens, onze 
omringende gemeenten zoals Son 
& Breugel, Laarbeek en Best ma-
ken andere keuzes en zijn daar-
door geen gesprekspartner. 

Freek glorius
fractievoorzitter 
VVD Sint-oedenrode, 
de lokale liberalen
freekglorius@me.com 

Veghelse kwaliteiten: 
samenwerken en draagvlak creëren
Het stuk van dhr. De Visser over 
fusie of samenwerken trok mijn 
aandacht. Een interessante kwes-
tie die ook in Veghel volop leeft 
en waar dhr. De Visser terecht de 
discussie over voert. Sterker nog, 
een kwestie waarover in mijn 
ogen discussie gevoerd móet 
worden. 

Helaas zet angst de toon. En 
angst is een slechte raadgever. 
Dhr. De Visser beweert dat Veg-
hel zichzelf vooral hard zal maken 
voor plannen waar het zelf baat 
bij heeft. Een begrijpelijke emotie. 
Politiek is emotie, maar politiek 
is eveneens ratio! Is de gestelde 
emotie terecht? Is Veghel inder-
daad het machtscentrum dat zo 
dadelijk geen oog heeft voor klei-
nere kernen? In mijn ogen niet. 
Het beeld van Veghel is meer ge-
nuanceerd.
Veghel is van oudsher onder-
deel van de Meierij en delen van 
onze gemeente behoren tot het 
Groene Woud. Toch staat Veghel 
vooral bekend als regionaal cen-
trum met een indrukwekkend be-
drijfsleven. Als bestuurscentrum 
van een gemeente met 37.500 
inwoners, telt de kern Veghel 
‘slechts’ 26.000 inwoners. Een 
schaal, die niet veel groter is dan 
die van Schijndel. Veel overeen-
komsten dus. Er is echter een sig-

nificant verschil, dat een extra di-
mensie geeft aan de discussie. In 
tegenstelling tot Sint-Oedenrode 
en Schijndel is Veghel al een fu-
siegemeente. Wij hadden in 1994 
een herindeling Veghel- Erp. We-
derzijdse huivering voor de ge-
volgen. Ook toen speelde emotie 
mee: Veghel zou Erp leegzuigen. 
Nu, bijna twintig jaar later, is uit 
opiniepeiling gebleken dat die 
angst onterecht was. Sterker nog, 
Erp is er júist op vooruit gegaan! 
Veel zaken werden professioneler 
geregeld en het verenigingsleven 
was beter af. Nota bene als ge-
volg van een gedwongen herin-
deling!

Hoe kan het dat de herindeling 
tussen Veghel en Erp zo goed ver-
liep? Het ligt vooral in onze be-
stuurscultuur. Veghel kent een lan-
ge samenwerkingstraditie tussen 
haar kernen. Allen sterk vertegen-
woordigd in het gemeentelijk be-
stuurscollege. In de loop van de tijd 
heeft Veghel een unieke kwaliteit 
ontwikkeld: oog voor de kernen en 
voor samenwerken. In dat opzicht 
een voorsprong op omliggende 
gemeenten. Ook in het fusiepro-
ces richting Sint-Oedenrode en 
Schijndel is de Veghelse kwaliteit 
zorgvuldig toegepast. De dorps- 
en wijkraden en maatschappelijke 
instellingen is gevraagd naar hun 

mening. Allen kozen unaniem voor 
Sint-Oedenrode en Schijndel. Een 
samengaan wordt onder de Veg-
helse bevolking dus breed gedra-
gen. Ik vraag me af of zo’n proces 
in alle gemeenten zo zorgvuldig 
gebeurt. Om dusdanig te bewe-
ren dat Veghel in een eventu-
ele nieuwe fusiegemeente weinig 
oog zal hebben voor de kleinere 
kernen en alle macht naar zich 
toe zal trekken, is in mijn ogen 
onjuist en speelt in op onderbuik-
gevoelens.
Wat zijn dan wel belangrijke fu-
siethema’s? Mijn inziens sociaal-
economische banden en draag-
vlak onder de bevolking. Toirdoir 
heeft inmiddels onomwonden 
aangetoond dat Sint-Oedenrode 
en Schijndel in sociaaleconomisch 
opzicht vooral op Veghel en de 
As-50 georiënteerd zijn. De vraag 
die resteert is het draagvlak. Is er 
onder de bevolking van Rooi en 
Schijndel een wederzijds draag-
vlak voor Veghel? Die vraag kan 
alleen maar beantwoord worden 
door de inwoners zelf. En hopelijk 
kan het geschetste beeld van de 
gemeente Veghel iets toevoegen 
aan het vinden van een antwoord 
op die vraag.

Rolf Vonk
Hoogstraat 18
Veghel

Laat uw mening horen!
Bent u voor of tegen de fusie? laat uw mening horen!

Stuur uw mening naar redactie@demooirooikrant.nl (max. 500 woorden) 

Sabine van den Boogaard
Berkstraat 28 5492 EB Sint Oedenrode

Tel 06 - 54255787

Ook uw kapster aan huis 

VOORRAAD VAN CA. 100 AUTO’S, BESTELWAGENS EN JEEPS 
BENZINE, GAS EN DIESEL TEGEN INTERNETPRIJZEN

WWW.AUTOBEDRIJFSCHEEPENS.NL

ALLES MET GARANTIE *INRUIL *APK *SCHADETAXATIE
Schijndelseweg 55 - Sint-Oedenrode - Tel. (0413) 47 32 90

 
* Parketvloeren * Planken vloeren * Laminaat 

* Schuren en kleuren van bestaande vloeren * PVC vloeren 
* Schaderapporten

 

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

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl
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Zondag op bezoek bij de oeverzwaluw

De oeverzwaluw is 
kleinste onder de 
zwaluwsoorten. Hij 
verblijft in Neder-
land van april tot 

augustus, maar is bijzonder veel-
eisend en stelt zeer bijzondere ei-
sen aan zijn omgeving. Hij komt 

dan ook zeer plaatselijk voor. Hij 
vereist in zijn directe omgeving 
bijvoorbeeld zeer veel muggen, 
dus water. Daarnaast heeft hij een 
steile oeverwand nodig bestaan-
de uit een zeer uitgebalanceerde 
zand/leem verhouding waarin hij 
zijn gangen kan maken.

Zo’n specifieke omgeving is bij toe-
val ontstaan zoals te zien is op de 
foto. Deze bijzondere plek vormt 
één van de  stopplaatsen van de 
door de IVN georganiseerde fiets-
tocht van as zondag 15 september. 
Het is een fietstocht met diverse 
afstappunten en korte wande-
lingen in het prachtige Rooise en 
Eerdse zandlandschap.  Er wordt 
gestart om 9.00 uur vanaf de mark 
in Sint-Oedenrode , de route is 
ongeveer 20 km lang en duurt tot 
12.30 uur. 

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met IVN Rooi, ivn-
rooi@gmail.com.  

Vogel Priet-
praat…
Ik realiseer me dat als we nog in Sint-
Oedenrode zouden wonen we nu in 
ons tuintje aan de Slotakkerstraat de 
muziek van de kermis zouden kun-
nen horen. Wat een verschil met 
vandaag. Door de week willen we 
nog wel de druivenplukkers, de trac-
toren of de piepende kruiwagen van de tuinman horen, maar in 
het weekend is het hier muisstil.

Het is dan heerlijk om een boek te lezen op het terras of zomaar 
wat weg te dromen. Te genieten van de natuur. En als het dan 
zo stil is valt elk geluidje je op, vooral van de vogeltjes die zo 
druk af en aan vliegen. De grenadierwever met zijn prachtig 
opvallende rode kleur en de Kaapse buulbuul die zulke leuke 
kraaloogjes heeft. De maskerwever die wel heel brutaal is en 
hondenbrokken steelt bij onze Golden Retrievers, maar ook de 
enorme Blauwe Kraanvogels die een nest hebben op het eiland-
je in de dam komen steeds over en maken een prachtig geluid. 
Laag over vliegen ook de luid schreeuwende Hadeda ibis, echt 
oorverdovend! Zo nu en dan mogen we een groep pelikanen 
aanschouwen die zich van waterpartij naar waterpartij vliegen 
en weleens rusten in ons kleine dammetje. Prachtig zweven de 
slechtvalken over de wijnranken en het meest bijzonder vind ik 
het als de buizerd uren op een paal zit op zoek naar een prooi.
Ik kan nog wel even doorgaan met opnoemen van wat hier 
allemaal broedt en groet, maar de meest bijzondere vogel van 
Zuid-Afrika is wellicht de pinguïn. Inmiddels hebben wij de bei-
de kolonies waarvan er één in Boulders Beach bij Simons Town 
is en de andere in Stoney Point bij Betty’s Bay al meerdere keren 
bezocht. Bijzonder is dat deze vogels zelf besloten hebben zich 
in de jaren tachtig te vestigen aan het Zuid-Afrikaanse vaste-
land. Wie kent er niet de beelden van natuurfilms waarbij je ziet 
dat deze koddige vogels in optocht het dorp in lopen en even 
onder je auto kruipen om even op adem te komen. Bij Boulders 
Beach is een prachtig strand en als je zin hebt en je vindt het 
water niet te koud, kun je er met de pinguïns gaan zwemmen. 
Ik moet zeggen dat het prachtig is maar dat de geur wel wat 
overheersend is. Wij gaan vaak na een fotomoment met onze 
bezoekers verder naar de Kaapse Punt. Wat dus niet het Zuide-
lijkste puntje van Afrika is!

Begon ik het verhaaltje met dat het muisstil is….nou dat zijn ze 
niet…hoor zojuist het getrippel van muizenvoetjes op de pla-
fondplaten.

Een ‘vluchtige’ groet vanaf  Beau Belle Farm in Stellenbosch,

Astrid van Zeeland
zie ook www.zeelandhuys.blogspot.com 
of bezoek Zeelandhuys op Facebook.

Luchtpost

Zuid-afrika

Olland kermis 2013 XL
Dit jaar zal Olland kermis nog 
groter en gezelliger worden bij 
Café d’n Toel in Olland. Het pro-
gramma is ook dit jaar weer voor 
jong en oud in de kermistent bij 
d’n Toel in Olland. Op vrijdag 27 
september zal de allround cover-
band RELOAD na Olland komen.
 
Succes gegarandeerd… Scheu-
rende gitaren, stampende beats, 
lekkere meezingers en een show 
die zijn weerga niet kent. Vanaf 
2000 tot nu is Reload een suc-
ces gebleken in het evenementen 
circuit. Schuurfeesten, outdoor 
optredens, beachparty’s, tentfees-
ten, studentenfeesten en brade-
rieën..Reload weet wat er wordt 
gevraagd van een professionele 
band. Voor tent- en schuurfees-
ten hebben zij daarom nummers 
op de playlist staan van o.a. Mooi 
Wark, Normaal, Jovink, ACDC en 
Guns ´n roses.
 
Zaterdag 28 september: de ul-
tieme kermis act “A NIGHT TO 
REMEMBER”
 Met de voorstelling ‘A night to 

remember’ gunnen wij u een kijkje 
in het leven van misschien wel 
uw buurman of buurvrouw. Wie 
is toch dat wonderlijke zenuw-
achtige figuur? Een kijkje in de 
spiegel wellicht? Een confrontatie 
met uzelf? ‘A night to remember’! 
Inderdaad, een avond om nooit 
te vergeten! Even alle zorgen aan 
de kant, genieten van dans, zang, 
show en entertainment. 

Zondag 29 september vanaf 14.00 
uur: “De Drei Dorfer musikanten” 
en vanaf 20.00 uur “You & Me”
Zondag vanaf 14.00 uur zullen de 
“Drei Dorfer Musikanten” op het 
grote podium van kermis XL te be-
luisteren zijn. Deze middag zal de 
tent omgetoverd zijn tot een Duits 
decor!! Vanaf 20.00 uur zal You & 
Me het podium beklimmen. Deze 
allround top band heeft weinig uit-
leg nodig. You & Me is een 6-per-
soonsband die met hun vocale en 
instrumentale kwaliteiten op tal 
van momenten een ongekende in-
druk achterlaat. Het ongebreidelde 
enthousiasme van Esther en Dirk 
zal U in het hart raken. 

Maandag 30 september vanaf 
14.00 uur: matinee en Stropdas-
drinken vanaf 20.00 uur, weder-
om You & Me. Maandagmiddag 
beginnen we in Olland met onze 
matinee met o.a. Stropdasdrin-
ken. De hoofdprijs is €100 aan 
consumptie munten!! Net als alle 
andere dagen kan DJ Mike van 
Dijk natuurlijk ook niet ontbreken. 
Hij zal die middag alle kermishits 
draaien! Vanaf 20.00 uur kunnen 
we weer gaan luisteren naar de 
top band You & Me. 

Dinsdag 1 oktober: de foute 
avond met de “FAUTE ESTHER 
BAND” vanaf 20.00 uur
De laatste avond alweer van Olland 
kermis XL. Maar ook deze avond 
hebben we topentertainment voor 
jullie. Deze band zal de laatste 
avond de feesttent op zijn kop zet-
ten met gezellige meezingers en 
een hoop topentertainment voor 
jong en oud! En natuurlijk elke 
dag “dj Mike van Dijk”, de beste 
opkomende dj van Nederland!
 

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

     0413-474051 Enz.
 Partyverhuur + drankenhandel

    de Leijer
                               www.partyservicedeleijer.nl                       

Kledingzaak Yours Fashion totaal vernieuwd
Beek en Donk – Meer merken, 
een grotere winkel en een nieuwe 
uitstraling. Het zijn slechts een 
paar van de vernieuwingen die 
kledingzaak Yours Fashion heeft 
ondergaan. Donderdag opent de 
totaal vernieuwde winkel aan het 
Piet van Thielplein 11 in Beek en 
Donk de deuren. 

21.5% korting
“En daarom zit op alles deze week 
21.5% korting”, vertelt de trotse 
eigenaar Marco van de Vleuten uit 
Liempde. “Dat klinkt misschien als 
een rare korting, maar we bestaan 
nu ongeveer 21.5 jaar.” 

Bekend in de omgeving
Yours Fashion is niet meer weg te 
denken uit het Laarbeekse straat-
beeld. Maar de winkel is niet alleen 
in Laarbeek bekend. “Er komen 
hier heel veel klanten uit de omge-
ving van Gemert, Sint-Oedenrode 
en Liempde.” 

Stadachtige winkel, met dorpse 
gemoedelijkheid
Voor een complete, modebewus-
te outfit hoeven zowel mannen 
als vrouwen niet meer ‘helemaal’ 
naar de stad. Bij Yours Fashion kun 
je terecht voor het totaalplaatje. 
“Iedere maand wordt onze winkel 
aangevuld met nieuwe collectie. 
Je vindt de nieuwste mode op elk 
moment in onze winkel”, aldus 
Marco. Yours Fashion heeft een 
stadachtige uitstraling, met een 
dorpse gemoedelijkheid. Naast 
Marco en zijn vrouw Angelique 
werken er nog vier vrouwelijke 
medewerkers. “Wij proberen de 

klant heel gericht en persoonlijk te 
helpen. We zijn erg servicegericht. 
Zo kun je bijvoorbeeld tegen een 
geringe prijs ook voor verstelwerk 
bij ons terecht.”

Damescollectie 
Door de jaren heen stond de kle-
dingzaak vooral bekend als man-
nenwinkel. Maar dit is het volgens 
Marco helemaal niet. “We hebben 
juist heel veel dameskleding. Vrou-
wen vanaf een jaar of 15 kunnen 
hier al terecht. We hebben een 
heel divers assortiment voor de 
modebewuste vrouw. Dit geldt 
ook voor de mannencollectie. Er 
is voor ieder wat wils.” Ook staat 
Yours Fashion al jaren bekend om 
haar kwalitatief goede en betaal-
bare spijkerbroeken.  

Ruimtelijke winkel 
Wie een kijkje neemt in de ‘nieu-

we’ zaak aan het Beek en Donkse 
winkelplein, zal de verandering 
meteen opvallen. De winkel is een 
stuk groter en oogt heel ruimte-
lijk. Het voorste gedeelte hangt 
vol met damescollectie. Achterin 
vindt de klant de herencollectie. 
De winkel ziet er enerzijds landelijk 
uit met het vele steigerhout dat is 
gebruikt. Maar daarnaast heeft de 
winkel ook een industrielook.

Nieuwe merken
Merken die bij Yours Fashion ver-
krijgbaar zijn, zijn onder andere 
Jack & Jones, Petrol Industries, LTB, 
Twinlife, Anna Scott en QS. Nieuwe 
damesmerken zijn onder andere 
Geisha, Please en MAVI jeans. Voor 
de heren is onder andere het nette 
kledingmerk Culture erbij gekomen. 
Vanaf donderdag is de winkel weer 
open. Marco: “Kom gerust eens kij-
ken. De koffie staat klaar!”

advertorial

liempdenaren Marco en angelique v/d Vleuten in 
hun vernieuwde en gerestylde winkel Yours Fashion
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Handelsweg 27
5492 NL  Sint-Oedenrode

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

12

25

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

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

www.ikar-keukens.nl

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

24

autoschade & cleaning

Tel +31641509755 E-mail  jwbotti@hotmail.com
Eversestraat 47J 5491SR Sint-Oedenrode

autoschade & cleaning

Tel +31641509755 E-mail  jwbotti@hotmail.com
Eversestraat 47J 5491SR Sint-Oedenrode

autoschade & cleaning

Tel +31641509755 E-mail  jwbotti@hotmail.com
Eversestraat 47J 5491SR Sint-Oedenrode

autoschade & cleaning

Tel +31641509755 E-mail  jwbotti@hotmail.com
Eversestraat 47J 5491SR Sint-OedenrodeHandelsweg 25a 5492NL Sint-Oedenrode

25a

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.

14



Woensdag 11 september 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 31
H

en
k

 V
a

n
 l

Ie
SH

o
U

T 
V

eR
Te

lT
…

Henk van Lieshout tegelhandel gaat met tegel-
handelonline met de tijd mee. Wat begonnen is  
met de overname in 1980 van wijlen Pieter Sijbers 
is uitgegroeid tot een van de grotere tegel han-
delaren in Nederland. “Wij hebben twee show-
rooms. Waar u binnenkomt is de showroom voor 
badkamers en keukentegels. We kunnen door 
de opslagloods naar de nieuwe showroom waar 
ons outlet gedeelte gevestigd is. Hier hebben wij 
prachtige vloeren voor extreem lage prijzen in de 
aanbieding. Verder hebben wij deze showroom 
ingericht met meer dan 200 verschillende kera-
misch tegelparket  en zijn daarmee de grootste 
en goedkoopste van Nederland en België.

Wij hebben een zeer grote voorraad en kopen vloertegels in van 300 tot 1000 
m2 per partij. We leveren vanaf de fabrieken rechtstreeks vanuit Spanje en Italy 
in tien dagen bij u thuis. Al meer dan vijf jaar zijn wij met tegelhandelonline te 
vinden op internet en daarmee halen wij vele potentiele klanten binnen. Onze 
tegelhandel levert ook aan veel aannemers, tegel(groot)handelaren.

De tegelwereld bestaat uit meer dan 800 tegelmerken en met de daarbij be-
horende vier miljoen verschillende items. Wij kunnen 90 procent van deze te-
gelmerken en bijbehorende items leveren. Verder krijgt de klant elders weinig 
technische informatie over de tegels, het verwerken en de technische kant van 
het bouwen. Wij zijn al meer dan 33 jaar actief in de bouwwereld en kunnen 
onze klanten alles vertellen over kwaliteit en technische verwerking. 
We zijn intussen al 33 jaar bezig, maar zolang de klanten met een glimlach op 
het gezicht na een bestelling weer naar buiten gaan en we nadien horen dat al-
les netjes geleverd en verlopen is, gaan wij voorlopig nog lekker door.

Zaterdag 21 en zondag 22 september hebben wij open dagen. U kunt  altijd 
onze site van tegelhandelonline bezoeken en u kan onze showroom op de 
Handelsweg 8 bezoeken na telefonische afspraak. Eventueel ook ‘s avonds.” 

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal
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
Maakt uw droombadkamer waar

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal

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

6% BTW regeling

11

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

11a

v. Lieshout
www.tegelhandelonline.nl
www.tegeloutletonline.nl

De goedkoopste tegelhandel
Wij hebben de grootste en goedkoopste 

collectie tegelparket van Nederland.

Kijk voor meer dan 200 aanbiedingen op onze site

Wilt u onze showroom bezoeken?
Bel dan even voor een afspraak (eventueel ook ‘s avonds)

Bedrijventerrein Nijnsel, Handelsweg 8, Sint-Oedenrode, tel: 0413-475506

Zondag 21 en 22 september open dagen

HUYBERTS-KEUKENS.NL
Industrieweg 31 - Bedrijventerrein Nijnsel - T 0413 490790

31

        

 

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

Pa s s i e   •   G e v o e l   •   I n s p i r a t i e

Met passie voor de schoonheid van het interieur en gevoel voor het samenbrengen 
van verschillende elementen, creëren we een op maat gemaakt totaalconcept. 

Wij staan voor vakmanschap en kwaliteit van ontwerp tot eindresultaat.

Gespecialiseerd in: 
Volkswagen, Audi en Seat

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

4

Schoenmakers
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Deelnemers Klantenkaart

You! fashion for women

  

0413-470777
www.you-fashion4women.nl

 Hertog Hendrikstraat 8  

Welten juweliers Heuvel 34 0413-870049
www.weltenjuweliers.nl

  Cigo

 

Heuvel 32

 

0413-479291
www.cigo.nl

Bakkerij Bekkers Hertog Hendrikstraat 14 0413-472607
www.bakkerijbekkers.nl

  Forum 

 

Liempdseweg 3 

 

0413-472092
www.bouwmarktforum.nl

  Het Roois Kaashuis 
 

Kerkplein 1a 
 

0413-478791

Caprice 

 

Markt 20a 

 

0413-475988
www.capricemode.nl

Silver Factory 

 

Borchgrave 39 

 

0413-471222
www.juwelieropaal.nl

Van Beeck 

  

0413-477902
www.netex.nl/stomerijvanbeeck

De Beurs 

 

Heuvel 44 

 

0413-472645
www.debeurssintoedenrode.nl

  

  

‘t Paperas 

 

Markt 25 

 

0413-473919
www.paperas.nl

Jan de Leijer

  

Borchmolendijk 20a 

 

0413-472520
www.partyservicedeleijer.nl

Autoservice Wehkamp

 

Eerschotsestraat 74 

 

0413-473022
www.rooyseautobedrijven.nl/wehkamp

  

Formido 

 

Eerschotsestraat 44 

 

0413-490333
www.formido.nl

Amigos 

 

Heuvel 22 

 

0413-478588
www.amigos-menswear.nl

  

Roxs Electroworld 

 

Borchmolendijk 9 

 

0413-472362
www.electroworldroxs.nl

Opaal 

 

Heuvel 40 

 

0413-472784
www.juwelieropaal.nl

 
  

  

  

  

  

Markt & Dommelrode Markt 12 0413-472280
Apotheken Hertog Hendrikstraat 5a 0413-475665
www.apothekensintoedenrode.nl

Voor gevonden en verloren Rooi2000-spaarkaarten 
kunt u terecht bij You! fashion for women, Hertog Hendrikstraat 8

maandag gesloten. 
dinsdag, woensdag en donderdag: 9.30 tot 18.00 uur

vrijdag: 9.30 tot 20.00 uur
zaterdag: 9.30 tot 17.00 uur

Pari Heuvel 15a 0413-330838

C.J. Brekelmans Boskantseweg 59 0413-472562
www.tuincentrumbrekelmans.nl

Morgen zal ik beter zijn

Ria van Aarle presenteert eigen boek in de bibliotheek
Op zaterdag 14 september 2013 
zal Ria van Aarle in de bibliotheek 
in Sint-Oedenrode haar (dag)boek 
Morgen zal ik beter zijn presente-
ren. Het dagboek van Ria beschrijft 
het ziekbed van een klein onbe-
zorgd meisje, dat van de ene op 
de andere dag jaren in een vreemd 
ziekenhuis moet verblijven.

Ria van Aarle-Van Rooij is geboren 

in een gezin van tien aan de Ka-
naaldijk in Son. Maria is een jong, 
vrolijk meisje dat onbezorgd door 
het leven huppelt. Dat wordt an-
ders als zij medio jaren ’40 in een 
ziekenhuis moet verblijven. Op dat 
moment is het nog niet duidelijk 
wat er met haar aan de hand is. 
Haar moeder neemt afscheid en 
daar ligt ze dan. 

Wat volgt zijn zeven jaren van 
ziek zijn. Maria lijdt aan tubercu-
lose (TBC). Uiteindelijk belandt 
ze in een sanatorium waar ze een 
dagboek bijhoudt. Vier jaar van 
hoop en verlangen naar beter-
schap op papier. Als ze weer thuis 
is, begint haar leven echt. En dat 
morgen, dat is nu. De boekpre-
sentatie begint om 11.00 uur en 
is gratis toegankelijk.

Meer met minder
Meer doen met minder geld! Dat 
is in veel huishoudens vandaag de 
dag hard nodig. Maar is het ook 
mogelijk? Bibliotheek de Meierij 
nodigt u uit om die vraag samen 
met anderen te beantwoorden op 
dinsdag 24 september om 19.30 
in de Bibliotheek aan de Markt.

De avond bestaat uit verschillende 

onderdelen. Een proeftest leert u 
misschien dat de duurste producten 
niet altijd het beste smaken. Door 
een alternatief monopolyspel on-
dervindt u wat het betekent om 
keuzes te (moeten) maken. Na-
tuurlijk komt er ook een beetje ge-
luk bij kijken, maar zo is het leven 
nu eenmaal. 
Ook wordt er kwistig met tips ge-

strooid om te sparen, te besparen 
en gebruik te maken van gratis 
uitjes en evenementen. De avond 
wordt begeleid door ervaringsdes-
kundige Mia van Boxtel. De eer-
ste tip: Kom 24 september naar 
de Bibliotheek voor een gezellig 
avondje uit. Het kost u niets en wie 
weet levert het u veel inspiratie en 
nieuwe contacten op.

Rooise Pubquiz blijkt ware trekpleister
Bij Café d’n Dommel was het af-
gelopen donderdag een drukte van 
belang. Zo’n 20 teams van maxi-
maal 5 personen zaten zowel bin-
nen als buiten op het terras. Waar 
de één rustig achterover leunde, 
zat de ander helemaal klaar voor 
de start. De Rooise Pubquiz blijkt 
een ware trekpleister. 

“Het is weer eens wat anders dan 
gewoon met een paar vrienden 
op stap gaan”, vertelden Michael 
en Arno. Samen met Ton en Ruud 
deden ze eerst als team ‘De Natte 
Plek’ in Schijndel mee, maar sinds 
een paar jaar verzorgen ze de 
Rooise Pubquiz.  Muziek, sport, 

film, tv en ook enige aardrijks-
kunde en biologie komt aan bod. 
“60-70% van elke quiz maken we 
zelf”, aldus Arno. “We bedenken 
ook altijd een smaak- of geur-
ronde. Zo zit er voor iedereen wat 
leuks in.” Raadselachtig voegde hij 
de tip van deze Pubquiz toe: ‘De T 
is weer in de maand’…?
‘Wat is de meest voorkomende 
achternaam in China?’ Met die 
vraag begon de strijd. De teamle-
den bogen zich over de tafels en 
de discussie begon. Na tien vragen 
kwam de eerste ronde ten einde en 
werd de tussenstand opgemaakt. 
Vier winnaars hadden wel  7 van 
de 10 vragen goed en verdienden 

de vette hap, deze keer een fri-
kandel speciaal. In de vierde ronde 
werd de tip duidelijk: de ‘T’ sloeg 
op ‘thee’. Van tien ongemarkeerde 
theezakjes moest de juiste smaak 
worden benoemd. Dat bleek nog 
niet eenvoudig.
Eens in de zes weken zit café d’n 
Dommel vol met enthousiaste 
deelnemers. De volgende quiz 
staat gepland voor 10 oktober.  
Wie het ook eens wil ervaren kan 
zich dan aansluiten…, als er nog 
een plaatsje vrij is. Ook voor orga-
nisaties, feesten e.d. kan ‘De Natte 
Plek Producties’ een Pubquiz ver-
zorgen. Kijk voor meer informatie 
op www.pubquizrooi.nl.   

- Comedy diner- 

 

Vrijdag 4 oktober 
 

Een avondvullende show met muzikomisch “Duo Vreemd” 
 

De ingrediënten voor deze avond:  
 

Lekker eten, drinken en vooral lachen 
 

€ 39,75 pp (excl. drankjes) 
Vooraf reserveren 

 

Kijk op onze site voor meer info 

 Mariastraat 21-23           Tel.  0499-421448                info@depelgrim-mariahout.nl 
 5738 AH   Mariahout                      www.depelgrim-mariahout.nl 
   

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
 

 

- Comedy diner- 

 

Vrijdag 4 oktober 
 

Een avondvullende show met muzikomisch “Duo Vreemd” 
 

De ingrediënten voor deze avond:  
 

Lekker eten, drinken en vooral lachen 
 

€ 39,75 pp (excl. drankjes) 
Vooraf reserveren 

 

Kijk op onze site voor meer info 

 Mariastraat 21-23           Tel.  0499-421448                info@depelgrim-mariahout.nl 
 5738 AH   Mariahout                      www.depelgrim-mariahout.nl 
   

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
 

 

- Comedy diner- 

 

Vrijdag 4 oktober 
 

Een avondvullende show met muzikomisch “Duo Vreemd” 
 

De ingrediënten voor deze avond:  
 

Lekker eten, drinken en vooral lachen 
 

€ 39,75 pp (excl. drankjes) 
Vooraf reserveren 

 

Kijk op onze site voor meer info 

 Mariastraat 21-23           Tel.  0499-421448                info@depelgrim-mariahout.nl 
 5738 AH   Mariahout                      www.depelgrim-mariahout.nl 
   

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
 

 

- Comedy diner- 

 

Vrijdag 4 oktober 
 

Een avondvullende show met muzikomisch “Duo Vreemd” 
 

De ingrediënten voor deze avond:  
 

Lekker eten, drinken en vooral lachen 
 

€ 39,75 pp (excl. drankjes) 
Vooraf reserveren 

 

Kijk op onze site voor meer info 

 Mariastraat 21-23           Tel.  0499-421448                info@depelgrim-mariahout.nl 
 5738 AH   Mariahout                      www.depelgrim-mariahout.nl 
   

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
 

 

- Comedy diner- 

 

Vrijdag 4 oktober 
 

Een avondvullende show met muzikomisch “Duo Vreemd” 
 

De ingrediënten voor deze avond:  
 

Lekker eten, drinken en vooral lachen 
 

€ 39,75 pp (excl. drankjes) 
Vooraf reserveren 

 

Kijk op onze site voor meer info 

 Mariastraat 21-23           Tel.  0499-421448                info@depelgrim-mariahout.nl 
 5738 AH   Mariahout                      www.depelgrim-mariahout.nl 
   

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
 

 - Comedy diner- 

 

Vrijdag 4 oktober 
 

Een avondvullende show met muzikomisch “Duo Vreemd” 
 

De ingrediënten voor deze avond:  
 

Lekker eten, drinken en vooral lachen 
 

€ 39,75 pp (excl. drankjes) 
Vooraf reserveren 

 

Kijk op onze site voor meer info 

 Mariastraat 21-23           Tel.  0499-421448                info@depelgrim-mariahout.nl 
 5738 AH   Mariahout                      www.depelgrim-mariahout.nl 
   

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
 

 

- Comedy diner- 

 

Vrijdag 4 oktober 
 

Een avondvullende show met muzikomisch “Duo Vreemd” 
 

De ingrediënten voor deze avond:  
 

Lekker eten, drinken en vooral lachen 
 

€ 39,75 pp (excl. drankjes) 
Vooraf reserveren 

 

Kijk op onze site voor meer info 

 Mariastraat 21-23           Tel.  0499-421448                info@depelgrim-mariahout.nl 
 5738 AH   Mariahout                      www.depelgrim-mariahout.nl 
   

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
 

 

- Comedy diner- 

 

Vrijdag 4 oktober 
 

Een avondvullende show met muzikomisch “Duo Vreemd” 
 

De ingrediënten voor deze avond:  
 

Lekker eten, drinken en vooral lachen 
 

€ 39,75 pp (excl. drankjes) 
Vooraf reserveren 

 

Kijk op onze site voor meer info 

 Mariastraat 21-23           Tel.  0499-421448                info@depelgrim-mariahout.nl 
 5738 AH   Mariahout                      www.depelgrim-mariahout.nl 
   

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
 

 

- Comedy diner- 

 

Vrijdag 4 oktober 
 

Een avondvullende show met muzikomisch “Duo Vreemd” 
 

De ingrediënten voor deze avond:  
 

Lekker eten, drinken en vooral lachen 
 

€ 39,75 pp (excl. drankjes) 
Vooraf reserveren 

 

Kijk op onze site voor meer info 

 Mariastraat 21-23           Tel.  0499-421448                info@depelgrim-mariahout.nl 
 5738 AH   Mariahout                      www.depelgrim-mariahout.nl 
   

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
 

 

- Comedy diner- 

 

Vrijdag 4 oktober 
 

Een avondvullende show met muzikomisch “Duo Vreemd” 
 

De ingrediënten voor deze avond:  
 

Lekker eten, drinken en vooral lachen 
 

€ 39,75 pp (excl. drankjes) 
Vooraf reserveren 

 

Kijk op onze site voor meer info 

 Mariastraat 21-23           Tel.  0499-421448                info@depelgrim-mariahout.nl 
 5738 AH   Mariahout                      www.depelgrim-mariahout.nl 
   

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
 

 

- Comedy diner- 

 

Vrijdag 4 oktober 
 

Een avondvullende show met muzikomisch “Duo Vreemd” 
 

De ingrediënten voor deze avond:  
 

Lekker eten, drinken en vooral lachen 
 

€ 39,75 pp (excl. drankjes) 
Vooraf reserveren 

 

Kijk op onze site voor meer info 

 Mariastraat 21-23           Tel.  0499-421448                info@depelgrim-mariahout.nl 
 5738 AH   Mariahout                      www.depelgrim-mariahout.nl 
   

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
 

 - Comedy diner- 

 

Vrijdag 4 oktober 
 

Een avondvullende show met muzikomisch “Duo Vreemd” 
 

De ingrediënten voor deze avond:  
 

Lekker eten, drinken en vooral lachen 
 

€ 39,75 pp (excl. drankjes) 
Vooraf reserveren 

 

Kijk op onze site voor meer info 

 Mariastraat 21-23           Tel.  0499-421448                info@depelgrim-mariahout.nl 
 5738 AH   Mariahout                      www.depelgrim-mariahout.nl 
   

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
 

 

~Comedy diner~
Vrijdag 4 oktober

Een avondvullende show met muzikomisch “Duo Vreemd”

De ingrediënten voor deze avond:

Lekker eten, drinken en vooral lachen
€ 39,75  pp(excl. drankjes)

Vooraf reserveren

Kijk op onze site voor meer info

~ ~

 

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs

Leypad Sint-Oedenrode aan bod tijdens lezing
Op 17 september Sint Lambertus-
dag komt Hans Jilesen 's avonds 
in de Veghelse kerk zijn tweede 
Lambertuslezing geven. In de eer-
ste serie lezingen, alweer 12 jaar 
geleden, onthulde hij het bestaan 
van de Lambertuslijn, de meest 
tot de verbeelding sprekende ley-
lijn van Nederland, een kaarsrech-
te lijn (8 graden van het noorden) 
die de Lambertuskerken en/of 
kerkhoven van Haren, Nistelrode, 
Vorstenbosch en Veghel verbindt 
met het kerkhof van kasteel Eckart 
en dat van Stratum in Eindhoven. 

Het middenschip van de kerk van 
Veghel markeert deze lijn in alle 
perfectie en het dwarsschip ver-
bindt de kerk met o.a. de Bosweg-
kerk in Schijndel en het legenda-
risch Heilig Weike aan de Dommel. 
Een leylijnenkruising van de eerste 
orde en een indrukwekkend staal-
tje van de religieuze architectuur en 
landschapsinrichting die eeuwen-
lang verborgen is gebleven maar 
dankzij de ontdekking van Jilesen 
zichtbaar is geworden voor ieder-
een die een beetje kaart kan lezen.

Ook in deze tweede Lambertus-
lezing neemt hij ons weer mee 
op zijn verrassende zoektochten 
naar middeleeuwse en prehistori-
sche paden in Spanje en Brabant 
en onthult zijn nieuwe vondsten, 
zoals het oudste pelgrimspad van 
Barcelona naar Montserrat, Span-
je's heilige berg bij uitstek, en het 
schitterende leypad van Sint Oe-
denrode (over Veghel en Uden) 
naar Zeeland. Eén kaarsrechte (45 
graden-) lijn is het waarop in Rooi 
de kerk ligt (het kerkhof ligt er-
aan) en de brug over de Dommel. 
In Veghel ligt de hoge brug erop 
en het protestants kerkje aan de 
hoofdstraat (dat door zijn oriënta-

tie deze lijn in één klap zichtbaar 
maakt), en in Uden het Birgitines-
senklooster en het kerkhof. 

Maar wat deze  historische weg zo 
hoogst uitzonderlijk maakt is dat 
van de hemelsbreed 20 km tussen 
Rooi en Zeeland nog steeds zo'n 6 
km precies samenvallen met deze 
leyweg, en de conclusie dringt 
zich dan ook op dat het ooit één 
lange rechte weg geweest moet 
zijn... Datum 17 september. Plaats: 
Lambertuskerk Veghel, Aanvang: 
20.00 u, Entree: 5 euro (incl. koffie 
of thee) (de opbrengst gaat naar 
het restauratiefonds van de kerk)

Horecaconvenant is getekend
Het duurde wat langer dan ver-
wacht, maar het veelbesproken 
horecaconvenant is afgelopen 
maandag ondertekend. De burge-
meester en een afvaardiging van 
de plaatselijk horeca zetten afge-
lopen maandag een handtekening 
onder het akkoord. 

Begin juli was het volgens de ge-
meente bijna rond, maar de plaat-
selijke horeca en de gemeente kon-
den het nog niet met elkaar eens 

worden over het horecaconvenant 
‘veilig uitgaan’. In de week van 14 
augustus werd in het overleg dui-
delijk dat de gemeente nog wat 
dingen moest schaven om uitein-
delijk tot een overeenstemming te 
komen. De horeca vroeg vooral om 
enkele verduidelijkingen en enkele 
aanpassingen, zodat er geen pun-
ten van discussie meer zijn. Nu de 
gemeente die aanpassingen heeft 
doorgevoerd, besloten beide par-
tijen om een krabbel te zetten.

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 
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Eet- en Muziekcafé de Ossekop
He	 el 9 5492 AC  St Oedenrode

tel. 0413-820359

Vanaf donderdag 

serveren wĳ  
heerlĳ ke 

m� selen
van: 

“Ouderwets Gastvrĳ ”

In My Tree

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

tapperij en eeterij d  n dommel 

Presenteert:

d’n Dommel unplugged

Fodiator 

Dennis Benedict

Muziekstijl : 
Americana

15 september
aanvang 19:00uur

Van stagiair tot vrijwilliger

Dit schooljaar zullen weer zo'n 
300 leerlingen van het Elde Col-
lege  een maatschappelijke stage  
vervullen. Op die manier maken 
zij kennis met vrijwilligerswerk 
en leveren zij een onbetaalde bij-
drage aan de samenleving. Yanick 
Lueb beviel de stage zo goed dat 
hij als vrijwilliger actief bleef.

Yanick is 16 jaar en doet dit jaar 
eindexamen kaderopleiding. Hij 
wil straks verder in de metaal. Zijn 
maatschappelijke stage liep hij drie 
jaar geleden in zijn woonplaats bij 
Gehandicapten Zwemvereniging 
Rooi. “Mijn ouders hebben een 
taxibedrijf en werken veel met ge-
handicapten. Zij brachten me op 
het idee.”
Dertig zaterdagochtenden hielp Ya-
nick mee met de wekelijkse zwem-
lessen in zwembad De Neul. Toen 
zat zijn stage erop. Maar het beviel 
hem zo goed dat hij nog iedere za-
terdag present is. GZR-voorzitter 

Willem Branten is blij met Yanicks 
hulp. “Onze vereniging telt nu 24 
leden van heel uiteenlopende leef-
tijden. Sommigen komen alleen in 
het kinderbadje, de betere zwem-
mers gaan in het grote bad waar 
zij op verschillende niveaus les kun-
nen krijgen. Ze kunnen ook een di-
ploma halen. Maar beweging en 
ontspanning staan voorop.” Nie-
mand gaat zonder begeleider het 
water in. “Je hebt dus veel handen 
nodig. Nieuwe vrijwilligers zijn al-
tijd welkom  Zoals trouwens ook 
nieuwe leden altijd welkom zijn 
in onze vereniging.” Voor Yanick 
hoort de zaterdagse gang naar De 
Neul erbij. In september begint hij 
weer aan een nieuw seizoen. Hij 
heeft plezier in het werk, want hij 
ziet dat de clubleden genieten van 
hun wekelijkse zwemuurtje met 
een kopje koffie na afloop. 

Maatschappelijke stage markt
Op 19 september a.s.  organiseert 

Welzijn De Meierij in samenwer-
king met het Elde college weer een 
stagemarkt waarop leerlingen en 
ouders kennis kunnen maken met 
maatschappelijke organisaties en 
vrijwilligersverenigingen. Vorig jaar 
gaf Yanick op de stagemarkt uitleg 
over zijn werk bij de Gehandicap-
ten Zwemvereniging Rooi. Met 
foto's en filmpjes liet de vereniging 
zien wat zij doet. Het leverde vier 
nieuwe stagiaires op. Twee van hen 
besloten na afloop van hun stage 
ook als vrijwilliger te blijven. Ook 
dit jaar is Yanick in de stand op de 
stagemarkt te vinden. Die wordt 
op 19 september van 19.00 tot 
20.00 uur gehouden in de aula van 
het Elde College.  Voor meer infor-
matie kan men contact opnemen 
met de stagemakelaars van Welzijn 
de Meierij Gerard Luijten 
(tel. 5441417, e-mail 
g.luijten@welzijndemeieri j.nl) 
of Frans Mathijsen (5441406, 
f.mathijsen@welzijndemeierij.nl).  

www.klerkxschoenen.nl
Steunzolen - voetbedden - orthopedische schoentechniek

Contracten met alle zorgverzekeraars.

Hoofdstraat 107 
Schijndel
tel.: 073-5477021

90% voorzien
van uitneembaar

voetbed

Luxe comfort
schoenen

(l) Willem Branten en Yanick luib
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Lezing: historische boerderijen in 
soorten en maten

Oude boerderijen beginnen 
schaars te worden. Veel oude 
boerderijen hebben geen agra-
rische functie meer en zijn ver-
bouwd tot woonhuis. Brabant 
staat bekend om zijn langgevel-
boerderijen. 

De langgevelboerderij is een rede-
lijk moderne vorm van de agrari-
sche gebouwen die we kennen en 
tevens zo ongeveer het eindpunt 
in de ontwikkeling van de boer-
derij. Voordat de langgevelboer-
derij zijn intrede deed bestonden 

er andere vormen en typen. In de 
lezing wordt ingegaan op de ont-
wikkeling van de boerderij in oos-
telijk Brabant. We beginnen in de 
middeleeuwen en zullen de ont-
wikkeling verder volgen. Het gaat 
over hallehuizen, hoekgevelboer-
derijen, kortgevels, krukhuizen en 
dwarshuizen. 

We kijken door een historische bril 
naar de ontwikkeling van boerde-
rijen. We gaan in op de construc-
tie en de bouwvorm en op de rijke 
bouwgeschiedenis die sommige 
boerderijen blijken te hebben. 

Op uitnodiging van de heemkun-
dige kring “De Oude Vrijheid” 
komt de heer Timmers uit Gemert 
en auteur van een boek over de 
ontwikkeling van de boerderij in 
Peelland en land van Kuijk op dins-
dag 17 september a.s. deze lezing 
geven in Grand Café “De Gouden 
Leeuw”en de aanvang is 20.00 
uur.  De entree is € 2,00

“ ’s Nachts lenzen dragen en 
dan de hele dag scherp 
zien zonder bril of lenzen.”

Nachtlens
Nachtlenzen draag je alleen maar ‘s nachts. En 
overdag heb je dan, zonder bril of lenzen, het 
scherpste zicht. Terwijl je slaapt, corrigeren de 
lenzen - zonder dat je er iets van merkt - je ogen. 
Steeds meer mensen kiezen voor het gemak van 
Nachtlenzen. Daarmee heb je volledige vrijheid,  
want overdag hoef je geen bril of lenzen te dragen.

Stap eens vrijblijvend bij ons binnen en vraag naar 
Nachtlenzen.

®

PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 

Heuvel 18, Tel. 0413-472720 Sint Oedenrode
Kossen | Design

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

First Sergeant Black: het avontuur en de opdracht
Voorjaar 1944. De strijd in Europa 
bereikt langzaam maar zeker een 
keerpunt. Dit is het moment dat 
de Amerikaanse boerenzoon Lay-
ton Black afreist naar het heetst van 
die strijd, zonder te weten of hij het 
boerenland van Ohio ooit nog terug 
zal zien. Maar hij was 22, het avon-
tuur lokte en de oorlog had nog 
geen menselijk gezicht. Een halve 
eeuw later sluit hij het boek over zijn 
oorlogservaringen af met de zin: 
“Alstublieft God, wilt u al die gewel-
dige mannen die de laatste vijftig 
jaar gemist hebben, vertellen dat ik 
ze nooit vergeten ben.”

Layton Black groeide op op het 
arme platteland. Football was alles 
voor hem, maar de enige oefening 
die hij kreeg waren de eindeloze 
uren dat hij een bal gooide door een 
oude autoband. Zijn eerste echte 
wedstrijd speelde hij in Nancy, 
waar zijn compagnie, na de bevrij-
ding van het zuiden van Nederland, 
wachtte op een nieuwe opdracht. 
Een opdracht die voor Black nog 
de ijskoude, besneeuwde hel van de 
Slag om Bastenaken in petto had, 
voordat hij eindelijk aan de thuisreis 
kon beginnen en de liefde van zijn 
leven, Jeanne, kon trouwen.

De echte actie begon voor Black op 6 
juni 1944, toen hij één van de 18.300 
paratroepers was die landden op 
de stranden van Normandië. “De 
lucht is vol vliegtuigen. Ik kijk uit 
de open deur. We zitten nog steeds 
boven Engeland. Alles wat ik uit kan 
brengen is: Wat een gezicht, wat een 
prachtig gezicht! Er werd gezegd 
dat we met negen vliegtuigen naast 
elkaar vlogen en dat de rij 320 ki-
lometer lang was. Ons werd verteld 
dat 490 C-47 vliegtuigen 6.600 pa-
ratroepers vervoerden, alleen al van 
de 101ste Airborne Divisie. Het was 
iets dat niemand ooit nog zal zien. 
Dit te overleven en erover te kunnen 
vertellen is iets wonderbaarlijks...” 

Naast de spanning van het avontuur, 
waar hij vol vuur over vertelt, zit er 
aan Layton Black ook een diepgelo-
vige kant, die hem aanzet tot naden-
ken over wat hij nu eigenlijk aan het 
doen is. “Ik herinner me dat ik bad 
tot mijn God en hem vroeg om ze-
gen voor al mijn mensen. Ik vroeg 
God om me te vergeven wat ik de 
Duitsers ging aandoen en ik kon het 
niet nalaten om Hem te vragen hen 
genade te tonen. Want ik voelde wel 
dat de doorsnee Duitser geen idee 
had van wat Duitsland allemaal ge-
daan had...”

In Engeland werd in augustus '44 
een tweede 'grote sprong' voor-
bereid. Het wachten was niet ge-
makkelijk. Hoe moet je je mentaal 
voorbereiden? Zou het net zo erg 
zijn als Normandië of nog erger? 
Maar toch schrijft Black: “Dit wa-
ren fantastische jaren voor mij. Ik 
was begin twintig en ik besefte dat 
dit een tijd was waarin geschiedenis 
geschreven werd. Boven alles was ik 
deel van de actie. Een paratroeper! 
Een paratroeper van het 502de! Een 
101st Airborne paratroeper! Dat 
is wel zo ongeveer het beste wat er 
is.” Ondertussen was Layton Black 
opgeklommen van gewoon soldaat 
tot sergeant als gevolg van wat hij 
noemt 'een proces van eliminatie'.  
Er waren zoveel doden en gewon-
den die vervangen moesten worden. 
Maar vergeet nooit: “De frontsolda-
ten wonnen de oorlog, alle anderen 
hielpen alleen maar!”

En toen kwam zondag 17 september 
1944, nu bijna 69 jaar geleden. Een 
belangrijke dag voor Rooi en een 
mooie dag  voor een bevrijdingsac-
tie.  “De zon scheen schitterend de 
hele weg van Wakefield Airfield, iets 
ten noordwesten van Londen, naar 
de plek waar we gedropt zouden 
worden, een groot open veld tussen 
Best, Son en Sint-Oedenrode.”  Als 

sergeant in de 
C-Compagnie 
was Black ver-
antwoordelijk 
voor het be-
houd van de 
brug over de 
Dommel in 
Sint-Oeden-
rode. Een van 
de dingen die 
hij daarvoor moest doen was een 
kuil graven in de prachtige tuin van 
dokter Cooijmans aan de Linden-
dijk. En toen kwam zijn boerenhart 
in opstand. Na alle verschrikkingen 
die hij had meegemaakt in Norman-
dië, na de zware dropping die hij en 
zijn mannen net achter de rug had-
den en de grote verliezen die aan 
geallieerde kant geleden werden, 
kon de laatste First Sergeant het niet 
over zijn  hart verkrijgen om zoiets 
moois kapot te maken. De brug 
bleef gelukkig toch gespaard en de 
rest is, zoals ze zeggen, geschiedenis. 

Mia van Boxtel

Muziek in het centrum van Rooi
In het kader van de Zomerevene-
menten is er aankomend weekend 
muziek te beluisteren in het cen-
trum van Sint-Oedenrode. Ver-
schillende muziekensembles zullen 
het winkelend publiek trakteren 

op mooie klanken en liederen. Op 
vrijdagavond 13 september treden 
De Bergtoeters op. Een dag later – 
op zaterdag 14 september - maakt 
de Rooise band Bluf haar opwach-
ting. Zij staan op het Kerkplein om 

muziek te maken. Al wandelend 
door het dorp zingen eveneens de 
Rooise Dommelklanken de mid-
dag vol. Het jubilerende koor be-
gint bij de Gouden Leeuw en doet 
meerdere plekken in het dorp aan. m a k e l a a r d i j  b v

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

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

De Koning Makelaardij BV
tel. 0413-490000  

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

Download nu onze gratis app voor 
iPad en iPhone via de Apple-store.

De Android-versie komt 
beschikbaar in november.

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl
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Your Future Mediation
Mediation in echtscheidingszaken is een manier om te scheiden met een 

onpartijdige bemiddelaar., waarbij met  ieders belangen rekening wordt gehouden. 

Is echtscheiding nog de enige optie? Zorg er dan voor dat het geen vechtscheiding 
wordt. Heeft u de wil om er samen uit te komen en voelt u voor mediation? Dan 

ben ik graag uw bruggenbouwer: neutraal, objectief en onbevooroordeeld.

Sylvia van den Dam, NMI-registermediator
mediation@mail.nu    •    www.mediation.to    •    06-20628813
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vFaS organiseert 13 september 2013 de ‘Dag van de Scheiding’

Gratis scheidingscheck bij Kehrens Snoeks Advocaten & 
Mediators in Sint-Oedenrode tijdens ‘Dag van de Scheiding’

Eén op de drie huwelijken strandt. Dit statistische gegeven 
is een van de redenen waarom de vereniging van Familie-

recht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) de ‘Dag 
van de Scheiding’ heeft ingesteld. De vFAS wil met 

deze dag  de aandacht richten op de grote maat-
schappelijke gevolgen van een echtscheiding en op 
de noodzaak van een goede begeleiding daarbij.

Over vFAS
De vFAS is een vereniging van advocaten die ge-
specialiseerd zijn in het personen- en familierecht. 
Alle aan- gesloten advocaten hebben een 

intensieve juridische specialisatie 
opleiding gevolgd. Het merendeel 
van de aangesloten advocaten 
heeft daarnaast een mediation 
opleiding gevolgd en is niet al-

leen advocaat maar ook vFAS-
scheidingsmediator. Deze begeleidt 
mensen die in onderling overleg de 
gevolgen van een (echt)scheiding 
willen regelen. Ook bij het kan-
toor Kehrens Snoeks Advocaten & 
Mediators werken advocaten die 
zijn aangesloten bij de vFAS en 
die niet alleen advocaat zijn, maar 
ook vFAS scheidingsmediator. 

Respectvol uit elkaar 
Op 15 september 1796 werd in 
Nederland de allereerste echt-

scheiding uitgespro-
ken. Voor de vFAS 
was dit de aanlei-
ding om juist rond 
die datum landelijk 
aandacht te vragen 
voor de noodzaak 
van deskundige be-
geleiding bij echt-
scheiding. Het doel 
is het verbeteren van 
het proces rondom 
een echtscheiding, 

zodat (ex-)partners zorgvuldig en respectvol uit elkaar gaan. 
Niet voor niets is het motto van de vFAS: 'scheiden doe je sa-
men'. Sinds 2010 wordt ieder jaar de ‘Dag van de Scheiding’ 
georganiseerd. Tijdens deze dag kunnen via Twitter (#dagvan-
descheiding) vragen aan de vFAS worden gesteld.

Dit jaar valt ‘De dag van de Scheiding’  op 13 september 
2013. Op die dag kan iedereen die meer wil weten 
over het onderwerp ‘scheiden’ in Sint-Oedenrode 
en omgeving vrijblijvend terecht bij Kehrens 
Snoeks Advocaten & Mediators  of één van de 
andere ruim 700 kantoren die zijn aangesloten 
bij de vFAS. De aangesloten kantoren kunnen 
worden gevonden op www.verder-online.nl. 

Gedurende de ‘Dag van de Scheiding ‘ kan vrij-
blijvend kennis worden gemaakt met Kehrens 
Snoeks Advocaten & Mediators. U bent op die 
dag tussen 09:00 uur en 19:00 uur van harte 
welkom op het kantoor voor een gratis eerste 
advies over alles wat met familierecht te maken 
heeft. Ook is het mogelijk vragen te stellen en 
informatie in te winnen. Het kosteloos ingewon-
nen advies van de advocaat/vFAS scheidingsme-
diator geeft inzicht in de keuzes en/of gevolgen 
in specifieke situaties op het gebied van schei-
den. Kijk voor meer informatie alvast op www.
verder-online.nl en www.kehrens-snoeks.nl.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Kehrens 
Snoeks Advocaten & 
Mediators via tel. 
0499-379111 of 
mail: info@Kehrens-
Snoeks.nl. Wilt u 
meer informatie over 
vFAS, kijk op 
w w w. v e r d e r- o n -
line.nl of bel: 070-
3626215 of stuur een 
e-mail naar: info@
verder-online.nl.

GRATIS INLOOP SPREEKUUR
Phillippusstraat 1b

Iedere maandag en donderdag van 17.00 – 18.00 uur

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

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

advertorial

Gratis spreekuur: dinsdag (17.00 - 18.00 uur)
Bastion 1 te Sint-Oedenrode T: 0499-379111 www.kehrens-snoeks.nl

Specialisten in familierecht, arbeidsrecht en bemiddeling
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Mooi in de regio
Nieuwe vloer? Zo gepiept

U wilt een nieuw parket, liever nog 
vandaag dan morgen? Niet teveel 
betalen, maar wel met de garan-
tie van kwaliteit? Dan is Vloer Het 
Zelf, dé vloerspecialist voor doe-
het-zelvers, het juiste adres voor 
u. Onze formule is simpel: wij le-
veren de goedkoopste vloeren van 
Nederland. Snel, uit eigen voor-
raad en een enorm assortiment . 
Maar dat doen we anders dan de 
doorsnee bouwmarkt. Wij bieden 
u alleen vloeren van topkwaliteit, 
met een garantie tot wel 25 jaar. 
Daarbij kunt u rekenen op des-
kundig advies. Kortom: bij Vloer 
het Zelf staan we met beide benen 
op de vloer!  

De ruimste keuze
Bij Vloer Het Zelf vindt u écht alles 
onder één dak. Een uitgebreide col-
lectie laminaat, lamelparket, plan-
ken, werkingsvrije planken, massief 
houten vloeren, PVC vloeren met 
een superhandig kliksysteem, noem 
maar op. Bovendien leveren we alle 
accessoires, zoals plinten en materi-
alen voor het leggen en onderhou-
den van uw vloer. Uiteindelijk wil-
len we maar één ding: dat u slaagt, 

zonder al teveel moeite. 

Traprenovatie
Uw trap ‘pimpen’? Ook dan zit u 
goed bij Vloer Het Zelf. Want spe-
ciaal voor die klus hebben we ons 
unieke, eenvoudig te monteren 
trappen renovatiesysteem ontwik-
keld. Geschikt voor elke soort trap. 
Met een keuze uit diverse stijlen 
en uiteraard opgebouwd uit hoog-
waardige kwaliteitsmaterialen. 

Uw vloer op maat
Bij Vloer Het Zelf doen we er al-
les aan om u een vloer op maat 
te leveren. Zelfs wat kleur betreft. 
Want in onze eigen oliestraat kun-
nen we uw vloer elke gewenste 
kleur geven!   

Goedkoop
Om ons assortiment op peil te 
houden en de prijzen laag, kopen 
we onze kwaliteitsproducten direct 
zelf in, zonder enige tussenhandel. 
Vloer Het Zelf heeft zo een vloer 
voor elke portemonnee.

Webshop 
U houdt van gemak? Ons assorti-

ment laminaat, parket, PVC- en on-
dervloeren, plinten en accessoires 
is ook online te bestellen via onze 
webshop op www.vloerhetzelf.nl. 
Bij  elke bestelling boven € 450,- le-
veren we bovendien gratis uit eigen 
voorraad, door het hele land! (be-
halve de Waddeneilanden)

Zelf ophalen met korting
U haalt uw bestelling liever zelf op 
bij één van onze 11 vestigingen in 
Nederland? Dan krijgt u van ons 
een korting van 1 euro per m² op 
alle laminaatvloeren.

Doe-het-zelf, of toch maar niet?
Met de handige systemen die we 
bieden is het zelf leggen van een 
vloer of het renoveren van uw trap 
een eitje. Maar natuurlijk kunnen 
wij het ook voor u doen. U zegt 
het maar … 

U vindt Vloer Het Zelf in Almelo, 
Almere, Amsterdam, Arnhem, 
Breda, Capelle, Eindhoven, Go-
rinchem, Helmond, Leiderdorp en 
Nieuwegein. Kijk op 
www.vloerhetzelf.nl voor alle filia-
len en adressen.  

advertorial

De nieuwe prins van Ploegersland Liempde (tip 4)
Wekelijks tot zijn 
openbare instal-
latie op vrijdag 
25 oktober geeft 
de Geheimcom-
missie van Prin-
senvereniging 

de Ploegers een Tip wie de nieuwe 
Prins van Ploegersland gaat wor-
den. Let vooral op de details in de 
tip en ontdek het antwoord achter 
het grote geheim.

Er was één inzender die de juiste in-
woner van het Land van Ooit had 
geraden. Maar had hij of zij ook de 
juiste naam van de nieuwe Prins? 
Over 48 dagen zal dit bekend zijn. 
Blijf vooral inzenden. Je kunt zo 
vaak meedoen als je wilt. Na drie 
cryptische tips is het tijd voor een 
meer concrete. Voor de vierde tip 
moet je in de historie van de Ploe-
gers duiken. Onze nieuwe Prins 
heeft namelijk nauwe banden met 
de Ploegers. Is dit als medewerker? 

Misschien is hij wel een oud-lid. Of 
kun je op nog een andere manier 
verbonden zijn aan de Ploegers? 
Te concreet kunnen we hier niet in 
worden want dan zouden we de 
naam al bij voorbaat verraden. 

Denk je te weten wie het is? Stuur 
een e-mail naar redactie@ploegers.
nl en maak kans op twee kaartjes 
voor de Zittingsavonden. Wil je de 
Tips nog een keer teruglezen, kijk 
op www.ploegers.nl. 

COOP.NL

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 9 t/m zondag 15 september 2013. week 37

Tax  Liempde 
Nieuwstraat 59

ZONDAG OPEN
14-18 UUR

KOM

SUPERCOOPJES & VOLLE KARREN. DAT IS MIJN COOPVOLLE KARREN. DAT IS MIJN COVOLLE KARREN. DAT IS MIJN COOP
NU OOK 

DROGISTERIJ 
ASSORTIMENT

Ariel 
wasmiddel of 
vlekverwijderaar
2 flacons à 500-1300 ml, 
pakken à 1200 gram, excel 
tabs/ pods à 16 stuks of 
poedertabletten à 30 
stuks naar keuze
elders 10.48/ 13.98

Coop 
Goudse kaas
kilo
elders 6.99/ 8.49

wasmiddel of 

Coop 
KILO

4.00
8.49
6.99

nieuw!

2 
STUKS

7.00
13.98
10.48

De Liempdse KBO viert feest. De 
KSV-KBO bestaat 50 jaar
Op 14 september a.s. viert de 
Liempdse KBO haar 50 jarig jubi-
leum. Zij wil dit uiteraard niet zo 
maar voorbij laten gaan. Het be-
stuur heeft ervoor gekozen om 
alle activiteiten eenmalig extra in 
het zonnetje te zetten. Bij alle ac-
tiviteiten, die gepland staan rond 
14 september:  wandelen, fietsen, 
kaarten, bridgen, kienen en zin-
gen zal een extra attentie worden 
aangeboden. Daarnaast is er een 
grote feestmiddag/avond op 14 
september. De KBO begint met 
een H. Mis in de Liempdse kerk en 

zet haar programma voort in zaal 
De Punder. Het belooft een groot 
feest te worden. Alle activiteiten 
zijn meer dan dubbel ingetekend 
en voor de feestmiddag hebben 
250 leden van de KBO ingeschre-
ven. Leden, die verblijven in een 
verzorgingshuis, dan wel ziek zijn 
en niet kunnen, kunnen een atten-
tie van het bestuur verwachten. 
Dit alles is mede mogelijk gemaakt 
door een donatie vanuit de Rabo-
bank, de Dorpsraad en het bestuur 
van de Boeremert.

Stichting Manege De Raam 
houdt vlooienmarkt
Op zondag 20 oktober as. organi-
seert het bestuur van manege D'n 
Perdenbak een grote vlooienmarkt in 
de binnen manege in Lieshout, aan 
de Provinciale weg 26. Wilt u een 

kraam huren, max. 60 kramen en 
vol=vol, kijk op onze site voor meer 
informatie www.stichtingderaam.nl. 
De vlooienmarkt is open voor pu-
bliek van 10.00 tot 15.00 uur.

Nieuw PostNL kantoor in Coop Tax
PostNL opent in 11  september 
2013 een nieuw Postkantoor in 
Coop Supermarkt Tax in Liempde. 
Dit Postkantoor neemt de dienst-
verlening over van het Postkan-
toor in Henk van der Doelen in 
Liempde.

Coop Tax vindt het noodzakelijk 
dat er zoveel mogelijk diensten 
voor de inwoners van Liempde 
moeten blijven bestaan. Dit is goed 
voor de leefbaarheid van het dorp.  
Onlangs zijn de noodzakelijke aan-
passingen gedaan om deze nieuwe 

service te verwezenlijken. Klanten 
kunnen vanaf 11 september in 
Coop Tax aan de Nieuwstraat 59 
terecht voor de vertrouwde post-
zaken zoals het kopen van post- 
en pakketzegels, het wereldwijd 
versturen van brieven, pakketten 
en aangetekende post. 

Het Postkantoor is door de verrui-
ming van de openingstijden zeven 
dagen geopend. Ma-Zat 8/20 uur 
en Zondag 14/ 18 uur.

Bibliotheekpunt Liempde viert eerste lustrum 
met open dag
Op zondag 22 september viert het 
bibliotheekpunt in Liempde haar 
eerste lustrum met een open dag. 
Het bibliotheekpunt heeft zich 
sinds de opening in 2008 bewe-
zen als een waardevolle voorzie-
ning voor jong en oud in de ac-
tieve dorpskern Liempde. De open 
dag, die te bezoeken is van 11.00 
tot 15.00 uur, heeft een gevari-
eerd programma voor iedereen. 
 
De open dag wordt opgeluisterd 

met live muziek. Voor alle be-
zoekers is er tijdens de open dag 
een leuke attentie. Fleur, de lokale 
Liempdse Voorleeskampioen, komt 
mooie verhalen voorlezen aan alle 
jonge kinderen. Bezoekers kunnen 
onder leiding van Anita Verboom 
creatief bezig zijn en zeepkettin-
gen maken. Rieky Schellekens laat 
zien hoe je een vogelhuisje kunt 
maken.  

En voor wie het aantal bladzijden 

van de stapel boeken raadt, is er 
een leuke prijs te winnen.
Wie overweegt lid te worden van 
Bibliotheek de Meierij, heeft he-
lemaal een goede reden om naar 
de open dag te komen, want elk 
nieuw lid ontvangt tijdens de open 
dag een boekenbon ter waarde 
van € 5,-. 

Het bibliotheekpunt is te vinden 
aan de Dorpsstraat 34b in het 
voormalige ‘washok’.   
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Zwagers fietsen door Zuid-Europa

Wederom, zoals in andere jaren, 
maakten de zwagers Jo Verbakel 
en Ben van Oorschot een fiets-
tocht in het zuiden van Europa.

De tocht begon met een trein-
reis naar Alessandria in Italië. Van 
daaruit begon hun tocht van zo’n 
ruim 1400 kilometer. Ze fietsten 
vanuit de startplaats omlaag en bij 
de Cote d’Azur aangekomen volg-
den ze deze tot aan Nice. Niet echt 
een ideale omgeving om te fietsen, 
want het is er enorm druk met au-
to’s, motoren en scooters. Er wordt 
hard gereden en de hele kustweg 

is een grote parkeerplaats voor alle 
strandbezoekers. Niet zelden lig-
gen de zonaanbidders al voor 8 uur 
‘s morgens al op het strand. Jo en 
Ben proberen zo veel mogelijk zelf-
voorzienend te zijn en kamperen 
en koken onderweg zelf.

Dat betekent dat ze nogal wat 
kilo’s aan bagage meedragen en 
onderweg proviand en water moe-
ten bemachtigen en een geschikte 
camping zoeken die soms niet 
dicht bezaaid zijn. Na Nice richting 
Vence en alvast een voorproefje 
van het vele klimmen, zoals het 

volgende Gorges du Verdon. Ze 
fietsten de linkeroever waar wei-
nig autoverkeer is; de Canyon is 
erg diep en indrukwekkend. Verder 
langs de Durance richting De Ca-
margue, een groot moerasgebied 
met flamingo’s en wilde paarden, 
en helaas ook talrijke muggen; ze 
wilden er weer zo snel mogelijk 
weg.

Omhoog fietsend net onder Avig-
non ligt een prachtig oud aqua-
duct die lang geleden door de 
Romeinen werd gebouwd, het 
zogenaamde Pont du Gard. Een 
bezoekje was de entreeprijs zeker 
waard. De Rivier de Gard een tijdje 
volgend fietsten ze richting de Ce-
venne en aansluitend de Gorges du 
Tarn, een van de mooiste stukken 
van de reis. De tocht eindigde in 
Millau waar de fietsbus hen weer 
meenam voor de thuisreis. Jo was 
weer verantwoordelijk voor het 
uitstippelen van de route, iets wat 
hem op het lijf geschreven is. Hij 
vond de mooiste weggetjes. Jo en 
Ben hebben weer genoten van het 
heerlijke warme weer, de vriende-
lijke mensen onderweg, de prach-
tige dorpjes en vergezichten en de 
prachtige klimmen naar de talrijke 
cols. Nu weer wat nieuws beden-
ken voor volgend jaar.

Brood bakken vóór en door kinderen bij de “Kienehoeve”
De zomer blijft gelukkig nog even 
in onze contreien! De vrijwilligers 
van Kinderboerderij “Kienehoe-
ve” organiseren daarom op zon-
dag 15 september a.s. vanaf 13.30 
uur het traditionele broodjes bak-
ken door kinderen! 

Er zijn voldoende ingrediënten in-
gekocht om een groot aantal kin-

deren de gelegenheid te geven 
hun, misschien wel eerste, broodje 
zelf te bakken! Natuurlijk mogen 
ze de pas gebakken broodjes be-
smeren of beleggen met iets lek-
kers naar keuze!
Dat de broodjes alleen door en 
vóór kinderen worden gebakken 
spreekt voor zich. Naast het brood 
bakken bij de boerderij en de vele 

daar aanwezige dieren is er in het 
park Kienhoef ook nog de prach-
tige speeltuin. Reden genoeg om 
zondagmiddag a.s. een bezoek te 
brengen aan park Kienehoeve. Ie-
dereen is van harte welkom! Het 
bezoek aan de boerderij en het 
broodbakken zijn beiden gratis. 
We verwachten ook bij deze acti-
viteit veel kinderen!

Tropicalparty in jeugddisco The Joy

De vakantie zit er weer op, maar op 
vrijdag 13 september gaan we de 
vakantiesfeer weer helemaal terug-
brengen met het thema Tropical! 

DJ Jari en DJ Bart brengen de stem-
ming er in met de lekkerste zomer-
hits. Dat wordt dansen en zingen in 
je meest zomerse outfit. Van 19:30 
uur tot 22:30 uur. Jeugddisco The 
Joy, Oude Lieshoutseweg 7 (naast 
de hoofdingang van De Beckart).

The Joy is de uitgaansgelegen-
heid voor jeugd van 11 tot en met 
15 jaar uit Boskant, Olland, Rooi, 
Nijnsel en omgeving. The Joy is 
extra vet voor jeugd uit groep 
8! Vanaf september hebben we 
voortaan iedere 2e vrijdag van de 
maand een party. Zet ook vrijdag 
11 oktober in je agenda, dan hou-
den we een Halloweenparty!! 

Kofferbakverkoop tijdens 
Boskant Kermis
Wellicht hebt u al jarenlang spul-
len op zolder liggen of in de ga-
rage die in geen jaren gebruikt 
zijn. Zonde om weg te gooien, te 
goed voor de vlooienmarkt  maar 
niemand heeft er profijt van. Daar 
kan verandering in komen want 
de buurtverenigingen Boskant 
-West, Ritabuurt en Beukenbuurt 
organiseren samen met carnavals-
vereniging de Lèpkes, een koffer-
bakverkoop op zaterdagmiddag 
19 oktober van 13.30 tot 17.00 
uur. Tevens is er een tweedehands 
speelgoed- en kinderkledingmarkt 
op het Ritaplein. 

Het wordt weer een feest om Bos-
kant kermis op zaterdagmiddag 
te bezoeken. Naast kermisvertier 
biedt het centrum van Boskant 
volop verstrooiing met aanvul-
ling van kofferbakverkoop en een 
speelgoed- en kinderkledingbeurs.  
Wilt u via kofferbakverkoop uw 
spullen verkopen? Dan komt u met 

een volle auto, aanhanger, kruiwa-
gen of u legt de waren gewoon op 
een kleed. Natuurlijk dient u voor-
af een plek te reserveren. Voor de 
speelgoed- en kinderkledingbeurs 
worden kramen verhuurd.

Wat kost een standplaats?

•  Een afgebakende plek voor kof-
ferbakverkoop kost € 8,00. Dat 
geldt zowel voor een auto, aan-
hanger, kruiwagen als een kleed.

•  Voor een auto plus aanhanger 
reserveert u een dubbele plek 
voor € 13,00 

•  Een marktkraam op de kinder-
beurs huurt u voor acht euro 

Reserveer snel voordat alle plek-
ken bezet zijn via Krista de Brou-
wer tel: 0413-479630 of 
d.brouwer24@upcmail.nl  

Afscheids- en welkomstfeest 
in café de Dorpsherberg
Ton en Marion hebben enkele weken geleden de sleutel van 
café de Dorpsherberg overgedragen aan Bert en Jola. Zaterdag 
21 september staat in het teken van de wisseling van de wacht. 
Dan nemen Ton en Marion officieel afscheid. Ze willen iedereen 
bedanken voor de hele mooie jaren die ze er hebben beleefd. 

Bert en Jola heten iedereen van harte welkom die café de 
Dorpsherberg een warm hart toe draagt. Om 20.00 uur wordt 
het glas geheven om het afscheid en het welkom te vieren! Na 
23.00 uur is natuurlijk nog steeds iedereen welkom. Alleen 
dan is de drank verkrijgbaar tegen een gereduceerde prijs.

Kom het glas heffen! U bent van harte welkom!

Olland kermis bij 
de Dorpsherberg!!

Zaterdag 28 september: 
100% Katoen

Zondag 29 september: 
Torpedo Duo (met zangeres)

Maandag 30 september: 
Torpedo Duo

 Pastoor Smitsstraat 48, 5491 XP Olland, 0413-473428 
info@dorpsherbergolland.nl | www.dorpsherbergolland.nl

Ton en Marion Bert en Jola
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Een studievriend had zich voor twee personen opgegeven bij een 
busmaatschappij, prachtige reis volgens het flyertje, inclusief interes-
sante verkoopdemonstratie. “Ben je gek geworden?” vroeg ik hem, 
“denk  je echt dat ik daarmee vertrek?” “Welnee, joh, gewoon la-
chen en moet je zien wat je allemaal krijgt!” diende hij van repliek. 
Inderdaad, het A5-je zag er veelbelovend uit, met om te beginnen 
voor iedere deelnemer een transistorradio. Voor de bezoekers van de 
verkoopdemonstratie was er in ieder geval een gratis reistrolley en een 
uitgebreide gereedschapset. Nou, dat kwam nog eens goed van pas 
voor een arme student als ik, zeker die fancy schroevendraaiers met 
futuristische greep, ik kreeg er zelfs zin in.
De ochtend van vertrek was druilerig en grauw, terwijl de opstap-
plaats ergens midden in een woonwijk van ons dorp was, zonder 
schuilmogelijkheid. Natuurlijk had ik geen paraplu bij me en datzelfde 
overkwam mijn reisgenoot een paar dorpen verderop, maar daar had 
het nog harder geregend. Het viel niet mee om een plekje voor hem 
gereserveerd te houden want drie dames wilden persé naast elkaar 
zitten in plaats van achter elkaar. Toen de verzopen kater echter  de 
bus instapte en druipend, over de dame naast mij gebogen, een uit-
gebreid gesprek begon, weken de vriendinnen barmhartig uiteen en 
besloten wat verder naar achteren plaats te nemen. Volgens mij wa-
ren ze alle drie lid van de bond van Katholieke Plattelandsvrouwen, 
want de ene rook naar kippen, de tweede naar varkens en de laatste 
naar koeien, feestelijk gelardeerd met een vleugje Boldoot of “4911”. 
Ze waren in elk geval doorgewinterde busreis-ervaringsdeskundigen, 
want ik had inmiddels al wat tips en trucs opgevangen om als eerste 
bij de toiletten te zijn, om de beloofde gratis maaltijd bij het raam te 
kunnen nuttigen en om als laatste bij de cadeau’s  te zijn, want dan 
kon je eventueel rekenen op een extra exemplaar, gewoon omdat de 
organisatie te lui was het overgebleven spul mee naar huis te nemen. 
Ik dacht aan de afbeeldingen op de folder….
De koffie met “heerlijke koek” in het wegrestaurant bleek een lauw 
bakkie slap aftreksel van gisteren met een voorverpakt miniplakje 
droge peperkoek. En vooruit ging het weer, “door de mooie omge-
ving van Duitsland” met als eindbestemming Düsseldorf, waar ruim-
schoots gelegenheid was “te genieten van de Duitse gastvrijheid”. 
De “smakelijke driegangenmaaltijd” in een gedateerde vreetschuur 
aan de rand van de stad was werkelijk een treurige bedoening, met 
’n kleurloos kopje soep met wat sliertjes vermicelli en wat gedroogde 
peterseliekruimels, vervolgens een te hard gebakken schnitzel, bedol-
ven onder bruine blubber, snotgare doperwten, wortelen en zompige 
gebakken aardappelen. Het toetje was een plak ananas uit blik met 
een toef fabrieksslagroom en een gedroogde kers. Zelfs de drie erva-
ringsdeskundigen beklaagden zich over het gebodene. De grote pul-
len bier, die wij als enigen bestelden, brachten wat verzachting in de 
misère. Na de lachwekkende verkoopdemonstratie, waarin schapen-
vachten voor de gevoelige rug, elektrische dij- en kruisverwarmers 
tegen blaasontsteking en heuse vibrators als “multifunctionele massa-
gestaven” de revue passeerden, ging de reisleiding over tot uitreiking 
van de geschenken: De forse transistorradio bleek niet zoals afgebeeld 
op de folder maar had de grootte van een pakje sigaretten. De ge-
reedschapsset betrof een fragiel plastic koffertje met de afmetingen 
van een sigarendoos, terwijl de magische schroevendraaiers gewone 
pruldingen waren, waardeloos. Dus hadden we voor die vijftien gul-
den alleen maar prullaria gekregen, slappe koffie en gevangenis-eten. 
Nou, goed dan, de echte waar-voor-je-geld zat ‘m in de terugreis: Net 
buiten de stad, op een soort Henri-Dunantboot, wachtte ons een 15 
minuten durend live-optreden van niemand minder dan de one and 
only Ronnie Tober. Werkelijk, een heel bijzondere ervaring……

Schnitzel met Jägersaus, niet uit een pakje (4 pers.)
4 schnitzels, liefst kalfs-, van uw favoriete slager
250 gr champignons, 2 sjalotten, 1 teen knoflook
2 eetlepels gehakte peterselie, 1 eetlepel tomatenpuree
1 glas droge witte wijn, 1 flinke eetl. bloem, 1 eetl. boter, 3 dl bouillon
Snijd de champignons in plakjes en snipper de sjalotten en knoflook. 
Bak de champignons in de boter op hoog vuur aan, dan het vuur lager 
en de sjalot en knoflook erbij. Smoor glazig en voeg dan de tomaten-
puree toe. Laat ca. 5 minuten zo “ontzuren”. Doe er dan de wijn bij 
en laat bijna geheel verdampen. Strooi de bloem erover en roer goed 
door. Laat ca. 5 minuten garen. Giet er dan roerend de bouillon bij en 
laat de saus binden.  Flink peper erover en proef af op zout. Strooi er 
op het laatst de peterselie over. Bak ondertussen de schnitzels ca. 5 
minuten aan elke zijde op matig vuur. Ze mogen wel kleuren maar niet 
te bruin worden. Mooi witbiertje erbij?

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

Busreizen

21 september – 23 november

Expositie Eric van de Ven in Het Bastion

Van 21 september tot en met 23 no-
vember houdt Eric van de Ven een 
expositie bij Het Bastion.

Uitgangspunt voor Eric van de Ven 
bij het schilderen: 
” Allerlei vormen dringen zich op 
aan mensen. Sommige vormen doen 

je denken aan andere dingen. Die 
vormen probeer ik op te zoeken of 
zelf te maken. Ze worden zo geschil-
derd dat het niet direct iets voor-
stelt, maar dat het iemand op een 
bepaalde, persoonlijke gedachte kan 
brengen. Het is dus logisch dat die 
vormen er geabstraheerd uitzien.”

“Ik vind de gebruikte vormen veelal 
bij wandelingen in de natuur, waarbij 
het (hoog)gebergte een goede inspi-
ratiebron vormt, maar ook elemen-
ten uit het Nederlandse landschap 
komen aan de orde. Herhalingen 
van vormen in de natuur orden ik op 
mijn manier op het doek. Zo zorgen 
zij voor een patroon dat decoratiever 
is dan in de natuur zelf. De relatie 
met de natuur en het landschap blijft 
bestaan door bepaalde vormen van 
ruimtesuggestie. Belangrijk is dat het 
schilderij monumentaal blijft.”

Ook het dagelijks leven, allerlei 
voorvallen, vormen een inspira-
tiebron. Daarbij manifesteren zich 
ook andere geabstraheerde vor-
men, zoals die van het menselijk li-
chaam. Op deze manier wordt een 
eigen wereld geschapen, die tot 
stand komt door het schilderen op 
een experimentele manier. Hierbij 
wordt vooral gebruik gemaakt van 
losse pigmenten.

Die eigen wereld maakt Eric van de 
Ven ook door het combineren van 
foto’s. In deze fotocollages worden 
stukjes werkelijkheid (zo kun je een 
foto definiëren) bij elkaar gebracht 
om een nieuwe werkelijkheid te 
creëren. In andere gevallen vormen 
de foto’s een reconstructie van het 
oorspronkelijke, maar wel op een 
eigen manier.

De Vresselse beeldhouwers

Een nadere kennismaking met Joke Slegers

Op dit moment loopt er een beel-
denexpositie in de kruidentuin van 
het Sint Paulusgasthuis in Sint-Oe-
denrode. Zeven Vresselse Beeld-
houwers laten daar in die oase van 
rust gedurende de maanden augus-
tus en september hun recente werk 
zien. In deze reeks artikelen zullen 
we wekelijks nader kennismaken 
met een van deze beeldhouwers. 
Deze week: Joke Slegers:

We laten Joke aan het woord:
“Na mijn werk in het basisonder-
wijs, als adjunct directeur van een 
basisschool en leraar creatieve 
vakken, heb ik mij toegelegd op 

het beeldhouwen in hardsteen.
In de jaren dat ik daarmee begon  
heeft mijn werk een grote veran-
dering ondergaan.
Door ervaring heb ik veel geleerd 
over natuursteen en het bewerken 
daarvan.

In mijn beginperiode werkte ik 
veelal met zachtere steen en met 
veel vijl- en schuurwerk. Ik was 
vooral met het eindresultaat bezig. 
Dit heb ik los kunnen laten en nu 
werk ik meer met hardere steen 
waarin het hakken met beitels mijn 
voorkeur heeft. En ik ben meer met 
de steen zelf bezig want die heeft 

ook wat te zeggen, dit leidt tot sa-
menspel  waardoor het scheppen 
van vorm intenser en plezieriger 
wordt. Mijn inspiratie vind ik in de 
mens met zijn emoties. 

Ik heb diverse cursussen en work-
shops gevolgd en momenteel zit ik 
op de kunstacademie, waar ik mij 
verder wil bekwamen in de dis-
cipline beeldende vorm en werk 
nu in twee groepen ‘Het beeld-
houwers collectief  ‘Bascule’ en 
de ‘Vresselse Beeldhouwers’.  Het 
werken in een groep geeft mij in-
spiratie, het werken alleen is voor 
mij heel rustgevend.

Beeldhouwen geeft mij een enor-
me rust, de hectiek van alle dag 
gaat dan aan mij voorbij. Wanneer 
een beeld klaar is geeft het me een 
gevoel van afstand nemen, we 
gaan weer uit elkaar, en is er even 
tijd nodig alvorens je weer aan 
een nieuw project kan beginnen. 
Ik vind het een voorrecht om mijn 
werk op zo’n mooie plek in jullie 
dorp te mogen laten zien.”

Van Joke Slegers staan de volgen-
de kunstwerken in de kruidentuin:
#26 ‘Torso’, Franse kalksteen, ge-
patineerd , #7 ‘Samen’, arduin, #25 
‘Olifant’, arduin en #16 ‘Moeder’, 
arduin.                                                                                                                                        

Fotocompetitie ‘Rooi natuurlijk cultureel’
Stichting ‘Roois Cultureel Erf-
goed’ (RCE) zet zich - sinds 2003 
- in voor versterking van de iden-
titeit van Rooi: hoe kan ons dorp 
dat aan cultuur en natuur al veel 
te bieden heeft, zich nóg beter on-
derscheiden. 

Precies dit heeft RCE gekozen als 
thema van de fotocompetitie ‘Rooi 
natuurlijk cultureel’: de rijkdom 
aan natuur en cultuur in één fo-
tografisch beeld  weergeven. RCE 
daagt iedere amateur-fotograaf – 
jong én oud – uit dit in foto’s zicht-
baar te maken. 

RCE viert haar 10-jarig jubileum 
met diverse activiteiten. Ook met 
een fotocompetitie waar iedere 
amateur-fotograaf  in Sint-Oe-
denrode aan kan deelnemen.  Op-
dracht is: Rooise cultuur of natuur 
op een artistieke en verrassende 
manier eigentijds en herkenbaar in 
beeld te brengen.  Cultuur en na-
tuur mogen ruim worden opgevat. 
Onder ‘cultuur’ en ‘natuur’ wordt 
alles verstaan wat Sint-Oedenrode 
te bieden heeft aan historie, bos-

sen, plantsoenen, volksfeesten, 
traditie, muziek, enzovoort. Kort-
om: alles wat ons leven in Rooi die 
extra kleur en klank geeft. Voor 
deze fotocompetitie zijn er drie 
deelnemerscategorieën: - Jeugd 
tot en met 12 jaar – Jongeren van 
13 tot en met 17 jaar – Volwasse-
nen vanaf 18 jaar.

De ingezonden foto’s worden be-
oordeeld door een jury; daarnaast 
is er ook een publieksbeoordeling. 
Binnen elke categorie is er dus een 
juryprijs én een publieksprijs voor 
de winnende ‘Foto’s van Rooi’.  De 
prijzen bestaan uit: een foto-af-
druk op acrylglas, een waardebon 
van € 150,-, deelname aan de ex-
positie ‘Foto’s van Rooi’ in het Ge-
meentehuis, en plaatsing van deze 
foto’s in de Gemeentegids 2014.

Ieder kan met 3 foto’s aan de com-
petitie deelnemen. Inzendingen 
zijn mogelijk tot en met 19 oktober 
2013. De deelnemers sturen hun 
inzendingen in via de site van RCE 
(www.rooiscultureelerfgoed.nl), 
waar het publiek ze kan bekijken 

en beoordelen. De voorwaarden 
die voor deze competitie gelden, 
zijn ook op deze site te vinden.

Verdere informatie: 
www.rooiscultureelerfgoed.nl,
Bestuur Stichting Roois Cultureel 
Erfgoed: Richard de Visser, vice-
voorzitter, Korenlaan 80, 
5491 NH Sint-Oedenrode,
475074.

Rietveld bestratingen Rietveld bestratingen, 
het bestratingsbedrijf 

dat zich
onderscheidt door 

vakmanschap.

Componistenlaan 3
5491 LB  Sint-Oedenrode

Tel/fax: 0413-479368
Mob.: 06-17640224

www.rietveldbestratingen.nl
Voor al uw siertuinen, terrassen,

bedrijfspleinen, opritten en reparaties www.verkeersschoolschellekens.n l

Mobiel: 06-43581407
e-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl

 Autorijles bij Chris, 
vraag familie/vrienden 

hoe dat is !
€ 38,50 per lesuur
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                                                                                Nieuwe groepstrainingen bij Sportcentrum van den Oever 
                                                                                
                                                                                                                   Dinsdag                                                           Woensdag

                                                                                           Body-ABS: van 09.00-10.00 uur                             Bodypump: van 18.30 – 19.30 uur
                                                                                                * 30 minuten Aerobics – 30 minuten buikspieren workout      Zumba: van 19.30 – 20.30 uur

                                                                                                                         Vrijdag

                                                                                       Extreme Workout: van 09.00 – 10.00 uur
                                                                                             Kinderdans (4 t/m 5 jaar): van 15.00 – 15.45 uur

                                                                                                                         Spinning

                                                                                    Vanaf heden nieuwe Spinningbikes bij Sportcentrum van den Oever!
                                                                                    Al onze lessen worden verzorgd door erkende en gediplomeerde 
                                                                                    instructeurs. Bij Sportcentrum van den Oever maken we géén gebruik
                                                                                     van virtuele displays, dus laat u verassen door een pittige workout!                           

                                                                                                                  Fitness en Cardio-Fitness 

                                                                                     Bij Sportcentrum van den Oever heeft u ten allen tijde deskundige 
                                                                                      begeleiding die u op weg helpt naar uw doelstelling. Tevens kunnen 
                                                                                     wij u een Persoonlijk trainingsprogramma’s op maat aanbieden.

 

wielersport Burgemeester Maas vijfde op NK wielrennen voor burgemeesters

Dit jaar was het officiële Nederland-
se Kampioenschappen Wielrennen 
voor burgemeesters in Sint-Oeden-
rode. Peter Maas, onze eigen bur-
gervader, eindigde daarbij als vijfde. 
De wedstrijd vond afgelopen vrijdag 
plaats op de wegen van het bedrij-
venterrein ‘De Kampen’. Joost van 
Oostrum, de burgemeester van het 
Utrechtse Rhenen, werd Nederlands 
Kampioen.

Al vele jaren strijden de Nederlandse 
burgemeesters er op de fiets om wie 
van hen het snelst is. Dit jaar had-
den de burgemeesters van Schijndel 

en Sint-Oedenrode de eer om deze 
wedstrijd te mogen organiseren. Vrij-
dagmiddag om halfzes vertrokken 
tien burgemeesters voor 25 rondjes. 
De gemeentesecretarissen, die dit 
jaar voor het eerst ook mee reden 
moesten vijf rondjes meer afleggen 
over de Alfred Nobelstraat, de Ma-
rie Curiestraat en de Jan Tinbergen-
straat.

Veertig kilometer per uur is me net 
wat te veel
Burgemeester Peter Maas eindigde als 
vijfde. “In het begin heb ik aansluiting 
gezocht bij de koplopers. Maar veer-

tig kilometer per uur, is me net wat te-
veel”, vertelt Maas direct na zijn aan-
komst. “Maar uiteindelijk heb ik toch 
nog een gemiddelde snelheid van 
zo’n 36 kilometer per uur gereden”. 
Vooral in het begin had Peter Maas 
naar eigen zeggen wat opstartproble-
men. “De eerste paar ronden gingen 
niet soepel, maar na een ronde of drie 
had ik de draai te pakken. Toen ging 
het als in een roes”. Dat het vanzelf 
ging bleek wel, want Maas reed na-
dat hij zijn 25 ronden had afgelegd 
vrolijk nog een ronde extra. 

Joost van Oostrum, de burgemeester 

van Rhenen in de provincie Utrecht 
was het snelst. De burgemeester van 
het Zuid-Hollandse Bergambacht 
eindigde als tweede voor zijn col-
lega Marco Out uit Borger-Odoorn in 
Drenthe.

Gemeentesecretarissen voor het 
eerst erbij
Dit jaar maten ook de gemeente-
secretarissen voor het eerst hun 
krachten met elkaar. Zij moesten vijf 
ronden meer rijden dan de burge-
meesters. Bert Klaucke uit Ridderkerk 
was de snelste secretaris, Jan Schelle-
vis uit Lisse eindigde als tweede voor 
Henk Mensink uit de gemeente Peel 
en Maas.

Voorafgaand aan de wedstrijd re-

den de deelnemers aan de wedstrijd 
nog met andere collegaburgemees-
ters een toertocht door het Groene 
Woud. Ook oud burgemeester Piet 
Schriek reed nog een keer mee. “Er 
waren best nog veel collega’s die ik 
nog van vroeger ken”, zo vertelde 
Schriek.

Handelsweg 16, 5492 NL Sint-Oedenrode
Tel.: 088-2914888

Email: info@heliheftruck.nl
Website: www.heliheftruck.nl

Heli Lifttrucks Nederland B.V.

Heli Lifttrucks Nederland B.V. is de exclusieve importeur van Heli 
vorkheftrucks in Nederland. Naast de verkoop van intern transport-
apparatuur zijn verhuur en onderhoud zeer belangrijke activiteiten.

Ter versterking van ons team zoeken wij op korte termijn een

Commercieel binnendienst 
medewerker m/v

(32/40 per week)

Tot jouw taken behoren:
•  Ondersteuning van het verkoopteam: 
   o.a. orderverwerking alsmede het opstellen van offertes.
• Diverse secretariële werkzaamheden. 
•  De boekhouding waarnemen gedurende zwangerschapsverlof en 

vakanties.

Wat verwachten wij van jou?
• Energiek, enthousiast en gevoel voor commercie!
• MBO/HBO werk- en denkniveau. 
• Goede mondelinge en schriftelijke 
   uitdrukkingsvaardigheden (Nederlands, 
   Engels en Duits). 
• Boekhoudkundige ervaring.
• Stressbestendig. 
• No-nonsense instelling.

Sollicitatie
Wij bieden een goede collegiale werk-
sfeer en een leuke, zeer afwisselende 
baan!

Graag een korte brief met CV 
richten aan D. Vernooy.

Borchgrave 41, Sint-Oedenrode 
Tel. 0413-477049

Gezocht
studerende 

medewerker(ster), 
vanaf 18 jaar, 

voor vrijdagavond en 
zaterdag.

Interesse?
 

stuur een mail 
met foto naar: 

sintoedenrode@primeranet.nl

PERSONEEL

PERSONEEL
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antoon Vervoort pakt koningstitel

Twee Rooise schutters naar het 
WK junioren

handboogschieten

Dinsdagmiddag schoten bij de Ro-
zelaer de veteranen vanaf 55 jaar 
hun wedstrijden. Deze keer is ge-
streden voor de Koningstitel 2013. 
Dit is de belangrijkste wedstrijd 
van het jaar voor de veteranen van 
Ontspanning. Na een wedstrijd 
van 30 pijlen werd bekend wie 
zich een jaar lang Koning van de 
Rozelaer mag noemen. 

Er namen dit jaar 10 schutters aan 
het duel deel, waarvan de mees-
ten toch wel wat zenuwachtig en 
gespannen waren. Het blijft een 
hele speciale wedstrijd. De wed-
strijd zelf verliep goed en het bleef 
tot het laatst spannend. Na 25 pij-
len gingen 2 schutters gelijk aan 
de leiding met een gemiddelde 
score van 9 punten. Na 30 pijlen 
was uiteindelijk Antoon Vervoort 
de beste schutter en nam hiermee 
de Koningstitel over van Jan van 
Bergen die zich een jaar lang Prins 
mag noemen. Ridder werd verras-
send Albert van Ofwegen. De sco-
res waren: Antoon Vervoort 270, 
Jan van Bergen  268, Albert van 
Ofwegen 258, Jan van Erp 247, 

Leo van Breugel 243, Ron Spijker 
238, Jan Gordijn 230,  Toon Her-
mes 189, Jan Habraken 172 en Jan 
Lathouwers 153.

Op zaterdagavond zijn 3 jubilaris-
sen gehuldigd die 12,5 jaar lid wa-
ren van Ontspanning nl.: Marjelein 
van de Staak, Jan Versantvoort en 
Jan van Bergen. De jubilarissen 
kregen een plaquette en een bos 
bloemen. De jeugd van Ontspan-
ning is weer begonnen met de 
trainingen op woensdagavond. 
Vanwege het mooie weer hebben 
zijn nog 1 keer buiten getraind.
Sjef en Piet van den Berg heb-
ben op zaterdag in Ysselsteyn de 
vierde selectiewedstrijd voor het 
WK junioren in China geschoten. 
Sjef schiet op 70 meter bij de juni-
oren. In de kwalificatie schoot hij 
678 punten. Hij ging als eerste ge-
plaatst naar de finale. Van de zes 
finalerondjes wist Sjef er 4 te win-
nen en 2 eindigden gelijk in 5-5. 
Sjef gaat als hoogst geplaatste ju-
nior naar het WK. Piet schiet bij de 
cadetten op 60 meter. Hij schoot in 
de kwalificatie 639 punten en ging 

als derde geplaatst naar de finale. 
Hij won vijf rondjes en verloor er 
twee. Hij eindigde gedeeld tweede 
met Jan van Tongeren van Concor-
dia. Piet eindigde als vijfde voor de 
selectie voor het WK. Hij mag dus 
niet mee met het cadettenteam. 
Jan van Tongeren wist zich wel te 
plaatsen voor het team.

Op zondag werd de interland Ne-
derland – België 25 meter 1 pijl ge-
schoten in Schijndel. Piet van den 
Berg en Jan van Tongeren stonden 
in het juniorenteam van Neder-
land. Dit team versloeg de Belgi-
sche junioren overtuigend met 20 
– 0. Nederland won de wisselbeker 
met een groot verschil: 110 – 50. 
Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond. Op dinsdagmiddag 
wordt er bij de Rozelaer geschoten. 
Vrijdagavond is de clubavond met 
steeds weer een andere wedstrijd 
uit het jaarprogramma. De leden 
hebben een eigen sleutel en kun-
nen vrij trainen als de accommo-
datie niet bezet is. De jeugdtrainin-
gen zijn op woensdagavond.

Ridder albert van ofwegen, koning antoon Vervoort en prins Jan van Bergen

badminton Iedere week een uurtje recreatief 
badminton spelen…

Is dat ook iets voor jou? … dan 
ben je van harte welkom bij ons 
groepje van de Rooise Badminton 
Club dat op vrijdagmorgen van 
09.00 – 10.00 uur sportief actief 
is in de gloednieuwe sporthal De 
Streepen in Sint-Oedenrode.

Francien, Lisette, Riky, Moni-
que, Corinna, Jolanda, Jan, Oe-
bel en Henny zoeken nog enkele 
medespelers/-speelsters. Een spor-
tieve inzet en gezelligheid staan 
voorop. Leeftijd maakt niet uit, 
iedereen wordt in de groep opge-

nomen.
Heb je belangstelling, kom gerust 
naar de sporthal om vrijblijvend 
enkele keren mee te spelen … het 
bevalt ons in ieder geval prima.

Handboogvereniging Concordia
Op zaterdag 7september werd in 
het Limburgse IJsselstein de 4e 
selectiewedstrijd voor het junio-
ren en cadetten WK gehouden.

Jan van Tongeren van Concor-
dia schoot in de eerste ronde 334 
punten. Een evenaring van zijn 
persoonlijk record. In de 2e ronde 
over 36 pijlen op 60 meter wist 
hij zijn eigen persoonlijk record te 
verbeteren met 2 punten (336). 
Van de daarop volgende zeven 
persoonlijke duels wist Jan er vijf 
te winnen. Op deze dag heeft Jan 
voldoende punten binnengehaald, 

zodat hij op zaterdag nog de uit-
nodiging thuis kreeg om op 13 ok-
tober deel te nemen aan het WK 
voor junioren en cadetten in Wuxi-
China. Van harte gefeliciteerd Jan 
van Tongeren van Concordia. Ook 
Sjef v.d. Berg van Ontspanning die 
bij de junioren mag deelnemen 
aan het WK, proficiat. Al met al 
doen onze Rooise jeugdschutters 
het zeer goed.

Dag-gastkoning schieten 2013
Het Sint-Jorisgilde ontvangt re-
gelmatig groepen gasten, die ken-
nis komen maken met kruisboog-
schieten en de tradities van het 
gildewezen.  Deze gasten strijden 
dan in groepsverband om de titel 
van de beste schutter, die de titel 
van dagkoning krijgt. 

Na het afgelopen seizoen zijn de 
dagkoningen op zondag 22 sep-
tember 2013 om 14.00 uur uit-
genodigd op het gildeterrein, Ol-
landseweg 123. Zij kunnen dan 

met elkaar kennis maken en zij 
kunnen weer laten zien dat zij het 
schieten met de kruisboog onder 
de knie hebben. De beste schut-
ter zal dan de titel dag-gastkoning 
mogen dragen. Naast de dagko-
ningen is ieder van harte welkom, 
die geïnteresseerd in kruisboog-
schieten en de tradities van het 
gildewezen.
Informatie: Bert Markgraaff; 
Tel: 0413-479411
E-mail: 
Bert_Markgraaff@hotmail.com

WWW.PIXELBOXDESIGN.NL

RUUD VAN DE POL
HEUVEL 17 SINT-OEDENRODE
06 24809565
INFO@PIXELBOXDESIGN.NL

GRAFISCH ONTWERP
DRUKWERK
WEBSITES

DeMooiRooiKrant: 
als je meer wilt 

weten!
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PER 1 SEPTEMBER IS HEALTHCITY 
SINT-OEDENRODE EEN BASIC-FIT CLUB CLUB

Onbeperkt sporten v.a.

per maand

€15,95

GRATIS
INSCHRIJVEN 

HANDDOEK &

BIDON KADO

Nieuw in Sint–Oedenrode
Bremhorst 4

tegenover / nabij camping De Kienehoef

LIV
E 

G
R

O
EP

SL
ES

SEN • LIVE GRO
EPSLESSEN

€ 5,95

VOORDELEN BASIC-FIT 
SPORTPAS: 
✓ ÉÉN SPORTPAS VOOR HET HELE GEZIN

✓  ÉÉN SPORTPAS TE GEBRUIKEN IN HEEL 

NEDERLAND BIJ 88 CLUBS

✓ VIRTUELE INDOOR CYCLING

✓  LIVE EN/OF VIRTUELE 
GROEPSLESSEN

Handboogvereniging Concordia
KV Rooi weet helaas niet te 
winnen van Klimroos
Zondag 8 september stond alweer 
de tweede wedstrijd van de bui-
tencompetitie op het programma 
tegen Klimroos uit Hoogeloon. 
Net als vorige week begon KV 
Rooi sterk aan de wedstrijd. 

KV Rooi wist Klimroos de eerste 15 
minuten te verassen met de aan-
valstechnieken, dit lieten ze ook 
zien door binnen 10 min. twee 
mooie doorloopballen te maken en 
hiermee de wedstrijd te openen. 
Echter na deze 15 minuten ver-
anderde de ploeg uit Hoogeloon 
hun verdedigende tactiek. Al snel 
wist Klimroos hierop te antwoor-
den en scoorde tweemaal, 2-2. 
KV Rooi had moeite met de tac-
tiek van Klimroos en liep tegen een 
achterstand aan die verder opliep. 
De meiden waren niet meer scherp 
genoeg en verslapten. Klimroos 
maakte hier gebruik van en zette 
vele aanvallen op. Het lukte de 
eerste helft niet meer om het goe-
de spel van het eerste kwartier te 
herpakken. Voor de rust wist Klim-
roos nog vijf keer te scoren, hierop 
wist KV Rooi niet te antwoorden 

en zo ging KV Rooi de rust in met 
een 7-2 achterstand. 

In de rust kreeg de groep een pep-
talk van de trainer/coach John 
Nooijen, waarin vooral duidelijk 
werd gemaakt dat het team ver-
trouwen in zichzelf moesten heb-
ben en meer felheid moest tonen. 
De gretigheid de felheid en het 
vertrouwen misten ze het tweede 
stuk van de eerste helft, dus na de 
rust probeerden KV Rooi zich hier-
in weer te herpakken. De tweede 
helft startte het team met meer 
zelfvertrouwen en KV Rooi her-
pakte de mooie aanvallen weer, al-
leen verzuimde KV Rooi de kansen 
af te maken en het gat werd de 
tweede helft groter. 

Toch wist KV Rooi na de rust nog 
4 keer te scoren van afstand en via 
wederom mooie doorloopballen. 
Helaas was dit niet meer genoeg 
om Klimroos bij te houden, want 
ook Klimroos bleef scoren, waar-
door de wedstrijd eindigde met 
een eindstand van 14-6. 

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

Argo op Europese Masters 
Kampioenschappen

Van 1 tot en met 7 september 
werd in het Pieter van den Hoog-
enband Zwemstadion in Eindho-
ven de Europese Masters Kam-
pioenschappen gehouden. Aan 
dit evenement hebben ruim 5100 
Masters, in de leeftijd van 25 tot 
92 jaar, deelgenomen in de disci-
plines zwemmen, schoonspringen 
en synchroon zwemmen. Namens 
Argo hebben Ron, Janna, Marielle 
en Martijn deelgenomen.

Op maandag kwam Janna van den 
Einden in actie op de 200m wis-
selslag zij werd 3e in haar serie in 
een tijd van 3.14.98. Donderdag 
stonden voor Ron Lenting twee 

afstanden op het programma: de 
50m vlinderslag waarbij hij ge-
deeld 4e werd in zijn serie met een 
tijd van 0.33.82. En de 100m vrije 
slag waarbij hij 7e werd in zijn serie 
in een tijd van 1.10.90. Voor Ma-
rielle Rooyakkers stond de 100m 
vrije slag op het programma, zij 
werd 1e in haar serie in een tijd 
van 1.14.14. Janna kwam ook uit 
op de 100m vrije slag, zij zwom 
deze in 1.13.84 goed voor een 3e 
tijd in haar serie. Daarnaast namen 
Martijn, Marielle, Ron en Janna 
donderdags deel aan de 4x50m 
vrije slag estafette, zij zwommen 
deze in 2.04.41, goed voor een 2e 
tijd in de serie.

Op vrijdag kwam 
Martijn te Molder in 
actie op twee afstan-
den: de 50m vrije 
slag die hij aflegde in 
0.29.70, en de 100m 
rugslag die hij aflegde 
in 1.14.14.

Open water zwem-
men
Afgelopen zaterdag 
hebben Luc, Fleur, 
Dana, Roel en Ma-
rit deelgenomen aan 
het 4de Openwa-
terzwemevenement 
Merwedekanaal die 
gehouden werd aan 
het Sluiseiland in Vi-
anen. Luc van Eijnd-
hoven behaalde een 
eerste plaats op de 
500m vrije slag in een 
tijd van 8.21.58. Ook 
de andere zwemmers 
hebben goede pres-
taties neergezet: Fleur 

Gibbels: 3e op de 3000m vrije slag 
in 53.53.40; Dana Janssen: 1000m 
vrije slag in 17.53.76; Roel Jans-
sen: 500m vrije slag in 09.24.26 
en Marit van Weert: 1000m vrije 
slag in 15.29.64.

Komend weekend
Komende zaterdag wordt de laat-
ste Open Water wedstrijd van dit 
seizoen georganiseerd in Recrea-
tiepark De Kurenpolder te Hank, 
aanvang 10.45 uur.
Komende zondag staat de eerste 
binnen wedstrijd van dit seizoen 
op het programma, de Solo in 
zwembad De Wiemel in Deurne, 
aanvang 14.00 uur.

zwemmen
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D’n Toel Internationaal in het nieuw

Afgelopen dinsdag kregen alle 
spelers van d’n Toel internatio-
naal hun nieuwe kleding uitge-
reikt. Peter Opheij auto´s, Eric van 
Liempd afbouw, Raymond van de 
Ven parket, DeMooiRooiKrant, 
Mark van den Akker timmerwer-
ken, bierbrouwerij Hertog Jan en 
Michael Toelen  zijn de sponsoren 
die dit mogelijk gemaakt hebben.

De spelers Arno van Rosmalen, 
Hein Jansen, Freddie der Kinderen, 
Raymond van de Ven, Mark Leen-
ders, Jeffrey van Liempd, Kenneth 
School, Jarno Kapteijns en coach  
Mark van den Akker willen hen 
graag via deze weg bedanken. Na 
de shirtuitreiking speelde het eerste 
team van d´n Toel internationaal 
tegen de huidige Europees kam-
pioen uit Hoorn. Raymond, Hein, 

Fred en Arno deden heel goed hun 
best en haalden de eerste drie legs 
naar zich toe. Echter in de vierde 
leg moesten ze toch hun meerdere 
erkennen. In de vijfde leg herstelde 
d´n Toel internationaal weer snel 
en won uiteindelijk de wedstrijd 
met 12 tegen 1. Afwezig op de 
foto: Jeffrey van Liempd, Mark 
Leenders en Jarno Kapteijns

darten

V.l.n.r.: Hein Jansen, arno van Rosmalen, Mark van den akker, Raymond van de Ven, 
Freddie der kinderen, kenneth School, eric van liempd, Michael Toelen en Peter opheij

Softtippers verdienstelijk tweede in 
Schijndelse zomeravondcompetitie
Een gedeelte van het team van 
café ’t Kofferen, café van Ouds 
en café de Kafmolen hebben sa-
men met darters uit Berlicum een 
zomeravond steelcompetitie ge-
gooid. Deze begon in mei en ein-
digde in juli. 

De tegenstanders waren voorna-
melijk steeltip darters .Dat dit geen 
problemen had gegeven was al 
duidelijk geworden in de compe-
titie toen het team verdienstelijk 
tweede werd in de competitie met 

maar een leg verschil. Afgelopen 
zaterdagavond was er het eind-
toernooi in Schijndel. De softtip-
pers gingen met volle moed naar 
het toernooi. Ook hier gaven de 
spelers hun visitekaartje af. Ze 
werden ook hier tweede vlak ach-
ter het team van café ’t Zuid. Deze 
spelers spelen al langere tijd in de 
hoogste divisie bij het steeltip dar-
ten. Volgend jaar zullen de spelers 
weer aan deze Schijndelse compe-
titie meedoen om nog beter uit de 
verf te komen.

Duiven Van Houtum in de prijzen

duivensport

Op zaterdag 7/9 werd de natour-
vlucht  vanuit Laon vervlogen 
(260 km voor jonge en oude dui-
ven.) Gelost om 9.45 uur werd 
door 434 jongen en 62 oude dui-
ven van Rooise liefhebbers aan de 
vlucht begonnen.

Zowel bij de oude als jonge dui-
ven werd de eerste geklokt door 
W. v. Houtum. Eerste jonge om 

12.36 uur (snelheid 1542 m.p.m.) 
en oude 12.40 uur (1510 m.p.pm.) 
De eerste 15 bij de oude waren: 
W. v. Houtum: 1,6,7,9.  J. v. Box-
meer: 2,3,4,8,10,11,12,13,14,15. 
H. Janssen: 5. De eerste 15 bij de 
jonge waren: W. v. Houtum: 1,3,4. 
H. v. Boxmeer: 2,9,10,11. A. v. 
Sinten: 5,6,12. J. v. Boxmeer: 7,14. 
J. v. Laarhoven: 8 . TH. v. Houtum: 
13,15.

Sjaak Verhoeven wint ook 
kermiswedstrijd vissen
Ook dit jaar hield de Eerste Rooise 
Hengelsport Vereniging weer een 
kermiswedstrijd en dat Sjaak Ver-
hoeven kan vissen bewees hij hier 
nogmaals. 

Na het winnen van de vakantie-
wedstrijd schreef hij ook  deze op 
zij naam met 1094gr. Rest van 
de uitslag: P. v/d Niewenhuizen 
379gr, 3e B. de Beer 360gr. De 
laatste wedstrijd van het prijsvis-
sen is gewonnen door K. Brands in 
vak A met 1917gr, 2e P. v/d Pasch 

vakB 196gr, 3e R. de Haan vak A 
637gr. Zaterdag 21 sept. wordt de 
verrassingswedstrijd gevist. Deze 
wordt gehouden aan het  Cathalij-
nepad. Fe deelname is voor junio-
ren en de senioren. De dames van 
de senioren mogen hier  natuurlijk 
ook aan meedoen. Men dient wel 
voor uiterlijk 15 sept. in te schrij-
ven bij de ”Borchmolen”. Op deze 
avond is ook onze jaarlijkse feeste-
lijke prijsuitreiking van de diversen 
competities. Alle leden zijn hier na-
tuurlijk welkom. 

vissen

Gratis proefduik bij 
duikvereniging Aqua Libre

duiken

Heeft u tijdens uw vakantie lekker 
gesnorkeld en wilt u nu leren dui-
ken? Heeft u op uw vakantieadres 
een duikbrevet gehaald en wilt 
u zich verder hierin bekwamen? 
Dan is er de mogelijkheid om ko-
mende winter in Sint-Oedenrode 
uw duikbrevet te halen, zodat u 
bij een volgende vakantie klaar 
bent om het onderwaterleven te 

kunnen gaan aanschouwen.

Op 4 oktober 2013 organiseert 
Aqua Libre een introductieduik 
voor iedereen die geïnteresseerd 
is in duiken en die dit  wil uitpro-
beren. Ook diegene met een duik-
brevet en weinig ervaring kunnen 
hier kijken of voor hun een opfris-
cursus van toepassing is.

Duikvereniging Aqua Libre bestaat 
27 jaar en is een vereniging met 
ongeveer 60 leden. Het motto “ 
kom gezellig duiken bij onze ver-
eniging, kun je nog niet duiken 
dan leren we het je” geeft al aan 
dat gezelligheid bij hun hoog in 
het vaandel staat. Ze geven 1 tot 
4 sters NOB/CMAS opleidingen en 
om je verder te bekwamen hebben 
ze diverse specialties. Daarnaast 
verzorgen ze duikvakanties naar 
het buitenland.

Binnenkort beginnen weer de 
nieuwe duikopleidingen voor 
2013/2014.  Deze opleiding 
wordt gehouden in het zwembad 
de Neul, iedere vrijdagavond van 
21.15 tot 22.30 uur, waar u onder 
leiding van ervaren gediplomeerde 
instructeurs op een veilige ma-
nier uw brevet kunt halen, zodat 
u op uw volgende vakantie goed 
voorbereid  de onderwaterwereld 
kunt gaan verkennen. Heeft u in-
teresse?  Voor verdere informatie 
en aanmelden:

Hans Bolwerk 0413-476724 of kijk 
op www.aqualibre.nl.

BMX jeugd crosst er op los

bmx

Zaterdag 7 sept. hebben Jelt de 
Bie, Bas Verhagen, Lex en Alex 
Veldt en Ilse Verhagen meege-
daan aan interclubswedstrijd die 
over drie wedstrijden gaan.

In het Algemeen Klassement zijn 
ze geworden:
Jelt: 1e bij de Boys 9 jarigen
Bas: 2e bij de Boys 10 jarigen
Lex: 4e bij de Boys 10 jarigen
Alex rijdt bij de cruissers all en is in 
het klassement 6e geworden. Ilse 
rijdt bij de girls 14 jarigen en werd 
in het algemeen klassement 6e.
 
Op zondag 8 sept. hebben de 
rijders de 8e A.K. gereden in 
Wijchen.
Bij deze de uitslagen:
Jelt de Bie: Open klassen boys 8/9 
girls. Manches: 3 x 6e.
Bas Verhagen: boys 8/9 girls. 
Manches: 3 x 2e, halve finale 3e, 
finale 3e.
Lex Veldt:  boys 10/11 girls. Ma-
ches: 3 x 5e 
Kyro van Schijndel: boys 10/11 
girls. Manches: 2e, 5e en 5e.
Koen van der Wijst: boys 14/15 ja-
rigen. Manches 3 x 1, halve finale 
1e en finale 1e.
Jelt de Bie: Eigen klasse boys 9/10 
girls. Manches: 5e, 4e en 3e. Halve 
finale 6e, B-finale 5e.
Lex: Eigen klasse boys 10/11 girls. 
Manches: 4e, 2e en 3e, halve fi-

nale 5e en B finale 5e.
Bas: eigen klasse boys 10/ 11 girls. 
Manches: 3 x 3e, kwart 3e, halve 
finale 6e en B finale 3e.
Kyro: eigen klasse boys 10/11 
girls. Manches 3 x 1e, kwart 1e, 
halve 4e en A finale 3e.
Wessel: eigen klasse boys 12 ja-
rigen. Manches 3 x 1e, kwart 1e, 
halve finale 4e en
A finale 4e.
Koen: eigen klasse boys 15/16 ja-
rigen. Manches 3 x 1e, halve finale 
1e en A-finale 1e.
Alex: cruissers all. Manches: 7e, 6e 
en 6e, B-finale 4e.

Jelt de Bie

Mooie wedstrijden tijdens Ollandse 
Biljartkampioenschappen

Onderstaand treft u de uitslagen 
aan van de op maandag 9 sep-
tember  gespeelde wedstrijden. Er 
zijn op de derde speelavond weer 
mooie wedstrijden gespeeld. Al-
les hangt af van de vorm van de 
avond. Bijzondere en tevens korte 
partijen werden gespeeld door 
Mark Verhagen en Jos Essens. 
Mark maakte zijn partij uit in 14 
beurten met een gemiddelde van 
1.79 en zijn grootste serie van 6. 

Jos had slechts 16 beurten nodig 
om zijn partij naar zich toe te trek-
ken. Hoge series werden gemaakt 
door Gerard v.d. Tillaart (19), Rien 
v.d. Spank (16), Michael Toelen 
(12), Peter van Driel (9)  en Peter 
Markus (8). 

Uitslagen D’n Toel: 
Rien v.d. Spank 9 – Michael Toelen 
9; Bas v.d. Tillaart 8 – Willem Voets 
2; Joost Hungerink 7 – Jan de Jong 

7; Bert v.d. Plas 3 – Mark Verhagen 
10; Peter Markus 10 – Maarten 
van Hoof 5.

Uitslagen De Dorpsherberg: 
Jos Essens 10 – Martin Huyberts 6; 
Jo v.d. Biggelaar 6 – Peter van Driel 
10; Gerard v.d. Tillaart 10 – 
Johnny van Oorschot 7; Rene 
Bodet 9 – Rien Kastelijn 6; Harrie 
v.d. Heijden 7 – Jos Markus 2; 

biljarten
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Afgebeelde set 
van 959,- voor 695,-

KOOPJESHOEK

+ 50%
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE ONLINE WINKEL OP

65 JAAR DE WIT: NU EXTRA VEEL JUBILEUMAANBIEDINGEN!
DE NR.1 IN KAMPEREN, TUIN EN SPORT

Tuinmeubelshow
• Enorm assortiment tuin-, 

lounge- en serremeubelen

• Naast sets ook de mogelijkheid 
stoelen en tafels zelf te 
combineren!

• Uit voorraad leverbaar

• Bezorgservice

199,-
SETS VANAF239,99

144,-

              Frontera 280
• 4 persoons tunneltent met glasfi ber 

stokken, polyester tentdoek, PE grondzeil 
en een stahoogte van 190 tot 200 cm

Tentenshow
• Alle topmerken, o.a.: Cabanon, Bardani, Safarica, 

Nomad, Eureka, De Wit, Outwell, Coleman, 
Easy Camp, High Peak en Vango

OPRUIMING 
VAN TENTEN EN 

TUINMEUBELEN

40%
KORTING
NU
TOT

50%
KORTING
NU
TOT

TOT

KORTING

              Tennisset
• Ideaal racket voor de beginnende 

tennisser met een korte swing

• Set bestaande uit Head 
fl expoint 4 en Thermobag

69,99
179,95

            Voetbalschoenen
• Flinke kortingen op Puma voetbalschoenen

Competitiewedstrijden 
Cloeck en Moedigh

jeu de boules

Promotie voor het 3e team naar de 
hoofdklasse en het 4e team naar 
de 1e klasse. Hiermee sloot Cloeck 
& Moedigh afgelopen maandag-
avond de NJBB zomeravondcom-
petitie af. Een kampioenschap in 
hun klasse zat er voor beide teams 
juist niet in. 

Team 2 moest PV Tilburg 3 voor 
laten gaan en team 4 La Donée 
3. Op deze laatste wedstrijdavond 
werden door C & M alle wedstrij-
den gewonnen. Team 1, met als 
uitblinkers Kees Luijten/Jan vd 
Schoot/Henk Smulders, wonnen 
thuis met 7-2 van La Donée 1 en 
zijn daarmee op de 3e plaats ge-
eindigd in de hoofdklasse. Team 2 
won hun wedstrijd in Tilburg van 
La Donée 2 met 6-3 en eindigt 
daarmee op de 3e plaats in de 1e 
klasse. Het triplet Hennie van Eck/
Jan vd Loo/Ria vd Loo won 3 par-
tijen. Het 3e team won maar liefst 
met 8-1 hun uitwedstrijd tegen PC 
Oisterwijk 2 en eindigen op de 2e 
plaats in de 1e klasse met promo-
tie naar de hoofdklasse. Uitblinkers 
hierbij waren de triplets Johan van 
Kuijk/Anny Hartman/Rob van Ber-
kel en Ad vd Velden/Jan Bekkers/
Piet Habraken. Beide triplets won-
nen al hun partijen. Team 4 was 

deze avond vrijgesteld van spelen 
en moest toezien dat concurrent 
La Donée 3 hun wedstrijd won 
van PV Tilburg 4. Hiermee werd 
La Donée 3 alsnog kampioen in de 
2e klasse en eindigde team 4 op 
de 2e plaats met promotie naar de 
1e klasse. Team 5 won haar thuis-
wedstrijd met 5-4 van VOP Uden-
hout 2 en steeg  daarmee naar de 
3e plaats in de 2e klasse. Op het 
zondag door Cloeck & Moedigh 
georganiseerde NJBB Man-Vrouw 
toernooi ging de overwinning naar 
het doublet Jozien Beks/Bram Boo-
kelaar (5 +46). Op het moment 
dat het toernooi aanving werd het 
droog en kon de gehele dag met 
lekker weer worden gespeeld. Het 
publiek genoot van hoogwaardig 
jeu de boules spel met internati-
onale deelname uit België. Op de 
2e plaats eindigden Marion Oos-
terveen/Gijs Keulemans (4 +30) en 
3e werden Hariëtte en Johnny van 
Casteren (4 +22). Van onze eigen 
C & M spelers eindigden Ingrid vd 
Eijnden/Leon vd Rijdt als hoogste 
op de 6e plaats (4 +3). Het dou-
blet André vd Nieuwenhof/Gerrie 
vd Rijdt heeft in poule A om het 
doubletten clubkampioenschap 
van Cloeck & Moedigh de leiding 
weten te behouden (6 +47). Op 

de 2e plaats volgt nog steeds het 
doublet Jan van Erp/Angela Ger-
ritsen (5 +11). Verder zijn er een 
3-tal doublets die met 4 overwin-
ningen nog op het vinkentouw 
zitten. In poule B gaan nu 4 dou-
blets met 4 overwinningen aan de 
leiding, te weten Henk Strik/Ad vd 
Velden (+15), Rien v/d Rijt/Koen 
v/d Linden (+4), Ad Ketelaars/
Lineke den Boer (-1) en Hennie 
van Eck/Piet Habraken (-8). Maar 
ook hier zitten nog enkele doublets 
in de wachtkamer. Deze week val-
len de beslissingen welke doublets 
uiteindelijk naar de finales gaan.

Winnaars Man-Vrouw Toernooi 2013 met in het midden de 1e plaats, rechts de 2e plaats en links de 3e plaats.

Open Rooise Crosslopen Fortuna ’67

hardlopen

Zondag 22 september gaat al-
weer de 1e wedstrijd van de Open 
Rooise Crosslopen in park de Kie-
nehoef, aan de Zwembadweg in 
Sint-Oedenrode van start. Deze 
competitie, georganiseerd door 
SV Fortuna`67, staat open voor 
zowel leden als niet-leden van 
Fortuna`67.
 
Een mooie manier om je condi-
tie op peil te houden en mogelijk 
uit te bouwen. De belangstel-
ling van jeugd en volwassenen is 
nog steeds groeiende, getuige de 
deelname in voorgaande jaren. Dit 
loopevenement staat open voor de 
zeer jeugdigen en de wat oudere 
jeugd, die in verschillende catego-
rieën zijn ingedeeld. 
Ook voor de volwassenen is de 
keuze in afstand afgestemd op 
verschillende niveaus en capaci-
teit en daarom geen reden om ook 
niet eens mee te doen.

Alhoewel er na de laatste wedstrijd 
een klassement wordt opgemaakt 
is men vrij om los van de competi-
tie deel te nemen. Het programma 
is als volgt: zondag 22 september, 
zondag 27 oktober, zondag 24 no-
vember, zondag 26 januari en zon-
dag 23 februari.
Pupillen, geboren na 2002; Af-
stand: 900 mtr; Categorieën: Jon-
gensPC, JongensPB, JongensPA, 

MeisjesPC, MeisjesPB, MeisjesPA;

Junioren, geboren tussen 1995 en 
2002; Afstand: 1.800 mtr. Cate-
gorieën: JongensJD, JongensJC, 
JongensJB en JongensJA, Meisjes-
JD, MeisjesJC, MeisjesJB, Meisjes. 
Voor de jeugd is er geen samen-
voeging van categorieën! De juni-
oren starten om 10.30 uur, daarna 
starten de pupillen;
Inschrijven tot uiterlijk 15 minuten 
voor aanvang van de wedstrijd
De volwassenen, geboren voor 
1995;
Afstanden: naar keuze 4.800 mtr of 
8.000 mtr. Categorieën voor beide 
afstanden en voor zowel mannen 
als vrouwen: Senioren, 35, 45, 55, 
65+; Samenvoeging met een jon-
gere categorie vindt plaats indien 
in het eindklassement (na 5 wed-
strijden) minder dan 3 personen in 
de categorie zijn opgenomen; De 
volwassenen starten om 11.00 uur; 
Inschrijven tot uiterlijk 15 minuten 
voor aanvang van de wedstrijden.
Inschrijfgelden:
t/m 16 jaar € 1,00 per keer of 
€ 4,00 voor de gehele cyclus.Vanaf 
17 jaar € 2,00 per keer of € 8,00 
voor de gehele cyclus. Klassement: 
Pupillen en junioren over 3 beste 
prestaties. Senioren, 4.800 mtr en 
8.000 mtr over de 4 beste presta-
ties. Voorinschrijven is mogelijk via 
de website www.fortuna67.nl  

Mexicaanse middag bij 
VV Nijnsel/TVE Reclame
Geen tijd voor een lekkere uit-
gebreide siësta aanstaande zon-
dag. Rol je hangmat maar op en 
zet koers naar de kantine van VV 
Nijnsel.

Daar vindt aanstaande zondag na-
melijk een gezellige Mexicaanse 
middag plaats. Een sombrero hoeft 
niet per se - dat zal immers niet in 

de overvolle kantine passen – maar 
zorg er wel voor dat je goedge-
mutst bent en in bent voor een 
zonnig feestje. Mexicooo, Mexi-
iiicooooooo. De spelers van VV 
Nijnsel spelen thuis en mogen best 
merken dat de kantine op zijn kop 
staat. Hopelijk maken zij de Mexi-
caanse middag compleet door drie 
punten binnen te slepen.
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MHC dames en heren 1 gaan er weer voor

De Heren

Het team
Rooi heren 1 bestaat komend sei-
zoen uit 17 spelers. De mannen 
namen deze zomer afscheid van 
Frank Gräper. Hij maakte de over-
stap naar ‘proud of the south’ he-
ren 3. Frank wordt in de voorhoe-
de vervangen door de talentvolle 
Tom van den Akker, die overkwam 
van HC Eindhoven. Daarnaast is 
het team versterkt met de ervaring 
van Edo Swinkels, die na 11 jaar bij 
MEP in Boxtel gespeeld te hebben, 
terugkeert op het oude nest. 

Begeleiding
De begeleiding van de jongens be-
staat uit drie ijzersterke mannen. 
Coach Eugene Ficheroux pakt de 
heren stevig aan. Aan zijn rechter-
zijde geassisteerd door Rob van de 
Ven, die eerder al coach was van 
Dames 1. Het begeleidingsteam 
wordt ook dit jaar weer gecompli-
menteerd met manager John Teu-
nisse. 

Doelstelling
Er geldt dit seizoen een duidelijke 
doelstelling. Promotie naar de eer-
ste klasse. Dit kan zowel via het 
kampioenschap als via promotie-
wedstrijden bewerkstelligd wor-
den. 

Eerste wedstrijd
Afgelopen zondag speelden de 
heren weer voor het eerst voor de 
punten. In en tegen Nuenen werd 
een uitstekende wedstrijd gespeeld 
waarin de heren grote delen domi-
neerden. Ondanks de vele kansen 
die met goed spel gecreëerd wer-
den, slaagden de heren er niet in 
om de wedstrijd op slot te gooien. 
Kort voor tijd kwamen ze zelfs op 
achterstand toen Nuenen de 3-2 
scoorde. Met nog maar een paar 
minuten op de klok, kwamen de 
heren toch langszij. In de laatste 
seconde van de wedstrijd wist Jorn 
van het Hof een strafcorner te ha-
len. Willem van der Heijden haalde 
vernietigend uit waardoor de he-
ren de overwinning over de streep 

trokken en de drie punten mee 
naar Rooi brachten. Eindstand  3-4.

Nice to know
Prestaties moeten beloond wor-
den. Hoewel je bij een teamsport 
samen de punten verdient, is er bij 
Rooi heren 1 ook aandacht voor 
individuele prestaties. Zo wordt 
na iedere gewonnen wedstrijd een 
‘Man of the match’ aangewezen. 
Deze wordt democratisch gekozen 
door de spelersgroep. De begelei-
ding kan echter een veto uitspre-
ken. De beste individuele speler 
ontvangt het ‘Man of the match-
koffertje’ waaruit iedere keer een 
andere borrel tevoorschijn komt. 
Daarmee wordt vervolgens met 
het hele team geproost. De ‘Man 
of the match’ verzorgt voor de 
week erop een nieuwe borrel. De 
eerste gelukkige van het nieuwe 
seizoen was Willem van der He-
ijden, die tegen Nuenen driemaal 
trefzeker was.

 

De Dames
 
Team
Dames 1 beschikt dit seizoen over 
17 meiden en moet het dit jaar 
doen zonder Coralie Oerbekke, 
Michelle Beerens, Anne van Dijk 
en Eliane Wenstedt. Zij worden 
vervangen door Loes van der He-
ijden en Lin Schakenraad die na 
respectievelijk zeven en tien jaar 
terugkeren bij oude liefde Rooi. 

Begeleiding
De dames worden professio-
neel bijgestaan door coach Meta 
Bouwmans die haar sporen als 
coach verdiende bij de dames van 
MEP. Zij wordt bijgestaan door Jan 
Kemps, die naast een uitstekende 
assistent ook fysiotherapeut en 
looptrainer in zijn takenpakket 
heeft. 

Doelstelling
De dames promoveerden in mei 
naar de eerste klasse. Doelstelling 
is om zesde te worden in de poule 

bestaan uit twaalf Brabantse of 
Limburgse teams. Het linker rijtje 
moet volgens de dames en bege-
leiding haalbaar zijn. 

Eerste wedstrijd
De Rooise dames, die zondag he-
laas nog niet konden beschikken 
over de geblesseerde Iris van de 
Loo, speelden hun eerste compe-
titiewedstrijd uit tegen Venlo. Ven-
lo, dat een van de titelkandidaten 
is, ging sterk van start. De eerste 
helft werd dan ook voorname-
lijk op Rooise helft gespeeld. Re-
nee van de Broek keepte een hele 
sterke wedstrijd en hield haar team 
in de wedstrijd. De Rooise dames 
bleven rustig en gedisciplineerd 
verdedigen. Nadat een strafcorner 
mislukte was het bij een volgende 
Rooise aanval wel raak en scoorde 
Hilde Sijbers de eerste goal van het 
seizoen. Na rust kon de 1-0 voor-
sprong lange tijd worden vastge-
houden en werd er veel druk gezet 
op de Venlo ’se verdediging. On-
danks vele mooie aanvallen kwa-

men de Rooise dames niet meer 
tot scoren. Zoals dat zo vaak gaat 
in de sport, viel er aan de andere 
kant wel nog een goal. Een kwar-
tier voor tijd maakte Venlo gelijk. 
Met deze gelijke stand eindigde 
de wedstrijd. Een knap eerste punt 
dat vooral smaakt naar meer. 

Nice to know
De dames worden tijdens beide 
trainingen aangevuld met keeper 
Tom Nieuwkamp. Zoals de naam 
Tom al doet vermoeden is hij 
een man en geen vrouw. Tom is 
bloedfanatiek en daagt de dames 
tweewekelijks uit om hem te pas-
seren. Met name in het spelen van 
onderlinge partijtjes is een tweede 
keeper van groot belang. En als 
Tom de twee trainingen overleeft 
heeft, staat hij op zondag gewoon 
weer onder de lat bij zijn vrienden 
van heren 2. 

Algemeen
Aanstaande zondag is het Su-
perSunday op de Rooise hockey-
club. De dames spelen om 12.45 
tegen Eindhoven. De Eindhovense 
dames kwamen vorig jaar nog 
uit in de overgangsklasse en zul-
len het de Rooise dames dus niet 
gemakkelijk maken. De mannen 
spelen aansluitend om 14.30 te-
gen Heeze. Na afloop van beide 
wedstrijden zijn alle ‘vrienden’ 
van de beide vaandelteams, de 
sponsoren, de club van 50-leden 
en vrijwilligers van de vereniging 
uitgenodigd om het seizoen of-
ficieel te openen. Daarbij worden 
ook de nieuwe kleedkamers en 
berging geopend die deze zomer 
zijn gerealiseerd. Vrijwilligers Ben 
Kraaijvanger, Theo van de Loo, 
Ad van der Heijden, Bert van het 
Hof, Sjaak Aarts en Marga Kemps 
werkten de hele zomer om het 
clubhuis een update te geven. Via 
deze weg bedanken heren 1 en 
dames 1 deze vrijwilligers voor de 
geweldige prestatie! Er wordt af-
gesloten met een disco. 

hockey

Rooi Heren 1 beslist wedstrijd in laatste minuut
Na een wat stroeve voorbereiding 
begon Rooi Heren 1 afgelopen 
zondag  aan de eerste competi-
tiewedstrijd uit tegen Nuenen. 
Met twee nieuwe gezichten, Edo 
Swinkels, afkomstig van eerste 
klasseteam MEP en Tom van den 
Akker, afkomstig uit Eerste/Over-
gangsklasseteam HC Eindhoven 
begon Rooi aan de wedstrijd. 

Na een sterke start in de eerste 
helft was het toch Nuenen die na 
vijf minuten voor de openings-
treffer zorgde. Gelukkig werd het 
goede spel van Rooi doorgezet en 
kregen de Rooise mannen in de 
16e minuut een strafcorner. Deze 
werd in de rebound benut door 
Willem van der Heijden. 
Na de eerste helft was het Wil-
lem van der Heijden die in het 

begin van de tweede helft weer 
een strafcorner in de goal wist te 
pushen. Nuenen wist daarna twee 
keer te scoren waardoor de man-
nen uit Nuenen op 3-2 voorsprong 
kwamen. In de 69e minuut scoorde 
Tom van den Akker de gelijkmaker. 
Voordat het fluitsignaal klonk wist 
Rooi nog een strafcorner te versie-
ren in de laatste minuut. De wed-
strijd werd afgefloten, de corner 

mocht afgemaakt worden, met alle 
druk op Willem van der Heijden 
zijn schouders wist hij toch nog 
het winnende doelpunt te maken. 
Al met al, een erg spannende wed-
strijd die Rooi Heren 1 een goed 
begin aan de competitie heeft be-
zorgd.  Volgende week ontvangt 
Rooi Heeze H1 in Sint-Oedenrode 
om 14.30. Alle support is welkom!

v.l.n.r.: edo Swinkels, Thomas van de Ven, Joep Bastings, Bram Janus, Caspar Besancon, 
Dirk Moeskops, Bram van de Berk, Willem van der Heijden, eugène Ficheroux, onder vlnr: Mathijs van 
Roesel, Jop van den Broek, Jorn van het Hof, Wouter Deelen, Robin van de Ven, Tom van den akker.

v.l.n.r.: Jan kemps, lin Schakenraad, loes van der Heijden, Vera Schellekens, lisa van de Ven, Floor oppers, kyra Schellekens, 
karien Thielen, Sabine kuhne, Meta Bouwmans. onder vlnr: Renee van den Broek, Floor Rooijakkers, eefje Janus, elles kraaijvanger, 
Corinne van Uden, Pleun de leijer, Iris van de loo, Hilde Sijbers. (niet op de foto: annelous oerbekke)
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Dai Ippo 50 jaar: een reis door de tijd

Budovereniging Dai Ippo bestaat deze week 
vijftig jaar. Dat verdient een worp terug 
in de tijd. Ziet u deze prachtige foto’s? Ze 
geven een klein beetje weer wat Dai Ippo 
betekent, wat Dai Ippo uitademt en wat de 
club voor Sint-Oedenrode is; een ijzersterke 
club met een stevig fundament.  

In het voorjaar van 1963 waren de heer Wim 
Evers en Johan van de Burgt beiden werk-
zaam bij Nolte te Eindhoven. Wim Evers was 
lid van PVS Uden (Prestige Vorming School 
Uden), waar hij judoles volgde. Wim Evers 
en Johan van de Burgt bespraken samen al 
lopend naar het werk of er misschien in Sint-
Oedenrode ruimte was om zelf een Judoclub 
op te richten. Johan zei tegen Wim: “Ik doe 
altijd mee”. Zo zijn beide heren een aantal 
bekenden, vrienden en familieleden gaan be-
naderen. Daarna werd een ruimte gevonden 
bij “Ons Huis” in de Deken van Erpstraat. 
In september 1963 werd met deze groep le-
den gestart met trainen. Omdat Wim Evers 
leerling was bij PVS Uden, werd de club PVS 
Sint-Oedenrode genoemd. 
 
Na enkele jaren kwamen er steeds meer leden 
bij vanuit het Damianencollege. Een aantal le-
den van het eerste uur was gestopt met judo 
en naar verhouding werden het steeds meer 
leerlingen van het Damianencollege. Begin 
1967 stelde een pater voor om de aula van 
het Damianenklooster te gaan gebruiken voor 
de trainingen. Op 17 mei 1969 was sporthal 
“De Streepen” klaar. Daar kwam een prach-
tige judomat van 6×6 meter liggen. Op dat 
moment bestond de club nog maar uit acht 
leden.  PVS Sint-Oedenrode begon sinds de 
vestiging in sporthal “De Streepen” flink te 
groeien. Er werd besloten het een en ander 

officieel te maken. In 1973 had het bestuur 
statuten en een huishoudelijk reglement op-
gesteld. Op 11 december 1973 werd de eer-
ste algemene ledenvergadering gehouden en 
de statuten en het huishoudelijk reglement ter 
stemming voorgedragen. Dit heeft er toe ge-
leid dat de club met ingang van 1 januari 1974 
werd ingeschreven bij de JBN (NJJB is JBN ge-
worden en NJJA is opgeheven vanwege het 
overlijden van P.H. Beljaars).Tevens werd op 
dat moment de naam PVS Sint-Oedenrode 
veranderd in Dai Ippo. Dai Ippo betekent zo-
iets als “de eerste stap”. De club bleef groeien 
en is ergens rond 1975 weggegaan uit sport-
hal de Streepen en gaan trainen in de gymzaal 
van de Odaschool.  In 1979 is Dai Ippo ook 
begonnen met het organiseren van het Klom-
pentoernooi. Het wel bekende Klompentoer-
nooi is tot op heden een groot toernooi, zeer 
bekend in Nederland en daarbuiten.

Omdat de club bleef groeien en het gesjouw 
met de judomatten de levensduur niet ten 
goede kwam, keek de gemeente met het 
bestuur of er ruimte was voor een eigen 
dojo. Mede dankzij de sportraad werd een 
eigen dojo gebouwd in sporthal 
Kienehoef. Dat was in 1981. 
Dai Ippo zet als club al ja-
ren prima prestaties neer. 
Kijkend naar het aantal 
Zuid-Nederlandse en 
Nederlandse kampioe-
nen, zegt dat genoeg. 
Dai Ippo is een vereni-
ging die er toe doet, al 
vijftig jaar.

DAI IPPO 50 JAAR!
Dit willen we niet zomaar

voorbij laten gaan.
Daarom nodigen we u uit 

voor onze
feestelijke receptie op

14 september a.s.
van 18.00 tot 19.30 uur.

Bij familie Vervoort, 
Sluitappel 13a,

Sint-Oedenrode.

Graag tot dan.

Budovereniging Dai-Ippo

Kienehoef. Dat was in 1981. 
Dai Ippo zet als club al ja-
ren prima prestaties neer. 

VV Rooi is goed bezig. Er waait een frisse 
wind door de volleybalclub en dat is in alle 
geledingen van de vereniging te merken. 
Bij een nieuwe koers, een fris imago en 
een gezonde blik naar de toekomst hoort 
natuurlijk een nieuw tenue. Een glimmend 
outfit waar de club de komende jaren mee 
vooruit kan. 

Gisterenavond vond de presentatie plaats 
in sporthal de Streepen. We bewaren de 
onthulling nog even voor volgende week 
woensdag. We kunnen in ieder geval vast 
melden dat shirtsponsors Van den Berk as-
surantiën en Feroce uit Nieuw-Bergen trots 
zijn op het nieuwe outfit. Vanaf nu is er 
ook een volledig vernieuwde website in 
de lucht. Volledig belangeloos ontwikkeld 
door Positive uit Sint-Oedenrode.

Volgende week in DeMooiRooiKrant:  
onthulling nieuw tenue VV ROOI

volleybal

Annelieke Stoop in Brecht (B)
Afgelopen weekend heeft Annelieke Stoop 
deelgenomen aan de DAP wedstrijd in het 
Belgische plaatsje Brecht. 

Ze mocht als eerste starten van de dag in de 
proeftraining met de Arabische hengst FA 

Ezzam, in eigendom van Flaxman Arabians. 
Deze proef werd gewonnen met 66%. Daar-
na volgde de proef E7. Met Progress Kashmi-
ra Lazize werd hierin een zeer goede 2de prijs 
behaald met 65%. Progress Ysabella won de 
proeven A7 en A6 met allebei 67%.

paardensport

Huis-aan-Huis-blad met het o�  ciële gemeentenieuws.
Oplage 13.000: Sint-Oedenrode, Boskant, Nijnsel, 

Olland, Liempde, Sonnniuspark (Son).
A� egplaatsen: Schijndel, Lieshout, Mariahout, Son, Breugel, 

Eerde en Zijtaart
De krant is cross mediaal en gekoppeld aan: 
www.mooirooi.nl / www.DeMooiRooiKrant.nl
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Speciale actie Tuimeljudo

judo

Vier maanden: september t/m december 
voor maar € 35.00. Op woensdag van 
17.00-17.45 uur wordt een nieuwe groep 
opgestart voor het  tuimeljudo (3-5 jaar). 
Ze trainen de Dojo (oefenzaal) aan de Fre-
derikstraat 41 (bij Sportzaal de Kienehoef).
 
Tuimeljudo is de ideale voorbereiding op 
elke sport. Tuimelen is niet alleen de voor-
loper op jeugdjudo, het is een ideale voor-
bereiding voor jonge kinderen op elke an-
dere sport. Kinderen van 3-5 jaar komen bij 
tuimeljudo van Dai Ippo in aanraking met 
de basisbeginselen van bewegen. Ze leren 
onder meer rollen, vallen, balanceren en sa-
menwerken met andere kinderen. De kleine 
kinderen krijgen deze lessen in een vorm 

die aansluit op hun belevingswereld. Al op 
deze leeftijd leren kinderen op een veilige 
en respectvolle manier om te gaan met leef-
tijdgenoten.
 
Wat is de kracht van Tuimeljudo? De kinde-
ren leren zichzelf beter kennen - Ze komen 
lichamelijk in vorm, en bouwen kracht en 
conditie op. - Ze krijgen meer zelfvertrou-
wen. - Ze leren met frustratie omgaan. - De 
trainers zijn opgeleid in het geven van ver-
antwoorde, effectieve en motiverende les-
sen. - De kinderen leren rekening te houden 
met elkaar. Bij Dai Ippo werken ze alleen met 
gediplomeerde trainers. www.dai-ippo.nl. 
Interesse? Bel of e-mail naar Nicole van den 
Brand: 0413-478823, daiippo@upcmail.nl.
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Uitslagen

VV Nijnsel

Uitslagen senioren:
Odiliapeel 1 - Nijnsel/TVE Recl. 1   1-4
Nijnsel/TVE Recl. 2 - OSS’20 3  4-1
Gemert 13 - Nijnsel/TVE  Recl. 4  3-3
Sparta’25 10 - Nijnsel/TVE Recl. 5  9-0
Nijnsel/TVE Reclame 6 - ELI 4 afg.
WODAN VR1 - Nijnsel/TVE Recl. VR1 5-2
Nijnsel/TVE Recl. VR2 - Avanti’31 VR1 0-4

Programma senioren zo 15/9:
Nijnsel/TVE Recl. 1 - ELI 1  14:30u
Margriet 2 - Nijnsel/TVE Recl. 2 11:00u
Nijnsel/TVE Recl. 3 - NWC 5 12:00u
Rhode 7 - Nijnsel/TVE Recl. 4 12:00u
Nijnsel/TVE Recl. 5 - Boekel Sp. 7 10:00u
Nijnsel/TVE Recl. 6 - Erp 8 10:00u
Nijnsel/TVE Recl. VR1 - MVC VR1 12:00u
Ollandia VR1 - Nijnsel/TVE Recl. VR2  10:00u
Boekel Sport VR2 - Nijnsel/TVE VR3 12:00u

Uitslagen jeugd: 
Rhode C4 - Nijnsel/TVE Recl. C2   5-3
Nijnsel/TVE Recl. A1 - Schijndel A2   8-0
Nijnsel/TVE Recl. C1 - Gemert C3  5-1
ASV’33 D2G - Nijnsel/TVE Recl. D1 10-0
Nijnsel/TVE Recl. E1 - Rhode E3   0-12
Venhorst F2 - Nijnsel/TVE Recl. F1   17-0
Nijnsel/TVE MD1 - OSS’20 MD1   10-0

Programma jeugd za 14/9:
RKVV Keldonk A1 - Nijnsel/TVE A1 14:30u 
Erp C2 - Nijnsel/TVE Recl. C1 12:15u
Nijnsel/TVE D1 -Stiphout V. D2 11:30u
Boskant E1 - Nijnsel/TVE Recl. E1 10:30u
Gemert E7 - Nijnsel/TVE Recl.  E2 9:15u
Nijnsel/TVE Recl. F1 - Rhode F4 10:00u
Nijnsel/TVE Recl. F2 - Rhode F8 10:00u
Schijndel MD1 - Nijnsel/TVE MD1 11:45u

Ollandia

Uitslagen senioren: 
Mariahout 1-Ollandia 1   3-2
Ollandia 2-Boekel Sport 4   2-4
WHV Vr1-Ollandia Vr1   afg.

Uitslagen jeugd: 
WEC A2-Ollandia A1   2-3
Ollandia C1-Boskant C1   1-5
Gemert B3-Ollandia B1   3-3
Ollandia C1-Handel C1   1-10
Schijndel D4-Ollandia D1   0-7
Ollandia E2-DVG E3G   9-4
Venhorst F3-Ollandia F1   0-11

Programma senioren zo15/9: 
Ollandia 1-Fc Uden 1  14.30u
Blauw Geel’38 7-Ollandia 2  12.00u
Gemert 12-Ollandia 3   10.00u
Ollandia 4-Schijndel 12   10.00u
Ollandia Vr1-Nijnsel/TVE Recl. Vr2  10.00u

Programma jeugd za 14/9:
Ollandia A1-Boekel Sport A3   14.30u
Ollandia B1-Avanti’31 B2   14.30u
Rhode C3-Ollandia C1  v:12.00u
Ollandia D1-Blauw Geel’38 D6   11.30u
WEC E2G-Ollandia E1  v:8.30u
Blauw Geel’38 E11-Ollandia E2  v:8.15u
Ollandia F1-Rhode F6   9.30u
ODC MF4-Ollandia MF1   v:9.15u

Rhode

Uitslagen senioren:
Rhode 1 - Venhorst 1 5-3
Rhode 2 - Someren 3 6-0
Avanti’31 3 - Rhode 3 3-0
Rhode 4 - Mariahout 4 5-3
ASV’33 3 - Rhode 5 1-4
Blauw Geel 12 – Rhode 6 3-3
Boerdonk 2 - Rhode 7 5-1
Rhode 8 - Boekel Sport 7 3-1
Volkel 8 - Rhode 9 1-1
Nooit Gedacht VR2 - Rhode VR1 2-1 

Uitslagen jeugd za 7/9:
DVC ‘26 A1-Rhode A1  1-0
Rhode A2-WEC A2  0-1
Rhode B1-UDI’19 B2  8-2
ELI B1-Rhode B2  1-0
Rhode C1-SC Helmondia C1  3-3
Rhode C2-VOW C1  2-2
Keldonk C1G-Rhode C3G  2-3
Bavos C2-Rhode C4  7-4

Venhorst C2G-Rhode C5  1-5
Rhode MA1-Excellent MA1  0-8
Rhode MC1-FC de Rakt MC1  7-2
Heeswijk MD1-Rhode MD1  9-1
Rhode D1G-Boekel Sport D1  4-3
Boekel Sport D2G-Rhode D2  2-4
Boekel Sport D3G-Rhode D3  0-10
Rhode D5-Gemert D6  7-5
DVG E1-Rhode E1  1-7
Rhode E2-Erp E2  7-3
Nijnsel/TVE Recl. E1-Rhode E3  0-12
Rhode E4G-Boekel Sport E3  1-5
Boekel Sport E4-Rhode E5  2-14
Rhode E6-DVG E4  7-1
Irene E2-Rhode E7  4-12
Rhode E8-Stiphout V. E4G  6-3
Rhode E9-Venhorst E3  1-2
Rhode F1-S.V. Brandevoort F1  7-3
Rhode F2-Venhorst F1  10-0
ELI F1G-Rhode F3  1-2
Rhode F4-Irene F1  3-1
ELI F2G-Rhode F5G  2-5
Rhode F6-ST Fiducia/Elsendorp F1  8-2
Irene F2-Rhode F7  4-4
Rhode F8-Schijndel F6  1-4
Sparta’25 F6G-Rhode F9G  6-1
MVC F3-Rhode F10G  8-0

Programma senioren:
Margriet 1 - Rhode 1 14:30u
Blauw Geel’38 3 - Rhode 2 10:00u
Rhode 3 - SC Helmondia 2 12:00u
ASV 4 - Rhode 4 12:00u
Rhode 5 - OSS’20 5 10:00u
Avesteyn 4 - Rhode 6 10:00u
Rhode 7 - Nijnsel 4 12:00u
MVC 4 - Rhode 8 10:00u
Rhode 9 - DVG 7 12:00u
Rhode 10 - Schijndel 9 10:00u
Mariahout VR1 - Rhode VR1 11:00u
Nijnsel - Veteranen  16:30u

Programma jeugd za 14/9:
Rhode A1-UDI’19 A1  14:30u 
Erp A3-Rhode A2  14:45u 
Rood Wit’62 B1-Rhode B1  14:45u 
Rhode B2-VOW B1  14:30u 
Rhode B3-Erp B2  14:30u 
Mariahout B2-Rhode B4  14:30u 
Wittenhorst MA1-Rhode MA1 15:00u 
Volkel MC1-Rhode MC1  10:30u 
Rhode MD1-SCMH MD1  9:00u 
Mifano C1-Rhode C1  13:00u 
Venhorst C1-Rhode C2  13:00u 
Rhode C3G-Ollandia C1G  13:00u 
Rhode C4-Boekel Sport C3  13:00 u
Rhode C5-Blauw Geel’38 C7  13:00u 
ASV’33 D1-Rhode D1G  12:30u 
Rhode D2-ELI D1  11:30u 
Rhode D3-Avanti’31 D2  11:30u 
Rhode D4-Boekel Sport D5  11:30u 
Boekel Sport D6G-Rhode D5  11:45u 
Rhode E1-Stiphout V. E1G  9:15u 
Irene E1-Rhode E2  9:30u 
Rhode E3-ASV’33 E2G  9:15u 
ST Fiducia/Elsend. E1-Rhode E4G 11:30u 
Rhode E5-Avanti’31 E3G  9:15u 
WEC E3G-Rhode E6  9:30u 
Rhode E7-Boerdonk E1G  9:15u 
Venhorst E3-Rhode E8  10:00u 
Rhode E9 vrij 
Mifano F1-Rhode F1  9:30u 
ASV’33 F1-Rhode F2  9:15u 
Rhode F3-MVC F1  10:30u 
Nijnsel/TVE Recl. F1-Rhode F4 10:00u 
Rhode F5G-Mariahout F2G  10:30u 
Ollandia F1G-Rhode F6  9:30u 
Rhode F7-Mariahout F3G  10:30u 
Nijnsel/TVE Recl. F2-Rhode F8 10:00u 
Rhode F9G-Erp F6  10:30u 
Rhode F10G-VOW F3  10:30u 
Mini pupillen onderling  10:00u

VV Boskant

Uitslagen senioren
Fc Uden 1–Boskant 1  1-0
SCMH 3-Boskant 3  3-5 (beker)
Venhorst 4-Boskant 6  1-1 
(oefenwedstrijd) 

Uitslagen jeugd
VOW B1–Boskant B1  1-1
Boskant B1–MVC B1  2-4
Ollandia C1G–Boskant C1 1-5
Boskant C1–Venhorst C1  4-3
Boskant C2–DVG C3  7-5
Boskant D1–Boekel Sport D4  3-0
Ollandia E1–Boskant E1  1-8

Schijndel E4- Boskant E1 3-5
SV Brandevoort F7–Boskant F1  1-7 

Programma jeugd woe 11/9:
Nijnsel B1–Boskant B1  v.17:30u.

Programma senioren zo 15/9:
Boskant 1-SCMH 1  14.30u.
Erp 3-Boskant 2  13.00u.
Heeswijk 4-Boskant 3  10.00u.
Boskant 4-Avanti’31 5  12.00u
Boskant 5-Gemert 10  11.30u.
Blauw Geel’38 17-Boskant 6  10.00u.
Boskant 7-Avanti’31 12  10.00u.
VOW VR2-Boskant VR1  10.00u.

Programma jeugd za 14/9:
Gemert C3–Boskant C1  v.12:00u.
Boskant C2–Erp C4  a.13:00u.
SCMH D1–Boskant D1  v.10:30u.
Boskant E1–Nijnsel E1  a.10:30u.
Boskant F1–Handel F1  a.10:30u.
R. Lunet mini F1–Boskant mini F  v.9:30u.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Odisco

Uitslagen woe 4/9:
Odisco MW1 - Rooi MW1      11 - 11
Za 7/9:
Tovido C2 - Odisco C1                 3 - 2
Corridor D1 - Odisco D1             4 - 0
Zo 8/9:
Odisco 1 - Alico 1                      4 - 10
Odisco 2 - Corridor 4               4 - 15

Programma woe 18/9:
Odisco MW1 - Pr. Irene MW1     20:00u
Odisco C1 - OVC ’63 C1          18:45u

KV Rooi

Uitslagen:
Klimroos 1-KV Rooi 1  14-6
BMC 2-KV Rooi 2  14-7
Odisco MW 1-KV Rooi MW1  11-11 
Spoordonk MW 1-KV Rooi MW2  7-16
KV Rooi MW3-Avanti MW1  9-10
Altior A1-KV Rooi A1  10-13
Celeritas A1-KV Rooi A2  5-1
Alico C1-KV Rooi C1  4-1
Klimop C1-KV Rooi C2  7-1
KV Rooi D1-Rosolo D1  2-11
JES D1-KV Rooi D2  2-1 
KV Rooi E1-Klimroos E1  0-1
KV Rooi E2-VVO E1  0-6 

Programma woe 11/9:
KV Rooi MW 1-Corridor MW 1 a. 19.15u. 
KV Rooi MW 2-DSV MW 1 a. 20.30u.
Programma za 14/9:
KV Rooi A1-SVSH/KSV A1  a. 15.30u. 
KV Rooi A2-Prinses Irene A2  a. 14.30u. 
KV Rooi B1-VIOS B1  a. 14.00u. 
KV Rooi C1-Tovido C1  a. 13.00u. 
KV Rooi C2-Corridor C1  a. 11.15u. 
KV Rooi D2-Corridor D1  a. 11.00u. 
Altior E2-KV Rooi E2  v. 09.00u. 
De Korfrakkers F3-KV Rooi F1  v. 09.00u. 
Programma zo 15/9:
Corridor 2-KV Rooi 2  a. 10.30u.

KV Nijnsel

Uitslagen:
MW1-SCMH MW1  4-8
Nijnsel MW2-Be Quick MW2  5-10
Geko B1-Nijnsel B1  10-6
Corridor C1-Nijnsel C1  1-2

Programma di 10/9: 
Pr. Irene MW1-Nijnsel MW1  v.19.30u.
Woe 11/9: 
Geko MW2-Nijnsel MW2  v.19.00u. 
Za 14/9: 
Nijnsel A1-Flash A1  a.13.30u. 
Nijnsel B1-Tovido B1  a.12.00u. 
Nijnsel C1-Spoord. Girls C2  a.10.45u.
Nijnsel E1-Flash E1  a.9.30u.
Zo 15/9:
Nijnsel 1-Winty 1  a.9.30u. 

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 4/9:

1 Echtpr. Seegers en Mevr. J.Hendriks- 
Hr. H.v.Zon 58,85 % 2 Hrn. H.v.Erp- 
H.v.Genugten 57,81 % 3 Dms. 
W.v.Gerwen- A.v.Genugten 56,77 %.

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 5/9:
A-lijn: 1. Nellie & Ad Vervoort 67.08; 
2. Guus Plevier & Fried v.d. Laar 59.58; 
3. Heleen Wiers  & Frans v.d. Boomen 
58.33; 4 en 5 gedeeld: Betsie & Jan v. 
Gerwen 52.91 en Marietje v Aarle & Jo 
Verhoeven 52.91.
B-lijn: 1. Piet & Toon v. Schayk 65.00; 
2. Hannie d. Laat & Veva v.d. Wiel 
61.25; 3. An v.d. Vleuten & Ad v.d. 
Brand58.33; 4. Ans v.d. Laar & Jan-
neke v. Oosterhout 56.66.

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag clubcompetitie 4/9:
A-lijn : 1. Jan Machielsen & Henk Scha-
kenraad 60,83 2. Betsy van Kaathoven 
& Tiny v.d. Pasch 59,17 3. Hetty van 
Geffen & Lieke Pieters  56,67 4. Sjan 
van Acht & Thea van de Aker 53,75 
B-lijn 1. Will Schilder & Tino Hillenaar 
60,42 2. Irmgard Etman & Willem de 
Roo 56,25 3. Jetty van der Velden & 
Dirk Gillissen 54,17 (4)  Mies Stroeken 
& Gerard Verkade 51,04 (4) Nancy 
Lathouwers & Anni Oppers-van Box-
tel  51,04 C-lijn 1. Diny v.d. Biggelaar 
& Wilma v.d. Biggelaar 63,89 2. Will 
van Rooij & Mieke Vugs 55,56 3. Jan 
Verbunt & Christ Verhoeven 54,86 4.  
Nettie Hulsen & Jeanne Verberk 53,47

ZBC’01 Zijtaart

Vrij bridgen 3/9
A-lijn: 1. Riet v. Hout & Corry Kaste-
lijn 60,83 % 2. Cees v. Hout & Jo Ver-
hoeven 54,58 % 3. Jan Rijkers & Toos 
v. Berlo 53,75 % 4.Anny v.d.Hurk & 
Mien Verhoeven 53,33 % B-lijn: 1.Ad 
Koevoets & Jack Sebrechts 58,50 %  
2. Albert & Petra v.d. Hurk 57,08 % 
3. Harrie & Rina v. Berlo 56,67 % 4. 
Noud & Toos v. Zutven 56,00 %. 

Bridgeclub KBO Zijtaart

Competitie 6/9
A-lijn: 1.Cor & Marietje Mollen 64,58 
% 2.Tonny Kivits & Jan Langenhui-
zen 58,33 % 3.Toos v. Berlo & Jo 
v.Boxtel 53,75 % 4.Bert & Diny Kan-
ters 52,92 % B-lijn: 1.Toon v. Creij & 
Wim v.Os 64,58 % 2.Harry & Marietje 
v.d.Wijgert 62,50 % 3.Ad & Riet Koe-
voets 61,45 % 4.Tonny Rijkers & Pieta 
Verbakel 54,69 %  

Bridgeclub De Neul

Uitslag 9/9:
A-lijn: 1  Riet & Cees v Hout 61.20; 
2.Nellie Vervoort & Ad Vervoort 58.07; 
3. Netty & Jan v. Heeswijk 55.21; 
4. Mien v Schijndel & Ad v Hommel 
55.21.
B-lijn: 1. Mieke & Evert Vugs 58.33; 2. 
Wilmien & Albert v. Gastel 57.29; 3. 
Jo Evers & Jan Tacken 56.25; 4. Ria & 
Toon Habraken 55.90.
C-lijn: 1. Bertha v.d. Laar & Nellie Lat-
houwers 61.76; 2. Ans v.d. Laar & 
Addie Rijkers 58.07; 3. Ans v. Bakel & 
Riky v.d. Schoot 55.57; 4. Cor v. Ger-
wen & An vd Vleuten 54.97.
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.nl

hardlopen

Fortuna ‘67

BNO circuit Den Bosch, 6 september 
  
MeisjesJB  
1. Sanne van Lieshout verspringen 
4.06 
3. Simone van Wieringen verspringen 
3.36 
4. Sanne van Lieshout  00.200 m 
30,61 
2. Simone van Wieringen 01.500 m 

   6.47,78  
 
Mannen  
3. Patrick Sanders 01.500m 
4.34,52  
Patrick Sanders  
kogelstoten 
6.85 
JongensJB  
Marco Verbeek kogelstoten 
7.77 
Marco Verbeek 01.500 m 
4.53,36  
 
Kersenloop, Mierlo 7 september 
 
MannenTrim 
13. Mari van Houtum  
10.600 m 53.26
VrouwenTrim 
18. Tineke van Boxmeer 10.600 m 
1.02.10

Keienloop, Uden 8 september  
VrouwenTrim  
21. Manon van de Biggelaar 
05.000 m   29.07 J
37. Angela  Brus  
10.000 m   58.18 J
38. Astrid  Keeren 10.000 m 
  58.19 
Mannen  
2. Jeffrey van Hout Mannen 15.000 m 
  59.41 
Mannen40 
27. Jos van Uden Mannen50 10.000m 
  48.50 

Oirschotse Stoelloop, 
Oirschot 7 september 
 
Mannen 
5. Patrick  Sanders 10.000 m 
  37.50
Mannen35 
10. Thijs  Thielemans 10.000 m 
  38.58
Mannen45 
12. Peter van Rooij 10.000 m 
  52.03
Mannen65 
3. Peter  Hellings 10.000 m 
1.01.58
MannenTrim 
1. Marco  Verbeek 03.400 m 
  12.16
VrouwenTrim 
3. Sanne van Lieshout 03.400 m 
  16.01
4. Simone van Wieringen 03.400 m 
  17.02
25. Annette  Boonstoppel 06.700 m 
  39.50
Vrouwen45 
2.Tineke  Mous 10.000 m 
  51.14
MannenTrim 
76. Luc  Minderhoud 10.000 m 
  49.14
101. Henk  Heymans 10.000 m 
  52.32

 

Ga op de foto 
met de 
wereldbeker 
hockey!
Op zondag 15 september staat 
de wereldbeker hockey bij MHC 
Sint-Oedenrode. En jij kunt er-
mee op de foto! Voel heel even 
hoe het is om een echte wereld-
kampioen te zijn.

De hockey WK beker zal op 15 
september van 14.00 tot 16.00 
uur aanwezig zijn op de club. 
Iedereen mag ermee op de foto! 
Dus neem je vriendjes en vrien-
dinnetjes mee, je ooms en tantes, 
je papa en mama of wie dan ook!  
De genomen foto kan je later op 
www.rabosport.nl/ downloaden. 
Natuurlijk mag je ook met je ei-
gen telefoon foto's maken.
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Bart Raaijmakers
vv. Nijnsel

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Mijn naam is Bart Raaijmakers. 
Ik ben 8 jaar oud en woon in 
het buitengebied van Nijnsel sa-
men met mijn ouders en mijn 3 
broers: Frans, Alex en Wim.  Ik 
zit in groep 5 van basisschool Sint 
Antonius van Padua. Het leukste 
schoolvak vind ik tekenen. In mijn 
vrije tijd vind ik het leuk om din-
gen te sparen, te computeren en 
te voetballen. Dit jaar voetbal ik 
voor het 3de seizoen bij VV Nijn-
sel en ik speel nu in de f1. Ik heb 
geen vaste positie. Laatst was ik 
keeper. Dit vond ik erg leuk. Het 
leukste aan voetbal vind ik de bal 
hooghouden. Ik ben aankomen-

de zondag pupil van de week bij 
de wedstrijd VV Nijnsel/TVE Re-
clame tegen Eli.  

Ollandia ontvangt Fc Uden

Zuur verlies Boskant, ollandia

Prima start voor Rhode en Nijnsel

De eerste ronde van de nieuwe 
voetbalcompetitie is op de ver-
schillende Rooise velden zeer ver-
schillend beleefd. Rhode en Nijn-
sel wonnen ruim, terwijl Boskant 
en Ollandia in de slotminuten 
werden gepasseerd, terwijl ze op 
basis van het vertoonde spel wel 
een puntje verdienden.

Rhode – Venhorst 5-3 (4-1)
Ondanks gedonder in de perso-
nele bezetting kende Rhode een 
vlammende seizoenstart. „De eer-
ste dertig minuten waren perfect”, 
jubelde Theo van Lieshout na zijn 
debuut in de derde klasse. De 
4-0-stand was dan ook geen ge-
flatteerde weergave van de Rooise 
overmacht. Maar na een plotselin-
ge tegengoal vlak voor rust en een 
gemakzuchtige periode van Rho-
de-zijde in de tweede helft maakte 
de wedstrijd spannender dan strikt 
noodzakelijk. „Dat Venhorst te-
rugkwam naar 4-3 was nergens 
voor nodig, de zege had simpeler 
moeten zijn”, aldus Van Lieshout. 
Een heerlijke vrije trap van Paul 
Smeets, minder dan tien minuten 
voor het einde, boorde alle hoop 
van de bezoekers alsnog de grond 
in. Zondag moet Rhode naar de-
gradant en duiventil Margriet.

FC Uden – Boskant 1-0 (0-0)
Het was een tamme, ietwat saaie 
wedstrijd, zo gaf coach Henry van 
Wanrooy na afloop ruiterlijk toe, 
maar slechts nul punten was mis-
schien toch een iets te weinig eer 
voor Boskant. Op het kunstgrasveld 
van FC Uden was het na een vroe-

ge kans voor de bezoekers een ruim 
uur lang aftasten aan het begin van 
de nieuwe competitie. „Veel spe-
lers bleven onder hun niveau, en de 
inzet had ook iets meer gemogen”, 
oordeelde Van Wanrooy na afloop. 
Maar de 1-0 viel toch licht tegen 
de verhouding in. Uden was na de 
rust iets beter, maar naar het eind 
van de wedstrijd waren de beste 
kansen voor Boskant, dat zelfs een 
doelpunt afgekeurd zag worden 
wegens vermeend buitenspel. Een 
na veel gezeur gegeven en slecht 
verwerkte vrije trap bezegelde tien 
minuten voor tijd Boskants lot. 
Zondag, thuis tegen promovendus 
SCMH, moet Boskant laten zien dat 
het in de top-5 van de vierde klasse 
kan meedraaien.

Mariahout – Ollandia 3-2 (1-1)
Het debuut van Ollandia in de 
vierde klasse had heus zo mooi 
kunnen zijn. Maar na twee rode 
kaarten in de slotfase moest de 
ploeg van coach Gerard van Zut-
phen toch buigen voor het slinkse 
Mariahout, dat met drie punten 
te veel van het goede kreeg. „We 
speelden een sterke openingsfa-
se”, vond Van Zutphen, „en had-
den toch minstens met een punt 
naar huis moeten gaan.” Ollandia 
maakte zowel voor als na rust een 
achterstand goed, maar liep twee 
minuten na de 2-2 via Stefan Er-
ven (2× geel) tegen een rode kaart 
aan. „En ook met tien man zoch-
ten we de goal op en kregen we 
nog goede kansen”, wist de Ol-
landse coach. Maar de 3-2 en de 
directe rode kaart voor Bart van de 

Tillaart, omdat arbiter Verstraten 
een slaande beweging waarnam, 
bleken de knock-out, al had een 
wanhoopsvoorzet in de laatste mi-
nuut nog een laatste dramatische 
wending teweeg kunnen brengen. 
Zondag komt het sterke FC Uden 
naar Ekkerzicht.

Odiliapeel – Nijnsel/TVE Reclame 
1-4 (1-2)
Nijnsel laat geen onduidelijkheid 
bestaan over de ambities in het 
nieuwe seizoen: om minder dan 
promotie doen ze het op d’n Eim-
bert niet. Odiliapeel, dat eind vorig 
seizoen ternauwernood degra-
datie uit de vijfde klasse ontliep, 
bleek geen partij voor de ploeg 
van coach Theo Hageman, al hiel-
den de ploegen het nog ruim een 
uur min of meer spannend. „We 
hadden met 1-8 moeten winnen, 
zo goed waren we”, analyseerde 
Hageman na afloop van de wed-
strijd. Toch was Nijnsel in de eer-
ste helft geen schim van de ploeg 
die het zou willen zijn. De bezoe-
kers gingen na een wonderschone 
solo en dito goal van de nieuwe 
spits Johan van de Pas mee in het 
lange-ballen-vechtvoetbal van 
Odiliapeel, en konden het klas-
severschil pas na rust in de score 
uitdrukken. Na vier mislukte kan-
sen vlak na rust was het Paul van 
de Rijt die een kwartier voor tijd 
mocht afdrukken voor de 1-3 en 
daarmee rust bracht bij alles wat 
een geel-blauw hart heeft. Zondag 
komt degradant ELI op bezoek. 
Dat is, vroeg in het seizoen al, de 
eerste echte test.

voetbal

A.s. zondagmiddag staat voor Ol-
landia 1 de eerste thuiswedstrijd 
op het programma. Het ontvangt 
hierbij Fc Uden, vorig seizoen 
kampioen in klasse 5G en net als 
Ollandia gepromoveerd naar de 
4de klasse. Vorig seizoen dus al 
een goed team, wat er in de zo-
merse transferperiode zeker niet 
zwakker op zal zijn geworden en 
met de 1-0 winst op Boskant ook 
een goede competitiestart kende. 

Ollandia zal zondag als team met 
volle inzet voor de punten moeten 
gaan en proberen de misstap van 
de eerste wedstrijd recht te zetten. 
Dit moet dan wel slim gebeuren, 
zonder daarbij het hoofd te ve-
liezen, want ook dit hoort bij het 
voetbal. Hopelijk kan Ollandia de 
punten in eigen huis houden, maar 
zal hierbij zeker de steun van de 
supporters weer nodig hebben. 

Smetsers Houthandel viert 50-jarig bestaan

Ollandia schenkt lindeboom aan 
trouwe sponsor

Ollandia heeft haar dankbaarheid 
getoond aan één van haar trouw-
ste sponsoren: Smetsers Houthan-
del. Afgelopen zaterdag, tijdens 
het 50-jarig feest van het bedrijf, 
overhandigde een delegatie van 

de voetbalclub een lindeboom met 
bijbehorende plaquette. De hele 
dag stond in het teken van feest. ’s 
Middags hield het bedrijf een open 
dag en ’s avonds werd een groot 
feest gehouden voor genodigden. 

Twins Cooking hoofdsponsor 
kantine VV Nijnsel/TVE reclame
Met ingang van het seizoen 
2013-2014 is Twins Cooking 
hoofdsponsor geworden van de 
sportkantine van vv Nijnsel/TVE 
Reclame. 

Dit betekent dat de twee eigena-
ren van Twins Cooking, John en 
Wil van der Linden, er voor zorgen 
dat onze kantinedames Petra en 
Monique en de overige bediening 
altijd keurig gekleed is. Tevens 
bieden ze ondersteuning door het 
geven van advies! De vereniging is 
erg verheugd wederom een mooie 
sponsor gevonden te hebben.
Twins home cooking & Catering 
maakt van alle feestelijke gele-
genheden een geslaagde culinaire 
dag. Ze nemen bovendien het no-
dige regelwerk uit handen. 

Twins home cooking & Catering 
staat voor kwaliteit én gemak. 
Het enige wat u en uw gasten nog 
zelf doen, is… met passie genieten! 

Meer informatie over Twins home 
cooking & Catering kunt u vinden 
op de website 
www.twinscooking.nl. 

TUSSENSTAND DEMOOIROOICUP

1. Joep van de Mortel  Rhode  2
2. Johan van de Pas  Nijnsel  1
Paul van de Rijt   Nijnsel  1
Robin Wetser   Nijnsel  1
Toby Verhoeven   Nijnsel  1
Bart van de Tillaart  Ollandia 1
Robert Erven   Ollandia 1
Paul Smeets   Rhode  1
Sander Driessen   Rhode  1
Tim Stewart   Rhode  1

2013-2014

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant

ad en Toon Smetsers
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Sint Oedenrode

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

Evenementen

13 juni - 30 november 
Tentoonstelling Heilige Oda

Martinuskerk

30 juli - 28 september 
Tentoonstelling 

‘Beelden tussen Kamillie, 
Venkel en Rozemarijn’
Sint-Paulusgasthuisjes

14 augustus 2013 – 
13 augustus 2014

KBO Dansen 
iedere woensdagmiddag

Odendael

19 augustus - 27 oktober 
Wilgenvlechtwerk

Bibliotheek

7 september 2013 – 
6 september 2014

KBO Dansen – 
iedere 1e zat. vd maand

Odendael

8 september - 20 oktober 
Tentoonstelling van 

Annie Veldkamp
Mariendael

10 september 
Gratis startersbijeenkomst

Campus Fioretti

12 september 
Onderonsje: 

herfststukjes maken
Damiaancentrum

13 september 
Tropical Party

The Joy

14 - 15 september 
NK Handboogschieten

Donderdonksedijk

14 - 15 september 
Open Monumenten Dagen

Sint-Oedenrode

14 september 
Open Dag Jeugdnatuurwacht

Mariendael

14 september 
Boekpresentatie 

Ria van Aarle
Bibliotheek

15 september 
Veldtoertocht 

TWC Dommeldal
Vressels Bos

15 september 
Weekend van het Varken

Houtsestraat 26

15 september
Roois Gemengd Koor  

Food Of Love
Mariëndael

15 september 
Fokpaardendag
Sint-Oedenrode

15 september
MooiRooi Modeshow 

Winkels Open
Centrum Sint-Oedenrode

15 september 
Expositie 

Herman Rademaker
Cathalijnepad 4

15 september 
Open Huis

Danscentrum Cultura / 
De vriendschap

15 september 
Dennis Benedict

d’n Dommel

17 september 
Lezing: historische boerderijen 

Grand-café Gouden Leeuw

18 september 
Roois biergilde
café van Ouds

21 september 
Burendag

Sint-Oedenrode

22 september 
Open Rooise Crosslopen

Park Kienehoef

22 september 
One Night Stand

d’n Dommel

24 - 28 september 
Fortuinweek

kringloop d’n einder

27 september - 1 oktober 
Kermis XL

café d’n Toel

27 september - 1 oktober
Kermisprogramma
de Dorpsherberg

27 september 
Film: the broken circle breakdown

Mariendael

28 september 
Open Dag 

Autoschade Lambert
Filiaal Eindhoven

29 september 
Mathieu Dirven Koffi econcert

Mariendael

29 september 
Majorettenwedstrijd
Sporthal de Streepen

4 oktober 2013
Wereld Dierendag! 

Kinderboerderij

4 oktober 
Lezing Renate Dorrestein

De Knoptoren

8 oktober 
KBO fi lm: The Notebook

Odendael

11 oktober 
Halloween Party

The Joy

12 oktober 
Oceandrum maken

Leef & Vind

12 oktober
Uitstapje leden IVN Rooi

Biesbosch

13 oktober 
Bridge-drive Rode Kruis 
Zalencentrum De Beckart 

13 oktober 
Crosstown

d’n Dommel

15 oktober 
Het Wilhelminakanaal. 
Feiten en herinneringen

de Gouden Leeuw

16 oktober
Roois biergilde
café van Ouds

19 oktober 
Softtip darttoernooi

café van Ouds

19 oktober 
Kofferbakverkoop 

tijdens Boskant Kermis 
Ritaplein

20 oktober 
Olat wandeltocht

Helvoirt

20 oktober 
Speelgoed- en kledingmarkt 

Meerschot

20 oktober 
Kinder softtip darttoernooi

Van Ouds

25 oktober 
Sportgala

Mariendael

25 oktober 
Film: Getting Home

Mariendael

27 oktober - 22 december 
Tentoonstelling 

Wil Agema-Kersten
Mariendael

  

in de regioMooi adverte
ren
.nl

Laat zien dat je uit Rooi komt!
Gratis af te halen: MooiRooi autosticker Heuvel 17




