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Folders deze week:

Primera

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Kiest u ook 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?
Ongeacht waar u verzekerd 
bent, u heeft de keuzevrijheid 
voor uw schadebedrijf. Bij ons 
heeft u altijd:

• EEN GRATIS LEENAUTO
• 4 JAAR GARANTIE
• GEEN EIGEN RISICO

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

Industrieweg 27a, 0413-477727
www.vanacht-autoschade.nl

Aankoop van al 
uw metalen!

www.vanraakmetaalrecycling.nl

Fabrieksweg 21 Best
Tel. 0499 - 700207
Open ma t/m za (zie site)

ook particulier!

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

HUIS 
VERKOPEN?

 

 

Markt 2, 0413-745155
www.deplaatselijkemakelaar.nl

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl

Sirenes voor 
  brandweerjubilarissen

Voor niet ingewijden klonk het zaterdagavond tegen de klok 
van halfzeven wat onheilspellend. Door het hele dorp loeiden 
de sirenes van de brandweer. Gelukkig was er deze keer nie-
mand die dringend om hulp verlegen zat van de spuitgasten. 
Nee integendeel, er was reden tot feest, want maar liefst ne-

gen brandweermannen hadden een jubileum te vieren.

» lees verder op pag. 6

Jeugdfi lm ‘Alles mag’ genomineerd voor Emmy
Het kan niet op voor de acteurs en 
het productieteam van kinderfilm 
‘Alles mag’, die in mei van vorig 
jaar werd opgenomen in Sint-
Oedenrode. Eerst mochten ze ge-
zamenlijk trots zijn op het winnen 
van de TIFF Kids Adult Jury Award 
voor ‘Best Live-Action Short Film’. 
Deze prijs werd in Toronto uitge-

reikt. Nu gaat ‘Alles mag’ kans ma-
ken op een Emmy.

De film is genomineerd in de ca-
tegorie kinderfilms- en series. 
Volgens de VPRO is het de enige 
Nederlandse nominatie. Op 20 fe-
bruari is de uitreiking van de Inter-
national Emmy Kids Awards in New 

York. De film gaat dus de hele we-
reld over. Voor Sint-Oedenrode ex-
tra bijzonder. Ten eerste dus omdat 
het in dit dorp werd opgenomen en 
ten tweede omdat er veel Rooiena-
ren in figureren. Daarnaast speelt 
de Liempdse jongen Lars Jennissen 
de hoofdrol.
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de jubilarissen v.l.n.r.: johnny van vught, john fransen, pedro van den Brand, frank van der Heijden, 
rien van de laar, jan de leijer, arno verbunt, ad van rijsingen en Hans maas.

Veiling VV Nijnsel overtreft stoutste verwachtingen
Binnen de gemeente Sint-Oedenrode 
is er de laatste jaren veel vraag naar 
kunstgrasvelden voor de voetbalver-
enigingen, zo ook bij VV Nijnsel. Aan 
deze velden hangt een aardig prijs-
kaartje en daarom hield de voetbal-
club afgelopen vrijdag een diensten- 
en goederenveiling. Met 101 kavels, 
die uiteenliepen van VIP-wedstrijden 
bij PSV tot een compleet verzorgde 
barbecue voor twintig personen en 
zelfs een invalbeurt bij het eerste elf-
tal, was er voor iedereen wat wils.

Onder het genot van een hapje en een 
drankje werd er, na een wat afwach-
tend begin, volop geboden op alle ka-
vels en vlogen de bedragen van soms 
wel honderden euro’s in het rond. Ook 
kleine wedstrijdjes om een bepaalde 
aanbieding mochten niet ontbreken 
en zo werd er veel tegen elkaar op 
geboden. Iedereen wilde graag zijn of 
haar steentje bijdragen aan de vereni-
ging. Zelfs dinercheques ter waarde 
van vijftig euro gingen vlot voor ze-
ventig of tachtig euro de deur uit.

» lees verder op pag. 37
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MooiRooikrantDe2 ROUWBERICHTEN

demooirooiKrant biedt u iets unieks. wilt u uw steun 
betuigen aan de familie van een overledene? 
dan kunt u een reactie plaatsen onder het rouwbericht 
op www.rooisefamilieberichten.nl.

Steun betuigen via 
www.rooisefamilieberichten.nl

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.
Tekstbalk
Hans van den Wijngaard

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster
Marianne Ketelaars

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., wo., vr. 10:00 – 12:00 uur
Meldingen en servicelijn
Openbare ruimte en riolering:
Tel.: 0413-481376
Drukriolering 06-22579758
(buiten kantooruren)
Calamiteiten 06-51602917
(buiten kantooruren)
Storingen:
Elektriciteit + gas 0800-9009
(niet eigen installatie)
UPC 0900-1580
Water
073-6838000
(altijd; dag en nacht)

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

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

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

Promotieteam Land van Rode

Tot en met a.s. vrijdag 17.00 uur 
kan er nog gestemd worden op 
een nieuwe naam voor de fusiege-
meenten Veghel, Sint-Oedenrode 
en Schijndel. Oud raadslid Jan 
Verhagen tracht op allerlei ludie-
ke wijzen de naam Land van Rode 
te promoten.

De afgelopen dagen  is de ‘Land 
van Rode bus’ in wisselende ge-
zelschappen veelvuldig te zien ge-
weest in en rond de drie gemeen-
ten. Verhagen: “Voor de naam 
Land van Rode had ik al vanaf 
de eerste kennismaking een soort 
“liefde op het eerste gezicht”. De 
naam klinkt vriendelijk en lande-
lijk en heeft tegelijkertijd ook iets 
deftigs in zich. Bovendien is er ook 
nog een historische achtergrond. 
De drie gemeenten behoorden im-
mers in de Middeleeuwen bij het 
Graafschap Rode. De gemeen-

ten Schijndel, Sint-Oedenrode en 
Veghel kennen alledrie fraaie na-
tuurgebieden. Denk bijvoorbeeld 
maar eens De Scheeken, De Geel-
ders, Het Wijbosch Broek en Het 
Hurkske. Bij deze landelijke kwa-
liteiten past een naam als Meierij-
stad - en dan met name het achter-
voegsel “stad”- in mijn ogen niet. 
Daarentegen is de naam Land van 
Rode landelijk onderscheidend en 
makkelijk te schrijven. Kortom: 
Een passende, markante naam 
met landelijke uitstraling”. 

Als voorbeeld van leuke ervarin-
gen onderweg zegt het gezel-
schap: “Toen we bij de Eerdse Sint 
Antoniusmolen waren, kwam er 
een oudere mevrouw aanwan-
delen. Ze reageerde dat ze persé 
niet in een stad wilde wonen. Ter 
plekke bracht ze in de molen haar 
internetstem uit…Land van Rode.

Het promotieteam bij de molen in eerde. v.l.n.r. de heren Henk willems, 
jan verhagen,  aad Keuzenkamp en willem v.d.velde

Verschuivingen binnen Hart voor Rooi
Binnen de fractie van Hart voor Rooi 
zijn een aantal wijzigingen aan-
gebracht. Huidig fractievoorzitter 
Janneke van Vugt heeft haar ta-
ken – al dan niet tijdelijk - over-
gedragen aan haar collega Janine 
Heisterkamp. De reden hiervoor 
is gelegen in het feit dat Janneke 
op dit moment haar verplichtingen 
omtrent het fractievoorzitterschap 
moeilijk kan verenigen met haar 
betaalde baan en haar gezinsle-
ven. 

“Het valt me zwaar, meestal wil ik 
alle ballen zelf in de lucht houden, 
maar ik ben op een punt aangeko-
men dat dit niet langer meer mo-

gelijk is.  Omdat ik me wil blijven 
inzetten voor de Rooise samenle-
ving heb ik het besluit genomen 
om mijn taken als fractievoorzitter 
neer te leggen maar wel deel te 
blijven van de gemeenteraad” 

Janneke wordt met ingang van 
heden vervangen door Janine 
Heisterkamp, de vicefractievoor-
zitter wordt Rik Compagne. Jan-
neke blijft woordvoerder namens 
Hart voor Rooi voor o.a. de fusie, 
economische  en juridische zaken, 
bestuurlijke aangelegenheden, ver-
keer, vervoer en openbare werken. 

Wij ontvingen het droevige bericht van het overlijden van

Maria Wellens - Vermeltf oort

Maria was al jaren Erelid en tevens het oudste lid 
van onze carnavalsvereniging.

Wij wensen alle nabestaande heel veel sterkte toe.

C.V. De Plekkers

Telkens als je water ziet
denk aan mij zonder verdriet.
Zoals ik ben, zoals ik was
’t is goed geweest, ik ga alvast.

Anna Pieternella Vliegenthart-Pesselse
echtgenote van

Frans Vliegenthart

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. Het was fijn 
om dit samen voor je te mogen doen. Vandaag is overleden mijn lieve 
vrouw, ons mam en super trotse oma

Zij overleed in de leeftijd van 76 jaar.
Frans Vliegenthart, kinderen en kleinkinderen

Sint-Oedenrode, 12 oktober 2014
De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 oktober om 
14.30 uur in de grote aula van crematorium Maaslanden aan de Abt 
van Engelenlaan 1 te Vlijmen-Nieuwkuijk.

Ons mam is thuis. Indien u langs wilt komen om persoonlijk afscheid 
van haar te nemen, bent u van harte welkom. Wilt u wel van te voren 
even bellen.
Wij willen u vragen een enkele witte bloem (zonder verpakking) mee 
te nemen. Tevens kunt u, indien u wilt, een bijdrage leveren aan 
de bestrijding van kanker. Hiervoor zullen collectebussen voor KWF  
Kankerbestrijding klaarstaan. 

Nooit klagend, nooit vragend 

was hij een steun voor ons.

Vol dankbaarheid voor alle goede zorgen en liefde die wij van
 hem mochten ontvangen, geven wij u kennis van het overlijden van 

mijn lieve man, ons pap, schoonvader en onze trotse opa

Jan Kuijpers
* Sint-Oedenrode, 6 maart 1932             † Schijndel, 14 oktober 2014

echtgenoot van
Riet Kuijpers-van Heerebeek

Riet

Anne-Marie en Ad
Lianne, Carlijn

Ad-Jan en Wilma
Roel, Mirthe

Ingrid en Benny
Mijke, Jarno, Aukje

Ollandseweg 77, 5491 GR  Sint-Oedenrode

16.00 uur in Crematorium Uden, Belgenlaan 11 te Uden.

Jan is op zijn kamer, afdeling Vijverhof 6 van Laverhof | Sint Barbara, 
Eerdsebaan 1 te Wijbosch. Er is gelegenheid om afscheid van hem 
te nemen donderdag 16 oktober van 14.00 tot 15.00 uur en van  
19.00 tot 20.00 uur.



Woensdag 15 oktober 2014
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 3

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

 
 

www.biobest-theater.nl

Speelweek van do 12/12  t/m wo 18/12/2013
Midden in de Winternacht (€6,50) za 11:30  zo 10:45. Frozen 2D NL (€6,50) za. 16:00 wo 

16:00, Frozen 3D NL (€ 6,50) zo. 15:00,  Mees Kees op Kamp (€ 6,50)
Vr. 16:30 za. 13:45 zo. 12:45 wo. 13:45, Hobbit, The: The Desolation Of Smaug (3D) (€ 8,-) 
do. 20:30 vr/za. 20:45 Hobbit, The: The Desolation Of Smaug (2D) (€ 8,-) zo. 19:30 ma/wo 

20.30 Soof  (€ 7,50) Do/vr/za/ma/wo. 18:30 zo. 17:15 
SPECIALS: Biobest 50+ deze week : Hannah Arendt (€6,00)  do/vr 14:00 

Speelweek van wo 04/06  t/m wo 11/06/2014
Flits & het Magische Huis (6,50) (wo. 4 juni) 13:45 vr. 13:45, za. /zo./ ma . 13:30,  - Maleficent 3D (€ 7,50) 

(wo.4 juni) 20:00 do. 20:00, vr./za. 19:00 & 21:15 zo./ma. 17:45 & 20:00 (wo. 11 juni) 15:45 - Rio 2 3D NL 
(€6,50) (wo.4 juni) 15:45  za./zo./ma 15:45, (wo. 11 juni) 13:45 - Muppets Most Wanted 

(Ned. Gespr. Versie) (€6,50) za./zo./ma 11:00

SPECIALS: 
Ladies Night: Walking on Sunshine (€13,50) wo. 11 juni  20:00.
PRIJZEN: p.p. basis zaal, balkon +  € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

 
 

www.biobest-theater.nl

Speelweek van do 12/12  t/m wo 18/12/2013
Midden in de Winternacht (€6,50) za 11:30  zo 10:45. Frozen 2D NL (€6,50) za. 16:00 wo 

16:00, Frozen 3D NL (€ 6,50) zo. 15:00,  Mees Kees op Kamp (€ 6,50)
Vr. 16:30 za. 13:45 zo. 12:45 wo. 13:45, Hobbit, The: The Desolation Of Smaug (3D) (€ 8,-) 
do. 20:30 vr/za. 20:45 Hobbit, The: The Desolation Of Smaug (2D) (€ 8,-) zo. 19:30 ma/wo 

20.30 Soof  (€ 7,50) Do/vr/za/ma/wo. 18:30 zo. 17:15 
SPECIALS: Biobest 50+ deze week : Hannah Arendt (€6,00)  do/vr 14:00 

Speelweek van wo 04/06  t/m wo 11/06/2014
Flits & het Magische Huis (6,50) (wo. 4 juni) 13:45 vr. 13:45, za. /zo./ ma . 13:30,  - Maleficent 3D (€ 7,50) 
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(€6,50) (wo.4 juni) 15:45  za./zo./ma 15:45, (wo. 11 juni) 13:45 - Muppets Most Wanted 

(Ned. Gespr. Versie) (€6,50) za./zo./ma 11:00

SPECIALS: 
Ladies Night: Walking on Sunshine (€13,50) wo. 11 juni  20:00.
PRIJZEN: p.p. basis zaal, balkon +  € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 

Speelweek van wo 15/10  t/m wo 22/10/2014
Wonderbroeders  (7,50) (Wo. 15 okt.) 20:00, do. 20:00, vr. t/m (wo.22 okt) 21:15 - Pijnstillers (€ 7,-) 

vr. t/m (wo. 22 okt.) 19:00 - Dummie de Mummie (€ 6,50) (wo. 15 okt.) 15:45 vr. 16:45, za. t/m (wo. 22 
okt.) 15:30 - Maya de Bij Eerste vlucht 2D NL (6,50) (wo. 15 okt.) 13:30 za. t/m (wo. 22 okt.) 13:15 - 

De Club van Sinterklaas & het Pratende Paard (€ 6,50) za. t/m (wo. 22 okt.) 11:15

Specials: Biobest 50+ Last Vegas (€ 6,-) do./vr.  14:00
Ladies Night: Pak van mijn hart (€ 13,50) wo. 29 okt. Do. 30 okt. 20:00 (wo. 29 okt. Uitverkocht)

PRIJZEN: p.p. basis zaal, balkon + € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 - Gratis koffie/thee bij biobest 50+

         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

Ook voor uw:
- kroon- en brugwerk
- implantaatkronen

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

                            www.tpsintoedenrode.nl
Intratuin Veghel 
Heuvel 11. Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl
Zondag open van 12.00 - 17.00 uur

Kerstshow geopend!

20%
korting
op alles*

* Geldig op het gehele assortiment met uitzondering
 van blokhutten, bestrating,  bestellingen, cadeau-

kaarten, gasflessen, boeken, horeca en levende 
dieren. De korting is niet geldig in combinatie met
reeds afgeprijsde artikelen of op andere lopende 
(kortings-) acties en/of aanbiedingen.
Geldig op donderdag 16 oktober 2014.

Speciale koopavond
Donderdag 16 oktober 18.00 - 21.00 uur 

Fanfare NJA viert verjaardag met Roois Rapsodykoor

Het Roois Rapsodykoor is een 
gelegenheidskoor, maar wat 
voor één. Tijdens het Jubileum-
Promsconcert dat zondag 9 no-
vember ter gelegenheid van het 
150-jarige bestaan van Nos Jungit 
Apollo wordt gehouden, brengen 
zo’n 75 zangers en zangeressen 
een ode aan de jarige Queen van 
de Rooise muziek. 

Het Roois Rapsodykoor is speci-
aal in het leven geroepen om het 
Jubileum-Promsconcert  op te luis-
teren met de Queen Symphony van  
Tolga Kashif. Dat is een aaneenslui-
ting van bekende en minder beken-
de nummers van  de legendarische 
Britse popgroep Queen, die met 
het nummer Bohemian Rhapsody 
al jaren de Top 2000 aanvoert.

Sinds afgelopen juni repeteert het 
koor elke zaterdagochtend in ‘de 
Beurs’. Lucas Vis, de dirigent die 
het koor naar 9 november bege-
leidt, vertelt samen met John van 
Kuijk en Corrina van de Wijdeven 
over de voorbereidingen van dit 

gelegenheidskoor.

Meer dan honderd reacties
“Er reageerden ruim honderd zan-
gers en zangeressen op een oproep 
in de media, vertelt Lucas Vis. “Aan 
mij was de taak om deze groep tot 
een eenheid te smeden, die er op 
9 november moet staan. Tijdens de 
eerste repetitie dacht ik bij mezelf: 
waar ben ik toch aan begonnen? 
Maar met enkele stemoefeningen 
lukte het al vrij snel om orde in de 
chaos te brengen”, zo vervolgt de 
uit Olland afkomstige Vis, die ook 
jarenlang dirigent was van Poly-
hymnia.

“De Queen Symphony is een 
lastig stuk om te zingen”, zegt  
Corrina van de Wijdeven. “Er zitten 
veel wisselingen in en daar kan niet 
iedereen goed mee omgaan. Toch 
zijn er van de aanvankelijk honderd 
koorleden nog steeds bijna tachtig 
over. Dat zijn bijna allemaal men-
sen die vaker zingen”. “Er zijn veel 
mensen bij van het Theaterkoor 
Rooi, die hebben zich bijna allemaal 

onafhankelijk van elkaar opgege-
ven”, vult John van Kuijk aan. “Tij-
dens de eerste repetitie kwamen 
die elkaar hier allemaal weer tegen. 
Maar ook de leden van andere 
Rooise koren zoals Novelty en Po-
lyhymnia hebben de weg naar het 
Roois Rapsodykoor gevonden”.

Waarom juist deze Queen 
Symphony?
“Het was al jaren een wens van 
Carlo Balemans om de Queen 
Symphony van Tolga Kashif een 
keer op te voeren”, vertelt Jan Buil 
die intussen aan tafel aanschuift. Hij 
is één van de leden van het Roois 
Rapsodykoor, maar daarnaast heeft 
hij ook een ruime ervaring als diri-
gent. “Het lukte niet eerder om de 
Symphony op te voeren, simpel-
weg omdat het te duur was. Nu 
ter gelegenheid van het 150-jarige 
bestaan, lukt dat dankzij sponso-
ringen, subsidies en donaties wel”, 
vervolgt Buil.

De ruime muzikale ervaring van Jan 
Buil komt Lucas Vis goed van pas. 

“We hebben de repetitie in twee 
delen geknipt. Tijdens dat eerste 
deel repeteert Jan met de mannen 
in de bovenzaal en de dames oe-
fenen dan hier onder in de grote 
zaal met mij hun partijen”, vertelt 
Lucas. “Op deze manier kunnen 
de verschillende onderdelen gelijk-
tijdig worden geoefend en hoeven 
de dames en de heren niet elke keer 
op elkaar te wachten. Tijdens het 
tweede deel van de repetitie oefe-
nen we de stukken dan gezamen-
lijk”, zo vult Jan Buil Vis aan.

Dubbelrol
Corrina van de Wijdeven heeft wel 
een heel bijzondere rol tijdens het 
Jubileum-Promsconcert. Zij speelt 
al jaren trompet bij Nos Jungit 
Apollo, maar speciaal voor dit con-
cert zal zij tijdens uitvoering van de 
Queen Symphony haar instrument 
even aan de kant leggen om plaats 
te nemen in het koor.

“Het was al jaren 
een wens van 

Carlo Balemans 
om de Queen 

sympHony van 
tolga KasHif een 

Keer op te 
voeren”

Eerste keer samen
Tot afgelopen zondag repeteerden 
het koor en het orkest afzonderlijk 
van elkaar. Voor de muzikale bege-
leiding van het koor zorgde tot nu 
toe de, volgens Jan Buil en Lucas 
Vis, onvermoeibare en altijd vro-
lijke Allison Black. “Als je haar op 
de piano hoort spelen zou je den-
ken dat ze drie handen heeft”, zegt 
Vis. Maar zondag was het dan voor 
de eerste keer zover dat het koor 
en het orkest samen repeteerden in 
‘de Beurs’. Het resultaat was adem-
benemend en het kan niet anders 
zijn dan dat iedere toehoorder die 
erbij was deze Queen Symphony 
met kippenvel aanhoorde. Hoe 
moet dit 9 november tijdens het 
Jubileum-Promsconcert wel niet 
gaan klinken?

Als u dat zelf wilt horen, dan kunt 
toegangskaarten voor het Jubile-
um-Promsconcert kopen bij Gerits 
Man en Mode en ‘t Paperas. De 
prijs voor een kaartje bedraagt 15,= 
euro.
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electrische 
maaier 

vanaf € 99,00

zitmaaier 
vanaf 

€ 1590,00

benzine 
maaier

vanaf € 249,00

De fusie en de nieuwe gemeentenaam

Lezerspodium....

In mijn beleving wordt de hele 
boel er gewoon dóór gerampe-
tampt. En het kunnen stemmen 
voor de nieuwe gemeentenaam 
is weer een volgend staaltje  van 
stiekemdoenerij wat mijn gevoel 
bevestigd.

Het adres van de website waar je 
het stembiljet moet kunnen vinden 
is wel het meest onleesbare wat er 
ooit in deze krant heeft gestaan. 
In de advertentie , die als oproep 
dient,  worden we met een lucht-
ballonvaart verleid om naar het 
stembiljet te gaan. 
De ballon is de aandachtstrekker in 

de advertentie. Een beter symbool 
hadden ze niet kunnen bedenken. 
Hier kan straks al die gebakken 
lucht in.

De directe aanleiding voor dit 
schrijven is dat ik zo ongeveer van 
mijn stoel af viel toen bleek dat ik 
op mijn stembiljet ook mijn burger-
servicenummer moest invullen.
Ik ervaar dit als erg ongepast en 
heb enkele dagen geleden daar-
over een vraag gesteld maar die is 
tot nog toe niet beantwoord.

Vanochtend nog maar eens ge-
keken op de website. Blijkt dat je 

op dit moment helemaal niet kunt 
stemmen. Met als motivatie: we 
hebben alle spelregels zorgvuldig 
in acht genomen maar gezien het 
aantal klachten over de veiligheid 
van het digitaal stemmen hebben 
we het digitaal stembureau, voor 
onbepaalde tijd, gesloten.
Dit is mijn vertaling van het wollige 
verhaal dat daar nu staat.

Ik heb inmiddels besloten om niet 
te stemmen.

mieke van schijndel
stompersstraat 16

Gemeentelijke fusie, waarom noodzakelijk?
Enkele Rooise intellectuelen, ge-
waardeerde spraakmakers, den-
kers en weters, uiten via de pers 
hun ongenoegen over de gemeen-
telijke fusie. De argumenten: 
grote gemeenten zijn duurder, 
burgers zijn niet bij de besluit-
vorming betrokken, het bestuur 
komt op te grote afstand van de 
inwoners, de kosten zullen de pan 
uit rijzen, historische verbanden 
gaan verloren. De feiten hebben 
mij overtuigd om me actief in te 
zetten vòòr de fusie. 

Zelf het  initiatief nemen voor een 
nieuwe krachtige gemeente sprak 
me meer aan, dan door  rijk en pro-
vincie opgesplitst en opgeveegd te 
worden met de andere overgeble-
ven gemeentelijke kruimels. De 
Rooise kiezers wil ik graag hier, nu, 
straks en overal de noodzaak van 
de fusie uitleggen. 
Er zijn twee echt doorslaggevende  
redenen voor een nieuwe, krach-
tige, gemeente. De eerste is de 
uitholling van het democratische 
gehalte van de besluitvorming in 
kleine gemeenten. Steeds meer 
gemeentelijke taken worden uit-
gevoerd door bovengemeente-
lijke particuliere organisaties of 
samenwerkingsverbanden tus-
sen gemeenten. Voorbeelden: de 
woningbouwvereniging, welzijn, 
maatschappelijk werk, de biblio-
theek, de sociale werkvoorziening, 
de veiligheidsregio, GGD, Brabants 
Historisch Centrum e.d.. Die heb-
ben een eigen bestuur en worden 
met geld door de gemeente ge-

faciliteerd. In de besturen zitten 
particulieren, de wethouders of 
de (niet gekozen) burgemeesters. 
De gemeenteraad is eindverant-
woordelijk maar heeft weinig te 
zeggen. De raad mag slechts de 
begroting en de jaarrekening van 
deze organisaties goedkeuren, net 
als in al die andere gemeenten. We 
betalen wel maar bepalen niet. De 
macht zit bij de niet democratisch 
gekozen directeuren, met daar-
naast een dagelijkse bestuur dat er 
een beetje aan mag ruiken. Demo-
cratie is zo een illusie. Democratie 
houdt in dat de burger door zijn 
kiesrecht echte invloed heeft op de 
overheid. Omdat de gekozen raad 
van een  krachtigere gemeente  
meer te zeggen heeft  in deze uit-
voerende organisaties groeit door 
de fusie het democratisch gehalte 
van het openbaar bestuur.
  
De tweede reden voor schaalver-
groting is de overdracht van taken 
van het rijk naar de gemeente, 
zonder voldoende budget er bij. 
Kleine gemeenten hebben niet zelf 
de noodzakelijke specialistische ar-
beidskrachten in dienst. Peperdure 
externe adviesbureaus graaien nu 
de belastingcenten van onze bur-
gers weg. Dagelijks paraderen ze 
van dure leaseauto’s op de par-
keerplaats naar de voordeur van 
het gemeentehuis. Herkenbaar 
aan hun kostuums, stropdassen en 
koffertjes, voor een uurtarief waar 
veel mensen een week van moe-
ten rondkomen. Samenwerken 
tussen gemeenten is hiervoor geen 

alternatief. Ambtelijke samenwer-
king betekent dat de dikste hanen 
hun tijd verdoen met veel verga-
deren over kwesties die gewoon 
geïnstrueerd kunnen worden. 

Het fusiebesluit is bewust genomen 
aan het eind van de raadsperiode, 
zodat in de verkiezingen dit aan de 
burgers kon worden voorgelegd. 
De leden van de politieke partijen 
waren overtuigd van de noodzaak. 
De raadsleden die het besluit na-
men hadden een jarenlange erva-
ring en waren goed geïnformeerd. 
In Schijndel en Veghel ging het in 
grote lijnen op dezelfde manier. De 
leden van de politieke partijen en 
de kiezers waren overtuigd. Voor 
en nadat het besluit is genomen, 
en ook nu nog, hadden en hebben 
de burgers volop de mogelijkheid 
om hun visie te geven. De nadelen 
verdwijnen niet door kritiek ach-
teraf. Dat is voor de stuurlui aan de 
wal, de gepensioneerde schippers 
die aan de havenkant hun sigaartje 
roken en een borreltje drinken. Die 
graag vertellen hoe beter het was 
en hoe beter het kan, maar zelf niet 
meer aan het roer (of op de kieslijs-
ten) gaan staan. De voordelen voor 
Rooi liggen in de toekomst. Die 
voordelen moeten we eensgezind 
binnenhalen met een invloedrijke 
Rooise fractie in de nieuwe ge-
meenteraad. Gisteren is geweest, 
morgen moet het gebeuren. Met 
gezever achteraf bereiken we niks.

peter verkuijlen
sluitappel 65

Zeer geslaagde bingoavond 
Franciscusschool
Afgelopen maandag 13 oktober was 
het weer zover. Ruim 250 mensen 
bezochten de bingoavond van de 
Franciscusschool uit Veghel, een 
school met veel Rooise leerlingen. 
De ouderraad organiseert zo’n 
avond twee keer per jaar en kan met 
tevredenheid stellen dat het iedere 
keer drukker wordt. 

Leerlingen, ouders, team, buurtge-
noten, familieleden en andere bin-
goliefhebbers weten dat de bingo 
op de Franciscusschool garant staat 
voor bijzondere prijzen, maar vooral 
ook voor enthousiaste bingospelers 
waardoor er een zeer gemoedelijke 
sfeer heerst. De opbrengst van de 
bingo wordt door de Ouderraad ge-
schonken aan school. Hiervoor wor-
den in overleg met leerlingen, team 
en directie spullen gekocht die nor-
maal niet binnen het budget vallen. 
Dit kan van alles zijn; van snoezel-
materiaal tot een filmcamera, (drie-
wiel)fietsen, hippe lockers enzv. De 
opbrengst van deze avond was ruim 
€ 700.00. Bijzonder aan deze avon-
den is dat de prijzen geheel belan-

geloos beschikbaar worden gesteld 
door sponsoren. Zelfs gedurende 
de gehele crisis reageren ze positief 
op het verzoek of ze een product of 
dienst willen sponsoren. Voor deze 
editie mochten we rekenen op de 
volgende sponsoren:

Theater Markant-Uden • Manege 
Hogerduinen-Mariaheide • Cor van 
Schie-Veghel • Brabants Kwartier-
tje–Sint-Oedenrode • Pannenkoe-
kenrestaurant Pluk-Beek en Donk • 
ParkTheater-Eindhoven • De Zwaan 
verhuur-Oss • Bloemend-Lieshout • 
Lunchroom Hoogh Bezoek-Veghel • 
’t Rooise Kaashuis-Sint-Oedenrode 
• Snowworld-Landgraaf • Viswinkel 
Wilco Beekwilder-Veghel • Theater 
de Lievekamp-Oss • Sportshop Beek 
en Donk • Keurslagerij Kluijtmans-
Sint-Oedenrode • Beachclub Natural 
High-Brouwerdam/Zeeland • Bava-
ria Brouwerij Cafe-Lieshout • Voet-
centrum Anja-Sint-Oedenrode • 
’T Heerehuys-Veghel • Restaurant “t 
Zusje-Uden • Drogisterij Dio Mark-
Lieshout en natuurlijk DeMooiRooi-
Krant uit Sint-Oedenrode.

Het is weer tijd voor paddenstoelen

De herfst doet haar intrede weer. 
Een mooie aangelegenheid voor de 
Heem-natuurgroep om de bossen 
in te trekken, sommigen bewapend 
met fotocamera.

Op 5 oktober trokken de leden 
het gebied van de “Overkamp” te 

Gemonde in. Het is een gebied waar 
vele aspecten van de herfst te zien 
en te vinden zijn. Natuurlijk ontbre-
ken er de paddenstoelen niet. Hier 
vindt u een kleine sfeerimpressie. 
Heeft u ook mooie herfstfoto’s die 
u met ons wilt delen? Stuur ze dan 
naar redactie@demooirooikrant.nl 

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

Kosteloos incasseren 
van geldvorderingen

Bosseweg 1 5682 BA Best
(0)499 82 02 08  
info@bestlaw.nl   
www.bestlawincasso.nl

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

DeMooiRooiKrant
gewoon gezellig 

leesvoer!
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ROXS 

ROXS 

Borchmolendijk 9, Sint Oedenrode, Tel. 0413472362
 De zaak waar kwaliteit en service hoog in het vaandel staat

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,-

B orchmolendijk  9  |  5492A J Sint- Oedenro de |  T:  0413472362

w w w.elec troworldroxs.nl

In oktober 

10 % bestedingskorting 

of 5 % contante korting

vraag naar de 
actie-voorwaarden 

in de winkel

PASTOOR SMITSSTRAAT 48 
OLLAND

31 oktober halloweentocht 
voor jong en oud.

Start vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur

Met aansluitend een verkleedbal met leuke prijzen voor 

de best verklede volwassenen en kinderen.

Tijdens de tocht een speciaal gedeelte voor de jongste en 

kinderanimatie in de zaal tot 20.30 uur.

Inschrijfgeld € 2,- p.p. incl. 1 gratis consumptie.

De te winnen prijzen zijn als volgt:
- Prijs voor de kinderen: een geheel verzorgd 

kinderfeest voor 10 kinderen.

- Prijs voor volwassenen: 10 consumptie bonnen.

Start bij de Dorpsherberg 

te Olland.

Café van Ouds wordt proeverij van Ouds
De markt voor speciaal bieren zit in de lift. 
Steeds meer mensen willen de honderden 
merken die er zijn proeven. Mede daarom 
wordt café van Ouds omgetoverd tot proeverij 
van Ouds.

Vorige week stond in DeMooiRooiKrant ver-
meld dat Bernie de Brouwer na vele jaren gaat 
stoppen met uitbaten van het bekende café 
aan de Heuvel in Sint-Oedenrode. Hij heeft 
de kroeg van de hand gedaan. Joost van den 
Akker en Martijn de Jong gaan er een proe-

verij van maken. Aan het café zelf zal weinig 
tot niets veranderen. Alleen de naam wordt an-
ders en het aanbod in producten. Proeverij van 
Ouds zal zich gaan richten op de speciaal bie-
ren, maar ook meerdere whisky soorten krijgen 
een plekje op de kaart. Vooral dames zullen 
de bekende gezichten worden achter de bar.  
Marieke van de Laar, Karin Josiassen, Eline van 
Rozendaal en Loes van den Akker heten vanaf 
1 november iedereen van harte welkom. Later 
in die maand, of begin december wordt van 
Ouds nieuwe stijl officieel geopend.   

wintertuin

Tips: Bescherm uw tuin 
in de winter

Hoewel oktober en november ons vaak nog 
een korte nazomer-toegift geven, is het toch 
verstandig om de tuin in deze maanden vol-
ledig winterklaar te maken. In deze periode 
kan de (nacht)vorst al behoorlijk toeslaan. 
Met een aantal maatregelen kan de tuin de 
winter goed aan. Wanneer het weer het toe-
laat, valt er voor de tuinliefhebber zelfs in 
de herfst en winter altijd wel iets te genie-
ten of aan te pakken. De tuin kan er immers 
nog prachtig bij staan, met die laatste nazo-
mer bloeiers.

Bescherm de planten tegen vorst
De ene plant kan beter tegen de kou dan de 
andere plant. Zorg daarom voor extra be-
scherming voor vorstgevoelige planten. Pak 
de ent-plaats van rozen in met bijvoorbeeld 
stro of een mix van mest en bladeren. Dek 
vaste planten af met een laag bladeren, com-
post of een mix van mest en turf. Bescherm 
rododendrons, azalea’s en hortensia’s aan de 
voet tegen de kou en probeer de bodem van 
blad houdende soorten zo vochtig mogelijk 
te houden. Je kunt planten ook beschermen 
door een omhulsel te maken van bijvoor-
beeld jute met daartussen stro en droog blad 
als een soort warme jas.

Gazon en siergrassen
Een mooi onderhouden gazon is iets om te 
koesteren. Verwijder zoveel mogelijk blade-
ren en blijf maaien zolang het gazon nog 
groeit, maai op ongeveer 4 cm. hoogte. Laat 
het bevroren gazon zoveel mogelijk met rust 
en laat sneeuw gewoon liggen. Met de juiste 

najaarsbemesting houd je het gazon ook in 
de winter vitaal en mooi van kleur. De hoge 
grassoorten kunnen in de winter bij elkaar 
gebonden worden, zodat je ook de voet van 
deze grassoorten kunt beschermen. 

Vijver
Ook de vijver verdient natuurlijk aandacht bij 
het winterklaar maken. Waarschijnlijk ster-
ven de meeste vijverplanten in de late herfst 
af. Haal deze er zoveel mogelijk uit om de 
verspreiding van giftige gassen te voorko-
men. Plaats ook een ijsvrijhouder in de lucht-
pomp. Hierdoor ontstaat er een wak in het ijs 
die de gassen laat ontsnappen en de vissen 
lucht geeft.

Tenslotte zijn er altijd wat kleine dingetjes in de 
tuin die je niet moet vergeten. Denk hierbij aan 
de tuinslang leeg laten lopen en op te bergen 
in een vorstvrije ruimte. De buitenkraan moet 
afgesloten worden en ook bakken, potten en 
gieters kun je beter leeg- en schoonmaken om 
schade te voorkomen. Plant nu de winterviolen 
op de plaats van de eenjarige planten of in pot-
ten. Ze geven tot de vorst volop bloemen en 
na de winter komen er weer bloemen in. Ver-
geet ook niet om alvast bloembollen te planten 
voor het voorjaar. Dit kan meestal tot de eerste 
week van december, altijd weer een leuke ver-
rassing als ze in het voorjaar uitkomen!

Met deze basistips maak je de tuin winter-
klaar en is de kans groot dat je ook in het 
voorjaar mag rekenen op een levensvatbare 
tuin. www.gasthuishoeve.nl.

Peuters bezoeken basisschool

Om de Kinderboekenweek te vieren bezocht 
peuteropvang de Verbinding te Boskant afgelo-
pen donderdagochtend basisschool Franciscus.

De peuters werden hartelijk ontvangen in 
groep 1 en 2. Nadat alle peuters voorgesteld 
waren aan de toekomstige klasgenootjes en zij 
hun plaatsje gevonden hadden, kon het feest 

beginnen. 
Met volle aandacht werd er gekeken en geluis-
terd naar het digitale prentenboek. De fantasie 
van de kinderen sloeg op hol toen bleek dat juf 
Trudis kon toveren. De kinderen werden giraf-
fen, neushoorns en zelfs bromvliegen. Dit be-
zoek werd feestelijk afgesloten met leuke lied-
jes die alle kinderen mee konden zingen.
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Bosscheweg 30 - Beek en Donk 
T: 0492 - 46 12 38 • www.josverschuren.nl

AL 30 JAAR HET STERKSTE IN 

AUTOBANDEN
  Eerlijke banden 
voor de beste prijzen

  Vakkundige montage 
en controle

 Uitstekend advies

  Leverancier van 
alle bekende merken

UW BANDEN VOORDELIG
ONLINE BESTELLEN

Bel voor een scherpe 
offerte op maat!

Kies voor de kracht van Verschuren
Bezoek ook eens onze 

nieuwe webshop!

DE BESTE BANDENAANKOOP DOET U IN 
DE ENIGE ALL INCLUSIVE WEBSHOP! 

WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

VOOR RESERVERING EN KAART VOORVERKOOP BEL 0413-367528
WWW.TRIBUTETOTHECATSBAND.NL

Ad van Rijsingen, Jan de Leijer, John 
Fransen en Johny van Vught staan 
al twaalf en een half jaar dag en 
nacht voor de Rooise bevolking klaar. 
Pedro van den Brand en Hans Maas 

vierden afgelopen zaterdag dat zij al 
twintig jaar bij weer en ontij beschik-
baar zijn als hun pieper gaat. Ten 
slotte had burgemeester Peter Maas, 
die ondanks de regionalisering van 

de brandweer het Rooise korps nog 
steeds als het zijne beschouwt, voor 
Rien van de Laar, Arno Verbunt en 
Frank van der Heijden een speldje 
klaar liggen vanwege hun vijfentwin-

tigjarige lidmaatschap van de Rooise 
vrijwillige brandweer.

Na de huldiging van de jubilarissen, 
die samen 165 jaar brandweererva-

ring vertegenwoordigden, waren er 
ook nog twee promoties te vieren. 
Rob de Vries en Jurgen van Rooij 
hebben de opleiding tot bevelvoer-
der met succes afgerond.

vervolg voorpagina

Sirenes voor brandweerjubilarissen

Diabetes Fonds zoekt 
collectanten in Sint-Oedenrode
Sint-Oedenrode – Collecteren voor 
het Diabetes Fonds heeft zin. Er 
wordt namelijk geld ingezameld dat 
onderzoekers gebruiken om oplos-
singen te vinden voor diabetes. Het 
Diabetes Fonds is hard op zoek naar 
vrijwilligers voor de collecte die 
willen helpen om geld in te zamelen 
voor onderzoek. 

De collecteweek is dit jaar van 26 
oktober tot 1 november. Doet u ook 
mee?
Aanmelden kan bij Noud Pou-
wels. Hij organiseert de collecte 
voor het Diabetes Fonds in Sint-
Oedenrode en is te bereiken via 
a.pouwels9@gmail.com of via 0413-
474842.
Meer informatie op 
www.diabetesfonds.nl/collectant

Het Diabetes Fonds organiseert de 
jaarlijkse collecteweek om zoveel 
mogelijk geld op te halen voor we-
tenschappelijk onderzoek naar di-

abetes. Er zijn 1 miljoen Nederlan-
ders met diabetes, een ziekte die de 
gezondheid steelt en kan leiden tot 
allerlei ernstige lichamelijke proble-
men. Dat is onacceptabel, vindt het 
Diabetes Fonds. Daarom doen we 
er samen met onze vrijwilligers alles 
aan om diabetes en de gevolgen er-
van aan te pakken.

Organisator Noud Pouwels is fana-
tiek: “Het liefste wil ik zoveel collec-
tanten dat we geen enkele straat of 
voordeur overslaan. Daarom hoop 
ik dat veel mensen zich opgeven en 
natuurlijk dat de inwoners van Sint-
Oedenrode gul geven.” 

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

Tip 8:
Zij zen di jaor pas 55 jaor

Beste papbuiken en papbuikinnen. 
U ziet het, tip 8 heeft ons inmid-
dels bereikt, en het gaat hard, nog 
drie tips na vandaag en dan zal onze 
neije Hoogheid met zijn adjudant 
verschijnen tijdens een groots feest 
in de Beurs hier in ons Papgat.

Maar eerst gaan we ons toch eens 
buigen over deze nieuwe tip. Er is 
namelijk zover als ik weet dit jaar 
geen Carnavalsclub in Papgat welke 

55 jaar bestaat (ik kan het mis heb-
ben…), wel vieren de Heikneuters 
komend seizoen hun 55-jarig jubi-
leum. Neeee, onzen neije Hoogheid 
zal toch ginne Heikneuter zijn, zo 
makkelijk zal de tip toch niet zijn??? 
Dus die 55 jaren zullen wel ergens 
anders op slaan, misschien hebben 
we een heel jong koppel, zijn ze 
samen 55 lentes jong, of misschien 
zijn ze gemiddeld 55 jaar. Misschien 
is de neije Hoogheid en zijn/haar 
partner samen 55. Dit jaar hebben 
we niet de tip gekregen; ‘Ut is unne 
echte Roise’,  het zou dus zomaar 
kunnen zijn dat hij/zij uit een an-
der dorp komt waar nú het 55-jarig 
Carnavalsjubileum gevierd wordt, 
de Krutjesrapers, de Bommelaers, 
de Pieperknallers, de Wozokotten, 
ja, er vieren velen nu hun 55-jarig 
jubileum.

We gaan alles nog een keertje resu-
meren: We zijn gestart met een re-
kensom, 3x3+1=11, is het wel een 

rekensom?, het volgt elkaar in ieder 
geval skon op en hij heeft al eens 
in de raad gezeten, ze hebben er al 
dik tegen geklapt en ook zit er be-
hoorlijk wat muziek in, toen kwam 
onze gokker Kenny nog even langs 
en ook hem is het met de paplippel 
ingegeven, en last but not least zijn 
zij dit jaar pas 55.

Weet u wie het neije koppel is, mail 
dan uw oplossing met de naam van 
de neije hoogheid en zijn/haar Heer/
Vrouwe adjudant naar de voorzit-
ter van de Prinskeuzecommissie: 
henryenkitty@gmail.com  of op pa-
pier in de brievenbus bij Henry van 
der Zanden,  Willem-Alexander-
straat 38 te Papgat. En ook dit jaar, 
voor de eerste goede (complete)
oplossing staat een heerlijke fles 
papgatwijn klaar welke onze neije 
hoogheid persoonlijk zal overhandi-
gen aan de winnaar.

ALAAF!

Tip van de Prins

film: tv meierij



Woensdag 15 oktober 2014
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 7
van acht interieurspuiterij        

Daar kleur je van op

Iedereen kent inmiddels wel Van Acht 
autoschade uit Nijnsel. Het bedrijf 
gaat er een tak van sport bij doen. 
Teun van Acht heeft een Interieur-
spuiterij opgericht. “Het is een mooie 
aanvulling op het werk wat we doen. 
Dingen mooi maken is altijd onze 
passie geweest’’, vertelt Teun.

Het autoschadebedrijf van Teun is 
inmiddels zo’n 8 jaar in bedrijf en 
draait op volle toeren. Toch krie-
belde het bij Teun al langere tijd om 
zijn werkterrein te verbreden. Het 
is altijd goed om meerdere ijzers in 
het vuur te hebben volgens de on-
dernemer. Teun: “De laatste jaren 
kregen we steeds meer aanvragen 
voor allerlei spuitwerkzaamheden 
naast auto’s. We hebben in de af-
gelopen tijd flink geïnvesteerd in 
kennis, technieken en  apparatuur 
om interieurobjecten van een mooie 
nieuwe laklaag te voorzien.” Het 
team van Van Acht interieurspuiterij 
begint met veel enthousiasme aan 
de nieuwe uitdaging. 

Keuken en kleur
De keuken is voor veel mensen de 
favoriete plek in huis. Het is de plek 
waar we samenkomen en samenzijn; 
het hart van onze woning. Bent u 
uitgekeken op de kleur of uitstraling 

van uw keuken? Blij met uw nieuwe 
huis, maar is de keuken nog niet naar 
wens? Van Acht Interieurspuiterij 
geeft uw keuken met slechts een 
nieuwe kleur een totale metamorfo-
se. In de spuiterij voorzien ze nieuwe 
en gebruikte keukens van een mooie 
nieuwe laklaag en daarmee van een 
compleet nieuwe uitstraling. MDF, 
kunststof, gefolieerd, zijdeglans, 
structuurlak of hoogglans; voor elke 
keuken is er een passende oplossing 
en een passende kleur.

Meubel en interieur
Een oude stoel die een opknapbeurt 
kan gebruiken, tuinmeubilair dat 
door weer en wind grauw is gewor-
den of radiatoren die er niet meer 
zo helder uitzien als wanneer u ze 
kocht; vervangen is zonde! Het is 
verbazingwekkend wat een nieuwe 
kleur kan doen.  Van Acht Interieur-
spuiterij voorziet grote meubelen, 
maar ook stopcontacten, kozijnen 
of putroosters deskundig van een 
nieuwe tint. Een badkamermeubel 
moet immers vocht- en warmtebe-
stendig zijn, een bureau tegen kras-
sen kunnen. Door alleen te werken 
met hoogwaardige materialen, zor-
gen ze voor de perfecte finishing van 
uw meubelstuk. 
 

Kantoor en winkel
Kantoor- en winkelmeubilair staat 
bekend om haar duurzaamheid. 
Maar met de jaren, verandert moge-
lijk uw huisstijl of de manier waarop 
u uzelf wilt presenteren. Past de uit-
straling van uw werkplek of winkel 
niet meer bij uw huidige identiteit of 
zoekt u dé kleur voor uw spiksplin-
ternieuwe zaak? Van Acht Interieur-
spuiterij blaast uw kantoor of winkel 
letterlijk nieuw leven in. Ze geven 
bureaus, kasten, paspoppen of toon-
tafels de kleur die perfect past bij uw 
bedrijf en gewenste uitstraling.

Industrieel en machine
Industriële apparaten of objecten zo-
als machineframes en –onderdelen of 
werktuigen hebben doorgaans veel 
te verduren. Industrieel spuitwerk 
vergt daarom een gedegen aanpak. 
Van Acht Interieurspuiterij is er op 
ingericht ook voor de industriële sec-
tor – losse onderdelen of seriewerk – 
vakkundig en kwalitatief hoogwaar-
dig spuitwerk te leveren. Zowel voor 
staal, hout als kunststof en complete 
werktuigen als kleine machineonder-
delen bieden we een kwalitatieve, ef-
ficiënte en duurzame oplossing. 

Bent u benieuwd wat Van Acht inte-
rieurspuiterij voor u kan betekenen? 
Neem gerust vrijblijvend contact op. 
Industrieweg 27A 
Sint Oedenrode 
0413-763926 
www.vanacht-interieurspuiterij.nl

KEUKEN
& KLEUR

MEUBEL
& INTERIEUR

KANTOOR
& WINKEL

INDUSTRIEEL
& MACHINE

W W W. VA N A C H T - I N T E R I E U R S P U I T E R I J . N L

advertorial

GROOT ASSORTIMENT 
POMPOENEN 
VANAF € 0,40

RUIME KEUZE IN 
BLOEMBOLLEN

NIEUWE COLLECTIE 
GEURLAMPEN VAN 

ASHLEIGH & BURWOOD

Nu is de tijd om uw tuin te verfraaien 
met kleurrijke zomerplanten!

volop keuze, ook alles voor uw vijver!

www. t u i n c en t r umk r an s . n l

hemelvaartdag geopeNd 
van 10:00 tot 17:00 uur

w w w. t u i n c e n t r u m k r a n s . n l

teun van acht (r) en personeelsleden ad en paul (l)

Van Leeuwenhoekweg 7 • 5482 Tk SchijndeL • TeL. 073 549 57 16
WWW.AUTOBEDRIJFVANDENBERK.NL

ALLE MERKEN • VW & AUDI SPECIALIST
onderhoud • reparaTie • apk • in- & Verkoop • airco SerVice • auTo- & ruiTSchade
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Auditie solorollen Theaterkoor Rooi 
Voor haar productie ‘In De Schaduw 
Van Napoleon’ , is Theaterkoor Rooi 
op zoek naar een aantal specifieke 
solisten. Voor deze mannelijke en 
vrouwelijke rollen worden naast 
deelnemers van het Theaterkoor 
ook talenten van buiten het koor 
uitgenodigd om auditie te doen. 

Ben je geïnteresseerd? Schrijf je 
dan nu in voor de audities. Die 
vinden plaats op zondag 26 okto-
ber. Inschrijven kan tot 21 okto-
ber door een e-mail te sturen aan 
secretariaat@theaterkoorrooi.nl. Je 
ontvangt dan alle benodigde infor-
matie en het auditiemateriaal.
Theaterkoor Rooi gaat van 6 t/m 10 
mei 2015 de Nederlandse vertaling  
van de nieuwste productie van de 
Vlaamse componist Bert Appermont, 
getiteld ‘In De Schaduw Van Napo-

leon’,  op de planken zetten. In het 
verhaal, gezien door de ogen van de 
eerste lakei van Napoleon,  wordt 
uitgezocht wie Napoleon heeft ver-
moord (of … is hij wel vermoord?) 
en of het testament wel helemaal 
correct tot stand is gekomen. Muzi-
kaal gezien komt er in het stuk een 
grote diversiteit aan onderhoudende 
muziekstijlen voorbij begeleid door 
een groot harmonie orkest.

Meer informatie over Theaterkoor 
Rooi en de nieuwe productie vind je 
op www.theaterkoorrooi.nl en Face-
book. Het koor kan ook nog verster-
king gebruiken van enkele mannen 
en sopranen. Wil je meedoen aan de 
nieuwste productie van Theaterkoor 
Rooi? Neem dan via bovenstaand 
e-mail adres contact op met het se-
cretariaat.

Wordt U onze donateur?
Tussen 13 en 26 oktober zullen le-
den van de harmonie op zoek zijn 
naar nieuwe donateurs in Nijnsel. 
Wie weet staan we binnenkort bij u 
aan de deur, wordt U onze nieuwe 
donateur?

Zoals elk jaar wordt er ook dit jaar 
een donateursactie gehouden bij 
Harmonie Nijnsel. Sinds vorig jaar 
is het echter even anders want de 
donateursactie zat in een nieuw 
jasje. Deze opzet gaan wij ook dit 
jaar weer gebruiken. Er zijn namelijk 
weer een aantal ‘pakketten’  samen-
gesteld om zo ook de donateur iets 
terug te geven voor de bijdrage die 
ze leveren. 
Pakket 1 Een bijdrage van € 5,- per 
jaar waarvoor toezending van de di-
gitale nieuwsbrief (1x / kwartaal). 
Pakket 2 Een bijdrage van € 10,- per 
jaar waarvoor toezending van de di-
gitale nieuwsbrief (1x / kwartaal) en 
gratis toegang tot een concert.
Pakket 3 Een bijdrage van € 25,- per 
jaar waarvoor toezending van de di-
gitale nieuwsbrief (1x / kwartaal) en 
gratis toegang tot twee concerten. 
Mocht u geen gebruik willen maken 

van deze pakketten bent u natuur-
lijk vrij om een vrijwillige bijdrage te 
leveren aan de harmonie. De dona-
teursactie wordt in principe alleen in 
Nijnsel gehouden, maar elke dona-
teur is welkom! Woont u in Rooi en 
wilt u graag donateur worden door-
middel van een van de pakketten of 
een vrijwillige bijdrage? Dat kan! U 
kunt in dat geval contact opnemen 
met onze penningmeester mw. R. 
van de Kruis via het nummer: 06-
34634297. 

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

Start sloop postkantoor Eindhoven

A. van Liempd Sloopbedrijven uit 
Sint-Oedenrode gaat in opdracht 
van de gemeente Eindhoven het 
voormalig postkantoor aan de Stati-
onsweg en het voormalig grenswis-
selkantoor aan het Stationsplein in 
Eindhoven slopen. 

Het karakteristieke postkantoor aan 
het Stationsplein werd in 1961 voor 
een bedrag van 24 miljoen gulden 
opgeleverd. Het wemelde decennia-
lang van de bezoekers. Totdat het 
postkantoor naar de Heuvelgalerie 
verhuisde. Langzaam raakte het mo-
numentale pand in verval. Het karak-

teristieke mozaïek op de gevel werd 
enkele jaren geleden verwijderd om 
dat kunstwerk te behouden.

Op dit moment is de voorbereiding 
van de asbestsanering gestart, na 
het saneren zal het gebouw gestript 
en vervolgens gesloopt worden. Na 
de sloop zal op deze plek door AM 
Real Estate Development Lichtho-
ven gerealiseerd worden; een impo-
sante kantoortoren en een woonto-
ren met een studentenhotel en op 
de begane grond horeca pal naast 
het station.

Sloopmaterialen krijgen een nieuw 
leven
A van Liempd sloopbedrijven scheidt 
de materialen uit de te slopen pan-
den en streeft ernaar om hiervan 
zoveel mogelijk te hergebruiken. 
Sommige producten kunnen to-
taal hergebruikt worden, materi-
alen zoals hout gaan naar doch-
teronderneming 2Life-Art die er 
nieuwe producten zoals de Trek-in 
(www.trek-in.org) van maakt. Voor 
het hergebruik van het sloophout 
heeft A van Liempd Sloopbedrijven 
als eerste sloopbedrijf het FSC-certi-
ficaat ontvangen. 

Het oude gebouw zoals het nu is en de vernieuwde versie

Opnieuw verliefd in De Beleving 3.0

Al twee jaar was eigenaar van De 
Beleving, Ralf Dirven, tijdens het 
koken aan het peinzen. Hij wilde 
een ander concept. Zoals hij zelf 
zegt ‘af van de boontjes en wortel-
tjes’. Hij deelde de gedachten met 
zijn partner Noortje, maar ze kwa-
men er maar niet uit. Tot ze Neeltje 
en Ilse van conceptbureau Red & Fin 
aan tafel kregen. Samen bedachten 
ze een nieuwe formule. De Beleving 
3.0, zoals het liefkozend genoemd 
wordt.

Waarom 3.0? De Beleving – voor-
heen Brasserie de Beleving – bestaat 
alweer tien jaar. Op de helft werd 
het restaurant rigoureus verbouwd 
en uitgebreid. Om het nieuwste 
concept leven te geven, werd en-
kele weken geleden het restaurant 
voorzien van een nieuwe jas; het 
interieur lichter en strakker (dankzij 
de kennis van Mieke en Sam van 
Mr. Meubel), een ander toekomst-
gericht logo en het belangrijkste…. 
een nieuwe kaart. Meer gericht op 
kleinere gerechten. Meer gericht op 
streekproducten. “Daar werkten we 

al jaren mee, maar nu gaan we er 
meer de nadruk op leggen. Zoveel 
mogelijk van onze producten ko-
men uit de buurt”, legt Ralf uit die 
plannen heeft om binnenkort eigen 
rundvlees te gaan serveren. 

Hoe neem je de klanten mee in een 
nieuw concept? De kaart van de 
nieuwe Beleving ziet er anders uit 
dan voorheen. Ook de gerechten 
zijn anders en de manier van bestel-
len heeft een ommezwaai gemaakt. 
Het klassieke voor- na- en hoofdge-
recht is niet meer. De kaart nodigt 
uit om meerdere ‘kleine’ gerechtjes 
te kiezen. Heb je nog wat honger 
na twee bordjes? Bijbestellen is al-
tijd mogelijk. Behalve wat kleinere 
porties staan er ook heerlijke grote 
vleesgerechten op het menu. Ralf: 
“Je moet de gezichten eens zien als 
mensen de Cote de Boeuf geser-
veerd krijgen!” Voor de vaste gasten 
en voor mensen die er van houden, 
hebben de klassiekers van het res-
taurant hun plek weten te bewaren. 
“Deze nieuwe formule vereist ex-
tra uitleg”, geeft Noortje toe. “Dat 

merkten we vooral in de eerste twee 
weekenden. Ook de bediening en 
de keuken moesten aan de nieuwe 
werkwijze wennen. Het gaat nu ech-
ter al een stuk beter.” 

Het concept zal een vast ritme wor-
den en blijven. Het menu niet. Dat 
krijgt iedere maand een andere in-
valshoek, gebaseerd op de tijd van 
het jaar. Zo blijven Ralf en zijn keu-
kenteam de gasten verrassen, ver-
wennen en verbazen. 

Wie had verwacht dat de invoe-
ring van het tongstrelende tiengan-
genmenu – twee jaar geleden – de 
opmaat was naar een totaal nieuw 
concept? Alleen Ralf en Noortje 
waarschijnlijk. Ze vinden het best 
spannend, maar stralen van de nieu-
we keuze. Dankzij hen worden de 
gasten opnieuw verliefd, in en op De 
Beleving 3.0.

Restaurant De Beleving, 
Hertog Hendrikstraat 6, 
0413-474392, 
www.brasseriedebeleving.nl      

advertorial

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

Bereiding:

Snijd de kipfilet in blokjes van 
+/- 2 cm. Doe de kip in een 
kom en voeg hier 1/3 van de 
Teriyaki woksaus doorheen. 
Zet de kom ca. 40 minuten, 
afgedekt in de koelkast.

Bereid de fijne mie nestjes 
zoals op de verpakking 
aangegeven staat. 

Rijg de blokjes kipfilet aan de 
sateprikkers.

Verhit de (grill)pan en grill de 
spiesen in 7 minuten gaar en 
bruin. Verhit ondertussen de 
olie in een wok en bak de 
knoflook en roerbakmix 
gedurende 5 minuten.

Voeg hierbij de rest van de 
woksaus toe. Verwarm het 
geheel nog 2 minuten.

Verdeel de mie over 4 borden, 
verdeel de groenten over de 
mie.  Leg de spiezen boven 
op de groenten. 

Serveer de kroepoek en 
pinda’s erbij.

Ingrediënten:

- 300 gr kipfilet

- 240 ml Teriyaki woksaus

- 300 gr fijne mie nestjes

- 1 teen knoflook (fijngesneden)

- 500 gr roerbakmix

- 3 el zonnebloemolie

- 100 gr kroepoek

- 2 el gezouten pinda’s

Provinciaal lekker eten in kaart!

Hallo 
Brabant
 Maak kennis met Smakelijk Brabant!

Deze week Budget diner: Teriyakispiesen

625 kcal 25 minuten4 personen

www.smakelijkbrabant.nl

3,47
Per persoon

Totaal:

Tip!:
Gebruik diverse 

Tip!:
Gebruik diverse 

Tip!:

verse groenten
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Kijk voor foto’s van evenementen op 
www.mooirooi.nl
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ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

505050505050 23 oktober 2014 zijn

Cor & Riek van Roosmalen-van der Linde  
50 jaar getrouwd!

Gelegenheid tot feliciteren tijdens de  receptie van 
19.00 tot 20.30 uur bij De Nachtegaal, Boxtelseweg 15 in Schijndel

Voor felicitaties, cadeaux en bloemen, 
waarvoor wij uw gulheid roemen,

werd onze diamanten trouwdag een groots festijn, 
waarvoor wij u heel dankbaar zijn!

Jan en Mien Kusters-van der Velden, 
Deken van Erpstraat A108, Sint-Oedenrode

Onze Sjonnie wordt 50!

Franske, Despina, Arjen, Wilma

Plaats gratis uw reactie 
op de internetsite 

rooisefamilieberichten.nl 
voor:

· Geboortes
· Felicitaties

Neem een kijkje op 
rooisefamilieberichten.nl

BEKANT 50 EN NOG 
STEEDS BE'GEER'LIJK

AL 20 JAAR VAKWERK

.....PROFESSIONALS IN LIJSTEN
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De InlijsterijDe Inlijsterij
Harry en Jeanne Passier
Emmausstraat 5  Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 - 47 65 00 / www.inlijsterij.nl

wo, do en vr 09.30 - 12.00u
en 13.30 - 17.00u
za 9.30-13.00 (ma en di gesloten)

Geopend:

Passie R  in lijsten - Het zit in onze naam

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

Gefeliciteerd 
met je diploma 
European 
Treeworker.
Papa, mama, Tim, Cindy, 
John en Marloes

Kras tot 100% korting 
bij Primera Sint-Oedenrode
De dagen worden korter en kouder, 
dan is het toch heerlijk om met een 
tijdschrift op de bank te zitten? Bij 
Primera Sint- Oedenrode  op de 
Borchgrave 41 ontvangen klanten 
tijdens de ‘Bladenparade’ tot en 
met 2 november 2014 een kraskaart 
waarmee ze tot 100% korting op 
hun tijdschriftenaankoop kunnen 
krassen. 

Onder de kras laag op de kraskaart 
staat een kortingspercentage van 
15%, 25%, 50% of 100%. De con-
sument krijgt tegen inlevering van 
de kraskaart bij aankoop van een 
Nederlandstalig tijdschrift naar keu-
ze de betreffende korting.

De kraskaart kan t/m 2 november 
2014 ingeleverd worden en is geldig 
op alle Nederlandse tijdschriften die 
verkrijgbaar zijn bij Primera. 

Bij Primera Sint-Oedenrode kun-
nen klanten naast tijdschriften ook 
terecht voor o.a. boeken, kran-
ten, wenskaarten, cadeaukaar-
ten, tabak, rokersbenodigdheden, 
Staatsloten, Lotto, Toto, Krasloten, 
bel- en internettegoeden, zoetwa-
ren, voetbaltickets via TicketBox, 
Paylogic tickets (dance, festivals, 
concerten, beurzen) en tickets voor 
musicals (o.a. Moeder, ik wil bij de 
revue).

advertorial

Lot

Steffen van der Wielen en Babet Frissen
zusje van Juul

Pastoor Hackenstraat 65  
5491 CE Sint-Oedenrode

Tel. 0413-479993

Welkom lief meisje!

van der Wielen

Geboren op 13 oktober 2014

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

LAAT DE KRANT LEVEN DOOR LAYAR!
Bij enkele foto’s in deze krant staat het logo van Layar. Dat 
houdt in dat er een �lmpje achter verborgen zit. Hoe kunt u 
het �lmpje bekijken?
1-  Download de Layar app via de App store of via Google Play.
2- Open de Layar app.
3- Klik op het ‘scan’ icoontje.
4- Houd de tablet of smartphone boven de pagina.
5- Klik op de scanknop in het scherm.
6-  Heeft u geen smartphone? Kijk dan voor de �lmpjes op 

www.mooirooi.nl

27e ROOISE 
Klompenklets 

Vrijdag 21 november, aanvang 20.00 uur 
Zaterdag 22 november, aanvang 20.00 uur 
Zondag 23 november, aanvang 15.00 uur 

In Grand Café & Zalencentrum De Beurs 
Heuvel 44 Sint-Oedenrode 

Met: 
Hans Eijkemans 
Berry Knapen 

Jasper van Gerwen 
Jan Strik 

Rob Schepers ( Helmond ) 
Rene van Boxtel 

Hans Verbaarschot 
 

Op zondag 23 nov. is er vooraf  
ook weer een brunch. 

Toegangsprijs, incl. entree hiervoor is   €22,50 
 

KAARTVERKOOP START ZATERDAG  
4 OKTOBER, 12.00 UUR 

Grand Café & Zalencentrum De Beurs 
Toegangsprijs € 12,50 

 
Organisatie K.V. de Narrekap 

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

Nieuws of tips?
bel de MooiRooi tiplijn:

0413-479322
of mail naar 

redactie@demooirooikrant.nl
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Mooi op  leeftijd
Seniorendag belooft weer spektakel

Seniorenorkest Dommelvolk houdt 
ieder jaar een Seniorendag in Oden-
dael. Dit keer is het daar tijd voor op 
woensdag 22 oktober. Het belooft 
weer een mooi spektakel te worden. 
Er is net als andere jaren een mid-
dag- en een avondvoorstelling.

De middagvoorstelling begint om 
14.00 uur en de avondvoorstel-
ling om 19.00 uur. Bij binnenkomst 
krijgt iedereen, bij inlevering van 
het entreebewijs, twee consump-
tiemuntjes. In de pauze wordt een 

kleine versnapering aangeboden. 
De toegang tot de Ontmoeting zal 
zijn aan het begin van de biljartzaal 
en zal niet eerder geopend zijn dan 
13.30 uur s-middags en 18.30 uur s-
avonds. Vanaf woensdag 8 oktober 
worden de entreekaarten verkocht 
à € 5,= in Grandcafé van Odendael 
zolang de voorraad strekt. Grand-
café is open van 10.00 tot 22.00 uur.

‘s-Middags en ‘s-avonds treden 
op:  1. Seniorenorkest Dommelvolk 
Sint-Oedenrode. 2. Tonpraoter Rob 
Verschuren uit Son en Breugel. 3. 
KrisKras, Gijs van Aarle en Chris Too-
nen. 4. Muziekgroep Rooise BLUF.

Op weg naar een 
dementievriendelijke gemeente
Dat mensen steeds langer thuis 
moeten blijven wonen en dat bur-
gers meer en meer voor elkaar moe-
ten gaan zorgen, geldt ook voor 
mensen met dementie. En de ge-
meente heeft de taak om ervoor te 
zorgen dat dit ook mogelijk is. 

De gemeente Veghel is een van 
de gemeenten die een dementie-
vriendelijke gemeente wil worden. 
Wat dat inhoudt, wordt met de 
gemeente besproken in het Alz-

heimercafé Uden/Veghel, dat op 
dinsdag 21 oktober om 19.00 uur 
zijn deuren weer opent in de Eigen 
Herd aan de Rooijsestraat in Uden. 
De bezoekers van het Alzheimer-
café kunnen hun stem laten ho-
ren. Mensen met dementie en hun 
mantelzorgers weten als geen an-
der welke maatregelen en voorzie-
ningen belangrijk zijn. Iedereen die 
geïnteresseerd is in dit onderwerp 
is van harte welkom. De toegang is 
zoals altijd gratis.

Maandag 10 november, 
Dag van de Mantelzorg
Op de jaarlijkse Dag van de Man-
telzorg staat u als mantelzorger 
centraal. In Schijndel en Sint-
Oedenrode wordt u een verrassend 
programma geboden. Een dag om 
fijn op adem te komen.

De landelijke organisatie Mezzo 
omschrijft mantelzorgers als volgt. 
‘Mantelzorgers zorgen langdurig en 
onbetaald voor een chronisch zieke, 
gehandicapte of hulpbehoevende 
partner, ouder, kind of ander familie-
lid, vriend of kennis. Mantelzorgers 
zijn geen beroepsmatige zorgver-
leners, maar geven zorg omdat zij 
een persoonlijke band hebben met 
degene voor wie ze zorgen. Mantel-
zorg is niet de alledaagse zorg voor, 
zoals bijvoorbeeld de zorg voor een 
gezond kind.’ 

De Dag van de Mantelzorg wordt 
dit jaar georganiseerd door het 
Steunpunt Mantelzorg in nauwe 
samenwerking met zorgorganisa-
ties. In Schijndel zijn dat Laverhof, 
Vivent, Dichterbij en MEE; in Sint-
Oedenrode zijn dat BrabantZorg, 
Pantein, Dichterbij en MEE. Schijn-
delse mantelzorgers kunnen deel-
nemen aan een ochtend- én mid-

dagprogramma in ’t Spectrum, de 
Schakel, De Vink of het Gasthuis. Zij 
melden zich aan door op te geven 
waar zij ’s morgens vanaf 10.00 uur 
en waar zij ’s middags vanaf 13.30 
uur willen meedoen. Om 12.30 uur 
wordt er op de locatie waar u aan 
het middagprogramma gaat deel-
nemen een fijne lunch aangeboden. 
Het programma blijft een verrassing.

Rooise mantelzorgers kunnen kie-
zen uit drie activiteiten van 13.30 
tot 15.30 uur (bonbons maken in 
Nijnsel, mindfulness in Boskant of 
beugelen in Olland); vanaf 16.00 uur 
zijn zij welkom in de Ontmoeting in 
Odendael voor een toneelvoorstel-
ling, een stamppottenbuffet (eigen 
bijdrage € 5,00) en de aankondiging 
van het programma van informatie-
bijeenkomsten in 2015.

Hebt u nog geen uitnodiging ont-
vangen? Misschien hebben we uw 
gegevens nog niet. Neem contact op 
en meldt u aan bij Welzijn De Meie-
rij; u kunt bellen (073-5441400) of 
mailen (info@welzijndemeierij.nl).
Reageer wel tijdig, want het aantal 
plaatsen is helaas beperkt. Aanmel-
den kan tot en met 31 oktober.

KBO Cultuurclub bezoekt Museum De Wieger in Deurne

De cultuurclub van de KBO brengt 
woensdag 5 november een bezoek 
aan  Museum De Wieger in Deurne. 
Mensen die mee willen dienen ui-
terlijk om 13.30 uur in het museum 
aanwezig te zijn. (er is geen rond-
leiding)

Naam en faam van Museum De 
Wieger zijn onlosmakelijk verbon-
den met de schilderende huisarts 
Hendrik Wiegersma, die leefde van 
1891 tot 1969. Wiegersma vestigde 
zich in 1917 als pas afgestudeerd 
huisarts in Deurne. In 1922 liet hij de 
Helmondse architect Cor Roffelsen 
dit kolossaal woonhuis in Hollandse 
neo-renaissancestijl bouwen. Het 
kreeg de naam ‘De Wieger’ naar de 
bijnaam die Wiegersma’s patiënten 
hem uit genegenheid hadden ge-

geven. In 1976, na een verbouwing 
van het interieur werd de monumen-
tale dokterswoning als museum De 
Wieger geopend. (na overlijden van 
Wiegersma verwierf de gemeente 
Deurne het indrukwekkende pand)

Er zijn nu twee exposities. Een 
daarvan is van dierenportretten van 
Emelie Jegerings. De meest succes-
volle en gevierde natuurfilm ooit, 
De Nieuwe Wildernis, was voor 
Jegerings aanleiding om haar focus 
te verleggen van mens naar dier. 
Aan deze film ontleende ze nieuwe 
inspiratie. In haar eigen specifieke 
schilderstijl maakte zij op basis van 
beelden ‘stills’ uit de film een 15-
tal oer-Hollandse doeken over de 
dieren in de Oostvaardersplassen. 
De tentoonstelling van Emelie vindt 

plaats in het groot atelier van De 
Wieger, er zullen zo’n 8-tal werken 
te zien zijn uit deze serie.

De vroegere Raoul Hynckes
De tentoonstelling in Museum De 
Wieger laat ook het werk zien dat 
Hynckes in de eerste en tweede pe-
riode tot ongeveer 1930 maakte: 
de havengezichten langs de Belgi-
sche en Nederlandse kust en het 
IJsselmeer, alsook de eerste door 
het kubisme geïnspireerde stille-
vens. Zie eventueel ook hun web-
site www.dewieger.nl. Meer info 
over vervoer en prijs: Harry van 
Oorschodt, liefst per mail, harry.
vanoorschodt@gmail.com òf tele-
fonisch 0413-477179.
  

Adres Sonseheideweg 3 
Postcode 5492 TE 
Plaats Sint-Oedenrode 
Tel. nr. 0413-420855 
Mobiel 06-23537494 
robvanschyndel@hetnet.nl  INSTALLATIETECHNIEK BV

Rob van Schijndel A5 envelop  23-08-2007  10:01  Pagina 1

T: 0413-420855 - M: 06-23537494 - E: info@robvanschijndel.nl
Fax 0413-476263 - www.robvanschijndel.nl

museum de wieger

een werk van emelie jegerings.

een werk van raoul Hynckes.

Reis- en Cultuurclub PVGE

Op donderdag 30 oktober, aanvang 
10.00 uur,  is er in wijkgebouw 
Braecklant aan de  Amerikalaan 2 in 
Son en Breugel een bijeenkomst van 
de PVGE reis- en cultuurclub om het 
excursieprogramma voor 2015 te 
bespreken. 

Met zeven excursies dit jaar heeft 
de reis- en cultuurclub een intensief 
excursiejaar achter de rug. Zo deden 
we achtereenvolgens Den Bosch, 
Amsterdam, Nijmegen, Zwolle, 
Breda , Aken aan en tenslotte Delft.
Op deze recent achter ons liggende 
excursie werd met een stadswande-
ling zowel de Oude als de Nieuwe 
Kerk met het praalgraf van de Oran-
jes en het stadhuis bezocht, alsmede 

een boottocht georganiseerd.

In 2015 zijn er weer 6 excursies naar 
uiteenlopende steden in Nederland  
en 1 excursie, die naar België voert; 
het programma wordt als voorstel 
aan de leden voorgelegd. De formu-
le blijft in 2015 zoals dit jaar: stads-
rondleidingen met erkende gidsen, 
museumbezoeken, maar ook ruimte 
voor individuele invulling en reizen 
per openbaar vervoer. Ook nieuwe 
leden en overige belangstellen-
den zijn van harte welkom op deze 
presentatie. Koffie  / thee zal u bij 
binnenkomst worden aangeboden. 
Voor nadere informatie: Herman 
Hendriks, tel. nr.: 0499-473042; 
e-mail: herman.j.hendriks@planet.nl  

Volg ons op Twitter:
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www.meierijaccountancy.nl

Betrokken én ondernemend!

Een accountant die weet wat er speelt in uw 
bedrijf en die u op eigen initiatief op de 
hoogte houdt van actuele ontwikkelingen? 
Dat is wat u van Meierij Accountancy kunt 
verwachten!

Interesse?
Kijk dan op de website voor meer 

informatie. In een vrijblijvend 

gesprek vertellen we u graag 

meer over de mogelijkheden 

voor u én uw bedrijf.

Nati onale Ouderendag 2014
Vrijdag 3 oktober 2014 was een mooie, feestelijke dag met alleen maar blije 
gezichten. Ouderen hebben veel nieuwe mensen leren kennen en hebben 
kunnen genieten van hun ingediende wens.

Onze dank gaat uit naar alle sponsoren voor hun fi nanciële bijdrage  of 
andere medewerking (Rabobank--Provincie--Nati onaal Ouderen Fonds--
Comité Nat.Ouderendag Zeist--Rode Kruis--Odendael)
Ook dank aan de vele ondernemers die ieder op hun eigen manier deze dag 
wederom tot een succes hebben gemaakt.(TV Meierij-- Mooi Rooi Krant-- 
Seniorenorkest--Pan en Cook--Beekse Bergen--museum 
Jekschothof-- H.Landsti chti ng--Vrienden van Odendael—
Gasthuishoeve--Rondvaartboot Amsterdam--Brabants 
museum—Bavaria--legerplaats Oirschot-- hr.W.v.d Kamp 
legerjeep--huifk ar Bekkers--Oorlogsmuseum Overloon-- 
H.Eik)           

Zeker willen wij onze vrijwilligers danken voor hun ti jd 
die men heeft  vrijgemaakt om de wens van een oudere 
in vervulling te kunnen brengen. Hopelijk gaat het on-
derlinge contact tussen wensvrager en- indiener  hierna 
door. Volgend jaar op Vrijdag 2 oktober is er weer een 
Nati onale Ouderendag. Andere wensen en mogelijk an-
dere mensen. Mogen wij dan weer op u rekenen?

Comité Nati onale Ouderendag Sint-Oedenrode        

BEDANKT

Iedereen weer op de hoogte van laatste mode

Op donderdagavond stond alweer 
de derde editie van Fashion and 
Friends op het programma. Hoewel 
het dit keer iets minder druk was 
dan de voorgaande edities was de 
kwaliteit er niet minder om. Vooral 
op modegebied weten de (voorna-
melijk) dames weer wat er speelt. Zij 
zijn nu kenners van de laatste mode. 

De opzet was vrijwel identiek ten 
opzichte van de vorige editie. Het 

leuke aan Fashion and Friends is dat 
de organisatie iedere keer weer nieu-
we ondernemers weet op te trom-
melen die hun producten promoten. 
Zo blijft het aanbod voor de bezoe-
kers fris. Ook de laatste editie was 
dus de moeite waard om te bezoe-
ken. Niet alleen mode kwam voorbij, 
maar ook voeding, schoonheidsarti-
kelen, fotografie en sport waren ver-
tegenwoordigd om de aanwezigen 
een mooie avond te bezorgen.

leuke aan Fashion and Friends is dat 

melen die hun producten promoten. 

kers fris. Ook de laatste editie was 

ken. Niet alleen mode kwam voorbij, 

tegenwoordigd om de aanwezigen 

Lingerie le Net
Nieuwstraat 14, 5692 AC Son | 0499 - 475725

Nieuwe Emmasingel 94, 5611 AM Eindhoven | 040 - 2366803

www.l inger ie- lenet.n l

Happiness

OKTOBER /NOVEMBER ACTIE

40 MINUTEN 
RUG NEK SCHOUDERMASSAGE 

NU 30 EURO

KENNISMAKINGSBEHANDELING 
ENVIRON TOTAAL 59 EURO

Ontdek wat Environ ook voor uw huid kan betekenen

Industrieweg 4, Sint Oedenrode 
T: 0413-490900  |  M: 0646195330

www.body-perfect.nl
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

Trage en langzaam opstartende com-
puter? Voor slechts €35 lossen wij dit 
probleem bij u thuis voor u op! 
Tel: 06-41437284

--------------------------------------
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij ?
Last van houtworm? Van Acht Plaag-
dierenbestrijding 0413-530212
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex. Massageprak-
tijk Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
rijschoollestbest.nl. Vanwege 15 jarig 
bestaan Nu 15 lessen € 450,-
Meld je aan op onze site.
--------------------------------------

--------------------------------------
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/Te huur

Graszoden € 1,95/m2. Vóór donder-
dag 18.00 u. besteld, zaterdag vanaf 
8.00 u. ophalen.
Tuincentrum Brekelmans, 
Boskantseweg 59, 0413-472562.
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------

Kamer te huur centrum 
Sint Oedenrode, € 493,58 incl. p.m. 
Info: Van Kuringe Makelaardij 
0413-474933
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Te koop: Hangoor dwergkonijntjes, 
Heistraat 10, Sint-Oedenrode, 
tel. 0413-474506
--------------------------------------

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

MEEr grOEi in uw gazOn?
nieuw in ons assortiment: 
Kovemix (Organische nPK)

 

Kom langs of bezoek onze site voor meer info!

• Meer groei
• Betere beworteling

• Meer kleur
• Reukloos

--------------------------------------
Te huur bedrijfshal met kantoor
en showroom, 1100m2
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Te huur in Sint-Oedenrode
Groot woonhuis in buitengebied
met dubbele garage.
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Te huur in Nijnsel
125 m2 bedrijfshal
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel. Nachtegaal 10, 
Sint-Oedenrode 0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------
Voor startende ondernemers diverse 
instapklare kantoorruimten te huur op 
Campus Fioretti. Aantrekkelijke voor-
waarden. Bekijk het aanbod op www.
campusfioretti.nl. Stuur een e-mail 
naar info@starterscollectief.nl voor 
meer informatie of voor een vrijblij-
vende bezichtiging.
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Te koop: 1 biketrailer voor 2 elektrische 
fietsen nieuw in de verpakking nieuwprijs 
€ 1180,-- Gevraagd een degelijk bod, 
dan is hij voor u. Neem contact op met 
0641100049
--------------------------------------
Te koop Scooter Peugeot V Clic mili-
euvriendelijk € 650,00. 4 takt 5800 km 
uit 2008 z.g.a.n. rijdt 54 km per uur.
Tel. 0413-473290
--------------------------------------

Gevraagd

Gevr ambitieuze man en/of vrouw die 
serieus extra inkomen willen.
www.extra-inkomen.nl 
tel: 06-53159966 0499-477224
--------------------------------------

   

Deze week een groot gezelschap. Wie weet waar deze foto is gemaakt 
en wie deze mensen zijn? We horen het graag. U mag het antwoord 
sturen naar redactie@demooirooikrant.nl, bellen naar 0413-479322 of 
binnenlopen in ons kantoor om het te vertellen. Heuvel 17. De koffie 
staat klaar.

Oplossing week 28
Dit is familie van der Heijden. Ze woonden 
aan de Hulst. Volgens mij is daar ook de foto 
gemaakt. In het midden zit moeder. Ze heet-
te Sien. Naast haar twee broeders: links Jan 
en rechts Oldulfius. Staand van rechts naar 
links: Toon, Hein, An, Drika, Grard en Mies. 
Jan meulendijks

Dit is fam. v/d Heijden, vroeger wonend op de Hulst. Moeder is lang 
weduwe geweest. Ze heet Sien. De anderen zijn de kinderen, waar-
onder twee broeders; broeder Jan en broeder Oldulfius (Tinus), Toon, 
Drika, Gerard, Mies, An.
mevr. scheepens

Historische beelden

Marktplein

Het onzichtbare gezicht
Jij was altijd een naam
waar ik een gezicht bij dacht
nu jij er niet meer bent
blijf je bestaan in dat gezicht
dat achter mijn ogen dichterbij
komt, oplicht dit moment

Vervagen zal hoe ik je zag
verslijten aan de dagen
dat je onzichtbaar was
verandert niet, alleen het beeld
van je gelaat zal zich
verliezen aan de tijd

Niet ouder, jonger, mooier wordt
wat ik van je onthoud, eenmaal
ontworpen trekken toegekend
aan je portret laat ik niet los
verbonden aan je naam bewaren
ze die jij in mijn verbeelding bent

    Kees Hermis

Interieur

Bankstel bijvullen bij u aan huis. 
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417
--------------------------------------
Bent u uitgekeken op de kleur van uw 
keuken/meubel, maar is deze nog in 
goede staat.
Bel of mail Spuiterij SIIS 
voor een vrijblijvende offerte 073-
5470128 of info@siis.nl

Hulpverlening

Alweer 5 jaar gewoon goede zorg.
Thuiszorg met kleine teams, hulp bij 
zelfstandig thuiswonen.
Alertzorg, tel 0413-841957
www.alertzorg.nl 
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Gestolen:
blauw/wit gewolkte Eastpack rugzak. 
Vernieling; vlaggenstok.
Voor de dader; als je spijt hebt kun je 
de rugzak terugbrengen en een nieu-
we stok aan onze buren geven.
Voor andere mensen ; als je zo’n rug-
zak (te koop) aangeboden krijgt dit 
graag melden. Je hebt te maken met 
een dief. Voor de eerlijke vinder; het 
kan zijn dat de oranje knop nog met 
een bindstrip aan de rugzak vast zit. 
Info: DeMooiRooiKrant Heuvel 17.
--------------------------------------
Gevonden op de Markt; boekje met 
postzegelverzameling
Info; 06-15484859

Diversen

20 JULI VLOOIENMARKT
Sporthal Strijp
Rijstenweg 7
Eindhoven. 9-16 uur.
€ 1 p.p. 06-20299824.
--------------------------------------
Op zoek naar een goed doel? Denk 
eens aan het Hospice Sint-Oedenrode. 
Rekeningnummer 
NL77RABO0143738410
--------------------------------------
RONDJE BOXTEL ‘
Kanovereniging De Pagaai, Boxtel.
Zaterdag en zondag : vertrek tussen 
10.00 – 14.00 uur. Vanaf clubhuis De 
Pagaai, Voetboog 7, Boxtel.
Doordeweeks varen op afspraak, 
tel.: 0620082982.
www.depagaai.nl
--------------------------------------
Heeft U goede vlooienmarktspullen 
voor CV ’t Skrothupke? Wij komen 
ze graag bij U ophalen.Geen grote 
meubelstukken, witgoed, tv’s of com-
puters. Bel: 476325 of 06-13251020 
--------------------------------------

Wij zijn een machinaal timmerbedrijf dat gespecialiseerd is in het 
vervaardigen van kozijnen, ramen, deuren en trappen, lambrisering,
radiatorkasten, kastenwanden etc.

Ter versterking van ons jonge team zijn wij op zoek naar
2 timmermannen of jongens die van aanpakken houden
in de leeftijd van 16 tot 20 jaar,
voor het afwerken en opsluiten van kozijnen in onze werkplaats.
Ervaring en diploma’s zijn niet vereist. Een mooie kans om het vak van timmerman te leren!

Indien deze functie je aanspreekt, neem dan contact met ons op.
Robert van den Biggelaar
Machinaal Timmerbedrijf R.v.d. Biggelaar
Jane Addamsstraat 2
5491 DE  SINT-OEDENRODE
0413-490882
info@timmerbedrijfbiggelaar.nl
www.timmerbedrijfbiggelaar.nl

Gegarandeerd hoge kwaliteit!
Telefoon: 0413-490882

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

Kozijnen 
Ramen 
Buitendeuren 
Trappen 
Luiken 

radiatorkasten
inbouwkasten

meubels
binnendeuren

lambrisering

Laatste uitzending Mooi Oranje TV

Roel en Emile waren afgelopen 
zaterdag voor de laatste keer van 
de partij bij het WK voetbal op de 
Markt. Zij kijken samen met de 
voetbalfans terug op 6 afleverin-
gen van Mooi Oranje.

Het is weer een film met oude be-
kenden van het programma,  een 
hoop gezelligheid en veel bier, 
want de munten moesten natuur-
lijk op. De uitzending is vanaf van-
avond te bekijken, klik op het Mooi 
Oranje-plaatje aan de linkerkant 
van mooirooi.nl.

Het is nu tijd om uw gazon en tuin 
te bekalken: Korrelkalk (25kg)

Ze zijn er weer!
Gewassen winterwortelen (20kg)

Elke vrijdag vers
Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode | T: 0413-472642 

info@vandeursendiervoeders.nl | www.vandeursendiervoeders.nl
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KORTINGS WEKEN !!!
30% KORTING OP DE GEHELE COLLECTIE 

MEUBELEN EN WE WAREN AL DE GOEDKOOPSTE!
AKTIE GELDIG T/M ZONDAG 19 OKTOBER 2014 !!!

NU 
€ 1189,- 

MAATWERK ZONDER MEERPRIJS!!

OP ALLE GETOONDE PRIJZEN IN ONZE 
WEBSITE GAAT DUS NOG DE 30% KORTING AF !!! 

NU 
€ 265,- 

TEAK TAFELS VOOR BINNEN EN BUITEN:
   Nieuw teak       
200x100x78 cm  van € 569 NU € 398  
240X100X78 cm van € 689 NU € 482   
260X100X78 cm  van € 779 NU € 545

TEAK STOELEN

Brit collectie vitrinekast wit met teak 
250 cm lang van €2069 NU €1448

Brit collectie dressoir wit met teak 
150 cm lang van €575 NU €402

Brit collectie tv kast, wit met teak 
130 cm lang van €349 NU €265

NU 
€ 55,-

379 NORMAAL € 1699

OOK 
ELKE

ZONDAG
OPEN
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De Rooise modezaak Kimberly’s Fa-
shion steekt de nek uit met het or-
ganiseren van het nieuwe modefeest 
Kim’s Lady’s event. Dat zal plaatsvin-
den op zondag 26 oktober van 11.00 
tot 17.00 uur. Er staat dan wel ‘lady’s 
event’, maar de doelgroep is eigenlijk 
veel breder. De zondagmiddag leent 
zich er namelijk perfect voor dat ook 
de mannen en kinderen mee komen.

Kimberly van Grinsven vindt het span-
nend, maar ze staat te popelen om ie-
dereen welkom te heten in De Beurs. 
“We wilden een dergelijk evenement al 
eerder doen, maar het was er nog niet 
van gekomen. In Oss hebben we al 
eens een dergelijke show gehouden en 

dat was een groot succes.” Kimberly en 
haar moeder Jolanda hebben een dui-
delijk doel voor ogen. “We willen het 
evenement dezelfde sfeer uit laten stra-
len als onze winkel”, vertelt Kimberly. 
“Gemoedelijk, niets moet, alles mag.” 
Tijdens Kim’s Lady Event worden drie 
modeshows gelopen. Natuurlijk uit de 
collectie van Kimberly’s Fashion. Dat 
betekent mode in grote en kleine ma-
ten voor een zeer toegankelijke prijs. 
Jolanda: “Er zijn zelfs klanten van ons 
die meelopen. Dat maakt het allemaal 
nog persoonlijker. Ze vinden het hart-
stikke leuk om mee te doen!” Behalve 
kleding voor volwassenen zal er ook 
kinderkleding te zien zijn. Daarnaast 
ook schoenen, tassen, sieraden en an-

dere accessoires. Naast de modeshow 
vinden er beautydemonstraties plaats 
en staan er verschillende stands met 
mode en aanverwante producten. 
Kortom, een flink aanbod in allerlei 
moois. Muzikale ondersteuning komt 
van zangeres Monique Henraath.
“Het moet gewoon een gezellige 
middag worden. Zeker niet alleen 
voor de dames, maar ook voor de he-
ren. Voor de kinderen hebben we een 
speciale meet & greet geregeld met 
een echte Disney prinses. We hopen 
veel mensen te mogen begroeten”, 
zegt Kimberly tot slot. In de voorver-
koop zijn nog steeds kaarten verkrijg-
baar á 5 euro per stuk. Aan de kassa 
kost entree 7,50 euro.

Tweede voorronde The Voice of Rooi

afgelopen weekend werden bij pan & Cook de tweede voorrondes voor the voice of rooi gehouden. de kandidaten lieten deze keer een heel ander geluid horen dan twee weken geleden. volg voor 
een impressie van hun kunnen de layar links op deze pagina of kijk op mooirooi.nl

v.l.n.r.: june, diana en elinev.l.n.r.: linde, janne, joan en nadia

www.zge.nl

Bedankt!
Medewerkers, cliënten en vrijwilligers  
van Zorggroep Elde.

Ook in 2014 behoort Zorggroep Elde weer tot de koplopers  
in de zorg. Dat blijkt uit een landelijk vergelijkend onderzoek  
in de ouderen- en thuiszorg.

Van cliënten en medewerkers krijgen we negens en tienen.  
En ook onze financiën zijn op orde.  

Veranderingen in de langdurige zorg en thuiszorg gaan ook  
niet aan Zorggroep Elde voorbij. Daarom zijn we extra blij  
met deze goede scores. 

Dank aan allen die hieraan  
een bijdrage hebben geleverd! 

AMBASSADOR
SALON 2014

Stralende kleur
Ammonia vrij
Geurloos
Hoge glans
100% grijsdekking
2x versterkt haar
Ideaal voor gevoelige
hoofdhuid

ALS OFFICIEEL ERKENDE
REDKEN AMBASSADOR SALON...
...WERKEN WIJ VANAF NU OOK MET DE
PROFESSIONELE HAARKLEURING
VAN HET TOPMERK REDKEN.

Kim’s Lady Event in zalencentrum De Beurs

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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Het gaat best goed met Mariëndael

Na een aantal jaren van zware tij-
den, rode cijfers en een imagopro-
bleem lijken voor Mariëndael nu 
toch eindelijk betere tijden aange-
broken. De bezuinigingen door de 
gemeente zijn opgevangen door het 
aantrekken en organiseren van meer 
en ook nieuwe activiteiten, en voor 
het tweede opeenvolgende jaar 
heeft de stichting het eindresultaat 
van haar begroting in zwarte cijfers 
kunnen schrijven.

Vorig jaar nog had de penningmees-
ter van Mariëndael geen vertrou-
wen meer dat het cultureel centrum 
het hoofd financieel boven water 
zou kunnen houden. Toen Mariën-
dael niet de gevraagde subsidie van 
30.000 euro kreeg maar juist een 
subsidiekorting van 20.000 euro 
vanwege de bezuinigingen, was 
voor hem de maat vol en hij vertrok. 
Stichtingsvoorzitter Gijs van der 
Wilt putte hoop uit de groei in de 
bedrijfsresultaten die zich toen af-
tekende, ging door op de ingezette 
weg en – met de wijsheid van de te-
rugblik – terecht. 

“’We zijn nog niet op de helft van 
onze mogelijkheden’” zei je vorig 
jaar. “En nu?”
“Dat is nog steeds het geval. En toch 
hebben we meer mogelijkheden be-
nut. Maar er komen ook steeds mo-
gelijkheden bij.” 

Kun je daar voorbeelden van noe-
men?
“Vanaf dit seizoen zijn we voortaan 
ook open op zaterdag. Op die dag 
gaan bijvoorbeeld Rooise kinderen 
oefenen in het bouwen voor de First 
Lego Leage, ter voorbereiding op 
de regiowedstrijd op 13 december 
in Eindhoven. Dat is een open op-

dracht, er zijn geen ervaren spelers 
bij, twee ouders houden toezicht.” 

Levert dat iets op dan? 
“In dit geval niet, je moet Mariën-

dael eigenlijk ook zien als een soort 
facilitair bedrijf.”

Hoe krijgt Mariëndael dan haar ex-
ploitatie rond?

Kofferbakverkoop tijdens 
Boskant Kermis
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor 
de, door de gezamenlijke buurtver-
enigingen georganiseerde koffer-
bakverkoop en speelgoedbeurs op 
zaterdag 18 oktober van 13.30 tot 
16.30 uur tijdens Boskant kermis. 

Deze vindt plaats in de Pastoor 
Teurlingsstraat. Wie ongebruikte 
‘zundspullen’ op zolder heeft liggen 
en er een zakcentje aan over wil 

houden, kan zich melden voor een 
afgebakende plek. De organisatie 
verwacht veel publiek want naast 
kindervertier en kofferbakverkoop 
is er tevens een speelgoed- en kin-
derkledingmarkt in de gymzaal van 
“De Meidoorn”. Aanmelden voor 
een verkoopplaats tijdens Boskant 
kermis bij de organisatie en infor-
matie over prijzen tel: 0683379050 
of kdebrouwer4@gmail.com 

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

UW ZORG, ONZE BORG
Een nieuwe of 2e hands auto gekocht?
Bereken uw premievoordeel op www.vkgroep.nl

Wilt u alsnog een onafh ankelijk, vrijblijvend en 
deskundig advies, neem dan contact met ons op.

Ook voor al uw andere verzekeringen helpen wij u graag.

www.mvanrooijelektrotechniek.nl

mob: 06-23385495
mvanrooijelektrotechniek@upcmail.nl

tel: 0413-471005

Ondernemer van het Jaar verkiezing nadert ontknoping
Deze week worden 
de genomineerden 
bekend gemaakt 
voor de prestigi-
euze titel Onder-
nemer van het Jaar 
S int-Oedenrode 
2014. Op 15 no-

vember aanstaande vindt de uitrei-
king plaats in zalencentrum De Beurs. 

Vooral voor de genomineerde onder-
nemers zal het een spannende avond 
worden. Het is namelijk een hele eer 
om verkozen te worden en ook het 
bedrijf komt op een uiterst positieve 
manier in het daglicht te staan. 
Het programma in de Beurs begint 

op 15 november om 20.00 uur (zaal 
open 19.30 uur). De prijs voor een 
kaartje komt uit op 69 euro all-in 
(inclusief diner door De Beleving en 
Wollerich en drankjes). In het bedrag 
is ook een bijdrage opgenomen voor 
het goede doel. Dit jaar is dat Hospice 
Sint-Oedenrode. 
Arthur Frieser zal de presentatie van 
het evenement - wat door hoofd-
sponsor Rabobank en meerdere sub-
sponsoren gesponsord wordt - op 
zich nemen. Hij zal de gasten door de 
avond loodsen en de genomineerde 
ondernemers interviewen. Ze ko-
men ook nog aan bod op een groot 
tv scherm. TV Meierij heeft namelijk 
haar best gedaan om van alle drie de 

bedrijven een filmpje te maken. Op 
dat zelfde scherm worden de gehele 
avond de sponsoren getoond. 
De avond herbergt nog meer. Er zal 
een kleine veiling worden gehouden 
en de negenkoppige band ReCover 
gaat zorgen voor een knallend mu-
zikaal programma. Voor de winnaar 
wacht eeuwige roem, maar ook veel 
lof en een trofee, ontworpen door de 
wereldwijd bekende Rooise kunstena-
res Cecilia Vissers.

Kaarten zijn te bestellen via 
info@rovjlions.nl, www.rovjlions.nl, 
Bart van Gerwen: 06-54310076, Kees 
Weeder: 0413-479408 of bij 
DeMooiRooiKrant: Heuvel 17.  

Expositie Lena Bakker – Strijbosch 
van start

Dit weekend vond de start plaats 
van de expositie van Lena Bakker – 
Strijbosch. Ook TV Meierij was daar-
bij aanwezig. De Rooise tv-zender 

maakte een mooi verslag. Download 
de Layar-app met uw smartphone 
en bekijk het filmpje. Veel plezier!

film: tv meierij
foto: Cor van oorschot 

Kofferen 23
5492 BL  Sint - Oedenrode
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“De films worden steeds beter be-
zocht. Niet zo gek als je bedenkt dat 
je voor 40 euro met gratis introducé 
tien films kunt zien. Op zaterdag is 
de dansschool erbij gekomen. We 

hebben al drie buitenvoorstellingen 
gehad. Hier worden tegenwoordig 
technieklessen gegeven voor basis-
scholen, die zelf te weinig faciliteiten 
hebben. Wij hebben die wel, dank zij 

ons ‘mobiel technieklokaal’. Voor de 
tweede maal houden we Pop&Co, 
nu in samenwerking met een ander 
festival…” 

“de enige 
voorwaarde is dat 
de aCtiviteit puBlieK 

moet treKKen.”

 Moeten de deelnemers aan Pop&Co 
daarvoor betalen dan?
“We hebben een hotspotregeling: 
gratis gebruik van Mariëndael. Daar 
gaan we heel ruim mee om, tot nu 
toe is nog nooit een verzoek gewei-
gerd. De enige voorwaarde is dat de 
activiteit publiek moet trekken. De 
inkomsten krijgen we van de repe-
tities.”

Je was nog niet klaar met je lijstje
“Laat ik ze maar opsommen: mu-
ziek, dans, keramiek, taalles, mu-
sical-les, moderne dans, klassieke 
dans, techniek, professionele film, 
Jeugdnatuurwacht, culturele evene-
menten. Oh ja, en bridge.”

Met de activiteiten zit het dus wel 
snor. Gaat er nog meer goed – of 
juist niet? 
“Wat nog niet iedereen weet: we 
hebben ook een ruimte in het Mar-
tinushuis. Ja, een dependance, zeg 
maar. We zitten in een goed ritme 
met de gemeente. We hebben hier 
ook een fractiekamer, en laatst ver-
gaderde de gemeenteraad hier. Wel 
hebben we nog wat achterstallig on-
derhoud, maar daar komen we met 
de gemeente meestal wel uit.”

www.primera.nl ...even naar Primera

KRAS TOT 
100% KORTING OP 
EEN TIJDSCHRIFT!

HAAL SNEL EEN GRATIS KRASKAART IN DE WINKEL
Kijk voor alle actievoorwaarden op www.bladenparade.nl. Actieperiode 13 oktober t/m 2 november 2014.

Geldig op Alle 
nederlandse

tijdschriften

Geldig op Alle 
nederlandse

tijdschriften

PRIMERA SINT-OEDENRODE
BORCHGRAVE 41

5492 AT  SINT-OEDENRODE

Naam: Jessie de Leijer
Leeftijd: 22

Welke studie volg je en waar 
volg je de studie? 
“Ik volg de studie SPH (sociaal 
pedagogische hulpverlening) aan 
de Avans hogeschool te 
‘s –Hertogenbosch.”

Wat vind je leuk aan de studie? 
“Ik vind het leuk om onder de 
mensen te zijn en ze een helpen-
de hand te bieden.  De studie is 
erg breed en ik kan me gaan spe-
cialiseren op verschillende doel-
groepen.”
 
Wat vind je minder aan de 
studie? 
“Dat er waarschijnlijk niet zo-
veel banen in zullen zijn en ook 
weinig toekomst. Er wordt veel 
bezuinigd in dit werkveld en dat 
is aan de ene kant heel erg jam-
mer maar dit betekent ook dat er 
andere werkvormen gaan komen. 

Ik vind het leuk om na te denken 
over nieuwe en andere methodes 
om mee te werken.”
 
Wat wil je na je studie gaan 
doen? 
“Ik weet het nog niet zo goed. 
Mijn probleem is dat ik veel din-
gen leuk vind. Nu ben ik bezig 
met een minor over actief ouder 
worden wat ik erg interessant 
vind.”
 
Aan wie geef je het stokje door? 
“Ik zou graag het stokje door wil-
len geven aan Corinne van Uden. 
Zij gaat een van de beste worden 
in haar vakgebied, dus opletten 
volgende week!”

Workshop voor ondernemers
Op 27 oktober houdt de Onder-
nemers Academie Sint-Oedenrode 
een workshop voor ondernemers. 
In deze workshop wordt uitgebreid 
aandacht besteed aan Succesvol 
Acquireren.

Rob Jansen (Synergy in Business) en 
Henk van der Pas (Van der Pas Go-
vernance Consultancy Management 
en voorzitter van de Ondernemers 
Academie) zullen hun kennis en er-
varing op het gebied van acquisitie 
met de deelnemers delen. Het wordt 
een interactieve workshop.
De workshop is bedoeld voor onder-
nemers die korter dan vijf jaar on-
dernemer zijn. De workshop wordt 

gehouden in de Campus Fioretti, 
Kasteellaan 6 (ingang Zuid) in Sint 
Oedenrode op maandag 27 oktober 
a.s.
Het programma is als volgt:
19.15 uur ontvangst
19.30 aanvang workshop
22.00 uur einde workshop en gele-
genheid tot netwerken.

U wordt van harte uitgenodigd om 
deel te nemen.
Belangstellenden kunnen zich bij 
voorkeur per email aanmelden: 
info@ondernemersacademie.nl Aan-
melding per telefoon is ook moge-
lijk: 06-54256055 bij de secretaris 
van de Ondernemers Academie.

Speelgoed- / kinderkledingmarkt 
in Meerschot 
Op het gebied van kinderspeelgoed 
en baby- en kinderkleding is er van 
alles te vinden op de markt, die 
wijkvereniging Eerschot, zondag 19 
oktober organiseert. De markt vindt 
plaats in wijkcentrum Meerschot, 
Heistraat 22.

De deuren zijn open van 10.00 
tot 12.00 uur. Er zijn onder andere 
tweedehandse broekjes, jurken, T-
shirts, puzzels, poppen, auto,s, du-
plo en kinderfietsjes en veel speel-

goed te koop. Niet alleen ouders 
maar ook (oppas) opa’s en (oppas) 
oma’s kunnen hun slag slaan. Ook 
Een prachtige gelegenheid om al-
vast uw eerste Sinterklaasinkopen te 
doen voor een zacht prijsje! In ver-
band met de drukte verzoeken wij u 
geen kinderwagens of buggies mee 
te nemen. De entree bedraagt 1.00 
euro. Je kunt ons ook volgen op 
www.facebook.com/
marktmeerschot. 
Er zijn geen tafels meer te huur
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Gezonde mense hè’n honderd wense, 
‘nne zieke hè’t ‘r mer één.
Een zieke wenst niets dan gezondheid.
Uit: Bij wijze van spreuke van 
fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

18 oktober kofferbakverkoop en speelgoedbeurs
18-21 oktober Boskant kermis

Moet
jij niet naar de

kermis?

Nee 
hoor, heb al het 

speelgoed wat ik wilde 
winnen al op de beurs

gekocht

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:
Toon Vervoort

Sint-Oedenrode

Winnaar:
mevr. Hendriks

Laan van Mariëndael 22
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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
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. 
0413-474765
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474765
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 bereik-
baar Maandag t/m donderdag:  
8.30-12.30uur en 13.00-17.00uur
Vrijdag: 9.00-11.00uur
Voor meer informatie:
www.welzijndemeierij.nl
info@welzijndemeierij.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Brabantzorg-Odendael
Tel. 0413-474911
Klantenservice Brabantzorg
Maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur
Tel. 088-9985555
Klantenservice.veghel@brabantzorg.eu;
Thuiszorg Pantein
Neulstraat 41, 
5492 DC Sint-Oedenrode
Bereikbaar van maandag t/m zondag 
van 07.00-23.00 uur
Wijkteam centrum tel. 
06-13732317
st.oedenrode-centrum@pantein.nl
Wijkteam buiten tel. 06-30650377
st.oedenrode-buiten@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 prik-
posten 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.
Tandartensdienst
Spoedeisende hulp; werkdagen na 
17u, zaterdags, zon- en feestdagen 
tussen 11 en 12u. Behandeling uit-
sluitend na tel. afspraak. Spoedgeval-
lendienst: 0651245929

10 verschillen Witte stokkendag

OPLOSSING 
VORIGE WEEK:

Aanraken

ik raak je graag aan
zo even soms wat langer
wil even begaan
met aandacht of
omdat een moment dat vraagt;
het is ademen in mijn bestaan

het zijn wat woorden
of handen die dan raken
aan de ziel van de ander
als een vorm van waken,
zeggen; ik ben medestander

soms is een ogen-blik
meer met minder zeggen
het laat zich vanzelf raden
een ontmoeting waar ik 
mijzelf toch helemaal
in zou willen leggen

ik raak je graag aan
zo even soms wat langer
het is aanvoelen
zonder voorbij te gaan
of gewoon tonen, 
ik mag je graag
zonder meer te bedoelen

julius
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Nazomer

3.
Nog zomerde het na in adempauzes
van verneveld licht, een epiloog die
steeds meer aan kracht verloor
voordat de eerste regens kwamen
zwermden de laatste vogels uit
aflossing van de wacht

4.
De luchten laag, de akkers leeg
een koude grondmist die etmalen
lang boven land en water stond
het vee dat onder een vloot zware
regenwolken verweesd en roerloos
troost zocht bij elkaar

5.
Het wachten voorbij was het woord
aan de wind die met geslepen
messen uit onverwachte hoek
genadeloos de aanval zocht
in storm en kaalslag werd een
wissel omgelegd naar winter

   Kees Hermis

Aanstaande bruiden opgelet!
Vanaf 20 oktober starten wij met de verkoop 
rechtstreeks uit onze eigen bruidsmodefabriek in 
Gemert.
Creations of Leijten is een Nederlands bruidsmerk 
dat in heel Europa verkocht wordt. Als enige 
fabrikant produceren wij in Nederland.
Wij hebben voor alle bruiden een mooie creatie: 
trendy – romantisch – klassiek. De jurk kunnen 
wij geheel naar uw wensen afstemmen. Ook voor de 
(schoon)moeder en het gevolg hebben wij een brede 
collectie.
Bel nu voor het maken van een afspraak:
0492-371316
Creations of Leijten | Willem de Haasstraat 5 | Gemert 

www.creationsofleijten.com

Het kan ook 
anders!
Het kan ook Het kan ook 

návóór

Vervanging?

Oók voor het 
bekleden met stof!

WWW.LEDERDOKTER.NL

LEKON Meubelstoff ering
Pastoor van Leeuwenstraat 90 
5701 JW Helmond
Tel. 0492 - 550 612

Doe niet 
onnodig 
afstand van
uw vertrouwde 
meubelstuk.

lounge 8 opent dinsdag 28 oktober in nijnsel

“Het is belangrijk dat iedereen lekker eet”

Nog een paar weken en Sint-Oe-
denrode is een restaurant rijker. Op 
dinsdag 28 oktober vindt om 20.08 
uur de officiële opening plaats. Er is 
niet lukraak voor deze tijd gekozen. 
Het getal acht staat in China voor 
‘oneindig in het goede’. “En we 
gaan hier dan ook voor oneindig 
lekker eten”, spreekt bedrijfsleider 
Roy van den Braak zijn ambities uit.

Op dit moment wordt er nog druk 
getimmerd aan de Sonseweg. In 
en aan het pand wat voorheen ’t 
Leeuwke was. Vanaf de 28e heet 
het Lounge 8 en wordt het plots 
een vooraanstaand restaurant. Voor 
velen al bekend. In 2012 opende 
Lounge 8 de eerste vestiging aan 
de Dommelstraat te Eindhoven. “Al 
snel moesten we iedere dag ontzet-
tend veel mensen teleurstellen om-
dat het restaurant telkens vol zat”, 
weet Roy zich nog te herinneren. 
“Daarom openden we niet snel 
daarna een filiaal aan het Catheri-
naplein. Ook daar is het ontzettend 
druk. Via toeval kwamen we hier te-
recht. We besloten om nogmaals uit 
te breiden.” 

De geruchten deden de ronde dat er 
een sushi-restaurant zou komen in 
Nijnsel. Dat wordt deels waarheid. 
Roy: “Ons concept is het serveren 
van kleine gerechten, waarvan 30% 
bestaat uit Sushi. Op de kaart staan 
verder grill-, vlees- en visgerechten. 
We hebben veel keus uit meer dan 

honderd gerechten. Het is belangrijk 
dat iedereen lekker eet en dat kan 
bij Lounge 8.” Gasten mogen á la 
carte eten, maar kunnen ook onbe-

perkt eten voor 23,80 euro. In de 
weekenden is onbeperkt eten 25,80 
euro. Alles wordt geserveerd. Op 
den duur is het mogelijk om sushi 
gerechten af te halen bij Lounge 8, 
maar nu nog niet. “We concentre-
ren ons eerst op het diner, daarna 
zien we wel verder”, vertelt de be-
drijfsleider.

De mensen die ‘t Leeuwke nog ken-
nen van voorheen, zullen de ogen 
niet geloven als ze vanaf 28 oktober 
Lounge 8 binnenlopen. Het gebouw 

krijgt een Lounge 8 ‘look and feel’. 
Veel Oosterse invloeden, een her-
kenbaar en sfeervol interieur. “We 
hebben ongeveer 250 zitplaatsen”, 
legt Roy uit. “We zorgen er voor 
dat de zitplaatsen ruim en comfor-
tabel zijn, want we willen niet dat 
mensen bijna bij elkaar op schoot 
zitten. Er komt een aparte hoek met 
kleine tafels en ruimte voor grote 
groepen. Daarnaast krijgen we ook 
twee ruimtes waar groepen apart 
kunnen zitten. We bieden dus ook 
plek voor vergaderingen.” De helft 
van de voormalige grote zaal wordt 
nog niet meegenomen in de ver-
bouwing. Volgens de bedrijfsleider 
is dat nog niet nodig. Pas als het 
ook hier zo druk wordt als bij de an-
dere filialen wordt de ruimte er bij 
getrokken.

De opening van 28 oktober is voor 
genodigden. Een dag later is Lounge 

8 open voor publiek. De eerste drie 
dagen (29, 30 en 31 oktober) kan 
iedereen kennis maken met het 
nieuwe restaurant. Dan geldt de ac-
tie onbeperkt eten voor slechts 10 
euro. De hele avond door serveert 
het personeel gerechtjes. Het wordt 
een verrassende kennismaking met 
Lounge 8. Reserveren kan al via 
Facebook: Lounge8sushi.

advertorial

A U T O B E D R I J F

MARTIEN DE LOUW

Boskantseweg 41a tel. 0413-472740 

profiteer 
nog 1 week 

van de 
schokBrekertest! www.vanhoofreizen.nl

Telefoon (0413) 47 25 45

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

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

Busreis op za. 29 november a.s. 

€ 23,00 p.p.

KERSTMARKT
OBERHAUSEN

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

Nationaal MS Fonds zoekt extra 
collectanten
Het Nationaal MS Fonds zoekt voor 
de MS Collecteweek extra collec-
tanten. Er zijn meer handen nodig 
om bij iedere voordeur te kunnen 
aanbellen.

Eén op de duizend Nederlanders krijgt 
de diagnose MS. Jaarlijks komen er 
300 nieuwe mensen met MS bij. MS 
is de meest voorkomende invalide-
rende aandoening onder jongeren in 
Nederland. Het Nationaal MS Fonds 
strijdt voor een beter leven met MS. 
Het opgehaalde collectegeld wordt 
besteed aan onderzoek (voor een be-
ter leven nu en een toekomst zonder 
MS), begeleiding en voorlichting

Het Nationaal MS Fonds ontvangt 
geen subsidies van de overheid en 
is volledig afhankelijk van donaties, 
giften en sponsoren. U kunt het Na-
tionaal MS Fonds ook steunen door 
een gift over te maken naar giro 
5057 te Maassluis.

Wilt u zich aanmelden of meer infor-
matie? Kijk op 
www.nationaalmsfonds.nl.
Of neem contact op met Pamela 
Zaat, landelijke coördinator van de 
MS collecteweek, 
010-5919839, 
pamela@nationaalmsfonds.nl

Druk weekend bij Wijkvereniging 
Eerschot
Vrijdag 17 oktober liggen de kaar-
ten om 20.00 uur voor het jokeren 
en rikken weer op tafel. Alle leden 
vanaf 16 jaar zijn welkom. 

Maar de koffie en thee heeft Eline 
al om 19.30 uur klaar. Er wordt na 
afloop ook weer een loterij gehou-
den. Zaterdag 18 oktober hebben 
wij onze jaarlijkse feestavond. Dit 
jaar staat de avond in het teken van 
“ik hou van Holland”. Benieuwd 
wat er gaat gebeuren, als je om 
20.00 uur aanwezig bent kun je 

er over meepraten. Zondag heb-
ben wij onze jaarleijkse speelgoed 
en kledingmarkt. Voor het kinder-
kegelen op donderdag 23 oktober 
kun je je tot 16 oktober nog aan-
melden bij Carin tel 475759. Ben er 
snel bij want vol = vol. 

Voor het etagéres maken kun je 
je opgeven bij Tonnie tel 475726. 
Ouders vergeet niet het opgave-
strookje voor het sinterklaas feest 
uit de wijkkrant bij Tonnie af te ge-
ven
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

RIOOLONTSTOPPINGEN o.a.
Keuken,badkamer,toilet,
dakgoten. Vervangen oude
riolering, reinigen dakgoten.
RISERO Rioolservice
Willy van der Rijt Tel.0413-206181
Mob.06-10025295 www.risero.nl
--------------------------------------
Kopieer service voor overzetten van 
oud beeldmateriaal op DVD of Blu-
Ray o.a. van VHS en Super 8 films.
(Foto) de Vakman – Kerkplein 1 – 5492 
AN Sint-Oedenrode – T: 0413-473147 
– E: info@fotodevakman.eu
--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Voetreflex en Chinese voetreflex, mas-
sage en massagetherapie.
Massagepraktijk Adisa in 
Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------

www.frietfeest.nl
0413-490855 / 06-51601912 

--------------------------------------
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.
--------------------------------------
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij ?
Last van houtworm ?
Van Acht Plaagdierenbestrijding
0413-530212
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------

Iedere vrijdag van 
14.30 tot 18.00 uur

Op Beckartplein 
Nijnsel

Prof. Kappers-
benodigdheden

--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
Thea’s Care 4 Nails : natuurlijke na-
gels verstevigen, manicure, gelnagels, 
acrylnagels, nailart. 
Tel. 06 – 2688 8984 www.care4nails.eu
--------------------------------------
rijschoollestbest.nl 
Vanwege 15 jarig bestaan
Nu 15 lessen € 450,-
Meld je aan op onze site.
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Yoga, massage, balans. dinsdagavond 
zwangerschapsyoga, aanvang 20.15u
Elisa Hanff, Schootsedijk 15, 
06 16694902, www.liesbethhanff.nl
--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel. Nachtegaal 10, 
Sint-Oedenrode 0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------

Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
Geboortebord huren? Dat kan voort-
aan in Liempde bij BabyBordenBra-
bant! Kijk op www.geboorteborden-
liempde.nl voor onze collectie, prijzen 
en aanvullende informatie.
--------------------------------------

Te koop/Te huur

Voor startende ondernemers diverse 
instapklare kantoorruimten te huur op 
Campus Fioretti. Aantrekkelijke voor-
waarden. Bekijk het aanbod op www.
campusfioretti.nl. Stuur een e-mail 
naar info@starterscollectief.nl voor 
meer informatie of voor een vrijblij-
vende bezichtiging.
--------------------------------------
Pasfoto’s, NIEUW: de mogelijkheid 
van 2 officiële en 2 leuke pasfoto’s 
voor hetzelfde geld.
(Foto) de Vakman – Kerkplein 1 – 5492 
AN Sint-Oedenrode – T: 0413-473147 
– E: info@fotodevakman.eu
--------------------------------------
Vernieuwen van batterij (horloge, au-
tosleutels etc.) Ook horlogebandjes
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
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
--------------------------------------
Te koop gevraagd: (klassieke) stalen 
racefietsen/koersfietsen, staat of merk 
niet allerbelangrijkst, tevens onderde-
len gezocht. 06-19421860 , 
f.elzen@hotmail.nl
--------------------------------------
Pasfoto’s, NIEUW: de mogelijkheid 
van 2 officiële en 2 leuke pasfoto’s 
voor hetzelfde geld.
(Foto) de Vakman – Kerkplein 1 – 5492 
AN Sint-Oedenrode – T: 0413-473147 
– E: info@fotodevakman.eu
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Kopieer service voor overzetten van 
oud beeldmateriaal op DVD of Blu-
Ray o.a. van VHS en Super 8 films.
(Foto) de Vakman – Kerkplein 1 – 5492 
AN Sint-Oedenrode – T: 0413-473147 
– E: info@fotodevakman.eu
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Te koop
Jonge bruine legkippen
Volledig ingeënt. Tel. 0499-471755 / 
Mob. 06-13894215
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Cadeaubonnen van Fleurop-Rooi 
2000-VVV zijn onbeperkt geldig en te 
besteden bij Brekelmans Tuincentrum, 
Boskantseweg 59, 0413-472562
--------------------------------------

   
Enkele weken geleden stond een 
vergrootte versie van deze foto in 
DeMooiRooiKrant. Er is een stukje 
vergroot.

Dit is grotendeels de familie Brug-
mans en Raaijmakers, de foto is 
gemaakt voor het “Haags Kof-
fiehuis.” Er zijn er weinig van be-
kend, maar wel het middenstuk!
Dit is het echtpaar, Johan Brug-
mans geboren te Veghel 16-02-
1905 en Wilhelmina Raaijmakers 
geboren te Veghel 13-04-1908. 
Huwelijk 15 mei 1933 te Veghel. 
Rechts daarvan Martinus Raaijmakers (met pet) en daar onder zijn 
moeder Johanna Raaijmakers Claassen, (haar man was overleden)

Tijdens de oorlog was deze Brugmans controleur bij de boeren samen 
met Tinus Besselaar en de heer Timmers uit Erp. Het kantoor was op 
Henkenshage en daar zat o.a. Janus van Deursen (broer van Tinus de 
voerman) Op de foto zie je het echtpaar en de man met de pet naast 
de bruid is haar broer Martinus Raaijmakers de vader van mevr. Riek 
Raaijmakers. Het gezin Martinus Raaijmakers-Habraken was sinds 
1927 bewoner van het Haags Koffiehuis. Daarvoor Vorstenbosch en 
daarvoor Haagse Leen (Helena) geboren 1853 van Dincten. Getrouwd 
met Toon van Dincten (Toon Bonk) 1859-1932.

gijs van aarle/ Hans Hendriks

Oplossing week 41

Rechts op de foto is mijn moeder To van den 
Hurk. Weet iemand wie de anderen zijn? Mijn 
moeder woonde vroeger aan Heuvel A 343, 
later gewijzigd in Kofferen 8. Ze hadden thuis 
een schoenwinkel annex schoenmakerij. Het 
pand is in 1965 verkocht aan Johan Ketelaars. 
De foto moet voor 1937 gemaakt zijn. En 
ze lopen met z’n drieën vóór langs café De 
Ossekop.

N. van Esch

Enkele weken geleden plaatste Harrie Passier een foto in deze krant. 
Een oude klassenfoto. Wim Peters Uit Sint-Oedenrode leverde bijge-
voegde foto nogmaals in maar nu met namen.

Volgende week volgt weer een nieuwe opdracht

Historische beelden

Marktplein
Bloeiende, winterharde violen, 20 
stuks € 4,99. Coniferen, heesters, 
vaste planten volop in voorraad. Alle 
soorten fruit-, laan en parkbomen. 
Groencentrum van Heesch, 
Kerkdijk-zuid 7b, Sint-Oedenrode
--------------------------------------
GARAGEVERKOOP:
zaterdag en zondag, 18 & 19 oktober 
vanaf 11.00u. hoek Borchmolendijk/
Passtraat 1. Bij iedere aankoop klein 
cadeautje. Koffie staat klaar.
--------------------------------------
Kamer te huur centrum 
Sint Oedenrode, € 493,58 incl. p.m. 
Info: Van Kuringe Makelaardij 
0413-474933
--------------------------------------

Gezocht

Wie helpt ons bij de flexibele opvang 
van onze 2 kinderen (4 en 2 jaar). 
Vooral overdag, wisselende tijden, 
omgeving Kienehoef. tel 0651701321
--------------------------------------

Cursus/workshop

Kom ook eens lekker schilderen! Kijk 
voor les-informatie op: www.face-
book.com/JolanvanMeerAtelier of 
www.facebook.com/AtelierIrisHurk-
mans Mailen mag ook : martinen-
jolan@gmail.com of irishurkmans-
vandebilt@gmail.com Een les kost € 
10.- exclusief materiaal en € 17,50 
inclusief materiaal. Tot ziens in onze 
ateliers in Sint-Oedenrode en Zijtaart.
--------------------------------------

Interieur

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

Hulpverlening

Alweer 5 jaar gewoon goede zorg.
Thuiszorg met kleine teams, hulp bij 
zelfstandig thuiswonen.
Alertzorg, tel 0413-841957
www.alertzorg.nl
--------------------------------------
Verliesbegeleiding voor kinderen, jon-
geren en ouders bij scheiding en over-
lijden, en Rots en Watertraining (fysie-
ke en sociale weerbaarheidstraining)
Ingeborg Minderhoud 
Tel. 06-11236472, 
www.praktijk-emergo.nl
--------------------------------------
Heeft u of uw kind moeite met het 
uiten of reageren op kwaadheid?
Kijk dan op www.jijeniktraining.com
--------------------------------------

Diversen

19 okt. Vlooienmarkt
Sporthal Genderbeemd
Sterkenburg 616 Eindhoven
9-16 uur Bomvol!
€ 2 p.p. 06-20299824
--------------------------------------
Rommelmarkt 26 oktober 10-16 uur 
overdekte rommelmarkt in manege 
Heuveleind in Best - 75 kramen en 
gezellige kantine - entree 1 euro pp - 
Heuveleindseweg 6a-6b Best - kraam-
huur: 0618139875 of 
rommelmarkt@psvb.nl
--------------------------------------

Reki Sport

zwemkleding en accessoires voor 
spectaculaire prijzen!

Tijdens de zwemvierdaagse zijn 
wij maandag, dinsdag en 
woensdag met een stand 

aanwezig in de hal van Zwembad 
de Neul van 17:30 tot 20:00 uur

www.dianazwemkleding.nl

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

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

Administratiekantoor

Trage en langzaam opstartende com-
puter? Voor slechts €35 lossen wij dit 
probleem bij u thuis voor u op! 
Tel: 06-41437284
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Samen sterker

Meld je aan via www.rabobank.nl/hvdm

Denk je erover om je eerste huis te kopen? Wij geven je inzicht in de financiële

zaken die komen kijken bij het kopen van je eerste huis. Bezoek onze

woonavond op dinsdag 28 oktober bij hockeyclub MEP in Boxtel.

Kom 28 oktober naar de woonavond!

Volg ons ook op twitter: @RaboHvDM

begint met
inzicht in je
mogelijkheden.

Uitzicht op je
eerste huis 

Je droominterieur na realisti sch advies

Twee sterke bedrijven, één krachti ge organisati e

Advertorial

Sanitair - C.V. - Water - Gas - Warmtepompen
Zonnepanelen - Ventilatie - Constructie

www.lvdb.nl

Ze vullen elkaar in meerdere opzichten aan: de broers Theo en Marco Oerlemans. Dat drukken ze 
uit in daden. Theo is eigenaar van TheOneDesign, Marco van Oerlemans Interieurs. Samen slaan 
ze de handen ineen. Ervaring en kennis hebben ze samengevoegd tot een solide organisati e. Ze 
delen kennis, creati viteit en kunde om parti culieren en bedrijven te voorzien van een interieur 
naar wens. Een droominterieur na realisti sch advies.

De broers komen uit een echt ondernemersgezin. Ze weten dan ook van aanpakken. In de bran-
che waarin ze werkzaam zijn komt dat goed van pas. Een extra bijkomsti gheid is dat de mannen 
volleerd meubelmaker zijn, van jongs af aan. Dat maakt het totaalpakket compleet. Van advies-
gesprek tot 3D ontwerp, van uitvoering tot montage. Alles wordt geregeld en uitgevoerd door 
TheOneDesign en Oerlemans Interieurs. 

De verdeling is simpel. Marco houdt zich bezig met het klantencontact, 
off ertes, uitvoering en begeleiding. Dat maakt hem automati sch het 
aanspreekpunt, maar natuurlijk blijft  hij in goed overleg met broer Theo 
om tot de beste off erte en het beste eindresultaat te komen. Theo is 
het creati eve brein. Hij ontwierp interieurs voor onder andere Juwelier 
Opaal, Van der Valk hotels en brillenketen Eyes and More.  “Ik werk met 

3D programma’s om tot een verrassend en realisti sch ontwerp te komen, en vervolgens uit te 
werken naar een producti etekening”, zegt Theo. “Dan kan de klant meteen zien hoe het gaat 
worden. Met een kleine voorzet ga ik aan de slag.” Realisti sch. Dat woord nemen de heren vaak 
in de mond als het om hun werkwijze gaat. Marco: “Wat wij adviseren is mogelijk, want we hou-
den rekening met het budget van de klant. We noemen het realisti sch advies.”

Iets wat de broers hoog in het vaandel hebben staan is service. “Je kunt het ook nazorg noemen”, 
zegt Marco zelfverzekerd. “Als we uw droominterieur hebben gemaakt, zullen we na een ti jdje 
contact opnemen of alles naar wens is. Waar zie je dat tegenwoordig nog?” Oerlemans Interieurs 
en TheOneDesign kunnen alles maken. Van complete keukens tot kasten en meubels voor par-
ti culieren, maar ook het interieur van kantoren en complete bedrijfskanti nes. Theo: “Als klanten 

twijfelen over materiaal of ze willen het zien, dan kunnen we ze 
eventueel meenemen naar Inspirati on Centres in de regio.”

Oerlemans Interieurs en TheOneDesign zijn jonge en frisse 
bedrijven, alti jd op de hoogte van de beste materialen en laatste 
trends. De broers delen de passie van interieur en ze hoeven 
elkaar dan ook amper scherp te houden. “We maken alles en 
we kunnen iedereen perfect adviseren”, zegt Marco tot slot.

www.theonedesign.nl, 
www.oerlemans-interieurs.nl, 
06-30988714.

Bekijk een 3D 
impressie met 
de layar app
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Vloer Het Zelf eindHoVen
Willem v. Konijnenburglaan 1c, industrieterrein de Kade   tel. 040-2468180   

Gratis parkeren  www.vloerhetzelf.nl 
 kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl   Aanbiedingen alleen geldig in filiaal eindhoven. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden
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laminaat royalty 
extra lang  
203 cm lang, 19 cm breed, 8 mm dik,
met Fall Down kliksysteem, klasse 32,
in 6 kleuren leverbaar.

Nu deze week introductie prijs

15.95
normaal 27.95 

per m2  

pvc ambiant
collectie 2015  
4x v-groef, 9 mm dik, met Fall Down 
kliksysteem, in 6 nieuwe kleuren.

Nu deze week introductie prijs

25.95
normaal 37.95 

per m2  

lamel parket
extra brede rustiek eiken landhuisdelen  
naturel en wit geolied, 
c.a. 18 cm breed 15 mm dik.

Nu deze week introductie prijs

29.95
normaal 49.95 

per m2  

traprenovatie
massief
Complete traptreden, diverse kleuren,
13 treden, incl. stootborden.

multiplank 
rustiek eiken  
22 cm breed, 4 mm toplaag, leverbaar in:

Nu deze week introductie prijs

715.00
excl. montage

42.95
naturel of wit, normaal 
69.95

44.95
gerookt naturel of 
gerookt wit geolied, 
normaal 72.95

oktober 
woon
maand

5492 BN Sint Oedenrode.
Tel: 0413 – 477902

www.netex.nl/stomerijvanbeeck/

Professionele
textielreiniging
bankstelhoezen
vloerkleden
gordijnen

Al meer dan 30 jaar uw vertrouwde 
adres voor keukens op maat en voor 

ieder budget! 

Industrieweg 12a  5492 NG Sint-Oedenrode Tel.: (0413) 49 19 90 

info@ikar-keukens.nl
www.ikar-keukens.nl 

Openingstijden:

Dinsdag: 
09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 
09.30 - 17.30 uur

Donderdag: 
09.30 - 17.30 uur

Vrijdag: 
09.30 - 17.30 uur

zaterdag 
09.30 - 16.00 uur 

 

 
Nijverheidsweg 4, 5492 NK Sint-Oedenrode                   Telefoon: 0413-476805                    Website: www.vennotex.nl

Openingstijden:

Dinsdag: 
09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 
09.30 - 17.30 uur

Donderdag: 
09.30 - 17.30 uur

Vrijdag: 
09.30 - 17.30 uur

zaterdag 
09.30 - 16.00 uur 

- Tevens ook nog veel opruiming t/m 50 % op dekbedovertrekken.
- nieuw  in het assortiment Riviera Maison dekbedovertrekken.
- 2e tempur hoo fdkussen halve prijs.
- Aabee wollen wasbare dekbedden met ruim 50 % korting.
- nieuw  hoog laag bedden!

Kom voor goed ( senioren) zit en slaapcomfort eens langs bij on s…. de kof fi e staat klaar!
Nijverheidsweg 4, 5492 NK Sint-Oedenrode                   Telefoon: 0413-476805                    Website: ww w.vennotex.nl
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Aabe wasbare wol, 
dus anti-allergisch

4-seizoenen 
(dun + dik dekbed)

140x200 € 249,- voor €  99,95

140x220 € 280.- voor € 115,00

200x200 € 370.- voor € 160,00

240x200 € 420.- voor € 185,00

240x220 € 470.- voor € 210,00

voordelen:
-  koel in zomer, warm in winter,
-  dun en dik deel dus temperatuur 

goed zelf te regelen
-  valt soepel door de luxe katoen 

satijnen tijk
- zweet niet!
- wasbaar

Nieuwe collectie 
dekbedovertrekken is binnen

Tevens ook opruiming 
oude collectie 

-50% korting

Vos interieur & sti jl laat veelzijdigheid zien op RTL4
Vos interieur & sti jl ontwerpt, maakt en installeert complete interieurs voor woonhuizen, 
bedrijfspanden en overheidsinstellingen in binnen- en buitenland. Dat is RTL4 ook opgevallen, 
want het benaderde het Nijnselse bedrijf om zich te profi leren in het tv-programma 
LifestyleXperience.

Op maandag 15 september zijn er in het bedrijf opnames geweest voor het tv-programma. Er 
werd gefi lmd in de showroom, in de werkplaats en op diverse andere locati es. De zaak werd 
voor even omgetoverd tot een ware fi lmset. Op zondag 19 oktober aanstaande is het resultaat 
om 14.00 uur te zien op RTL4. De herhaling komt op 25 oktober om 15.10 uur op tv. In de spot 
is vooral de veelzijdigheid van Vos Interieur & Sti jl te zien en komt duidelijk naar boven dat de 
onderneming een gastvrij Brabants bedrijf is dat graag mensen ontvangt maar ook graag de 
mensen thuis bezoekt en zich laat inspireren door de wensen en leefwijze van de opdrachtge-
ver. De kracht van het bedrijf is de veelzijdigheid in sti jlen van klassiek tot modern design. 
Interieurs met een ti jdloos karakter, functi oneel en prakti sch. Alles onder een dak, van 
ontwerp, materiaal en kleuradvies tot montage. Het samenbrengen van vaste en losstaande 
meubels, verlichti ng, wand en vloerbekleding.

Dag buiten, hallo binnen !
De zomer is nu echt voorbij, langzaam aan nestelen 
we ons weer binnen. Dit is ook de ti jd, om je interi-
eur weer even onder de loep te nemen. Zijn we nog 
blij met de sfeer die er heerst, missen we warmte of 
nog enkele echte sfeermakers ?

Absoluut bepalend is verlichti ng. Maak je de juiste 
keuze tussen sfeer- en functi onele verlichti ng, heb 
je het juiste armatuur daarbij gekozen ? Ook kleur 
speelt een duidelijke rol in het interieur. Kies alti jd 
voor de kleur die jij mooi vindt, trend of niet ! 
Belangrijk is om de juiste kleurtoon en kleur te be-
palen, rekening houdend met de ruimte, omgeving 
en bovenal lichti nval. Kleur is voor mij een enorme 
inspirati ebron, je kunt er fantasti sche dingen mee 
doen en bereiken. Een interieur krijgt met kleur een 
persoonlijkheid, het wordt JOUW interieur !

Ook is voor mij een karpet (we noemen het ook wel 
kleed) een onmisbaar item voor iedere woning. De 
ulti eme sfeermaker ! Ik heb in Keulen en Parijs, maar 
zeker ook in eigen land, weer kunnen proeven van 
veel mooie en nieuwe collecti es. Bijzondere technie-

ken, kwaliteiten, structuren, patronen en jawel ……….
ook prachti ge kleuren. Van hoogpolig, verfi jnd, stoer 
tot zeg maar bijzonder gek. Ik houd daar wel van. 
Een karpet kan volledig naar wens worden samen-
gesteld, passend bij jou en jouw interieur. Durf voor 

iets bijzonders te gaan, maak met het karpet een 
statement. Ik word alti jd blij van de ontwerpen van 
Hella Jongerius. Ze heeft  weer een prachti ge collecti e 
ontworpen voor het merk Danskina. Laat je ook door 
Hella Jongerius inspireren op haar eigen site 
www. jongeriuslab.com. Uiteraard is de keuze 
enorm, ook wanneer je op zoek gaat naar een karpet 
met een rusti ge basis. Durf dan voor een bijzondere 
weving te kiezen of misschien eens voor een ronde 
vorm ! Heb ik je al een beetje kunnen inspireren ? 
Heel veel plezier bij het winterklaar maken van jouw 
woning.

Es t h e r  Ho e f s l o o t
www.woon-s.nl

Baderie Voss blijft  volop in de weer
Het is vandaag een bijzondere dag voor  Bade-
rie Voss. De organisati e Baderie bestaat 35 jaar, 
Voss 53 jaar. De tegenwind waar de branche de 
afgelopen jaren mee kampte is enigszins gaan 
liggen. Vol goede moed gaat de zaak daarom de 
toekomst tegemoet. Komend weekend kun je 
eigenaar Peter Voss feliciteren op de Excellent 
woonbeurs in Eindhoven. Daar staat hij van 
vrijdag 17 t/m zondag 19 oktober.

Voss is vanaf het begin een onderdeel van 
Baderie. Ze weten dan ook wat ze aan elkaar 
hebben, in betere en mindere ti jden. De recla-
mecampagne van Baderie, die deze periode op 
tv te zien is, is ook voor Voss een extra uithang-
bord. Aan het jubileum is ook een mooie acti e 
gekoppeld. Bij aankoop van een badkamer krijgt 
de klant een wasmand met accessoires t.w.v. 
350 euro.  De acti e loopt tot het einde van het 
jaar.

Excellent
Behalve op tv is  Baderie Voss ook vertegen-
woordigd op verschillende beurzen. Komend 
weekend dus in Eindhoven en van 12 t/m 15 
december in Ahoy Rott erdam. “De markt ‘wo-
nen en living’ zit weer in de lift ”, vertelt Peter. 
“Daar spelen we op in. Tijdens de Excellent 
beurzen in Eindhoven en Rott erdam maken we 
onderdeel uit van een  huis waarin meerdere 
aspecten te zien zijn. Wij verzorgen daarin de 
badkamer(s). 
Vooral de nieuwste collecti e van Villeroy & Boch 

laten we dan zien. Een topmerk waar we al 
jaren mee werken. Al meerdere keren  stonden 
we op de beurs. Het werpt zijn vruchten af, 
want de regionale klantenkring wordt steeds 
verder uitgebreid.” Volgens Peter is de beurs in 
Rott erdam nog luxer  en nog vooraanstaander. 
Het is vandaag de dag hét woonevent van Ne-
derland. Bij  baderie  Voss zijn grati s entreekaar-
ten af te halen voor beide beurzen.

Klaar voor ‘grijze toekomst’
In november houdt Voss  een eigen ‘beurs’. 
Open Dagen is een betere benaming. Op 20 en 
21 november wil de zaak laten zien dat het u 
kan prepareren voor de ‘grijze toekomst’. Ne-
derland vergrijst, dat is allang geen onbekend 
fenomeen meer. Voor veel mensen betekent 
het dat het huis en daarmee de badkamer een 
andere invulling gaat krijgen. Meer gericht op 
het langer thuis wonen en op het comfortabel 
en aangepast leven. Een mooi voorbeeld is het 
bad. Voor senioren verandert het van luxegoed 
tot sta in de weg.  Baderie Voss kan binnen een 
dag een bad omtoveren tot douche. Eventueel 
met plek voor een rolstoel of beugels om aan 
vast te houden. Peter: “Houd de brievenbus en 
DeMooiRooiKrant in de gaten als je aangepast 
sanitair nodig hebt. Er volgt meer informati e.”

Alles door eigen mensen
Het komt natuurlijk voor dat klanten niet alleen 
een badkamer aan willen passen, maar ook een 
verbouwing noodzakelijk achten. Dat kan bij 
Installati ebedrijf Voss.. “We zijn in staat om met 
eigen mensen complete verdiepingen en/of 
begane grond te verbouwen. Vloerverwarming, 
domoti ca, ti mmerwerkzaamheden of elektra. 
Het is allemaal mogelijk bij ons”, verzekert 
Peter. Dat is makkelijk! Eén aanspreekpunt, één 
contactpersoon, dat is Baderie Voss.

Industrieweg 11 Sint-Oedenrode
www.baderie.nl
0413-472184

Advertorial

Eigenaar John Vos werd geïnterviewd door Iris Rulkens, 
presentatrice van het programma.

TIP! Beurs Eigen Huis Jaarbeurs Utrecht 17-19 oktober 2014
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laminaat royalty 
extra lang  
203 cm lang, 19 cm breed, 8 mm dik,
met Fall Down kliksysteem, klasse 32,
in 6 kleuren leverbaar.

Nu deze week introductie prijs

15.95
normaal 27.95 

per m2  

pvc ambiant
collectie 2015  
4x v-groef, 9 mm dik, met Fall Down 
kliksysteem, in 6 nieuwe kleuren.

Nu deze week introductie prijs

25.95
normaal 37.95 

per m2  

lamel parket
extra brede rustiek eiken landhuisdelen  
naturel en wit geolied, 
c.a. 18 cm breed 15 mm dik.

Nu deze week introductie prijs

29.95
normaal 49.95 

per m2  

traprenovatie
massief
Complete traptreden, diverse kleuren,
13 treden, incl. stootborden.

multiplank 
rustiek eiken  
22 cm breed, 4 mm toplaag, leverbaar in:

Nu deze week introductie prijs

715.00
excl. montage

42.95
naturel of wit, normaal 
69.95

44.95
gerookt naturel of 
gerookt wit geolied, 
normaal 72.95

oktober 
woon
maand

5492 BN Sint Oedenrode.
Tel: 0413 – 477902

www.netex.nl/stomerijvanbeeck/

Professionele
textielreiniging
bankstelhoezen
vloerkleden
gordijnen

Al meer dan 30 jaar uw vertrouwde 
adres voor keukens op maat en voor 

ieder budget! 

Industrieweg 12a  5492 NG Sint-Oedenrode Tel.: (0413) 49 19 90 

info@ikar-keukens.nl
www.ikar-keukens.nl 
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09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 
09.30 - 17.30 uur

Donderdag: 
09.30 - 17.30 uur

Vrijdag: 
09.30 - 17.30 uur

zaterdag 
09.30 - 16.00 uur 

 

 
Nijverheidsweg 4, 5492 NK Sint-Oedenrode                   Telefoon: 0413-476805                    Website: www.vennotex.nl
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09.30 - 17.30 uur
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09.30 - 17.30 uur

Vrijdag: 
09.30 - 17.30 uur

zaterdag 
09.30 - 16.00 uur 

- Tevens ook nog veel opruiming t/m 50 % op dekbedovertrekken.
- nieuw  in het assortiment Riviera Maison dekbedovertrekken.
- 2e tempur hoo fdkussen halve prijs.
- Aabee wollen wasbare dekbedden met ruim 50 % korting.
- nieuw  hoog laag bedden!

Kom voor goed ( senioren) zit en slaapcomfort eens langs bij on s…. de kof fi e staat klaar!
Nijverheidsweg 4, 5492 NK Sint-Oedenrode                   Telefoon: 0413-476805                    Website: ww w.vennotex.nl
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Aabe wasbare wol, 
dus anti-allergisch

4-seizoenen 
(dun + dik dekbed)

140x200 € 249,- voor €  99,95

140x220 € 280.- voor € 115,00

200x200 € 370.- voor € 160,00

240x200 € 420.- voor € 185,00

240x220 € 470.- voor € 210,00

voordelen:
-  koel in zomer, warm in winter,
-  dun en dik deel dus temperatuur 

goed zelf te regelen
-  valt soepel door de luxe katoen 

satijnen tijk
- zweet niet!
- wasbaar

Nieuwe collectie 
dekbedovertrekken is binnen

Tevens ook opruiming 
oude collectie 

-50% korting

Vos interieur & sti jl laat veelzijdigheid zien op RTL4
Vos interieur & sti jl ontwerpt, maakt en installeert complete interieurs voor woonhuizen, 
bedrijfspanden en overheidsinstellingen in binnen- en buitenland. Dat is RTL4 ook opgevallen, 
want het benaderde het Nijnselse bedrijf om zich te profi leren in het tv-programma 
LifestyleXperience.

Op maandag 15 september zijn er in het bedrijf opnames geweest voor het tv-programma. Er 
werd gefi lmd in de showroom, in de werkplaats en op diverse andere locati es. De zaak werd 
voor even omgetoverd tot een ware fi lmset. Op zondag 19 oktober aanstaande is het resultaat 
om 14.00 uur te zien op RTL4. De herhaling komt op 25 oktober om 15.10 uur op tv. In de spot 
is vooral de veelzijdigheid van Vos Interieur & Sti jl te zien en komt duidelijk naar boven dat de 
onderneming een gastvrij Brabants bedrijf is dat graag mensen ontvangt maar ook graag de 
mensen thuis bezoekt en zich laat inspireren door de wensen en leefwijze van de opdrachtge-
ver. De kracht van het bedrijf is de veelzijdigheid in sti jlen van klassiek tot modern design. 
Interieurs met een ti jdloos karakter, functi oneel en prakti sch. Alles onder een dak, van 
ontwerp, materiaal en kleuradvies tot montage. Het samenbrengen van vaste en losstaande 
meubels, verlichti ng, wand en vloerbekleding.

Dag buiten, hallo binnen !
De zomer is nu echt voorbij, langzaam aan nestelen 
we ons weer binnen. Dit is ook de ti jd, om je interi-
eur weer even onder de loep te nemen. Zijn we nog 
blij met de sfeer die er heerst, missen we warmte of 
nog enkele echte sfeermakers ?

Absoluut bepalend is verlichti ng. Maak je de juiste 
keuze tussen sfeer- en functi onele verlichti ng, heb 
je het juiste armatuur daarbij gekozen ? Ook kleur 
speelt een duidelijke rol in het interieur. Kies alti jd 
voor de kleur die jij mooi vindt, trend of niet ! 
Belangrijk is om de juiste kleurtoon en kleur te be-
palen, rekening houdend met de ruimte, omgeving 
en bovenal lichti nval. Kleur is voor mij een enorme 
inspirati ebron, je kunt er fantasti sche dingen mee 
doen en bereiken. Een interieur krijgt met kleur een 
persoonlijkheid, het wordt JOUW interieur !

Ook is voor mij een karpet (we noemen het ook wel 
kleed) een onmisbaar item voor iedere woning. De 
ulti eme sfeermaker ! Ik heb in Keulen en Parijs, maar 
zeker ook in eigen land, weer kunnen proeven van 
veel mooie en nieuwe collecti es. Bijzondere technie-

ken, kwaliteiten, structuren, patronen en jawel ……….
ook prachti ge kleuren. Van hoogpolig, verfi jnd, stoer 
tot zeg maar bijzonder gek. Ik houd daar wel van. 
Een karpet kan volledig naar wens worden samen-
gesteld, passend bij jou en jouw interieur. Durf voor 

iets bijzonders te gaan, maak met het karpet een 
statement. Ik word alti jd blij van de ontwerpen van 
Hella Jongerius. Ze heeft  weer een prachti ge collecti e 
ontworpen voor het merk Danskina. Laat je ook door 
Hella Jongerius inspireren op haar eigen site 
www. jongeriuslab.com. Uiteraard is de keuze 
enorm, ook wanneer je op zoek gaat naar een karpet 
met een rusti ge basis. Durf dan voor een bijzondere 
weving te kiezen of misschien eens voor een ronde 
vorm ! Heb ik je al een beetje kunnen inspireren ? 
Heel veel plezier bij het winterklaar maken van jouw 
woning.

Es t h e r  Ho e f s l o o t
www.woon-s.nl

Baderie Voss blijft  volop in de weer
Het is vandaag een bijzondere dag voor  Bade-
rie Voss. De organisati e Baderie bestaat 35 jaar, 
Voss 53 jaar. De tegenwind waar de branche de 
afgelopen jaren mee kampte is enigszins gaan 
liggen. Vol goede moed gaat de zaak daarom de 
toekomst tegemoet. Komend weekend kun je 
eigenaar Peter Voss feliciteren op de Excellent 
woonbeurs in Eindhoven. Daar staat hij van 
vrijdag 17 t/m zondag 19 oktober.

Voss is vanaf het begin een onderdeel van 
Baderie. Ze weten dan ook wat ze aan elkaar 
hebben, in betere en mindere ti jden. De recla-
mecampagne van Baderie, die deze periode op 
tv te zien is, is ook voor Voss een extra uithang-
bord. Aan het jubileum is ook een mooie acti e 
gekoppeld. Bij aankoop van een badkamer krijgt 
de klant een wasmand met accessoires t.w.v. 
350 euro.  De acti e loopt tot het einde van het 
jaar.

Excellent
Behalve op tv is  Baderie Voss ook vertegen-
woordigd op verschillende beurzen. Komend 
weekend dus in Eindhoven en van 12 t/m 15 
december in Ahoy Rott erdam. “De markt ‘wo-
nen en living’ zit weer in de lift ”, vertelt Peter. 
“Daar spelen we op in. Tijdens de Excellent 
beurzen in Eindhoven en Rott erdam maken we 
onderdeel uit van een  huis waarin meerdere 
aspecten te zien zijn. Wij verzorgen daarin de 
badkamer(s). 
Vooral de nieuwste collecti e van Villeroy & Boch 

laten we dan zien. Een topmerk waar we al 
jaren mee werken. Al meerdere keren  stonden 
we op de beurs. Het werpt zijn vruchten af, 
want de regionale klantenkring wordt steeds 
verder uitgebreid.” Volgens Peter is de beurs in 
Rott erdam nog luxer  en nog vooraanstaander. 
Het is vandaag de dag hét woonevent van Ne-
derland. Bij  baderie  Voss zijn grati s entreekaar-
ten af te halen voor beide beurzen.

Klaar voor ‘grijze toekomst’
In november houdt Voss  een eigen ‘beurs’. 
Open Dagen is een betere benaming. Op 20 en 
21 november wil de zaak laten zien dat het u 
kan prepareren voor de ‘grijze toekomst’. Ne-
derland vergrijst, dat is allang geen onbekend 
fenomeen meer. Voor veel mensen betekent 
het dat het huis en daarmee de badkamer een 
andere invulling gaat krijgen. Meer gericht op 
het langer thuis wonen en op het comfortabel 
en aangepast leven. Een mooi voorbeeld is het 
bad. Voor senioren verandert het van luxegoed 
tot sta in de weg.  Baderie Voss kan binnen een 
dag een bad omtoveren tot douche. Eventueel 
met plek voor een rolstoel of beugels om aan 
vast te houden. Peter: “Houd de brievenbus en 
DeMooiRooiKrant in de gaten als je aangepast 
sanitair nodig hebt. Er volgt meer informati e.”

Alles door eigen mensen
Het komt natuurlijk voor dat klanten niet alleen 
een badkamer aan willen passen, maar ook een 
verbouwing noodzakelijk achten. Dat kan bij 
Installati ebedrijf Voss.. “We zijn in staat om met 
eigen mensen complete verdiepingen en/of 
begane grond te verbouwen. Vloerverwarming, 
domoti ca, ti mmerwerkzaamheden of elektra. 
Het is allemaal mogelijk bij ons”, verzekert 
Peter. Dat is makkelijk! Eén aanspreekpunt, één 
contactpersoon, dat is Baderie Voss.

Industrieweg 11 Sint-Oedenrode
www.baderie.nl
0413-472184

Advertorial

Eigenaar John Vos werd geïnterviewd door Iris Rulkens, 
presentatrice van het programma.

TIP! Beurs Eigen Huis Jaarbeurs Utrecht 17-19 oktober 2014
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AANGENAAM, BETER VASTGOED
HUUR, VERHUUR EN BEHEER VAN WOON- EN BEDRIJFSRUIMTE

De Glazen Boerderij 6, 5481 AV Schijndel   |   T: 073 544 21 01   |   E: info@betervastgoed.nl   |   www.betervastgoed.nl 

Aangenaam, Beter Vastgoed. Wij zijn de nieuwe partij die in Schijndel en omgeving bemiddelt tussen huurders en 

verhuurders, voor zowel woningen als bedrijfsruimten. Gevestigd in De Glazen Boerderij, kennen we Schijndel en 

haar omgeving als geen ander. Bovendien staan wij voor een deskundige, persoonlijke en prettige benadering. Mogen 

we ook met u kennismaken? Bel of mail ons dan of bekijk onze website www.betervastgoed.nl. Graag tot ziens!

In een tijd waarin de woningmarkt lange tijd op slot leek te zitten, kiezen veel 
verkopers en (potentiële) kopers voor een andere oplossing: huren en verhu-
ren. Door te kiezen voor (tijdelijke) huur of verhuur, kunnen zowel kopers als 
verkopers � exibeler reageren op de kansen die de woningmarkt hun biedt. 
Woonaccent zag ook in Schijndel de vraag naar huur en verhuur toenemen 
en besloot hierop in te spelen: de oprichting van Beter Vastgoed was een feit. 

“Beter Vastgoed is een nieuwe partij in Schijndel die bemiddelt voor huurders 
en verhuurders, voor zowel woon- als bedrijfsruimte,” zegt Jochem Kroon, 
eigenaar van Woonaccent Schijndel en oprichter van Beter Vastgoed. “Als 
makelaarskantoor zagen we veranderingen in de woningmarkt, terwijl er tege-
lijkertijd een grote behoefte was aan een partij die kennis heeft van Schijndel 
en omgeving. Die twee zaken bij elkaar opgeteld hebben geleid tot de oprich-

ting van Beter Vastgoed.”

SPECIALISTISCHE AANPAK
Met het oprichten van Beter Vastgoed heeft Jo-
chem Kroon een organisatie neergezet, die zich 
alleen bezighoudt met het verhuren en beheren 
van woon- en bedrijfsruimte. Hierdoor kan speci-
alistisch werk worden afgeleverd. Een dergelijke 
specialistische aanpak en het oprichten van een 
compleet nieuwe organisatie, is volgens Jochem 
Kroon wel nodig. “De stagnatie op de huizen-
markt ten aanzien van de verkoop, betekende 
niet dat de agenda’s van de makelaars niet 

gevuld waren. Juist in een tijd waarin aankopen moeizaam verlopen, heeft de 
verkoop gerichte aandacht en tijd nodig. Ditzelfde geldt ook voor het verhu-
ren en beheren van woon- en bedrijfsruimte. Verhuur en beheer vormen een 
actieve en snelle tak van sport, en kunnen er niet zomaar even bij gedaan 
worden,” aldus Jochem. 

ZORGELOOS HUUR- OF VERHUURTRAJECT
Om die reden is Elise van de Ven aangesteld als dagelijks aanspreekpunt 
voor alle verhuur- en beheeractiviteiten. Zij heeft jaren ervaring binnen de 
verhuurbranche en houdt van een deskundige en persoonlijke benadering. 
“Mijn doel is het huur- en verhuurtraject zorgeloos te laten verlopen,” vertelt 
Elise. “Niemand zit te wachten op vervelende situaties. Onze huurders worden 
dan ook vooraf onderworpen aan een gedegen screening. Hiervoor werken 
we samen met een extern creditmanagement-bureau. Wij informeren huur-
ders en verhuurder over de wettelijke (on)mogelijkheden ten aanzien van het 
(ver)huren en maken duidelijke afspraken. Voor het technisch beheer en de 
onderhoudswerkzaamheden aan de panden werken wij samen met lokale 
ondernemers. We staan voor korte lijnen en betrokken partijen, zodat we snel 
kunnen reageren op de wensen van zowel huurders als 
verhuurder.”

De start van Beter Vastgoed is inmiddels 
in volle gang. “De vraag is op dit moment 
al groter dan het aanbod”, zegt Elise. “We 
gaan dan ook vol vertrouwen voor onze 
klanten aan de slag.”

NIEUWE PARTIJ BETER VASTGOED BIEDT BEMIDDELING 
BIJ HUUR EN VERHUUR IN SCHIJNDEL EN OMGEVING

en omgeving. Die twee zaken bij elkaar opgeteld hebben geleid tot de oprich-
ting van Beter Vastgoed.”
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ondernemers. We staan voor korte lijnen en betrokken partijen, zodat we snel 
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De start van Beter Vastgoed is inmiddels 
in volle gang. “De vraag is op dit moment 
al groter dan het aanbod”, zegt Elise. “We 
gaan dan ook vol vertrouwen voor onze 

MEER INFORMATIE IS TE VINDEN OP: 
WWW.BETERVASTGOED.NL
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 voor al uw KeuKenmontage  /  InterIeurmontage  /  KeuKenrenovatIe

Klaproosstraat 8
5492 KC sInt-oedenrode

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

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

Boskants Boeleke opent binnenbaan

“We hebben het geflikt, die bin-
nenbaan.” Met die openingswoor-
den liet voorzitter Jan van den 
Elzen afgelopen vrijdag duidelijk 
zijn trots blijken. Het mag dan ook 

een mooie aanwinst heten voor Jeu 
de boulesclub Boskants Boeleke 
(JBC). Waar eerst de kleedlokalen 
van de Boskantse korfbalvereniging 
zich bevonden, zijn de units nu ge-
heel gevuld met jeu de boulesbaan. 
Oftewel, een baan van twaalf bij 
zes meter die in drieën kan worden 
verdeeld.

Na de fusie van KV Boskant met 
KV Concordia, bleef de Boskantse 
tennisvereniging achter met een 
kantine die veel te groot was voor 
eigen gebruik. Naarstig werd een 
oplossing gezocht. Aangezien het 
Boeleke reeds beschikt over een 
aantal buitenbanen op sportpark 
‘de Esdoorn’, past een verdere 

samenwerking tussen beide vereni-
gingen prima in het plaatje. Toch 
had lang niet iedereen gedacht dat 
het mogelijk zou zijn. “Veel mensen 
waren sceptisch of het wel zou luk-

ken in de beperkte ruimte van deze 
units, maar met een paar besprekin-
gen was het idee rond”, aldus Hans 
van der Gouw. Vanuit de tennisver-
eniging gaf hij het Boskants Boele-
ke een Frans tafereel cadeau: “We 
hebben speciaal onze hoffotograaf 
naar Frankrijk gestuurd”, grapte de 
voorzitter. “Daar gebeurt immers al-
les omtrent jeu de boules.”

Het gaat goed met de Boskantse 
jeu de boulesclub. Het ledenaantal 
is groeiende en met de nieuwe bin-
nenbanen erbij zijn de speelmoge-
lijkheden aanzienlijk uitgebreid. Als 
oudste lid kreeg Jaske Leenderts de 
eer om de nieuwe banen officieel 
te openen. “En nou ga ik helemaal 
door ’t lint”, gaf Jaske aan alvorens 
hij de schaar hanteerde. Even later 
startten de eerste enthousiastelingen 
het jeu de boulen, terwijl de rest ge-
zellig bijeenkwam in de kantine.
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Volle bak tijdens concert Rooise Dommelklanken

Het concert van zondagmiddag 12 
oktober was een groot succes voor 
de “Rooise Dommelklanken.” In 
een goed gevulde locatie ‘de Knop-
toren’ genoot jong en oud van de 

liedjes.

De sfeer was uitstekend en verleide 
een ieder al vlug tot meezingen. De 
liedjes zoals ‘de Woonboot’ en ‘Bra-

bant’ werden dan ook uit volle borst 
meegezongen. Na afloop was er nog 
een huldiging van twee zangers: Jan 
van Vilsteren en Toon Kluijtmans, 
voor hun tienjarig lidmaatschap.

‘De Tovenaar van Oz’ van Rooise 
regisseuse goed ontvangen 

11 Oktober was het zover; toen ging 
de nieuwste voorstelling van jeugd-
theater Carrousel uit Gemert in pre-
mière. De reacties waren lovend. De 
voorstelling "de Tovenaar van Oz" is 
bewerkt en geregisseerd door een 
inwoonster van Sint-Oedenrode: 
Anita van Esch. De muziek is in han-
den van haar dochter Rosanne, ook 
woonachtig in Rooi. Het verhaal is 
gebaseerd op het oorspronkelijke 
boek van schrijver Lyman Frank 
Baum. Ondanks dat er verschillende 
liedjes in zitten is het niet de beken-
de musical- of filmversie.

‘De Tovenaar van Oz’ gaat over het 
meisje Doortje dat bij haar oom en 
tante woont en er van droomt een 
beroemde zangeres te worden. Dat 
is heel wat anders dan de cafetaria 
waar ze werkt.
Op een dag mag ze auditie doen 
voor een groot televisiespektakel 
maar dan breekt er een storm uit.
Die storm sleurt haar en haar konijn 
mee en laat hen belanden in het 
kleurrijke Land van Oz. 

De landing maakt van Doortje met-
een een held omdat ze boven op een 

slechte heks is geland en haar heeft 
verpletterd. Het Kwebbelaarsvolkje 
wat daar woont, voelt zich bevrijd 
onder het juk van deze heks. Door-
tje merkt al snel dat ze in een erg 
raar land terecht gekomen is waar 
bomen praten en stuiterende men-
sen wonen. Ook Flappie haar konijn 
is door de reis ineens veranderd en 
kan praten. Misschien kan ze hier 
wel een beroemd zangeres worden. 
Voor die wens moet Doortje naar 
de baas van het land; de Tovenaar 
van Oz. Deze machtige en magische 
tovenaar woont in Smaragdstad. Hij 
kan alles voor je toveren.  Op weg 
naar de tovenaar ontmoet Doortje 
de vogelverschrikker zonder ver-
stand, de roestige blikken man zon-
der hart en de laffe leeuw zonder 
moed. Zoals je kunt lezen missen ze 
allemaal iets. Ook zij hopen dat de 
tovenaar iets voor hen betekenen en 
reizen met Doortje mee. ‘De Tove-
naar van Oz’ is een familievoorstel-
ling en geschikt voor iedereen vanaf 
4 jaar. Speeldata: Vrijdag 17 oktober 
2014, 19:00 uur, Zaterdag 18 ok-
tober 2014, 19:00 uur en zondag 
19 oktober 2014, 15:00 uur. Info: 
www.jeugdtheatercarrousel.dse.nl   

film: tv meierij
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

Openingstijden publieksplein
Ma t/m vrij van 9.00 - 12.30 uur.
Voor paspoorten, rijbewijzen en 
overige burgerzaken is het pu-
blieksplein ook geopend op maan-
dagmiddag van 16.00  tot 20.00 
uur.
Hiervoor dient u via 
www.sint-oedenrode.nl of via 
(0413) 481 911 een afspraak te 
maken.

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

Meldingen openbare ruimte
www.sint-oedenrode.nl/
meldingen
(0413) 481 911

Buiten Kantooruren (bij urgentie)
(Druk)riolering 06 - 22 57 97 58
Openbare ruimte 06 - 51 60 29 17

Milieu
Huisvuilinfolijn (0413) 481 220, 
ma, wo en vr van 10.00 tot 12.00 
uur 
Milieustraat: Eversestraat 1, 
(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 politie 
(wijkagenten: F. van Rozendaal, A. 
van Erp)
www.politie.nl/brabant-noord voor 
internetaangifte en informatie 

Veel betrokken inwoners in gesprek over nieuwe 
gemeente!

Op woensdagavond 2 oktober jl. von-
den bijna 150 betrokken inwoners van 
Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel 
hun weg naar de Noordkade in Veghel. 
Er werd deelgenomen aan de tweede 
rondetafelgesprekken. 
De drie gemeentebesturen waarderen 
het enorm, dat de inwoners hun schou-
ders willen zetten onder de nieuw te 
vormen gemeente. 

Aan de acht tafels volgden levendige 
gesprekken, die nuttige tips, opmerkin-
gen en suggesties opleverden.
Door deze inbreng is de visie op de nieu-
we gemeente nog completer en concre-
ter. Deze visie vindt u op de website 
www.fusiessv.nl.  De aangescherpte vi-
sie kunt u hier medio november vinden. 

Op donderdag 27 november aanstaan-
de nemen de gemeenteraden een be-

sluit over het herindelingsontwerp. De 
visie, evenals de naam van de nieuwe 
gemeente, zijn onderdeel van het herin-
delingsontwerp. 

Namens de drie gemeentebesturen, 
onze welgemeende dank aan de inwo-
ners! 

Hoogachtend,
Voorzitter Stuurgroep bestuurlijke fusie
Schijndel – Sint Oedenrode - Veghel
 

J. Eugster – van Bergeijk
Namens de drie gemeentebesturen, 
onze welgemeende dank hiervoor! 
Fantastisch!

Nog niet gestemd voor de nieuwe gemeentenaam? 
Doen!

Een nieuwe gemeente verdient een 
nieuwe naam. Als inwoner van de toe-
komstige, nieuwe gemeente kunt u nog 
tot en met 17 oktober 2014 (17:00) uw 
voorkeur uitspreken voor een van de na-
men uit de top 3: 

Koevering, Land van Rode 
of Meierijstad

Hoe meer inwoners stemmen, hoe meer 
invloed u heeft op de uiteindelijke be-
slissing!
Natuurlijk veranderen de vertrouwde 
namen van de kernen, buurtschappen 
en plaatsen niet. Het gaat echt alleen 
om de naam van de nieuwe gemeente!

Hoe stem ik?
Zorg dat u uw BSN bij de hand heeft. Uw 
BSN vindt u op uw identiteitsbewijs. Er 
zijn twee mogelijkheden om te stemmen: 
1.  U kunt (bij voorkeur) digitaal stem-

men op de website www.fusiessv.nl. 
2.  Stemt u liever niet digitaal? U kunt 

ook stemmen door het invullen van 
een stembiljet. Deze stembiljetten 
worden later digitaal ingevoerd in het 
systeem. 

De biljetten alsook de brievenbussen 
kunt u vinden op de volgende plaatsen: 
• Jumbo 
• Albert Hein
• Emté
• De Loop’r 
• Mariendael
• Odendael
• De Beckart 
• Attent
• Gemeentehuis Sint-Oedenrode

Hulp nodig?
Vragen kunt u stellen via: 
stemmen@fusiessv.nl. Tijdens kantoor-
uren kunt u ook telefonisch contact op-
nemen met uw gemeente: 
Sint-Oedenrode: (0413) 481 911
Schijndel: (073) 544 09 99 
Veghel: 14 04 13

Besluitvorming inzake Wet Markt en overheid
Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat de Gemeenteraad op 25 
september 2014 heeft besloten de vol-
gende economische activiteiten aan te 
wijzen als activiteiten, die plaatsvinden 
in het algemeen belang als bedoeld in 
artikel 25 h, vijfde lid, van de Mededin-
gingswet:
•  Verhuur maatschappelijk vastgoed.
•  Exploitatie van gemeentelijke binnen- 

en buitensportaccommodaties

Het raadsvoorstel ligt met ingang van 
16 oktober 2014 voor een periode van 
6 weken ter inzage.
Tegen dit besluit kunnen belangheb-
benden gedurende die periode een 
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij 
de Gemeenteraad van Sint-Oedenrode.

Toelichting
Op 1 juli 2012 is de Wet markt en over-
heid van kracht geworden. De wet is op-
genomen in de Mededingingswet.  Deze 
wet Markt en Overheid geeft een aan-
tal spelregels, die overheidsinstanties 
waaronder gemeenten in acht moeten 
nemen als zij economische activiteiten 

uitvoeren. Daaronder wordt begrepen 
het aanbieden van goederen en dien-
sten op de markt. De belangrijkste spel-
regel is, dat de gemeente dergelijke ac-
tiviteiten wel mag aanbieden, maar dan 
in beginsel aan de afnemer de integrale 
kostprijs in rekening moet brengen. 
Deze regels zijn er om ondernemers te 
beschermen tegen oneerlijke concur-
rentie door de overheid. In de wet is 
een overgangsperiode opgenomen van 
twee jaar.

De wet maakt het wel mogelijk om af te 
wijken van de gedragsregels, maar dan 
dient dit wel te gebeuren op basis van 
een raadsbesluit, waarin bepaald is, dat 
de daarin genoemde activiteiten ver-
richt worden in het algemeen belang. 
Uit een inventarisatie is gebleken, dat 
er door de gemeente een aantal econo-
mische activiteiten wordt uitgevoerd, 
waarbij niet de integrale kostprijs in 
rekening wordt gebracht, terwijl het uit 
een oogpunt van algemeen belang wel 
wenselijk is, dat deze activiteiten op die 
manier worden aangeboden.

Onderhoud wegen
Wegbeheer
De gemeente bezit een groot aantal 
wegen en deze moeten met regelmaat 
onderhouden worden. Dat plan wordt 
aan de hand van schadebeelden en het 
gebruik van de weg een keer per drie 
jaar geactualiseerd. Dit meerjarenplan 
vormt het uitgangspunt voor de on-
derhoudsplanning. Eind 2013 heeft de 
gemeenteraad het laatste plan vastge-
steld.

De gemeenteraad heeft begin dit jaar 
de rekenkamercommissie gevraagd om 
te onderzoeken of de meerjarige on-
derhoudsplannen op juiste manier tot 
stand komen. Deze onafhankelijke com-
missie heeft dat onderzocht voor de pe-
riode 2007-2013.
Dinsdag 7 oktober heeft de rekenka-
mercommissie de onderzoeksresultaten 
aan de gemeenteraad gepresenteerd. 
De rekenkamercommissie was, behou-
dens een enkele aanbeveling,  vol lof 
over de wijze waarop de gemeente het 
onderhoud organiseert. Dit ondanks de 
beperkte middelen  haar ter beschik-
king staan. 
 
Onderhoudsprogramma 2014.
Het onderhoudsprogramma voor dit 
jaar is, wat de asfaltwegen betreft, bijna 
afgerond. De raad heeft besloten de 
komende jaren vooral asfaltwegen met 
een zekere verkeersfunctie onder han-
den te nemen. Dit jaar waren dat:
1.  Op de Zuidelijke Randweg zijn de 

rotondes van een nieuwe deklaag 
voorzien. In de wegvakken zijn scha-

des gerepareerd. Vervolgens is een 
deklaagje aangebracht. Dat deklaag-
je gaat het verouderingsproces van 
de toplaag tegen.  Tenslotte is een 
nieuwe markering op de weg aange-
bracht.  

2.  Het Cathalijnepad is een stukje ver-
legd. Aan de ene kant is over een 
groot deel van de lengte ongeveer 60 
centimeter verwijderd. Deze is aan 
de andere kant van het pad terugge-
bracht. Het pad is voorzien van een 
rode toplaag en van een markering. 
Daarmee  wordt benadrukt dat het 
een fietspad is en dat auto’s te gast 
zijn.

3.  In de Eversestraat is een wegvak met 
een lengte van ongeveer 200 meter 
vervangen. De verharding die daar zat 
was bezweken.

4.  Op de Lieshoutsedijk zijn de kant-
stroken van klinkers vervangen door 
asfalt. De klinkerstroken lagen lager 
dan de rijbaan en dat hoogteverschil 
wordt met deze onderhoudsmaatre-
gel weggenomen. In de rijbaan zitten 
veel dwarsscheuren. Deze worden 
gevuld. Als de werkzaamheden vol-
gens planning verlopen worden is het 
werk deze week klaar. Volgend voor-
jaar komt op de Lieshoutsedijk een 
slijtlaag en wordt een kantmarkering 
aangebracht.

Wat betreft elementenverhardingen 
staat met name de Hoge Vonderstraat 
voor dit jaar op de rol. Daar krijgen de 
trottoirs een opknapbeurt. De voorbe-
reidingen voor het werk zijn gestart. 

Inzameling oud papier
Zaterdag 18 oktober

•  Sint-Joris gilde; container op het ter-
rein achter de Boerenbondwinkel van 
09.00 tot 12.00 uur;

•  C.V. De Klotjes; container aan de  
Julianastraat tussen sportzaal en 
openbare basisschool van 10.00 tot 
14.00 uur;

•  Ouderraad basisschool   
Sint Franciscusschool; container bij 
school van 10.00 tot 12.00 uur;

•  Ouderraad van de Odaschool; contai-

ner bij de hoofdingang van de  
Odaschool, Laan ten Bogaerde van 
10.00 – 12.00 uur;

•  Ouderraad van basisschool De 
Sprongh; container tegenover speel-
tuin van 10.00 tot 12.00 uur.

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

tainer tegenover Ollandseweg 98 van 
maandag t/m zaterdag. Tijdens de zomer-
tijd van 08.00 tot 20.00 uur. 

Inzameling grof snoeiafval

Op zaterdag 18 oktober wordt grof 
snoeiafval opgehaald.

Bebouwde kom
Bewoners van alle bebouwde kommen 
kunnen hun snoeiafval, volgens de re-
gels, aan de straat leggen (07.30 uur), 
zonder zich aan te melden.

Buitengebied
Voor de bewoners uit het buitengebied 
geldt hetzelfde, mits aangemeld vóór 
donderdag 16 oktober.

Snoeiafval, zonder zand, gras en schof-
felvuil, kunt u ook gratis kwijt op onze 
milieustraat. Het snoeiafval moet in een 
personenauto of op een aanhangwagen 
zonder bedrijfsnaam worden aangebo-
den met een maximum van 2 m³.

Huisvuil in de vakantie
Zet uw huisvuil om 7.30 uur aan de straat

In een vakantieperiode worden er minder containers en kunststofverpakkingsafval 
aangeboden. Uw huisvuilinzamelaar is dan ook eerder bij u in de straat.

Roy van Gemert

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

112 Sint-OedenrOde

Zaterdagavond 11 oktober waren 
meerdere eenheden van de politie op 
zoek naar mogelijke inbrekers aan ‘t 
Loefensteyn in Sint-Oedenrode.

Een voorbijganger zag bij een wo-
ning, waar de bewoner niet thuis 
waren, personen in de tuin lopen 
en omdat hij het niet vertrouwde 
is de politie gebeld. Die zijn direct 

ter plaatse gekomen en hebben de 
personen staande gehouden.

Iets verderop stond een auto met 
twee personen erin, ook deze zijn 
staande gehouden. De politie heeft 
van alle personen de gegevens geno-
teerd. Het is verder niet bekend of de 
politie daadwerkelijk inbrekers heeft 
aangetroffen. (Bron: ASmedia)

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Zoektocht naar inbrekers in 
Sint-Oedenrode

Wielen gestolen van Audi
Vorige week in de nacht van 
woensdag op donderdag zijn op 
de parkeerplaats aan de Deken van 
Erpstraat de wielen gestolen van 
een Audi.

Het is duidelijk dat ervaren dieven 
aan het werk zijn geweest. Heeft u 
die nacht iets gezien? Bel dan naar 
de politie: 0900-8844.

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Postcode Ingekomen Omschrijving
Granenweg 8 5492 KH 02-10-2014 Bouwen woonhuis
Stompersstraat 9 5492 CP 03-10-2014 Wijzigen kozijnen in voorgevel
Heikampenweg 11 5491 TP 07-10-2014 Vestigen praktijkruimte aan huis
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Goeiendonk 10 5492 VR 06-10-2014 Aanleggen paardenpak en   
     plaatsen van 2 lichtmasten
Van der Horststraat 2 5491 LJ 30-09-2014 Plaatsen carport
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende huisvestingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Kasteellaan 4 5492 BR 7-10-2014 Huisvestingsvergunning voor 
     gebruik bovenverdieping als woning
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende exploitatievergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Past. Smitsstraat 48 5491 XP 6-10-2014 Exploitatievergunning 
     V.O.F. Dorpsherberg ‘t Smoske
Hierop is procedure 1 van toepassing 

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

Melding vergunningsvrije evenementen
•  Van Restaurant de Rooise Boerderij 

voor het houden van een loofverbran-

ding t.b.v. het Brabants Asperge Ge-
nootschap op 3 november 2014 op het 
eigen terrein aan de Schijndelseweg 2 
te Sint-Oedenrode.

Verkeersmaatregel
•  In verband met de kermis in Boskant 

zijn de volgende wegen vanaf 16 ok-
tober 2014 / 08.00 uur tot en met 21 
oktober 2014 / 01.00 uur afgesloten 
voor het verkeer:

•  De Populierenlaan ter hoogte van het 
Ritaplein aan beiden zijden van het 
kermisterrein;

•  De Pastoor Teurlingsstraat ter hoogte 
van Grand Café de Vriendschap

•  De Pastoor Teurlingsstraat voor de krui-
sing van de Populierenlaan.

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

Evenementen

Collectieve festiviteit

Eind vorige jaar zijn de dagen bekend 
gemaakt die door het college zijn aange-
wezen als collectieve festiviteit voor het 
jaar 2014. Voor deze dagen geldt een 
ontheffing van de geluidsvoorschriften 
binnen horeca- sport- en recreatie-in-

richtingen (inclusief terras) in een be-
paald gebied tot een bepaald maximum 
(vastgelegd in het evenementenbeleid 
“Bruisend Rooi”). Hieronder valt ook 
de kermis in Boskant. Per abuis is in de 
publicatie de startdatum vrijdag 18 ok-

tober 2014 genoemd. Dit moet vrijdag 
17 oktober 2014 zijn. De door het col-
lege aangewezen dagen voor de kermis 
in Boskant als collectieve festiviteit zijn 
derhalve vrijdag 17 oktober t/m maan-
dag 20 oktober 2014.

Meldingen

Verloren en gevonden voorwerpen
Verloren voorwerpen
• Iphone 4S
• Mapje met o.a. bankpasjes, creditcard en rijbewijs 
• Nummerplaat 
•  Zwart leren hoesje met 2 ritsjes en 7 sleutels.   

Opschrift “Tilburg University” en Alumnus
• Zilveren ketting met een munt
• Gouden oorbel/knopje

Gevonden voorwerpen
• Open kabel-/kettingslot zonder de sleutel
• Zonnebril Ray ban
• Kentekenplaat auto

   

■ Ruime tweekapper, perceel 320m2
■ Tuin op het zuiden, vrij uitzicht
■ Lichte gezellige woonkeuken 33m2
■ 4 slk, bijkeuken, berging en carport
■ Autoluwe straat nabij school en bos

 VRAAGPRIJS € 317.000,- K.K.

Pastoor Spieringsstraat 10A, UDEN, 0413 271030
www.deburenuden.nl

19 november is er een unieke
modeshow met 
walking diner

aanvang: tussen 18.30 en 19.00 uur
de kaartverkoop is gestart: € 34,50 p.p. 

bij ons verkrijgbaar

DeMooiRooiKrant: 
als je meer wilt 

weten!

  

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND
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15 oktober         
Alpha-cursus

17 oktober        
Tieneractiviteit, 
zaal De Goede Herder

20 oktober         
Pasewalkgroep Mogelijkheid 
pastoraal gesprek Odendael, 
namiddag

27 oktober        
Biddende Moeders, 
parochiezaal Nijnsel

29 oktober         
Alpha cursus              

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 
maandag t/m vrijdag van 10.00 – 12.00uur
Tijdens schoolvakanties: 
Dinsdag en donderdag van 10.00 - 
12.00 uur.
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: NL88 RABO 
0138204071 t.n.v. Parochie Heilige Oda

Pastoraal team:
Pastoor Vincent Blom,
vblom@heiligeodaparochie.nl
Pater Pushparaj,
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

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

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

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

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

designed by: dmrK ©

genda

De spirituele kracht van de sacramenten is onbegrensd. 
Met de genade van het geloof kunnen wij elke moeilijk-

heid in ons leven overwinnen.
Paus Franciscus

In elk gezin
hoort een Bijbel

Paus Franciscus heeft vorige week 
zondag in zijn wekelijkse Angelus-
toespraak alle gelovigen gevraagd te 
bidden voor het welslagen van de bis-
schoppensynode over het gezin, die 5 
oktober van start is gegaan. Ook zei 
hij dat er in elk gezin een bijbel hoort 
te zijn. Daartoe liet Paus Franciscus op 
het Sint-Pietersplein bijbels uitdelen.

“Je hebt de Bijbel nodig, niet om in 
de kast te zetten, maar om in de hand 
te houden en er vaak in te lezen, elke 
dag, alleen of samen, echtparen, 
ouders en kinderen; misschien elke 
avond, vooral op zondag. Zo groeit 
het gezin en loopt het voorop in 
het licht en met de kracht van Gods 
woord”, zei de Paus.

Voorbereiding voor de Eerste Heilige Communie 
weer van start

De voorbereiding voor de Eerste 
Heilige Communie is weer gestart. 
De kinderen uit Son beten het spits 
af. We begonnen met een ken-
nismakingsspelletje. Wie ben jij, 
en jij en jij? Zo kwamen we uit bij 
de vraag “Wie is Jezus?” Het was 
verbazingwekkend wat de kinde-
ren allemaal al van Jezus wisten. 
Wie zijn mama was en zijn papa  
en waar Hij geboren was, dingen 

die Hij gedaan had enz..

Na geluisterd te hebben naar een 
verhaal over Zacheüs gingen we 
knutselen.
We hebben onze eigen naamkaart-
jes versierd en daarna een naam-
plaatje voor Jezus gemaakt. Dat was 
nog niet zo eenvoudig met al die los-
se letters. Als je per ongeluk de plak 
aan de verkeerde kant van de letter 

plakte, zat hij meteen verkeerd om 
en moest je nu eerst de S of eerst de 
Z plakken? Een slimmerik kwam tot 
de ontdekking dat als je een beetje 
meer ruimte tussen de E en de Z liet 
er ineens “Je zus” kwam te staan 
i.p.v. Jezus. Maar gezellig was het 
wel. ”Nog leuker dan bij de BSO” en 
dat wil wat zeggen. De Sonse kinde-
ren kijken nu al uit naar de volgende 
bijeenkomst.

Gemeenschappelijke 

ziekenzalving 2014

Ook dit jaar vindt er in onze paro-
chie weer een gemeenschappelijke 
ziekenzalving plaats. Dit jaar is deze 
gekoppeld aan de afsluiting van 
de oktobermaand – Mariamaand. 
Vrijdag 31 oktober zal er om 10.00 
uur een eucharistieviering worden 
opgedragen in Odendael. Tijdens 
deze viering is er gelegenheid om 
het sacrament der zieken te ontvan-
gen. Deze viering is voor alle pa-
rochianen van de H. Odaparochie. 
Het Goede Herderkoor zal de zang 
verzorgen.

Het gaat om je leven!

Afgelopen zaterdag vond in de 
Beckart en in de Antoniuskerk in 
Nijnsel de voorbereidingsdag op het 
H. Vormsel plaats. Alle vormelingen 
uit onze parochie, plus de vorme-
lingen uit Schijndel waren daar sa-

men om weer wat verder ingewijd 
te worden in de geheimen rond 
God de Vader, Jezus de Zoon en 
de heilige Geest. Het klinkt wat ver 
weg, maar dat lijkt maar zo. Frank, 
Sander, Marleen, Lianne, Elske en 

Pauline van de Katholieke Charis-
matische Vernieuwing maakten ons 
op allerlei manieren duidelijk dat het 
om ons eigen leven gaat. Leven met 
God gaat over gelukkig worden, in 
het leven van elke dag. De heilige 
Geest is onze trainer. Doen wij ons 
best en luisteren we naar Hem, dan 
kunnen we ons leven aan. Sterker 
nog, er kunnen echt mooie dingen 
gaan gebeuren bij ieder van ons.
En wie droomt daar nou niet van?
Het was een lange dag, maar weer 
wijzer en vol vertrouwen gaan we 
verder op de weg naar het Vormsel.
Voor meer foto’s van deze dag zie de 
website van de parochie

werkgroep vormsel H.oda
manon van den Broek

Bezoek voor meer informatie en nieuws 
over Kerk en parochie onze website: 

www.heiligeodaparochie.nl

Wereldmissiedag 
2014

Komende zondag is het Wereldmis-
siedag. Zowel in de voorbede als in 
de collecte vragen wij aandacht voor 
onze missionarissen die wereldwijd 
zich inzetten voor de verkondiging 
van het evangelie. Een verkondiging 
die dikwijls ook concreet wordt door 
naastenliefde op bijvoorbeeld het 
gebied van ziekenzorg, onderwijs of 
opvang. In zijn boodschap b.g.v. We-
reldmissiedag schrijft Paus Franciscus: 
“Vandaag de dag zijn er veel mensen 
die Jezus Christus nog niet kennen. 
Om die reden blijft de ‘missio ad gen-
tes’ uiterst belangrijk. Alle leden van 
de Kerk zijn geroepen deel te nemen 
in deze missie, want de Kerk is missio-
nair vanuit haar natuur: ze is ontstaan 
om “er op uit te gaan”. Wereld-
missiedag is bij uitstek het moment 
waarop gelovigen van verschillende 
continenten zich wijden aan gebed 
en meedoen aan concrete vormen 
van solidariteit ter ondersteuning van 
de jonge Kerken in missielanden.”

Herfstvakantie
Tijdens de herfstvakantie (van 20 
t/m 24 oktober) is het parochiecen-
trum geopend en telefonisch be-
reikbaar op dinsdag en donderdag 
van 10:00 uur tot 12:00 uur. Voor 
dringende pastorale zaken, zoals het 

ontvangen van de ziekenzalving of 
in geval van overlijden, is het paro-
chiecentrum ook buiten deze uren 
bereikbaar via de achterwacht. Tel 
0413 477741.
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Kerkberichten
SINT GENOVEVA-KERK, BREUGEL

Dinsdag 14 oktober
18.10 uur: Rozenhoedje bidden met 
om 18.30 uur Eucharistieviering

Donderdag 16 oktober
18.10 uur: Rozenhoedje bidden met 
om 18.30 uur Eucharistieviering, aan-
sluitend stille aanbidding
Vrijdag 17 oktober
18.10 uur: Rozenhoedje bidden met 
om 18.30 uur Eucharistieviering
Zondag 19 oktober
09.30 uur: Eucharistieviering St. 
Genoveva m.m.v. het Breugelse Kerk-
koor. Kinderwoorddienst.
intentie: Jopie Meekel-Adema, Riek 
van de Ven-de Jong, Liza Teunis-
sen-Feijen, Cato van den Boogaard, 
Piet Egelmeers, overleden ouders 
Egelmeers-Hazenberg, Tiny van 
Grotel-van der Velden, Ietje van Din-
ther-Raeven, Arnold Witlox, Wou-
therus Leermakers en Catharina Leer-
makers-van Gestel, overleden ouders 
vd Tillaart-vd Rijt en zoon Antoon, 
Ben Swinkels, Martinus Saris, Huub 
en Anna Raaijmakers-Wouters.
Dinsdag 21 oktober
18.10 uur: Rozenhoedje bidden met 
om 18.30 uur Eucharistieviering
Donderdag 23 oktober
18.10 uur: Rozenhoedje bidden met 
om 18.30 uur Eucharistieviering met 
aansluitend stille aanbidding

MARTINUSKERK (CENTRUM)

Zaterdag 18 oktober 18.30 uur: 
Eucharistieviering mmv Goede Her-
derkoor.
Intenties:  Betsie van Schijndel – van 
Berkel, Martien Dortmans, overle-
den ouders Dortmans – van Genug-
ten en overleden familieleden.
Zondag  19 oktober 9.30 uur: Eu-
charistieviering mmv Martinuskoor. 
Intenties:  Sjef en Wilhelmina de 
Leijer – van Rooij, Marietje van 
Houten – van de Ven, Albert Ver-
santvoort, overleden ouders Reijs 
– Gunst en overleden ouders Bree-
maat – Hoefnagel en Paul, René en 
Wilma, Bert en Anna Kluijtmans – 
van Acht, Jan van Acht, Wies van 
de Wijdeven – van den Einden, Ro-
gier Coolen, Janus Oppers en over-
leden familieleden, Piet Bekkers, 
Marie Bekkers – Timmermans, Nelly 
Bekkers – Nijssen, Lambertus en 
Johanna de Bok – van Venrooij en 
dochter Ineke en schoonzoon Wim, 
Ton en Liesje van Helden – Simons, 
Gerard en Mien Brouwers – van den 
Broek en zoon Eef en dochter Thea.
Maandag 9.00 uur: Eucharistie.
Dinsdag 9.00 uur: Eucharistie. 
Woensdag 9.00 uur: Eucharistie. 
Intentie: Stien en Wim Habraken.
Donderdag 8.30 uur: uitstelling van 
het Allerheiligste.
8.40 uur: Rozenkransgebed.
9.00 uur: Eucharistie. 
Vrijdag  9.00 uur: Eucharistie.

E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

H. MARTINUS OLLAND

Zaterdag 18 oktober 17.30u.
Eucharistie met kerkkoor.
Intenties: Corné Sanders, Familie 
Bijsterveld, Patrick v.d. Heijden, Ja-
nus en Kee Essens-v.d. Loo en uit 

dankbaarheid b.g.v. het 50 jarig hu-
welijksjubileum van Cor en Riek van 
Roosmalen.

PAROCHIE LIEMPDE

Intenties: 25-26 oktober
Ties Spierings, Petra van der Pasch 
& overleden ouders, Overleden fa-
milie Quinten-Vorstenbosch, Wim & 
Betje v/d Meijden & familie, Overle-
den ouders Smulders Rommen.
 
Gebed dertigste zondag door het 
jaar:
Almachtige eeuwige God, versterk 
in ons het geloof, de hoop en de 
liefde en laat ons van harte doen 
wat Gij wilt, om te mogen ontvan-
gen wat Gij belooft.
Amen.

PROTESTANTSE KERK KNOPTOREN

Zondag 19 oktober, Dienst in 
Son, 10.00 uur, Predikant Ds. G. 
Baerends

SINT ANTONIUS NIJNSEL

Zondag  19 okt. 11.00u. 
Eucharistieviering met dameskoor.
Intenties:
Dina Raaijmakers- van Berlo, An-
nie en Nol Latijnhouwers, Rien v.d. 
Laar, overl.ouders Verstraten- van 
Kronenburg, Jans v.d. Meerakker,  
Linard Verstraten.

SINT PETRUS’ BANDEN-KERK, SON

Woensdag 15 oktober
19.00 uur: Eucharistieviering, Moe-
derdagviering K.V.O. m.m.v. het 
Sons Gregoriaans Koor
intentie: Ad van der Aa
Donderdag 16 oktober
20.00-22.00 uur: Eerste bijeen-
komst van het Oecumenisch Leer-
huis in de Protestantse kerk aan de 
Zandstraat
Zaterdag 18 oktober
Geen Eucharistieviering in Son of in 
Breugel
Zondag 19 oktober
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Sons Gregoriaans koor
Collecte Wereldmissiedag
intenties: Lous Petit-van Heijst, 
Nelly Vermeulen-Habraken, Guus 
Bevers, Jo van Grotel.
Maandag 20 oktober
19.00 uur: Eucharistieviering
Woensdag 22 oktober
19.00 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 25 oktober
18.30 uur: Eucharistieviering in de 
Sint Genoveva-kerk in Breugel
 (via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz)

In de maand oktober wordt het Ro-
zenhoedje gebeden:
-  Elke maandag en woensdag om 

18.40 uur in de Sint Petrus’ Ban-
denkerk;

-  elke zaterdag om 19.00 uur in de 
Mariakapel aan de Beverlaan.

ODENDAEL
Zondag 19 oktober: woord- en 
communieviering met Odendael-
koor. Intenties: ouders Piet en Jana 
Pepers – Wouters, Drika Donkers – 
van Heeswijk.

mathieu dirven Koffi econcert

‘’t Zit in de familie’ met 'Siskin'

De goede reputatie die de zingen-
de zussen Dianne, Thea en Anja 
Timmers nog steeds hebben in Sint- 
Oedenrode, de PR en de mond tot 
mond reclame had duidelijk zijn 
uitwerking gehad. De zo grote op-
komst vergde heel wat inventiviteit 
van de organisatoren om snel nog 
een aantal stoelen ergens vandaan 
te halen want men wilde niemand 
teleurstellen. Naast tal van fami-
lieleden, buren, collega's, zang-
vrienden en vaste bezoekers van de 
Mathieu Dirven Koffieconcerten 
waren er heel wat belangstellenden 
uit de hele regio. Bij de kassa was 
de toename van publiek uit Veghel 
en Schijndel geconstateerd.

door: mattie de schepper

'Artist in residence'
Nog eer er een noot gezongen was 
door Siskin was de sfeer van gemoe-
delijkheid en ontvankelijkheid voel-
baar. Men had er alle vertrouwen 

in dat de nog in Rooi wonende zus 
Dianne  een toegankelijk en toch in-
spirerend programma zou weten sa-
men te stellen en dat dit een heerlijk 
ochtend zou worden. En ….dat werd 
het. Wetende dat de Mathieu Dirven 
concerten in het leven geroepen zijn 
om podium te bieden aan (Roois) 
muzikaal talent dat zich schoolt en 
met passie en en creativiteit werkt 
om dat talent te ontwikkelen, paste 
dit concert perfect in deze cyclus.

Performance en repertoire
'Men heeft hèt of men heeft het 
niet'... Moge het duidelijk zijn dat 
de zussen Timmers het hier be-
doelde hèt (ook wel eens X- factor 
genoemd) in grote mate bezitten en 
daar een publiek in hoge maten mee 
kunnen boeien en ontroeren. Het 
leuke is ook dat de zussen dezelfde 
aan elkaar spiegelende/aanvullende 
lichaamstaal hebben. Muzikaal/vo-
caal weten ze precies wat ze aan el-
kaar hebben en hoe, in soli, duetten 

en terzetten,  combinaties van tim-
bres en zangtechnische vaardigheid 
elkaar kunnen versterken.
'De koffer vol verhalen', zoals ze hun 
programma noemden bevatte een 
mix van warme, gevoelige songs, 
luisterliedjes, close harmony. Attribu-
ten uit een op de vleugel geplaatste 
oude koffer werden, – vaak op ludie-
ke wijze – door 'huis'- pianist Thom 
Koldenhof ten tonele gevoerd. Dit riep 
bij mij een prettig 'Olivier B. Bommel' 
humorgenoegen op. Ook aankleding 
van het podium en poëtische inlei-
dingen verhoogden het genot van de 
performance. Een winstpunt zou nog 
kunnen zijn als meerdere liederen uit 
het hoofd werden vertolkt. De met 
verve gebrachte – en gevoelige snaar 
rakende – Nederlandse nummers ont-
lokten herkenning en inleving. Als 
met het goudkleurige slotje van een 
poëziealbum, werd het programma 
geopend en gesloten met het zo be-
tekenisvolle en van eigen tekst voor-
ziene lied 'Dit is nu later'.

Uitstekende arrangementen en uit-
stekende pianovertolkingen
Ik stelde me de repetities voor ten 
huize Koldenhof – Timmers: Pro-
fessioneel musicus en jaren hoofd 
afdeling Thom en zijn vrouw Anja, 
zangdocente aan de Muziekthea-
terafdeling conservatorium Arnhem 
omarmen het talent van Thea en 
Dianne en weten met uitdagende 
arrangementen en moderne uptem-
po's een frisse en boeiende eigen 
wending te geven aan de 'Siskin hart 
en ziellijst'.
Het extra warm applaus voor deze 
'meester' pianist (en entertainer) 
was zeer terecht.
Vele woorden van lof en grote waar-
dering, een lach en ook een wegge-
pinkt traantje vergezelden een tevre-
den publiek huiswaarts.

foto: Cor van oorschot

stichting damiaancentrum nederland

Het Textielatelier

Het textielatelier van het Damiaan-
centrum Nederland is een van de 
vele activiteiten van de stichting. 
Het atelier is begonnen in maart 
2013 en beschikbaar voor cliënten 
van Vluchtelingewerk, Welzijn Ou-
deren en Kentra 24. 

Via contacten met Vluchtelingen-
werk Sint-Oedenrode werd begon-

nen met wekelijks op vrijdagochtend 
kleding te naaien. Deze activiteit 
werd meteen met veel enthousi-
asme ontvangen en zonder te veel 
voorbereidingen werd een atelier 
opgestart.

Nu wordt het atelier begeleid door 
Marie-Anna, één van de vrijwillig-
sters van het Damiaancentrum. Zij is 
geschoold in het modevak en daarin 
jarenlang werkzaam geweest. Het 
textielatelier is nu echt een profes-
sionele werkplek geworden met ver-
schillende naaimachines en een lock-
machine. De ruimte is voorzien van 

stapels zelfmaakmode tijdschriften.
Het doel is natuurlijk om iets moois 
te (leren) maken, maar ondertus-
sen worden er verhalen uitgewis-
seld en contacten gelegd. Er zijn 
zelfs plannen om een modeshow te 
gaan organiseren. Op dit moment 
zijn er veertien deelnemers (twaalf 
vrouwen en twee mannen) met 
verschillende nationaliteiten.(Eén 
van de mannen is zelfs een gedi-
plomeerd kleermaker). Het atelier is 
open: donderdagmiddag van 13.00 
tot 16.00u en vrijdagmorgen van 
9.00 tot 12.00u. Voor info: info@
damiaancentrum.nl

lezing Harry van Kuijk van Heemkundige Kring

De historische grenzen 
van Sint-Oedenrode
Dinsdag 21 oktober om 20.00 uur 
houdt Harry van Kuijk van Heemkun-
dige Kring de Oude Vrijheid een lezing 
in Grand Café De Gouden Leeuw.
Heemkundige Harry van Kuijk legt de 
aanwezigen uit hoe de grenzen van 
Sint-Oedenrode ontstaan zijn, de wij-

zigingen door de tijd en gebeurtenis-
sen langs deze grenzen. Nu is het een 
zeer actueel thema in verband met de 
mogelijke samenvoeging van de ge-
meenten Sint-Oedenrode, Schijndel 
en Veghel. Voor heemleden is de toe-
gang gratis, niet leden betalen € 2,-

Het textielatelier van het Damiaan-

nen met wekelijks op vrijdagochtend 
kleding te naaien. Deze activiteit 
werd meteen met veel enthousi-
asme ontvangen en zonder te veel 
voorbereidingen werd een atelier 
opgestart.
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Zoete   emel
ijscafé  &chocolaterie

H

Kerkplein 3a 5492 AN Sint-oedenrode
Tel. 0413-820279  info@zoetehemel.nl  www.zoetehemel.nl

Donderdag 16 oktober 

Winteropening
Zoete Hemel CHOCOLATERIE 

& CADEAU-ARTIKELEN

20% korting 
op het gehele 

assortiment chocolade 
en cadeau-artikelen

 (geldig tot 19 oktober) 

Wist u ook dat: u bij ons diverse relatiegeschenken 
kunt laten maken in diverse prijsklassen? 

Ideale tip voor de feestdagen! 

Extra in het assortiment: 
handgemaakte bonbons & chocoladewerken van de 

welbekende chocolatier Visser Openingstijden 
Di t/m do:  11.00 - 17.00 uur 
Vrijdag:   11.00 - 20.00 uur 
Zaterdag:  11.00 - 17.00 uur 



Woensdag 15 oktober 2014
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 29
Mosselavond voor goed doel
Al zestien keer eerder organiseerde de Lions 
club Sint-Oedenrode een mosselavond waar-
van de opbrengst telkens naar een goed doel 
ging. Ook dit jaar willen ze voor de zeventien-
de keer in de vernieuwde Beckart in Nijnsel 
hun mosselavond organiseren, waarvoor de 
Lions, net als afgelopen jaar, een goed doel 
hebben uitgezocht wat heel dicht bij huis ligt.

Namelijk gezinnen en groeperingen uit Rooi die 
het nodig hebben in deze dure wintermaanden 
om een (financieel) steuntje in de rug te krij-
gen. Sinterklaas en Kerstmis maken de decem-
bermaand extra duur en zij zijn er zeker van dat 
een beetje hulp goed van pas zal komen.
Als u op zaterdag 29 november ca. 19.00u in 
de Beckart aanwezig bent, wacht u een gezel-

lig "onbeperkt mosselen eten" of, als u hier 
de voorkeur aan geeft, "onbeperkt spareribs 
eten".  Het mossel- zowel als het spareribme-
nu wordt gevolgd door een lekker nagerecht. 
Dit alles tegen een vergoeding van €25,- in de 
zaal te voldoen. Naast de gebruikelijke bier en 
frisdranken verkopen de Lions op deze avond 
tegen een zeer redelijke prijs enkele voortref-
felijke Zuid-Afrikaanse wijnen.

Het is wenselijk vooraf te reserveren i.v.m. de in-
richting van de zaal en de inkoop van mosselen en 
spareribs. Dit kan telefonisch op nr: 0413-473178 
of per e-mail: bd_hbc@hotmail.com. Net als af-
gelopen jaar toen ze 280 gasten mochten ont-
vangen, verwachten de Lions ook dit jaar een 
grote toeloop, dus…wie het eerst komt…

Ook dit jaar kijken de 
bewoners van Boskant 
er echt naar uit. Kermis 
in het weekend van 18 
t/m 20 oktober. Ook 
andere inwoners van 
Sint-Oedenrode en om-
streken weten jaarlijks 
de weg te vinden naar 
het Boskantse kermister-
rein. Carnavalsclub De 
Lèpkes is er dan ook 
trots op om elk jaar 
in samenwerking met 

grand café De Vriendschap weer een spette-
rend driedaags programma samengesteld te 
krijgen. In het centrum van Boskant, zal het 
in de Vriendschap als vanouds weer gezellig 
druk zijn.

Kofferbak verkoop
In de omgeving van het kermisterrein wordt za-
terdag 18 oktober van 13.00 tot 17.00 uur een 
kofferbak verkoop georganiseerd. 

Boskantse avond
Zaterdag 18 oktober zal de coverband You and 
Me zijn opwachting maken. 
Al jaren is You and Me een van de meest toon-
aangevende bands van de regio. Of het nu 
de populairste hits van dit moment zijn, Hol-
landse meezingers, rock of dance classics, alle 
genres komen voorbij en ze weten alle genres 
met volle overtuiging over te brengen naar het 
publiek! Samen met DJ Maikel zullen ze zorgen 
voor een onvergetelijke avond! De zaal en café 
zullen open gaan om 20.30 uur, entree is voor 
iedereen gratis.

Hometrainer koppelkoers
Zondag 19 oktober vindt vanaf 12.30 uur in 
De Vriendschap een hometrainer koepelkoers 
plaats. Vele Boskantse en Rooise teams hebben 
zich ingeschreven om de snelste te worden van 
de kermis. Zij zullen tijdens deze koppelkoers 
hun krachten meten. Opgeven kan nog steeds 
via e-mail mariansuetens@gmail.com.  Op zon-
dagavond zal vanaf 19.00 uur het feest wor-
den voortgezet met een après ski party, met 
optredens van o.a. Stimmung Peter en Bennie 
Solo! Vanaf 18.00 uur zal de tent op zijn kop 

gezet worden! Met de top entertainer, zanger, 
komiek en damesliefhebber Bennie Solo, heeft 
De Vriendschap een top entertainer in huis ge-
haald! Een knettergekke wervelende en com-
plete show met muziek, licht, spelletjes, maar 
vooral tomeloze, spraakmakende humor en 
pret, zorgt ervoor dat u deze avond niet gauw 
zult vergeten! Daarnaast een show van Peter 
Stimmung. Dit is een gevarieerd, maar vooral 
interactief programma en gehuld in onvervalste 
Duitse klederdracht, zoals de supersexy ‘ leder-
hosen’. Hij weet elke keer de zaal op zijn kop 
te zetten! Aanvang: 18.00 uur. Entree hele dag 
gratis. 

Faute muziek
Op maandag avond zullen Esther van Heeswijk 
en Paul de Corte (zangeres en zanger van You 
and Me) de muzikale omlijsting verzorgen. Met 
hun veelzijdige repertoire zullen ze op een ge-
zellige en af en toe faute manier de gasten we-
ten te vermaken!

Gezellig samenzijn
Maandag 20 oktober vanaf 19.00 uur zal 
als afsluiting van de kermis de Faute Esther 
Band in combinatie met You & Me optre-
den in De Vriendschap. Voor meer info over 
Carnavalsclub De Lèpkes check onze site 
www.ccdelepkes.nl. Denk erom, het is de laat-
ste kermis in de regio!

Door Kermis Boskant is de keuken van De 
Vriendschap gesloten vanaf donderdag 16 
t/m dinsdag 21 oktober. Op vrijdag 17 en 
dinsdag 21 oktober zal De Vriendschap 
in verband met de voorbereidingen van 
de kermis geheel gesloten zijn. Meer info: 
www.devriendschapboskant.nl

paul en esther brengen faute muziek.

Bennie solo

Kermis 2014 in Boskant met veel gezelligheid

Vol programma tijdens Boskant Kermis



Woensdag 15 oktober 2014
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 

MooiRooikrantDe30 
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FESTIVAL VOOR HET NIEUWE CIRCUS

16 - 26 OKTOBER 2014 LANDGOED VELDER / LIEMPDE AFRIT 26 A2

in de herfstvakantie!

Zijn en worden

Pinokkio
“Femke, je zei dat je bij Lara 
zou logeren. Nu kom ik erach-
ter dat je bij Sonja hebt gesla-
pen! Je weet hoe we over Sonja 
denken... Je bent een leugenaar. 
Weet je wel hoe erg dat is? Je 
zou je moet schamen voor zo’n 
leugen, je hebt een week huisar-
rest.”

De laatste tijd komen de vol-
gende vragen over liegen mijn 
kantoor voor opvoedadvies bin-
nen; Wat moeten we doen als 
we erachter komen dat ons kind 
tegen ons liegt? Hoe gaan we 
dan om met weerstand terwijl we 
eigenlijk willen zorgen voor een 
gezonde ontwikkeling? 

Als je erachter komt dat je puber 
liegt, ga dan in op het liegen zelf. 
Noem je puber geen leugenaar. 
Daarmee zet je hem of haar in 
een hoek en dat zal leiden tot 
schaamte. Benoem het gedrag 
rustig en duidelijk, zonder be-
schuldigingen. Dat zorgt ervoor 
dat je kind verantwoordelijkheid 
kan nemen en biedt de mogelijk-
heid het een volgende keer an-
ders te doen. Vertel hoe teleurge-
steld je bent over het gedrag en 
herhaal een paar keer dat je pu-
ber een betrouwbaar persoon is. 

Dat hij of zij het in zich heeft om 
eerlijk te zeggen wat er speelt. 
Begin over moed en integriteit. 
Dat motiveert je puber om het 
gedrag te veranderen. Het helpt 
om de identiteit te versterken en 
iemand te worden die te vertrou-
wen is. Het is goed dat je puber 
zich schuldig voelt. Dat is namelijk 
het gevoel dat hoort bij iets ver-
keerd doen. Spijt is een belang-
rijk onderdeel van gezond groot 
worden. Schaamte ontstaat door 
een negatieve beoordeling over 
de puber zelf. Het haalt je puber 
naar beneden en zorgt ervoor dat 
hij of zij zich klein en waardeloos 
voelt. Het stagneert of zorgt zelfs 
voor terugval in de groei om een 
krachtige, gelukkige, waarheids-
verteller te worden. 

“Femke, je zei dat je bij Lara zou 
logeren. Nu kom ik erachter dat 
je bij Sonja hebt gelogeerd. Ik 
ben erg teleurgesteld dat je iets 
anders bent gaan doen dan je 
gezegd hebt. Je bent normaal 
gesproken zo eerlijk en oprecht. 
Als je een reden had om hierover 
te liegen hoor ik het graag. Het 
kost vaak moed en lef om eerlijk 
te zijn, zeker als er iets speelt wat 
lastig is. Kun je uitleggen waarom 
je hier over hebt gelogen?”

door: danielle wagemaker
www.anmelin.nl

Circo Circolo 2014 

Vijfde editie Festival voor Het Nieuwe Circus 

Circo Circolo is hét toonaange-
vende internationale festival voor 
Het Nieuwe Circus in Nederland. 
Van 16 tot en met 26 oktober 2014 
vindt de 5e editie van het festival 
plaats op het prachtige Landgoed 
Velder in het Brabantse Liempde.  
Circo Circolo presenteert voorstel-
lingen met een mix van klassieke 
circustechnieken en moderne dans, 
muziek, vormgeving en theater. De 
komende editie telt 64 voorstel-
lingen van 21 gezelschappen uit 6 
verschillende landen. Daarnaast is 
het sfeervolle festival een unieke 
plek om te eten, drinken, dansen en 
gamen. In 2012  bezochten 22.000 
mensen Circo Circolo. 

Circo Circolo is zowel een pu-
blieksfestival als een verzamelplek 

voor mensen uit binnen- en buiten-
land die zich met het hedendaagse 
circus bezig houden. Voor die laatste 
groep vinden er seminars plaats over 
onder meer dramaturgie in het cir-
cus, social circus en over marketing 
voor het nieuwe circus.

Het festival opent op 16 oktober 
met de voorstelling  ‘Atrappe Moi’ 
van het jonge Canadese gezelschap 
uit Quebec, Flip Fabrique. Canada 
is met ‘Cirque du Soleil’, ‘7 Fingers’ 
en ‘Cirque Eloize’ toonaangevend in 
Het Nieuwe Circus. De nieuwste loot 
aan deze circusboom is deze groep 
jonge circustalenten uit Quebec. 
“Timing, kracht en lichaamsbeheer-
sing… Een echte eye-catcher…” 
(Tagesspiegel, Duitsland).  Er komt 
nog veel meer voorbij. Kijk voor het 

complete programma en tijden op 
www.circocircolo.nl.

Grote Circo Circolo spaaractie bij 
Jumbo-supermarkten in de Meierij
Samen met dertien Jumbo super-
markten hebben ze de handen ineen 
geslagen. Vanaf maandag 11 augus-
tus tot en met 12 oktober kunnen 
supermarktklanten zegeltjes sparen 
om zo korting te krijgen op Circo 
Circolo kaartjes. Doel van de actie is 
om veel nieuwe bezoekers naar het 
festival te trekken en om mensen 
met een kleinere beurs ook in staat 
te stellen te genieten van unieke 
circusvoorstellingen. Ook de super-
markt in Sint-Oedenrode doet mee. 

Kijk op www.circocircolo.nl voor 
meer info.

advertorial
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   Zaterdag 25 oktober 

    vanaf 20.00 uur

     Zondag 26 oktober 

      vanaf 14.00 uur

 

in café van Ouds

Heuvel 8  |  www.cafevanouds.nl

 Entree € 5,- incl, 2 consumptiebonnen

 Voorverkoop bij café Van Ouds

Voor al uw bouwwerkzaamheden

Dreesstraat 21  5491 CH  Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476829

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw

winnaar fotowedstrijd wovesto

Van appel tot moes

In het kader van de Dag van de 
Duurzaamheid op 10 oktober, hield 
woningbouwverenging Wovesto 
afgelopen weken een fotowedstrijd 
met als thema ‘Laat zien hoe ‘groen’ 
jij bent. Enkele inzendingen drup-
pelden de mailbox binnen. Deze 
foto van Ingrid van der Linden was 
er eentje van. Uiteindelijk bleek het 
de winnende.

“Wij hebben duurzaamheid hoog in 
het vaandel en we waren benieuwd 

hoe dat zit bij andere mensen, bij 
de Rooienaren”, vertelt Debby de 
Groot van Wovesto. De motivatie 
van Ingrid was duidelijk. Ze zijn daar 
thuis in zoverre duurzaam dat de 
appels uit eigen tuin komen. Op de 
foto is haar zoontje met veel plezier 
en interesse de appels aan het voe-
len. De jury beoordeelde deze foto 
als beste van de inzenders en het le-
verde Ingrid een cadeaubon op van 
bespaarbazaar.nl twv 50 euro. 

Column
Sassefratsen

saskia van den eshof

Het is maandagavond en er is voetbal op tv. 
De UEFA heeft een tijd geleden op haar hoofd-
kantoor in Nyon zitten broeden op een nieuw 
speelschema. Voortaan hebben we een foot-
ballweek. Dat betekent dat de EK-kwalifi ca-
tiewedstrijden verspreid worden over de hele 
week. Oranje speelt dus tijdens de kwalifi catie 
op een bepaalde dag in de week. Waar het 
vroeger overzichtelijk was en er gewoon op 
een woensdag gespeeld werd, betekent dit 
nu dat er van donderdag tot en met dinsdag 
gevoetbald wordt. De reden: voor de fans is 
het nu makkelijker om het nationale voetbal-
team te volgen. Volgens de UEFA dan hè. Op 
de site van deze Europese belangenorganisa-
tie staat zelfs een fi lmpje om het uit te leggen. 
Aan het aantal gedeelde Facebookberichten 
(21) en twitterberichten (1) lijkt het erop dat 

de UEFA niet echt aansluiting heeft bij de fans. 
Maar goed. Maandagavond zat ik aan tafel 
met de oudste Franse woorden en grammatica 
te oefenen. Vanuit onze televisiehoek hoorde 
ik wat gemompel. ‘Penalty. IJsland’. Oudste 
begon te hinniken. ‘Hoe lang zijn ze al bezig?’ 
‘Nog nét geen tien minuten’, was het lachende 
antwoord. En dan begin ik me dingen af te vra-
gen. ‘Hoe is het mogelijk dat een elftal dat drie 
maanden geleden zo’n hecht collectief was, 
nu geen pepernoot meer raakt? Waar ligt dat 
aan? Wat is er met Guus gebeurd? Is er dan 
ineens geen klik meer tussen spelers? Hebben 
Klaas en Robin echt ruzie met elkaar?’ Intussen 
zat ik bij aan tafel bij vrienden naar de tweede 
helft te kijken. Het was inmiddels 2-0.  Ik zag 
dat Robben bang was, hij hield in bij acties. Ik 
zag dat Blind geen bal kon vasthouden. ‘Maar 
dat kan hij al langer niet hoor Sas, dat is niks 
nieuws’ was het commentaar dat je dan krijgt. 
Samengevat: de wedstrijd was niet om aan te 
zien: een typische maandagavondwedstrijd. 
Volgens mij speelt Rhode 7 dit IJsland zo van 
de mat. Ik krijg stiekem een beetje heimwee 
naar het Louis van Gaal-tijdperk. Toen leek alles 
koek-en-ei. Maar schijn bedriegt. Ook onder 
onze Louis waren de kwalifi catiewedstrijden 
niet om aan te zien. Maar die werden tenmin-
ste wel gewonnen. Ik heb mijn zoon beloofd 
dat we in 2016 tijdens het EK in Frankrijk naar 
een wedstrijd van het Nederlands team gaan 
kijken. Deze worst hield ik hem twee weken 
geleden voor toen we Frans aan het oefenen 
waren. ‘Kun je alles wat je nu leert in de prak-
tijk gaan brengen’, was mijn achteraf-niet-zo-
slimme opmerking waarmee ik hem probeerde 
te motiveren. Ik verwacht dat hij dat nu tegen 
me gaat gebruiken. 

Saskia van den Eshof is eigenaar van SasSup-
port, het communicatie- en marketingbureau in 
Sint-Oedenrode. Voor DeMooiRooiKrant schrijft 
zij regelmatig over haar gezin en soms over haar 
werk. Volg haar ook Twitter: @saskiavdeshof.

Maandagavondwedstrijd

Bijpraatlunch in Campus Fioretti 

De broodjes lagen al braaf te wachten toen het col-
lege van B & W als gast de aula van Campus Fioretti 
betrad. Het complete bestuur van het Starterscollec-
tief heette burgemeester Maas en zijn wethouders 
welkom voor een lunch.

Een zogenaamde bijpraatlunch. In Campus Fio-
retti gebeurt namelijk zoveel dat het goed is om 
het complete college eens bij te praten. John van 
de Laar begon namens het bestuur van het Star-
terscollectief met een presentatie terwijl iedereen 
ondertussen genoot van de belegde lekkernijen. 
Wat is de stand van zaken rondom de BtB? Hoe 
staat het Ondernemers Adviespunt ZZP ervoor 
en waar is het Starterscollectief vandaag de 
dag mee bezig? Met een gevulde maag en een 
hoofd vol informatie verlieten de afgevaardig-
den van de gemeente het voormalig schoolge-
bouw. 

De broodjes lagen al braaf te wachten toen het col-
lege van B & W als gast de aula van Campus Fioretti 
betrad. Het complete bestuur van het Starterscollec-
tief heette burgemeester Maas en zijn wethouders 
welkom voor een lunch.

Een zogenaamde bijpraatlunch. In Campus Fio-
retti gebeurt namelijk zoveel dat het goed is om 
het complete college eens bij te praten. John van 
de Laar begon namens het bestuur van het Star-
terscollectief met een presentatie terwijl iedereen 

john van de laar trapte de presentatie af.
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Aanbiedingen geldig van woensdag 15 oktober t/m dinsdag 21 oktober 2014

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

bestewinkelketen.nl/action

plooi
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DAMES/HEREN
SOKKEN
diverse kleuren
maten 35-46

AMBI PUR
TOILETBLOK
frisse tuinen 
55 ml

549

SPECTRUM
ZIJDEGLANS VERF
waterbasis, sneldrogend, verkleurt niet 
voor binnen of buiten gebruik 
op diverse ondergronden 
diverse kleuren
750 ml

OOK GESCHIKT
VOOR BUITEN

EUROPESE
TOPKWALITEIT

FOTO
COLLAGELIJST
zwart of wit
12 foto's

TRENDY
TEXTIELGAREN
in diverse modekleuren beschikbaar 
450 gram

het textielgaren en de 12 mm 
haaknaalden zijn een ideale 
combinatie voor het haken van 
leuke huisdecoratie creaties
zoals een trendy poefVERDUISTEREND

SET/4

7 PAAR

LED
VERLICHTING
240 LED lichtjes
warm wit

DEKBED
OVERTREKSET
diverse kleuren en dessins
katoen/satijn

895

189

KLEENEX
TISSUES
2-laags
70 stuks

249

KINDER THERMO
ONDERGOED
jongens en meisjes
zwart, wit of grijs
maten 92-170

KANT-EN-KLAAR
GORDIJNEN
diverse varianten
140x260 cm 2 stuks 
of 275x260 cm 1 stuk

QUIX
ONTVETTER
750 ml

BASIC
PORSELEIN
vaatwasser en magnetron bestendig

DIEREN
BADJAS
diverse varianten
coral fl eece
maten 62-92

399

449069

099

089

1199 299

249
Vanaf 

17 95

schaaltje Ø 14 cm 4 stuks 2.49
gebaksbord Ø 19 cm 4 stuks 2.49
ontbijtbord Ø 21 cm 4 stuks 2.69
diep bord Ø 21 cm 4 stuks 2.99
dinerbord Ø 27 cm 4 stuks 4.79

damessokken

MULTI
GRONDVERF
wit
750 ml

5.49

SCHILDER
AFPLAKTAPE
38 mm x 50 m

0.79

DIEREN
PANTOFFELS
0-24 maanden

1.79

POWER
REINIGER
750 ml

0.79
KEUKEN
REINIGER
750 ml

0.79
BADKAMER
REINIGER
750 ml

0.79
ACTIVE
MOUSSE
500 ml

0.99

BAMBOE
HAAKNAALDEN
12 mm
2 stuks

0.59 AMBI PUR
TOILETBLOK
+ navulling 5 in 1 
frisse tuinen of 
lavendel en rozemarijn

2.29

KLEENEX
TISSUES
soft white 
70 stuks

0.59
KLEENEX
ZAKDOEKJES
original 
10x10 stuks

0.69
OTRIVIN
NEUSSPRAY
zoutoplossing
20 ml

2.49

140x200/220 cm

200x220 cm 16.95
240x200/220 cm 19.95

herensokken 3.99
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Dan verkoop je toch gewoon het 
Martinushuis

De reclameslagzin, “dan verkoop je toch ge-
woon de boot”, lijkt ook op het Martinushuis 
van toepassing te zijn. Het Martinushuis wis-
selde in haar bestaan twee keer van eigenaar 
en in beide gevallen was dat omdat die eige-
naar geld nodig had. De parochie van de Hei-
lige Martinus verkocht het Martinushuis om-
dat zij de kerk wilde restaureren. Toen was het 
de gemeente die het pand aan de Markt kocht. 
Onlangs nog verkocht diezelfde gemeente het 
Martinushuis, dit keer omdat het economische 
tij tegen zat en er net als destijds geld op de 
plank moest komen.

Het was pastoor Van Erp die het Martinus-
huis in 1904 liet bouwen. Het was het eerste 
bouwwerk van Van Erp in Rooi. Er zouden nog 
meer gebouwen volgen waaronder de pastorie 
en de Sint Vincentiusschool. Dat was de toen-
malige meisjesschool, die op de plaats van het 
huidige Odendael stond.

Ontmoetingsplek voor Katholiek Rooi
Van Erp wilde dat het Martinushuis een ont-
moetingsplek zou worden voor de Katholieke 
Rooienaren. Het gebouw diende volgens de 
overlevering ook nog een tijdje als meisjes-
school. De eerder genoemde Sint Vincentius-
school moest namelijk nog gebouwd worden. 
Maar ook het eerste Jeugdcarnaval werd in 
het Martinushuis gehouden. Maar ook   OJC 
de werf zag op initiatief van, de begin dit jaar 
overleden kapelaan Jos Simons, het levenslicht. 
Menig pril Roois liefdeskoppel schijnt dan ook 

op de zolder van het Mar-
tinushuis voor het eerst te 
hebben gekust.

Bibliotheek
Daarna kwam de biblio-
theek in het Martinushuis. 
Tot dan was de bibliotheek 
gevestigd in Kasteel Hen-
kenshage. Omdat het kas-
teel verbouwd moest wor-
den vond het een nieuwe 
stek in het Martinushuis. 
Tot op de dag van van-
daag heeft de bibliotheek 
haar onderkomen in het 
Martinushuis behouden. 
Alleen tijdens de verbou-
wing in de jaren negentig 
van de vorige eeuw week 
de bieb even uit naar Ons 
Huis, de oude Sint-Vin-
centiusschool aan de De-
ken Van Erpstraat.

Geldzorgen
Toen de parochie geld no-

dig had voor de restauratie van de kerk stootte 
zij verschillende van haar panden af. De pas-
torie aan de Markt werd verkocht aan Van 
Stiphout, de gemeente kocht het daarnaast 
gelegen Martinushuis. Even zijn er plannen 
geweest om de bibliotheek uit te breiden met 
de pastorie, maar zover is het nooit gekomen.

Met de economische crisis van de afgelopen 
jaren en het daarbij behorende tekort op de 
gemeentebegroting kwam het Martinushuis 
opnieuw in de verkoop. Tot groot ongenoegen 
van een grote groep Rooienaren verkocht de 
gemeente het pand. De koper moest het pand 
wel voor maatschappelijke doelen gebruiken. 
Toch waren veel Rooienaren er niet gerust op 
dat dat ook zou gebeuren. De opluchting was 
dan ook groot toen bekend werd dat apotheker 
John ten Ham het Martinushuis had gekocht. 

Geen huurpenningen
Die opluchting werd bij de Rooise bevolking 
nog groter toen de plannen van Van Ham be-
kend werden gemaakt. Er zou een doorgang 
komen van de Deken Van Erpstraat naar de 
Markt. Het geluk bij de Rooise bevolking was 
helemaal compleet toen de bibliotheek en John 
ten Ham bekend maakten dat de bibliotheek 
in het Martinushuis zou blijven. De enige partij 
die minder blij was, was de gemeente. Die had 
namelijk naast de opbrengsten van de verkoop 
van het Martinushuis ook nog op huurpennin-
gen van de bibliotheek in Mariëndael gerekend 
en die vlieger ging niet op.

PRAKTIJK PODOTHERAPIE 
BRUGMANS

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

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

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

Tel: 0413-478610/06-83598124
info@podotherapiebrugmans.nl
www.podotherapiebrugmans.nl

TIJK POD
M

en/tenen
t

TIJK PODOTHERAPIE
MANS

en/tenen

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw officiële OPEL-AGENT

GOED BETAALBAAR ONDERHOUD.
VOOR ALLE MERKEN

www.autocorsten.nl    Mariastraat 64, Mariahout    0499 422 176

DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE 
PRIJZEN STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

Themawandeling over waarde 
Het Gesprek te Pas, dat a.s. zondag, 19 okto-
ber, in het Damiaancentrum wordt gehouden, 
heeft als onderwerp ‘(eigen)waarde’. Hoeveel 
waarde ken je aan jezelf toe, wat is een men-
senleven waard, welke zaken vind jij waarde-
vol en welke waardeloos, wat is het verschil 
tussen een waarde en een norm? Iedereen, 
jong of niet meer zo jong, kan over deze en 
dergelijke vragen meedenken en meepraten 
tijdens dit ‘gesprek met wandeling’. Je bent 
van harte welkom op zondag 19 oktober om 
10.00 uur bij het Damiaancentrum, Schijn-
delseweg 46, 5491 TB in Sint-Oedenrode.

Het Gesprek te Pas wordt elke derde zondag 
van de maand georganiseerd, telkens met een 
nieuw onderwerp. De bijeenkomst begint om 
10.00 uur en zal om ongeveer 12.00 uur wor-
den afgesloten. De opzet is steeds hetzelfde:
Na ontvangst met koffie/thee en een inleiding 
op het thema (met enkele gedichten) komt het 
gedeelte “te pas”: de deelnemers maken in klei-

ne groepjes een wandeling van een uurtje in de 
bossen, tuinen of de prachtige omgeving van het 
centrum. Bij heel slecht weer of voor wie slecht 
ter been is, wordt de wandeling denkbeeldig. We 
spreken te pas, 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, verhalen of menin-
gen uit, bespreken de teksten en om ongeveer 
12.00 uur besluiten we dan deze ontmoeting 
van mensen en hun ideeën en denkbeelden. 
Met deze wandelingen hoopt Damiaancen-
trum Nederland mensen nader tot elkaar te 
brengen en wat inspiratie te bieden. Onze 
kosten bedragen per deelnemer 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.

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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Hoe maak ik zelf een Bonsai? 

Mooi in de regio

Veel mensen hebben het idee dat een Bonsai 
wordt gekweekt. Dat is niet het geval. Van bij-
na iedere boomsoort kan een Bonsai, boom in 
de pot, worden gevormd. Dat is niet iets wat je 
gauw even doet. Het vergt zeker enige kennis 
en ervaring. Maar het geeft uitzonderlijk veel 
voldoening als je uiteindelijk zo’n verkleinde 
uitgave van een echte boom of zelfs een hele 
bomengroep in een pot in je huiskamer, op je 
balkon of je tuin hebt staan. 

Het is echt een mooie en dankbare vrijetijds-
besteding als je er in slaagt door snoeien en 
vormen een boom klein te houden, waarbij de 
illusie wordt gewekt dat het om een oud exem-
plaar gaat. Vooral voor mensen die alleen een 
balkon hebben, maar die toch van tuinieren 
houden, is het een mogelijkheid om toch te 
kunnen genieten van schitterende mini-bomen.  

Passie
Ook Ruud van Doorn maakte zo’n 15 jaar ge-
leden kennis met de bonsaihobby. Hij leerde via 
allerlei cursussen, kijken en oefenen veel over 
het werken met en aan bonsai. De passie voor 
deze hobby leverde hem ook veel plezier op. 
De kennis die hij in de loop der jaren op deed 
wil hij graag met anderen delen. Per 1 augustus 
start hij zijn bedrijf Bonsaihobby. 
Het is haast onmogelijk om deze prachtige 
hobby in je eentje te beoefenen. Natuurlijk kun 
je veel over bonsai te weten komen in boeken, 

tijdens cursussen en tegenwoordig ook via In-
ternet. Maar het zal duidelijk zijn dat vooral het 
praten met ervaren hobbyisten en samen idee-
en uitwisselen je een heel eind op weg kun-
nen helpen. Vaak merk je daardoor ook dat de 
vriendenkring in dit wereldje snel groter wordt.

Informatiekwaliteit 
Ervaring leert dat de geweldige hoeveelheid 
informatie die over beginnende bonsai-lief-
hebbers wordt uitgestort niet altijd juist is. Bij 
problemen met een boom ontstaat bij de be-
ginnende bonsailiefhebbers vaak snel paniek. 
Daarom wil Van Doorn hen graag met raad en 
daad ter zijde staan bij het verzorgen, vormen 
en onderhouden  van een bonsai.

Daarbij is passend en gespecialiseerd materiaal 
van groot belang. Voor de snoei van takken en 
wortels is er een heel scala aan gespecialiseerde 
scharen en tangen nodig. En natuurlijk zijn artike-
len als aluminium- en koperdraad, gieters, wond-
pasta, etc. onontbeerlijk. De verzorging kan ook 
niet zonder voeding en de juiste grondsoorten. 
Denk aan producten als Akadama, Bims, Ka-
numa en Kiryu. Daarom heeft Van Doorn een 
bedrijfje opgezet dat zich vooral ten doel stelt 
bonsailiefhebbers veel praktische informatie te 
verschaffen door het geven van cursussen en 
workshops en hen daarnaast te voorzien van 
de goede materialen, die garant staan voor een 
succesvolle beoefening van hun mooie hobby. 

ruud van doorn werkend aan een van zijn bonsai ‘s in zijn Bonsaistudio.

Nacht van de nacht
Natuurwerkgroep Liempde organiseert op za-
terdag 25 oktober i.s.m. andere natuurorgani-
saties in Nederland, de Nacht van de Nacht.

Voor maximaal 100 deelnemers zullen er die 
avond natuurtochten georganiseerd worden 
in buurtschap Kasteren te Liempde, die in vol-
strekte duisternis plaatsvinden.
Er is een route uitgezet die start bij café 't Groe-
ne Woud en via De Maai en De Hoevedreef 
gaat men over donkere paadjes weer terug 
naar het startpunt.
Onderweg worden er vijf informatiepunten 
ingericht waar de deelnemers te horen krijgen 
wat er in de natuur zoal 's nachts te beleven is. 
Denk daarbij aan dassen, uilen en vleermuizen. 
Voor het mysterieuze deel van de nacht zal er 
een verteller aanwezig zijn. De wandelingen 

duren ongeveer anderhalf tot 2 uur en gezien 
het tijdstip van het jaar wordt de deelnemers 
aangeraden om stevige schoenen aan te doen 
en zich goed te kleden.
Aanmelden voor deze activiteit kan via 
info@natuurwerkgroepliempde.nl 
Hier is ook meer informatie verkrijgbaar.
De kosten voor deelname bedragen € 3,00 per 
persoon, inclusief één consumptie bij café 't 
Groene Woud.

De aanmeldingen zullen op volgorde van bin-
nenkomst in behandeling genomen.
Uiteraard zijn kinderen ook van harte welkom; 
zij kunnen echter uitsluitend meedoen onder 
begeleiding van een volwassene.
Gezinnen met kinderen worden ingedeeld in de 
tochten die als eerste van start gaan.

Prins van Ploegersland: Tip 9
Zaterdag 25 oktober wordt de nieuwe Prins van 
Ploegersland bekend gemaakt tijdens de open-
bare installatie in Ploegersresidentie zaal De 
Punder. Tot die tijd geeft de Geheimcommissie 
van Prinsenvereniging De Ploegers wekelijks 
tips wie de nieuwe Prins wordt.

Kleding maken de man en in het geval van onze 
nieuwe Prins en Adjudant kan de Geheimcom-
missie zeggen dat de heren er goed op staan.  
De nieuwe kleding is ze aangemeten en het zit 
ze als gegoten. De foto’s voor de kaart en de 
Prinsengallerij zijn gemaakt dus het spel kan wat 
hen betreft beginnen.

Oh ja: tip 9.
Weten jullie dat onze Prins graag de Franse 
volksport nr. 1 beoefent. Uiteraard niet met een 
glas wijn erbij maar liever een glas gerstenat? 
En weten jullie dat hij bij een grote Nederlandse 
sport wel eens als jury/leider fungeert? Dat het 
niveau wat hij van deze twee sporten bezit hoog 
is mag duidelijk zijn aangezien onze nieuwe Prins 
sportief aangelegd is.

Denk je te weten wie het is? Stuur een e-mail 
naar redactie@ploegers.nl en maak kans op twee 
kaartjes voor de Zittingsavonden en een exclu-
sieve Meet&Greet met de Prins en Adjudant. 
Wil je de tips nog een keer teruglezen, kijk op 
www.ploegers.nl. 
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Naar de film iN de  

vetste bioscoop vaN Nl!

Gratis parkeren!

Ncb-laan 52a

t 0413 82 09 90

p

de boxtrollen 3d, Nl: 
16:00

dummie de mummie: 
16:00

Gone Girl: 

21:30

pijnstillers: 

16:00 19:00

sinterklaas & diego ... : 
16:00

the best of me: 

19:00 21:45

the equalizer: 

21:30

the maze runner: 

19:00 21:45

Wonderbroeders: 

19:15

ZaterdaG 18 oKtober

de boxtrollen 3d, Nl: 
11:15 13:30

de club van sinterklaas 3: 
15:45

dummie de mummie: 
11:15 13:45 16:00

Gone Girl: 

21:30

maya de bij: 

11:00 13:30

pijnstillers: 

16:00 19:00

sinterklaas & diego ... : 
11:00 13:45

the best of me: 

19:00 21:45

the equalizer: 

21:30

the maze runner: 

15:45 19:00 21:45

Wonderbroeders: 

19:15

ZoNdaG 19 oKtober

de boxtrollen 3d, Nl: 
11:15 13:30

de club van sinterklaas 3: 
15:45

dummie de mummie: 
11:15 13:45 16:00

Gone Girl: 

21:30

maya de bij: 

11:00 13:30

pijnstillers: 

16:00 19:00

sinterklaas & diego ... : 
11:00 13:45

the best of me: 

19:00 21:45

the equalizer: 

21:30

the maze runner: 

15:45 19:00 21:45

Wonderbroeders: 

19:15

maaNdaG 20 oKtober

de boxtrollen 3d, Nl: 
11:15 13:30

de club van sinterklaas 3: 
15:45

dummie de mummie: 
11:15 13:45 16:00

Gone Girl: 

21:30

maya de bij: 

11:00 13:30

pijnstillers: 

16:00 19:00

sinterklaas & diego ... : 
11:00 13:45

the best of me: 

19:00 21:45

the equalizer: 

21:30

the maze runner: 

15:45 19:00 21:45

Wonderbroeders: 

19:15

vrIJdaG 17 oKtober

vrIJdaG 24 oKtober

de boxtrollen 3d, Nl: 
11:15 13:30

de club van sinterklaas 3: 
15:45

dummie de mummie: 
11:15 13:45 16:00

Gone Girl: 

21:30

maya de bij: 

11:00 13:30

pijnstillers: 

16:00 19:00

sinterklaas & diego ... : 
11:00 13:45

the best of me: 

19:00 21:45

the equalizer: 

21:30

the maze runner: 

15:45 19:00 21:45

Wonderbroeders: 

19:15

ZaterdaG 25 oKtober

de boxtrollen 3d, Nl: 
11:15 13:30

de club van sinterklaas 3: 
15:45

dummie de mummie: 
11:15 13:45 16:00

Gone Girl: 

21:30

maya de bij: 

11:00 13:30

pijnstillers: 

16:00 19:00

sinterklaas & diego ... : 
11:00 13:45

the best of me: 

19:00 21:45

the equalizer: 

21:30

the maze runner: 

15:45 19:00 21:45

Wonderbroeders: 

19:15

ZoNdaG 26 oKtober

de boxtrollen 3d, Nl: 
11:15 13:30

de club van sinterklaas 3: 
15:45

dummie de mummie: 
11:15 13:45 16:00

Gone Girl: 

19:30

maya de bij: 

11:00 13:30

pijnstillers: 

16:00 

sinterklaas & diego ... : 
11:00 13:45

the best of me: 

19:30

the maze runner: 

15:45 19:45

Wonderbroeders: 

18:00

diNsdaG 21 oKtober

de boxtrollen 3d, Nl: 
11:15 13:30

de club van sinterklaas 3: 
15:45

dummie de mummie: 
11:15 13:45 16:00

Gone Girl: 

21:30

maya de bij: 

11:00 13:30

pijnstillers: 

16:00 19:00

sinterklaas & diego ... : 
11:00 13:45

the best of me: 

19:00 21:45

the equalizer: 

21:30

the maze runner: 

15:45 19:00 21:45

Wonderbroeders: 

19:15

WoeNsdaG 22 oKtober

de boxtrollen 3d, Nl: 
11:15 13:30

de club van sinterklaas 3: 
15:45

dummie de mummie: 
11:15 13:45 16:00

Gone Girl: 

21:30

maya de bij: 

11:00 13:30

pijnstillers: 

16:00 19:00

sinterklaas & diego ... : 
11:00 13:45

the best of me: 

19:00 21:45

the equalizer: 

21:30

the maze runner: 

15:45 19:00 21:45

Wonderbroeders: 

19:15

doNderdaG 23 oKtober

de boxtrollen 3d, Nl: 
11:15 13:30

de club van sinterklaas 3: 
15:45

dummie de mummie: 
11:15 13:45 16:00

Gone Girl: 

21:30

maya de bij: 

11:00 13:30

pijnstillers: 

16:00 19:00

sinterklaas & diego ... : 
11:00 13:45

the best of me: 

19:00 21:45

the equalizer: 

21:30

the maze runner: 

15:45 19:00 21:45

Wonderbroeders: 

19:15

voor het complete filmprogramma van deze week, 

online reserveringen en tijden:  

WWW.iNdustrybioscoop.Nl  

of bel 0413 - 82 09 90

vanaf 18 oktober t/m 26 oktober 

vroeGe voGels 

KortiNG!

alle films voor 12.00u: 

€5,50*

van 18 oktober t/m 26 oktober:  

vier Je de HerfstvaKaNtie  

bIJ iNdustry!

ex. 3D en lange films toeslagen
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Weer over het weer

Het weer is één van de meest be-
sproken onderwerpen in ons land. 
Een goede reden om eens terug te 
kijken op het weer van de afgelopen 
maand. Viel er meer of juist min-
der regen dan normaal? Was het te 
warm of veel te koud. Hadden we 
reden om te klagen of kregen we 
gewoon dat wat we verdienden?

Augustus viel tot nu toe als enige 
maand op omdat het kouder, nat-
ter en somberder was dan normaal. 
September pikte de trend van war-
mer, droger en zonniger weer op.

Veel zon
De dagen worden korter en daarom 
schijnt de zon in de eerste herfst-
maand doorgaans vijfenveertig uur 
minder dan in augustus. Afgelopen 
maand scheen de zon maar liefst 

dertig uur meer dan normaal. Met 
168 uur was dat maar acht uur 
minder dan in augustus van dit jaar. 
De zonnigste dag van de maand 
hadden we vrijdag de twaalfde. 
Toen scheen de zon elf uur en drie 
kwartier. Zaterdag 6 september 
hadden we met maar vijfenveertig 
minuten zon de somberste dag van 
september.

Weer droog
De afgelopen maand was ook weer 
behoorlijk droog. Normaal valt er 
in de negende maand van het jaar 
achtenzestig millimeter regen. Dit 
jaar was dat maar negenentwintig 
liter per vierkante meter. Boven-
dien viel daarvan ook nog eens ne-
gentien liter op woensdag de 24e 
in één middag. De resterende tien 
millimeter regen vielen verspreid 
over negen andere dagen van de 
vorige maand. 

Warmer dan normaal
September 2014 was opnieuw een 
warme maand. De maand kende 

zelfs nog twee zomerse dagen met 
een maximumtemperatuur van 
25°C of meer. Op de 17e was de 
hoogste temperatuur 25,3°C een 
dag later werd het precies 25°C. De 
laagste temperatuur bedroeg 4,8°C 
en die werd dinsdag de 23e sep-
tember gemeten. Ook de gemid-
delde temperaturen lagen duidelijk 
hoger dan wat we gewend zijn. 
Waar we normaal een gemiddelde 
maandtemperatuur van 14,5°C 
hebben, konden we nu 15,8°C 
noteren. Ook de doorsnee maxi-
mumtemperatuur was met 21,1°C 
bijna drie kwart graden hoger dan 
de 19,4°C die we gewend zijn. De 
nachten waren met 10,8°C ook een 
volle graad warmer dan het langja-
rige gemiddelde.

Al met al heeft ook september weer 
duidelijk aangetoond dat het lang-
zaam maar zekerder warmer wordt. 
Kort samengevat was het opnieuw 
droger, warmer en zonniger dan 
dat we gewend zijn.

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

Quiznight Honk 1224
Woensdag 15 oktober vindt de 
Honk Kennisquiz plaats in Jon-
gerencentrum Honk 1224 aan de 
Laan van Henkenshage 2 te Sint-
Oedenrode. De avond zal beginnen 
om 20.00uur  en zal om 22.00uur weer 
afgelopen zijn. De quiz is bedoeld 
voor jongeren van 14 tot 24 jaar. 
 

Test je kennis over algemene the-
ma’s, eten en drinken, drugs en 
verslaving, showbizz en heel veel 
andere thema’s. Wellicht wordt jij de 
quizwinner van Honk 1224! Er zijn 
verschillende leuke prijzen te win-
nen! Dus kom gezellig langs en doe 
mee!

Maatschappelijke stages in 
Honk 1224

Honk 1224 biedt ook dit schooljaar 
weer de mogelijkheid om je maat-
schappelijke stage uit te voeren. Voor 
dit jaar stellen we 20 stageplaatsen 
beschikbaar. Met 3 andere medesta-
giaires werk je er aan om 6 weken, 
1 avond in de week een gezellige 
avond neer te zetten in Honk 1224. 

Binnen het jongerencentrum zijn er 
allerlei dingen die je kunt leren en 
opzetten. We bieden bijvoorbeeld 
de mogelijkheid om te leren hoe je 
als barvrijwilliger mensen helpt tij-
dens je bardiensten, daarnaast kun 

je leren hoe je kassa’s telt.  Verder is 
een andere taak die je uit kunt voe-
ren het zorgen voor muziek als DJ op 
de inlopen. Ook is het mogelijk om 
zelf activiteiten te bedenken en deze 
met hulp van andere stagiaires en 
medewerkers te ontwikkelen en uit 
te voeren. Bij deze activiteiten kun 
je denken aan Film, een pool of dart 
toernooi, een sportactiviteit of een 
leuke workshop. Zo kun je er voor 
zorgen dat er een paar super gave 
avonden worden georganiseerd in 
het jongerencentrum! Wil je inschrij-
ven? Dat kan op www.job-shop.nl 

jongeren aan het woord over maatschappelijke thema’s

Pesten
Eind september was de week tegen 
pesten. In deze week wordt er aan-
dacht gevraagd voor pesten en alle 
gevolgen daarvan. Daarom heb ik 
(Jack Elbers) als jongerenwerker aan 
verschillende jongeren stellingen 
voorgelegd over pesten en hoe men 
hier op in zou moeten spelen.

Jongeren gaven aan dat leraren, 
docenten en scholen het hele jaar 
pesten onder de aandacht moe-
ten brengen. Iemand die pest moet 
hierop worden aangesproken en 
gestraft. Sommige jongeren gaven 
aan dat dit goed wordt gedaan op 
hun scholen. Ook ouders zouden op 
de hoogte gesteld moeten worden 
over eventueel pestgedrag van hun 
kind, zodat ze hun kind hierop aan 
kunnen spreken. De jongeren zeiden 
ook dat scholen één keer per jaar of 
één keer per twee jaar een voorlich-
ting moeten geven over de gevolgen 
van pesten. Daarnaast zouden rol-
lenspellen in de klas ook goed zijn, 

omdat dit ook laat zien wat het met 
iemand kan doen en dat maakt je 
bewuster.

Volgens jongeren moet de week van 
het pesten meer aandacht krijgen in 
de media. Dit gebeurt nu al wel bij 
veel publieke omroepen, maar ook 
in de lokale media en op commer-
ciële zenders zou dit meer onder de 
aandacht moeten komen. Jongeren 
kijken namelijk veel vaker naar com-
merciële zenders zeggen ze. Naast 
media zouden ook sportverenigin-
gen meer aandacht aan pestgedrag 
moeten schenken

De jongeren in jongerencentrum 
Honk 1224 geven aan dat leraren op 
school een veilige omgeving zouden 
moeten scheppen en de mogelijkheid 
moeten bieden aan leerlingen om 
onvoorwaardelijk zichzelf te kunnen 
zijn op school. Leraren werken soms 
zelf pestgedrag in de hand en zou-
den zich in de plaats daarvan open 

en laagdrempelig op moeten stel-
len. Ook geeft een aantal jongeren 
aan dat pestgedrag verminderd kan 
worden door meer les te geven over 
verschillende levenswijze en culturen. 

Verder geven jongeren aan dat kin-
deren of jongeren die gepest worden 
vaak onbewust zijn van hoe ze zich 
opstellen. Vaak stellen ze zich onze-
ker en minder sterk op. Soms is het 
ook het geval dat jongeren anders 
dan anderen zijn. Het kan zijn dat 
dit komt door een ander uiterlijk of 
ander gedrag, maar ook omdat hun 
kennis van een hoger niveau is dan 
van leeftijds- of groepsgenoten. 
Hierdoor weten ze zich soms niet 
goed aan te passen en gaan ze zich 
opstellen als slachtoffer, maar ze 
zouden eigenlijk meer voor zichzelf 
op moeten komen. Niemand wil ge-
pest worden en iemand die anders is 
of wil zijn moet zichzelf kunnen zijn. 
Pesten zou niet het gevolg moeten 
zijn van anders zijn.

Kids4cito genomineerd voor website van het jaar 2014
Sinds 2011 is de website 
ww.kids4cito.nl van Brigitte en 
Tom Dekker uit Boskant online en 
sindsdien uitgegroeid tot een druk-
bezochte site. Dit jaar is hij zelfs 
genomineerd voor website van het 
jaar 2014. De twee tieners hadden 
nooit verwacht dat het zo’n succes 
zou worden.

Kids4cito is een website waar kin-
deren kunnen oefenen voor de Ci-
totoets en entreetoets. De site van 
Brigitte en Tom is helemaal gratis, 
in tegenstelling tot andere sites 
met oefenmateriaal voor deze toet-
sen. Het idee ontstond toen Tom in 
groep 8 zat en wilde oefenen voor 
zijn  Citotoets. Op internet kon hij 
nergens gratis oefenstof vinden en 
dus besloten zijn zus en moeder hem 

te helpen door zelf op-
gaven te maken. 

Nadat Tom zijn toets 
had afgerond en naar 
de brugklas ging, be-
sloten hij samen met 
zijn zus een website te 
maken. Ze plaatsten 
hun zelfgemaakte op-
gaven erop en maak-
ten er later nog meer 
bij. Hier zouden kin-
deren met hetzelfde 
probleem dan gra-
tis mee kunnen 
oefenen. In het 
begin liep het niet 
echt geweldig, 
maar langzaam-
aan kwamen er 
meer en meer 
kinderen terecht op de site. Op 
een gegeven moment werd de site 
zelfs zo succesvol, dat het jeugdjour-
naal opeens aan de deur stond voor 
Tom. De site heeft nu zo’n duizend 
bezoekers per dag.

‘’We maken regelmatig nieuwe oe-
feningen en spreken ook oefeningen 
in, voor kinderen die bijvoorbeeld 
dyslexie hebben’’, verteld Brigitte. 
‘’En als je liever op papier oefent kan 
dat ook, je kunt namelijk ook oefe-
ningen op papier bestellen bij ons.’’ 
Begin dit jaar heeft Brigitte ook aan 
tafel gezeten bij het tv-programma 
Kassa om te vertellen over de suc-

cesvol le 

website.

 Door de vele mailtjes die ze bin-
nenkrijgen, weten ze wat de kinde-
ren willen en maken daar dan ook 
oefeningen voor. Ook is er een gas-
tenboek waar je in kunt schrijven, 
hier staan dan ook veel positieve 
reacties is van alle kinderen die de 
website gebruiken. ‘’Graag willen 
we iedereen oproepen om op onze 
website te stemmen zodat we mis-
schien wel website van het jaar 
worden’’, aldus de twee enthou-
siaste tieners. (stemmen kan via 
www.websitevanhetjaar.nl/kids4cito) 

De dierenarts doet de deur open!

Op Zaterdag 5 oktober 2013 is het landelijke open dag bij dierenartsenpraktijken. 
Dierenartsenpraktijk Schijndel - Sint Oedenrode doet hier natuurlijk weer aan mee! 

Wilt u graag weten wat een dierenarts zoal doet, komt u dan zaterdag 5 oktober 
2013 naar onze locatie aan de Kortestraat 1 te Sint Oedenrode of naar onze locatie in 
Schijndel, Bunderstraat 22. U heeft dan de gelegenheid om een kijkje te nemen achter 
de schermen bij de verschillende diersoorten.
U kunt o.a. aan de volgende activiteiten deelnemen:

Locatie Sint Oedenrode:
• Rondleidingen   : 11.00 – 16.00 uur
• Schminken   : 11.00 – 16.00 uur 
• Knuffeldierenspreekuur  : 13.00 – 14.30 uur 
     (dus neem je allerliefste knuffeldier mee)

Locatie Schijndel:
• Speurtocht door de praktijk : 11.00 – 15.00 uur  
• Knuffeldierenspreekuur  : 11.00 – 15.00 uur   
• Fotowedstrijd   

Ook om gewoon een beeld te krijgen van een dierenartsenpraktijk, 
onder het genot van een kopje kof� e of thee, bent u van harte welkom.
Tot zaterdag 5 oktober 2013!

Medewerkers en dierenartsen 
Dierenartsenpraktijk Schijndel - Sint Oedenrode

Adres Sint Oedenrode:
Kortestraat 1 5491 SZ Sint Oedenrode
0413-472650 www.dapstoedenrode.nl

Adres Schijndel:
Bunderstraat 22 5481 KD Schijndel 
073-5493566 www.dapschijndel.nl

Mededeling voor cliënten van 
dierenartsenpraktijk sint-oedenrode:

dierenartsenpraktijk sint-oedenrode en dierenartsenpraktijk 
schijndel zijn een samenwerkingsverband aangegaan. door 
deze samenwerking hebben we de diensten buiten de reguliere 
openingstijden aangepast. 

Voor u en uw huisdier betekent dit dat er de mogelijkheid bestaat dat 
wanneer u met uw huisdier een beroep op de dienstdoende dieren-
arts doet, u op de locatie aan de Bunderstraat 22 te Schijndel wordt 
verwacht. Overdag bent en blijft u van harte welkom op de praktijk 
aan de Kortestraat 1 te Sint-Oedenrode.
Als u nog vragen heeft, adviseren wij u om telefonisch contact op te 
nemen met de praktijk.

namens het team gezelschapsdieren 
van dierenartsenpraktijk sint-oedenrode
Kortestraat 1
5491 SZ Sint-Oedenrode
Tel: 0413-472650

.

Mededeling voor cliënten van 
dierenartsenpraktijk sint-oedenrode:

dierenartsenpraktijk sint-oedenrode en dierenartsenpraktijk 
schijndel zijn een samenwerkingsverband aangegaan. door 
deze samenwerking hebben we de diensten buiten de reguliere 
openingstijden aangepast. 

Voor u en uw huisdier betekent dit dat er de mogelijkheid bestaat dat 
wanneer u met uw huisdier een beroep op de dienstdoende dieren-
arts doet, u op de locatie aan de Bunderstraat 22 te Schijndel wordt 
verwacht. Overdag bent en blijft u van harte welkom op de praktijk 
aan de Kortestraat 1 te Sint-Oedenrode.
Als u nog vragen heeft, adviseren wij u om telefonisch contact op te 
nemen met de praktijk.

namens het team gezelschapsdieren 
van dierenartsenpraktijk sint-oedenrode
Kortestraat 1
5491 SZ Sint-Oedenrode
Tel: 0413-472650

.

Bunderstraat 22 5481 KD Schijndel
073-5493566
info@dapschijndel.nl 
www.dapschijndel.nl

Kortestraat 1 5491 SZ Sint-Oedenrode
0413-472650
info@dapstoedenrode.nl
www.dapstoedenrode.nl

Bij Dierenartsenpraktijk Schijndel-Sint-Oedenrode is uw 
dier in deskundige én vertrouwde handen
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MooiRooikrantDe 37

10 De speurder onder de loep  
10.2 onder verdenking
Detective Rien Raavens schrikt van 
een anonieme brief in DeMooi-
RooiKrant. De inzenders  beschul-
digen haar van onbevoegd optre-
den als mediator en het uitoefenen 
van ongeoorloofde praktijken. Zij 
waarschuwen de Rooise burgers 
om niet met haar bedrijf in zee te 
gaan. Rien is volledig van de kaart 
en zit met de handen in het haar.

Het lukt vriendin Hanneke niet om 
Rien een beetje op te peppen. Een 
ringtone trekt de aandacht. Gelaten 
neemt Rien haar mobieltje op.
‘Mevrouw Raavens, Huizinga, re-
cherche ’s-Hertogenbosch. Ik ver-
zoek u naar ons bureau te komen, 
morgenochtend.’ Zonder nader uit-
leg te vragen, gaat Rien akkoord. 
Hanneke ziet het positief: ‘Dit is vast 
goed nieuws. Denk maar aan de 
vorige keer dat je bij de recherche 
werd uitgenodigd. Daar heb je toch 
de opdracht aan te danken, om ver-
dachte zaken die te maken hebben 
met afvaldumping en drugslabora-
toria, te melden. Wie weet zijn ze zo 
blij met jouw inzet dat je uitbreiding 
van uren krijgt.’
De volgende ochtend wordt Rien 
ontvangen op het bureau. Ze heeft 
geprobeerd zichzelf moed in te 
spreken. Ze is er niet gerust op. Een 
streng kijkende man stelt zich aan 
haar voor als rechercheur Jan Hui-
zinga. ‘Mevrouw Raavens, ik zal er 
geen doekjes omwinden,’ begint 
Jan Huizinga, ‘wij hebben een klacht 
over u gekregen. Over uw werk. 
Een serieuze klacht. We gaan, we 
moeten dit onderzoeken.’ Rien voelt 
haar maag omdraaien. ‘Daar schrik 
ik van. Waar gaat het over?’
De rechercheur schraapt zijn keel 
terwijl hij door zijn papieren bladert. 
‘U wordt ervan beschuldigd meer-
dere malen de privacy geschonden 
te hebben van twee mensen.’ Met 
grote ogen staart Rien de man aan. 
‘Dit gaat over mij?’ 
‘De klacht betreft het veelvuldig 
en obsessief volgen van twee per-
sonen, een vrouw en een man. We 
weten dat u bij het uitvoeren van uw 
werk graag alle registers opentrekt.’ 
Rien veert op, balt haar handen tot 
vuisten, maar houdt haar mond. 
‘Daarmee bedoel ik de registers van 
vermommingen en verkleedpartij-
en. Verder is het ons bekend dat u 
met deze zwarte auto op pad gaat.’  
Huizinga legt Rien een foto van haar 
auto voor. ‘We weten ook dat u an-
dere auto’s gebruikt voor uw onder-
zoekswerk. U heeft volgens onze in-
formatie met enkele garagehouders 
in uw omgeving afspraken gemaakt 
over het incidenteel gebruiken van 
huurauto’s.’ ‘Tot zover kan ik u vol-
gen, dat klopt,’ zegt Rien timide.
‘U bent over de schreef gegaan toen 
u voor een opdrachtgever bewijzen 
verzamelde betreffende het moge-
lijk vreemdgaan van zijn echtge-
note. Jullie detectives gaan daarin 
soms zo ver, dat het leven van de-
gene die jullie observeren een hel 
wordt. Het recht op privacy lappen 

jullie aan de laars. Een door jullie 
opgemaakt rapport bevat vaak on-
rechtmatig verkregen bewijs. Desal-
niettemin wordt zo’n rapport voor 
waar aangenomen door de recht-
bank. Kwalijke praktijken.’
‘Meneer Huizinga, nu kan ik u niet 
meer volgen. Ik ga nooit over de 
schreef.’ ‘Zoals ik al zei, mevrouw 
Raavens, we hebben bewijzen. En 
getuigen.’ Onverstoorbaar gaat hij 
verder: ‘U heeft de slachtoffers las-
tig gevallen door hen aanhoudend 
te bespieden en te fotograferen. 
Dat deed u tijdens uitstapjes, bood-
schappen doen, bij een lunch. U 
ging nog verder: u eigende zich de 
agenda toe van de vrouw in kwes-
tie. Zo wist u van haar doen en la-
ten.’
Rien slaat met een vlakke hand op 
tafel: ‘Meneer Huizinga, ik protes-
teer, dat zijn wel hele zware be-
schuldigingen!’
‘Mevrouw Raavens, wilt u kalm blij-
ven. Het onderzoek loopt nog. U 
bent nog niet officieel in staat van 
beschuldiging gesteld. Ik moet u er 
wel op wijzen dat u, uw activiteiten, 
alsook de werkwijze van diverse van 
uw collega detectives, onder een 
vergrootglas liggen. De recherche 
heeft namelijk het functioneren van 
dubieuze particuliere onderzoeks-
bureaus, tot onderzoek speerpunt 
gemaakt. Kortweg: we houden u in 
de gaten.’
Thuis ijsbeert Rien door haar woon-
kamer. De verslagenheid van de vo-
rige dag heeft plaatsgemaakt voor 
woede en strijdlust. Als ze alles wat 
ze bij de recherche heeft gehoord 
nog eens op een rijtje zet, is er maar 
een conclusie mogelijk: dit moet te 
maken hebben met haar allereerste 
opdracht. Toen schaduwde ze een 
vrouw op verzoek van haar echtge-
noot. Hij was ten einde raad omdat 
hij dacht dat zij een minnaar had. Ze 
weet dat ze toen de nodige steken 
heeft laten vallen, maar ze heeft het 
voor zover ze weet, volledig recht-
gezet. Als dank kreeg ze een grote 
bos bloemen en toegangskaartjes 
voor de Boerenbruiloft bij Partycen-
trum de Vriendschap. De vrouw en 
haar zogenaamde minnaar traden 
daar op als carnavalsbruidspaar.
Ze voelt dat er iets eigenaardigs 
gaande is. Eerst die beschuldigingen 
per anonieme brief en vervolgens 
de waarschuwing van de recherche. 
’s Avonds op de bank met een glas 
oude jenever, weet ze het zeker: ‘Ie-
mand het dit op my gemunt. So ‘n 
aanval op twee fronte gelyktydig, 
kan geen toeval wees.’

Wordt vervolgd
Opgetekend door S. Coops
Volg ons op twitter @rooiseraaf

Voor gratis informatie-gesprek,
bel: 0413-477444

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

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

Organisatoren Rob Witlox, Nicole 
Vervoort, Marco van de Ven, Arent 
van Dijk, Arjan van Zutphen en 
Lambert Verhoeven hadden voor 
de veiling de afgelopen tijd veel van 
hun sponsoren benaderd met de 
vraag of zij kavels wilden aanbieden 
voor de veiling. Ook hebben zij een 
ronde door het hele dorp gemaakt 
en mensen van de eigen vereniging 
gevraagd om zoveel mogelijk te ver-
garen. Met succes en de extra ka-
vels die later op de avond spontaan 
werden aangeboden door mensen 
in de zaal, waren letterlijk een flinke 
bonus. Daaruit kwam uiteindelijk de 
hoogst verkochte kavel. Voor 650 
euro werden de diensten omarmd 
van twee schilders die graag dertig 
uur gratis komen werken. 

‘’We willen het geld wat we ophalen 
niet alleen in kunstgras investeren, 
maar ook in nieuwe lichtmasten’’, 

vertelt medeorganisator Marco van 
de Ven. ‘’De lichtmasten begin-
nen te verouderen en het wordt tijd 
voor nieuwe en betere verlichting.’’ 
Het doel was om ongeveer honderd 
euro per kavel op te halen en dus 
rond de €10.000,- uit te komen. De 
avond werd echter een groter suc-
ces dan gedacht. Aan het einde van 
de avond stond de teller op nét geen 
€16.000,-. ‘’Dit hadden wij zelf nooit 
verwacht, dit is echt heel mooi!’’ ju-
belde Van de Ven tevreden. 

Buiten dat de sponsoren veel kavels 
hadden opgevuld, waren ook de 
eigen voetbalteams druk bezig ge-
weest. Zo bood Nijnsel Heren 2 aan 
om een hele ochtend bussen te was-
sen en bood Nijnsel Dames 6 aan om 
een avond te oberen. Met de inzet 
en betrokkenheid van de leden zit 
het dus ook goed. 

vervolg voorpagina

Veiling VV Nijnsel overtreft stoutste verwachtingen

Stylish Kappers in Sint-Oedenrode 
officieel erkend als Redken Ambassador Salon

RITS KAPOT???
Loopt de rits open van uw jas, 

broek, rok, laars of tas?
Wij kunnen deze in vele 

gevallen repareren zonder 
de rits te vervangen!

Ook drukknopen, nestelringen, 
etc. vervangen wij direct!

WAAR???
Bij van der Wijst Kleinvak.

Elke week op de markt 
Donderdag 8.00 tot 12.30 uur 

te Veghel
Vrijdag 8.00 tot 12.30uur 

te Sint Oedenrode

Zie ook:
www.vanderwijstkleinvak.nl

Per 14 oktober is Stylish Kappers 
aan de Heuvel 30 officieel erkend 
als REDKEN Ambassador Salon. 
De kapsalon, welke eind vorig jaar 
overgenomen werd door Eva Wou-
ters, maakt hiermee een droom-
vlucht.

"Sinds de officiële opening begin 
van het jaar weten steeds meer 
mensen onze salon te vinden. De 
officiële opening met drumband en 
Mari van de Ven heeft de tongen 
los gemaakt en inmiddels hebben 

wij onze kwaliteit veelvuldig bewe-
zen. Door een goed advies en een 
professionele uitvoering gaan onze 
klanten uitermate tevreden de deur 
uit en gaan de positieve verhalen als 
een lopend vuurtje", aldus Eva.

Het afgelopen jaar heeft het team 
van Stylish Kappers volop getraind 
om nieuwe technieken eigen te ma-
ken en om de kwaliteit naar een nog 
hoger niveau te tillen. Dat is bij het 
Amerikaanse topmerk REDKEN niet 
onopgemerkt gebleven. De onder-

scheiding "REDKEN Ambassador" 
wordt wereldwijd afgeven aan een 
selecte groep salons welke de volle-
dige lijn van REDKEN gebruiken en 
hiervan ook alle kennis in huis heb-
ben.

Bij Stylish kappers vindt u haarsty-
listen die opgeleid zijn tot REDKEN 
Certified Haircolorist waarmee ook 
alle kennis van REDKEN kleurpro-
ducten (Chromatics en Shades) ge-
garandeerd in huis is. "Deze erken-
ning is een enorme waardering van 
ons werk", licht Eva toe. Of het nu 
uw eerste kleurbehandeling is, of 
als u het tijd vindt voor een nieuwe 
look, het bezoeken van Stylish Kap-
pers biedt u altijd de kans om te 
profiteren van de expertise van een 
topstylist. Bij Stylish Kappers bespre-
ken ze ideeën en geven ze inspiratie, 
bekijken ze de behoeften van uw 
haar, en bespreken ze uw gewenste 
kleurresultaat. Dit is een waardevol 
gesprek dat het verschil kan uitma-
ken tussen een dagelijkse haarkleur 
en een buitengewone haarkleur.
Inmiddels is Stylish Kappers dan ook 
volledig over op REDKEN producten 
en wordt dus ook voor de kleuring 
van uw haar gebruik gemaakt van 
REDKEN producten. Dit is een revolu-
tionair kleurproduct op basis van olie, 
deze heeft een zeer natuurlijk kleu-
reffect, is ammonia vrij, 100% grijs 
dekkend zijn, geeft een hoge glans 
en zorgt voor een stralende kleur.

Zelf ervaren? Maak een afspraak bij 
Stylish Kappers, 0413-471737 of 
bezoek de website voor meer infor-
matie: www.stylishkappers.nl

advertorial
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BADKAMER PALERMO
Complete badkamer 
bestaande uit: 
•  Ligbad 180x80cm 

incl. waterval 
thermostaatkraan

•  Douchewand 90+37cm 
met draaibaar gedeelte

•  Douchethermostaat met 
luxe Hansgrohe glijstang

•  Douchegoot 90 cm 
geheel RVS

•  Designradiator met 
strakke vierkante 
buizen 180x50 cm

•  Badmeubel 80 cm incl. 
spiegel met verlichting

•  Wastafelkraan cascade 
eengreeps

•  Compleet wandcloset 
met onzichtbare 
bevestiging, softclose 
zitting en Geberit 
UP320 reservoir

NU INCLUSIEF:
•  4,32 m2 vloertegels grijs 

60x60 cm
•  9,72 m2 wandtegels 

grijs 30x60 cm
•  4,32 m2 wandtegels grijs 

15x60 cm stroken
Van € 9940,- nu met 

50% korting

Vraag onze verkopers 
naar meer informatie.
Exclusief montage.

4970.-
SCHERPE PRIJS!

-50%50+Tegels 
incl.

4970.-4970.-
KIJK VOOR ONZE OPENINGSTIJDEN OP

WWW.JANVANERP.NL

Wie jarig is trakteert...

SCHIJNDEL    Rooiseheide 21 Tel.: (073) 549 31 65

Koopzondag 
19 OKTOBER
Schijndel open van
12.00 tot 17.00 uur

= 50% KORTING

Feestweekend TV Nijnseltennis

Afgelopen weekend werden de 
vernieuwde banen bij Tennisver-
eniging Nijnsel officieel in gebruik 
genomen. Dit resultaat,  maar zeker 
ook het feit dat precies 15 jaar ge-
leden de  leden van TV Nijnsel hun 
eerste ballen konden slaan op hun 
tennispark,  was voor de vereniging 
voldoende aanleiding om hier eens 
feestelijk bij stil te staan.

Op vrijdag avond maakten  de 
jeugdleden van TVN gretig gebruik 
van het voor hen opgezette pro-
gramma in de vorm van een sport 
en spel en casino avond. Op zater-
dagavond waren het de senioren 
die tezamen met de sponsoren er 
een mooie feestavond van hebben 
gemaakt.  In het altijd gezellige pa-
viljoen gecombineerd met een fraai 
aangeklede tent werd er een mooi 
feestje gevierd.

Voorzitter René van de Elsen stond 
in zijn openingswoord stil bij de het 

ontstaan van de club maar ook bij 
het bereikte resultaat in die 15 jaar. 
Tennisvereniging Nijnsel is een ge-
zonde club die mede dankzij de in-

zet van de vele vrijwilligers en spon-
soren haar bestaansrecht volledig 
heeft bewezen.

Deelnemers Klantenkaart

You! fashion for women 

  

0413-470777
www.you-fashion4women.nl Ko�eren 4  

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

  

  

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

  

  

  

  

‘t Paperas 

 

Heuvel 20 

 

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

  

  

  

  

Roxs Electroworld 

 

Borchmolendijk 9 

 

0413-472362
www.electroworldroxs.nl

Opaal 

 

Heuvel 40 

 

0413-472784
www.juwelieropaal.nl

 
  

  

  

  

  

Apotheek   0413-472280
www.apothekensintoedenrode.nl

Voor gevonden en verloren Rooi2000-spaarkaarten 
kunt u terecht bij You! fashion for women & more, Ko�eren 4

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

Markt 30

Slechts één overwinning teams 
TTV Attaque

tafeltennis

Team 1 verloor met 7-3 van Wilvo/
Bergeijk, team 2 verloor met 6-4 van 
Always Fair, team 3 won als enige 
met 7-3 van TTCV van Herwaarden. 
Het jeugdteam verloor met 6-4.

Attaque 1 speelde een thuiswed-
strijd tegen het op de laatste plaats 
staande Wilvo/Bergeijk, helaas 
verloor het de wedstrijd met 7-3. 
Maarten Kerkhof wist twee wed-
strijden te winnen, invaller Frank 
van der Zanden won er één, Dirk 
Kastelijn wist helaas geen wedstrijd 
te winnen. Toch steeg Attaque één 
plaats op de ranglijst en bezet nu 

met 22 punten de 4e plaats.

Attaque 2 speelde tegen Always 
Fair uit Ammerzoden. Dit team had 
twee punten meer dan Attaque. 
Helaas werd de wedstrijd met 6-4 
verloren. Co Stamps die dit seizoen 
voor de eerste keer meespeelde wist 
twee wedstrijden te winnen, Henry 
van Casteren en Peter Verhagen ie-
der één. Attaque blijft op de laatste 
plaats, het verschil met nummer 5 
Always Fair is nu 4 punten.
Attaque 3 won met 7-3 van TTCV 
van Herwaarden uit Veghel. Stefan 
Kerk was goed op dreef en won alle 

drie zijn wedstrijden, Anne van de 
Sande won er twee, Bram Marinus 
wist één wedstrijd te winnen, verder 
werd het dubbelspel nog gewonnen. 
Doordat koploper Asio met 10-0 
won, is de achterstand nu 6 punten.
Het jeugdteam verloor nipt met 6-4 
van koploper Meppers uit Heeze. 
Bas Janssen leverde een geweldige 
prestatie door alle drie zijn wed-
strijden te winnen, waarvan twee 
tegenstanders nog een percentage 
van 100% hadden. Sam Heijmans 
wist één wedstrijd te winnen, Mika 
van Heeswijk helaas geen. Het team 
staat met 14 punten op de 5e plaats.
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Boskant doet goede zakenvoetbal

Boskant is door de overwinning op 
tegenstander SDDL de top drie bin-
nengewandeld. Het moet die plaats 
wel delen met plaatsgenoot Nijnsel, 
beiden op twee punten achter de 
koplopers DVG en SES.

De top drie binnengewandeld; dat 
is figuurlijk misschien wel de juiste 
omschrijving van de wedstrijd die 
Boskant met 2-0 in haar voordeel 
besliste. Geen furieuze sprint, want 
van (heel) goed voetbal was niet 
echt sprake.
Boskant was een groot gedeelte van 
de wedstrijd de betere ploeg, maar 
wist de kansen niet te benutten. Al 

na 3 minuten kreeg Daan Rovers, 
na een voorzet van Ron van Uden, 
een goede mogelijkheid, maar z’n 
inzet ging ruim langs. Tien minuten 
later was Frank van der Heijden aan 
de beurt na een pass van Brett Veld-
kamp, maar ook hij wist het doel niet 
te vinden. In de 31e minuut kwam 
Boskant op voorsprong  toen Daan 
Rovers  na een lange pass van Ruud 
van der Zanden vrij voor SDDL doel-
man Maarten Megens opdook. Daan 
bleek kalm en plaatste de bal on-
houdbaar tegen het net: 1-0. Twee 
minuten later had Boskant kans op 
de 2-0, maar de inzet van Roy van 
der Linden strandde op een van de 

verdedigers. SDDL had tot dan niet 
veel in te brengen, maar zou in de 
40e minuut toch op gelijke hoogte 
gekomen zijn als Jeroen Zegers wat 
scherper had gehandeld. Nu ver-
dween zijn inzet, na een goede voor-
zet van Stijn Beer, net naast het doel.
De eerste 10 minuten van de 2e helft 
waren voor de bezoekers. Boskant 
mocht zich in de handen wrijven dat 
de 1-1 niet op het scorebord ver-
scheen. Twee acties voor het Boskant 
doel leverden kansen op voor Daan 
Klievink, Jack de Vocht en Jeroen 
Zegers, maar de verdediging van 
Boskant, met in de hoofdrol doelman 
Tom van der Heijden, hield het doel 
schoon. Daarna was Boskant de bo-
venliggende ploeg. Voetballend werd 
het allemaal wat beter zodat er vol-
doende kansen kwamen om de voor-
sprong te vergroten.  Helaas werden 
de kansen niet in een doelpunt om-
gezet. Enerzijds door het gemis aan 
scherpte in de Boskant voorhoede,  
anderzijds door een aantal goede red-
dingen van doelman Megens. Tot in 
de 88e minuut invaller Maikel Merks 
met een knappe actie een verloren 
bal in de hoek oppakte, z’n directe 
tegenstander op de achterlijn het na-
kijken gaf en de bal perfect voorgaf 
aan Brett  die beheerst binnenschoof: 
2-0. SDDL was in blessuretijd dicht bij 
de 2-1, maar Tom wist met een prima 
reflex de snoeiharde kopbal van Daan 
Klievink over de lat te tikken.
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Ollandia kan geen vuist maken

Ollandia heeft veel betere wed-
strijden gespeeld dan wat het afge-
lopen zondag liet zien. De mannen 
speelden meer tegen zichzelf dan 
dat de tegenstander last van ze 
had. Het duurde tot ver in de 2de 
helft voordat Ollandia het doel van 
NLC’3 wist te vinden. Te laat, want 
NLC’3 had er inmiddels al drie in 
liggen. 

Toch was ondanks het veldover-
wicht dat NLC’3 vanaf de aftrap 
opeiste de eerste echt gevaarlijke 
aanval van Ollandia. De soloactie 
van Rob vd Heijden in de 20ste min 
mondde voor het doel van NLC’3 
uit in een scoringskans, en Robert 
Erven hoefde maar uit te halen. 
Een NLC’3 verdediger zag het ge-
vaar en gooide zich in de baan van 
het schot en de bal caramboleerde 
over de achterlijn. De scoringsmo-
gelijkheden die NLC’3 creëerden 
werden door een paar goeie acties 
van goalie Tom Wouters vooralsnog 
afgewend. Uiteindelijk betaalde het 
veldoverwicht van NLC’3 zich uit en 
bekroonde Pim van de Hurk zijn ac-
tie - op slag van rust - met een fraai 
doelpunt. 0-1. 

In de 2de helft mistte Ollandia het 
vernuft en de drive om het NLC’3 

echt moeilijk te maken, terwijl er met 
de stand van 0-1 nog alles mogelijk 
was. Onnodig balverlies, passes die 
niet goed aankomen, de mannen 
van Hugo vd Sanden konden elkaar 
niet vinden en wisten geen vuist 
te maken. NLC’3 daarentegen zat 
volop in de wedstrijd en kwam her-
haaldelijk gevaarlijk opzetten rich-
ting het doelgebied van Ollandia. In 
de 75ste min was het raak. Uit de 
goed genomen voorzet zette Bart 
vd Hurk met een bekeken intikker 
zijn team op 0-2 voorsprong. Dat er 
in het laatste kwartier van de wed-
strijd nog vier doelpunten zouden 
vallen kon niemand op dat moment 
vermoeden. Eerst was het Tim Ruijs 
die met een mooie schijnbeweging 
de doelman van Ollandia op het 
verkeerde been zette en het 3de 
doelpunt voor NLC’3 binnentikte. 
0-3. Gevolgd door een beauty van 
een doelpunt van Robert Erven, die 
vanaf de zijlijn met een formidabele 
vrije trap de uiterste hoek bereikte 
en onhoudbaar voor de goalie viel 
de bal in de kruising binnen. 1-3. 
Tim Ruijs tekende in de slotfase nog 
voor de 1 -4 en William Bekkers 
zette in de allerlaatste minuut met 
een fraaie kopbal de eindstand op 
het scorebord: 2-4. 

Ruime 4-1 zege Rhode op DAW 
Eindelijk kon Rhode zondag haar 
eerste zege boeken. Na een wat 
moeizame start werd DAW uitein-
delijk met 4-1 geklopt.

DAW begon goed aan de wedstrijd 
met veel inzet en snelle combinaties. 
Maar heel veel rendement leverde 
dit allemaal niet op. Na een klein half 
uurtje kreeg Rhode meer balbezit. Een 
fraaie actie van Simon vd Wetering en 
een vrije trap leverden nog niets op, 
maar in de 33e minuut was het wel 
raak. Een voorzet van Sander Driessen 
- vanaf de zijlijn - bereikte Kyron Brus 
en hij legde de bal panklaar voor Tim 
Stewart, 1-0. Er volgden voor rust nog 
een paar mogelijkheden voor Rhode 
maar die leverden niets op.

Rhode begon goed aan de 2e helft 
en in de 63e minuut kon het verder 
uitlopen. Joep vd Mortel zocht met 
een voorzet van rechts Kyron Brus en 
deze kopte de bal fraai binnen. Drie 
minuten later was het al weer raak. 
Simon vd Wetering gaf een steekbal 
op Kyron Brus die alleen op de kee-
per af ging en werd gevloerd. Rood 

voor de doelman en een strafschop 
voor Rhode. Daan van Dinten mocht 
het vonnis voltrekken, 3-0. Daarmee 
was de wedstrijd wel beslist. DAW 
wist via Niels de Groot nog wel te 
scoren, uit vrije positie schoot hij de 
bal hoog in. Maar binnen een paar 
minuten was de marge van drie al 
weer hersteld. Paul Smeets kreeg 
de bal op een presenteerblaadje en 
maakte het karwei rustig af.

A.s. zondag wordt de eerder afge-
laste wedstrijd tegen Avesteyn in-
gehaald. Avesteijn doet het goed en 
heeft al 9 punten uit 5 wedstrijden. 
Rhode zou bij winst goede zaken 
doen en een paar plaatsen in de 
ranglijst kunnen stijgen. Voor a.s. 
donderdag speelt Rhode in de 2e 
ronde van de beker de uitwedstrijd 
tegen  Estria uit Escharen. 

Voor meer info zie: www.rhode.nl.

paul smeets gaat alleen op de daw keeper af.

VV Nijnsel / TVE Reclame laat 
twee punten liggen
Nijnsel reisde afgelopen zondag af 
naar Mill om te spelen tegen Juli-
ana. Vanaf de eerste minuut was het 
Nijnsel dat het initiatief nam en dit 
ook niet meer weg gaf. Dit leverde 
een behoorlijk aantal kansen op. 

Tom ten Broeke opende de schiet-
tent met een diagonaal schot wat 
voorlangs ging. Ook Leon Peters zag 
zijn schot over het doel verdwijnen. 
De grootste kans was er echter voor 
Nick Dortmans die oog in oog met 
de keeper faalde. De tweede helft 
ging Nijnsel op dezelfde voet verder 
en overklaste het Juliana volledig. 
De gastheren wisten in heel de wed-
strijd maar twee schotjes op goal af 
te leveren welke de keeper zo op 
kon rapen. Helaas zat alles tegen 
deze middag; een kopbal van Nick 

Dortmans en een schot van Toby 
Verhoeven verdwenen op de lat. 
Vervolgens werd een afstandsschot 
van Rick van der Vleuten door de 
doelman gestopt en in de rebound 
was het de net ingevallen Stefan 
Hulsen die tegen de paal schoot. Tien 
minuten voor tijd leek de ban dan 
toch gebroken te worden. Ruud van 
der Rijt kopte prachtig binnen bij de 
tweede paal, maar de scheidsrech-
ter keurde de goal om onverklaar-
bare redenen af. Kort daarna kwam 
Juliana met tien man te staan na een 
grove charge op Johan van der Pas. 
Nijnsel bleef kansen creëren en we-
derom was Ruud van der Rijt dichtbij 
maar zijn poging werd van de doel-
lijn gehaald. Helaas keerde Nijnsel 
huiswaarts met één punt waar alleen 
Juliana tevreden mee was.  
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PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Stijn van Oirschot
Ollandia

Zondag 12 oktober was Stijn van 
Oirschot 'Pupil van de Week' bij 
Ollandia 1 - NLC'03 1. 
Stijn is 8 jaar oud en hij woont sa-
men met broer Harm en zus Fleur 
in Olland. 

Hij zit in groep 5 van Bs De Sprongh. 
De gymlessen vind hij leuk en de 
rekenlessen zijn minder favoriet.  
Later hoopt Stijn profvoetballer te 
worden. Hij voetbalt in het leuke 
team van de E2. Als verdediger 
staat hij zijn mannetje. Stijn voet-
balt graag wedstrijden. Robert v.d. 
Biggelaar is zijn favoriet binnen Ol-
landia. Verder vindt Stijn Memphis 

Depay en Lionel Messi goede voet-
ballers. Zijn favoriete clubs zijn PSV 
en Fc Barcelona. Naast voetballen, 
speelt Stijn ook graag buiten. 

Joris van Esch
Rhode

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

De 7-jarige Joris van Esch is zondag 
19 oktober  “Pupil van de Wed-
strijd” bij de thuiswedstrijd van 
Rhode 1 tegen Avensteijn  1.

Joris voetbalt in de F3. Hij speelt in 
verdediging.  Af en toe pikt hij als 
verdediger een goaltje    mee. Het 
is een solide verdediger die zich niet 
voor de gek laat houden. Joris zit 
in groep 4 van de Odaschool . Hij 
vindt schoolzwemmen heel leuk, 
rekenen en in de pauze voetballen. 
PSV is zijn favoriete voetbal club, 
en heeft een PSV slaapkamer. 
Andere hobby’s van Joris zijn vis-
sen , afspreken met vriendjes en 
de skatebaan. Joris is iedere week 
trouw aanwezig bij de training en 
wedstrijd. Hij zal aanwezig zijn bij 
de warming-up van Rhode 1, de 

aftrap nemen en de verdere ver-
richtingen van Rhode 1 vanuit de 
dug-out volgen.

Wij wensen hem een gezellige 
voetbalmiddag bij Rhode.

Rhode D5 heeft een nieuwe 
shirtsponsor

voetbal

Van Engeland voor Bouw en Industrie 
is dit seizoen de nieuwe Shirtsponsor 
van onze Rhode D5. Het logo van 
deze lokale ondernemer prijkt op het 
shirt van deze voetbalploeg.

John van Engeland, eigenaar van 
Van Engeland voor Bouw en Indus-
trie, voelt zich thuis bij RKSV Rhode. 
“Ik draag Rhode een warm hart toe. 
M’n eigen kinderen spelen hier ook 

al een aantal jaren voetbal en het 
doet me deugd bij te kunnen dragen 
aan het plezier wat ik hier op de vel-
den zie” 

Rhode F6 door sponsors voorzien van nieuw outfi t

Het zesde F-pupillen elftal van RKSV 
Rhode is onlangs voorzien van schit-
terende trainingspakken door spon-
sors Ambachtelijke Slagerij Dennis 
van de Ven uit Schijndel  en Cor het 
Fruitboerke - Catering & Barbecue 

Service uit Sint-Oedenrode. 

Leider / trainer Jan Hermes heeft na 
intensieve onderhandelingen deze 
uitstekende sponsors binnen weten 
te halen. Ook hij en zijn collega lei-

der / trainer Erwin Adriaans zijn in het 
nieuw gestoken, het team staat hier-
mee al met 1-0 vóór nog voordat de 
wedstrijd begonnen is. Mede dankzij 
de recente 0-10 overwinning uit tegen 
Erp F4 is de stemming opperbest.

Rustig weekend bij Ollandia
Komend weekeinde is er door de 
KNVB een inhaalprogramma vast-
gesteld, waarbij er voor Ollandia 
geen wedstrijden zijn vastgesteld. 
Een kans dus om alle kleine onge-
makken te kunnen laten herstellen 
en ook de mogelijkheid om zich 

even met andere zaken bezig te 
houden. In het weekend daarop 
volgend is er voor de senioren weer  
een volledig competitieprogramma, 
terwijl er voor de jeugd de wedstrij-
den in de 2de bekerronde op het 
programma staan.

HBV Ontspanninghandboogschieten

Op dinsdagmiddag heeft de Ro-
zelaer haar wekelijkse wedstrijd 
geschoten. Dagwinnaar was Jan 
Gordijn met 226 punten. De ove-
rige uitslagen: Antoon Vervoort 
221, Jan van Erp 216, Leo van Breu-
gel 210, Antoon Hermes 202, Wim 
Boonstoppel 197, Albert van Ofwe-
gen 184 en Jan Habraken 131.

Op dinsdagavond hebben de seni-
oren hun derde indoor competitie-
wedstrijd geschoten. De scores wa-
ren Piet van den Berg 282, William 
Huyberts 277, Mart Verhoeven 247, 
Anton Hermes 211, Jan Gordijn 214, 
Agnes Vissers 196 en Jos van den 
Berg 122. Het team won deze ronde 
in de A-klasse.

Op vrijdagavond schoot de jeugd de 
derde competitiewedstrijd. De scores 
waren: Sjef van den Berg 297, Piet 
van den Berg 285, Floris Mesu 262, 
Dani Hobbelen 208, Teun Martens 
207, Dione Mesu 206, Luc van de 
Klok 193, Remco Boleij 181, Bram 
Kuys 166 en Simon Roumen 104.
De senioren schoten vrijdagavond 
een telefoonnummer wedstrijd. Het 
doel was om zoveel mogelijk cijfers 
van je telefoonnummer te schie-
ten. De winnaar was Jan van Erp 
die als enige zijn volledige nummer 
wist te schieten. Verdere uitslagen: 
Frans van de Braak 9 cijfers, Agnes 
Vissers 7 cijfers, John van Mulukom 
6 cijfers, Michael Moonen 6 cijfers, 
Antoon Vervoort 4 cijfers en Jos van 

de Veer 4 cijfers.
In het weekend hebben Piet en Jos 
van den Berg een dubbele indoor-
fita geschoten in Middelbeers. Piet 
schoot bij de heren cadetten een 
score van 561 en 550. Hij werd win-
naar in deze categorie. Jos schoot als 
enige houtschutter 241en 261.
Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubwedstrijden en op dinsdagmid-
dag de Rozelaer. Deze week wordt 
de vierde indoor competitiewedstrijd 
geschoten. Op vrijdagavond worden 
de zuilen van Ontspanning gescho-
ten. Voor de jeugd is het vrijdag in 
Boxtel diplomaschieten. Vrij trainen 
voor leden als de accommodatie niet 
bezet is.

Tussenstand DeMooiRooiCup 2014/2015

De nieuwe tussenstand van DeMooiRooiCup 2014/2015. Er zijn weer 
aardig wat doelpuntjes bij geprikt. De voorspelling van vorige week is 
uitgekomen, omdat Rhode vier keer wist te scoren. Ook Boskant en 
Olland scoorden. Niet vreemd dat beide koplopers van het klassement 
daar bij zaten. Brett Veldkamp en Robert Erven staan nu op vijf goals.

Brett Veldkamp   VV Boskant  5
Robert Erven   Ollandia   5
Johan vd Pas   VV Nijnsel  3
Daan Rovers   VV Boskant  3
Stefan Erven  Ollandia   2
Koen Berkvens   VV Nijnsel  2
Toby Verhoeven  VV Nijnsel  2
Stefan Hulsen  VV Nijnsel  2
Jan Wouters  Ollandia   2
Kyron Brus  Rhode   2
William Bekkers   Ollandia   2
Frank vd Heijden  VV Boskant  1
Jim vd Zanden  VV Boskant  1
Maikel Merks   VV Boskant  1
Paul vd Rijt  VV Nijnsel  1
Ruud vd Rijt  VV Nijnsel  1
Joost Vervoort  VV Nijnsel  1
Nick Lathouwers  VV Nijnsel  1
Roel Brans   VV Boskant  1
Tim Stewart  Rhode   1
Paul Smeets  Rhode   1
Daan van Dinten  Rhode   1

2014-2015
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Vresselse Ruiters in vormpaardensport

Zoals vorige week al werd vermeld, 
zijn de Vresselse Ruiters al vroeg in 
het seizoen in goeden doen.

Op het programma stond dit week-
end drie dagen springen: 'Indoor 
Geldrop'  Vrijdagavond was het  
Sidney Renders die met Matsjo's Son 
het spits afbeet in de DB klasse waar 
de twee foutloze ritten werden be-
loond met een 11e plaats.
In de daarop volgende DL rubriek 
was het Veerle van de Pasch met 
Oscar van de Beekerheide die in de 
barrage mocht rijden na een eerste 

foutloze omloop. Ze werd zesde. Op 
zaterdag was het de beurt aan Nina 
van Enckevort die Enjoy netjes aan 
een foutloos parcours kon helpen. 
Als Enjoy dan barrage mag rijden is 
er niemand die dit korter en sneller 
kan dan Nina met deze pony. Een 
eerste plaats was dan ook het resul-
taat. Veerle van de Pasch had voor 
de DZ klasse Surprise gezadeld en 
wist in het twee-fasen parcours een 
achtste prijs te halen.
Op zondag mochten diverse combi-
naties nog eens terugkomen. Nina 
van Enckevort noteerde wederom 

een sterk parcours in de CM klasse, 
waar nu alleen maar op tijd werd ge-
reden in één ronde. Dat is dus een 
kolfje naar de hand van deze com-
binatie en dus was ook nu weer de 
eerste plaats een feit. Veerle van de 
Pasch was met Surprice in de DZ ru-
briek 'Snel en Wendbaar'  ook weer 
snel en foutloos. Goed voor een 6e 
plaats De daarop volgende finale 
van de CM klasse waren Nina en En-
joy weer foutloos in het eerste par-
cours, maar helaas viel er een balk in 
de barrage. Dit resultaat leverde een 
derde plaats op in deze finale. 

Juliët Bosshardt haalt tweede 
prijs in Oostelbeers
Dit weekend werd er een spring-
wedstrijd verreden in Oostelbeers. 
Van de Nijnselse Ruiters vielen 
zowel Juliet Bosshardt als Ashley  
Peters in de prijzen. 

Juliet startte haar paard Enrique in 
springen klasse B en behaalde na 
twee foutloze rondes 69 stijlpunten 
en een vierde prijs. Ashley Peters 
startte haar paard Balvea ook in deze 
rubriek en reed ook twee foutloze 
rondes. 
De jury beloonde deze combinatie 
met 66 stijlpunten. Goed voor de 

zevende prijs.
Ashley zadelde hierna haar paard 
Balinda F.S. en startte deze in de 
klasse L. Na twee foutloze rondes 
mochten Ashley en Balinda F.S. zich 
als zevende opstellen voor de prijs-
uitreiking.
In de klasse M kwam Juliët aan de 
start met haard paard Dutch Pride 
VDT. Na een foutloze eerste ronde 
rolde er helaas een balk naar bene-
den in de barrage. De snelle tijd van 
deze combinatie zorgde er voor dat 
ze toch de tweede prijs uitgereikt 
kregen. 

Paul Aarts wint laatste outdoor 
menwedstrijd van seizoen

Paul Aarts uit Sint-Oedenrode 
heeft afgelopen weekend de laat-
ste outdoor menwedstrijd  van het 
seizoen gewonnen.

Bij de wedstrijd in Hengelo kwa-
men ongeveer 90 deelnemers aan 
de start en in de rubriek van Paul 
waren er 18 combinaties. Paul 
stond na de eerste dag na de dres-
suur en vaardigheid op een derde 
plek. Hij heeft in de marathon 
met daarin 6 hindernissen toch 
nog 7 punten goedgemaakt op de 
op dat moment op kop staande 
Harry van Boxtel uit Heeswijk-
Dinther.  De eerste 3 plekken 
gingen allemaal naar menners uit 
Brabant te weten: 1. Paul Aarts 
uit Sint-Oedenrode. 2. Harry van  
Boxtel  uit Heeswijk Dinther. 3. Maud  
Heeren  uit Eersel. 

Verdere uitslagen zijn te vinden op 
hoefnet.nl.

JiuJitsu bij Dai-Ippojudo

Jiujitsu is een veelzijdige, van 
oudsher Japanse verdedigings-
kunst. Je leert er ”hoe te reageren” 
in situaties die jij als bedreigend 
ervaart. Elke aanval kan op meer-
dere manieren gepareerd worden. 
Individuele skills kun je oneindig 
inzetten om jezelf te verdedigen. 

Tijdens de lessen komen deze ver-
schillende mogelijkheden om je 
zelf staande te houden dan ook 
veelvuldig aan bod. Vanuit het Ji-
ujitsu is het judo ontstaan. Jiujitsu 
omvat dus veel meer dan het judo, 
en wordt daarom gezien als een 
zeer effectieve manier van zelf-
verdediging. De politie van Israël 
traint op hoog niveau het Jiujitsu, 
maar daar wordt het Krav Maga 
genoemd.  

Vanaf 12 jaar kun je bij Dai-Ippo 

lessen Jiujitsu volgen en leer je 
jezelf op een goede en gezonde 
manier verdedigen. Het blijft na-
tuurlijk belangrijk om plezier te 
hebben in je sport maar als je sport 
ook nog goed is voor je motorische 
en mentale ontwikkeling is dit toch 
maar mooi meegenomen. Zaken 
als respect voor  je tegenstander, 
jezelf en ook voor de Sensei (de 
leraar) staan hoog in het vaandel. 
Geestelijk en lichamelijk evenwicht 
en een gezonde en gecontroleerde 
lichaamsbeheersing horen hier 
vanzelfsprekend bij. Je wordt dus 
niet alleen lichamelijk sterker, maar 
ook mentaal kun je de wereld be-
ter de baas.

Je lichaam wordt getraind door het 
beoefenen van  stoten, trappen, 
werptechnieken, armklemmen en 
omstrengelingen. Dit alles op een 

veilige en gecontroleerde manier. 
De lessen worden verzorgd door 
een gediplomeerde trainer, die niet 
alleen het judo en jiujitsu op hoog 
niveau beheerst, maar ook een pe-
dagogische achtergrond heeft.

Trainingen vinden iedere woens-
dag plaats. Loop gerust een keertje 
binnen of doe mee. In het kader 
van Sjors Sportief bieden wij nu 
twee oefenlessen aan voor meisjes 
uit groep 8. Daarnaast is er op de 
woensdagavond een vaste jeugd-
groep die traint van 20.00 -21.00 
uur. Senioren trainen op de don-
derdagavond van 21.00 – 22.15 
uur. Mocht je interesse hebben om 
eens te komen kijken - mee doen 
mag ook - kom dan naar sportzaal 
de Kienehoef gelegen aan de Fre-
derikstraat. 

De eerste vier lessen zijn gratis en 
kun je volgen zonder dat je een 
judopak draagt. Een joggingbroek 
en een shirt     ( bij voorkeur met 
lange mouwen) is voldoende.  
 

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

Nationale Zwem4daagse nu ook 
bij Thermae zwembad

zwemmen

De Nationale Zwem4daagse is al ja-
ren een grote publiekstrekker. Meer 
dan 100.000 kinderen en volwasse-
nen doen jaarlijks tijdens de zomer- 
en herfstperiode mee aan dit fantas-
tische evenement van de KNZB. Van 
20 t/m 24 oktober 2014 zal ook bij 
het zwembad van Thermae Son een 
zwem4daagse plaatsvinden. Deel-
nemers zwemmen voor een officiële 
KNZB medaille. Iedereen is welkom. 
Jong en oud, de recreatieve zwem-
mer en/of de getrainde zwemmer.

Zwemprogramma  
“De Zwem4daagse is in 1970 voor 
het eerst georganiseerd in Deventer 
op initiatief van voormalig waterpo-
lo-international Ruud van Feggelen. 
Inmiddels is het al jaren landelijk een 
bekend zwemevent. Zwemmen tij-

dens de zwem4daagse is één groot 
feest. Kinderen zwemmen samen 
met hun ouders, met veel plezier en 
enthousiasme hun baantjes en genie-
ten van het programma. Gedurende 
vijf dagen maandag 20 t/m vrijdag 
24 oktober kunnen de deelnemers 
komen zwemmen. tussen 16.00 – 
18.30 uur en vrijdag tot 18.00 uur. 
Er dient dan in deze dagen vier keer 
te worden gezwommen. Op vertoon 
van een volle stempelkaart ontvan-
gen de deelnemers na vier dagen 
vol trots een prestatiemedaille. Het 
Thermae team van zweminstructri-
ces heeft erg veel zin in het Zwem-
4daagse event. Overigens, inschrij-
ven kan nog steeds.” vertelt Tina 
Spoorenberg, leidinggevende van 
het Thermae Zwembad, enthousiast 

Aanmelden
De entree bedraagt € 5.00 p.p. (+ 
eventueel op vrijdag 24 oktober: 
€ 3.50 p.p. voor het nuttigen van 
pannenkoeken in de Brasserie). Vrij-
dag zal ook een spetterend zwem-
feest plaatsvinden als afsluiting 
van de zwem4daagse. Bezoek de 
sportclub/sportbar voor inschrij-
ving of meldt je aan per email:  
zwembad@thermaeson.nl  
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korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Wij zijn een machinaal timmerbedrijf dat gespecialiseerd is in het 
vervaardigen van kozijnen, ramen, deuren en trappen, lambrisering,
radiatorkasten, kastenwanden etc.

Ter versterking van ons jonge team zijn wij op zoek naar
2 timmermannen of jongens die van aanpakken houden
in de leeftijd van 16 tot 20 jaar,
voor het afwerken en opsluiten van kozijnen in onze werkplaats.
Ervaring en diploma’s zijn niet vereist. Een mooie kans om het vak van timmerman te leren!

Indien deze functie je aanspreekt, neem dan contact met ons op.
Robert van den Biggelaar
Machinaal Timmerbedrijf R.v.d. Biggelaar
Jane Addamsstraat 2
5491 DE  SINT-OEDENRODE
0413-490882
info@timmerbedrijfbiggelaar.nl
www.timmerbedrijfbiggelaar.nl

Gegarandeerd hoge kwaliteit!
Telefoon: 0413-490882

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

Kozijnen 
Ramen 
Buitendeuren 
Trappen 
Luiken 

radiatorkasten
inbouwkasten

meubels
binnendeuren

lambrisering

BMX’ers rijden laatste wedstrijd 
van seizoen

bmx

Op zondag  12 oktober hebben de 
BMX-rijders de zesde A.K. Zuid gere-
den in Geldermalsen. Het was tevens 
de laatste wedstrijd van het seizoen.
 
Fedde de Bie reed in de categorie 
boys 8/9 girls. Hij werd in de man-
ches 6e,6e en 5e. Jelt de Bie reed in 
de klasse boys 10/11 girls en werd in 
de manches 4e,4e en 3e. In de halve 
finale pakte hij een 6e  plaats en in 
de B-finale 8e. Lex Veldt werd in de 
Open-klasse boys 10/11 girls in de 
manches drie keer 3e, in de kwart-
finale 3e en in de halve finale 7e. In 
zijn eigenklasse boys 11-jarigen werd 
Lex in de manches 4e,4e en 5e. In de 
kwartfinale reed hij naar een 4e plaats, 
in de halve finale werd hij 8e en in de 
B-finale 5e. Bas Verhagen werd ook in 
de Openklasse in de manches 3 x 2e,  
in de kwartfinale 3e en in de halve fi-
nale 5e. Hij reed ook mee in de Eigen-
klasse boys 11 jarigen. Daarin werd hij 

3 x 4e  tijdens de manches, na de 5e 
plek in de kwartfinale lag hij eruit.
Kyro van Schijndel reed ook bij de 
Openklasse boys 10/11 girls. Hij werd 
zowel in de manches als in de kwart- 
en halve finale 1e. De finale verliep 
ook prima. Daarin pakte hij een 3e 
plaats. In zijn Eigenklasse boys 11 ja-
rigen werd Kyro 3 x 2e in de man-
ches en in de kwartfinale 5e. Wessel 
van Dijk werd in de Openklasse boys 
12/13 jarigen  3 x 2e in de manches. 
In de halve finale werd hij 4e en in 
de finale 5e. In zijn Eigenklasse boys 
13-jarigen werd hij 3 x 2e in de man-
ches, in de halve finale 3e en in de 
finale 7e. Bij de Cruissers all 40+ werd 
Alex Veldt in de manches 6e,6e en 7e. 
Ook in de B-finale werd hij 7e.
 Eindklassement over zes wedstrijden: 
Fedde de Bie 22e, Jelt de Bie 16e, Bas 
Verhagen 19e
Lex Veldt 18e, Kyro van Schijndel 13e, 
Wessel van Dijk 7e en Alex Veldt 11e.

jelt de Bie fedde de Bie

Korfbalveld verlicht dankzij 
coöperatief dividend

Mede dankzij het Coöperatief Di-
vidend van Rabobank Hart van De 
Meierij heeft KV Rooi haar hoofdveld 
kunnen voorzien van veldverlichting.

Deze financiële bijdrage van de Ra-
bobank heeft er samen met andere 
sponsoren en vele vrijwilligers voor 
gezorgd dat de leden, van klein tot 
groot, optimaal en veilig kunnen 
trainen en korfballen in de donkere 
periodes van het jaar. Het project 
heeft laten zien dat bij samenwer-
king (samen staan we sterk), vele 
goede dingen mogelijk worden. 

Op zaterdag 4 oktober heeft de club 
hulp gekregen van vijf personeels-
leden van Rabobank Hart van De 
Meierij bij het groenonderhoud van 
de locatie op De Kienehoef. Samen 
met 25 andere vrijwilligers is ervoor 
gezorgd dat de groenstrook naast 

de velden er weer netjes bij ligt. De 
korfbalvereniging met groeiambitie 
en aanbod van zowel prestatief als 

recreatief korfbal beschouwt het als  
hartverwarmend om op verschillende 
manieren steun te mogen ervaren. 

KV Nijnsel E1 en C1 ongeslagen kampioen

Zaterdag 11 oktober stonden er voor 
KV Nijnsel twee kampioenswed-
strijden op het programma. Onder 
een hoge spanning maar een goede 
inzet werden deze gewonnen. De 
E1 won met 4-1 van Odisco E2 en 
de C1 won met 4-2 tegen Rooi C2. 

C1: v.l.n.r.: Nina Swinkels, Marit hop-
penbrouwers, Fleur Oerlemans, Rosa 
van Heesch, Bibi de Vries, Anja Oer-
lemans, Aniek v/d Vleuten, Syl van 
Heesch, Noor Rijkers(boven). Dimphy 
Goverde, Loes van Eck, Emma Ver-
schuren, Janne Aarts (onder).

E1. v.l.n.r.: Aniek van Zutphen, Imke 
Hoppenbrouwers, Senna van der 
Meijden, Lianda de vos, Hieke de 
Vries (boven). Jaimy Boerenkamp, 
Mieke de vos, Lieke Korsten, Imke 
van der Heijden, Nienke van de San-
de en Guusje van Kessel (onder).

Kv nijnsel C1

Kv nijnsel e1

Suze Peters
KV Rooi

SPEELSTER VAN DE 
WEDSTRIJD

SPEELSTER VAN DE 

Afgelopen zondag was Suze Peters 
speelster van de wedstrijd KV Rooi 
- De Corridor uit Son en Breugel.

Dit is het tweede jaar dat Suze 
korfbalt. Vorige jaar is ze kampioen 
geworden met haar team. Dit jaar 
gaat het iets moeilijker met het be-
halen van de punten. Suze mocht 
de eerste doorloopbal spelen en 
het scheelde niet veel of ze had 
hem er in gekregen. Samen met 
haar ouders en haar broertje heeft 
ze in het lekkere zonnetje genoten 
van de spannende wedstrijd tussen 
KV Rooi en De Corridor, waarbij de 

Corridor uiteindelijk met de zege 
van 10-6 naar huis ging.

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

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

2012-06-20.indd   1 6/20/12   6:07 PM
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De jeugd van KV Rooi heeft deze 
competitie goed gepresteerd. Er zijn 
maar liefst vier jeugdteams kampi-
oen geworden. Vorige week stond 
de C1 al in de krant. Dit keer zijn de 
B1, B2 en D1 aan de beurt

De B1 is ongeslagen kampioen ge-
worden met een doelsaldo van 70. 
Een heel knappe prestatie. De B2 is 
zaterdag, zonder die dag zelf te hoe-
ven korfballen, kampioen gewor-
den. Dit omdat de concurrent twee 
punten liet liggen. De D1 is ook 
kampioen geworden. Om het feest 
met het hele team te kunnen vieren 
hebben ze Ingeborg “ontvoerd” op 
de Vormseldag in de Beckart.

B1: Boven v.l.n.r.: Britt v.d. Laar - 
Elise v.d. Linden - Sanne Vervoort – 
Rowie v. Lieshout - Britt Hazenberg 
- Marlou Schoenmakers (Coach). 

Midden v.l.n.r.: Loes v. Zutphen 
- Anouk v.d. Berk. Onder v.l.n.r.: 
Malou v.d. Berk - Lisa v.d. Zanden. 
Afwezig: Pleun v.d. Vleuten.

B2: v.l.n.r.: Elise vd Ploeg (trainster/
coach), Sanne Rooijakkers, Pleun 
Scheepens, Iris v Roosmalen, Janne 
vd Biggelaar, Jill vd Wijdeven, Jessie 
v Boekel, Sanne vd Vorstenbosch, 
Manouk Oerlemans (trainster/
coach), Nina Janssen, Nienke Ro-
vers, Kim vd Linden.

D1: van links naar rechts. Kim van 
Roosmalen (trainster/coach), Roos 
Heesakkers, Nikki vd Berk, Romy v 
Duijnhoven, Anouk Brus (trainster/
coach), Pleun v Acht, Tesse vd Steen, 
Britt vd Wijdeven, Danique Sleegers, 
Puck Valize, Noor Raaijmakers (In-
geborg v Erp niet op de foto).

KV Rooi wint 
bekerduel maar 
verliest laatste 
buitenwedstrijd 
Afgelopen donderdag stond de 
bekerwedstrijd tegen VVO op het 
programma. Met een aantal wijzi-
gingen in het team begon Rooi deze 
bekerwedstrijd. Door goed veldspel 
en felheid wist Rooi deze wedstrijd 
te winnen met 12-7. 

Het leek erop dat deze wedstrijd zon-
dag nog in de benen zat want Rooi 
begon zondag de wedstrijd tegen 
Corridor niet fel genoeg waardoor er 
na 3 minuten al een strafworp werd 
weggeven 0-1. Hierna bleven beide 
ploegen zoeken naar een doelpunt en 
was het Corridor die na een kwartier 
ook de 0-2 wist te maken. Rooi wist 
pas na ruim 20 minuten van zich te la-
ten horen door het benutten van een 
strafworp 1-2. Rooi had moeite met 
het creëren van kansen en wist niet 
voldoende te scoren. Corridor daar-
entegen wist wel te scoren waardoor 
er met 3-6 gerust werd. Na rust leek 
Rooi nog even terug in de wedstrijd 
te komen door terug te komen tot 
5-6. Dichterbij kon Rooi niet meer 
komen deze middag want Corridor 
was de betere ploeg en wist de wed-
strijd rustig uit te ballen. Eindstand 
6-10. KV Rooi gaat zich nu opmaken 
voor de binnencompetitie die over 
drie weken weer van start gaat.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Nijnsel sluit jubileumjaar af 
met grootse kienavond
Aanstaande maandag 20 oktober 
houdt Korfbalvereniging Nijnsel 
een grootse kienavond. De kien-
avond begint om 20.00 uur in za-

lencentrum de Beckart in Nijnsel.

Deze avond is één van de laatste acti-
viteiten in het jubileumjaar waarin korf-

balvereniging haar 50 jaar bestaan heeft 
gevierd. Kom op tijd op zodat u verze-
kerd bent van uw favoriete plek en mis-
schien wel uw “geluksstoel” in de zaal.

Odisco D1 pakt titel

De afgelopen jaren is dit hechte 
team steeds meer gegroeid. Dat 
heeft nu geresulteerd in een zeer 
overtuigend kampioenschap.

Met nog één wedstrijd te gaan, 
zijn ze al niet meer in te halen. Al-
les gewonnen, met maar liefst 31 
doelpunten voor en slechts 2 tegen. 
De meiden hebben dit voor elkaar 

gekregen met behulp van hun twee 
trainsters/leidsters Charlotte van 
Hoof en Linda van Gaalen. Shirt-
sponsor Veldt’s Pannenkoeken heeft 
er voor gezorgd dat ze er ook nog 
eens geweldig mooi uit zien.

Odisco is een snel groeiende korf-
balclub en gevestigd in Olland. Het 
is een dames korfbalvereniging. In 

een jaar tijd zijn ze gegroeid van 4 
naar (nu) 8 teams. Plezier en spor-
tiviteit staan voorop. En daardoor 
volgen de resultaten ook. Wil je ook 
een keer mee trainen? Zodat je kunt 
ervaren of jij het ook zo leuk vindt? 
Iedereen is welkom, ook van bui-
ten Olland uiteraard. Bekijk ook de 
Facebook-pagina 
www.facebook.com/odiscoolland

Veel kampioenen bij KV Rooi

Kv rooi B1 Kv rooi B2

Kv rooi d1

www.facebook.com/demooirooikrant

KV Nijnsel sluit buitencompetitie 
met verlies af
Opnieuw  stond Nijnsel tegenover 
een onbekende tegenstander wat 
zorgde voor een lastige voorberei-
ding van de wedstrijd. Om de eer-
ste helft van de buitencompetitie 
op de vierde plaats af te sluiten, 
moesten punten gepakt worden. 

In de eerste minuten liet Nijnsel di-
rect zien terecht in de eerste klasse 
te behoren. Vliegensvlugge combi-
naties en concentratie op het schot 
leverde binnen vier minuten een 
3-0 voorsprong op door Selly van 
Roosmalen, Anne Sijbers en Imke 
Hoppenbrouwers. De dames van 
TOG waren duidelijk nog niet wak-
ker, vond ook de coach van de te-
genstanders. Tijdens de daaropvol-
gende time-out, aangevraagd door 
de Overlangelse ploeg, was coach 
Fred van Oekel helder: “Dit spel 
vasthouden”. Hoewel TOG was 
wakker geschud, leek Nijnsel door 
de break uit haar concentratie ge-
bracht. Fout op fout zorgde al snel 
voor de gelijkmaker en vervolgens 
een voorsprong voor de tegenstan-
der. Van Oekel probeerde het zaak-
je met een tweede time-out nog te 
redden, maar tevergeefs. Het lukte 
KV Nijnsel niet om de voorstand te 
behouden, de ruststand 5-9.

In de rust probeerde Nijnsel zich 
weer op te laden, want er moest fa-
natieker gespeeld worden. Myrna 
Foolen liet het fanatisme direct zien 
en rondde een mooie doorloopbal 
en strafworp perfect af, 7-9. Om 
nog te kunnen winnen moest KV 
Nijnsel dit volhouden en kon zich 
geen verdedigingsfouten permitte-
ren. Maar het lukte KV Nijnsel niet 
om te scoren, in tegenstelling tot de 
uitploeg. Hoewel een fout van de 
tegenstander in het laatste kwar-
tier nog een strafworp opleverde, 
die wederom wordt gescoord door 
Myrna Foolen, blijft voor Nijnsel 
de teller daarna steken. TOG was 
feller en nauwkeurigere in het af-
ronden van kansen, waardoor KV 
Nijnsel het veld verliet met een 
9-14 nederlaag. 

Doelpunten: Myrna Foolen(5x), 
Selly van Roosmalen, Anne Sijbers, 
Imke hoppenbrouwers en Marlou 
van de Vleuten(1x).

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

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Zelfvertrouwen is een onderwerp 
dat vaak terugkomt tijdens de 
trajecten die ik begeleid. Ik merk, 
dat mensen met weinig zelfver-
trouwen moeite hebben met keu-
zes maken en besluiten nemen. 
Ze zien de buitenwereld als een 
bedreiging.  Het belemmert ze 
om nieuwe uitdagingen aan te 
gaan. Ook al willen ze zo graag 
anders!

Zelfvertrouwen is het vertrouwen 
in eigen kunnen, in je verstand, in 
de mogelijkheden die je in je hebt. 
Oftewel: kun je jezelf redden in 
alle, vaak onvoorziene situaties?
Het antwoord is nee. Het gevoel 
van zelfvertrouwen varieert af-
hankelijk van de situatie waarin je 
verkeert. Zo kan het zijn dat jezelf 
thuis heel zelfzeker voelt, maar 
dat je bijvoorbeeld op je werk een 
minder zeker gevoel hebt. 
Het tegenovergestelde van zelf-
vertrouwen is het gevoel van 
angst; waar angst regeert, zal het 
zelfvertrouwen gering zijn en heb 
je veel zelfvertrouwen, dan zal 
angst geen rol spelen.

Belangrijk is het zelfbeeld dat je 
hebt. Als je een negatief zelfbeeld 
hebt, dus een aanhoudende ne-
gatieve stemming over wie je als 
persoon bent, zal je meer vatbaar 
zijn voor negatieve invloeden van 
buitenaf. Ook ligt de nadruk meer 

op negatieve zaken in je leven, de 
fouten, mislukkingen en tegensla-
gen. Je herkent als het ware de 
positieve dingen niet meer. 

De gevolgen van een negatief 
zelfbeeld zijn onder andere dat 
je jezelf afhankelijk voelt van het 
oordeel van een ander. Als je iets 
doet wat de ander afkeurt vind 
je dat heel erg. Ook kan het zijn 
dat je jezelf meer op anderen gaat 
richten en ze zoveel mogelijk gaat 
helpen. Zolang je maar niet met 
jezelf geconfronteerd hoeft te 
worden en niet met jezelf aan de 
slag hoeft te gaan! Je verleert ei-
genlijk wat je zelf wilt. Uiteindelijk 
kan dat tot veel frustratie en on-
vrede gaan leiden, waardoor som-
mige mensen op enig moment 
vastlopen.

Kortom, het is heel belangrijk om 
aan je zelfvertrouwen te werken. 
Daar zijn tegenwoordig heel veel 
mogelijkheden voor. Je kunt er 
zelf in het dagelijks leven alvast 
mee beginnen door jezelf kleine, 
haalbare uitdagingen te stellen.

Tenslotte nog twee nadenkertjes:
Als je voor je eigenwaarde afhan-
kelijk bent van anderen, is het an-
derenwaarde.
En; het is niet eenvoudig om het 
geluk in jezelf te vinden, maar er-
gens anders vind je het zeker niet.

astrid dillen
loopcoach de Beweegreden
www.loopcoaching.nl

De Beweegreden

Open Rooise Crosslopen

hardlopen

Zondag 26 oktober gaat alweer de 
tweede wedstrijd van de Open Rooi-
se Crosslopen van start in het Kiene-
hoefpark.

Deze competitie, georganiseerd door 
SV Fortuna`67, staat open voor zowel 
leden als niet-leden van Fortuna`67. 
Een mooie manier om je conditie op 
pijl te houden en mogelijk uit te bou-
wen. De belangstelling 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 ou-
dere jeugd, die in verschillende cate-
gorieën zijn ingedeeld. 
Ook voor de volwassenen is de keuze 
in afstand afgestemd op verschillende 
niveaus en capaciteit 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 competitie deel 
te nemen. Voorinschrijven is mogelijk 
via de website www.fortuna67.nl  

Het programma is als volgt: Zondag 
26 oktober, Zondag 23 november, 
Zondag 25 januari en Zondag 22 fe-
bruari. Pupillen, geboren na 2003;
Afstand: 900 mtr; Categorieën: Jon-
gensPC, JongensPB, JongensPA, 
MeisjesPC, MeisjesPB, MeisjesPA;

Junioren, geboren tussen 1996 en 
2003; Afstand: 1.800 mtr. Catego-
rieën: JongensJD, JongensJC, 
JongensJB en JongensJA, MeisjesJD, 
MeisjesJC, MeisjesJB,en MeisjesJA. 
Voor de jeugd is er geen samenvoe-
ging van categorieën!De junioren 
starten om 10.30 uur, daarna starten 
de pupillen; Inschrijven tot uiterlijk 15 
minuten voor aanvang van de wed-
strijd.

De volwassenen, geboren voor 1996; 
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 jongere cate-
gorie vindt plaats indien in het eind-
klassement (na 5 wedstrijden) minder 
dan 3 personen in de categorie zijn 
opgenomen. De volwassenen starten 
om 11.00 uur. Inschrijven tot uiter-
lijk 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 ge-
hele cyclus.

Klassement
Pupillen en junioren over 3 beste pres-
taties. Senioren, 4.800 mtr en 8.000 
mtr over de 4 beste prestaties
Aan het klassement voor de vrouwen 
over 4.800 meter is gedurende 5 ja-
ren en in 2014 voor het eerst de z.g. 
Tonny van Erp-bokaal ingesteld. Deze 
bokaal wordt uitgereikt aan de vrouw, 
die ongeacht de leeftijdscategorie 
in het eindklassement cumulatief de 
snelste tijd heeft gelopen.

In vogelvlucht door 75 jaar 
PV De Vredesduif

duivensport

Vrijdag 10 oktober bestond postduivenvereniging De 
Vredesduif 75 jaar. In 75 jaar is er natuurlijk een hoop 
gebeurd. Zo is de vereniging drie maal verhuisd en 
heeft ze nu al haar zesde voorzitter. Hieronder vindt U 
een aantal groepsfoto’s van onder andere leden en be-
stuursleden.

Op 10 oktober 1939 werd PV De Vredesduif opgericht 
en vestigde zich in Eerschot. Na verblijven in Eerschot, 
de harmoniezaal en De Gouden Leeuw, werd het in 
2006 tijd voor een eigen gebouw, bij het sportpark op 
de Kienehoef. Dit werd in 2006 gebouwd door vrijwilli-
gers. Tegenwoordig bestaat de vereniging uit 28 
leden. De jongste uit 1986 en de oudste 
uit 1932. Het huidige bestuur be-
staat uit H. v. Boxmeer (voorzit-
ter), J. Toelen (secretaris), A. v.d. 
Heijden (penningmeester), H. van 
Dijk (bestuurslid) en A. v. Sinten 
(bestuurslid).

Het bestuur en het feest comité tijdens het 50-jarig be-
staan van de vereniging. toen nog gevestigd in de gouden 
leeuw. sinds 2006 zit pv de vredesduif in een eigen ge-
bouw bij het sportpark op de Kienehoef.

Het bestuur in 1979. ook 40 jaar pv de vredesduif werd 
flink gevierd. 

de gehele vereniging poseert bij de kiosk voor een foto 
ter ere van het 40-jarige jubileum. in deze periode was de 
vereniging gevestigd in de gouden leeuw. 

de gehele club die tijdens de 50ste verjaardag van de vereniging in 1989. Het was groot feest van laat in de ochtend tot 
diep in de nacht. een groot succes. 

75 

jaar

Waterpolodames Argo: 
winst op routine

waterpolo

Afgelopen weekend stond de uit-
wedstrijd tegen Njord in Veldhoven 
op de agenda. Een paar weken ge-
leden troffen beide ploegen elkaar 
al in Best en wist Argo met 14-2 te 
winnen. 

Naast het feit dat er afgelopen week-
end een paar spelers afwezig waren, 
lag de kans op onderschatting van de 
tegenstander op de loer. Dat laatste 
bleek ook inderdaad het grootste ge-
vaar te zijn. Al snel keek Argo tegen 
een 2-0 achterstand aan door wat 
stomme fouten en een slappe start. 
Routinier Josine Raaijmakers nam 
het team mee op sleeptouw en door 
3 doelpunten achter elkaar te scoren 
wist ze de ploegen weer naast elkaar 
te zetten. Vanaf dat punt zat het hele 
team weer lekker in de wedstrijd en 

kon Argo het verschil gaan maken. 
Dat deed het team op overtuigende 
wijze, waarbij duidelijk zichtbaar 
werd dat de dames veel geleerd heb-
ben van vorig seizoen in de Bond.  
Marleen vd Wijdeven kan naast kee-
pen, ook een aardig balletje spelen 
in het veld. Dit wist zij te bekronen 
door een prachtig afstandsschot in de 
kruising. Daarnaast is Monique van 
Nielen weer terug in het team, na 
een afwezigheid van een jaar. Ook 
haar doelpunt was een plaatje om in 
te lijsten. De einduitslag van 5-10 in 
het voordeel van Argo was een prima 
weergave van het krachtsverschil. 
Doelpunten van Argo werden uitein-
delijk gemaakt door Liesbeth van der 
Korst (4x), Josine Raaijmakers (3x), 
Monique van Nielen, Marleen vd Wij-
deven en Paula Smith.

Zwemmen
Afgelopen vrijdagavond hebben 13 
zwemmers van de Wedstrijdgroep in 
zwembad ‘De Beemd’ in Veghel deel-
genomen aan de 1e LAC wedstrijd. Tij-
dens deze wedstrijd is er 4 keer een 1e 
plaats, 2 keer een 2e plaats en 3 keer 
een 3e plaats behaald. Daarnaast zijn er 
14 persoonlijke records gezwommen. 
Luc van Eijndhoven zwom een clubre-
cord op de 400m vrije slag in 5.16.16.

Afgelopen zondag hebben 40 zwem-
mers van de Wedstrijdgroep in zwem-
bad ‘De Neul’ deelgenomen aan de 
1e Competitie wedstrijd. Tijdens deze 
wedstrijd is er 15 keer een gouden, 
12 keer een zilveren en 11 keer een 
bronzen medaille behaald. Daarnaast 
zijn er 60 persoonlijke records ge-
zwommen.

KUIJTEN

WASMACHINE SERVICE SON

reparatie en verkoop

wasmachines, vaatwasmachines, droogtrommels, kookplaten, ovens etc.

Dommelstraat 7
5691 AS Son

TEL: 0499 - 476510
E-MAIL kuijten.witgoed@live.nl

WITGOED
Leveren en plaatsen 

van alle soorten 
enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service
Supersnel glasherstel!
Nu 6% btw op arbeid

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 



Woensdag 15 oktober 2014
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 45

Pr
ijs

w
ijz

ig
in

ge
n 

en
 d

ru
kf

ou
te

n 
on

de
r 

vo
or

be
ho

ud

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

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

DE NR.1 IN
WINTERSPORT

BEZOEK ONS GEHEEL VERNIEUWDE WINTERSPORTAFDELING
NU NOG GROTER EN DUS NOG MEER KEUZE!

NU SKI-ONDERHOUD VANAF 9,95
& SNOWBOARDONDERHOUD VANAF 19,95

OPRUIMING
SKI’S, SKISCHOENEN, SNOWBOARDS 

COLLECTIE 2013-2014 TOT

50%
KORTING

ALLE 
BEURTEN

10,-
KORTING

Rooise Biljart Competitie

biljarten

In ronde 5 was er een goede score 
voor de Beurs, 82 punten. 

Korte partijen: Erik Kluijtmans (’t 
Pumpke) 30 car. in 9 beurten (moy. 
3,33), Evert Vingerhoeds (Oud Rooi) 
20 car. in 10 beurten (moy. 2,0), Do-
rien Jans (Dorpsherberg) 24 car. in 12 
beurten waarbij een serie van 10 (moy. 
2,0), Jan Smits (St.Joris) 20 car. in 12 
beurten (moy. 1,66), Murat Kosar (B.C. 
Eerschot) 52 car. in 14 beurten (moy. 
3,71),  Theo Tebbertman (Boskant) 44 
car. in 14 beurten (moy. 3,14), Toon 
van Uden (Beurs) 30 car. in 14 beurten 
waarbij een serie van 14(moy. 2,14), 
Leo van Breugel (Boskant en Toon 
van Hamond (Jachtrust) 24 car. in 14 
beurten (moy. 1,71). Hoge series: Leo 
v.d.Linden van de Beurs (44 car.) 18, 
Pieter van Kaathoven van Jachtrust 
(38 car.) 15 en Dorita Bekkers van de 
Dorpsherberg (20 car.) 9.

Uitslagen: B.C. Eerschot – Beurs 58-

82, Boskant – St.Joris 73-67, Dorps-
herberg – Jachtrust 63-72, Wellie 
Winne Welles – D’n Toel 74-66, Gin 
Keus – Oud Rooi 76-64, ’t Pumpke – 
Kofferen 76-64. Wapen van Eerschot 
was vrij.

Stand: 1 Gin Keus (5) 387, 2 Wel-
lie Winne Welles (5) 378, 3 Beurs (5) 
371, 4 Boskant (5) 368, 5 Kofferen 
(5) 343, 6 B.C. Eerschot (5) 335, 7 
D’n Toel (4) 312, 8 St.Joris (4) 307, 
9 Jachtrust (4) 295, 10 ’t Pumpke 
(5) 291, 11 Dorpsherberg (5) 286, 
12 Wapen van Eerschot (4) 266, 13 
Oud Rooi (4) 254.

Programma di. 14 okt.: D’n Toel – ’t 
Pumpke, Oud Rooi – B.C. Eerschot 
en St.Joris – Gin Keus
Do. 16 okt.: Beurs – Kofferen, Jacht-
rust – Wellie Winne Welles en Wa-
pen van Eerschot – Dorpsherberg. 
Boskant is vrij.

NJBB Winteravondcompetitie jeu de boules

Op de eerste avond van deze com-
petitie liep team 1 in de hoofdklasse 
meteen verlies op. In de thuiswed-
strijd tegen Oisterwijk 1 was het na 
de 2e speelronde nog 3-3. 

In de 3e speelronde won Oisterwijk 
twee partijen en kon alleen het triplet 
Jan/Frans/Angela hun partij win-
nend afsluiten en daarmee 1 punt 
veilig stellen. De eindstand werd 4-5. 
In de 1e klasse moest team 2 aantre-
den tegen team 4 en ook hier was 
het na de 2e speelronde nog 3-3. 
Het triplet Toon Bergen/Maria van 
Berkel/Tini vd Donk van team 4 won 

in de 3e speelronde ook hun derde 
partij, maar de twee andere partijen 
gingen naar team 2. De eindstand 
kwam daarmee op 5-4 voor team 
2. Team 3 moest in een uitwedstrijd 
in de 1e klasse aantreden tegen 
Oisterwijk 2. De werd een glorieu-
ze overwinning voor team 3 (2-7). 
Zowel het triplet Aad Keuzenkamp/
Jeanne Sanders/Albert van Schijndel 
als het triplet Maria Thijssen/Frenk 
van Mierlo/Huub van Abeelen won-
nen deze avond alle partijen. Team 3 
en 2 voeren hiermee het klassement 
aan in de 1e klasse.

Mix doubletten clubkampioenschap 
Het blijkt dat de doubletten goed 
aan elkaar gewaagd zijn. Op dit 
moment is er, na 4 gespeelde par-
tijen, niemand meer ongeslagen en 
maar liefst 10 doubletten staan op 
3 winstpartijen en 9 doubletten op 
2 winstpartijen. Dus alles ligt nog 
dicht bij elkaar. Van de doubletten 
met 3 winstpartijen staan de vol-
gende doubletten bovenaan: Anny  
Stobbe/Rob van Berkel (1e, +28), 
Dora van Hastenberg/Piet Habra-
ken (2e, +20), Jos van Eck/Jan vd 
Loo (3e, +16), Rien vd Rijt/Jan in ’t 
Zandt (4e, +13).

Gretig Son afgetroefd door MHC 
dames 1

hockey

Zondag 12 oktober speelden de 
dames van MHC Sint-Oedenrode 
tegen de jonge ploeg uit Son. Deze 
ploeg is in de afgelopen jaren recht-
streeks gepromoveerd van de derde, 
naar de tweede en door naar de eer-
ste klasse. Rooi wist dat Son een 
jonge gretige ploeg is die alles op 
alles zal zetten om punten te pak-
ken. De bal het werk laten doen, 
vertrouwen en rust, daar moest op 
vertrouwd worden. 

De eerste helft wist Rooi enkele kan-
sen te creëren, maar maakte deze 
niet af. De dames gaven af en toe 
te makkelijk een strafcorner tegen 
weg en daar moest op gelet worden.  
De tweede helft was het wederom 
Rooi dat sterker was. Toch vloog het 
spel van tijd tot tijd op en neer. ‘Hij 
gaat vanzelf vallen’, werd toege-
schreeuwd. En dat was ook zo. Rooi 
kreeg een strafcorner en het was 
Floor Oppers die deze in de rebound 

verzilverde.  De laatste tien minuten 
hockeyde Rooi het op een slimme 
manier uit. Dames één Rooi werd 
beloond met drie prachtige punten. 
Aanstaande zondag staat de lastige 
thuiswedstrijd tegen MEP uit Boxtel 
op het programma. De dames gaan 
wederom voor drie punten. Hopelijk 
zien we jullie weer langs de lijn om 
ons aan te moedigen.

MOP te sterk voor MHC heren 1
Rooi speelde voor de tweede keer 
op rij voor haar thuispubliek. Met 
de wederom massale opkomst was 
het aan Rooi om de eerste 3-pun-
ter te pakken. MOP deed vorig jaar 
nog mee in de strijd om de play-off, 
maar vindt zich dit jaar onderin de 
competitie terug. 

Dat de mannen uit Vught wel dege-
lijk kunnen hockeyen bleek al na het 
eerste fluitsignaal. Ze schoten uit 
de startblokken en dit resulteerde 
in enkele kansen. Na acht minuten 
scoorde MOP vrij eenvoudig de 
0-1. Rooi liet het hier niet bij zitten 
en ging in de tegenaanval. Dit resul-

teerde in een aantal mogelijkheden 
van Rooise kant. Na een schitteren-
de aanval belandde de bal in de 11e 
minuut bij Mathijs van Roessel die, 
oog-in-oog met de goalie voor de 
1-1 tekende. 

Vervolgens ontstonden er voor bei-
de partijen kansen. Voor Rooi werd 
pijnlijk duidelijk dat ‘wanneer je de 
kansen zelf niet maakt, doet de te-
genstander dit wel.’ Voor rust en in 
de tweede helft, in een tijdsbestek 
van 5 minuten, wist MOP drie keer 
te scoren. Dit bracht de stand op 1-4 
waardoor het gat te groot leek om 
in te halen.

In de laatste twintig minuten liet 
Rooi zien dat het wel degelijk tot 
scoren kan komen. Rooi begon 
haar tegenoffensief: Willem van der  
Heijden pushte een bal hard binnen 
bij de corner. Tom van den Akker 
liet zien over een uitstekend scorend 
vermogen te bezitten door twee 
keer te scoren. Hierdoor leek het als-
nog uit te draaien op een gelijk spel. 
Was het niet dat Rooi haar doepunt 
zag worden afgekeurd. Hierdoor 
kwam het één doelpunt te kort voor 
de punten en bleef het bij 3-4. Rooi 
bleef met lege handen achter en 
mag zich volgende week, in en te-
gen Schijndel, gaan revancheren. 

Ollandse Biljartkampioenschappen
Op maandag 13 oktober werden 
weer 12 partijen afgerond. Deze zijn 
stuk voor stuk op alle niveaus met 
veel inzet en plezier gespeeld. 

Vier partijen werden binnen de 
maximaal toegestane beurten (20) 
uitgemaakt. De een heeft op de 
speelavond wat meer geluk dan de 
ander en iedereen speelt soms bo-
ven of onder zijn of haar niveau. 
De partij tussen Leo Hagelaars en 
Joost Hungerink  werd gewonnen 
door Leo in 15 beurten met een ge-
middelde van 2.07 en zijn hoogste 
serie van 11. Ook John Hagelaars 
was weer goed op dreef. Hij ronde 
zijn partij af in 16 beurten met een 
gemiddelde van 1.63 en zijn hoog-
ste serie van 6. Ook Renee Wisse, 
Arie Markus en Maarten van Hoof 
haalden 10 wedstrijdpunten binnen. 
Hoge series werden gemaakt door 
Arie Markus (10), Ton van Alphen 

en Janus Heesakkers (8) en Rien v.d. 
Oever (7). Op 9 oktober werd de in-
haalwedstrijd gespeeld tussen Mark 
Huijbers en Wil v.d.Pasch. Mark 
haalde 6 wedstrijdpunten en Wil 5.  
   
Uitslagen D’n Toel:
Rien v.d. Oever 6 – Jo v.d. Big-
gelaar 7; Mark Verhagen 6 – John  
Hagelaars 10; Bart van Esch 5 – 
Rien Kastelijn 7; Ton van Alphen 6 
– Maarten van Hoof 10; Dorien Jans 
6 – Wil Koolen 9; Peter Markus 9 – 
Eric Bekkers 7.

Uitslagen De Dorpsherberg:
Harrie v.d. Heijden 8 – Toon v.d.  
Akker 7; Joost Hungerink 6 – Leo 
Hagelaars 10; Jan Verhagen 10 
– Mark Leenders 0; Renee Wisse 
10 – Janus Heesakkers 8; Rob van 
Oorschot 6 – Willem Voets 5; Arie  
Markus 10 – Jan de Jong 5.
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Uitslagen

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen senioren:
Juliana Mill 1 - Nijnsel/TVE 1 0-0
Sparta’25 3 - Nijnsel/TVE 2 2-1
Nijnsel/TVE 3 - Ollandia 2 1-0
ELI 4 - Nijnsel/TVE 4 4-2
Mariahout 6 - Nijnsel/TVE 5 5-0
DVG 7 - Nijnsel/TVE 6 4-3
Nijnsel/TVE 7 - WEC 7 2-5
Nijnsel/TVE VR1 - RKSVO VR1 1-1
Nijnsel/TVE VR2 - Vorstenbosch VR1 1-2
Nijnsel/TVE VR3 - Erp VR2 2-3

Uitslagen jeugd:
Nijnsel/TVE A1 - Margriet A2G 5-2
Sparta’25 B2 - Nijnsel/TVE B1 5-1
Gemert C5 - Nijnsel/TVE C1 3-0
Nijnsel/TVE D1 - Blauw Geel D8 1-8
Nijnsel/TVE E1G - DVG E2 1-11
Nijnsel/TVE E2 - Boekel Sport E6G 1-21
Nijnsel/TVE F1G - Blauw Geel F6 9-1
Helmondia F3 - Nijnsel/TVE F2G 8-2

Programma senioren zo 19/10:
Nijnsel/TVE 3- Hapse Boys 2 12.00u
Erp 7 - Nijnsel/TVE Reclame 5 12.00u
WEC 6 - Nijnsel/TVE Reclame 6 10.00u
Mariahout VR1 - Nijnsel/TVE VR3 11.00u

Programma jeugd za 18/10:
Ravenstein A1- Nijnsel/TVE A1  14.30u
Nijnsel/TVE -  MC1 MULO MC2 13.00u

Rhode

Uitslagen senioren
Rhode 1 - DAW 1   4-1
Rhode 2 - Pr Irene 2   0-0
Rhode 3 - Margriet 3   7-1
Avesteyn 3 - Rhode 4   3-1
Rhode 5 - Schijndel 4   9-1
Avesteyn 5 - Rhode 6   1-7
WEC 5 - Rhode 8   1-1
Nulandia 11 - Rhode 10   2-0
AW VR3 - Rhode VR2   1-4

Uitslagen jeugd:
Rhode A4 - SCMH A2 afg.  
Erp B1 - Rhode B1 2 - 0
Margriet B2 - Rhode B2 1 - 2
Rhode B3 - WEC B2 1 - 3
Venhorst B2 - Rhode B4 8 - 0
Rhode C1G - Nooit Gedacht C1G 1 - 3
Blauw Geel C4 - Rhode C2 3 - 0
Rhode C3 - Handel C1G 2 - 4
Erp C3 - Rhode C4 5 - 3
Venray D1 - Rhode D1G 4 - 1
Gemert D2 - Rhode D2 10 - 0
Rhode D3G - Mariahout D1 6 - 1
Rhode D4 - Schijndel D3 2 - 8
Rhode D5 - Boerdonk D1G 2 - 1
Blauw Geel D10 - Rhode D6G 1 - 9
Rhode E1 - Avanti’31 E1G 2 - 2
Deurne E3 - Rhode E2G 5 - 2
Sparta’25 E2 - Rhode E3 4 - 2
Schijndel E4 - Rhode E4 1 - 11
Blauw Geel E7 - Rhode E5 1 - 3
Rhode E6G - ELI E2 9 - 4
Rhode E7G - Boerdonk E1G 2 - 2
Rhode E8G – Avanti E4G 0 - 12
ELI E3 - Rhode E9G 4 - 3
Mierlo Hout F1 - Rhode F1G 0 - 2
Rhode F2G - Boekel Sport F1 5 - 0
Rhode F3 - Mariahout F2G 11 - 1
Keldonk F1G - Rhode F4 0 - 1
Ollandia F1G - Rhode F5 0 - 16
Rhode F6 - Boekel Sport F4 2 - 1
Rhode F7G - Irene F2 0 - 6
Rhode F8 - Venhorst F4G 2 - 1
Sparta ‘25 F4G - Rhode F9G 7 - 0
Blauw Geel MB1 - Rhode MB1 0 - 1
Rhode MC1 – Schijndel MC1 1 - 2
Rhode MD1 - Gemert MD1 1 - 7
 
Programma senioren za 18/10:
Veteranen - ELI  16:30

Programma senioren zo 19/10:
Rhode 1 - Avesteyn 1  14:30u
Rhode 6 - DVG 5  12:00u
Rhode 7 - FC Uden 5  12:00u
Rhode 8 - Mariahout 6  10:00u
Boerdonk VR1 - Rhode VR1  11:00u

Programma  Jeugd 18/10:
Rhode A1 - Blauw Geel A2 14:30u
Rhode B1 - Sparta’25 B1 14:30u

Rhode B2 - Mierlo hout B2  12:45u
Avanti’31 C1 - Rhode C1G 13:00u
Schijndel O12 - Rhode D1G 11:45u
Rhode D2 - UDI D2 11:30u
Rhode D3 - WEC D1  11:30u
UDI D5 - Rhode D5 10:15u
Rhode E1 - Sparta E1 9:15u
Rhode E3 - Rhode E4 9:15u
UDI E8 - Rhode E8 9:00u
Rhode E9 - UDI E9 9:15u
Rhode F1 - Rhode F2 9:15u
UDI F6 - Rhode F4 9:00u
Rhode F5 - Erp F2 10:30u
UDI F7 - Rhode  F7 9:00u
Rhode F9 - UDI F9 10:30u
UDI MB2 - Rhode MB1 14:45u
mini - onderling 10:30u

VV Boskant

Uitslagen senioren
Boskant 1-SDDL 1 2-0
Boekel Sport 2-Boskant 2 1-4
Irene 2-Boskant 3 2-5
Boskant 4-WHV 3 afgelast
Boskant 5-Schijndel 8 afgelast
FC De Rakt VR2-Boskant VR1 2-2

Uitslagen jeugd
Boskant B1-SV Brandevoort B1 2-6
Boskant C1-Mariahout C2G 4-3
Boskant D1-Boekel Sport D2G 0-1
Boskant E1-Irene E1 0-3
Avanti F3G-Boskant F1 3-0
Boskant F2–OllandiA mini F1 9-0

Programma senioren zo 19/10:
Boskant 1-Vorstenbossche Boys 1 12.00u.
Boskant 3-DESO 4 12.00u.
Boskant 5-Irene 3 10.00u.
Boskant 6-Schijndel 9 10.00u.

Programma  jeugd za 18/10:
In verband met herfstvakantie geen 
programma

Ollandia

Uitslagen senioren:
Ollandia 1-NLC’03  1 2-4
Nijnsel/TVE 3-Ollandia 2    1-0
Avanti’31 9-Ollandia 3   3-0
Berghem Sport VE1-Ollandia VE1   0-2
Ollandia VR1-UDI’19 Vr2    2-0
 
Uitslagen jeugd: 
SCMH A1-Ollandia A1   8-0
DVG C2-Ollandia C1   1-1
Irene D1-Ollandia D1   4-2
Ollandia E1-WEC E2G   5-0
Schijndel E5-Ollandia E2   2-5
Blauw Geel F5M-Ollandia F1   5-1
Boskant MF1-Ollandia MF1   5-1

waterpolo

Uitslagen:
SBC2000 CJ2 - C1  5-7
SWNZ (SG) DG1 - D1  6-11
VZV Njord 2 - Dames 1  5-10
Brunssum EG1 - E1  2-14
Thalassa 1 - Heren 1  8-8
AquAmigos 5 - Heren 2  10-14

Programma
Zaterdag in ZIB te Best:
E1 - Brunssum  15:45u
D1 - SWNZ (SG)  16:30u

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 Rooi

Uitslagen: 
KV Rooi 1-VVO 1  12-7
KV Rooi 1-Corridor 1  6-10
KV Rooi 2-Miko’76 2  11-6
KV Rooi 3-Corridor 3       9-9
KV Rooi MW1-SCMH MW1  4-5
Avanti MW1-KV Rooi MW2  17-5
Korloo MW1-KV Rooi MW  4-11
Nijnsel  A2-KV Rooi A1  7-7
Klimroos B1-KV Rooi B1  4-15
KV Rooi C1-Tuldania C2  6-1
KV Rooi C2-DSV C2  8-2
Prinses Irene D2-KV Rooi D1  4-10

Flamingo’s D1-KV Rooi D2  12-0
De Korfrakkers E1-KV Rooi E1  2-4 
KV Rooi E2-Nijnsel E1  0-0
 
Programma woe 15/10:
Be Quick MW2-KV Rooi MW1 a. 20.00u. 
KV Rooi MW2-Geko MW1  a. 19.30u. 
KV Rooi MW3-BMC MW 1  a. 20.00u.

Programma do 16/10:
KV Rooi 3-De Kangeroe 2  a. 20.00u.

KV Odisco

Uitslagen senioren:
Odisco 2 – Emos 3                  3 - 16

Uitslagen jeugd:
Odisco B1 – MKV B1          6 – 5
Odisco F1 – Korloo F2          4 – 7 
Odisco E1 – DSV E1               1 - 0
Odisco D1 – Flamingo ‘s         6 - 0 
 
Programma senioren woe 15/10:
Odisco MW 1 - DOS   20.00u
Programma senioren zo 19/10:
Celeritas 4 -  Odisco 2   11.00u        

Programma jeugd za 18/10:
Avanti B2 - Odisco B1          14.00u     
Spoordonkse Girls E2 -  Odisco E1 10.00u 
De Korfrakkers E 8 – Odisco E2     10.00u          
De Korfrakkers F3 -  OdiscoF1      10.00u

KV Nijnsel

Uitslagen:
Nijnsel 1 - TOG 1 9-14
Nijnsel A1 - DES (V) A1 8-2
Nijnsel A2 - Rooi A1 7-7
DDW C1 - Nijnsel C1 2-2
Rooi E1-Nijnsel E1 1-1

Programma:
Blauw Wit (Ha) MW1 - Nijnsel MW1 
v.19.00u
Alico MW1 - Nijnsel MW2 v. 18.45u

           beugelen

Beugelclub ‘de Lustige Spelers’

Uitslagen:
Melderslo 1 - Olland 1 3 - 2
Olland 3 - Loosbroek 2 2 - 3
Olland 4 - Olland 2 1 - 4
Olland 5 - Schijndel 3 3 - 2 
 
Programma: 
Do 16/10: Liempde 3 - Olland 5 20.00u
za 18/10:Olland 1 - Stramproy 1 20.00u
Do 30/10: Heeze 1 - Olland 2 20.00u
Ma 27/10: Olland 2 - Hoogeloon 4 20.00u
Olland 4 - Liempde 1 20.00u

bridgen

Bridgeclub Rooi 750 

Uitslag competitie 8/10:
A-lijn 1. Jan Machielsen & Henk Scha-
kenraad 62,50 2. Anneke Majoor & 
Toon Majoor 61,67 3. Will Schilder & 
Willem de Roo 56,25
B-lijn 1. Hetty van Geffen & Lieke Pie-
ters 59,72 2. Ria Habraken & Toon Ha-
braken 59,51 3. Marijn van de Akker 
& Evert Vugs 58,68 
C-lijn (1) Hermien Botter & Dick Botter 
60,07 (1) Francine Versantvoort & Ro-
mano van der Meyden 60,07 (3) Mie-
ke Vugs & Johan van Bakel 59,03 (3) 
Harrie Hol & Ad van Kaathoven 59,03

BC De Neul

Uitslagen 13/10: 
A-lijn : 1. Mia Poels en Peter Wage-
naar 62.19 % 2. Nellie Vervoort en Ad 
Vervoort 61.25 % 3. Harrie van Erp en 
Harry Hutschemaekers 57.81 %. B-
lijn : 1. Truus van Heesch en Nelleke 
Kappen 65.94 % 2. Mies Stroeken en 
Jos Jansen 63.13 % 3. Anneke Majoor 
en Johan van Bakel 62.19 %. C-lijn : 
1. Annie Kastelijn en Corrie Kastelijn 
67.50 % 2. Lenie van Rooy en Mari-
anne Timmermans 58.13 % 3. Ans van 

Bakel en Riky van de Schoot 56.88 %.

Uitslagen 6/10: 
A-lijn: 1. Harrie van Erp en Harry Hut-
schemaekers 63.43 %  en Mia Poels en 
Peter Wagenaar 63.43 % 3. Ria Ha-
braken en Toon Habraken  62.50%.B-
lijn : 1. Henny van de Linden en Ria 
Theunis 61.20 % 2. Mieke Vugs en 
Evert Vugs 57.81% 3. Wim van Ier-
sel en Peter Schepers 55.99 % . C-lijn: 
1. Tineke Klomp en Anneke Majoor 
68.06 % 2. Ria Damen en Annie Ste-
vens 59.95 % 3. Lenie van Rooy en 
Marianne Timmermans 57.41 %.

BC De Beckart

Uitslagen van 9/10: 
A-lijn : 1. Mia Poels en Annie Stevens  
68.09 % 2. Harrie en Jan van Erp 
62.84 % 3. Riet van de Laar en Zus 
van de Rijt 60.41 %.B-lijn : 1. Anny 
en Corrie Dortmans 61.97% 2. Anny 
en Lena van Acht 55.20 % 3. Ans van 
de Laar en Janneke van Oosterhout 
52.08 %.

Bridgeclub J.V.G.

Uitslag 8 okt. 
1 : Harrie en Toon v .Erp met 70.40%, 
2/3: Riek v. Hoof - Nelly Philipsen   en 
Nelly en Jan  Seegers  56,66%.4: An 
v.Genugten – Wil v.Gerwen 54,16%.

B.C “d’n einder ‘05”

Uitslag 8/10: 
A lIjn.1. Mia Poels- Ria v Zon 65.63 
% 2. Marie-Catrien Wielens- Jan v.d. 
Velden 57.81 % 3. Truus v. Heesch- 
Addie Rijkers 56.77 % . B lijn 1. Netty 
v Dijck- Rinus Kuiers 61.11 % 2. Ad 
v.d.Brand- Leny Wijn 59.72 % 3. Le-
nie Gruithuijzen- Carla v.d.Wetering 
56.25 %. Zie ook: www.deneinder.nl

BC ’t Koffertje

Uitslag van 13/10:
A-lijn: 1 Tonnie & Ton van Acht 61,50; 
2 Corry & Jos van der Hamsvoort 
60,92; 3 Hetty van Geffen & Wil Schil-
der 60,90
B-lijn: 1 Nicole van de Berg & Theo van 
Geffen 66,11; 2 Thea van de Aker & 
Christ Verhoeven 65,51; 3 Bep Ma-
chielsen & Heleen Voets 57,57
C-lijn: 1 Wilma van den Biggelaar & 
Jan Janssen 81,94; 2 Jos van Acht & 
Martien Hulsen 55,21; 3 Bets van der 
Ven & Rietje Vianen 54,86

zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbal Competitie

Uitslagen
Pijnappels/van Schijndel – 
twinscooking.nl 3-2
Afisca – Wetering Boys 5-1
van Ouds - Rewi/van Acht   4-6
Woonwinkel - Huiskens  8-2  
Van Kasteren - Amigos/
van Dijk Schilder    0-5
Krans - Bart Klerkx/
Brabant Sports     2-3
Gerits/d’n Dommel - 
Schildersbedrijf Harks  3-3

Programma vrij 17/10:
Royal Queen Seeds - 
RooiPresenteert.nl 19.30u 
www.twinscooking.nl - 
Wetering Boys 20.15u 
Afisca - van Ouds 21.00u 
Rewi / van Acht – Huiskens 21.45u 
 
Programma ma 20/10:
Amigos /van Dijk Schilder - 
Pijnappels / van Schijndel 21.00u  
Van Kasteren  - Woonwinkel  21.45u

hardlopen

Tijden Fortuna ’67 van Eindhoven 
Marathon 
Estafette marathon 42.300 m
Saskia Boonstoppel 10.600 m 1.04.55
Marco Verbeek 9.900 m 40.29
Patrick Sanders 10.600 m 42.17
Irene van der Velden 11.200 m 59.18
Totale tijd 3.26.59 

Mannen40 Halve marathon
John Welvaarts 1 .28.04 
Edward van Acht 1.34.47 
Gert-Jan van Thienen 1.38.03 
Bart van de Sande 1.41.19 
Peter Smulders 1.51.12
Andre Olislagers 1.51.10

Mannen45 Halve marathon
Eric van den Oetelaar 1.33.13 
Art Vissers 1.35.46
Martijn van Iersel 1.36.50

Mannen50 Halve marathon
Ronald van der Endt 1.44.19
Mari Leenderts 1.47.53

Mannen55 Halve marathon
Henry Wijffelaars 1.34.38
Pierre Lardenois 1.45.53
Dick Swinkels 2.02.56
Frans Gezelle Meerburg 2.08.53

Mannen60 Halve marathon
Jos van Uden 1.52.12
Henk Heijmans 2.01.45
Henk Strik 2.18.20

Mannen65 Halve marathon
Wim van Vugt 2.02.19
Peter Hellings 2.16.26

Vrouwen Halve marathon
Lisan van de Wijdeven 1.52.22
Moniek Vijfvinkel 2.14.17

Vrouwen35 Halve marathon
Pam van den Hurk 2.04.23
Astrid Keeren 2.10.05
Manon van de Biggelaar 2.11.12

Vrouwen40 Halve marathon
Lisette van der Kallen 2.05.37
Hetty van de Sande 2.12.27
Conny van den Biggelaar 2.19.57

Vrouwen45 Halve marathon
Janine Donkers 2.12.18

Vrouwen50 Halve marathon
Ingrid Jansen 1.46.02
Astrid Dillen 1.49.06

Vrouwen55 Halve marathon
Rikie Huyberts 1.42.03
Tineke Mous 1.42.45
Antoinette van de Laar 1.44.11

  
 

basketbal
 

 
BV ROOI

Uitslagen
BV Rooi U12-Gennep Cougars U12 44-10
BV Rooi U20-Yellow Sox U20 75-59
BV Rooi D1-Springfield D3 41-48
BV Rooi H1-OBC H1 77-64

Programma 18/10:
Deurne Pioneers U20-BV Rooi U20 17:00
Den Dungk D3-BV Rooi D1 18:00

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst
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Sint Oedenrode

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

Sint Oedenrode

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

Programma 
informatie 
TV-Meierij

Rooi Actueel met nieuws, actuali-
teiten en trends in korte uitzendin-
gen. 
Uitzending: elk heel uur, vlak voor 
alle andere programma’s.

Rondje Rooi
Vanaf 9 oktober zijn in Rondje Rooi 
de navolgende onderwerpen voor-
zien: 
Oprichting wijkraad Kienehoef, 
Kinderbos en Cathalijne - KBO 
Boskant 50 jaar jong – Werelddie-
rendag - Nationale Ouderendag 
vervult vele wensen  - Wegwijs in 
“nieuwe” Martinuspassage - Voet-
balderby Nijnsel – Ollandia - Bieb-
punten voor jeugd in basisscholen 
kerkdorpen.

Uitzending op de volgende tijden:
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

UItzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via KPN 
op kanaal 559.TRINED op kanaal 
12.
OnsBrabantNet digitaal via kanaal 
38, analoog op 792 MHz. Via UPC 
analoog op 256 MHz.

Internet
Met nieuws, informatie, veel foto’s 
en films is TV Meierij wereldwijd te 
volgen 
via www.tvmeierij.nl 

Facebook
Met achtergronden, foto’s en meer 
…  op: www.facebook.com/tvmeierij

4 juni 2014 - 3 juni 2015
Dansen KBO - 

iedere woensdagmiddag
De Ontmoeting 

5 juli 2014 - 4 juli 2015
Dansen KBO 

1e zaterdag vd maand
De Ontmoeting 

12 oktober - 19 december 
Tentoonstelling Lena Bakker-Strijbos

Mariendael 

15 oktober 
Biergilde

café Van Ouds 

18 oktober 
Mojo Hand rythm & bluesband

de Ossekop 

18 oktober 
kofferbakverkoop

 en speelgoedbeurs
rondom kermisterrein Boskant 

18 - 21 oktober 
Boskant Kermis

Boskant 

18 oktober 
BPM

de Beurs 

19 oktober 
Koppelkoersfi etsen

Boskant 

19 oktober 
OLAT herfsttocht

Olland 

19 oktober 
Speelgoed- en kledingmarkt 

Meerschot
Heistraat 22 

19 oktober 
Koopje Live

de Beurs 

20 oktober 
Kienavond KV Nijnsel

de Beckart 

22 oktober 
Seniorendag

Odendael 

25 - 26 oktober 
Klompentoernooi Dai Ippo

De Streepen 

25 - 26 oktober 
The Crazy Ladies Day
Kasteel Henkenshage 

25 oktober 
Tiona Blaasmuziek Plus

de Beckart 

25 oktober 
70’s & 80’s party 
met ABBA tribute

de Beurs 

25 oktober 
IVN Nachtwandeling

Olland 

26 oktober 
Kim’s Lady Event

de Beurs 

26 oktober
Paranormale beurs

Meerschoot 

26 oktober 
Sunday afternoon Jazz

open jazz podium
de Ossekop 

28 oktober 
Creatieve spirituele workshop 

‘In je kracht!’
Mariëndael 

29 oktober 
Spectaculaire Whiskyproeverij

The Old Pipe 

30 oktober 
“Muziekverkenningen”: 

muziek door de eeuwen heen
Odendael 

31 oktober 
lezing Frank Westerman

de Knoptoren

1 november
Marlon Kicken met 

‘Nee Gij!’
Mariendael 

5 november 
Bloedsuiker testdag

Apotheek 

7 november 
Filmtheater Mariendael presenteert 

‘Séraphine’
Mariendael 

8 november 
Elf-elf bal
De Beurs 

8 - 9 november 
Vogeltentoonstelling

Zwembadweg 62 

8 november 
Wildmen Bluesband

de Ossekop 

9 november 
NJA Jubileum Promsconcert

sporthal de Streepen 

9 november 
Swing Unlimited

de Ossekop 

9 november
Orgelconcert 

František Vaníček
Martinuskerk 

10 november
Dag van de Mantelzorg 

Sint-Oedenrode 

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl bel 0413 479322 of mail 
redactie@demooirooikrant.nl

Hier kan uw 

advertentie 
staan

“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.

ONDERNEMERS OPGELET!
Alles onder één dak.
Uw advertentie doorgeplaatst in de regio, 
voor gunstige tarieven.

• Eén voordelig tarief 
• Eén aanspreekpunt 
• Eén factuur 
• Maximale dekking en bereik, dus optimaal rendement! 

Doorplaatsen in Nuenen, Laarbeek, Mierlo, Maasdriel, 
Bernheze, Veghel, Schijndel, Boxtel, Best, Son en Breugel? 
Doorplaatsen in heel de regio is mogelijk. 
Bel: 0413-479322 / redactie@demooirooikrant.nl




