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Folders deze week:

Formido 
Roxs Elektro

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode, 
tel: 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

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

Nieuwstraat 24, 5691 AC  Son

Winter kinder
collectie nu in

de winkel!

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

SEBASTIAN 
CHELLOPHANES

VOOR MEER INFO ZIE
WWW. SAVOHS.NL

ACTIE

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Genieten van mode en paarden in MooiRooi

Het Rooise centrum stond zondag 
weer bol van de activiteiten. Op 
het Kerkplein lieten de kleding- en 
schoenenzaken de nieuwste mo-
detrends zien. Nauwelijks honderd 
meter daarvandaan, op de Markt 
voor het oude gemeentehuis, was 
het smullen voor de paardenlief-

hebbers. Daar was voor de mid-
dag de traditionele paardenkeu-
ring. Na de middag kon iedereen 
zien welke krachten en élégance 
een trekpaard in zich heeft. Tussen 
alle bedrijven door was het op de 
terrassen goed toeven.
» lees meer op pag. 6

Abraham- en Sarahdag na 33 jaar 
nog steeds een succes!

Alweer voor de 33e keer kwamen 
afgelopen zaterdag de Rooise 
vijftigjarigen bij elkaar. De Abra-
ham- en Sarahdag, was dit jaar 
voor iedereen die in het schooljaar 
1974-1975 in de zesde klas van 
een Rooise basisschool zat. Voor 
sommige van de 225 aanwezige 
Abrahams en Sarahs was het een 
weerzien na heel lange tijd. Weer 

anderen komen elkaar nog regel-
matig tegen, maar de reünie was 
voor iedereen een groot feest.

Eigenlijk zat de stemming er za-
terdag al meteen bij binnenkomst 
goed in. De oude klasgenoten wa-
ren doorgaans snel gevonden en 
onder het genot van een kopje kof-
fie werden de eerste herinneringen 
opgehaald. Maar, “Hoe gaat het 
met jou? Wat doe je tegenwoor-
dig? Waar woon je nu? Heb je kin-
deren en zo ja hoeveel?”, waren in 
het eerste uur toch wel de meest 
gestelde vragen.

Van heinde en verre
Twee van de drie deelnemers aan 
het feest woont nog steeds of 
weer in Sint-Oedenrode. Van de 
anderen wonen de meesten ook 
nog steeds in de omgeving. Toch 
zijn enkele Rooienaren in de loop 
der jaren verder van huis verzeild 
geraakt. Er moesten zelfs mensen 
uit België en Frankrijk komen om 
er zaterdag bij te kunnen zijn.

Een splinternieuwe school
Lidwien van Vijfeijken en Ine van 
Nuland halen samen herinnerin-
gen op. Ze zaten beiden in Nijnsel 
op school. Ine kan zich vooral her-
inneren dat het de school nieuw 
was. Zij kwam op haar negende in 
Nijnsel wonen en mocht meteen 
naar een splinternieuwe school. 
» lees meer op pag. 28 & 29

DIERENDAG FOTOWEDSTRIJD
Heeft u een leuke, grappige, mooie en/of ontroerende foto van uw (huis)
dier: binnenkort is het weer dierendag en dus houden we weer de tradi-
tionele dierendag fotowedstrijd! Vorig jaar kregen we enorm veel leuke 
en ludieke foto’s toegestuurd. Natuurlijk willen we daar iedereen van la-
ten meegenieten. Alle foto's die binnenkomen worden opgehangen in de 
etalage van dierenspeciaalzaak De Borchmolen aan de Borchmolendijk. 
Stem op de leukste foto door in de winkel uw favoriet door te geven.
T/m vrijdag 4 oktober kan er gestemd worden. Op 9 oktober komt de 
winnaar in de krant, samen met vele andere geweldige plaatjes! Stuur uw 
foto(s) naar redactie@demooirooikrant.nl en maak kans op een fantas-
tisch dierenpakket van dierenspeciaalzaak De Borchmolen!

ZIE DE 
SPECIALE 

AANBIEDING
OP PAGINA 25

Weekend van het varken bij varkenshandel van 
den Berkmortel

Opening Puur Brabant met 
boerderijwinkel ‘Ons Thuis’

Wist je dat een vrouwtjesvarken 
dat al eens biggetjes heeft gehad, 
een zeug heet? En dat ze bij de 
varkenshouder meestal zo’n vier 
weken in de dekstal staan, voor-
dat ze kunstmatig geïnsemineerd 
worden? Bij vele varkenshouders 
kon het publiek afgelopen week-
end dit soort wetenswaardighe-
den leren. Ook bij varkenshan-
del van den Berkmortel kon men 
zondag de stal binnenstappen. 
Het kijkje in de keuken kreeg zelfs 

letterlijk gestalte door de opening 
van Puur Brabant en boerderij-
winkel ‘Ons Thuis’. 

» lees meer op pag. 2

- Zwembad de Neul

boerderijwinkel ‘Ons Thuis’
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven
José Munster

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

Bosseweg 1 (5682 BA) Best
Postbus 55 (5680 AB) Best

T: 0499 – 820 208
F: 0499 – 820 207
E: info@bestlaw.nl

I: www.bestlawincasso.nl

Snel en kosteloos 
uw geldvorderingen 

incasseren.

Wij huilen om de stilte na jouw bestaan
Het verdriet omdat er geen afscheid was
Wij huilen omdat jij zo eenzaam bent gegaan
Omdat de dood jou zo plots heeft verrast

Met grote droefheid laten wij u weten dat onze zoon en mijn broer 
in zijn slaap is overleden

Mark Welleman
∗ Stolwijk, 17 december 1971  † Sint-Oedenrode, 10 september 2013

Sint-Oedenrode: Ko en Annalies

Sint-Oedenrode: Edwin

Sweelinckplein 12
Sint-Oedenrode

Correspondentieadres:
Oranje Nassaulaan 221
5491 HG Sint-Oedenrode

De crematiedienst zal worden gehouden op donderdag 19 september om 14.00 
uur in crematorium Uden, Belgenlaan 11 in Uden.

Mark is in Rouwcentrum Kuis, Sluisplein 58 in Sint-Oedenrode, alwaar geen
bezoek.

OVERLĲDENSBERICHTEN

Als iemand liefs ons verlaat, is het de liefde die overblijft 
en de mooie herinneringen die hij achterlaat.

Wij willen graag iedereen bedanken voor het warme medeleven 
na het plotselinge overlijden van mijn lieve man

ons pap, broer en zwager

FRANS VAN DE WIJDEVEN
De lieve woorden, de velen kaarten, bloemen 

en de grote belangstelling ti jdens de uitvaartdienst zijn voor ons een 
grote steun en troost.

Jeanne, Joris en Annemarie van de Wijdeven

Sint Oedenrode, september 2013

DANKBETUIGING

Plaats gratis uw reactie op 
Rooise familieberichten, 

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

1 oktober
Gelukstrekking

Koop nu uw Gelukslot!

Borchgrave 41
5492AT St Oedenrode

0413-477049

Door: Ria Balk

Het was een drukte van belang, 
maar dat was gelukkig geen enkel 
probleem. Direct bij de ingang kreeg 
iedereen een wegwijzer uitgereikt, 
zodat niemand iets hoefde te mis-
sen. Er was van alles te doen voor 
de hele familie. Hoewel veel kinde-
ren zich al genoeg vermaakten op 
de enorme zandberg met glijbanen 
achterop het erf, konden ze ook nog 
snuitschieten, ponyrijden, biggen 
knuffelen, tractorrijden, een kijkje 
nemen in de kinderboerderij en ui-
teraard in de varkensstallen. Zeer 
toepasselijk gekleed, in T-shirts met 
de opdruk ‘Pigs are cool’, liet zelfs 
blaasorkest Toeternietoe van zich 
horen. “Tijdens een benefietavond 
voor ‘Big Challenge’ heeft van den 
Berkmortel van ons deze serenade 
gekocht”, gaf één van de muzikan-
ten aan. 
Om de varkenshandel naar buiten 
toe uit te dragen, liepen niet alleen 
medewerkers van varkenshouder 
van den Berkmortel rond om uitleg 
te geven. Verschillende vrijwilligers 
vanuit andere varkenshouderijen 
hielpen een handje mee. “Vandaag 

kunnen we mensen een beter beeld 
geven hoe het er echt aan toe gaat”, 
aldus Hans Couwenberg.  “Men-
sen verbazen zich over de ruimte en 
over de mechaniek.” “Wat zien ze 
er schoon uit!” riep een vrouw uit. 
Blijkbaar was zij niet de enige die 
daarover haar verwondering uit-
sprak. “Varkens zijn best schone die-
ren”, lachte Hans, “ze gaan echt niet 
in hun eigen mest rollen.”

Ook de boerderijwinkel werd uitge-
breid bewonderd. Veel mensen wa-
ren bijzonder onder de indruk van het 
uitgebreide assortiment aan vers en 
bereid vlees en kant-en-klaar bereide 
gerechten. “De afgelopen weken is 
het een drukte van belang geweest 
om alles op tijd klaar te krijgen, maar 
het is toch gelukt”, gaf Doreen van 
den Berkmortel aan. Samen met Ben-
ny Verhagen heeft zij Puur Brabant 
tot stand gebracht. Bestellingen kon-
den ter plekke worden doorgegeven 
en vanaf nu kunnen klanten verse en 
bereide Brabantse vleesproducten via 
de webwinkel bestellen, om het ver-
volgens bij ‘Ons Thuis’ op te halen. 
Kijk op www.puurbrabant.nl voor 
meer informatie.

Vervolg voorpagina
Opening Puur Brabant met 
boerderijwinkel ‘Ons Thuis’
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  bakkerij bekk
er

s

bij besteding 

van 5 euro

4 krentenbollen

1,00

t/m 8 oktober

Roomboter
croissants

4 halen
3 betalen

t/m 8 oktober

niet ver  wel vers
van de boom

Er zijn weer volop verse appeltjes en 
daarmee bakken wij dit appeltjes brood. 
Een heerlijke volkoren tarwebol gevuld 
met verse appeltjes en kaneel. 

Hertog Hendrikstraat 14, SINT-OEDENRODE   –   Lieshoutseweg 26, NIJNSEL   –   Raadhuisplein 9, SON   –   Bunders 84, VEGHEl   –   Van de Elsenstraat 2, BREUGEL   –   Ouverture 222, EINDHOVEN   –   Markt 8, SCHIJNDEL   -   Markstraat 15, UDEN www.bakkerijbekkers.nl   –   KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSHOP

Appeltjes-
brood

2,00

2 weken geldig t/m 8 oktober

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

Mariëndael: groei in resultaten, maar ook in zorgen 
Terwijl Mariëndael betere bedrijfs-
resultaten neerzet en daarvoor van 
verschillende kanten complimenten 
ontvangt, groeit ook hun zorg voor 
de financiële toekomst als gevolg 
van bezuinigingen bij de gemeente. 
Dat laatste was begin deze maand 
aanleiding voor penningmeester Bas 
de la Parra om zijn functie neer te 
leggen.   

“Wij delen zijn zorg” aldus stichtings-
voorzitter Gijs van der Wilt. “Maar 
wij zijn constant in constructief over-
leg met wethouder Hendriks om hier 
een oplossing voor te vinden”.
De la Parra trad al eerder terug, als 
bestuurslid van de stichting, van-
wege “de reeks van jaren van slechte 
exploitatieresultaten, falend ma-
nagement/bestuur, geen uitzicht op 
verbetering en continuïteitsproble-
men in het verschiet” schreef hij in 
een mail aan wethouder Jeanne Hen-
driks. “Niet alleen het toenmalige 
bestuur trof blaam: ook de gemeente 
in haar toezicht op de besteding van 
de door haar verstrekte financiële 
ondersteuning. Dit laatste vormde 
de reden dat ik je toen over de gang 

van zaken heb geïnformeerd met het 
verzoek om actie te ondernemen”.
Het bestuur brokkelde verder af en 
eind 2011 vroeg Hendriks of De la 
Parra in het nieuwe bestuur de rol 
van penningmeester op zich te ne-
men. “Dit heb ik gedaan, ervan 
uitgaande dat dit slechts voor een 
paar maanden was (totdat er duide-
lijkheid over de toekomst van Mari-
endael zou zijn)” aldus De la Parra, 
die vervolgens aangaf wat er nodig 
was om het gebouw exploiteerbaar 
te maken/houden. Naast een beter 
exploitatieresultaat zou dat ook een 
extra jaarlijkse subsidie van € 30.000 
moeten zijn, en een oplossing voor 
het achterstallig onderhoud gebouw 
en inventaris, waarvoor geen re-
serves aanwezig waren. Want men 
voorzag een substantiële terugloop 
in huuropbrengsten van de ‘perma-
nente huurders’ die onmogelijk uit 
de exploitatie kon worden terugver-
diend. 
In plaats van die € 30.000 subsi-
die, kreeg Mariëndael echter een 
subsidiekorting aan zijn broek van 
€ 20.000. De gemeente stond ook 
niet garant voor de betaling van ach-

terstallig onderhoud, respectievelijk 
compensatie van terugvallende (per-
manente) huurinkomsten. 

In de voorbereidingscommissie van 
vorige week dinsdag vroeg Jos Wijn 
(DGS) de wethouder naar een reac-
tie op de mail. Hendriks bevestigde 
deze. Ze beklemtoonde echter vol 
lof te zijn over de wijze waarop het 
huidige bestuur resultaten boekt met 
activiteiten,  initiatieven en het ver-
zetten van de bakens. “Maar Mari-
endael heeft een zelfstandig stich-
tingsbestuur. Als gemeente hebben 
wij geen financiële verplichtingen 
naar hen”.
Desgevraagd noemt stichtingsvoor-
zitter Van der Wilt verbeteringen die 
door de nieuwe koers zijn behaald. 
“Het filmtheater bijvoorbeeld trok 
weinig bezoekers. Tegenwoordig 
trekken we steeds volle zalen. Het 
aantal theatervoorstellingen is te-
ruggebracht, de PR-kant krijgt meer 
aandacht” en zo nog enkele meer. 
Het rendement kan nog veel ver-
der worden verbeterd, geeft hij aan. 
“We zijn nog niet op de helft van 
onze mogelijkheden.”

Waterschap De Dommel trekt wateronttrekkingsverbod in
Waterschap De Dommel trekt maan-
dag 16 september het verbod in op 
het onttrekken van water uit beken 
en sloten. Dit geldt voor het gehele 
beheergebied van Waterschap De 
Dommel. Door de regenachtige da-
gen afgelopen week zijn de afvoeren 
boven de 15%-norm gekomen. Als 
de hoeveelheid water die door een 
beek stroomt onder de 10% komt 
van een gemiddelde afvoer, dan kan 
het waterschap een onttrekkings-
verbod afkondigen. Komt de afvoer 
weer boven de 15% met de ver-
wachting dat dat voor een langere 
periode zo is, dan wordt het verbod 
weer ingetrokken.

Weer voldoende water in nagenoeg 
alle sloten en beken
Op 17 juli heeft het waterschap een 
verbod voor het onttrekken van wa-
ter uit beken en sloten ingesteld om 
een noodzakelijke minimale hoeveel-
heid water in die beken te behouden. 
Daarmee wordt de flora en fauna 
tijdens extreem droge periodes be-

schermd. Oppervlaktewater wordt, 
als er geen verbod geldt, onder ande-
re gebruikt voor beregening van ge-
wassen en voor het drenken van vee.

Bijzonder droge julimaand
De afgelopen tien jaar heeft het Wa-
terschap De Dommel jaarlijks een 
onttrekkingsverbod ingesteld met 
uitzondering van 2008. In de meeste 
jaren werd zo’n onttrekkingsverbod 
al in mei of juni afgekondigd. Dit jaar 
was dat pas in juli, mede door het 
koele voorjaar. De verdamping, een 
niet te verwaarloze factor, bleef in 
die periode klein. In de zomermaan-
den valt gemiddeld 80 mm neerslag. 
In 2013 is er in de zeer warme zo-
mermaand juli slechts 32 mm neer-
slag gevallen, terwijl de verdamping 
114 mm bedroeg. Het verschil tussen 
neerslag en verdamping noemen we 
‘neerslagtekort’, een getal dat aan-
geeft hoe droog het eigenlijk is. Het 
neerslagtekort over de periode april 
tot en met augustus bleef beperkt tot 
circa 180 mm. In het recordjaar 1976 

was dat meer dan 300 mm.

Maatregelen tegen droogte
Het waterschap werkt dagelijks aan 
de bestrijding van de verdroging 
in Brabant op langere termijn. Het 
neemt maatregelen om water in nat-
te tijden langer vast te houden (wa-
terconservering) om dat dan weer in 
droge tijden beschikbaar te hebben 
voor de landbouw en de natuur. Het 
waterschap gaat er hierbij vanuit dat 
we steeds vaker en langer te maken 
krijgen met perioden van extreme 
droogte. Afgelopen jaren zijn hier-
voor al veel kleine stuwtjes geplaatst 
in sloten en beken, waarmee het wa-
terschap, maar ook landbouwers en 
natuurterreinbeheerders het peil kun-
nen regelen en zo water langer vast 
kunnen houden. De komende jaren 
gaan we door met het nemen van 
zulke maatregelen. Dat doen we door 
in onze eigen uitvoeringsprojecten de 
mogelijkheden voor waterconserve-
ring te benutten en initiatieven van 
anderen te ondersteunen. 

Fitselsteeg 15 | 5491TW Sint Oedenrode | 06-555 900 72
info@vanhoofhoveniers.nl | www.vanhoofhoveniers.nl

Van Hoof Hoveniersbedrijf richt zich voornamelijk op het 
ontwerpen, aanleggen, renoveren en onderhouden van 

tuinen.

Door onze vakkundigheid en ons breed assortiment aan 
werkzaamheden kunnen wij u het hele jaar door van dienst 

zijn. Dit geldt ook voor bedrijven en instellingen.

Van Hoof Hoveniersbedrijf heeft een schat aan ideeën en 
oplossingen om iedere ruimte om te vormen tot een 
droomtuin en vind altijd het juiste evenwicht tussen 

huis en tuin.

AANLEG     ONDERHOUD     RENOVATIE     ONTWERP

Fitselsteeg 15 | 5491TW Sint Oedenrode | 06-555 900 72

Ook voor een najaarsbeurt kunt u 
Van Hoof Hoveniersbedrijf bellen. 

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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Het dataverkeer neemt steeds verder toe. Wie ongestoord met hoge snelheid wil 

blijven internetten, zonder vertraging, kiest een glasvezelpakket van KPN. Je eigen 

verbinding vanaf de centrale tot in huis, waar niemand anders gebruik van kan maken. 

Dat is glasvezel. Ook als iedereen tegelijkertijd deelneemt aan het internetverkeer, 

kun jij met constante snelheid door. Nu en in de toekomst.

kpn winkel | kpn.com/filevrij | 0800 0115

Je eigen 
digitale snelweg met 

KPN Glasvezel

kpn doet ’t 
gewoon
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Rood staan: 
kun jij er chocola 
van maken?
Voor velen duurt de maand vaak net iets te 

lang. Aan het eind van hun budget hebben ze 

nog een aantal dagen over. Oftewel, ze staan 

rood: het saldo op hun betaalrekening is nega-

tief. Sommigen vinden het handig, dat dit kan. 

Soms is het dat ook, maar rood staan kost geld. 

Sterker nog. Ook al merk je er niet zoveel van, 

rood staan op je betaalrekening is een van de 

duurste vormen van lenen die er is. 

Vergelijk het met snoepen. Dat zakje chips of 

die chocoladereep elke dag, het lijkt niet veel. 

Tel je het op, dan is het toch een behoorlijke 

berg calorieën na een maand. Het komt erbij 

en gaat er niet vanzelf weer af. Hoewel dit bij 

rood staan net andersom is, gebeurt het even 

‘sluipend’: het gaat eraf en het komt er niet van-

zelf weer bij. Ander voorbeeld. Houd je tijdens 

de vakantie het thuisfront op de hoogte van 

je avonturen of bel je een paar keer met oma, 

dan betaal je ook ongemerkt. Gezelligheid kent 

geen tijd. De telefoonrekening bij thuiskomst 

wel: tijd is geld.

Af en toe rood staan doet voor de meesten van 

ons niet zo’n pijn aan de portemonnee. Maar 

als je elke maand rood staat, betaal je in een 

jaar toch al gauw een aardig bedrag. En dat is 

zonde, want vaak onnodig. Zeker als je rood 

staat en daarnaast wel geld op een spaar-

rekening hebt staan. Dan kun je eenvoudig 

besparen. Kwestie van opletten en zorgen dat 

je niet rood staat. Banken bieden genoeg mo-

gelijkheden om je saldo op je betaalrekening in 

de gaten te houden. Wij versturen bijvoorbeeld 

saldoattenties. Dat is een seintje als je saldo 

een ondergrens heeft bereikt. Voor die atten-

ties (een SMS of e-mail) hoef je niet te betalen. 

En als je dat wil, kun je bij ons automatisch geld 

van je spaarrekening naar je betaalrekening 

laten overschrijven zodra je rood staat. 

Zodoende kun je van rood staan chocola 

maken. Letterlijk. Beloon jezelf met een dikke 

reep! Nou ja, misschien is het gezonder om er 

iets anders mee te doen. Oma bellen bijvoor-

beeld. Maar dat is aan jou…

SNSBank.Schijndel@sns.nl

COLUMN - Wim Groot Kormelink

Intratuin Veghel, Heuvel 11
0413-350816. Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

t/m woensdag 25 september bij Intratuin Veghel

*   Alleen geldig tegen inlevering van deze bon 
bij Intratuin Veghel. 1 kortingsbon per klant.

Gratis appeltaart*

Hijswerk voor de bouw en particulier
- beton storten - asbestsanering golfplaten
- glasbewassing - uitvoerbaar als hoogwerker 
- spanten zetten - snoeiwerkzaamheden
- (intern) transport - (machine) verhuizingen
- opperwerkzaamheden - werkgebied BeNeLux en Dtsl

Dè specialist in verreikers met machinist 

info@verreikers.com

Actief in de natuur met “De Populier”

Bezig zijn in en met de wonder-
lijke wereld van onze Rooise na-
tuur. Dat is waar het om draait bij 
Jeugdnatuurwacht “De Populier”, 
en dit is weer te merken bij de in-
troductiedag van 14 september. 
Knutselen met natuurlijke mate-
rialen, beestjes onder de micro-
scoop bekijken en natuurvondsten 
bewonderen. Maar liefst zeven ac-
tiviteiten laten de nieuwe en oude 
leden zeker niet verveeld kijken.

Floor Goedhart en Inge Schaken-
raad maken een uiltje van dennen-
appels en andere boselementen, 
terwijl Frank Bax, één van de or-
ganisatoren, trots staat te vertellen 
waar het vandaag om draait. “Van-
daag is een introductiedag, waarbij 
we de kinderen zo breed mogelijk 
kennis willen laten maken met al-
lerlei natuurzaken. Er komen ieder 
jaar weer nieuwe leden bij, waarvan 
er heel veel uit groep zes komen. 
Degenen die zich inschrijven, kun-
nen het hele jaar door aan tien ac-
tiviteiten meedoen. Hieronder valt 
het wilgenknotten en het maken 
en ophangen van nestkastjes voor 

onze prachtige Rooise vogels.”

Een stukje verderop staat een tafel-
tje waar dode takken, mos en an-
dere dingen in liggen, om de ideale 
omgeving te vormen voor bodem-
diertjes. Een jongen stopt vrolijk 
een pissebed in een potje om hem 
vervolgens te bekijken met het ver-
grootglas. Dit is één van de bezig-
heden die amper begeleiding ver-
eist, maar er zijn ook opdrachten 

die toch even uitgelegd moeten 
worden. Bjorn van den Hurk, bege-
leider, zit aan een tafel waar aller-
lei zaden en foto’s van planten en 
voedsel op liggen. Maar wat moet 
hiermee gebeuren?

“De kinderen moeten bij elke 
foto van een plant en etenswaar 
de juiste zaadjes zoeken”, begint 
Bjorn. “Als ze deze opdracht goed 
doen, krijgen ze van mij een letter. 
Dit geldt ook voor de andere zes 
activiteiten, zodat ze aan het einde 
van de dag een woord van zeven 
letters kunnen maken. Het is leuk 
om de kennis die je hebt over te 
brengen op de kinderen, maar er 
zitten af en toe wel donderstenen 
bij”, lacht hij. “De ene interesseert 
het wat meer dan de ander, maar ik 
haal hoe dan ook genoeg voldoe-
ning uit dit werk. Dat kan ook niet 
anders, want ik houd het al acht 
jaar lang vol bij de leiding.”

Er is genoeg te doen en te leren 
bij “De Populier” en veel kinderen 
vinden het erg leuk. Zoals het er nu 
naar uitziet, gaat de Jeugdnatuur-
wacht een gezellig en leerzaam jaar 
tegemoet. 
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Aankomend weekend 20% korting op hele collectie

Shoeby viert feest: 
7,5 jaar in Sint-Oedenrode

Fanny Korte en haar Shoeby team 
in Sint-Oedenrode staan aan de 
vooravond van een bijzonder 
feestje. De winkel in het centrum 
van Sint-Oedenrode viert name-
lijk haar 7,5 jaar bestaan in dit 
dorp. Door de jaren heen heeft de 
winkel zich weten te profileren als 
een vaste waarde in de winkel-
straat. Veel vaste klanten – van 
jong tot oud, man of vrouw – weet 
de zaak met regelmaat te vinden. 
Daarom worden juist zij bij het 
feestje betrokken.

Shoeby is van oorsprong een Bra-
bants bedrijf met inmiddels meer 
dan 250 winkels in heel Nederland. 
In 31 jaar is het uitgegroeid tot een 
retail- en fullservice franchiseorga-
nisatie in Nederland en België. Sint-
Oedenrode maakte 7,5 jaar gele-
den kennis met Shoeby. Het was 
direct een mooie combinatie. Toen 
Fanny bijna een jaar geleden aan-
trad in de zaak aan het Kerkplein 
is er een frisse wind gaan waaien.

Nieuwe look voor de zaak
“In het begin was het even wen-
nen”, zegt Fanny. “Maar door de 
vriendelijkheid van de mensen had 
ik het hier als snel naar mijn zin. 
Vanaf het begin ben ik samen met 
mijn team veel met de winkel bezig 
geweest. Er werden nieuwe han-
gers aangeschaft en het interieur 
kreeg een opknapbeurt. Nu ziet 
alles er weer veel frisser en beter 
uit.” Fanny heeft gelijk. De win-
kel heeft meer smoel gekregen. Er 
is een duidelijk onderscheid in de 
zaak. De mannen weten waar ze 
moeten zijn, de vrouwen hebben 
een eigen afdeling en ook de kids 

worden automatisch naar hun kle-
ding ‘gezogen’.  

Jouw Personal Shopper
Eigenzinnige fashion, maximaal 
winkelgemak en steevast scherp ge-
prijsd; bij Shoeby weten ze waar het 
om draait. Ze combineren de beste 
basics met de laatste fashiontrends. 
Bij alle Shoeby winkels vind je 
voortaan een eigen stilist, dus ook 
in Sint-Oedenrode. “In principe 
werkten we al met Personal Shop-
pers, maar nu heeft dat een naam 
gekregen. Iedereen die hier werkt 
volgt er een speciale opleiding 
voor”, legt de filiaalleidster uit. 
Welke kleur staat je het mooist? 
Wat draag je op die fijne jeans? 
Jouw Personal Shopper geeft het 
beste modeadvies op maat en helpt 
kledingstukken te combineren. Dat 
maakt het vinden van jouw unieke, 
eigen stijl een stuk gemakkelijk en 
leuker.

20% korting op de hele collectie
Shoeby Sint-Oedenrode pakt flink 
uit tijdens het jubileumfeest van 
deze week. Vanaf vandaag tot en 
met aanstaande zaterdag geldt 
op de hele collectie een prachtige 
korting van maar liefst 20%! Dat 
is nog eens feest! Fanny: “Behalve 
deze fikse korting is er nog meer te 
doen. De winkel zal van binnen en 
buiten mooi versierd zijn, er komt 
een ballonnenclown en er worden 
workshops make-up gegeven. We 
heten iedereen van harte welkom!”

Shoeby,  
Kerkplein 10, Sint-Oedenrode, 
Tel.: 0413-477423, 
www.shoeby.nl  

Uitslagen Bon-vur-Ton actie Mode 
koopzondag
Tijdens de koopzondag met mo-
deshows op het Kerkplein en de 
Fokpaardendag op de Markt kreeg 
de consument van de deelnemende 
winkeliers en horecaondernemers 
kanskaarten waarmee mooie prijzen 
te winnen waren. De Bon-vur-Ton 
actie is een initiatief van Centrum-
management Sint-Oedenrode met 
de bedoeling om de koopzondagen 
extra aantrekkelijk te maken voor 
het publiek. Elke keer wordt een 
zestal prijzen door verschillende 
winkeliers en horeca ter beschik-
king gesteld. Tot nu toe verloopt de 
medewerking van de Rooise onder-
nemers buiten verwachting.

De volgende personen hebben een 
mooie prijs gewonnen en zullen per-
soonlijk op de hoogte worden ge-
bracht. De prijzen zijn af te halen bij 
Slagerij Kluijtmans in de Kerkstraat.

Waardebon twv € 75,= van Pari 
Body Fashion
Dhr./mevr. Biesheuvel

Waardebon twv € 50,= 
van Welten Juweliers
Dhr/mevr A. Kraayvanger

Waardebon twv € 50,= 
van Schijvens Mode
Dhr./mevr. J. Aben

Waardebon twv € 37,50 
Café Tapperij D’n Dommel
Mevr. M. vd Zanden

Waardebon twv € 37,50 
Café Tapperij D’n Dommel
Mevr. Britt

Waardebon twv € 25,= 
van Pour Vous Schoenen
Dhr./mevr. van Erp

Centrummanagement 
Sint-Oedenrode wenst de winnaars 
veel plezier met hun prijzen.

Al in alle vroegte werd het oostelij-
ke deel van de Markt voorzien van 
een dun laagje zand.  Het duurde 
dan ook niet lang en er was niet 
meer te zien dat de andere 364 
dagen van jaar op die plaats hon-
derden ingeblikte paardenkrach-
ten parkeren. Nadat ook nog de 
nodige hekken op de juist plaats 
stonden, konden de eigenaren van 
de edele viervoeters zich bij de jury 
melden. Tientallen Trekpaarden, 
Haflingers, Shetlanders en Ap-
paloosa's werden aan de jury ge-
toond. Die deelde, na een deskun-
dige blik, de prijzen uit.

Aan de andere kant van de Markt 
en op het Kerkplein werd voor de 
middag nog volop gewerkt. Op de 
parkeerplaats voor de Albert Heijn 
was te zien hoe de mensen vroeger 

verhuisden. Althans daar was te 
zien hoe verschillende paarden en 
wagen werden opgetuigd voor de 
grote omtrek. Die grote omtrek, of 
te wel verhuizing, stond die zon-
dagmiddag op het programma. 
Weer iets verder, op het Kerkplein 
verrees een heuse catwalk. Terwijl 
DJ Rens de laatste kabels uitrolde 
naar de boxen, rolden vanuit de 
diverse kledingzaken de rekken 
met de nieuwste mode richting 
catwalk. Maar om klokslag halfeen 
was alles en iedereen klaar voor 
het middagprogramma.

Ondanks dat de bewolking de zon 
af en toe behoorlijk afschermde, 
kwamen vanaf een uur of twaalf 
steeds meer mensen naar de 
Markt en het Kerkplein. De ter-
rasjes liepen dan ook vrij snel vol. 

Zeker toen rond kwart voor één, 
de eerste van twee modeshows 
van start ging. Ruim drie kwartier 
lang kon het Rooise publiek ge-
nieten van de nieuwe herfst- en 
wintermode. Achtereenvolgens 
lieten mannequins van Schijvens, 
Stapperz & Kiddooz, Switch Fa-
shion & Lifestyle, Shoeby en Pour 
Vous, zien hoe u goed voor de dag 
kunt komen. Om twee uur was er 
nog een keer een modeshow. Bijna 
hetzelfde als om halfeen maar nu 
ook met Amigos Menswear. Ten-
slotte moeten ook de heren weten 
in welke kleding zij zich de komen-
de maanden moeten hullen.

Vervolg voorpagina

Genieten van mode en paarden in MooiRooi
7,5 jaar in Sint-Oedenrode

Fanny Korte en haar Shoeby team 
in Sint-Oedenrode staan aan de 
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*  De korting is geldig van 18 t/m 21 september 2013 op de originele prijs van de artikelen uit de hele collectie 
van Shoeby Sint-Oedenrode. Uitsluitend op vertoon of bij aanvraag van een Shoeby Card in de winkel. 

SHOEBY SINT-OEDENRODE
BESTAAT 7,5  JAAR!  
Vier dit met ons van woensdag 18 t/m zaterdag 21 september.

KIDS PARTY
COOL! Op 21 september is er van 13.00 tot 16.00 uur voor 
alle kids een ballonnenclown aanwezig! En die kan met zijn 
ballonnen bijna álles maken.

SHOEBY SINT-OEDENRODE

SHOEBY
VIERT FEEST

20%
KORTING*

OP DE HELE DAMES-, 
HEREN- EN KIDS-

COLLECTIE!

SHOEBYFASHION.COM                                    KERKPLEIN 10, SINT-OEDENRODE

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

Tip 4 Ze hebben ut in 
de vingers 

Maar wat zouden ze in de vingers 
hebben, de kneepjes van het car-
navalsfeest?
Van het tokkelen op een gitaar, 
de noten kraken, iets organiseren, 
een vakman, noem maar op, er is 
genoeg keuze van potentiële Pap-
gatse kandidaten die “ut in de vin-
gers hebben”. Met de andere tips 
erbij kunt u beslist nu ook gaan 
wegstrepen.

Wilt u al een gokje wagen, dan  
kunt u de oplossing versturen naar 
de voorzitter van de Prinskeuze-

commissie: Frans 
Habraken, 
Vresselseweg 39, 
5491PA 
Sint-Oedenrode.
Mailen mag na-
tuurlijk ook: ha-
brakenf@hetnet.nl
En bent u de eerste die het koppel 
goed heeft geraden, dan wordt u 
persoonlijk door onze neije hoog-
heid gefeliciteerd en krijgt u een 
overheerlijke fles Papgatwijn aan-
gereikt, en natuurlijk: De Eeuwige 
Papgatroem !!

Succes en tot volgende week !
PS Google:  pagat-carnaval-face-
book  en like en deel ons !

Op zoek naar de neije – tip 4

Opbrengst collecte voor KWF 
Kankerbestrijding

De collecte voor 
KWF Kankerbe-
strijding 2013 in 

Sint-Oedenrode heeft in totaal 
€ 8188.32 opgebracht. Wie de col-
lectant heeft gemist kan altijd een 
gift doen in de winkelbusjes die in 
bijna elke winkel in Sint-Oedenrode 
staan. Ook “vreemd” en “oud” geld 
is nog steeds welkom.

Met het geld dat de collectanten 
hebben opgehaald, kunnen we onze 
missie waar maken : minder kanker, 
meer genezing en een betere kwali-
teit van leven. 

Het bestuur van de KWF-afdeling 
Sint-Oedenrode dankt alle vrijwilli-
gers en inwoners voor hun bijdrage 
aan de collecte. 

14 september Nationale Monumentendag 
en Orgeldag rond de Sint- Martinuskerk

Het thema van dit jaar was 
Macht en Pracht en in onze ge-
meente waren 3 monumenten te 
bezichtigen, Kasteel Dommel-
rode, Sint-Martinuskerk en de 
Knoptoren.

Als onderdeel van deze monu-
mentendag vond zaterdagmor-
gen om 11.00 uur de officiële 
ingebruikname en overdracht 
plaats van het gerestaureerde 
torenuurwerk, van de Sint-Mar-
tinuskerk, aan het parochiebe-
stuur.

3 jaar geleden werd besloten om 
het uurwerk te restaureren bij 
Klokkengieterij Eijsbouts, waar 
het 1932 ook gemaakt is. Omdat 
het uurwerk niet beschadigd was 
en ook nog compleet kon Eijs-
bouts het weer in z’n oorspron-
kelijke mechanische staat terug-
brengen.

Met de overhandiging van de 

slinger van het toren-
uurwerk, door voorzit-
ter Fried van den Brand 
van de Stichting Behoud 
Martinuskerk aan pastoor 
Blom, heeft de Martinus-
kerk weer het prachtige 
torenuurwerk terug. De 
‘klokkenzolder’ werd ook 
meteen opgeknapt en de 
totale kosten, ongeveer 
€ 20.000,- zijn betaald 
door de Stichting Behoud 
Martinuskerk, de Stich-
ting Roois Cultureel Erf-
goed en via rijkssubsidie. 
Op het Kerkplein stond 
ook beiaard opgesteld.  
Deze werd bespeeld 
door Bert Augustus en het bla-
zersensemble van de Harmonie 
Nijnsel ondersteunde dit prach-
tige klokkenspel met als dirigent 
Jan Buil. 

Na afloop van dit miniconcert om 
12.30 uur kon men in de kerk, 

het Smitsorgel en de tentoonstel-
ling van de heilige Oda bewon-
deren. Verder kon men op deze 
Nationale Monumentendag naar 
het Kasteel Dommelrode en de 
Knoptoren, die ook beklommen 
mocht worden (155 treden).
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“ ’s Nachts lenzen dragen en 
dan de hele dag scherp 
zien zonder bril of lenzen.”

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

Stap eens vrijblijvend bij ons binnen en vraag naar 
Nachtlenzen.

®

PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 

Heuvel 18, Tel. 0413-472720 Sint Oedenrode

tel: 06-13775090 
Info@markook.nl 

Passi e voor koken, ong edwong en sfeer,

Italiaanse keuken, 

kookworkshops, streekproducten, 

wijn-spijscombinati e, wijnpro everij en, 

exclusi eve home cooking, koken op lokati e.k k l

Geslaagd tafelen

Het Gele Huis aan het Cathalijnepad 4

Honderden Rooise en niet 
Rooise mensen zijn langs dit 
‘gele huis’ gefietst of gelo-
pen zonder te weten dat in 
dit huis de bekende  kun-
stenaar en architect Herman 
Rademaker (1924) woonde. 
Deze unieke woning met 
atelier is in organische ar-
chitectuur gebouwd en is nu 
te koop. Herman Rademaker was 
ruim 20 jaar docent aan de acade-
mie voor industriële vormgeving 
in Eindhoven. Ook was hij betrok-
ken bij de eerste bouw van de TH 
en was hij ontwerper (designer) 
bij het Van Abbemuseum in de 
tijd van directeur Edy de Wilde. 
Ook schilderde en tekende  hij en 

maakte ook beelden. In 1986 ont-
wierp hij zijn eigen woning.

Nu is in zijn woning tot 27 oktober, 
op de zondagen van 13.00 uur t/m 
16.00 uur, een eenmalige unieke 
expositie te zien van zijn kunst, ont-
werpen en architectuur.

Tropicalparty Joy was een succes

Vrijdag 13 sept was de 1e Joy van 
dit seizoen met als thema Tropi-
calparty. De kids wisten ons weer 

goed te vinden. Buiten was het 
koud, maar binnen was het tro-
pisch warm....

Giften aan culturele instellingen: 
overheid betaalt 65% mee
Om de culturele instellingen 
enigszins te compenseren voor 
de verhoging van de btw op toe-
gangskaartjes, is een nieuwe fa-
ciliteit in de inkomstenbelasting 
geïntroduceerd. Een gift aan een 
culturele instelling, mits de drem-
pel wordt overschreden, mag na-
melijk voor 125% in aftrek wor-
den genomen.

Indien u 52% belasting betaalt 
over uw inkomsten (inkomens 
vanaf € 55.991) betekent dat 
een gift aan een culturele instel-
ling zorgt voor een aftrekpost van 
65%. Maar ook lagere inkomens-
groepen kunnen profiteren van 
deze faciliteit. U kunt namelijk uw 
inkomen eenvoudig verlagen en 

daardoor in aanmerking komen 
voor inkomensafhankelijke rege-
lingen zoals toeslagen, (aanvul-
lende) studiefinanciering voor de 
kinderen en het kindgebonden 
budget. Tegelijkertijd levert u een 
bijdrage aan het goede doel.

Maar hoe weet u nu of de be-
giftigde is aan te merken als een 
culturele instelling? Dit kan via de 
website van de Belastingdienst 
(zoekterm: anbi opzoeken) die 
voortaan aangeeft welke instel-
lingen cultureel zijn. In Sint-Oe-
denrode hebben de volgende in-
stellingen het predicaat ‘cultuur’ 
meegekregen: Stichting behoud 
Martinuskerk, de Boelaars-Hoeve, 
Kinderboerderij de Kienehoeve en 

Stichting Roois Cultureel Erfgoed.

Let u wel op dat bij periodieke gif-
ten (vooralsnog) een notariële akte 
benodigd is. Per 1 januari 2014 
zullen vermoedelijk wijzigingen 
worden doorgevoerd met betrek-
king tot de notariële akte. Er kan 
dan worden volstaan met een on-
line standaardformulier wat te zij-
ner tijd wordt gepubliceerd op de 
website van de Belastingdienst.

Wilt u hierover meer weten? 
Neem contact op met Ven de Ven 
Accountants | Adviseurs, te be-
reiken via 0413-491111, e-mail: 
info@vdven.nl, of loop gewoon 
even binnen op werkdagen tussen 
08.30 uur en 17.00 uur.

advertorial
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Daar kun je

mee thuis komen

Danscentrum Cultura / De Vriendschap 
start nieuw dansseizoen!
Afgelopen zondag 15 september 
vond de najaarseditie plaats van het 
Open Huis van danscentrum Cultura 
/ De Vriendschap in Boskant.

Dit open huis stond in het teken 
van vele workshops in vele dans-
stijlen waar bezoekers gratis aan 
deel konden nemen, maar ook de-
monstraties van dansparen waar 
het publiek zichtbaar van genoot!
Het Open Huis is een terugkerend 
evenement, als voorloper van het 
nieuwe dansseizoen dat vanaf 
deze week van start gaat! 6 dagen 
in week danslessen in vele stijlen, 
van stijldansen tot Zumba, van sal-
sa tot streetdance en van latin tot 
linedancing.
Vanaf dit seizoen heeft Cultura di-
verse beginnerscursussen op het 
programma staan. Op dinsdag- en 
woensdagavond zijn dit onder an-
dere beginners stijldansen voor zo-
wel jong als oud. Daarnaast zal op 
woensdag avond de cursus Salsa 
voor beginners weer van start 
gaan!
Nieuw op het programma is Zum-
batomic! Zumba is DE leukste wor-
kout, en bestaat uit een combinatie 
van dansen en fitnessbewegingen 
op opzwepende Latijns-Ameri-
kaanse muziek. Zumbatomic is ver-
gelijkbaar, maar dan speciaal in het 
leven geroepen voor kinderen van 
6 tot 16 jaar! Hebben de kinderen 
geen zin in sport? Zumbatomic 
zorgt ervoor dat ze op een leuke 
muziek toch aan beweging doen!

De Zumba voor volwassenen is 
tevens uitgebreid naar zowel de 
woensdagochtend, de woensdag-
avond en de donderdag avond.
Kortom, volop aanbod en het 
nieuwe dansseizoen voor een ieder 
die van dansen houdt! 
Kijk voor het volledige lesprogram-
ma op de website www.danscen-
trumcultura.nl of www.devriend-
schapboskant.nl
Voor meer informatie kunt u na-
tuurlijk altijd bellen.

Grand Cafe, Restaurant, Dans-
school & Partycentrum De Vriend-
schap / Danscentrum Cultura
Pastoor Teurlingsstraat 30
5492 EE St. Oedenrode (Boskant)
Tel: 0413 472572

WWW.PIXELBOXDESIGN.NL

RUUD VAN DE POL
HEUVEL 17 SINT-OEDENRODE
06 24809565
INFO@PIXELBOXDESIGN.NL

GRAFISCH ONTWERP
DRUKWERK
WEBSITES

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 
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Danielle
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Ons Clubke
Sint-Oedenrode heeft een enorm rijk verenigingsleven. Op allerlei 
gebieden komen mensen samen om te recreëren. Er wordt gesport, 
gezongen, gedanst, geschilderd, gedronken, gepraat en geknutseld. 
Allemaal in clubverband. In deze serie nemen we een kijkje in de keu-
ken van zoveel mogelijk verenigingen. Dat kan natuurlijk het beste via 
een actief lid. Deze weet vaak de ins en outs haarfijn weer te geven.

Naam: Gerrit van Roosmalen
Lid van: Carnavalsvereniging 
’t Skrothupke

Hoe is deze vereniging ontstaan?
“’t Skrothupke is in 1972 opge-
richt. Er zaten wat mensen aan de 
bar in café ’t Kofferen. Die werd 
toen gerund door Willem en 
Agnes van der Velden. Het groep-
je mensen besloot om een vereni-
ging op te richten. Het liefst een 
carnavalsvereniging. Toen naar 
een naam werd gezocht, kwam 
Agnes met de naam ’t Skrothup-
ke, want ‘gullie makt er altijd mar 
een skrothupke van’ zei ze.’”

Hoe lang ben je zelf al lid?
“Samen met mijn vrouw Wilma 
ben ik sinds 1991 lid.”

Omschrijf CV ’t Skrothupke 
eens.
“Het is één grote vriendenclub 
van mensen die affiniteit hebben 
met Carnaval, het mooiste feest 
van het jaar. Ook buiten Carna-
val om houden we van gezellig-
heid. We hebben regelmatig ac-
tiviteiten en binnen de club zijn 
er al vele hechte vriendschappen 
ontstaan. Met zijn allen hebben 
we veel meegemaakt. Hele mooi 
momenten, maar ook verdrietige 
gebeurtenissen. Zo zijn we al ver-
schillende leden op jonge leeftijd 
verloren. Dat heeft ons hechter 
gemaakt.”

Wat zijn de activiteiten die jullie 
ontplooien?
“We doen ieder jaar mee aan de 
optocht met een wagen of met 
een loopgroep. Daarnaast orga-
niseren we ieder jaar een vlooi-
enmarkt, het snertconcert tijdens 
Carnaval, het Nieuwjaarsconcert 
in ons thuishonk Oud Rooij, een 
Sinterklaasavond en een zomer-
uitstapje. Ik raad iedereen aan 
om lid te worden. Het kost maar 
vijftig euro per jaar en in het be-
gin mag je best even ‘stage lo-
pen’, haha.”

Wilt u dat uw vereniging in beeld 
komt via deze rubriek? 
Stuur dan een mailtje naar 
redactie@demooirooikrant.nl  

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

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

In samenwerking met 

Ron & KittyRon & Kitty
gaan trouwen op vrijdaggaan trouwen op vrijdaggaan trouwen op vrijdag

20 september 2013 20 september 2013 
om 14.00 uur in om 14.00 uur in 
de Knoptoren, de Knoptoren, 

Eerschotsestraat Eerschotsestraat 
te Sint-Oedenrode.te Sint-Oedenrode.

Geïnteresseerden zijn Geïnteresseerden zijn 
van harte welkom.van harte welkom.

De tijd heeft verliefdheid tot liefde gerijptDe tijd heeft verliefdheid tot liefde gerijpt

AL 20 JAAR VAKWERK

.....PROFESSIONALS IN LIJSTEN
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KWALITEIT MAAKT GELUKKIG

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:

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

13 september 2013
11:36 uur - 3165 gram - 49 cm

Zoon van Michael Toelen 
en Dorette van Heeswijk

Pastoor Smitsstraat 4 - 5491 XN Olland

Kraamfeest zondag 13 oktober 
van 16:00 tot 20:00 uur

Illustratie: Rianne Brugman

Namens De Vriendschap 
willen we de organisatie 

van het Abraham en 
Sarahfeest bedanken voor 
de � jne samenwerking. Dit 

heeft geleid tot een 
prachtig editie van het 
Abraham & Sarahfeest! 

We hopen dat iedereen die 
is geweest van deze dag 

heeft genoten!

Dennis, Paul en 
het personeel.

Pastoor Teurlingsstraat 30a 
5492 EE Sint Oedenrode 

Telefoon 0413 472572
 info@devriendschapboskant.nl
www.devriendschapboskant.nl

Ron, Profi ciat!

Volg je droom!

Houthandel Smetsers 
bedankt iedereen 

voor de belangstelling, 
alle felicitaties en kados 

die wij mochten ontvangen 
bij ons 50-jarig jubileum

Bedankt 
voor de leuke en spontane 

reacties die we mochten 
ontvangen voor 

ons mam 
d'r 100-ste verjaardag

Kinderen van Zandvoort

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

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

Alfred Nobelstraat 6, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-479104 www.autochristiano.nl
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Mooi op  leeftijd
Alzheimer Café
Op maandag 23 september wordt 
in restaurant-zaal De Nachtegaal, 
Boxtelseweg 15 te Schijndel, weer 
een avond van Alzheimer Café 
Regio ’t Groene Woud georgani-
seerd.

Het thema van de avond is: Vijf 
jaar Alzheimer Café Regio ’t Groe-
ne Woud – Tijd voor een feestje!
Vijf jaar geleden zijn we begonnen 
in Boxtel. Vandaag de dag zijn wij 
te gast bij de Nachtegaal in Schijn-
del.

Door de jaren heen hebben we 
vele bezoekers en gastsprekers ge-
had. Op een gepaste wijze zullen 
we hierbij stil staan en kort terug-
blikken. Komt u ook? Dan maken 
we er samen een mooi feestje van.

Deze avond wordt feestelijk opge-
luisterd door een kunstenares en 
een Brabantse zanger. Vanaf 19:00 
uur is iedereen van harte welkom. 
Het programma start om 19:30 uur 
en de avond wordt afgesloten om 
21:30 uur. De toegang is gratis.

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg regio 
Uden-Veghel en omgeving viert 20 jarig jubileum

Iets om trots op te zijn. Al 20 jaar 
ondersteunt VPTZ regio Uden-
Veghel de terminale cliënt en zijn 
mantelzorgers met speciaal ge-
trainde VPTZ vrijwilligers. In de 
nacht maar ook overdag is deze 
ondersteuning mogelijk.

In Nederland werd eind jaren ze-
ventig de landelijke koepel/vereni-
ging VPTZ opgericht. Door maat-
schappelijke veranderingen zoals 
kleinere gezinnen, werkenden en 
verder weg wonenden ontstond er 
meer behoefte aan ondersteuning 
van de mantelzorgers van mensen 
in de laatste levensfase.  Onder 
deze koepel vallen de lokale VPTZ-
organisaties die over heel Neder-
land verspreid zijn. Zie website 
www.vptz.nl 
In 1993 heeft Toos van Nimwegen 
het initiatief genomen om ook in 
de regio Uden-Veghel een VPTZ 
organisatie op te zetten. Destijds 

heeft zij de VPTZ organisatie on-
dergebracht bij de Vrijwilligerscen-
trale in Uden (later VC “De Wis” 
genaamd).
Toen Vrijwilligerscentrale de Wis 
eind 2011 ontbonden werd is 
VPTZ Uden-Veghel per 1 januari 
2012 als een zelfstandige stichting 
verder gegaan. VPTZ vrijwilligers 
zijn geen vervangers van de thuis-
zorg. Zij zijn ondersteuners van de 
mantelzorgers in terminale situa-
ties. Voor de VPTZ vrijwilligers die 
ondersteuning bieden is het be-
langrijk maatschappelijke ontwik-
kelingen te volgen en te integreren 
in het VPTZ vrijwilligerswerk. 
In de 20 jaar dat de VPTZ als orga-
nisatie bestaat is er veel veranderd. 
Samenwerken met cliënt, mantel-
zorgers en alle organisaties die be-
trokken zijn bij de ondersteuning 
is noodzakelijk. De veranderde rol 
van de cliënt die wettelijk vastge-
legde rechten heeft. Als hulpverle-
ner moet je goed op de hoogte zijn 
van wat deze rechten inhouden en 
hoe je daar het beste mee om kunt 
gaan. Zoveel mogelijk aftasten wat 
de gewoonten, behoeften, ritue-
len en wensen zijn. Door de juiste 
open vragen stellen en soms men-
sen aan het denken zetten over 
hoe ze het graag willen hebben. 
Mogelijkheden op het gebied van 
palliatieve zorg zijn tegenwoordig 
heel divers. 20 jaar geleden was 
er nog geen euthanasiewet, was 
er geen sprake van palliatieve se-
datie en over pijnbestrijding was 
veel minder bekend dan nu. Het 
geloof speelde een grotere rol, 
momenteel is er meer aandacht 
voor zingeving, die breder is dan 
het geloof en waarbij mensen veel 
meer dan voorheen hun eigen weg 

moeten zoeken. 
Dit alles betekent dat VPTZ Vrijwil-
ligers anders opgeleid en begeleid 
moeten worden namelijk vanuit 
het referentiekader van de cliënt 
en zijn mantelzorger, aftasten, luis-
terend en vragend in plaats van 
pratend: Hoe wilt u het hebben? 
Wat kan ik voor u doen? 

20 jaar VPTZ regio Uden-Veghel
In samenwerking met het Palliatief 
Netwerk Oss-Uden-Veghel wordt 
in de week van de Palliatieve Zorg 
het 20 jarig jubileum gevierd met 
een symposium: 
“ Familiezorg in de laatste levens-
fase”
Een eigentijds onderwerp, waarbij 
de mantelzorger ook partij is ge-
worden. Er is aan de Nederlandse 
mantelzorgers gevraagd hoe zij 
denken over de verdeling van 
zorgverantwoordelijkheid tussen 
overheid, mantelzorgers, cliënten 
en zorgverzekeraars. 

Uit de resultaten bleek dat er 3 
groepen (clusters) mantelzorgers 
te onderscheiden zijn voor wat 
betreft hun mening over de verde-
ling van zorgverantwoordelijkheid. 
Ieder cluster mantelzorgers heeft 
zijn eigen manier van ondersteu-
ning nodig door hulpverleners.
Mevrouw J. Kamps van het exper-
tisecentrum Familiezorg Tilburg zal 
deze middag inhoudelijk verzorgen 
en op bovenstaand thema verder 
ingaan op een interactieve manier.
Woont of werkt u in de regio 
Uden-Veghel en omgeving en u 
zou meer willen weten over deze 
middag, dan kunt u voor 20 sep-
tember contact opnemen via 
e-mail: info@svptz.nl. 

Dokter op Dinsdag @ Bernhoven 
over ‘pijn’
Iedereen heeft wel eens last van 
pijn. Soms houden pijnklachten 
langdurig aan en gaat de pijn een 
groot deel van het leven beheer-
sen. Het kan een zoektocht zijn 
om er achter te komen waardoor 
pijn wordt veroorzaakt. Reden 
voor Bernhoven om op dinsdag 24 
september een Dokter op Dinsdag 
@ Bernhoven te organiseren over 
‘pijn’. 

Tijdens de avond gaat mevrouw 
Filippini – anesthesioloog en 
pijnspecialist - in op het begrip 
‘pijn’. Wat is pijn? Welke soorten 
pijn zijn er? Wat maakt chronische 
pijn complex? Er wordt in gegaan 
op mogelijkheden om pijn te be-
handelen. Dat is méér dan praten, 
pillen en prikken. Omdat er aan 
pijn niet alleen lichamelijke maar 
ook psychische kanten zitten, ver-
strekt de heer Lemmens – fysio-
therapeut - informatie over de cur-
sus Pijnmanagement. Deze cursus 
is speciaal ontwikkeld om te leren 

grip te krijgen op pijnklachten als 
de oorzaak van de pijn niet behan-
deld kan worden.
Omdat rugpijn een veel voor-
komende gezondheidsklacht in 
Nederland is, wordt hier extra 
aandacht aan besteed. De avond 
is informatief  en heeft een laag-
drempelig karakter. Er is mogelijk-
heid tot het stellen van vragen en 
het bekijken van een behandelka-
mer.  

De avond vindt plaats op dinsdag 
24 september op de locatie Uden, 
van 19.30 tot 21.00 uur. 
De toegang is gratis. Graag vooraf 
aanmelden bij PatiëntService van 
het ziekenhuis, telefoon 0413-
402900. Of per e-mail: 
psb@bernhoven.nl onder vermel-
ding van naam, aantal personen 
en telefoonnummer. Toewijzen 
van plaatsen geschiedt onder volg-
orde van binnenkomst wegens het 
beperkt aantal plaatsen.

Boskantse K.B.O.ers volop in beweging.
Bij onze tocht door de Mortelen 
op 11 september was het weer 
bijna de grote spelbreker. Maar 
gelukkig was het tussen de buien 
droog, en werd het een fantasti-
sche dag door de prachtige natuur. 
een bezoek aan de begraafplaats 
van de familie De Girard de Mietel 
van Coehoorn . Harrie als reisgids 
had er een echte studie van ge-
maakt, en bracht ons op de hoogte 
dat deze plaats op de Oirschotse 
monumentenlijst staat. Maar ook 
dat Jonkvrouw Maria Elisabeth 
hier begaven ligt. Zij was niet on-
bemiddeld en schonk een bedrag 
aan de gemeente Sint Oedenrode 
ter voltooiing van de restauratie 
van Kasteel Henkenshage. 

Even verder in het Vogeltjesbos 

staat een houten kruis. Op deze 
plaats is de jonge marskramer Ge-
ovanni Castione op 16 jarige leef-
tijd vermoord. Ter nagedachtenis 
hebben de Oischotters een kruis 
geplaats om deze geschiedenis le-
vend te houden. Na een geweldige 
lunch bij Vingerhoets werd  op de 
terug tocht naar Boskant nog even 
gestopt bij de Dierenbegraafplaats, 
wat voor veel gesprekstof zorgde. 
Bij de Vriendschap werd dan ook 
nog even nagepraat.
 
Woensdag 25 september gaan we 
een bezoek brengen aan Nationaal 
Monument Kamp Vught. Kamp 
Vught was tijdens de tweede We-
reldoorlog het enige S.S. Kamp 
buiten Duitsland. In tegenstelling 
tot andere kampen werd kamp 

Vught opgezet naar het model 
van kampen in nazi Duitsland. Het 
kamp viel rechtstreeks onder com-
mando van het S.S.Hoofdkantoor 
in Berlijn.

In het bezoekerscentrum zijn div. 
exposities, de bezinningsruimte 
en de reactiewand te zien. Ver-
trek vanaf Ritaplein 12.30 uur. Bij 
deelname graag opgeven bij Toon 
Hageman. 0413-474084.
 
Noteer Woendag 9 oktober, dan 
gaan we een middag Jeu de Boules 
bij Cloek en Moedigh.

We gaan om 13.30 uur van start.

Kofferen 23
5492 BL  Sint - Oedenrode

 

DeMooiRooiKrant sponsort de Nationale Ouderendag

Dat de redactie van DeMooiRooi-
Krant de National Ouderendag 
een warm hart toedraagt blijkt wel 
uit de uitgebreide aandacht die 
het weekblad besteedt aan deze 
speciale dag. Bijna wekelijks pu-
bliceren zij de laatste informatie 
en dat draagt bij aan de bekend-
heid van de Nationale Ouderen-
dag onder de Rooise bevolking. 
Bijzonder blij is het comité met de 
toezegging dat DeMooiRooiKrant 

drie plaatsen van de helikopter-
vluchten boven Sint-Oedenrode 
gaat sponsoren zodat ook deze 
wens van ouderen  in vervulling 
kunnen gaan. 

DeMooiRooiKrant geeft  een heli-
koptervlucht weg
Even leek het erop dat deze wens 
van ouderen om financiële rede-
nen niet uitvoerbaar zou zijn, maar 
met behulp van een eigen bijdrage 
van de ouderen, goede prijsafspra-
ken met het helikopterbedrijf en 
wat sponsorgeld is de realisering 
nu een feit. En niet alleen de ou-
deren profiteren hiervan. DeMooi-

RooiKrant geeft een plaats in een 
helikoptervlucht weg aan de win-
naar van de speciale prijsvraag 
over de Nationale Ouderendag. 

Prijsvraag Nationale Ouderendag
1.  Waar werd de eerste Nationale 

Ouderendag gehouden?
2.  Op welke dag vindt de Nationa-

le Ouderendag dit jaar plaats?
3.  Noem drie wensen van Rooise 

ouderen die gerealiseerd gaan 
worden.

4.  Welke wens sponsort DeMooi-
RooiKrant?

De oplossing kunt u mailen naar 
redactie@demooirooikrant.nl.
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Food of love

Een bijzonder goed geslaagd lunch-
concert van het Roois Gemengd 
Koor met sopraan Jacqueline 
Bosch, die de sterren van de he-
mel zong.

Door Bert de Graaf

De lunchroom (de grote zaal van 
Mariendael) was gezellig sfeervol 
romantisch ingericht,
De liefde was in de lucht, je voelde 
het meteen.
Op de menukaart stond maar een 
gerecht ‘LOVE’ maar dan met ver-
schillende smaken,
 Zoals : Love a la “Renaissance, 
Barok, Romantiek, Opera/Operet-
te “ en Love met een ‘Eigentijdse’ 
smaak. Het hoofd menu bestond 
uit het optreden van sopraan  
Jacqueline Bosch, die geweldig 
mooi zong. (zij won in 2005 een 
aflevering van ‘Una voce partico-
lare op T.V.)
Voor de pauze hoorden wij uit de 
Renaissance tijd  werken van  
Orlando, Clement Jannequin. Uit 
de Barok tijd, W. Shakespeare 
en Henry Purcell en uit de opera 

‘Dido and Aeneas’ een sopraan-
solo van Jacqueline. ‘When I am 
laid in earth’. Het koor zong nu, 
uit de romantische tijd, ‘Love’ en 
‘False love’ van Arthur Maquarie 
en  Edward Elgar. Jacqueline 
Bosch zong nu solo, het ‘Lied van 
de maan’, uit de opera ‘Rusalka’ 
werkelijk prachtig.
Na de pauze, koffie en een wor-
stenbroodje, stond er, opera en 
operette op het menu. De keuze 
viel op ‘Che faro senza Euridice’ 
en het ‘Vilja-lied’ uit ‘Die lustige 
Witwe’, Jacqueline Bosch zong so-
praansolo samen met het koor en 
met dit lied oogste Jacqueline veel 
applaus. Hierna zong zij ook samen 
met het koor en solo met  
Willemien Leermakers(altsolo) ‘Bar-
carolle’ een geweldige samenzang.
 De ‘Eigentijdse liefde’ werd ver-
tolkt door ‘Yesterday’van Paul Mc-
Cartney en John Lennon, ‘Time af-
ter time’ van Robert Birge, ‘Can’t 
help falling in love’, een bewer-
king, en ‘Falling in love again’van 
S. Lerner en F. Hollander. Van 
Leonard Cohen ‘Hallelujah’, ‘My 
baby just cares for me’uit de mu-

sical ‘Whoopee!’ van Gus Kahn en 
Walter Donaldson. “Save the last 
dance for me’ van Doc Pomus en 
Mort Shuman was het laatste lied. 
Het toetje vormde het prachtig 
gezongen ‘Habanera’ uit de opera 
‘Carmen’, sopraansolo Jacqueline 
Bosch. Een geweldig applaus volg-
de en verdiend.
Piano, koor, solisten en dirigent, 
vormden een schitterend muzikaal 
geheel.
Ook de spreekster, Margreet  
Geevers – Offermans en de toe-
lichtende teksten van Jef De 
Schepper met plaatjes van Peter 
Termeer en de man van het licht 
en geluid deelden mee met het 
langdurig applaus.

Het Roos gemengd Koor bestaat 
sinds 1945 en telt ruim 50 leden. 
Het staat onder leiding van dirigent 
Ad Vergouwen. Het repertoire be-
staat uit een breed scala van vooral 
wereldlijke, maar bij gelegenheid 
ook religieuze muziek. Het koor 
zoekt nu met name nog verster-
king in de mannenbezetting, info 
zie www.rooisgemengdkoor.nl.

d n einder

Ontmoeting - Hobby - Kringloop - K opie & Print

FORTUINWEEK  

van 24 t/m 28 september!!

Bij aankopen van € 10,--  of meer verdient u  tot 50% 
korting met een draai aan het Rad van Fortuin! 

Gratis consumptie met iets lekkers erbij in de 
ontmoetingsruimte.

Kinderen mogen grabbelen.  

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag van 13.00u tot 16.00u

Zaterdag van 10.00u tot 16.00u

Sluitappel 17a
5491TS Sint-Oedenrode

Tel: 0413 490951
www.deneinder.nl

 Loop ook eens langs de tafel met speciale artikelen.

http://shakti-ict.nl             +31 (0)6 125 38 218 

Computerstoring
Even Shakti ICT bellen

 Storingsdienst - Webdesign - Cloud - Maatwerk

Er is altijd een oplossing
Shakti ICT

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

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

Hij komt er aan hoor, een heuse revue in Rooi, de Roemrijk Rooi Re-
vue. Na het boek en de CD nu dan de revue van Roemrijk Rooi. 
Sommige mensen vragen zich af wat dat inhoudt. Nu, dat zal ik pro-
beren uit te leggen. De revue is een aaneenschakeling van luchtige, 
humoristische scènes met een doorlopend verhaal, afgewisseld met 
een muziekje en een lied.

Het is vooral de bedoeling dat er gelachen gaat worden, niet zomaar , 
nee er moet geweldig gelachen worden….door echte Rooise mensen.
Twee (ex) Rooienaren komen terug in hun oude dorp en denken dar 
het Rooi van toen te vinden. Mooi niet dus, er is een hoop veranderd. 
Dit leidt tot dolkomische situaties.

De schrijvers zijn allemaal Roois, de muzikanten zijn allemaal Roois, de 
regie is helemaal Roois, de toneelspelers zijn allemaal Roois het koor 
is Roois  en de locatie waar het opgevoerd gaat worden is helemaal 
Roois, namelijk Mariendael.   

 We waren er gelukkig op tijd bij , want de voorstellingen zijn op: 
vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 novemberr. Hoezo gelukkig  op 
tijd ? nou ja, zeg, we hebben het allemaal kunnen lezen: Mariendael 
zit financieel in de problemen en de vraag is hoe lang dit nog door 
kan draaien. Er moet geld bij en zo komt het uit, wat menigeen al 
voorspelt had:zo’n centrum is niet rendabel in Rooi. Precies zo is het, 
behalve dat het verschrikkelijk lelijk is , wordt het financieel ook nog 
een drama. Sluiten en verkopen die handel. 

Uurst gedaon en dan gedaacht hî veul mense verdriet gebraacht

Rois Praotje
Rois Praotje

Column door: Nico van de Wetering   

DE ROEMRIJK ROOI REVUE
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Veel activiteiten rondom zeventig 
jaar Market Garden
Het is volgend jaar zeventig jaar 
geleden dat Sint-Oedenrode werd 
bevrijd. Die bevrijding was onder-
deel van de operatie Market Garden. 
Om die operatie te herdenken is de 
Stichting Operation Market Garden 
2014 opgericht. Deze stichting wil 
volgend jaar op grootse wijze stil-
staan bij de gebeurtenissen die in 
september 1944 plaats vonden tus-
sen het Belgische Leopoldsburg en 
het Gelderse Arnhem. Afgelopen za-
terdag werden de plannen voor die 
herdenking in Veghel gepresenteerd.

De stichting wil de zeventigste her-
denking van Market Garden niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. In 
de week van 13 tot en met 20 sep-
tember volgend jaar vinden overal 
langs de voormalige Hells Highway 
feestelijke en herdenkingsactivitei-
ten plaats. De start  van de week 
is zaterdag 13 september. Dan is er 
een groot feest in het Belgische Leo-
poldsburg. Vanuit die plaats vertrok-
ken zondag 17 september 1944 de 
grondtroepen aan hun opmars naar 
het noorden.

In colonne door Sint-Oedenrode
Zondag 14 september 2014 zullen 
vanuit België zo'n zeshonderd oude 
legervoertuigen naar Veghel rijden. 
Dat doen zij zoveel mogelijk over 
dezelfde route als in 1944. Om al-
les zo origineel mogelijk te maken 
zal er in Son, net als toen een bai-
leybrug over het Wilhelminakanaal, 
komen. Na Son komt de stoet via 
Nijnsel en Sint-Oedenrode aan  op 
de Schijndelse heide. Daar zullen 
dan ook weer parachutisten worden 
gedropt. 

Na die dropping rijden de voer-
tuigen door naar Veghel. Daar zal 
een groot basecamp aan de Cor-

ridor worden ingericht. Ongeveer 
850 zogenaamde re-enactors laten 
daar een week lang zien hoe het 
erin 1944 aan toe ging. Dat kamp 
is tot en met zaterdag 20 september 
de uitvalsbasis voor alle activiteiten 
rondom Operation Market Garden 
2014.

Zaterdag 20 september zullen de 
zeshonderd legervoertuigen het 
tweede deel van de Hells Highway 
via Uden, Zeeland, Reek Grave en 
Malden naar Nijmegen en de Over-
betuwe afleggen. Net als in 1944 
zullen de troepen Arnhem niet be-
reiken. Ook zeventig jaar later blijkt 
dat nog steeds een brug te ver te 
zijn.

Meer informatie over de activiteiten 
die september 2014 zijn gepland 
vindt u op de website 
www.omg2014.nl

Salloniki
RestaurantRestaurant

Aanstaande vrijdag 7 juni opent 
Grieks restaurant Salloniki.

Vanaf 17.00 uur bent u 
van harte welkom.

Het gehele weekend vanaf 
17.00 uur live muziek 

uit Griekenland.
Iedereen is van harte welkom.

Voor reservering tel: 073-6897817
Hoofdstraat 158, 5481 AJ Schijndel

Grieks Restaurant Salloniki 

Alle dagen open vanaf 11.00 uur 
tot sluiting van de keuken 22.00 uur.
Alleen dinsdag gehele dag gesloten.

Elke laatste vrijdag van de maand 
Griekse live muziek

dus ook vrijdag 27 september

Idéé: reserveer van te voren 
0736897817 of 0650460906

Wegens vakantie gesloten 
vanaf maandag 30 september t/m donderdag 17 oktober.

Vrijdag 18 oktober staan de deuren van ons restaurant weer 
geheel voor u open!

Heerlijk genieten in Restaurant Salloniki

DOE
DAG

Zit je in groep 8 en wil jij je nu al oriënteren
op je vervolgopleiding?
Informeer op school of jouw klas ook meedoet!

Doet je klas niet mee? 
Vraag verlof aan en schrijf je 
(samen met vriendjes of vriendinnetjes) 
in via www.eldecollege.nl
voor het dagprogramma. 
Dit kan tot 1 oktober.

Meer informatie: 
doedag@eldecollege.nl of 073 8200400.

Donderdag 14 november 2013

Elde College • Putsteeg 4 •5481 XT Schijndel
Tel.: 073 8200400 • www.eldecollege.nl

Voor al uw 
kozijnen, ramen, 

deuren en trappen

Jane Addamsstraat 2
5491 DE  Sint-Oedenrode

Tel.: 0413-490882 Fax.: 0413-490883

www.timmerbedrijfbiggelaar.nl
info@timmerbedrijfbiggelaar.nl

Rooise bevrijding traditioneel herdacht

Op 17 september 1944 werd Sint-
Oedenrode bevrijd. Ieder jaar staat 
de gemeente daar, samen met de 
Vereniging van Airborne Vrienden 
en de Britse oorlogsveteranen, bij 
stil. Zo ook afgelopen zondag.

Onder muzikale begeleiding van 
het Sint Jorisgilde ging de stoet 
vanaf het gemeentehuis richting 
de Corridor. Het Airborne Monu-
ment aldaar, is stille getuigenis van 
dit historisch punt in de bevrijding. 

Het monument werd geschonken 
door Veteranen van de 101ste Air-
borne divisie als dank aan de hulp 
en steun van Rooise inwoners. Vol-
gens John Seney, initiatiefnemer tot 
de schenking van het monument, 
passeerden diverse jonge inwoners 
met gevaar voor eigen leven de vij-
andelijke linies, waardoor ze de pa-
racommando’s op de hoogte kon-
den brengen van de positie van de 
Duitsers. Dergelijk nuttige informa-
tie werd door de paracommando’s 

bijzonder gewaardeerd.
Namens de gemeente legde de 
burgemeester de eerste krans ter 
nagedachtenis aan deze histo-
rie. Ook namens de Amerikaanse 
Ambassade, het 101st Airborne 
division Association en de Vereni-
ging van Airborne Vrienden wer-
den een aantal kransen gelegd. 
Traditiegetrouw werd het geheel 
ceremonieel begeleid door het 
spelen van de ‘Taptoe’. Een mi-
nuut stilte volgde…

Stichting Dorpsraad Boskant
Datum: 
maandag 23 september 2013
Tijdstip: 19.30 uur
Locatie: 
“De Vriendschap” in Boskant

Onderwerpen: 
19.30 uur. Welkomstwoord door 
de Dorpsraad.

19.45 uur. Presentatie door Wil 
van de Laar van Brabant Zorg: 
 Ontwikkelingen en veranderingen 
in de zorg.

20.30 uur. Pauze.

20.45 uur. Presentatie door de ge-
meente: Voorlopig I.S.V. plan:
Herinrichting “Ritaplein”.

Kijk voor meer informatie op 

www.dorpsraadboskant.nl
Iedereen is van harte welkom en 
wordt natuurlijk ontvangen met 
een gratis kopje koffie en tijdens 
de pauze is er een drankje. (de zaal 
is open vanaf 19.00 uur)
www.dorpsraadboskant.nl
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Op 17 september aanstaande staan we wederom stil bij het heuglijke feit dat we 69 jaar geleden zijn bevrijd door de geallieerde troepen. De redactie van DeMooiRooiKrant brengt daarom 
de komende weken een aantal verhalen over dit thema. 

17 september 1944: bevrijding Sint-Oedenrode 

Toon van Weert vertelt over de oorlog op Rijsingen
Tijdens die Razia namen ze zeker acht mannen mee
Toon van Weert zag als tienjarige 
jongen in de meidagen van 1940 de 
Duitsers bijna zonder slag of stoot 
over de Ollandseweg richting Boxtel 
trekken. Ruim vier jaar later trokken 
diezelfde Duitsers opnieuw richting 
Boxtel. Alleen duurde de strijd nu 
meer dan een maand en zaten de ge-
allieerden achter hen aan.

“Het moet zaterdag 11 mei 1940 
geweest zijn, toen de Duitsers hier 
over de Ollandseweg richting Boxtel 
reden”, vertelt Toon van Weert. “Op 
10 mei hebben de Nederlanders de 
Hambrug opgeblazen, dus het was 
bijna zeker zaterdag de elfde. Mijn 
vader had alle fietsen goed ver-
stopt. Want”, zo vervolgt Toon, “in 
die dagen stalen de Hollanders ook 
alle fietsen om voor de oprukkende 
Duitsers te vluchten”.

“Toch veranderde er in het begin van 
de oorlog nog niet direct zoveel. Al 
werden er wel vrij snel distributie-
bonnen ingevoerd”. Toon laat me een 
boek vol krantenknipsels uit de eer-
ste maand van de oorlog zien. Daarin 
is te lezen dat al op 27 mei de eerste 
levensmiddelen op de bon gingen. 
Maar verder ging het leven op Rijsin-
gen voorlopig nog zijn gewone gang.

In 1943 was dat al heel anders. Ver-
schillende Rooise mannen hadden 
een oproep om in Duitsland te gaan 
werken. De meesten van hen doken 
onder. Toch zagen veel mannen het 
echte gevaar nog niet onder ogen. 
“Op zondag gingen ze om negen 
uur naar de kerk, dat was toen nog 
mode”, lacht Toon. “Na de mis ging 
iedereen naar het voetbalveld bij 
Swinkels aan de Ollandsweg. Dat is 
ongeveer op de plaats waar nu de 
rotonde is. De voetbalclub heette 
toen SDO, dat in de volksmond voor 
'Steun De Onderduiker' stond. Ook 
de bezetter had dat in de gaten, want 
er kwam een razzia en zeker acht 
mannen gingen mee naar Duitsland”.

“Een week later stonden de Duitsers 
aan onze deur”, vervolgt Toon. “In 
alle vroegte beukten ze de deuren 
open. Mijn vader had nog niet de tijd 
om uit zijn bed te komen. Ze gooiden 
het hele huis overhoop. Maar er wa-
ren toen geen onderduikers bij ons. 
Ook bij mij stonden ze aan mijn bed. 
Waarschijnlijk was het een NSB'er, 
want hij sprak me in het Nederlands 
aan. Hij zal wel gedacht hebben dat 
zo'n manneke van een jaar of der-
tien hem wel zou vertellen hoe alles 
in elkaar zat. Maar hij vergiste zich 
in mij, want ik wist verdraaid goed 
wat ik wel en vooral wat ik niet kon 
zeggen”, vertelt Toon nu zeventig jaar 
later met enige trots.

Een ander voorval dat Toon zich 
nog goed herinnert, is dat hij met 
zijn jongere broers in de Schijndelse 
Hei ging jagen op hazen. “We had-
den toen een hond, een grote Bul-

dog. Dat beest ving altijd wel een 
haas of konijn. Op die bewuste dag 
zagen we op een afstand al Duitsers 
staan. Gelukkig hadden we nog niets 
gevangen. Maar die Duitsers dachten 
van wel. Ze kwamen ons achterna, 
maar wij gingen sneller lopen. Na-
tuurlijk haalden ze ons in. Plotseling 
riep een van hen, 'Halt of ik schiet'. 
Mijn broertjes waren bang dat ze 
ons dood zouden schieten, dus zijn 
we maar gestopt”, vertelt Van Weert 
en het lijkt alsof hij er nog schik in 
heeft. “We zeiden dat we naar Schijn-
del gingen, maar natuurlijk geloofde 
die SS'er ons niet”, zo vervolgt Toon. 
“We moesten teruglopen naar de 
plaats van waar hij dacht, dat we daar 
de haas neer hadden gegooid. Toen 
er niets lag mochten we naar huis. 
Maar als hij ons nog een keer met de 
hond zou zien, dan zou hij de hond 
doodschieten en ons opsluiten onder 
het gemeentehuis”. 

“In de oorlogsjaren moesten de boe-
ren al hun koren bij de Duitsers inle-
veren. Het achterhouden van koren 
was streng verboden. Natuurlijk was 
het ook streng verboden om illegaal 
koren te malen. Toch had de mole-
naar van de Bobbenagelseweg, wei-
nig boodschap aan die regel”, zegt 
Toon. Toon vermoedt dat die mo-
lenaar verschillende onderduikers 
in of bij zijn molen een schuilplaats 
bood. Ook een plaatselijke NSB'er 
leek dat in de gaten te hebben, want 
die fietste volgens Van Weert te vaak 
richting Bobbenagelseweg. “Daar 
heeft hij nooit iemand kunnen vin-
den, maar ik weet zeker dat hij veel 
Rooienaren heeft verraden. Door 
zijn toedoen moesten veel Rooise 
mannen naar Duitsland gaan wer-
ken”. Het was volgens Toon dan ook 
niet verwonderlijk dat die NSB'er 
zich na de oorlog vele jaren niet heeft 
laten zien.

Het waren niet alleen onderduikers 
die op Rijsingen tijdens de oorlog te 
gast waren. Tijdens de oorlog kwam 
er ook een zekere 'De Lange' wonen. 
Waar hij vandaan kwam wist nie-
mand en wat hij daar kwam doen, 

was al evenmin bekend. Hij leefde 
met zijn vrouw en twee kinderen een 
onopvallend bestaan tussen Olland 
en Sint-Oedenrode. Op 16 septem-
ber 1944 waren hij en zijn gezin van 
de ene op de andere dag verdwenen. 
“Ik heb hem nooit meer gezien of 
iets van hem of zijn gezin gehoord. 
Tot voor een paar jaar geleden. Toen 
stond hier een man op de stoep. Hij 
vroeg of dat ik hem kende, maar ik 
kende hem niet”, vervolgt van Weert. 
“Toen stelde hij zich voor als een 
zoon van 'De Lange'. Maar dat bleek 
een schuilnaam te zijn. Zijn vader 
speelde in die tijd een belangrijke rol 
in het verzet en moest op die 16e sep-
tember 1944 voorbereidingen treffen 
voor de operatie Market Garden.

Maar niet alleen 'De Lange' trof 
voorbereidingen voor Market Gar-
den. Ook de bewoners van Rijsin-
gen bereidden zich begin september 
1944 voor op de dingen die zouden 
komen. Niet dat iemand er weet van 
had wat er stond te gebeuren. “Maar 
iedereen was drukdoende met het 
graven van een schuilkelder. Mijn 
vader zag dat niet zo zitten”, zegt 
Toon. “Ik hoor hem nog zeggen, wat 
valt er hier op de Ollandseweg nou 
te vechten”.

“Zondag 17 september zagen we 
vanaf de Ollandseweg hoe in de rich-
ting Veghel en richting Son honder-
den, zo niet duizenden parachutisten 
landden. De bevrijding moest nu wel 
nabij zijn. De Duitsers sloegen mas-
saal op de vlucht, althans zo leek het. 
Op dinsdag gingen we eens op de 
Markt kijken. Daar zouden de geal-
lieerden zijn, want we hadden ze dan 
wel uit de lucht zien vallen, maar van 
dichtbij hadden we ze nog niet ge-
zien”, zo vervolgt Toon zijn verhaal. 

Maar al snel bleek dat die vreugde 
maar van korte was. Toen Van Weert 
naar huis ging  stonden op het Ca-
thalijnepad bij de boerderij, die nu 
door de familie Wiersma wordt be-
woond, alweer Duitsers. Rijsingen 
was weer bezet. “Die Duitsers groe-
ven zich overal in. Het zat hier vol 

met schuttersputjes. Bij ons voor het 
huis stond Duits anti-tankgeschut. 
Vanuit Rijsingen voerden de Duit-
sers vooral 's avonds aanvallen uit 
op de geallieerde troepen in Sint-
Oedenrode. 

Om aan die aanvallen een einde te 
maken besloot de geallieerde leger-
leiding om de Duitsers voor eens 
en altijd van Rijsingen te verdrijven. 
Zij stuurde een aantal Amerikaanse 
parachutisten op pad. Die kregen 
daarbij hulp van het Britse 44e Ro-
yal Tank Regiment. Uit de enorme 
colonne werden op de Markt in Sint-
Oedenrode twee tanks gepikt die de 
Amerikaanse soldaten moesten be-
geleiden.

“Donderdag de 21e september, tegen 
een uur of drie na de middag zaten 
we met wel 35 mensen van Rijsingen 
bij ons achter het huis in de schuil-
kelder. We hoorden vanuit Rooi 
tanks komen”, vertelt Toon terwijl 
hij nog een slok koffie pakt. “Plotse-
ling werd er geschoten. Een van de 
tanks was door een Duitse anti-tank-
granaat geraakt. De tank brandde als 
een fakkel en de bestuurder Stanley 
Matthews was op slag dood. De an-
der bemanningsleden wisten uit de 
tank te ontsnappen. Twee van hen 
lukte het naar Sint-Oedenrode te 
vluchten. Voor John Thorogood, de 
boordschutter van de tank liep het 
slechter af. Een Duitse scherpschut-
ter schoot hem een kogel door het 
hoofd. Thorogood was op slag dood”. 
Het gevecht dat volgde duurde zeker 
vijf uur en daarbij kwamen naast de 

twee Britse soldaten ook zeker elf 
Amerikanen en elf Duitsers om het 
leven. Ook raakten meerdere inwo-
ners van Rijsingen gewond en viel er 
zeker één burgerdode. Na het gevecht 
was Rijsingen weer niemandsland. 
Verschillende boerderijen brandden 
daarbij af, maar het ouderlijke huis 
van Toon bleef op een granaatinslag 
na gespaard.

“We zijn nog tot zaterdag op Rijsin-
gen in de schuilkelder gebleven. 
Toen konden we naar Sint-Oeden-
rode”, zo gaat Toon verder. “Dat viel 
niet mee, overal om ons heen zaten 
nog Duitsers. Via de Ollandseweg en 
de Grote Doelen kwamen we uitein-
delijk op de Veghelseweg bij Hoeve 
Kruiseik. Vandaar uit zijn we via de 
Eerschotsestraat naar Kamp Oda 
gegaan. Daar zijn we een maand ge-
bleven tot 23 oktober. Toen mochten 
we weer naar huis. Dat was wel op 
voorwaarde dat we beneden zouden 
slapen. 

Die dag, 23 oktober 1944, begon de 
bevrijding van Brabant en trokken 
honderden geallieerde voertuigen via 
de Ollandseweg en de Schijndelse-
weg richting Boxtel en Den Bosch. 
Zij werden gedekt door een sper-
vuur van granaten dat vanuit Sint-
Oedenrode, over het ouderlijk huis 
van Van Weert, op de Duitsers in de 
Schijndelse Hei werd afgevuurd. Na 
die actie waren de Duitsers voorgoed 
uit Sint-Oedenrode en dus ook van 
Rijsingen verdreven.
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OFFICIEEL AIRCO SERVICEPUNT

BIJ EEN AIRCO-CHECK EEN 
GRATIS GEURBEHANDELING.

Schoenmakers

NIEUW!!!
Stoofpotje “van het huis”

Compleet met 500 gram stoofvlees,
kruiden, ui en laurierblad

Stoofpotje “van het huis”Stoofpotje “van het huis”
Compleet met 500 gram stoofvlees,Compleet met 500 gram stoofvlees,

Stoofpotje “van het huis”Stoofpotje “van het huis”
voor 

€ 7,50

Heuvel 26, 5492 AD Sint-Oedenrode    Tel. 0413-472463    www.traiteur-slagerijverheijen.nl
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Op z’n leste school zijn.
Aan zijn laatste ziekte lijden.
Uit: Brabantse spreekwoorden 
van Hein Mandos. BRABANTSE SPREUKEN

 Abraham- en Sarahdag 
na 33 jaar nog steeds een succes!

Ik kan
de mosterd

nergens
vinden!

Vraag het
binnen aan een
van de gasten,
die weten vast
wel waar je de
mosterd haalt

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Jan Egmond

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Ingrid van Schijndel

Bernhardstraat 3
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 Stuurloos

als stilte overgaat 
in doelloos zwijgen
en dagen zich van
licht middels schaduw 
naar nacht aan 
elkander rijgen

dan sterven bladeren
aan de huid
bevriest het levenssap
rond de ziel
stokt de adem

in een wezenloos geluid

zwalkend door 
de ijle lucht
zoekt het kwetsbare,
nakend gekleed,
al roepend
naar de verloren vrucht

vanaf woensdag a.s. is de voor-
dracht van het gedicht te zien op 
YouTube
www.youtube.com/user/
dreyfsandtzuschlamm1

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

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

Hoe zet men bordjes
 “niet op het gras lopen” op het gazon? 

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

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

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

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

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   
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G Y M J Q E N P Y R F O G D F H 
O E M A Q O V E P I E W I U V D 
N O M I C R E X H G A G E E K F 
G P L A S T U I T O E O A H L F 
H P P I E O E A E K C N R I U L 
E E A S I O E Z R D I T X T I I 
B R O M G E L U I D N S U I T E 
Q H G R S T I U H C S P I U Z R 
C U N U T D H P E Y P R Z L F E 
L I I E O N A S D N U U M F L F 
G D F B E G M H A G I I I N A L 
D I U R K R E V O T T T D E P U 
H L E D E R H U I D S W E D U I 
T I U L S F A E F D E E T N I T 
D E W H S D T I U L F M O O T S 
R H T I U P S E N I O R E H Q E  

 
Zoek de volgende woorden: 

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

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

 
Zoek de volgende woorden: 

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

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

 
Zoek de volgende woorden: 

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

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

Ziektes en aandoeningen 
Woordzoeker

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

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

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

Woordzoeker Gezondheid

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

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

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

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

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

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

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

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

	  

Woordzoeker 

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

Zoek de volgende woorden:
goudbazaar, gitaarsnaar, gitaar, urinoir, trottoir, paardenhaar, 

minnaar, stekelhaar, keukenschaar, borsthaar, boulevard, 
bruidspaar, beginnersjaar, echtpaar, dressoir, geluksjaar, 

klapsigaar, liefdesjaar, loodzwaar, 
 

Interieurbeplanting van der Vleuten is een dynamisch bedrijf  dat gespecialiseerd is in project-
beplanting door heel Nederland. Ter versterking van ons team van 10 medewerkers zijn wij op 
korte termijn op zoek naar een 

ENTHOUSIASTE MEDEWERKER INTERIEURBEPLANTING
De functie zal bestaan uit het leveren en onderhouden van projectbeplanting. 
Dit is een uitdagende en afwisselende full-time functie met veel eigen verantwoordelijkheden.

Functie eisen:
- MBO-groen opleiding met technisch inzicht
- Zelfstandig kunnen werken en in team verband
- Goede contactuele eigenschappen
- Geen 8 tot 5 mentaliteit
- In bezit van rijbewijs B
- Representatieve uitstraling 

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging, stuur dan je sollicitatie brief en cv naar 
administratie@vandervleuten-beplanting.nl

Jan Tinbergenstraat 4, 5491 DC  Sint-Oedenrode. Tel.: 0413-420806

VACATURE
Interieurbeplanting van der Vleuten is een dynamisch bedrijf  dat gespecialiseerd is in project-
beplanting door heel Nederland. Ter versterking van ons team van 10 medewerkers zijn wij op 
korte termijn op zoek naar een 

ENTHOUSIASTE MEDEWERKER INTERIEURBEPLANTING
De functie zal bestaan uit het leveren en onderhouden van projectbeplanting. 
Dit is een uitdagende en afwisselende full-time functie met veel eigen verantwoordelijkheden.

Functie eisen:
- MBO-groen opleiding met technisch inzicht
- Zelfstandig kunnen werken en in team verband
- Goede contactuele eigenschappen

VACATUREVACATUREVACATURE
Interieurbeplanting van der Vleuten is een dynamisch bedrijf  dat gespecialiseerd is in project-
beplanting door heel Nederland. Ter versterking van ons team van 10 medewerkers zijn wij op 
korte termijn op zoek naar een 

ENTHOUSIASTE MEDEWERKER INTERIEURBEPLANTING
De functie zal bestaan uit het leveren en onderhouden van projectbeplanting. 
Dit is een uitdagende en afwisselende full-time functie met veel eigen verantwoordelijkheden.

Functie eisen:
- MBO-groen opleiding met technisch inzicht
- Zelfstandig kunnen werken en in team verband
- Goede contactuele eigenschappen
- Geen 8 tot 5 mentaliteit

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

Oplossing vorige week:  
DORRIT DESIGN INTERIEURS

HANNIE VAN DOREMALEN
DE COCK VAN NEERIJNENSTRAAT 10 SCHIJNDEL
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 
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Reiniging
De lijmstok van de vogelaar hangt
als een wichelroede in de lucht

vangt voorbijsneeuwende holle frasen
het niet aflatende geklepper van
de dronken ooievaar

gezuiverd wordt de babbeltaal van
weggeblazen woorden die zijn
als eieren zonder schaal

dood aan de monoruis van
kwebbel, wauwel, reutel

boven de spraakgebieden breekt
en kraakt het lawaai van
wolken leeg hanengekraai

de ether is eter geworden, verspreekt
zich niet, laat een helende ruimte
opengaan, eenduidig zonder misverstaan

    Kees Hermis

Wees niet bang, neem gecalcu-
leerde risico’s, wees eerlijk en ga 
problemen niet uit de weg. Dit zijn 
enkele van de vele adviezen die de 
Rooise zakenman Frans van den 
Nieuwenhuijzen vorige week dins-
dagavond meegaf aan startende 
ondernemers. In Campus Fioretti 
vond een startersbijeenkomst 
plaats van het Starterscollectief.

Tussen de twintig en dertig star-
tende ondernemers of mensen met 
plannen om voor zichzelf te begin-
nen verzamelden zich vanaf 17.00 
uur bij Campus Fioretti. De thuis-
basis van het Starterscollectief. Er 
werden workshops gegeven over 
onder andere financiën, starten als 
ZZP’er in de bouw, social media en 
verkopen en netwerken. De ene 

workshop werd door de deelne-
mers hoger gewaardeerd dan de 

ander, maar overal staken de star-
ters iets op waar ze zeker plezier 

van zullen hebben.

Vrijwel zeker zullen ze de mees-
ten inspiratie gehaald hebben uit 
het indrukwekkende betoog van 
Frans van den Nieuwenhuijzen. De 
Rooienaar vertelde over zijn ups en 
downs tijdens zijn lange carrière als 
rasechte ondernemer. Hij was de 
allereerste die geconserveerde blik-
ken Bavaria bier naar Duitsland ex-
porteerde. Bovendien behaalde hij 
successen in de transport-, IT- en 
vastgoedsector in binnen- en bui-
tenland. Van den Nieuwenhuizen 
zette zijn verhaal extra kracht bij 
met sterke oneliners als ‘iedereen 
is eerlijk tot het tegendeel bewezen 
is’ en ‘ik bestaat niet in samenwer-
ken, alleen kun je niks.’ Hij vertelde 
ontspannen en kreeg regelmatig de 
lachers op zijn hand. Toen hij begon 
met ‘Ik heb LTS NA afgemaakt. NA 
staat voor Niet Afgemaakt’ was het 
ijs al direct gebroken.

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 uw bedrijf.

Frans van den Nieuwenhuijzen inspireert startende ondernemers

35 Jaar blaasmuziek door Die drei Dörfer Musikanten
De komende weken staan diverse 
optredens van Die drei Dörfer Mu-
sikanten in het teken van hun 35 
jaar bestaan. Vooral veel muziek 
maken en wel op woensdagavond 
25 september in het bejaardenhuis 
De Beemden in Sint-Michielsgestel. 
Zaterdagavond 28 September is 
er een speciale avond samen met 
de Vriendenclub in zaal De Lin-
deboom, Toon Bolsiusstraat te 
Schijndel. Deze avond is voor ie-

dereen toegankelijk en begint om 
20.00 uur. Tijdens dit optreden 
zal de kapel diverse muzieknum-
mers uit de begin jaren ten gehore 
brengen. Iedereen is van harte uit-
genodigd. Zondag 29 september 
speelt de kapel bij Café D’n Toel, 
Pastoor Smitsstraat in Olland. Dit 
optreden vindt plaats in de feest-
tent en begint om 14.00 uur en 
17.00 uur. Gratis toegang. Zondag 
6 oktober is de kapel te gast bij Het 

Hooghuys, Kapelstraat in Eerde. 
Dit optreden begint ook weer om 
14.00 uur tot 17.00 uur. Ook hier 
zal  een bijna non-stop programma 
met blaasmuziek ten gehore wor-
den gebracht waarbij gezongen zal 
worden door Joke van de Spank en 
André van der Leest. Ook dit op-
treden is gratis toegankelijk. 

T E  K O O P :
Eerschotsestraat 23
Recent uitgebouwde 
en goed afgewerkte 
vrijstaande woning 
met garage + carport 
op een zeer ruim perceel 
nabij het centrum 
gelegen. 
(optioneel meer grond 
te koop).

- Oppervlakte perceel: 
ca. 600 m².  
- Inhoud: 
ca. 380 m³. 
- Bijzonderheden:
In 2009 geheel verbouwd.

Vraagprijs: € 399.000,= k.k.

OPEN 
HUIS 21 september

 van 11:00 uur 

tot 14:00 uur en 

5 oktober

 van 11:00 uur 

tot 15:00 uur.

Ko� eren 71
5492BM Sint-Oedenrode
 0413-472118
www.vdlaar.nl

Winterheide € 9,95 / 8 stuks
Bosviooltjes € 4,95 / tray

Graszoden € 1,95 / m2
Verkooppunt bij 

Brownies & Downies

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

Lees DeMooiRooiK
rant 

en laat je verrassen!
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

Te koop/Te huur

Op zoek naar een kantoor- of spreek-
ruimte voor één uur, dag of week, kijk op 
www.vdberk-flexkantoor.nl of bel 0413-
420190
--------------------------------------
Oude films overzetten op DVD, o.a. Su-
per8, Hi8, VHS, DV. (foto) de Vakman – 
Kerkplein 1 – 5492 AN Sint-Oedenrode
--------------------------------------

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

--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Te koop houten klompen en klomp-
sloffen in allerlei kleuren.
Kantoor DeMooiRooiKrant, Heuvel17.
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Te koop: Koelkast 90 liter 2 jaar oud.
Tel. 0411-632257
--------------------------------------

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

     
  

HET ADRES VOOR ÁL UW
PAARDENVOEDERS

Houtvezel / Vlas strooisel
Gehakseld Koolzaadstro

--------------------------------------
opruiming - opruiming en nog eens 
opruimingwww.de-onlinewinkel.nl
Tel.: 06-51051026
--------------------------------------

Irisstraat 8, 5492 JK Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-840319

www.sandrashaarmode.nl

--------------------------------------
BRIEVENBUSSEN – KLUIZEN - TUIN-
HAARDEN NAAMBORDEN - HUISNUM-
MERS WWW.REWI-BRIEVENBUS.NL
WWW.VURAN.NL
--------------------------------------
HET adres voor Officiële pasfoto’s,
(foto) de Vakman – Kerkplein 1 – 5492 
AN Sint-Oedenrode
--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------

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)
--------------------------------------
Vind ons op FACEBOOK en maak kans 
op een Nikon camera. (foto) de Vakman 
– Kerkplein 1 – 5492 AN Sint-Oedenrode
--------------------------------------
Te huur in Nijnsel;
Weidegang met stalling en goede 
afrastering Info; 06-12540567
--------------------------------------
Te huur: chalet op Kienehoef
Info: 06-21403425
--------------------------------------
GOEDKOPE NIEUWE 
WANDELSCHOENEN uit faillissement 
partijen. Verschillende maten en mer-
ken: Lowa, Meindl, New Ballance, 
Hi Tec, Regatta, Keen, Hanwag, Jack 
Wolfskin. Tel: 06-13492866 in Nijnsel.
--------------------------------------
Kamer te huur centrum Sint Oedenrode, 
€ 380,- incl. p.m. Info: Van Kuringe 
Makelaardij 0413-474933
--------------------------------------

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

Aangeboden

Opknapbeurt voor uw huis/tuin.
Grote schoonmaak, opruiming en/
of schilder werkzaamheden (ook voor 
muurschilderingen en speciale effecten).
Tevens ontruimen en/of schoonmaken 
van leeg op te leveren woning/kamer. 
€ 15,00 per uur.
Hiervoor kunt u bellen naar Chris: tel.
nr. 06-18459864
--------------------------------------
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.
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
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.
--------------------------------------
Neem tijd voor jezelf ! Massagepraktijk 
Ellen Vorstenbosch voor ontspannings-
massage of zwangerschapsmassage. 
Kijk op www.ellenvorstenbosch.nl of 
bel 06-20165259.
--------------------------------------

Hulpverlening

Eén op één coaching in de natuur bij 
burn-out, depressie, stressklachten, 
overgewicht. De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------
Verliesbegeleiding voor kinderen, jon-
geren en ouders bij scheiding en overlij-
den, en Rots en Watertraining. “fysieke 
en sociale weerbaarheidstraining”
Ingeborg Minderhoud 
Tel. 06-11236472 
www.rouwbegeleiding.com
--------------------------------------

We hebben foto’s gekregen van deze 
man. Wie is dit? Stuur uw reactie 
naar redactie@demooirooikrant.nl, 
bel naar 0413-479322 of loop eens 
binnen in ons kantoor, Heuvel 17. 
De koffie staat klaar!

Historische beelden

Marktplein

Gevonden/verloren

Gevonden:
2 OV-Chipkaarten Door de eigenaars 
op te halen bij DeMooiRooiKrant
--------------------------------------
Gevonden bij Albert Heijn, diverse 
voorwerpen; Zonnebril, Leesbril, 
Zwarte portemonee met inhoud 
Verschillende sleutelbossen,
Fietssleutel, Zilveren bedelarmbandje.
Op te halen bij  
DeMooiRooiKrant Heuvel 17
--------------------------------------

Gezondheid

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

Ongedierte

ongedierte!!!
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Wespennest ??? van Acht ongedierte-
bestrijding.
06-12091109 of 06-22476999
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------

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

Diversen

vlooienmarkt
22 sept. Sporthal Strijp 
Rijstenweg 7 Eindhoven
9-16 uur. 06-20299824
--------------------------------------
BOEDEL-TOTAAL. Woning ontruimin-
gen, ophalen 2de hands goed. 
040-2415670 / 06-36072611 
www.boedeltotaal.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

--------------------------------------
Ben je door Eindhoven airport ernstig 
geluidsgehinderd moet je je dan niet 
laten horen? N.A. Denker
--------------------------------------

Ollandseweg 134
5491 XC Sint-Oedenrode

Tel. 0413 472169
www.houthandelsmetsers.nl

Tuinafscheiding
Blokhutten

Overkappingen, veranda’s en bergingen
Prieelen
Poorten

Speeltoestellen
Carports & Garages

Vlonders
Tuinhout artikelen

Tuinhout
Hang- & Sluitwerk

CDA-fractie houdt openbaar 
fractie overleg.
Op maandag 23 september houdt 
de CDA-Fractie Rooi haar maan-
delijkse achterban bijeenkomst 
in een van de zalen van Cafe de 
Beurs. Aanvang 20.00 uur
Iedereen is van harte welkom ook 

niet-leden die overleg willen met 
de CDA-fractie.

Voor informatie kunt u bellen 
0653648372

VVD
De VVD raadsleden nodigen u van 
harte uit om samen met hen en 
andere VVD-leden van gedachten 
te wisselen over actuele politieke 
onderwerpen die behandeld wor-
den in de aankomende raadsver-
gadering.

Het Politiek café is voor iedereen 
toegankelijk en start met een poli-
tieke rondvraag.

Graag tot ziens op dinsdag 24 sep-
tember om 20.00 uur in De Gou-
den Leeuw.

Hart voor Rooi
Leden en belangstellenden wor-
den van harte uitgenodigd voor 
de achterbanbijeenkomst van Hart 
voor Rooi op maandagavond 23 
september 2013 vanaf 20:00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst wordt de 
agenda van de gemeenteraadsver-
gadering van donderdag 26 sep-
tember besproken. Aanwezigen 
kunnen ook eigen onderwerpen 
inbrengen. 
De bijeenkomst vindt plaats in de 
commissiekamer van het gemeen-
tehuis, Burgemeester Wernerplein 
1 te Sint-Oedenrode. 
De ingang is aan de achterzijde 
van de witte vleugel, via de voor-
malige ingang van de politiepost. 
Tot 20.00 uur is echter de hoofd-
ingang van het gemeentehuis ge-
opend.

O n a f h a n k e l i j k  f i n a n c i e e l  a d v i s e u r
(0413) - 28 98 53

www.ericvanerphypotheekadvies.nl

Hypotheekadvies
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Voor reserveringen:www.industrybioscoop.nl  
Service Bioscoop INDUSTRY  

NCB-Laan 52a · 5462 GB Veghel

0413 - 820990
Gratis parkeren!

De VETSTE  bios van  Nederland!

P

VR
20-09

ZA
21-09

ZO
22-09

MA
23-09

DI
24-09

WOE
25-09

DO
19-09

wk. 38,39

We're The Millers

White House Down

Smoorverliefd

Now You See Me

The Lone Ranger

Verschrikkelijke Ikke 2 3D

De Smurfen 2 3D

Spijt!

Art-House is terug bij INDUSTRY!

20:00

19:45

20:00

19:45

Met 23-09 Quartet en 24-09 Jayne Mansfield's Car!
Voor het gehele programma kijk op www.industrybioscoop.nl
Bij inlevering van deze bon tijdens de Art-House film 
krijgt u een gratis kopje koffie! 

18:45
21:15

19:00
21:00

16:00
19:00
21:30

21:30

18:45

16:00

16:00

16:00

18:45
21:15

15:00
19:00
21:00

15:45
19:00
21:30

21:30

18:45

13:15

13:15
15:30

13:00

19:00
21:15

15:00
19:00
21:00

15:45
19:00
21:30

21:30

18:45

13:15

13:15
15:30

13:00

20:00

19:45

20:00

20:00

19:45

20:00

20:00

15:45
19:45

16:00
20:00

13:45

13:30
15:45

13:45

Droomboek bijna nachtmerrie…

Nou, dat hebben ze geweten bij 
boekhandel ’t Paperas, de uitgifte 
van het gratis boek “Mijn droom 
voor ons land, inspiratie voor de 
koning”.  

“Het begon al op 5 september”, 
vertelt Pieter van de Kamp. “Ieder 
gezin of postadres had ’n week te-
voren een envelop in de bus gehad 
met daarin de waardebon voor het 
boek. “Na 18.00 uur af te halen”, 
stond er duidelijk op die bon (de ko-
ning krijgt het boek zelf als eerste, 
natuurlijk). Voor die tijd hadden we 
dus al meer dan honderd mensen 
te woord moeten staan en moeten 
teleurstellen. Op vrijdag de 6e brak 

letterlijk de hel los. Ruim voor ope-
ningstijd stonden er drommen ge-
gadigden voor de deur. De CPNB, 
die in opdracht van Het Nationaal 
Comité Inhuldiging de distributie 
verzorgt, had aan de boekhandels 
gevraagd een bepaald, ingewikkeld 
protocol te volgen. Nou, daar zijn 
we na vijf minuten gewoon mee ge-
stopt. Dus stapels op de toonbank, 
bonnetjes in ontvangst nemen en 
de klanten veel plezier wensen. Om 
half zeven ’s avonds waren we los 
en bekaf. 700 exemplaren uitge-
deeld aan mensen die wel een bon-
netje bij zich hadden en 300 keer 
uitleggen hoe de anderen dan ook 
aan een bonnetje konden komen.” 

In het hele distributie proces zijn 
wel ’n paar leermomenten aan te 
wijzen: Zo had de envelop veel weg 
die van de Postcodeloterij (die ove-
rigens het boek mede mogelijk had 
gemaakt) en blijkbaar zijn veel men-
sen geneigd dat soort post direct bij 
het oud papier te gooien. Ook de 
registratie was veel te ingewikkeld 
en het herbevoorradingsmoment 
had gerust wat eerder mogen zijn. 
Ook had men gewoon moeten 
zeggen: 6 september vanaf 9.00 
uur, dat had ’n hoop gezeur ge-
scheeld. “Nadat de eerste zending 
op was begon de ellende pas goed: 
we hebben in 5 dagen sindsdien al 
700 keer “nee” verkocht, terwijl 
we niet zeker wisten wanneer de 
nieuwe zending zou komen. Over 
het algemeen tonen de mensen 
begrip, maar er zijn er ook bij die 
denken dat wij even alles voor hen 
gaan regelen, zoals het aanvragen 
van een bon via internet. Ongelo-
felijk gewoon”. Op de vraag of al 
deze traffic ook nog iets positiefs 
gebracht heeft in de boekhandel, 
antwoordt medewerkster Marianne 
Ketelaars: “Natuurlijk proberen we 
tegen alle mensen zo vriendelijk 
mogelijk te blijven, leggen we net-
jes uit wat er aan de hand is, ook al 
kost dat best veel energie. Of het de 
winkel iets gebracht heeft? Je hoopt 
op goodwill, maar meer omzet kre-
gen we zeker niet. Veel gezichten 
die over de vloer kwamen zag ik 
voor de eerste keer en ik vrees dat 
ik ze hierna ook niet meer zie. Tja, je 
weet het hè: Voor niks…….” 

D’n Zundzolder Kringloop Shop opent binnenkort haar deuren
Op donderdag 3 oktober aanstaan-
de opent Kringloop Shop d’n Zund-
zolder haar deuren aan de Stree-
penstraat 6 te Sint-Oedenrode.

De Kringloopshop is een zusje 
van Kringloop d’n Zundzolder te 
Veghel welke gevestigd is aan de 
Noordkade 2 te Veghel. De initia-
tiefnemers van de kringloop Veg-
hel, Jeroen Nouwens en Mark Bek-
kers hebben het idee opgepakt om 
in Sint-Oedenrode een Kringloop 
Shop op te zetten. Een kringloop 
shop is een kleinere uitvoering van 
een kringloop, waar een dwars-
doorsnede wordt verkocht van het 
assortiment wat u aantreft in een 
grote kringloop. Wel zijn deze arti-
kelen geselecteerd en met zorg uit-
gezocht voor de Kringloop Shop.

D’n Zundzolder is een sociaal 
maatschappelijk verantwoorde 

onderneming en steunt daarom 
ook diverse goede doelen bin-
nen de samenleving. De visie van 
de Zundzolder is om de steun te 
verlenen voornamelijk lokaal. In 
Veghel hebben ze inmiddels een 
traject opgezet voor de cliënten 
van de voedselbank met daaron-
der meer een per kwartaal terug-
kerende waardebon, zodat deze 
mensen gratis hun artikelen kun-
nen verkrijgen.

Ook steunen zij het talentenplan 
Annerheide om zodoende de 
mogelijkheden mee te scheppen 
dat autistische kinderen toch op 
paardrijles kunnen. 

Kortom een onderneming die hun 
steentje bij probeert te dragen aan 
de samenleving, mocht jij je steen-
tje bij willen dragen, en zoek je een 
leuke omgeving voor vrijwilligers-

werk neem dan contact op met Je-
roen Nouwens op per mail 
info@zundzolder.nl

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Programma informatie TV Meierij
Aflevering 7 Oog 
Op Rooi
Programma infor-
matie TV Meierij

In de 7e aflevering zijn voor dit 
actuele praatprogramma als gas-
ten uitgenodigd; Rosalie Ardts, zij 
vertelt over haar ervaringen tij-
dens de Wereldjongerendagen in 
Rio de Janeiro, Rosanne van Esch 
maakte heel speciale filmclips 
over K3, Ad van de Wetering kijkt 
terug op een leven met muziek. 
Aan de mensen op straat wordt 
naar hun mening gevraagd over 
een actueel onderwerp. Willy Da-
men vertelt wetenswaardigheden 
over de Ollandseweg. 

Oog Op Rooi wordt uitgezonden 
tot en met vrijdag 27 september 
02:00 uur en elke 3 uur geduren-
de 2 weken herhaald. 
(Uitzendtijden 02:00 – 05:00 – 
08:00 – 11:00 – 14:00 – 17:00 – 
20:00 en 23:00 uur.) 

Rondje Rooi 
Vanaf donderdag 19 september 
2013 kunt u bij Rondje Rooi kij-
ken naar de volgende 
onderwerpen (onder voorbe-
houd):  

o  Voorstel Dorpsraad Boskant 
herinrichting Ritaplein 

o  Fietsdag burgemeesters en ge-
meentesecretarissen 

o Rooise Rooien-dag 
o  Drankenhandel van Boxmeer bij 

de beste in Nederland 
o  Tentoonstelling viltkunstenares 

Annie Veldkamp 
o  Bloemen voor het landschap 
o  Mw. Van Zandvoort-Vissers 

wordt 100 jaar en gezusters 
Verspagen samen 200! 

o  Jaarlijkse bijeenkomst startende 
ondernemers én de start van 
een nieuw maandmagazine 

o  Uurwerk Martinuskerk terug-
geplaatst 

o  Dai-Ippo viert 50-jarig bestaan 
o  Open dag Jeugdnatuurwacht 

De Populier 
o Paardenfokdag met ringsteken 

Rondje Rooi wordt uitgezonden 
op de volgende tijden 

00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 
uur. 

De inhoud wordt elke 2 weken 
vernieuwd. 

Jeugdserie:“Jelger de goochelaar 
en de geheimzinnige kist”

Deel 12 van de jeugdserie van in 
totaal 14 delen wordt vanaf 12 
september 2013 
gedurende 1 week uitgezonden 
op de volgende tijden: 
01:00 – 04:00 – 07:00 – 10:00 – 
13:00 – 16:00 – 19:00 en 22:00 
uur. 
De volgende delen volgen telkens 
een week later.
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Grand Café
Odendael

 

 

Pari Body Fashion
Heuvel 15a

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

Pan & Cook
Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties

 

Bakkerij Bekkers
Sint-Oedenrode / Nijnsel

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Juwelier Opaal
Heuvel 40

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal
 

 
 

Marcel Vos
Woninginrichting

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop. 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Stomerij van Beeck
Kofferen 22

Van Beeck Stomen en Wassen

Rooise Pashouders ontvangen
 

10 % korting
 

op de totale rekening

0413-477902

Slijterij van Boxmeer
Deken van Erpstraat  20

     

DeMooiRooiKrant
Heuvel 17

Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 
Het bericht wordt tevens gratis 

geplaatst op de website
 

www.rooisefamilieberichten.nl

Clip Damesmode
Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS!

Tuincentrum Brekelmans
Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten 

Rooi 2000

Gerits Mannenmode
Markt 28

Voor alle Rooise Pashouders:

Op vertoon van uw Rooise Pas 

krijgt u 

10% korting

Traiteur-Slagerij 
Verheijen

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

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

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

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Acties Rooise Pas

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

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat 
Samen hebben we een avondprogramma opgezet 
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid 
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

Veghel, ’s-Hertogenbosch en 

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

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting

op alle fotoafdrukken ook op 

Heistraat 14

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

OdendaelOdendael

Attendeer andere

september - oktober

2013

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

     

 

 

 

 

Korting op 

consumptiemunten en 

maaltijden 

in De Ontmoeting 

in Odendael

Verenigingsleven 
Odendael; 

u kunt deelnemen aan het 
uitgebreide activiteitenaanbod 
van Odendael en krijgt met uw 

Rooise Pas korting op deelname.

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

van € 1,90 

voor € 1,60

Tosti kaas tomaat-pesto 
€ 2,35

Frikandel met mayonaise 
€ 1,50

Worstenbroodje 
€ 1,10

Rauwkost 
€ 1,50

Huiskens Optiek
Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 

op vertoon van uw pas

De Ontmoeting
Odendael

De Ontmoeting
Odendael

De Ontmoeting
Odendael

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

25 september 
19.30 uur

Eindhovens Zang- en 
Operettekoor

Rooise pashouders ontvangen 
een 

30 september 
19.30 uur

Muziekkapel Tiona

3 oktober
14.00 uur

Seniorenkapel Best

17 oktober
14.30 uur

Seniorenkoor
de Groene Linde

Rooise pashouders ontvangen 
een 

29 oktober
19.30 uur

Accordeonvereniging 
Concertina

Rooise pashouders ontvangen 
een 

Vrijdag 25 oktober
Tapas avond met amusement 

van 't Kumt Vaneiges
€ 20,00 pp.

Rooise Pashouders betalen 
€ 18,50 pp.
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Kinderen verkopen postzegels van Anton Corbijn
Meer dan 35.000 kinderen in 
Noord-Brabant op pad met kin-
derpostzegels gefotografeerd en 
ontworpen door Anton Corbijn

Kinderen uit groep 7 en 8 star-
ten op woensdag 25 september 
met de verkoop van kinderpost-
zegels, kaarten en pleisters. De 
opbrengst dient om kwetsbare 
kinderen te helpen aan onderwijs. 
Ruim 35.000 kinderen van 725 
scholen gaan in Noord-Brabant 
langs de deuren. Dit jaar is Anton 
Corbijn naar Ethiopië afgereisd om 
een onderwijsproject van Stichting 
Kinderpostzegels te fotograferen. 
Deze foto’s worden afgebeeld op 
de kinderpostzegels van 2013.

Als op woensdagmiddag 25 sep-
tember de bel gaat, dan kan het 
zomaar een kind zijn dat meedoet 
aan de 65e editie van de Kinder-
postzegelactie! Ook dit jaar doen 
de scholen in Noord-Brabant weer 
in volle getale mee. Meer dan 
35.000 kinderen van 725 basis-
scholen gaan eind september op 
pad om kinderpostzegels, kaar-
ten en pleisters te verkopen. In 
2012 bracht de verkoop in Noord-
Brabant € 1.865.452 op. De op-
brengst van de Kinderpostzege-
lactie wordt besteed aan projecten 

voor kwetsbare kinderen in bin-
nen- en buitenland. 

Ook in Noord-Brabant onder-
steunt Stichting Kinderpostzegels 
diverse projecten voor kwetsbare 
kinderen, waaronder:

1. Traverse in Bergen op Zoom
Traverse heeft een bijdrage ge-
kregen voor het uitvoeren van 
de VoorleesExpress. Bij dit project 
worden kinderen met een taalach-
terstand voorgelezen om zo hun 
taalontwikkeling te stimuleren en 
hun leesplezier te vergroten. Een 
vaste voorlezer komt een half jaar 
lang wekelijks bij een gezin thuis. 
De voorlezer en het gezin zoeken 
samen naar een manier om het 
voorlezen een blijvend plekje te 
geven.

2. Humanitas District Zuid in 
Eindhoven
Het project MentorMaatjes, geco-
ordineerd door Humanitas, ontving 
een bijdrage van Kinderpostzegels. 
Bij MentorMaatjes krijgen kwets-
bare leerlingen van 10 t/m 18 jaar 
een schooljaar lang een mentor 
toegewezen. De mentor heeft we-
kelijks individuele gesprekken met 
de leerling en ondersteunt de leer-
ling bij het functioneren op school.

3. Oudervereniging Mytylschool 
in Tilburg
De school heeft een bijdrage 
ontvangen voor de jaarlijkse 
werkweek voor kinderen uit het 
speciaal onderwijs vanuit het Va-
kantiefonds van Kinderpostzegels. 

Anton Corbijn maakte dit jaar de 
foto’s voor de 65e editie van de 
Kinderpostzegelactie. Corbijn be-
zocht namens PostNL en Stichting 
Kinderpostzegels een onderwijs-
project in Ethiopië. Daar fotogra-
feerde hij kinderen voor de nieu-
we serie kinderpostzegels. Mede 
dankzij de steun van Stichting Kin-
derpostzegels kunnen deze kinde-
ren naar school en hoeven zij niet 
meer te werken.  Stichting Kinder-
postzegels wil voor álle kinderen 
goed onderwijs. ‘Laat kinderen le-
ren’ is daarom het thema van de 
Kinderpostzegelactie 2013.

Interieurbeplanting van der Vleuten is een dynamisch bedrijf  dat gespecialiseerd is in project-
beplanting door heel Nederland. Ter versterking van ons team van 10 medewerkers zijn wij op 
korte termijn op zoek naar een 

ENTHOUSIASTE MEDEWERKER INTERIEURBEPLANTING
De functie zal bestaan uit het leveren en onderhouden van projectbeplanting. 
Dit is een uitdagende en afwisselende full-time functie met veel eigen verantwoordelijkheden.

Functie eisen:
- MBO-groen opleiding met technisch inzicht
- Zelfstandig kunnen werken en in team verband
- Goede contactuele eigenschappen
- Geen 8 tot 5 mentaliteit
- In bezit van rijbewijs B
- Representatieve uitstraling 

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging, stuur dan je sollicitatie brief en cv naar 
administratie@vandervleuten-beplanting.nl

Jan Tinbergenstraat 4, 5491 DC  Sint-Oedenrode. Tel.: 0413-420806

VACATURE

PERSONEEL

Vind jij het leuk om in de avond en weekenduren ons 
horecateam te komen versterken? 

Je kan worden ingezet in het Grand Café, tijdens culinaire 
avonden en catering activiteiten. Werk je graag met ouderen 
in een dynamisch zorgcentrum en heb je kennis van gastvrije 
omgang met gasten en/of ervaring in de horeca en/of 
cateringbranche? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Odendael in Sint-Oedenrode heeft vacatures voor:

Junior Horecamedewerkers 
op oproepbasis.

Het aantal uren dat je werkt stemmen we in onderling overleg 
met je af, afhankelijk van je wensen en de hoeveelheid werk. 

Meer weten?
Informatie over de vacature wordt graag verstrekt door 
Elina Eker, Teammanager H&F, elina.eker@brabantzorg.eu, 
06-30105396 of kijk op www.brabantzorg.eu

Wil jij ons helpen om het leven van onze 6000 cliënten 
aangenamer en makkelijker te maken? Bij BrabantZorg bied 
je, samen met 4800 collega’s en 1900 vrijwilligers, elke 
dag wonen, zorg en welzijn op maat in de regio’s Oss, Uden, 
Veghel, ’s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard.

 twitter.com/BrabantZorgWerk

 facebook.com/WerkenbijBrabantZorg

Werken bij BrabantZorg - Odendael

Ben jij op zoek naar een afwisselende baan?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij zoeken een verzorgende niveau 3 of HBO 3e jaars 
(nachtdienst acute zorg, thuiszorg)

Voor bepaalde tijd, standaard jaarcontract.
 

Wij zoeken een enthousiaste, flexibele medewerker die ons thuiszorgteam komt 
versterken als invalskracht voor gemiddeld 9 uur per week 

in de acute zorg nachtdienst regio Sint-Oedenrode, Veghel, Erp.
Heb je een diploma verzorgende IG/ niveau 3, verpleegkundige niveau 4 of ben je 

3e jaar HBO-V student en heb je lef, solliciteer dan op deze functie.
 

Informatie:  Thea van der Velden 06-13764404
 

Solliciteren (sluitingsdatum 30 september 2013)
Odendael

Thea van der Velden, teammanager Thuiszorg
Odendael 1, 5492 CT  SINT-OEDENRODE

E-mail: thea.vandervelden@brabantzorg.eu
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Meldingen

Agenda

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

Wie kleurt de Rooise politiek?
Politieke markt, dinsdag 8 oktober, aan-
vang 20.00 uur
Dat is nu aan onze raadsleden. Maar wie 
zijn dat dan? En hoe werkt de politiek?
Het is zo weer maart 2014… Belangrijk, 
want dan zijn er weer gemeenteraadsver-
kiezingen.  Wie dán de raadsleden zijn? 
Dat bepaalt u!  

Maar misschien gaat uw belangstelling 
wel verder dan het hanteren van het 
rode potlood…
En wilt u zich sterk maken voor de Rooi-
se inwoners. Dan wilt u natuurlijk éérst 
weten wat er allemaal bij een politieke 
loopbaan komt kijken. Dát en nog veel 
meer kunt u verwachten op de politieke 
markt! En dat wordt geen saaie debat-
avond…. Welnee!

Wim Daniëls kleurt de avond!
Wim Daniëls geeft op deze vrijblijvende 
politieke avond een heldere kijk op ‘de’ 
politiek! Hij leidt de avond, na eerst een 

korte (humoristische) voordracht over 
politiek, politieke partijen en partijpro-
gramma's te geven. Wim Daniëls is schrij-
ver maar ook columnist en vaste gast bij 
het tv-programma Pauw & Witteman. In 
dat programma gaf hij vorig jaar in de 
aanloop naar de landelijke verkiezingen 
zijn kijk op de landelijke verkiezings-
programma’s en -posters. Behalve de 
voordracht van Wim Daniëls, is er op 
deze avond een politieke markt. Op deze 
markt presenteren de lokale politieke 
partijen zich. Er is alle gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten. Vrijblijvend dus! 

Noteer dus:
Dinsdag 8 oktober van 20.00 tot 22.00 
uur – politieke markt - raadzaal gemeen-
tehuis! 

U bent welkom! Ook als u gewoon eerst 
eens wilt weten hoe dat nou zit met die 
politiek! 

Openbare raadsvergadering
De gemeenteraad van Sint-Oedenrode 
vergadert op donderdag 26 september 
a.s. De vergadering begint om 20.00 
uur. Op de voorlopige agenda voor deze 
openbare vergadering komen de vol-
gende onderwerpen voor:

•  uitvoeringsplan openbare verlichting 
2013

•  vaststelling nota weerstandsvermogen 
en risicomanagement 2013

•  vaststelling bestemmingsplan vakan-
tiepark ‘Boschvoort’

•  voorbereidingsbesluit voor percelen 
met de bestemming ‘wonen’ (Buiten-
gebied)

•  begroting 2014 Lokaal Volkshuisves-
tingsfonds

•  kredietvoorstel parkeerterrein Kiene-
hoef

•  aanwijzing gebied Markt en omgeving 
als beschermd stads- of dorpsgezicht

•  vaststelling bestemmingsplan ‘Cen-
trum’, heziening 2013

Tenzij anders aangegeven, is spreek-
recht over genoemde agendapunten 
mogelijk. Iedereen die gebruik wil ma-
ken van het spreekrecht dient dit ten 
minste 48 uur voor aanvang van de ver-
gadering te melden bij de griffier 
(tel. 0413-481257) of per e-mail: 
griffie@sint-oedenrode.nl
De voorlopige agenda en de daarbij be-
horende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage in het publieksplein van het 
gemeentehuis op werkdagen van 09.00 
- 12.30 uur.
De stukken zijn ook in te zien via 
www.sint-oedenrode.nl

Oproep: Groenafval voor de milieustraat goed scheiden!!
Groenafval bestaat uit verschillende 
soorten tuinafval, zoals snoeihout, bla-
deren, takken en gras. U kunt dit groen-
afval gratis kwijt bij de milieustraat aan 
de Eversestraat. Om het groenafval op 
de juiste manier te kunnen verwerken, is 
voor elke soort een aparte losplaats op 
de milieustraat.

Wat is snoeihout? 
•  Takken en stammen, eventueel met 

blad.
•  Bomen en struiken, inclusief stobben 

(zonder zand).
•  Maar geen coniferen of overig groen-

afval.

Wat is overig groenafval?
•  Gras, bladeren, naaldhout, graszoden 

(zonder zand).
• Geen snoeihout, maar wel coniferen

Let op: groenafval mag nooit de volgen-
de stoffen bevatten:
•  Steen, puin, grind, kunststoffen, meta-

len, touw, nylon, etc. 
•  Behandeld hout (geverfd, verlijmd of 

geïmpregneerd).
•  Verontreinigingen, zoals verbrand mate-

riaal, olie/vet, chemicaliën, asbest, etc. 

Vervuild afval wordt afgekeurd en zorgt 
voor onnodige kosten.

Spreekuur burgemeester
Het spreekuur van de burgemeester van maandag 23 september 2013 vervalt.

Oprit 9 Sint-Oedenrode en oprit 10 Eerde (A50) dicht
Rijkswaterstaat voert van woensdag 18 
tot en met vrijdag 20 september onder-
houdswerkzaamheden uit aan de A50. 
Tijdens deze werkzaamheden zijn oprit 
9 Sint-Oedenrode en oprit 10 Eerde naar 
de A50 richting Eindhoven afwisselend 
afgesloten voor al het verkeer. 
Rijkswaterstaat verwacht hierbij nauwe-
lijks verkeershinder.

Oprit 9 Sint-Oedenrode (A50) dicht
Oprit 9 Sint-Oedenrode naar de A50 
richting Eindhoven is afgesloten voor 
het verkeer op donderdag 19 septem-
ber 20.00 uur tot vrijdag 20 september 
00.00 uur

Omleiding
Verkeer vanuit Sint-Oedenrode naar de 
A50 richting Eindhoven wordt als volgt 
omgeleid:
•  Neem oprit 9 Sint-Oedenrode naar de 

A50 richting Oss
•  Neem afrit 10 Eerde
•  Ga aan het einde van de afrit linksaf 

en neem de oprit naar de A50 richting 
Eindhoven

Oprit 10 Eerde (A50) dicht
Oprit 10 Eerde naar de A50 richting 
Eindhoven is afgesloten op woensdag 18 
september 20.00 uur tot donderdag 19 
september 06.00 uur en op vrijdag 20 
september van 00.30 uur tot 06.00 uur.

Omleiding
Verkeer vanuit Eerde naar de A50 rich-
ting Eindhoven wordt als volgt omgeleid:
•  Neem oprit 10 Eerde naar de A50 rich-

ting Oss
• Neem afrit 11 Veghel
•  Ga aan het einde van de afrit rechtsaf 

en neem de oprit naar de A50 richting 
Eindhoven

Weersgevoelige werkzaamheden
Onderhoudswerkzaamheden zijn weers-
gevoelig. Bij slecht weer kunnen de 
werkzaamheden mogelijk geen door-
gang vinden en worden ze opnieuw in-
gepland.

Regulier onderhoud
Deze onderhoudswerkzaamheden vallen 
onder het Variabel OnderhoudsContract 
2013/2014, dat Rijkswaterstaat laat uit-
voeren door aannemers Heijmans, MNO 
Vervat en BAM. Het betreft regulier on-
derhoud dat wegennet, viaducten, brug-
gen en tunnels periodiek nodig hebben, 
zoals asfaltering, vervangen van voeg-
overgangen en onderhoud aan de vang-
rail. Met als doel een vlotte en veilige 
doorstroming voor de weggebruiker.

Meer informatie?
Heeft u vragen over de werkzaamhe-
den? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl of 
www.vananaarbeter.nl of bel met de 
gratis informatielijn 0800-8002.

Verloren en Gevonden Voorwerpen

Verloren voorwerpen
•Knuffeldoekje

Gevonden voorwerpen
• Fietsje
• Portefeuille  

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Het Binnenveld 10 5491 ZD 04-09-2013 Verbouwen woonhuis
Houtsestraat ongen. ------ 05-09-2013 Aanbrengen tijdelijk verharding
Slophoosweg 13 5491 XR 08-09-2013 Egaliseren gronden
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Uiterlijke  Omschrijving
  beslisdatum 
  verlengd met: 
Bikkelkampen 21 5491 RE 6 weken Gebruik woning als plattelandswoning
Vresselseweg 40 5491 PB 6 weken Gebruik woning als plattelandswoning
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Schootsedijk 37 5491 TD 11-09-2013 Bouwen bedrijfswoning
Lieshoutseweg 70 5491 RR 12-09-2013 Herbouw woonhuis met bijgebouw
Boxtelseweg 9 5491 XT 13-09-2013 Bouwen bijgebouw en uitvoeren 
   diverse nevenactiviteiten
Liempdseweg 14  ------ 13-09-2013 Aanleggen peilgestuurde drainage
en ongen. 
Ollandseweg 93 5491 GR 16-09-2013 Bouwen aanbouw aan woonhuis
Schietbergweg 15 5492 TH 16-09-2013 Plaatsen poort + uitbreiden buitenopslag
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Meldingen ingevolge Activiteitenbesluit
Adres inrichting Postcode  Omschrijving
Houtsestraat 16 5492 TM  Het veranderen van een rundvee- 
   en paardenhouderij
Bovengenoemde meldingen liggen gedurende twee weken ter inzage.

Vergunningen

Jan Klomp

Muziek in het dorp….
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Huisvuil Evenementen

De fractie van Hart voor Rooi heeft 
tijdens het zomerreces de be-
richtgeving in de media omtrent 
‘schaliegaswinning’ met grote be-
langstelling gevolgd. We waren al 
voornemens om Boxtel, een van de 
‘proefboor gemeenten’  te steunen 
in haar ‘nee’ tegen schaliegas. Nu 
blijkt echter dat Sint-Oedenrode en 
dan met name de kern Boskant ook 
een mogelijke lokatie is voor scha-
liegaswinning. 

Hart voor Rooi is ervan overtuigd 
dat de risico’s van schaliegasborin-
gen  levensgroot zijn. Waarom?
1: Schaliegas is gewoon aardgas 
maar zit opgesloten in dicht ge-
steente: Schalie. Er is heel veel water 
met chemicaliën nodig om het gas 
uit het gesteente te krijgen. Het pro-
ces noemen we fracken.
Er worden dus chemicaliën gebruikt, 

we weten niet precies welke, dit on-
der het mom van bedrijfsgeheim.
Per frack wordt in de boorput onge-
veer 4 miljoen liter water vermengd 
met 20.000 liter chemicaliën, dit 
wordt de grond ingepompt. Het 
water bevat dan chemische stof-
fen die giftig, kankerverwekkend 
en licht radioactief zijn. Met andere 
woorden, ons drinkwater en onze 
leefomgeving wordt met chemische 
troep vervuild.
2: door het fracken(het onder hoge 
druk water en chemicaliën in de 
steenlagen spuiten) zal gesteente 
diep in de grond breken en dit heeft 
tot gevolg dat er aardbevingen kun-
nen ontstaan.
3: bij het boren naar schaliegas is 
er kans op ontploffingsgevaar door 
methaangas wat vrij komt.

Er zijn nog meer risico`s maar de 3 
belangrijkste hebben we hier ge-
noemd.
Al deze risico`s worden weggewuifd 
door onze minister van economi-
sche zaken. Economisch gewin lijkt 
belangrijker te zijn dan onze ge-
zondheid en onze veiligheid. Eco-
nomisch gewin waar wij bovendien 
niet de vruchten van plukken. Wij 

en de generaties na ons zitten, met 
een beetje pech, zonder schoon 
drinkwater in een vervuilde woon-
omgeving. 

Hart voor Rooi is voorstander van 
energiewinning uit duurzame bron-
nen. Wat hier gebeurt heeft niets 
te maken met duurzaamheid. Er is 
meer energie nodig dan bij winning 
naar aardgas, het kost miljoenen li-
ters schoon drinkwater en het ver-
giftigt onze bodem, oppervlakte- en 
grondwater. De gezondheid van ons 
en onze kinderen staat op het spel.
Hier is ons duidelijke NEE op zijn 
plaats, hiervoor willen wij de barri-
cades op!

Voor meer info verwijzen wij naar 
een documentaire over schaliegas; 
http://tegenlicht.vpro.nl/afleverin-
gen/2011-2012/gasland.html

Fractie Hart voor Rooi
Janneke van Vugt
Janine Heisterkamp 
Tom van Wanrooij
Rik Compagne

www.hartvoorrooi.nl
@hartvoorrooi 

Hart voor Rooi
Hart voor Rooi

GRATIS INLOOP SPREEKUUR
Phillippusstraat 1b

Iedere maandag en donderdag van 17.00 – 18.00 uur

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

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

Melding incidentele festiviteit 
De heer M. Toelen heeft op 3 september 
2013 een kennisgeving ingediend voor 
het melden van een incidentele festi-
viteit. De kennisgeving omvat het ten 
gehore brengen van zowel live als ver-
sterkte muziek in verband met kermis 
Olland op vrijdag 27 september 2013. 
De festiviteit zal plaatsvinden op het 
terras van café D’n Toel aan de Pastoor 
Smitsstraat 4 te Olland.

Een horeca- inrichting mag maximaal 
6 keer per jaar gebruik maken van een 

regeling welke de ruimte geeft om af te 
wijken van de geluidsnormen die voor 
de normale bedrijfsvoering gelden (ge-
regeld in het Activiteitenbesluit). Voor 
een recreatie-inrichting is een maximum 
van 4 keer per jaar vastgelegd. In het 
evenementenbeleid zijn de exacte ge-
luidsnormen omschreven, waaraan moet 
worden voldaan tijdens een incidentele 
festiviteit. Het evenementenbeleid kunt 
u vinden op onze internetsite 
(www.sint-oedenrode.nl).

Inzameling oud papier week 38

Donderdag 19 september
•  KVO Nijnsel; papiercontainer aan de 

achterzijde van de Beckart vanaf 07.00 
uur 

Zaterdag 21 september
•  C.V. De Klotjes; container aan de  

Julianastraat tussen sportzaal en open-
bare basisschool van 10.00 tot 14.00 uur;

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

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

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

Maandag 23 september
•  W.s.v. EJOS; oud papier wordt opge-

haald in de wijken Armenhoef, Dom-
melrode, Eerschot, Haverland en Cen-
trum vanaf 18.30 uur;

Woensdag 25 september
•  Basisschool De Springplank; container 

bij school in Julianastraat op woens-
dag van 08.00 tot 13.00 uur;

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papier-

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

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 10 september 2013 tot 
en met 16 september 2013 zijn de volgen-
de aanvragen bij de gemeente ingekomen:
•  van CV ’t Skrothupke voor het houden 

van een kofferbakmarkt op 30 maart 
2014 op de Markt te Sint-Oedenrode. 
De aanvraag geldt ook voor de jaren, 
2015 t/m 2018.

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

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

Dierenverwaarlozing in ons dorp

Iedereen kan zien dat de Rooienaren hun vee en 
huisdieren over het algemeen goed verzorgen. Toch 
is dat niet altijd en overal zichtbaar. Velen herinne-
ren zich nog de haflinger paarden aan de Ollandse-
weg, waar uiteindelijk ingegrepen is.

Nog niet zo lang geleden zagen veel Rooienaren, 
zeker uit de Kienehoef, opnieuw broodmagere 
paardjes, aan de Kortestraat. Maar de sociale con-
trole deed zijn werk en na een aantal meldingen 
aan politie en dierenpolitie kregen ze eindelijk hooi, 
waardoor ze zienderogen opknapten. 

Inmiddels grazen die zelfde dieren aan de Liempdseweg, met aan-
merkelijk minder sociale controle. Tenminste, grazen …. Een van onze 
lezers kon het niet meer aanzien en trok aan de bel. Bij de politie, en 
bij DeMooiRooiKrant.

“In Sint Oedenrode staan 4 magere paarden in een wei, in deze wei 
is geen sprietje gras te bekennen en de paarden proberen dan ook uit 
alle macht wat grassprietjes te pakken te krijgen die aan de andere 
kant van het gaas staan” schreef ze onder meer. “Het afgelopen voor-
jaar zijn ze verplaatst en nu gaat het wederom mis, ik zie ze telkens 
als ik langs kom steeds dunner worden en afgelopen avond schoot 
het mij echt in het verkeerde keelgat. Ik begrijp werkelijk niet dat er 
niet ingegrepen wordt door bijvoorbeeld de dierenpolitie, de paarden 
staan immers aan een doorgaande weg en het is voor iedereen zicht-
baar dat ze honger hebben. Ik heb de politie inmiddels gesproken en 
die zullen een melding maken bij de dierenpolitie in deze regio maar ik 
vraag mij af of er werkelijk iets aan gedaan gaat worden.

Naam en adres bij de redactie bekend

Lezerspodium....

Nienke v.d. Sande wint tekenwedstrijd Sjors Sportief
Nienke v.d. Sande is winnares van de 
Sjors Sportief tekenwedstrijd. Nienke 
is leerling van groep 4 van basisschool 
Sint Antonius van Padua. De prijs die 
zij ontving op 16 september 2013 na-
mens de gemeente Sint-Oedenrode 
maakt niet alleen Nienke blij, maar ook 
alle klasgenoten van Nienke. Het sport-
bedrijf van de gemeente Sint-Oeden-
rode nodigt namelijk de hele klas van 
Nienke uit voor een middag zwemmen 
in zwembad De Neul.

De gemeente Sint-Oedenrode wil kinde-
ren laten kennismaken met sportvereni-
gingen en -organisaties in en rondom de 
gemeente. Het project Sjors Sportief is 
gericht op kinderen van groep 1 tot en 
met groep 8. Sjors Sportief is de naam 
van de mascotte. Kennismaken met Sjors 
kan via www.sjorssportief.nl.

De gemeente Sint-Oedenrode feliciteert 
Nienke en wenst de klas veel
zwemplezier!
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genda

19-09
Lunch pastoraal team                                                                                  
12.30-14.00 uur

23-09     
Biddende Moeders, parochiezaal 
Nijnsel 13.30-14.15 uur

24-09     
Bezinningsavond heilige 
Oda-parochie, parochiezaal Nijnsel 
20.00-21.30 uur

24-09  
Bijeenkomst comité Lourdes-
bedevaart, Martinus-Centrum    
20.00-22.00 uur

Jezus volgen betekent: Zijn barmhartige liefde uitdelen 
aan ieder mens.

Paus Franciscus

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Martinuskerk weer bij de tijd

Afgelopen zaterdag tijdens de 
open monumentendag is het ge-
restaureerde uurwerk van de 
Martinuskerk officieel in gebruik 
genomen. Fried van den Brand van 
de Stichting Behoud 
Martinuskerk (SBM) en Henk Prins 
namens stichting Roois Cultu-
reel Erfgoed (RCE) droegen het 
uurwerk symbolisch over aan het 
parochiebestuur middels het over-
handigen van de originele slinger 
van het uurwerk aan pastoor Vin-
cent Blom. Door de steun van SBM 
en RCE kunnen we terug kijken op 
een geslaagde restauratie. Daar-
voor wil het parochiebestuur hen 
en iedereen die zijn steentje heeft 
bijgedragen hartelijk danken.

De ceremonie werd feestelijk op-
geluisterd door een reizende bei-
aard van de koninklijke Eijsbouts 
klokkengieterij uit Asten bespeeld 
door organist Bert Augustus. Hij 
werd ondersteund door een bla-
zersensemble van de Harmonie 
Nijnsel onder leiding van Jan Buil. 
Dit alles geheel belangeloos. Daar-
voor dank en ook aan alle overige 
parochianen die meegewerkt heb-
ben om van deze dag een succes 
te maken.  Als laatste een speciaal 
woord van dank aan de firma van 
Acht voor het gratis transport van 
de beiaard. Deze dag was weer 
een mooi voorbeeld hoe we samen 
kerk kunnen zijn.

22 en 29 september startvieringen 
Eerste Communie en Vormsel

Met de aanvang 
van het nieuwe 
schooljaar is ook 
een begin gemaakt 
met de voorberei-

ding op de Eerste Heilige Com-
munie en het Vormsel binnen 
onze Odaparochie.  In twee spe-
ciale familievieringen gaan we de 
voorbereiding op Communie en 
Vormsel een echte start geven. 
Op zondag 22 september wordt 
de Communie- en Vormselvoor-
bereiding voor alle kinderen uit 
Sint-Oedenrode gestart tijdens de 
eucharistieviering in de St. Marti-
nuskerk. Deze viering begint om 
9.30 uur. Een week later, zondag 
29 september, wordt deze start-
viering gehouden in de St. Petrus’ 
Bandenkerk van Son voor alle 
communicanten en vormelingen 
uit Son en Breugel, aanvang 11 
uur.

In deze vieringen staan de kinde-
ren die in dit schooljaar hun Eerste 
Heilige Communie of het H. Vorm-

sel gaan ontvangen centraal. En 
niet alleen zij, ook hun gezinnen 
willen we in deze viering betrek-
ken. Als gezin leeft men immers 
samen toe naar het ontvangen van 
één van deze sacramenten.
De vormselvoorbereiding gaat al 
heel snel van start. 
Op zaterdag 5 oktober vindt in de 
Beckart in Nijnsel de    vormsel-
voorbereidingsdag plaats voor de 
H. Odaparochie van Sint-Oeden-
rode – Son – Breugel en van de H. 
Michaelparochie van Schijndel.  

Op zaterdagavond 26 oktober zal 
onze hulpbisschop, 
Mgr. Mutsaerts, het sacrament van 
het Vormsel toedienen in de St. 
Petrus’ Bandenkerk. Daags daarna 
zal de hulpbisschop het H. Vormsel 
toedienen aan de Rooise kinderen 
in de St. Martinuskerk.
Wij wensen alle communicanten 
en vormelingen, samen met hun 
ouders en gezinsleden, een heel 
goede voorbereiding toe.

Van de pastores
Bijna Thuis Huis

Vorige week brachten wij als pas-
toraal team, samen met pastoraal 
assistenten, pastor Bakermans en 
diaken Johan van Gemert, een be-
zoek aan het Bijna Thuis Huis in 
Son. Een bezoek ter kennismaking, 
een bezoek om ook uit te spreken 
wat wij in de toekomst voor elkaar 
kunnen betekenen. Als pastores 
ervaren wij de komst van het Bijna 
Thuis Huis als heel waardevol voor 
Son en Breugel. Een huis met een 
duidelijke missie, zo mochten wij 
vorige week horen en ervaren. 
Een missie die ook heel kernachtig 
op de website van het Bijna Thuis 
Huis staat omschreven: “Het Bijna-
Thuis-Huis Son en Breugel heeft de 
ambitie, daar waar de zorg thuis 
ontoereikend is of ontoereikend 
wordt, de oplossing te bieden door 
het leveren van verantwoorde, 
laagdrempelige 24-uurszorg in een 
kleinschalige en veilige leefomge-
ving. De zorg wordt aangeboden 
aan mensen van alle leeftijden, 
woonachtig in Son en Breugel, met 
een levensverwachting van minder 

dan drie maanden én voor diens 
naasten.” 

Hoewel het bestuur van het Bijna 
Thuis Huis werkt zonder gebon-
denheid aan een kerkgenootschap, 
heeft het opzetten van dit project 
toch een heel duidelijke diaconale 
insteek. Graag ondersteunen wij 
als parochie dit initiatief waarvan 
de oorsprong onder andere ligt bij 
zowel diaken Ton Schepens als bij 
onze parochiaan Sjef den Uijl. De 
handen ineengeslagen en met hulp 
en inzet van velen is het Bijna Thuis 
Huis nu een feit. Als pastores spre-
ken wij de wens uit dat het Bijna 
Thuis Huis voor velen een plaats 
mag zijn om op waardige wijze af-
scheid te kunnen nemen van het le-
ven. Dank aan allen die dit initiatief  
mogelijk hebben gemaakt en die 
het nu als vrijwilligster of vrijwilliger 
mee dragen. Dat er zegen op moge 
rusten.

Namens het pastoraal team,
Pastoor Vincent Blom

O, Heer, 
Het is oorlog,
en ik heb er geen woorden voor.
Ik kan alleen de woorden gebruiken 
van de heilige Franciscus van Assisi:

“Heer, maak mij een instrument 
van uw vrede”

En terwijl ik zijn oude gebed bid,
weet ik dat U ook deze keer
oorlog in vrede zult doen verkeren,
en haat in liefde.
Amen.

Moeder Teresa

2e bezinnings-
avond over de 
heiligen van de 
parochie

Jezus, 
de goede herder
Dinsdag 24 september
Inleider: Diaken 
Wilchard Cooijmans

Afgelopen dinsdag 
vond de opening plaats van een 
reeks bezinningsavonden rond de 
heiligen van onze parochie, dit in 
het kader van het H.Odajaar. Deze 
eerste avond stond, hoe kan het 
ook anders, de heilige Oda zelf 
centraal. We overwogen haar leven 
en dachten na wat dit leven ons te 
zeggen heeft, mensen die 13 eeu-
wen later leven. Een mooie avond 
met een zeer goede opkomst. We 
hopen dat dit de toon heeft gezet 
voor de overige avonden uit deze 
bezinningsreeks. Dinsdag 24 sep-
tember kijken wij naar de Goede 
Herder.

De kerk van Eerschot is toegewijd 
aan de Goede Herder. Waar komt 
deze titel van Jezus eigenlijk van-
daan? Wat betekent een herder 
in de bijbel? Daarover gaat deze 
tweede bijeenkomst.

Gedachte bij de Vredesweek
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Zittend op het terras van  Grand-
café De Gouden Leeuw aan de 
Markt valt een sticker met een 
moeder met kind aan de borst bij  
de toegangsdeur op.  Bedrijfsleider 
Sjef van de Wijdeven zegt desge-
vraagd dat het een welkom is aan 
moeders die hier hun kind willen 
voeden.
Sjef zegt dat ze ook een heus "ma-
macafé" krijgen. Elke 1ste woens-
dag van de maand is er van 10.00-
12.00 uur een inloopochtend en 
kunnen mama's vrijblijvend bijklet-
sen over hun baby's en peuters. 
De Gouden Leeuw heeft welwil-
lend meegewerkt aan dit initiatief 
van Diny van de Wijdeven.  In 
overleg met haar collega Christien 
en het CJG (Centrum voor Jeugd 
en Gezin) wil zij een ontmoetings-
plaats creëren voor mama's. De 
peuters en baby’s zijn uiteraard 
ook welkom.
Diny werkt als jeugdverpleegkun-
dige op het consultatiebureau. Ze 
merkt dat er met name bij jonge 
moeders die van buiten Rooi hier 
zijn komen wonen behoefte is om 

contacten te leggen en ervaringen 
uit te wisselen met andere moe-
ders met baby's en peuters van 
0-4 jaar. Na de peutertijd zijn er 
meer onderlinge contacten via kin-
derdagverblijf en school. Natuurlijk 
zijn er de sociale media die nu een 
rol spelen,  maar direct contact is in 
deze veel fijner denkt Diny.
Het leek haar leuk in het najaar te 
starten omdat week 40 Week van 
de Borstvoeding is en week 41 
Week van de Opvoeding. Er zal in 

deze weken wel het een en ander 
gepubliceerd worden en dat vormt 
ook een bron voor gesprekken 
over voeden en opvoeden.
Ook de papa's zijn welkom in het 
café en mogen uiteraard meepra-
ten.

Op woensdag 2 oktober is het eer-
ste kopje koffie gratis (met dank 
aan CJG) en verder welkom iedere 
1ste woensdag van de maand.

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

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

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 

Start  MAMACAFÉ  2 oktober in De GoudenLeeuw

Kopje koffi e mama café

De Goede Herder

Zaterdag 21 september 19.00u. 
Eucharistie met parochieel koor.
Intenties: Hans en Elly van den 
Nieuwenhuijzen – Verhagen en 
Simone

H. Martinus Olland

Zaterdag 21 september 17.30u. 
Eucharistie met kerkkoor.

Intenties: Ties, Kee, Henk en Rien 
Thomassen, Francy van Caste-
ren-v.d. Meerendonk, Maria van 
Acht-van Hout, Jan Hubers, Marie 
van Gerwen-Eijkemans, Jan v.d. 
Pasch, Jans v.d. Pasch-Leenderts, 
Petra v.d. Pasch.

Martinuskerk Sint-Oedenrode

Zondag 22 september 9.30 uur: 
Gezinsviering communicanten en 
vormelingen.
Intenties: Jan van Asseldonk, Piet 
van Rooij, Martien vand er Vleu-
ten, Fien van Erp-van Zoggel, 
Harrie en Nolda van de Langen-
berg-Bouwmans, Overl. ouders 
Brewel-Donkers, Toos van Bree, 
Ad van den Brand.

Maandag 9.00u. 
Eucharistieviering.

Dinsdag 9.00u. 
Eucharistieviering.

Woensdag  9.00u. 
Eucharistieviering. 

Donderdag 9.00u. 
Eucharistieviering. 

Vrijdag 9.00u.
Eucharistieviering.
Parochiecentrum, tel. 476455.  
E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl

Odendael

22 sept. 10.00 uur 
Eucharistieviering
Odendael Koor
Intentie
Bijzondere Intentie
Mevr. Blummel- van Breugel

Parochie h. Rita Boskant

Zaterdag 21 sept. 
is er geen Eucharistievierng.

Protestantse Kerk Knoptoren

Zondag 22 september, 10.00 uur, 
Predikant Ds. Bas Stigter.

Sint Antonius Nijnsel

Zaterdag 21 sept. 16.00u. 
doop van Thomas van Esch.

Zondag  22 sept. 11.00u. 
Eucharistieviering met gemengd-
koor.
Intenties: 
Dien v.d. Wijst- van Boxtel, Jans 
v.d. Meerakker,  Tine Verhagen- 
van Kuijk, Tonny Franken nms de 
buurt, Leo Sanders, Jan van Lith, 
Tonia v.d. Burgt- v.d. Oever, An-
nie Latijnhouwers, Leo van Erp. 

Sint Genoveva-kerk, Breugel

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

Zondag 22 september
09.30 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. het Breugelse Kerkkoor
intentie: Janus Foolen, Hanny 
Aertsen-van Keulen, An van Eck-
van de Velden, Harrie en Doortje 
van den Oever-Migchels, om ze-
gen over onze parochie

Vrijdag 27 september
11.30 uur: huwelijksviering van 
Miriam Vos en Pieter de Jongh
Zaterdag 28 september
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 
94,4 MHz)
intentie: Antoon Snijder, om ze-
gen over onze parochie
 
Sint Petrus’ Banden-kerk, Son

Zaterdag 21 september
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 
94.4 MHz)
Collecte Vredesweek

Zondag 22 september, Vredes-
zondag
11.00 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. het Sons Parochiekoor
(via de analoge UPC kabel FM 
94.4 MHz)
collecte Vredesweek
intenties: Tonny van Opstal-de 
Haas, Dora de Visser-Ritjes, Cor 
Coensen, Maria en Theo van den 
Hurk, Cis Richters-Verkuijlen, 
Theo van Bokhoven, ouders Van 
den Hurk-Merks, Jan en Harrie 
Merks en overleden familie.

Maandag 23 september
19.30 uur: Eucharistieviering

Woensdag 25 september
19.30 uur: Eucharistieviering

Kerkberichten

 voor al uw KeuKenmontage  /  InterIeurmontage  /  KeuKenrenovatIe

Klaproosstraat 8
5492 KC sInt-oedenrode

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

Nominatie Slijterij van het Jaar 2013 voor Drankenhandel van Boxmeer

Ondernemerskwaliteit in dranken beloond

Liefhebbers van fijne dranken 
voor feestelijke en gezellige ge-
legenheden weten de weg naar 
Sint-Oedenrode al vele jaren 
te vinden. Ze hebben het goed 
gezien: hun favoriete dranken-
speciaalzaak is niet zómaar een 
plaatselijke slijterij, het is een 
winkel die zich op landelijk ni-
veau onderscheidt door gastvrij-
heid, service en een rijke keuze 
aan wijnen, distillaten, bieren en 
andere dranken. Een deskundige 
jury heeft de kwaliteit van Dran-
kenhandel van Boxmeer nu ge-
honoreerd: de zaak is uitverkoren 
als een van de tien topslijterijen 
van Nederland.

Op maandag 9 september vond 
tijdens de vakbeurs Dranken Pak-
ket Expo in Houten de spannende 
finale plaats van de jaarlijkse ver-
kiezing van de Slijterij van het 
Jaar. In een show vol vuurwerk 
werden de tien genomineerden 

op verrassende wijze aan het ver-
zamelde publiek van vakgenoten 
voorgesteld door Hans Kazàn. De 
bekende illusionist riep de finalis-
ten één voor één op het podium 
en stak voor het uitgebreide pu-
bliek van vakgenoten de loftrom-
pet over het vakmanschap en de 
gastvrijheid van familie van Box-
meer. Ook Felix Wilbrink, kriti-
sche beschouwer van het goede 
der aarde voor De Telegraaf, gaf 
op het podium een warm pleidooi 
voor de zelfstandige ondernemer 
in feestelijke dranken, die zich 
van de supermarkt onderscheidt 
met een verrassend assortiment, 
met goede service en aankoop-
adviezen voor de klant.

Erkenning
De titel Slijterij van het Jaar heeft 
groot prestige in de Nederlandse 
drankendetailhandel. De tien ge-
nomineerden op de ‘short list’ 
worden bezocht en kritisch be-
oordeeld op punten als verzor-
gingsgebied, uiterlijk van de zaak, 
entree, winkelinrichting, klant-
benadering, personeel en assor-
timent. Al die zaken zijn perfect 
op orde bij Drankenhandel van 
Boxmeer. Niet voor niets weet ie-
dereen in Sint-Oedenrode en de 

regio die zichzelf en zijn of haar 
gasten graag iets goeds te drin-
ken voorzet wat het goede adres 
is voor een verantwoorde aan-
koop. 

De verkiezing tot één van de tien 
beste slijterijen van Nederland is 
een erkenning voor de vakbe-
kwaamheid van familie van Box-
meer: “Het gaat daarbij niet in de 
eerste plaats om onze naamsbe-
kendheid. De nominatie is voor 
ons in de eerste plaats een teken 
dat we goed bezig zijn met ons 
vak. En natuurlijk betekent het 
ook iets voor onze klanten: die 
worden door deze onderschei-
ding bevestigd in hun overtuiging 
dat ze bij ons de mooiste dranken 
vinden en perfect geholpen wor-
den bij de keuze uit ons brede as-
sortiment.”

Drankenhandel/Slijterij 
van Boxmeer
Deken van Erpstraat 24
5492 CB Sint-Oedenrode

www.theoldpipe.com
www.derooisewijnboer.com
www.debierkelder.nl
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Mooi in de regio

COOP.NL

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 16 t/m zondag 22 september 2013. week 38

Tax  Liempde 
Nieuwstraat 59

ZONDAG OPEN
14-18 UUR

Bakkersweelde 
koeken
roomboter kano’s, 
roomboter gevulde koeken, 
roomboter stroopwafels, 
creme mergpijpjes, stroop-
wafels, mini roze koeken, 
sneeuwwafels of gang-
makers, 6 pakken à 210-315 
gram naar keuze
elders 6.90/ 8.70

Coop culinaire 
beenhammetjes
naturel, amerikaans, italiaans 
of honing-mosterd
500 gram
elders 5.15

Bij iedere € 10,- aan boodschappen*
& bij speciale actieproducten
Bij iedere € 10,- aan boodschappen*Gratis Triqo®

*=Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, koopzegels, slijterijartikelen, babyvoeding tot 1 jaar, geneesmiddelen,
postzegels, loten en telefoonkaarten

bij speciale actieproducten
*=Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, koopzegels, slijterijartikelen, babyvoeding tot 1 jaar, geneesmiddelen,

NU OOK 
DROGISTERIJ 

ASSORTIMENT

Coop culinaire 
500 
GRAM

2.89
5.15

Bakkersweelde 
koeken

6 
PAKKEN

5.00
8.70
6.90

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

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

   REPARATIE EN ONDERHOUD IN EIGEN WERKPLAATS

Mooi Rooi 2013 Stihl  wk 38 en 39.indd   1 9/12/2013   12:31:12 PM

Trimster doet meer dan ‘hondjes kortwieken’

Son en Breugel – ‘Als je haar maar 
goed zit’, menigeen staat ’s morgens 
voor de spiegel om de gewenste 
coupe aan te brengen alvorens de 
deur uit te stappen. Voor honden 
gaat die ‘oneliner’ niet zozeer op, 
toch is het belangrijk dat uw hond 
ook regelmatig aan een knipbeurt 
toe komt. Voor de hond geld zijn 
vacht als spiegel van de gezond-
heid. Trimshop ‘Vanity Fair’ aan de 
Keverlaan 14  in Son en Breugel 
doet meer dan een goede trim- en/
of knipbeurt.

Eigenaresse Anja van Bakel van Hon-

dentrimsalon ‘Vanity Fair’ stemt de 
behandeling af op het ras. Zo kan de 
ruwharige rashond het best geplukt 
worden, met de juiste techniek door 
professionele handen. Een cremebad 
completeert het geheel. Anja van Ba-
kel heeft ruim 20 jaar ervaring. Haar 
rasspecialisatie is de West Highland 
White Terriër (zie foto voor en na). 
Trimsalon Vanity Fair aan de Kever-
laan 14 is gevestigd in de wijk Son-
niuspark op een kleine afstand van 
Eindhoven, St. Oedenrode, Nijnsel, 
Mariahout en Best. We zijn gemak-
kelijk te bereiken vanaf de grote weg. 
(A2 en A50) Wie vrijblijvend meer in-
formatie wil of een afspraak wil ma-
ken, kan bellen met Anja van Bakel 
telefoon 06-14066287. Of snuffelt 
u samen met uw hond eens rond op 
onze website www.vanity-fair.nl

advertorial

Fysieke klachten; Body Stress Release bij Orthos Vivère

Verlost van spanning, lekker in je vel!

Anouk Leek had eens de pech om 
bij een motorongeluk betrokken te 
zijn geweest. Ze hield er ernstige 
nekklachten aan over. Ziekenhuis 
in, ziekenhuis uit. De ene specialist 
na de ander probeerde haar pijn te 
verzachten of uit te bannen, maar 
niemand lukte het. Tot dat Anouk 
terecht kwam bij een praktijk voor 
Body Stress Release. Warempel, het 
hielp!

Dat zette haar aan het denken. 
Anouk werkte al een tijdje als mer-
chandise bij G-star en wilde iets an-
ders gaan doen, maar wat? De Body 
Stress Release behandeling had zo’n 
indruk op haar gemaakt dat ze er 
meer over wilde weten. Ze vond een 
opleiding in Zuid-Afrika en besloot 
om haar biezen te pakken. Haar 
baan vaarwel, op naar een nieuw 
avontuur.

Na haar opleiding verhuisde de 
Noord-Hollandse van Weesp naar 
Brabant, een plek die haar altijd 

heeft getrokken. Ze opende een 
Body Stress Release praktijk in Ber-
licum onder de naam Orthos Vi-
vère. Na een verhuizing kwam ze in 
Liempde terecht. Daar zet ze haar 
eigen zaak nog steeds voort. Men-
sen komen van heinde en verre om 
geholpen te worden door Anouk. Ze 
heeft klanten van 1 tot 86, met zeer 
variërende klachten. Allemaal erva-
ren ze de voordelen van Body Stress 
Release.

Wat is Body Stress Release?
Body Stress Release is een aanvullen-
de gezondheidstechniek die al tien-
duizenden mensen heeft geholpen 
bij het verminderen van hun vaak 
langslepende klachten. Een pijnlijke 
stijve rug, hernia, spit, ischias, nek- 
en whiplashklachten, een verstoord 
slaappatroon, tintelingen of gevoel-
loosheid in benen, vingers en tenen, 
RSI klachten, migraine, duizeligheid, 
pijnlijke knieën, brandend maag-
zuur, voortdurend huilende baby’s 
en ga zo maar door. Het is een flinke 

waslijst. Body Stress Release gaat 
uit van het principe dat veel licha-
melijke klachten het gevolg zijn van 
overmatig vastgezette spierspan-
ning. Gerichte druktechnieken (de 
cliënt kan kleding gewoon aanhou-
den - zorgen ervoor dat de spanning 
loslaat. Hierdoor is het lichaam zelf 
in staat om te herstellen. Het ge-
volg? De klachten verdwijnen en u 
zit weer lekker in uw vel.
Anouk is inmiddels specialist en om-
dat ze ook nog eens ervaringsdes-
kundige is, weet ze precies wat haar 
cliënten nodig hebben. Dus heeft u 
al heel lang klachten of kent u ie-
mand die al heel lang tobt met een 
fysiek probleem? Probeer dan Body 
Stress Release bij Orthos Vivère in 
Liempde. Reken er maar op dat u 
snel progressie ervaart.

Orthos Vivère, 
Strijpenhof 1, Liempde, 
www.orthosvivere.com, 
06-12662479

advertorial

Foto: Martine van der Moolen

Graffi ti-workshops aan de Veghelse Noordkade

VEGHEL - Het Fioretti College, 
De Schets en Servicebioscoop In-
dustry zijn in Veghel een bijzon-
dere samenwerking aangegaan. 
Tweedejaars leerlingen gaan tij-
dens hun profileringslessen op 
verzoek van bioscoopeigenaar 
Patric Brinkman aan de slag met 
graffiti. Beeldend kunstenaars 
Geert van de Vorstenbosch en 
Jolanda van Doorn begeleiden 
de leerlingen in hun atelier De 
Schets.

Het Fioretti College werkt al ja-
ren samen met De Schets. Tijdens 
het project ‘Transparant’ komen 
Fioretti-leerlingen naar het atelier 
voor ontmoeting, schilderen en 
dialoog. Die samenwerking krijgt 

nu verder gestalte tijdens het 
graffitiproject. Alle onderbouw-
leerlingen hebben wekelijks twee 
uur profilering en nemen in blok-
ken van twaalf weken deel aan 
interessante workshops, van leer-

bewerking tot photoshop en van 
game design tot werelds koken. 

Tijdens de eerste workshopperio-
de gaan achttien tweedejaars aan 
de slag met graffiti. De beeldend 
kunstenaars brengen de leerlin-
gen allereerst de kunst van het 
graffiti-spuiten bij. Daarna gaan 
de leerlingen naar een eindpro-
duct toewerken. De definitieve 
kunstwerken krijgen een vaste 
plek op een grote wand in bio-
scoop Industry. Binnenkort kun-
nen alle bezoekers de kunstwer-
ken bewonderen.

Voor het Fioretti College is deze 
samenwerking met de partners 
op de Noordkade een mooie 
uitbreiding van het activerende 
kunst- en cultuuronderwijs, waar-
mee de school voor vmbo, mavo 
en praktijkonderwijs zich graag 
onderscheidt.

Coop
Afgelopen week  is het Tnt  post 
servicepunt terug in Liempde, na 
enkele maanden te zijn verdwe-
nen door het onverwacht sluiten 
van D.A . Drogist.

Jan Tax betreurt het dat de drogis-
terij gesloten is, maar ziet ook in 
dat het voor de leefbaarheid van 
het dorp belangrijk is dat deze 
diensten blijven binnen het dorp. 
Dit is ook gebleken afgelopen 
week , doordat tientallen klanten 
dagelijks hun postpakketje kwa-
men halen of verzenden.
Daarnaast zijn ook de  drogisterij 
artikelen verkrijgbaar bij Coop Tax, 
eveneens als krasloten en staatslo-
terij.
Voor al deze diensten is een forse 
investering gevraagd van alle kassa 
medewerkers om zo snel mogelijk 
op de hoogte te zijn van de aange-

boden diensten.
Ook is een investering gedaan om 
de oude kassa te vervangen voor 
een nieuwe kassabalie zodat toch 
snel alle klanten afgeholpen kun-
nen worden.
Al deze diensten worden van ma 
t/m zat van 08.00/20.00 uur en 
zondag van 14.00/18.00 uur aan-
geboden.
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Afgebeeld is de SX4 S-Cross 1.6 High Executive.

De nieuwe SX4 S-Cross is een plezierige, veelzijdige gezinsauto. Hij is krachtig en 
sportief, maar tegelijkertijd ook stijlvol en representatief. Hij is ruim en heeft een 
enorme, flexibele, bagageruimte (van 430 tot 875 liter) en is daarmee de ruimste 
in zijn klasse. Een optioneel panoramadak van 56 cm, vergroot het gevoel van 
ruimte nog eens. Voor optimale grip onder alle omstandigheden is het veilige AllGrip 

4WD-systeem leverbaar. Hij is er met sportieve benzine- of krachtige dieselmotor 
waarmee hij een caravan van 1.500 kg makkelijk trekt. De SX4 S-Cross is leverbaar 
met handschakeling of als automaat (benzineversie). Al met al een heerlijke auto,  
die het waard is om door u te worden ontdekt. Kom 
daarom eens langs voor een vrijblijvende proefrit.     Vanaf € 17.999,-

Brandstofverbruik volgens emissierichtlijn (CE) 715/2007: 4,2-5,7 l/100km; 17,5-23,8 km/l; CO2-uitstoot: 110-130 g/km.  
Genoemde prijs is incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaarmaken. Kijk voor meer informatie op www.suzuki.nl

Garage Markgraaff
Nijverheidsweg 24, 5492 NK Sint Oedenrode, Tel. (0413) 474 059, www.garagemarkgraaff.nl

De nieuwe SX4 S-Cross:
stoere gezinsauto

20% bijtellinGVanaf € 147,- p/m

Een nadere kennismaking met Jo Janssen

Op dit moment loopt er een beel-
denexpositie in de kruidentuin 
van het Sint Paulusgasthuis in 
Sint-Oedenrode. Zeven Vresselse 
Beeldhouwers laten daar in die 
oase van rust gedurende de maan-
den augustus en september hun 
recente werk zien. In deze reeks 
artikelen zullen we wekelijks na-
der kennismaken met een van 
deze beeldhouwers. Deze week de 
laatste kennismaking : Jo Janssen

We laten Jo aan het woord:
In 2000 ben ik begonnen met het 
beeldhouwen, het gaf me invulling 
en rust na het overlijden van mijn 
man. Maar dat ik hierin zoveel 
plezier zou vinden, had ik nooit 
gedacht. Ik ben toen verschil-
lende cursussen gaan volgen, o.a. 
bij Frank Voorbraak in Frankrijk, 
daar leerde ik vooral de techniek 
van het beeldhouwen, bij Gerard 
Helmers leerde ik de uitdrukkings-
kracht van vormen te ontdekken 
en bij Adriaan Ceelen het omgaan 
met diverse machines en de moge-
lijkheden daarvan te gebruiken in 
het beeldhouwen.

In een workshop bij de ‘Buffel’ in 
Vinkel ben ik onder begeleiding 
van een beeldhouwer uit Zimbab-
we aan grotere torso’s begonnen.

Ik werk met diverse soorten hard-
steen, arduin, serpentijn, albast en 
soorten steatiet, meestal figuratief, 
maar ook abstract. Het is steeds 
weer een uitdaging en ontdekking 
om tot een beeld te komen uit 
een ruwe brok steen. Soms weet 

ik meteen naar welke vorm ik wil, 
maar soms is het, al werkend, een 
zoektocht.

Van Jo Jansen staan de volgende 
beelden in de kruidentuin.

#5 ‘Torso’, Franse kalksteen, 
#6 ‘Samen’, arduin, 
#13 ‘Torso’, Franse kalksteen en
#24 ‘Echtpaar’, arduin                                                                                                          

van
€1499,-
 voor 

€1199,-

ELEKTRISCH FIETSEN

GAZELLE • HAIBIKE • BATAVUS 
MERIDA • SHIMANO • GIANT • CRAFT

Ma: gesloten • Di-Do: 09.00 - 18.00 uur 
Vr: 09.00 - 20.00 uur • Za: 09.00 - 17.00 uur

Kanaalstraat 11
5691 NA Son

Tel: 0499 - 46 12 16
www.artstweewielers.nl

Dé specialist voor ATB’s 
& Racefi etsen

Giant, Merida en Haibike
Onderdelen & Accessoires

GIANT LITE SINGLE
De voordelen:
• Shimano Nexus, 7 versnellingen
• Li-Ion accu
• Actieradius tot 65 km
• Met 2 jaar fabrieksgarantie

GAZELLE • HAIBIKE • BATAVUS GAZELLE • HAIBIKE • BATAVUSKanaalstraat 11Kanaalstraat 11

DDéé ssppecialliisstt vvoooorr AATTBB’ss DDéé ssppeecialliisstt vvoooorr AATTBB’’ss 
& Racefi etsen& Racefi etsen

Giant, Merida en HaibikeGiant, Merida en Haibike
Onderdelen & AccessoiresOnderdelen & Accessoires

€1199,-

Wat is burendag?
Burendag is een jaarlijks terug-
kerend feest dat je samen viert 
met je buren en de buurt op de 
4e zaterdag in september. Dit jaar 
vieren we voor de achtste keer 
Burendag, op 21 september. Het 
is een dag waarop je gezellig sa-
men komt en waarbij veel men-
sen iets goeds doen voor elkaar 
en de buurt.
 
Want buurten worden leuker, so-
cialer en veiliger als buren elkaar 
ontmoeten en zich samen inzet-

ten voor hun buurt. Douwe Eg-
berts en het Oranje Fonds onder-
steunen je daar graag in.
 
Douwe Egberts brengt buren met 
elkaar in contact, met een goede 
kop koffie. Met koffie kun je echt 
even de tijd nemen voor je buren. 
Koffie is voor buren het begin 
voor het leggen en versterken van 
de contacten. En die contacten 
zijn de basis voor een leuke Bu-
rendag!
 

Het Oranje Fonds steunt sociale 
initiatieven en bevordert zo con-
tact en verbinding tussen groepen 
mensen. Ook met Burendag wil-
len wij mensen dichter bij elkaar 
brengen. Daarom is het voor 
buurten mogelijk een aanvraag 
tot € 500,= in te dienen bij het 
Oranje Fonds om hun Burendag-
plan te kunnen uitvoeren. Dit jaar 
is het mogelijk om geld aan te 
vragen bij het Oranje Fonds wan-
neer je Burendag op 20, 21 of 22 
september viert.

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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3 VOOR

3-PACK

NERGENS
GOEDKOPER! EUROPESE

TOPKWALITEIT!

pailletten
DAMES
SJAAL
diverse kleuren

3.29

Duracell
HDMI
KABEL
met ethernet
1,5 meter

2.95

waterdichte
KUSSEN
SLOOP
60x70 cm

1.95

Ø 24 cm

4.99

helder glas
BLOEM
VAAS
hoogte 70 cm
(excl. foambloem)

4.99

Max
DEO
SPRAY
for men
150 ml

0.59

draadloos
HUIS
ALARM

3.99

POWERPLUS

SCHIJN
WERPER
10 watt, High Power LED
met instelbare 
bewegingssensor 
schrikt ongewenst 
bezoek af

KERST/EVERYDAY

KNUTSEL
MATERIAAL
zoek uit diverse
stickers en kaarten
om zelf te versieren

0.49

KATOEN/ELASTAN

DAMES
ONDERGOED
diverse kleuren
slip, string 
of hipster
maten S-XL

IMPULS

AFSTANDS
BEDIENINGSET
voor draadloze bediening 
van lampen en apparaten
3 ontvangers en
1 afstandsbediening

0.59

TOP CHEF

KOEKEN
PAN
met dubbele anti-aanbaklaag
voor alle warmtebronnen
incl. inductie
Ø 28 cm

5.99

5.69 3.98

DECO FOAM

DAHLIA of
MAGNOLIA
nieuwe najaarskleuren
dahlia: 85 cm
magnolia: 100 cm

HEGRON

SHOWER
GEL
diverse soorten
showergel of 
showercream 
300 ml

MULTICOLOR

DAMES
SJAAL
diverse kleuren

WATERDICHTE

MATRAS
BESCHERMER
90x200 cm

GROF GEBREIDE

DAMES
TRUI
diverse kleuren
one size

ZOEK UIT

BLOEM
BOLLEN
tulp mt. 10/11, 10  stk.
tulp mt. 10/11, 7 stk.
narcis mt. 10/11, 10 stk.
krokus mt. 5/7, 17 stk.

1.98

2.29

6.95

FLATSCREEN TV

MUUR
BEUGEL
geschikt voor
LED, LCD en
plasma tv's
tot 50 kg

7.99

1.99

12.954.69

t

kijk op action.nl voor de folder
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Kijk voor winkeladressen en overige informatie op onze website: www.action.nl
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Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

Nachtegaal 39 5492PG Sint-Oedenrode, tel. 06-41437284

CS Computerhulp 
abonnement voor nog 
geen €1,50 per week 

Wat houdt het abonnement preCieS in? 
* het hele jaar gratis advies en hulp per e-mail, veelal dezelfde dag een antwoord 
* drie maal per jaar gratis telefonisch contact op uw verzoek 
* een uur arbeid à €50 te besteden bij huisbezoek of bij onze eigen technische dienst 
* het gehele jaar voorrang bij hulpvragen en gratis leen pc!
* merk en type van de computer is onbelangrijk!
* u voorkomt problemen zoals het doorbranden van hardware en dure reparaties 
* het gehele jaar 5% korting op onze hardware en 10% voor huisbezoeken
* kosten zijn €75 per jaar, zonder automatische verlenging!!

Ook voor 
gebruikte

Computers en 
laptops vanaf 

€49,- 

(deze zijn volledig 
geïnstalleerd 
en klaar voor 

gebruik) 

• Shoesme 
• Red Rag 
• Develab 
• Converse 
• Renata 
• Hip 
• Mim Pi
• Bumper 
• Kanjers 
• Vingino 
• Bo-Bell

GROOTSTE 
COLLECTIE 

KINDERKLEDING 
IN DE REGIO!

 
WINTERJASSENACTIE!
 IEDERE 25e WINTER-
JAS VOOR DE HELFT 
VAN DE PRIJS!!

KOM VOOR EEN 
NIEUWE WINTERJAS 
NAAR KIDDOOZ EN 

WIN!!!!!!
Hertog Hendrikstraat 12 | Sint-Oedenrode | 0413-472768 | www.stapperz.nl |  www.kiddoozkinderkleding.nl

KlusWijs Forum
Liempdseweg 3,
5492 SM Sint Oedenrode
Tel. 0413 - 472092
www.kluswijs.nl

Uw persoonlijkeUw persoonlijkeUw persoonlijkeUw persoonlijkeUw persoonlijke

Sfeervol 
en 

        ov
erzichtelijkSfeervol 
en 

        ov
erzichtelijkSfeervol 
en 

        ov
erzichtelijkSfeervol 
en 

Hulp bij 

elke klus

Uw persoonlijkeUw persoonlijke
        ov

erzichtelijk

 Ruimtelijk en 
            onderscheidend

Uw persoonlijkeUw persoonlijke

Hulp bij 

elke klusBij ons kunt u terecht 
voor deskundig advies!

Uw vertrouwde bouwmarkt wordt in een nieuw jasje gestoken!

Bij ons kunt u terecht 

wij gaan verbouwen

hoge kortingen!

KlusWijs ForumKlusWijs Forum

hoge kortingen!
tot wel 70%

wij gaan verbouwen
Let op onze opruimings prijzen in de winkel

Openingstijden:
Ma, di, wo, do  8.00 - 18.00 uur
Vrijdag 8.00 - 20.00 uur
Zaterdag 8.00 - 17.00 uur

De nieuwe 
collectie is 
binnen!! 

Kom snel 
kijken!!

Onze 
showroom
is gewoon

open!

Ook bezorgen 
wij thuis!

Nijverheidsweg 4     |     5492 NK  Sint-Oedenrode (Bedrijventerrein Nijnsel)     |     Tel: 0413-476805     |     www.vennotex.nl

•  Specialist in slaapcomfort. Met merken als Norma en Tempur.
•  Altijd de laagste prijs met de hoogste service.

•  U kunt bij ons terecht voor  alleen een bodem of matras t/m een complete slaapkamer
   of boxspring. 

•  Mooie merken beddengoed tegen de laagste prijzen met altijd kortingen 
tot en met 50 % op  o.a. Beddinghouse, Essenza en Pip.

•  NIEUW in ons assortiment HOOG/LAAG bedden.
•  Relax fauteuils showroommodellen 50 % korting!

•  AaBee 4 seizoenen wasbare wollen dekbedden 50 % korting!
•  Bent u slecht ter been? Of heeft U geen vervoer? 

   Wij komen ook graag bij U thuis langs of komen u ophalen!

•  Specialist in slaapcomfort. Met merken als Norma en Tempur.
•  Altijd de laagste prijs met de hoogste service.

•  U kunt bij ons terecht voor  alleen een bodem of matras t/m een complete slaapkamer
   of boxspring. 

•  Mooie merken beddengoed tegen de laagste prijzen met altijd kortingen 
tot en met 50 % op  o.a. Beddinghouse, Essenza en Pip.

•  NIEUW in ons assortiment HOOG/LAAG bedden.
•  Relax fauteuils showroommodellen 50 % korting!

•  AaBee 4 seizoenen wasbare wollen dekbedden 50 % korting!
•  Bent u slecht ter been? Of heeft U geen vervoer? 

   Wij komen ook graag bij U thuis langs of komen u ophalen!

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 

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 

Tip: 

en ook nog 

10% korting 

met de 

agendabonnen

Ook voor uw catering bent u bij ons aan het juiste adres!
Pan & Cook meer dan alleen pannenkoeken!

 Kerkstraat 17, 5492 AH Sint-Oedenrode Telefoon: 0413-477778 www.panencook.nl

Lekker 
genieten?

 
Reserveer 
eens een 

High Tea, 
High Beer of 
High Wine!

High Tea, 
High Beer of 
High Wine!

NEW COLLECTION IN STORE
FINAL SUMMERSALE 
TOT 75 % KORTING

Koff eren 21a | 5492BL Sint-Oedenrode | T: 0413-470561 | www.switchfashion.nl

Héél veel 

nieuwe 
collectie 

tegen betaalbare 

prijzen

 

nieuwe 
collectie 

Nachtegaal 39 5492PG Sint-Oedenrode, tel. 06-41437284
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•  Specialist in slaapcomfort. Met merken als Norma en Tempur.
•  Altijd de laagste prijs met de hoogste service.
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   of boxspring. 
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09.30 - 17.30 uur

zaterdag 
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en ook nog 

10% korting 

met de 

agendabonnen

Wij zijn op zoek naar een creatief talent!

Heb jij:
 je kappersopleiding afgerond,

Minimaal 3 jaar ervaring in het vak,
geen bezwaar om te blijven leren,

Genoeg pit om ons trendy team te komen versterken!

Dan nodigen wij je graag uit om te solliciteren naar de 
functie van Haarstyliste. Stuur je motivatie ( met pasfoto) 

naar:

info@senzhaircare.nl

Markt 9
5492 AA  Sint-Oedenrode

WWW.senzhaircare.nl
Tel 0413 – 471737

DE JONGEREN KNAPPE KOPPEN PAS!
Ben je scholier... En tussen de 13 en 20 jaar jong?

Vraag dan bij Senz de jongeren pas aan!

WAT MOET JE DOEN,
Like eerst Senz Haircare op Facebook en kom dan met je 

ID langs in de salon. 
Je ontvangt dan een gratis pas die recht geeft op 

15% korting op je behandeling. 
Deze korting ontvang je dan t/m 2014!

Heuvel 30 | 5492 AD  St Oedenrode | 0413 47 17 37 | www.senzhaircare.nl

Maandag Gesloten 
Dinsdag 

09.00 - 18.00 uur 
Woensdag 

09.00 - 18.00 uur 
Donderdag 

09.00 - 20.00 uur 
Vrijdag 

09.00 - 20.00 uur 
Zaterdag 

08.00 - 16.00 uur 

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 

- De nieuwe collectie dekbedovertrekken is binnen.
- Tevens ook nog veel opruiming t/m 50 % op dekbedovertrekken.
- nieuw in het assortiment Riviera Maison dekbedovertrekken.
- 2e tempur hoofdkussen halve prijs.
- Aabee wollen wasbare dekbedden met ruim 50 % korting.
- nieuw hoog laag bedden!
Kom voor goed ( senioren) zit en slaapcomfort eens langs bij ons…. de koffi e staat klaar!

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

Openingstijden:

Dinsdag: 
09.30 - 17.30 uur
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09.30 - 17.30 uur
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09.30 - 16.00 uur 
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- Tevens ook nog veel opruiming t/m 50 % op dekbedovertrekken.
- nieuw in het assortiment Riviera Maison dekbedovertrekken.
- 2e tempur hoofdkussen halve prijs.
- Aabee wollen wasbare dekbedden met ruim 50 % korting.
- nieuw hoog laag bedden!
Kom voor goed ( senioren) zit en slaapcomfort eens langs bij ons…. de koffi e staat klaar!

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

Morgen kan
    altijd beter

Peter Hulsen

•Bedrijfsovername

•Bedrijfsoptimalisatie

•Bancaire begeleiding

•Management coaching

•Ondernemersplannen

•Belastingadvies

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

Maak een afspraak 
voor een vrijblijvend 
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Johnny T & the half Souls een 
meer dan enthousiaste (big) 
band! uit Sint-Oedenrode

De naam Johnny T & the half 
Souls: 
Oorspronkelijk was de band een 
carnavals-dweilorkest met de 
naam Toeter(s) Zat, onder de mu-
zikale leiding van wijlen Jan Ter-
meer, schoenmaker in Sint-Oeden-
rode. Toen de   carnaval, muzikaal 
gezien, vaarwel werd gezegd en 
de band werd omgevormd naar de 
huidige samenstelling, is, ter nage-
dachtenis aan Jan Termeer (JT) en 
met een verwijzing naar zijn stiel 
van schoenmaker (zolen) de naam 
Johnny T & the half Souls geko-
zen, met een subtiele knipoog na-
tuurlijk naar de ziel (soul) van de 
muziek.

Vacatures 
Toch hebben we ook nog wat va-
catures in de band om de balans 
verder te completeren. 
Wij hebben nog plaats voor:
- ervaren percussionist(e), 

- altsaxofonist(e), 
- trombonist(e),
en ter ondersteuning van onze 
zangeres.. 
- een zanger

Repetities:
Al jarenlang mogen wij iedere 
donderdagavond van 20.30u – 
22.30 uur gebruik maken van de 
gastvrijheid van de Cambiance in 
Sint-Oedenrode. Heb je belang-
stelling? Kom dan een keer vrijblij-
vend kijken en luisteren.

Informatie:
Wil je meer informatie over 
Johnny T & the half Souls, neem 
eens contact met ons op via de 
website www.johnnyt.nl. Naast 
foto’s en andere indrukken van de 
band kun je hier ook  ons reper-
toire terugvinden. 
Je kunt ook bellen met 
Erik Brugmans: 06 – 514 36 582

“Hun vreugde is groter dan mijn 'verdriet'

Bart van Esch uit Nijnsel liet af-
gelopen vrijdag de schaar in zijn 
lange haar zetten. Dat deed hij niet 
zomaar. Hij had zijn haar twee jaar 
lang gespaard om het te schenken 
aan de stichting 'Haarwensen'. Die 
laat er pruiken van maken voor 
kinderen met kanker die, door be-
straling en/of chemotherapie, hun 
haar kwijt zijn geraakt.

Nu twee jaar geleden besloot Bart 
om zijn haar te laten groeien. Elvira 
Thijssen, de vriendin van zijn va-
der, was daar aanvankelijk niet zo 
blij mee. Maar wat ze ook deed, ze 
kreeg Bart met geen mogelijkheid 
naar de kapper. Bart had andere 
plannen. 

Afgelopen vrijdag was het zover. 
Om halfzes had Bart een afspraak 
bij kapper Peter van den Brand in 

Nijnsel. Maar voordat de schaar in 
het haar mocht, vlocht Elvira het 
haar in staartjes. Dat is belangrijk 
omdat het haar anders in de war 
raakt en niet meer geschikt is om 
er een pruik van te maken. Om het 
haar te vlechten zat Bart ruim an-
derhalf uur bij Elvira op de stoel.

Het knippen gingen een stuk snel-
ler. Binnen tien minuten lagen alle 
vlechten bij Peter op de kaptafel. 
Om het restant van het haar in mo-
del te brengen had Peter net iets 
meer tijd nodig, maar binnen een 
halfuur zat er een ogenschijnlijk 
heel andere Bart voor de spiegel.

Kanee, de vriendin van Bart, was 
nog niet direct enthousiast over het 
knippen van het haar. “Ik houd niet 
van korte haren”, is haar antwoord 
op de vraag van wat zij vindt van 

Barts keuze. Voorlopig zal ze haar 
lange blonde lokken dan ook zeker 
nog niet af laten knippen.

Vlak voordat de schaar in Barts haar 
gaat, lijkt hij het nog wat moeilijk 
te hebben met zijn keuze. Maar hij 
is er van overtuigd dat zijn keuze 
de juiste is. “Die kinderen zijn blijer 
met mijn haar, dan dat ik er om zal 
treuren. Toch lijkt het er al snel op 
dat dat 'verdriet' van korte duur is. 
Terwijl Peter probeert om het over-
gebleven haar weer wat in model 
te brengen, zegt Bart dat hij nu in 
elk geval na het douchen niet meer 
een kwartier zijn haar hoeft te dro-
gen. Dat idee staat hem ook wel 
aan.

Wilt u meer weten over de stichting 
Haarwensen, kijk dan op 
www.haarwensen.nl

Afsluiting F-ORM Zondag 22 september 15.00 uur

Landkunst brengt land, stad, na-
tuur, erfgoed, cultuurhistorie en 
hedendaagse kunst samen. Op 
eigentijdse en historische ontmoe-
tingsplekken. 
Centraal staat de genius loci: de 
geest van de plek.
BKKC en Kunststichting Sint-Oe-
denrode nodigen u graag uit voor 
de afsluiting van de eerste editie 
van Festival – Openbare Ruimte 
Manifestatie (F-ORM), onderdeel 
van Landkunst 2013.
Van juni t/m september functi-

oneerde de Kas Plek van Studio 
Elmo Vermijs als ontmoetingsplek 
voor bewoners en bezoekers van 
Sint-Oedenrode. Op de prachtige 
buitenlocatie nabij de Knoptoren-
kerk vonden bijzondere ontmoe-
tingen en culturele bijeenkomsten 
plaats. 
Op 22 september sluiten we deze 
periode feestelijk af.

Programma
14.45 start muziek, en ontvangst 
genodigden door het KS bestuur

15.00 openingswoord, 
Willem van der Pasch, 
voorzitter Kunststichting 
15.15 klein concert muziek 
trio Liberdade met Gerard Brohm
15.45 Brigite van Haaften, 
gedeputeerde Provincie Noord-
Brabant
16.00 Luuk's poppentheater 
[luuk, met het poppenspel, breekt 
in op het einde van haar speech]
16.30 Mieke Prinse, 
bkkc en Landkunst
16.45 Serge van Duijnhoven, 
dichter
17.15 Afsluitingswoord door 
Willem van der Pasch
17.30 Afsluiting en allen lopen 
naar de Knoptoren voor een 
drankje

Bij slecht weer gaat het geheel ver-
der in de Knoptoren.
Iedereen is van harte welkom.

Praktische informatie
Zondag 22 september 2013, 15.00 
– 18.00 uur
Kerkdijk Noord 8, 5491 AR Sint-
Oedenrode, achter de Knoptoren
www.bkkc.nl  www.landkunst.nl  
www.kunstinsint-oedenrode.nl

Landkunst brengt land, stad, natuur, erfgoed, cultuurhistorie 
en hedendaagse kunst samen. Op eigentijdse en historische 
ontmoetingsplekken. Centraal staat de genius loci: de geest 
van de plek. 

bkkc en Kunststichting Sint-Oedenrode nodigen u graag uit 
voor de afsluiting van de eerste editie van Festival – Openbare 
Ruimte Manifestatie (F-ORM), onderdeel van Landkunst 2013.   

Van juni t/m september functioneerde de Kas Plek van Studio 
Elmo Vermijs als ontmoetingsplek voor bewoners en bezoe-
kers van Sint-Oedenrode. Op de prachtige buitenlocatie 
nabij de Knoptorenkerk vonden bijzondere ontmoetingen en 
culturele bijeenkomsten plaats. Op 22 september sluiten we 
deze periode feestelijk af.

Landkunst 
in Sint-Oedenrode

Afsluiting F-ORM Zondag 22 september 2013 · 15.00 uur

uitnodiging
Programma
· Ontvangst door Willem van der Pasch, voorzitter Kunststichting Sint-Oedenrode

· ‘Landkunst’ door Mieke Prinse, bkkc

· Brigite van Haaften, gedeputeerde provincie Noord-Brabant

Muziek door trio Liberdade       Luuk's Theater       Dichter Serge van Duijnhoven

Praktische informatie

Zondag 22 september 2013, 15.00 – 18.00 uur 

Kerkdijk Noord 8, 5491 AR Sint-Oedenrode, achter de Knoptoren

www.bkkc.nl   www.landkunst.nl   www.kunstinsint-oedenrode.nl

landkunst
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Olland kermis bij 
de Dorpsherberg!!
Zaterdag 28 september: 100% Katoen

Zondag 29 september: Torpedo Duo (met zangeres)

Maandag 30 september: Torpedo Duo

Olland kermis bij Olland kermis bij Olland kermis bij Olland kermis bij Olland kermis bij Olland kermis bij Olland kermis bij 

100% Katoen

Torpedo Duo

Bert & Jola

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

Rooi dames 1 met lege handenhockey

Rooi dames 1 heeft zondag geen 
punten kunnen overhouden aan 
het treffen met HC Eindhoven. Op 
eigen veld verloren de dames met 
2-3. Wie zondag bij het eerste fluit-
signaal nog geen plekje gevonden 
had aan het hek, miste de ope-
ningsgoal. Binnen enkele minu-
ten kwamen de Rooise dames op 
voorsprong toen Lin Schakenraad, 
na knap voorbereidend werk van 
Floor Rooijakkers, de bal met haar 
backhand binnen sloeg. De voor-
sprong was echter maar van korte 
duur. Na minder dan een kwartier 
spelen, maakte Eindhoven uit de 
rebound van een strafcorner gelijk. 
Lange tijd leek 1-1 de ruststand te 
worden. Totdat Annelous Oerbek-
ke, in de diepte aangespeeld door 
Loes van der Heijden, uitstekend 
het overzicht bewaarde en met een 
prachtig lobje voor opnieuw een 
Rooise voorsprong zorgde. 
Het publiek, dat vanwege de offici-

ele opening van de nieuwe kleed-
kamers massaal aanwezig was, 
werd op een spannende tweede 
helft getrakteerd. De Rooise dames 
kwamen goed uit de kleedkamer en 
voerden de druk op Eindhoven ver-
der op. Eindhoven wist echter toch 
een keer om de Rooise press heen te 
spelen en kwam via een backhand-
schot op gelijke hoogte. Een paar 
minuten later was het Rooise col-
lectief de klap nog niet te boven en 
haalde een Eindhovense aanvalster 
opnieuw een strafcorner. Via een 
ingestudeerde variant verdween 
de bal achter keepster Renee van 
de Broek, waardoor de Rooise da-
mes voor het eerst op achterstand 
kwamen. In de hectische slotfase, 
vanuit de dug-out aandachtig ge-
volgd door talenten van de maand 
Indy en Floor, ging Rooi nog op 
zoek naar de gelijkmaker. In de felle 
strijd moesten twee speelsters van 
Eindhoven en de Rooise Lin Scha-

kenraad met een gele kaart naar de 
kant. Ondanks de overtalsituatie 
kon Rooi niet meer tot scoren ko-
men en bleef het met lege handen 
achter. 

Volgende week wacht laagvlieger 
Nuenen, wellicht dat de gretige 
ploeg van Meta Bouwmans daar 
haar eerste overwinning boekt. 

Hockey uitslagen
Uitslagen 14/9  Junioren 
Oedenrode JC1 - Venlo JC1 0-5
Oedenrode MA2 - Berlicum MA2 9-1
Oedenrode MB2 - Eindhoven MB4 2-1
Oedenrode MC1 - Son MC1 5-2
Oedenrode MC3 - EMHC MC3 1-1
Oedenrode MD1 - Dommel MD2 15-0
Oedenrode MD2 - Son MD3 0-4
Geel-Zwart JB2 - Oedenrode JB1 3-3
EMHC JD1 - Oedenrode JD1 4-0
Vlijmen MA1 - Oedenrode MA1 1-3
Hopbel MB1 - Oedenrode MB1 1-0
Geldrop MC5 - Oedenrode MC2 10-0
Oirschot MD5 - Oedenrode MD3 0-5
Uitslagen 15/9 Senioren  
Oedenrode D1 - Eindhoven D1 2-3
Oedenrode D3 - Uden D4 4-1
Oedenrode D4 - HOD D3 10-0
Oedenrode D5 - Don Quishoot D4 7-0
Oedenrode H1 - Heeze H1 5-2
Oedenrode H2 - Eindhoven H5 1-1
Oedenrode H4 - Nuenen H4 2-2
Oranje Zwart D5 - Oedenrode D2 4-0
Eindhoven H6 - Oedenrode H3 0-5
Tegelen HA - Oedenrode HA 2-5
Oss HB - Oedenrode HB 10-1

Programma 21/9 Junioren 
Oedenrode J8E1- Mierlo J8E1 9:00u
Oedenrode JE2- Gemert JE2 9:00u
Oedenrode M8E1- Heeze M8E3 9:00u
Oedenrode ME4 - Oranje Zw. ME7 9:00u
Oedenrode MF1- Oirschot MF2 9:00u

Oedenrode ME2 - Gemert ME2 10:00u
Oedenrode JD1- Son JD1 10:30u
Oedenrode MD2 - Civicum MD3 11:30u
Oedenrode MC1 - HCAS MC1  12:00u
Oedenrode MB1- Eindhoven MB2 13:00u
Oedenrode MA1-MOP MA2 13:30u 
Oedenrode JB1-Son JB2 14:30u
Helmond JF2-Oedenrode JF1 9:00u
MOP MD3-Oedenrode MD1 9:00u
Bakel ME2 - Oedenrode ME3 9:00u
Mierlo J8E3 - Oedenrode J8E2 10:15u
Gemert JE1 - Oedenrode JE1 10:15u
Cranendonck M8E2- Oedenr M8E2 10:15u
Geldrop MD3- Oedenrode MD3 10:30u
Best MC6-Oedenrode MC3 11:30u
Mierlo ME4-Oedenrode ME1 11:30u
Mierlo JC1-Oedenrode JC1 14:30u
Geel-Zwart MB6-Oedenrode MB2 15:45u
Tilburg MC14-Oedenrode MC2 16:30u
Geel-Zwart MA4-Oedenrode MA2 17:15u
Programma 22/9 Senioren 
Oedenrode H2-Oss H4 11:30u
Oedenrode D5 - HCAS D5 13:00u
Oedenrode HA- HCAS HA 13:00u
Oedenrode D2-Rosmalen D2 14:30u
Oedenrode HB-Heesch HA 14:30u
Nuenen D1-Oedenrode D1 12:45u
MEP D4-Oedenrode D3 12:45u
Eindhoven D8-Oedenrode D6 12:45u
Son H2-Oedenrode H3 12:45u
Eindhoven D6-Oedenrode D4 14:30u
Concordia H1-Oedenrode H1 14:45u
Tilburg H18-Oedenrode H4 15:30u

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 

KV Nijnsel 1 sleept slechts één 
puntje binnen

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

In de tweede competitiewedstrijd 
trad Nijnsel 1 aan tegen Winty 1. 
Deze ploegen hebben nog niet eer-
der tegenover elkaar gestaan.
 
Nijnsel begon sterk door in de ope-
ningsaanval meteen een doelpunt te 
maken. Na een goed opgezet spel 
wist Sandra Verhagen met een af-
standschot de korf te raken. Verde-
diging stond Nijnsel sterk te spelen, 
wat Winty in verwarring bracht. 
Hierdoor had Winty geen schijn van 
kans en bleef Nijnsel veel in balbezit. 
In de 14de minuut benutte Myrna 
Foolen een terechte strafworp wat 
de stand op 2-0 bracht. Nijnsel hield 

de stijgende lijn vast en niet veel la-
ter maakte Monique Merks de 3-0 
door middel van een mooi afgeron-
de doorloopbal. Even werd Nijnsel 
van de wijs gebracht zodat Winty in 
dezelfde minuut de 3-1 kon scoren. 
Met deze stand gingen ze de rust in.
Weer terug op het veld liet Nijnsel 
kansen liggen, en in plaats van ver-
der uit te lopen volgde heel snel de 
3-2 en ook de 3-3. Nijnsel was niet 
fel genoeg, waarvan Winty profi-
teerde. Hierdoor volgde rap weer 
een tegendoelpunt, waardoor Nijn-
sel op achterstand kwam. De rollen 
waren nu omgedraaid, en Nijnsel 
bleef moeite hebben met het eigen 

spel te spelen en de weinige kan-
sen af te ronden. Tien minuten voor 
tijd vergrootte Winty nog eens haar 
voorsprong, en dit was voor Nijnsel 
de eyeopener. Het spel werd weer 
fel, en Myrna Foolen zorgde voor 
een gelijke stand door tweemaal 
te scoren in twee minuten tijd. Met 
nog maar drie minuten op de klok 
was de spanning om te snijden. 
Beide ploegen waren gebrand om 
te winnen, maar uiteindelijk bleef de 
stand op 5-5 steken.
Volgende week speelt Nijnsel uit te-
gen wederom een nog onbekende 
tegenstander, ELKV/Flynth uit Et-
ten-Leur.
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OLAT 2e Dak van Brabant 
avondwandeltocht

Op vrijdag 27 september organiseert 
wandelsportvereniging OLAT voor de 
2e maal een avondwandeltocht over 
het dak van Brabant in Geldrop-Mier-
lo. Deze wandelingtocht gaat 2x over 
het hoogste punt van Brabant, te we-
ten de Gulbergen. OLAT organiseert 
dit voorafgaande aan het moutain-
bike evenement Gulbergen 24 (zie 
www.smpnuenen.nl), maakt gebruik 

van hun faciliteiten en volgt ook ge-
deeltelijk het mountainbikeparkoers. 
Zo ligt er een tijdelijke brug over het 
kanaal waardoor er wandelingen ge-
maakt kunnen worden die anders 
gedurende het jaar niet mogelijk zijn. 
De routes zijn uitgezet op voorname-
lijk  onverharde paden in de natuur-
rijke driehoek Nuenen, Stiphout en 
Mierlo. Startlocatie is het Promodorp 
Gulbergen 24, Vamweg 18, 5731 
PW  Mierlo. Voor parkeren kunt u het 
beste de pijlen volgen van Gulber-
gen 24, vanaf weg Nuenen-Geldrop, 
zodat men dicht bij het promodorp 
terecht kan. De wandelaars wordt 
dringend geadviseerd een zaklamp 
mee te nemen omdat het ’s-avonds 

op plaatsen erg donker kan zijn. Maar 
dit heeft ook zijn charmes, groot en 
klein vinden dit spannend omdat men 
dit niet zo vaak kan doen. Er zijn 3 
afstanden mogelijk. De 24 km kan 
starten tussen 16.30-17.30 uur; de 
16 km tussen 18.00-19.00 uur en de 
8 km tussen 18.00-20.00 uur. Men 
moet wel vóór 22.30 uur weer terug 
zijn op de startlocatie. Na afloop is in 
het promodorp nog volop gelegen-
heid voor een drankje bij live muziek. 
Er hangen pijlen en er men krijgt een 
routebeschrijving mee, waardoor de 
routes eenvoudig zijn te wandelen. 
Kinderen genieten 50% korting op 
het inschrijfgeld. Nadere informatie 
op www.olat.nl of winter@olat.nl. 

wandelen

Gebroeders van Lierop sluiten 
wegseizoen mooi af met 2e plek

Na een paar mooie uitslagen de 
afgelopen weken stond voor de 
gebroeders afgelopen vrijdag de 
koppeltijdrit in Schijndel op hen 
te wachten.

Jur mocht als 1e van de 2 aan de 
start verschijnen samen met kop-
pelgenoot Willem Bok. Jur had de 
pech dat op het moment dat ze van 
start gingen het zachtjes begon te 
regenen. Het 1e rondje verloren ze 
daardoor 4 seconden op de snelste 
tijd die op dat moment in handen 
was van zijn teamgenoot Max. De 
rondjes daarna wisten ze hoe de 
bochten er bij lagen en verloren ze 
geen tijd meer en liepen zelfs in. 
Ze kwamen uiteindelijk 3 seconde 
tekort voor de overwinning en 
werden heel mooi 2e.

Na een mooie 1e ronde voelde 
Stef dat er zijn achterband lek was 
en ze mochten dus een herstart 
maken. Ze gingen de 1e ronde 
voorzichtig van start en wisten niet 
goed hoe de baan er bij lag. Ze 
verloren 6 seconden op de uitein-
delijke winnaar Roy van Heeswijk 
die samen met Mees Hendriks uit 

Valkenswaard mee-
deed.

Jur had uiteindelijk 
over een afstand 
van 3600 meter 
een gemiddelde van 
38 km per uur. Stef 
reed een afstand van 
6300 meter met een 
gemiddelde van 40 
km per uur.

Twee dagen later 
stonden ze alweer aan de start aan 
hun laatste wegwedstrijd van het 
seizoen in Uden. Jur kwam niet 
goed uit de laatste bocht en werd 
keurig  9e.

Bij Stef stonden er 40 renners aan 
de start en wat ze ook probeerden 
er wist niemand weg te komen.
Stef zelf zat steeds voorin het pe-
leton te rijden en hield goed het 
overzicht. Ze gingen met 40 ren-
ners en rensters het laatste rondje 
in. Stef zat in perfecte positie en 
kwam als 4e uit de laatste bocht 
maar had een klein gaatje op de 
1e drie. Stef zat 10 meter voor de 
streep helemaal stuk en zag dat  
nog 3 rensters hem op de streep 
passeerden. Hij kwam toch maar 
mooi als 7e over de streep en sluit 
zo het wegseizoen perfect af!

Komende zaterdag rijden ze nog 
een ploegentijdrit in Vught met 
de club om het seizoen helemaal 
af te sluiten. Jur zal daarna weer 
op zijn veldritfiets stappen en Stef 
gaat weer de baan op. Maar eerst 
mogen ze even bijkomen van een 
lang mooi wegseizoen.

wielersport

Mike Jansen 4e bij Brabantse 
Jeugdmasters Tennis

Op 14 en 15 september werden de 
Brabantse jeugdmasters gespeeld 
in Den Bosch bij Bastion Baselaar. 
Mike Jansen uit Sint-Oedenrode had 
zich hiervoor gekwalificeerd in de 
categorie jongens enkel t/m 14 jaar

Tijdens dit eindtoernooi maken in de 
verschillende leeftijdscategorieën de 
best presterende spelers uit geheel 
Brabant onderling uit wie zich mag 
laten kronen tot winnaar van de Bra-
bantse Masters.
Gedurende het gehele seizoen tellen 
verschillende toernooien mee voor 
'de Masters'. Aan het einde van deze 
reeks toernooien wordt de balans op-
gemaakt wie hierin het beste heeft 
gepresteerd, waarbij de beste 10 per 
categorie zich kwalificeren voor dit 
eindtoernooi.
De eerste wedstrijd speelde Mike 
Jansen tegen Kas Roosch, die een 
thuiswedstrijd speelde. Na ruim 2 uur 

op de baan te hebben gestaan en 3 
matchpoints tegen, trok Mike Jansen 
uiteindelijk aan het langste eind. Set-
standen: 7-5, 1-6, 7-5.
In de tweede wedstrijd, die op zon-
dag werd gespeeld, ging het om een 
plaats in de finale. Mike moest het 
opnemen tegen Bart Dane uit  
Rozendaal. Helaas voor Mike moest 

hij in Bart zijn meerdere erkennen. 
Setstanden 4-6, 3-6
Voor een derde of vierde plaats ging 
Mike later dezelfde dag aan de slag 
tegen Tom van de Velde. Deze wed-
strijd duurde  meer dan 3 uur en 
was een echte titanenstrijd op hoog 
niveau. Door beide jongens werd er 
goed gespeeld. Mike won de 1ste set 
met 6-3 en stond in de 2de set met 
5-4 en 6-5 voor. Maar uiteindelijk 
werd de tweede set in een tiebreak 
beslist in het voordeel van Tom.
Dus moest een derde set uitkomst 
brengen. Mike begon sterk en op 5-3 
had hij 3 matchpoints. Deze wist hij 
helaas niet te verzilveren. Uiteindelijk 
werd ook deze set in een tiebreak be-
slist in het voordeel van Tom.
Al met al heeft Mike een prima ten-
nisseizoen gehad en mag hij zich met 
recht de 4de beste van Brabant noe-
men in de categorie jongens enkel 
tm. 14.

tennis

Mike Jansen

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

tapperij en eeterij d  n dommel 

Presenteert:

 22 september
Vanaf 19.00 uur 

one night stand

Deze band bestaat uit 5 Nederlandse 
beroepsmuzikanten spelend bij 

verschillende Nederlandse bands onder 
leiding van zanger Wayne Moen.

Het repertoire is van Rock tot pop funck 
tot soul.
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De titel van dit verhaal slaat zowel op het land als de bewoners ervan. 
Zomer 1991, de muur was anderhalf jaar eerder gevallen en het vrije 
verkeer in Oost Duitsland begon op gang te komen. Met man en macht 
werd gewerkt aan verbetering van de autobanen en dat was hard nodig. 
De socialistische heilstaat van kameraad Honecker had ook hier een kleine 
achterstand opgelopen, om het maar eens zachtjes uit te drukken. Tijdens 
onze reis kwam die bebrilde dictator regelmatig ter sprake omdat hij een 
fervent jager moest zijn geweest. Nou wilden wij, drie Hollandse man-
nen met als doel ’n week reebokkenjacht in Polen, niet graag vergeleken 
worden met die malloot, want de verhalen over ’s mans jachtpraktijken 
grensden aan totale waanzin. Direct al na de val waren er documentaires 
te zien waarin Honecker een ware slachtpartij voor bevriende diploma-
ten en regeringsleiders van achter het IJzeren Gordijn had georganiseerd. 
Kansloos werden talloze hazen, konijnen en fazanten in een grote cir-
kel opgejaagd, die zich steeds nauwer om de slachtoffers sloot. Hiertoe 
werden natuurlijk de beste jachtvelden door de partijbonzen opgeëist, 
de gewone man die ook graag iets “voor de pot” schoot had het nakij-
ken. Onderweg in het gevarieerde landschap fantaseerden wij waar een 
en ander zou hebben plaatsgevonden. De aankomst bij het grensplaatsje 
Forst deed ons wakker worden want een forse douanier met half blote 
pens, vanwege zijn te korte bloes, vroeg ons nors naar onze papieren 
etc. Gewoon rustig een half uur wegblijven en dan onverschillig de hele 
stapel ongesorteerd teruggeven. Rúszow was de eindbestemming, waar 
wij onze intrek namen in het grote huis van de Oberförster Janusz en 
zijn vrouw Martyna. Zij hadden toen al een schotelantenne en konden 
daarmee veel Europese zenders ontvangen, zodat ze zich constant zaten 
te vergapen aan stomme Rad-van-Fortuinshows en half blote meiden op 
Rai Uno. Wij vonden het bijna gênant, zoveel Westerse pulp als er via die 
schotel bij de mensen in de huiskamer kwam. Lech Walesa was net aan 
de macht en alle zegeningen van het Westen waren welkom. Martyna 
kookte voor ons, ’s morgens na de jacht een stevig ontbijt met eieren en 
spek, ’s middags was er brood met vlees en tomaten en ’s avonds aten we 
kip of gans met heerlijke smeuige aardappelen en wederom tomaat, maar 
dat waren dan ook de lekkerste die we ooit aten. De eerste avond werden 
we door onze gastheren (de Förster en zijn jachtopzichters) meegetroond 
naar een dorpsfeest met een goede band en veel bier. My goodness, wat 
konden die lui zuipen, niet alleen bier maar ook talloze glazen wodka. 
Wij haakten op tijd af, nog moe van de reis en vol passie voor de eerste 
jachtochtend. Vriend Frans vertrok ín alle vroegte met de jonge Janek en 
zijn vehikel maar kwam na een half uur al weer onverrichter zake naar 
huis. Geslipt, in de sloot geraakt, auto total loss, oorzaak drank. Ik be-
leefde mijn avonturen met de oude Vitek, die de twee pakjes Marlboro, 
die ik hem dagelijks gaf, braaf oprookte. Elke ochtend en avond zaten 
we kilometers in de sigarttennevel en benzinedamp van de krakkemik-
kige Russische legerjeep. Desondanks waren we allen succesvol en dik 
tevreden over de organisatie en verzorging. Er was een poetsvrouw met 
uitgegroeid rood haar en pikzwarte nagelrandjes, die we oneerbiedig “de 
brandvos” noemden. Overdag, wanneer er niet gejaagd werd, maakte 
we uitstapjes naar het dorp, of ’n keer naar Zielona Gora, mooi stadje met 
een markt waar rondom oude gebouwen stonden boven brede bogen die 
een galerij vormden. Daar was ook een kroegje met de mooiste meid die 
wij ooit zagen: krullend zwart haar en azuurblauwe ogen. Ze droeg een 
kort folkloristisch jurkje met allemaal laagjes. Toen ze, voorovergebogen, 
de tafel naast ons bediende stak ’n stamgast z’n hand eronder en sloeg 
haar zachtjes tegen haar billen. Ze verroerde geen vin… Op de terugreis 
kochten we emmertjes met echte bosbessen van arme sloebers, die met 
paarse handen en lippen langs de weg stonden en ’n eind verderop echte 
berenmutsen van een handelaar uit de kofferbak, allemaal voor nul gul-
den. Ik ben er sindsdien niet meer geweest, er moet veel veranderd zijn, 
vermoed ik zo.

Krachtige tomatensaus van lekkere tomaten voor overal bij 
(Pierre Wynants)
500 gr rijpe (tros)tomaten, 75 gr ui, 30 gr wortel, 1 teen knoflook
15 gr bleekselder, 25 gr boter, 30 gr tomatenpuree, dubbel geconc.
1 takje tijm, 1 laurier, zout, 4 dl gevogeltefond (super)
Ontvel de tomaten en verwijder sap en pitjes. Kook de fond tot de helft 
in. Snijd alle groenten fijn en zweet de ui, wortel, selder en knoflook aan 
in de boter. Dan de tomaten, tomatenpuree, tijm en laurier erbij en even 
laten pruttelen. Giet de ingekookte fond erbij en wat zout. Laat 30 mi-
nuten zachtjes koken. Verwijder tijm en laurier en pureer de massa in 
een blender of cutter. Passer door een fijne zeef. Als de tomaten niet 
zoet genoeg zijn een klein beetje suiker toevoegen. (Pierre Wynants was 
de eigenaar van *** restaurant Comme Chez Soi in Brussel, vandaar die 
grammetjes)

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

Polen

Diploma zwemmen Zwembad De Neul

Zondag 15 september heeft er di-
ploma zwemmen plaats gevonden 
in Zwembad De Neul.
Er zijn 14 kinderen voor het A di-
ploma geslaagd
23 kinderen voor het B diploma 
geslaagd
4 kinderen voor het C diploma ge-
slaagd
 
Namens alle medewerkers van 
Zwembad De Neul gefeliciteerd 
met jullie diploma.

Attaque 1 start competitie met monsterscore!

tafeltennis

Voor de teams van TTV Attaque be-
gon afgelopen weekend het nieuwe 
seizoen. Nadat vorige week in Veghel 
een goede oefenwedstrijd werd af-
gewerkt door de drie seniorenteams 
stond nu de eerste wedstrijd van de 
competitie op het programma. 

Attaque 1 heeft ten opzichte van 
vorig seizoen de nodige veranderin-
gen ondergaan. Henry van Casteren 
heeft, na de afgelopen anderhalf jaar 
in het eerste te hebben gespeeld, een 
stapje terug gedaan. Henry is Attaque 
2 gaan versterken en in zijn plaats zijn 
Menno  van Os en Maarten Kerkhof 
doorgeschoven naar Attaque 1.  
Menno en Maarten hebben afgelo-
pen seizoen beide een sterke tweede 
seizoenshelft gespeeld in Attaque 2 
en krijgen nu de kans in het eerste. 
Naast deze twee nieuwelingen be-
staat het eerste uit de vaste spelers 
Bram Schepens en Dirk Kastelijn. Het 
vaandelteam kende afgelopen vrijdag 
een geweldige start. Tegen Never 

Despair werd met maar liefst 10-0 ge-
wonnen. Zowel Bram, Dirk als Menno 
wonnen al hun partijen. Het dubbel 
was nog even spannend maar na een 
1-0 achterstand wisten Bram en Dirk 
ook deze wedstrijd met 3-1 over de 
streep te trekken. Een geweldig de-
buut dus voor Menno van Os in At-
taque 1. Hopelijk kunnen zij volgende 
week aan dit goede resultaat een ver-
volg geven.
Attaque 2 begon de competitie stroef. 
Tegen TTCV werden de eerste twee 
wedstrijden van de avond,  beide na 
een 2-0 voorsprong, met 3-2 verlo-
ren. Deze achterstand werd niet meer 
ingehaald waardoor een nipte 6-4 ne-
derlaag uiteindelijk het resultaat was. 
Co Stamps luisterde zijn rentree op 
met drie gewonnen enkelpartijen.

Het derde team gaat na de degra-
datie van afgelopen jaar dit seizoen 
voor het kampioenschap. Gestart 
werd met een 5-5 gelijkspel. Zowel 
Cliff van Driel als Stefan Kerk wonnen 

beide twee partijen. 
Het jeugdteam van Attaque tot slot 
speelde zaterdag haar eerste wed-
strijd tegen Rally. Helaas was het 
team van Attaque vanwege een zieke 
maar met 2 man waardoor er gestart 
werd met een 3-0 achterstand. Ge-
lukkig vochten Mika van Heeswijk en 
Bas Janssen voor wat ze waard waren 
en wisten ze de schade te beperken 
tot een 7-3 verlies. 

Voor al uw onderhoud 
en Vernieuwing 

Van daken en goten

Dakservice

Ollandseweg 132 5491 XC Sint-Oedenrode
0413-479174 | www.jeroenvanriel.nl

Jeroen 
Van riel BV

MoB. 06-53249793
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Naast de zwemlessen aan kinderen, verzorgen wij vele andere 
leuke activiteiten voor jong en oud:

Zwembad De Neul staat op het gebied van zwemlessen hoog aangeschreven.
Meer dan 600 kinderen halen ieder jaar hun zwemdiploma’s ABC in zwembad 
De Neul. Het zwemniveau van de kinderen is, na het behalen van het diploma, 
aanzienlijk hoger dan gemiddeld. Het mag duidelijk zijn dat wij hier trots op zijn 
en er alles aan doen om dit niveau te behouden.

Wij bieden verschillende mogelijkheden aan:

Lesdagen
maandag en donderdag  tussen 15.45-18.45 uur
woensdag en zaterdag  tussen 15.45-18.00 uur

De minimale leeftijd is 4 jaar. We beginnen met het watervrij maken van de 
kinderen en vervolgens met het aanleren van de verschillende zwemslagen 
en vaardigheden. Hierbij gebruiken we drijfmiddelen. Bij het aanleren van de 
zwemtechnieken starten we eerst met de beenslagen, daarna leren we de 
complete zwemslagen aan. Bij voldoende beheersing van deze zwemslagen 
stromen de kinderen door naar het diepe bad, waar verder wordt geoefend tot 
aan het A-diploma. De kinderen zwemmen in groepen van ca. 10 kinderen.
De zwemlessen duren 45 minuten. 

Lesdagen
dinsdag en vrijdag  tussen 15.45-18.00 uur

De minimale leeftijd is 5 jaar. Wij geven de lessen zonder het gebruik van 
drijfmiddelen. Om dit mogelijk te maken zijn de groepen niet groter dan 8 
kinderen per lesgroep in het instructiebassin. In het diepe bassin kan het aantal 
leerlingen iets hoger zijn. Wij werken tijdens de lessen met veel verschillende 
soorten materialen. Tijdens de lessen spelen we in  op de belevingswereld van 
de kinderen. Het aanleren van de diverse zwemtechnieken vindt plaats in een 
wat andere volgorde dan tijdens de standaard zwemlessen met drijfmiddelen. 
De opbouw van de lessen wijkt door deze opzet wat af van de standaard lessen. 
Het uiteindelijke resultaat van het behaalde A-diploma is gelijk.
De zwemlessen duren 45 minuten. 

Lesdagen
• vrijdag van 14.00-15.30 uur en van 16.30-18.00 uur
• zaterdag van 08.15-09.45 uur, van 11.00-12.30 uur en van 12.30-14.00 uur

De minimale leeftijd is 5 jaar. Ook hier beginnen we met het watervrijmaken 
van de kinderen en vervolgens met het aanleren van de verschillende 
zwemslagen en vaardigheden. Hierbij gebruiken we drijfmiddelen. Bij het 
aanleren van de zwemtechnieken starten we eerst met de beenslagen, daarna 
leren we de complete zwemslagen aan. Bij voldoende beheersing van deze 
zwemslagen stromen de kinderen door naar het diepe bad, waar verder wordt 
geoefend tot aan het A-diploma. De kinderen zwemmen in groepen van ca. 8 
kinderen.
De zwemlessen duren 1 ½ uur.

Aanmelden                                                                                                                                            
Inschrijven, waarvoor wij € 12,60 vragen, kan aan de balie van het zwembad 
tijdens de openingstijden van het recreatief zwemmen. 
Schrijf je vóór 1 oktober in, dan hoef je geen inschrijfgeld te betalen.

Heb je interesse? Aarzel niet en vraag informatie hierover bij een van onze 
medewerkers of kijk op onze homepage.

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

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

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

Zwembad de Neul

Activiteiten

Zwemlessen

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

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

A. Standaard lessen

B. Ster lessen

C. Turbo lessen

wielersport Tijdrit Wielertourclub 
Gerry van Gerwen

Op zondag 15 september is de jaarlijkse tijdrit voor ei-
gen leden. De deelnemers rijden twee ronden van 7,35 
km over een parcours in de omgeving van Olland. 
Dit jaar wordt het klassement gemaakt op grond van 
twee elementen. Als eerste telt de tijd die men aflegt en 
als tweede het verschil tussen de tijden van de eerste en 
de tweede ronden.
De eerste prijs in de categorie 55- is voor Marco van 

Esch. Hij is ook de snelste van de dag met een gemid-
delde van bijna veertig km per uur.  De tijden over de 
afgelopen drie jaar van Toine van Erp, thuisrijder uit Ol-
land, hebben slechts een verschil van zes seconden.
Wil Verstappen uit Boskant heeft het meeste te danken 
aan de twee identieke rondetijden. Mede daardoor is 
hij winnaar in de categorie 55+.

Top 5 55-
1 Marco van Esch, Sint-Oedenrode 1 1 , 0 2  
11,05 22,07 39,90
2 Willy Brus, Sint-Oedenrode 1 1 , 5 7  
11,59 23,56 36,90
3 Toine van Erp, Olland 11,41 1 1 , 4 8  
23,29 37,60
4 Patrick de Laat, Schijndel 12,13 1 2 , 1 0  
24,23 36,20
5 Henri Bertrand, Son 12,22 1 2 , 2 3  
24,45 35,60
 
Top 5 55+
1 Wil Verstappen, Boskant 12,20 1 2 , 2 0  
24,40 35,80
2 Cees Leijtens, Best 12,18 1 2 , 2 6  
24,44 35,70
3 Gerard Habraken, Sint-Oedenrode 
13,03 13,04 26,07 33,80
4 Martien der Kinderen, Oirschot 1 2 , 3 3  
12,25 24,58 35,30
5 Tom Bakx, Boxtel 12,29 1 2 , 3 7  
25,06 35,10

Kijk voor alle uitslagen op www.mooirooi.nl

Rechts is Marco van Esch, links Wil Verstappen

Zwemvaardigheden staan voorop bij 
zwembad De Neul 

Wie heeft er nog nooit ongewenst 
een nat pak gehaald? Bent u één 
van die gelukkigen? Toch heeft u 
vast weleens in het water gelegen. 
Nederland is een waterland. Ook 
in Rooi stroomt de Dommel dwars 
door het dorp. Vooral kinderen be-
landen regelmatig per ongeluk in 
het water. Leren zwemmen is be-
langrijk. Bij zwembad De Neul zijn 
ze zich dat terdege bewust. “Zwem-
veiligheid staat bij ons voorop. Juist 
daarom bieden wij een breed pak-
ket”, valt bedrijfsleider Gerrit van 
Meeuwen met de deur in huis. 

Door: Ria Balk

“We blijven ons altijd afvragen hoe 
we de vaardigheden van kinde-
ren kunnen verbeteren”, beaamt 
zijn rechterhand Astrid Wieland. 
“Vanaf 4 jaar kunnen kinderen 
met standaard zwemlessen begin-
nen en vanaf 5 jaar mogen ze ook 
de stercursus of de turbolessen vol-
gen.” Bij zowel de standaard-  als de 
stercursus zwemmen kinderen twee 

keer per week 45 minuten, maar bij 
de laatstgenoemde maken ze geen 
gebruik van drijfmiddelen.” “Met 
de turbolessen zijn we een paar jaar 
geleden begonnen om de ouders te-
gemoet te komen”, neemt Gerrit het 
woord over. “Dat is maar één keer 
per week. Omdat 1,5 uur zwemmen 
echter wel intensief is, nemen ze hal-
verwege de les even pauze om wat 
te eten en drinken. Qua leerresultaat 
gaat het heel goed en de lessen zijn 
erg gewild. Inmiddels hebben we 
wel elf groepen.”

Zo krijgen diverse jonge kandidaten 
in zwembad De Neul alle zwemvaar-
digheden via de ene of de andere 
lesvorm aangereikt. Schoolslag, rug-
slag, borst- en rugcrawl, watertrap-
pen, drijven, onder water (door het 
gat) zwemmen..., het wordt direct 
Aangeleerd voor diploma A. Voor 
diploma B leren kinderen het nog 
Beter en bij het behalen van diplo-
ma C zijn ze Compleet zwemveilig. 
“We zijn goed op weg”, vindt de 
bedrijfsleider. “Tegenwoordig wordt 

er veel aandacht gevestigd op het 
snel een diploma halen, maar dat is 
niet ons doel. Wij werken meer in de 
breedte. We volgen de eisen van de 
Nationale Raad Zwemdiploma’s en 
bieden een afgewogen pakket. Het 
gaat niet om het papiertje maar om 
de veiligheid van de kinderen.”  

Zes dagen per week geven vaste in-
structeurs les in zwembad De Neul. 
Veel uren worden gespendeerd aan 
het diplomazwemmen. Als één van 
de weinige biedt De Neul nog steeds 
het schoolzwemmen, al is ook dat 
in een heel andere vorm gegoten. 
Astrid: “We geven een stukje natte 
gymnastiek, waarbij we zoveel mo-
gelijk bezigheden in het water aan 
bod laten komen. Spelenderwijs 
brengen we toch weer een aantal 
vaardigheden onder de aandacht, 
zonder dat het daarbij ‘moet’, voor 
het diploma.” Gerrit: “Toch blijkt 
ieder jaar weer dat een aantal kin-
deren nog geen diploma hebben. 
Die kunnen dan alsnog diploma A 
halen.”

Ook buiten de zwemlessen weten 
veel jeugdigen het zwembad te vin-
den: bijvoorbeeld op woensdagmid-
dag, op vrijdagavond tijdens het dis-
cozwemmen of bij Aqua-kids. Er is 
van alles te doen. Maar ook volwas-
senen kunnen trimzwemmen, aqua-
joggen of deelnemen aan aqua-fit. 
Daarnaast bieden verenigingen als 
Argo, Aqua Libre, Dutch Dive Aca-
demy en Discovery Dive tal van re-
creatieve activiteiten in het water. 
Interesse in zwembad De Neul? 
Loop eens binnen, of kijk voor meer 
informatie op www.deneul.nl 

zwemmen

www.verkeersschoolschellekens.n l

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

 2e keer geslaagd
Niels Berkelmans

Gefeliciteerd
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Open water Seizoen 2013zwemmen

Met de laatste wedstrijd afgelopen 
zaterdag in Sleeuwijk heeft Argo 
het open water seizoen 2013 goed 
afgesloten. Aanvankelijk zou deze 
wedstrijd gezwommen worden op 
recreatiegebied de Kurenpolder in 
Hank, maar omdat daar blauw-
alg was geconstateerd werd deze 
wedstrijd op het laatste moment 
verplaatst naar het kanaal boven 
Merwede in Sleeuwijk. Ondanks 
het slechte weer en een watertem-
peratuur van maar amper 16 gra-
den werd er toch goed gezwom-
men. Na deze wedstrijd werden 
de seizoen prijzen uitgereikt met 
o.a. de Brabantbekers; dit is een 
klassement dat wordt bepaald 
door een gemiddelde te nemen 
van de 5 gezwommen Brabantse 
open water wedstrijden. Luc van 
Eijndhoven, vorige week nog 1e 
in Vianen, mocht een fraaie beker 
in ontvangst nemen voor de 3e 
plaats in het minioren 500 meter 
vrije slag jongens klassement.

Het open water seizoen begon 
dit jaar al op 13 juni met de eer-
ste buitentraining, de eerste bui-
tenwedstrijd waar Argo aan zou 
deelnemen stond gepland op 23 
juni. Het was nog even wennen 
met een watertemperatuur van 17 
graden.
Dankzij het mooie weer de afgelo-
pen zomer liep de buitentempera-
tuur en overeenkomstig de water-
temperatuur al snel op zodat we 
voor alle wedstrijden waar Argo 
aan deelgenomen heeft uiteinde-
lijk toch op een gemiddelde wa-
tertemperatuur van 20.5 graden 
uitkwam. In totaal heeft Argo dit 
openwater seizoen deelgenomen 
aan 14 wedstrijden verspreid over 
Nederland in meren, kanalen, ri-
vieren en soms in een recreatie-
plas. Er zijn in totaal 33 persoon-
lijke records gezwommen.

Ook zijn er dit seizoen wederom een 

aantal Clubrecords gezwommen:
Luc van Eijndhoven had al snel een 
nieuw record neergezet op de 500 
meter vrije slag 11 jaar en heeft 
zijn eigen record daarna nog 2 
keer gebroken.
Dana Janssen heeft Clubrecords 
gezwommen op de 1500 en 2000 
meter vrije slag en de 1000 meter 
schoolslag, het oude record op de 
2000 vrije slag voor meisjes 12 
jaar wat 27 jaar lang heeft stand-
gehouden heeft Dana met ruim 2 
minuten verpulverd.
Antwan Peijnenburg heeft Clubre-
cords scherper gezet op de 2500 
en 5000 meter vrije slag.
Femke van Eck zwom een nieuw 
Clubrecord op de 1000 meter 
schoolslag.
Roel Janssen heeft een nieuw 
Clubrecord gezwommen op de 
500 meter vrije slag 10 jaar.
De grootste kilometervreter voor 
Argo het afgelopen open water 
seizoen was Fleur Gibbels, zij heeft 
aan 12 van de 14 wedstrijden 
deelgenomen en hierin totaal 19 
Km gezwommen.
In het Brabantse verenigingsklas-
sement is Argo uiteindelijk op 
plaats 11 geëindigd.
Het open water seizoen 2013 is 
hiermee voor Argo bijzonder goed 
verlopen.

Afgelopen weekend
Afgelopen zaterdag hebben Luc, 
Dana, Roel en Niek deelgenomen 
aan het Kurenpolder Open Water 
Race die gehouden werd in het ka-
naal boven Merwede in Sleeuwijk. 
Dana Janssen zwom een club-
record op de 2000m vrije slag in 
36.25.77.
De uitslag van deze wedstrijd:
Luc van Eijndhoven: 500m vrije 
slag in 08.26.33; Dana Janssen: 
500m schoolslag in 10.25.21 en 
2000m vrije slag in 36.25.77; 
Roel Janssen: 500m vrije slag in 
09.56.75;

Niek Joosten: 1000m vrije slag in 
19.52.00

Afgelopen zondag werd de eerste 
wedstrijd van het seizoen in het 
zwembad gehouden, de Solo in 
zwembad De Wiemel in Deurne, 
waar 14 zwemmers van de Wed-
strijdroep aan hebben deelgeno-
men. Tijdens deze wedstrijd is er 
3 keer een 1e plaats, 3 keer een 
2e plaats en 1 keer een 3e plaats 
behaald. Daarnaast zijn er 23 per-
soonlijke records gezwommen. 
Verder heeft Pascal van Bakel 
twee clubrecords gezwommen, op 
de 50m schoolslag in 0.32.64 en 
100m schoolslag in 1.14.99.

Komend weekend
Komende zondag nemen de 
zwemmers van de Recreatieven in 
zwembad “De Neul”  deel aan de 
1e Meerkamp, aanvang 13.30 uur.

Programma Waterpolo
Zaterdag:
15:30 uur: DBD - C1, in Z.I.B.-Best 
te Best.
19:30 uur: Hieronymus - Heren 1, 
in De Stok te Roosendaal.
20:05 uur: De Treffers - Heren 2, in 
Kwekkelstijn te Rosmalen.

Het moest net wat beter worden dan andere toernooien

Cor van Alphen en Pieter Hulsen stoppen na tien 
jaar met het Rooise kermistoernooi

Cor van Alphen stond tien jaar ge-
leden aan de wieg van het 'Open 
Rooise Driebanden Kermistoer-
nooi'. “Maar, schrijf maar gewoon 
'Het Kermistoernooi'”, zegt Pieter 
Hulsen. Samen met Cor tekende 
Pieter jaren voor de organisatie 
van dit landelijk bekende toer-
nooi.

“Het idee voor het toernooi ont-
stond ergens in 2003 of 2004”, 
vertelt Pieter Hulsen. “Joost van 
den Akker van 'Café Oud Rooy' 
vroeg of Cor een biljarttoernooi 
wilde organiseren. Van Alphen had 
al snel een idee. Hij kende goede 
toernooien in de Betuwe. Dat wa-
ren de voorbeelden voor hem. Na-

tuurlijk moest het Rooise toernooi 
net iets beter worden. Maar dat zal 
geen verrassing zijn voor de men-
sen die Cor kennen.

“De formule was uniek, door het 
systeem met gemiddelden, had-
den ook de mindere spelers kans 
op een prijs . Bovendien hadden 

wij geldprijzen”, zegt Cor. “De 
mensen zitten niet op een beker-
tje te wachten. Met geldprijzen en 
een goede kans om te winnen, is 
'Het Kermistoernooi' voor ieder-
een uitdagend. 

Nu de tiende editie van 'Het Ker-
mistoernooi' erop zit, stoppen bei-
de heren met de organisatie. “Ik 
merk dat ik ouder word”, zegt Cor 
van Alpen. “Ik ben 76 en mijn ge-
zondheid laat me wat in de steek”. 
Ook Pieter wil het wat rustiger aan 
gaan doen. Hij is 65 en wil gewoon 
lekker gaan biljarten en niet tussen 
of soms zelfs tijdens wedstrijden 
nog dingen moeten regelen. 

Zowel Pieter als Cor zijn ervan 
overtuigd dat 'Het Kermistoernooi' 
inmiddels staat als een blok. “'Het 
Wapen van Eerschot' is vastbera-
den om het toernooi volgend jaar 
met hetzelfde concept voort te 
zetten”, zo sluit Pieter af.

biljarten

HET MOEST NET 
WAT BETER 

WORDEN DAN 
ANDERE 

TOERNOOIEN

Dansen bij Dioscuri

Just Dance
turnen

Dioscuri is gestart met JUST 
DANCE! Twee super enthousiaste 
trainsters en circa 25 kinderen 
stonden maandagavond 2 sep-
tember bij Sporthal De Streepen te 
trappelen om aan de eerste dans-
lessen te beginnen. En met succes! 
Met een spiksplinternieuwe ge-
luidsinstallatie konden de trainsters 
en kinderen een uur lang helemaal 

losgaan op de muziek. Net als bij 
het turnen, staat ook bij het dan-
sen bij Dioscuri plezier overduide-
lijk voorop.

Wil je ook graag dansen, kom dan 
gerust een keertje meedoen!
Kijk voor meer informatie op onze 
website: www.dioscuri94.nl.

Zondag 22 september is Rowy vd 
Meijden speelster van de wedstrijd 
bij de korfbalwedstrijd van KV Rooi 
1 tegen Jes 1. Rowy is 9 jaar en 
speelt in de E1 bij KV Rooi. Tijdens 
de training vindt  ze schieten op de 
korf het allerleukste en dat is te zien. 
Ze gooit er veel ballen in. Naast het 
korfballen vindt Rowy tekenen ook 
erg leuk. Zondag om 13.00 uur mag 
Rowy de wedstrijd beginnen met 
een doorloopbal. KV Rooi wenst 
haar een hele leuke middag toe.

Rowy van de Meijden
KV Rooi

SPEELSTER VAN DE 
WEDSTRIJD

SPEELSTER VAN DE 

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

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

3 DOLLE DWAZE DAGEN
20-21-22 juni

Extra verkoop van 2e hands
elektrische fietsen.

Donderdag en vrijdag open
tot 21.00 uur,

zaterdag tot 18.00 uur.

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

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

Extra verkoop van 2e hands
elektrische fietsen.

Donderdag en vrijdag open
tot 21.00 uur,

zaterdag tot 18.00 uur.

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

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

Donderdag en vrijdag open
tot 21.00 uur,

zaterdag tot 18.00 uur.

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

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

3 DOLLE DWAZE DAGEN
20-21-22 juni

Extra verkoop van 2e hands
elektrische fietsen.

HEUVEL 6 - LIESHOUT - PROFILEDECONCURRENT.NL

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

3 DOLLE DWAZE DAGEN
20-21-22 juni

Extra verkoop van 2e hands
elektrische fietsen.

Donderdag en vrijdag open
tot 21.00 uur,

zaterdag tot 18.00 uur.

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

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

3 DOLLE DWAZE DAGEN
20-21-22 juni

Extra verkoop van 2e hands
elektrische fietsen.

Donderdag en vrijdag open
tot 21.00 uur,

zaterdag tot 18.00 uur.

TEL: 0499-421231

OPRUIMING!!! 
Tot wel 40% KORTING op 

fietsen die op 
voorraad leverbaar zijn. 

(Zie voorwaarde winkel)

U maakt nog steeds kans 
op MOOIE PRIJZEN die we 

9 NOVEMBER gaan verloten 
i.v.m. ons 80 JARIG 

BESTAAN!

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst
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zwemmen

CARAVANSHOW
Zondag 22 september

van 11.00 tot 17.00 uur

C A R A V A N T E C H N I E K
S I N T - O E D E N R O D E  B V

Kort verhuurde caravans tot €3500,- korting!
Bürstner, Hobby, Fendt etc

Eerste 
2014

modellen binnen!
vanaf 720kg. Superlicht!!

Diverse merken movers
voor de 

scherpste prijzen

Caravan- en camper schadeherstel
Van alle merken met originele 

onderdelen
Tot 4 jaar garantie en behoud van 

fabrieksgarantie

Jan Tinbergenstraat 6 
Bedrijventerrein "De Kampen"
5491 DC Sint-Oedenrode

Nieuwe modellen Movers Schadeherstel

WWW.VANUDENCARAVANS.NL

Nieuw + 
Topoccasions

o.a. Truma, Enduro, 

Powermover en Al-Ko Mammut

Anne en Bas Gibbels Brabants 
Kampioen Open Water Zwemmen

De gehele zomerperiode hebben 
Anne en Bas Gibbels uit Sint-
Oedenrode, en uitkomende voor 
Z&PV Nuenen, deelgenomen aan 
verschillende Open Water wed-
strijden in Nederland.

Het open water zwemmen is een 
aparte hele mooie discipline bin-
nen de zwemsport, er wordt ge-
zwommen in bijvoorbeeld een 
plas of een kanaal waar het water 
vaak rustig is, zoals op hun eigen 

trainingslocatie de IJzeren Man in 
Vught. Ook is er gezwommen in 
het IJsselmeer bij Hoorn waar de 
hoge golven het de zwemmers 
heel lastig heeft gemaakt.
Anne en Bas Gibbels hebben af-
standen gezwommen variërend 
van 500 meter tot 2 kilometer 
schoolslag, en 1 tot 5 kilometer 
vrije slag.
Ze hebben daarbij regelmatig prij-
zen weten te winnen.

Afgelopen zaterdag zijn na de 
wedstrijd in Sleeuwijk de prijzen 
uitgereikt voor het Brabants Klas-
sement, hierbij zijn de volgende 
prijzen in de wacht gesleept:
Bas wist de 1e prijs te behalen op 
de schoolslag, en de 2e prijs op de 
vrijeslag, bij de jongens Junioren 
3&4. 
Anne behaalde de 1e plaats in het 
schoolslag klassement, en werd 6e 
bij de vrije slag, bij de Dames Se-
nioren.

Op 29 september staan ze beide 
alweer aan de start tijdens de Ne-
derlandse Kampioenschappen Es-
tafette in het Pieter van den Hoog-
enband Stadion in Eindhoven.

www.dapstoedenrode.nl

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

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

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws

Ontspanning
Dinsdagmiddag 10 september 
schoten bij de Rozelaer de vetera-
nen vanaf 55 jaar hun wedstrijd. 
Winnaar van de dag was Jan Gor-
dijn met 209 punten.Verdere uit-
slag: Leo van Breugel 201, Jan van 
Erp 197, Albert van Ofwegen 192, 
Ron Spijker 185, Antoon Hermes 
172, Wim Boonstoppel 145, Jan 
Habraken 129 en Jan Lathouwers 
124. 

Vrijdagavond 13 september heb-
ben we een face-to-face wed-
strijd geschoten. Hierbij schieten 
we een kwalificatieronde voor de 
plaatsing in de finalerondes. In de 
finales schieten we steeds tegen 
een directe tegenstander. De win-
naar van de wedstrijd was Sjef van 
den Berg. William Huyberts was 
tweede en Piet van den Berg was 

derde. De verdere uitslag: Martijn 
de Kok, Frans van de Braak, Dione 
Mesu, Lotte Steijaert, Jos van de 
Veer, Floris Mesu, John van Mu-
lukom, Agnes Vissers, Jan Gordijn, 
Ron Spijker, Antoon Hermes, Bram 
Kuys, Simon Roumen, Mark Kuys 
en Jos van den Berg.
Deze week begint de indoorcom-
petitie. Op dinsdag 17 september 
schieten de senioren thuis en op 
vrijdag 20 september schiet de 
jeugd in Schijndel.

Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond. Vrijdagavond is de 
clubavond met steeds weer een 
andere wedstrijd uit het jaarpro-
gramma. De leden hebben een ei-
gen sleutel en kunnen vrij trainen 
als de accommodatie niet bezet is.

handboogschieten

Wijkvereniging Eerschot gaat Beugelenbeugelen

Op zaterdag 21 september zijn de 
leden die zich hebben aangemeld, 
welkom op de Misse in Olland om 

gezellig te gaan beugelen. Zorg 
dat je op tijd aanwezig bent want 
om 20.00 uur willen wij de eerste 

bal door de beugel proberen te 
gooien. Voor informatie bel Betsie 
van Gerwen telefoon 476256
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duivensport

Laatste fond vlucht voor jonge 
duiven
Zondag 15-09 was de voorlaatste 
vluchtdag. Dit weekende stond 
de laatste fond vlucht voor jonge 
duiven op het programma vanuit 
Orleans  479 km, En de natour 
vluchten vanuit  chimay 187 km 
voor jong en oude duiven. De 
vlucht vanuit Orleans werd gelost 
om 8.45 uur daar stonden 67 dui-
ven van 6 liefhebbers aan de start 
de eerste werd geklokt door TH 
.v.Houtum om 14.44 uur snelheid 
1344 m.p.m.

De eerste 15 in Sint Oedenrode 
waren.

TH.v.Houtum. 1, 5. A.v.Sinten. 
2, 4, 7, 11, 12. H.v. Boxmeer. 3, 
6, 8, 9, 10, 15. Comb G. &. H.v. 
Dijk.13. J.v. Boxmeer.14.

De natour vlucht vanuit Chimay 
oude duiven werd gelost om 9.15 
uur daar stonden 47 duiven van 
4liefhebbers aan de start de eerste 

werd geklokt door 
W.v. Houtum om 11.33 uur snel-
heid 1384 m.p.m. 

De eerste 15  prijzen werden ver-
deeld door twee liefhebbers 
W.v. Houtum.1,2,3,6,14,15. 
J.v.Boxmeer. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13.

Bij de jonge duiven stonden 206 
duiven van 11 liefhebbers aan de 
start  ook daar werd de eerste ge-
klokt door W.v. Houtum om 11.35 
uur snelheid 1372 m.p.m. 

De eerste 15 in Sint Oedenrode 
waren.
W.v. Houtum. 1,5,13,14. 
H.v. Boxmeer. 2,3,4,8,10,11. 
J.v. Laarhoven. 6,7. J.v. Boxmeer. 
9,12. Comb G.&. H.v. Dijk. 15.

Volgende week staat de vlucht 
vanuit Sezanne als laatste vlucht 
op het programma.

Van den Berk assurantiën nieuwe shirtsponsor

Nieuw clubtenue voor VV Rooi
volleybal

Het nieuws dat volleybalvereni-
ging Rooi een nieuw tenue heeft, 
is inmiddels weer een week oud, 
maar nu is ook duidelijk hoe het 
er uit ziet. Vorige week dinsdag-
avond presenteerden de jongste 
leden van de club het nieuwe out-
fit aan de rest van de vereniging. 
Dat ging gepaard met discolichten 
en klappende ballonnen.

Voorzitter Twan de Bie was erg op-
getogen. Vol trots presenteerde hij 
de twee nieuwe shirtsponsors; Fe-
roce en Van den Berk assurantiën. 

“De tenues waren aan vervanging 
toe en bovendien liep het contract 
met hoofdsponsor ADR af. Dat 
bedrijf blijft wel sponsor van de 
club alleen dan onder een andere 
naam. Gelukkig hebben we met 
Feroce en Van den Berk assuran-
tiën twee goede shirtsponsors bin-
nen gehaald. Daar zijn we erg blij 
mee, want het valt in deze tijd niet 
mee om bedrijven te vinden die in 
de club willen investeren.” De Bie 
linkt de mentaliteit van de club aan 
die van Van den Berk assurantiën. 
“Ze zijn van no nonsense en ‘doe 

maar gewoon, dan doe je al gek 
genoeg’. Zo zit onze club ook in 
elkaar. Daarom is dat een goed 
combinatie.”
De complete club kreeg tassen vol 
nieuwe outfits. Ieder team werd 
netjes op de foto gezet. Er vielen 
weer wat nieuwe gezichten te be-
speuren. “Nieuwe leden zijn altijd 
welkom. Voor degenen die inte-
resse hebben; de eerste drie keer 
mag je gratis meetrainen!”, pro-
beert de voorzitter nieuwe volley-
ballers te lokken.    

Teams Kofferen en Van Ouds  
slaan handen ineen

darten

Omdat het nieuwe seizoen gaat 
beginnen op 19 september heb-
ben de teams van café van Ouds 
en café ’t Kofferen de handen in-
eengeslagen en samen nieuwe 
shirts laten ontwikkelen.

Afgelopen vrijdag was het zover 
dat de shirts uitgereikt werden aan 
de teams. Alle spelers willen graag 
via deze weg hun sponsors bedan-
ken. Beide teams spelen hun nieu-
we seizoen in de hoogste klasse. 
Op 28 september zullen de teams 
in café ’t Kofferen een demon-
stratie wedstrijd geven. Dit om 
mensen uit te leggen en te laten 
zien hoe mooi het softtip darten 
kan zijn. Joris van Eck timmerwer-
ken, Ben Evers glasindustrie, Koef 
timmerwerken Computer service 
Rooi, Mark van den Akker tim-
merwerken, Thijs van de Wijdeven 

parket Harry Boomen Stucwerken, 
Ad Verberk Reclame, café ’T Kof-
feren en café van Ouds

“Foto café van Ouds”: Op deze 
staan Toon Leijten, Bernie de Brou-
wer, Harrie van Dinther, Maarten 
van den Bosch, Mark van den Ak-
ker, Freddie der Kinderen en Nick 
Hoefnagels. Afwezig waren, van-
wege een dartwedstrijd, Carlo de 
Hoon, Jarno Kapteijns en Twan 
Snoeck en Elle van den Akker.

“Foto Kofferen bar”: Op deze 
foto staan Toon Leijten, Bernie de 
Brouwer, Thijs van de wijdeven, 
Maarten van den Bosch, Silvain 
van Boxtel, Arno van Rosmalen en 
Harry Bomen. Afwezig waren, om-
dat de meeste een dartwedstrijd 
hadden; Hein  Jansen, Michael Da-
niels Leon van der Heijden en Jaap 
Schapendonk.    

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

Eindwinnaar en winnaar van de wis-
selbekers in zowel het vrijdagavond-
toernooi als het zondagmiddagtoer-
nooi zomerseizoen 2013 werd Wim 
v/d Rijdt. In het vrijdagavondtoer-
nooi werd hij 1e (+15), Frans v/d 
Velden werd 2e (+8) Anja in ’t Zandt 
werd 3e(+7). In het zondagmid-
dagtoernooi eindigden hij en Ad vd 
Velden beide op +9, maar Wim v/d 
Rijdt had met + 53 een betere saldo 
had dan nummer 2 Ad v/d Velden 
(+30). Jan in ’t Zandt (+7) werd 3e 
in het zondagmiddagtoernooi. Op 
de laatste wedstrijdavond in het 
vrijdagavondtoernooi werd Tonny 
van Eerd 1e met 3 overwinningen 
(+19) met op de 2e plaats Marco van 
Wanrooij (3 +19). De 3e plaats was 
voor Anja in ’t Zandt (3 +17). Met 
2 overwinningen werd Wim van de 
Rijdt 4e (+12) en Nellie Hendriks 5e 
(+11). Op de laatste speeldag van 
het zondagmiddagtoernooi wisten 
maar liefst 6 spelers 3 partijen te 
winnen. Wim vd Rijdt werd 1e met 
+26, op de voet gevolgd door Toon 
Hulsen (2e +25) en Jos van Eck (3e 
+24). Op de 4e plaats eindigde Hen-
riëtte de Koning (+19) en 5e werd 
Bas in ’t Zandt (+18). Nipt buiten de 
punten viel Leon vd Rijdt (+16).

Doubletten clubkampioenschap
Het doublet André vd Nieuwenhof/
Gerrie vd Rijdt wist in poule A om 
het doubletten clubkampioenschap 
van Cloeck & Moedigh goed stand te 
houden en de leiding te behouden (8 
+62). Zij gaan hiermee rechtstreeks 
naar de hoofdfinale. Op basis van 
onderling resultaat werd het dou-
blet Jan van Erp/Angela Gerritsen 2e 
(6 +1) en het doublet Erik en Karel 
Verschuijten 3e (6 +40). Met een 4e 
plaats gaat het doublet Mariet  
Verschuijten/Tiny vd Donk (5 -3) in 
de finale strijden om plaats 5 t/m 8. 
In poule B werd het de laatste speel-
dag van de voorronden nog erg 
spannend en traden er behoorlijke 
verschuivingen op. Met 2 overwin-
ningen deze avond kwam het dou-
blet Wim en Leon vd Rijdt uit de 
achterhoede opzetten en werd daar-
mee 1e (5 +29) en komt daarmee 
rechtstreeks in de hoofdfinale. Ook 
het doublet Johan van Kuijk/Anny 
Hartman wist 2 overwinningen te 
boeken (5 +25) en schoof daarmee 
op basis onderling resultaat door naar 
de 3e plaats. Met 1 overwinning wist 
het doublet  Ad Ketelaars/Lineke den 
Boer (5 +5) de 2e plaats te bemach-
tigen. Met een 4e plaats gaat het 
doublet Henk Strik/Ad vd Velden (4 
+10) in de finale  strijden om plaats 5 
t/m 8. De overige kanshebbers vielen 
terug in de rangschikking. Tijdens de 
aanvullende play-offs wist het dou-
blet Johan van Kuijk/Anny Hartman 
met 13-8 te winnen van Jan van Erp/
Angela Gerritsen en gaat daarmee 
door naar de hoofdfinale. Dit is ook 
het geval met het doublet Erik en 
Karel Verschuijten die met 13-6 het 
doublet Ad Ketelaars/Lineke de Boer 
het nakijken gaf. De verliezers van de 
play-offs gaan in de finale strijden om 
plaats 5 t/m 8. De finales worden ko-
mende donderdagavond gespeeld.

jeu de boules

 Winnaar vrijdagavond- en 
zondagmiddagtoernooi 
zomer 2013: Wim vd Rijdt
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MooiRooikrantDe 37
Mats van den Brand in een Fiesta R2autosport

De Ford Fiesta Sport Trophy begint 
steeds meer voet aan de grond te 
krijgen in de Nederlandse rallysport. 
De 22-jarige KNAF Talent First rijder, 
Mats van den Brand, zal, op uitnodi-
ging van Tonnie van Deijne tijdens 
de aankomende East Belgian Rally 
(27 en 28 September) deelnemen in 
de potente Ford Fiesta R2. 

KNAF Talent First
“Dit is een unieke kans om te kijken 
waar we staan in de internationale 
rallysport. Ik ben nu bijna twee jaar 
aan het rijden en ik heb in die tijd al 
erg veel geleerd. Vooral dit jaar is echt 
een goed leerjaar geweest. Dankzij 
het KNAF Talent First programma, 
onder leiding van Gerard Grouve en 
Maarten van Wesenbeeck, hebben 
we deze zomer een druk programma 
afgewerkt in een korte tijd. Een asfalt 

cursus bij Rob Wilson in Engeland, 
gevolgd door een Fiesta R2 test in 
Riol met Alex Fiorio. Eén week later 
reden we alweer mee in de Recce 
only van de ADAC WRC Rally Duits-
land en we sloten deze drukke perio-
de af met een simulator sessie bij Sim 
Delft. Buiten dit drukke programma 
werk ik ook nog hard om mijn con-
ditie op pijl te houden onder begelei-
ding van KTF coach Frank Senders", 
aldus Mats.

Mats van den Brand
Mats, normaliter uitkomend in de 
Nissan 350Z, zal tijdens de East Bel-
gium Rally voor de tweede maal in 
een voorwiel aangedreven auto deel-
nemen. 
“Ik ben in 2012 serieus begonnen 
met rally rijden in een Ford Escort 
MK2. De eerste rally die ik daarmee 
reed, was de Tank S Short Rally en 
die wist ik meteen te winnen. Na de 
OVD Groep Ede Short Rally kreeg ik 
van Tonnie van Deijne, Maarten van 
Tienen en Hontec Motorsport de mo-
gelijkheid om mijn Europese licentie 
te halen in een Mitsubishi Colt. In die 
periode was ik al bezig met de op-
bouw van de Nissan 350Z waarmee 
ik sindsdien rijd. Samen met mijn co-
driver Eddy Smeets staan we aan de 
leiding van de Nissan 350Z Challenge 

en het divisie 3 kampioenschap.” 
Ford Fiesta R2
De Ford Fiesta R2 is in twee maan-
den tijd opgebouwd door Mats zelf 
en met de technische expertise van 
Hontec Motorsport. Na een drukke 
zomer wordt ook de komende tijd 
een erg drukke periode voor de cou-
reur uit Sint-Oedenrode. “We rijden 
eerst de Hellendoorn Rally in de Nis-
san 350Z. Daarna gaan we een gra-
veltest doen met de Fiesta. De don-
derdag voor de East Belgian Rally 
vindt de shakedown plaats. Na de 
East Belgian Rally stap ik weer in de 
Nissan voor de Euregio rally.”

Mats zal tijdens de East Belgian Rally 
met zijn vaste co-driver Eddy Smeets 
aan de start staan. "Ik ben Tonnie van 
Deijne erg dankbaar voor deze unie-
ke kans. Voor deze rally word ik ook 
gesteund door Autoschade Mosman, 
de Digitale Drukker, M.A.T.S, Eurol, 
Rosegaar.nl, Autoglas Pro Uden en ik 
wil ook Hontec Motorsport bedanken 
voor de ondersteuning die zij heb-
ben geboden bij de opbouw van de 
auto”, besluit de coureur. Voor meer 
informatie over Mats van den Brand, 
bezoek zijn website www.matsvd-
brand.nl en voor meer informatie 
over de East Belgian Rally bezoek 
www.eastbelgianrally.eu

Succesvol dressuurweekend voor 
Eveline Hazenberg

paardensport

Afgelopen weekend wist Eveline 
Hazenberg met haar pony Annet 
maar liefst driemaal in de prijzen te 
rijden. Zaterdag nam zij deel aan de 
dressuurwedstrijd in Heeswijk waar 
zij twee proeven reed. Ze behaalde 
zowel een 1e als een knappe 2e 
prijs in de DE-L1 rubriek.

In Best was zij opnieuw in vorm en be-
haalde zij opnieuw een 1e prijs in de 

klasse DE-L1 dressuur. Ook Kim van 
Esch liet zien dat Lady Sita en zij goed 
in vorm zijn. Ze behaalde in diezelfde 
rubriek een 3e prijs.
Marjan van Hooft startte twee weken 
terug in Berlicum na een lange wed-
strijdpauze en wist direct een mooie 
6e prijs mee naar huis te nemen. In 
Schijndel was vorige week concours. 
Juliet Bosshardt startte daar met Dutch 
Pride en mocht de 5e prijs ophalen.

Ook voor Handtherapie bent u bij 
Fysiotherapiepraktijk Joost de Vaan aan het 
juiste adres. Handtherapie is gericht op de 

revalidatie van klachten, letsels of aandoeningen 
van de hand. Ook de revalidatie na een operatie 
aan de hand/ pols hoort hierbij. Het doel van de 

handtherapie is het verbeteren van de 
handfunctie en het beter kunnen gebruiken van 

de hand tijdens dagelijkse activiteiten. 

Informatie of vragen over handtherapie, bel 
0413-471227 en vraag naar Danny Koekkelkoren.

Fysiotherapiepraktijk Joost de Vaan is ook op 
zaterdag geopend!

Koninginnelaan 2 | 5491JV Sint-Oedenrode | 0413-471227 | www.fysiotherapiejoostdevaan.nl

Vresselse Ruiters rijden voor Villa Pardoes
Een groot buitenconcours op het ter-
rein aan de achterzijde van de Efte-
ling is volgende week het decor voor 
een spectaculaire wedstrijd, sprin-
gen dressuur en mennen.

De gehele wedstrijd zal in het teken 
staan voor de inzameling van geld 
voor Villa Pardoes, het hotel dat 
kinderen met een ziekte gratis laat 
overnachten om even ongestoord te 
genieten van de attracties in de Ef-
teling. Als Rijvereniging en Ponyclub 
hebben de Vresselse Ruiters besloten 
om datgene wat er die dag gewon-
nen wordt, ter plekke te schenken 
aan het goede doel: Villa Pardoes. De 
Sponsoren van de vereniging hebben 
besloten deze bedragen te verdub-

belen. Suzuki Garage Markgraaff uit 
Nijnsel, Maas Houthandel uit Son, 
HTR rubber producten uit Eindhoven, 
DAP Moergestel en Vitomega BV uit 
Milheeze gaan hiervoor zorgdragen. 
Dat Villa Pardoes kan gaan rekenen 
op een flinke bijdrage blijkt uit de 
successen van vorige week en afge-
lopen weekend.
Vorige week reed Sidney Renders 
haar pony Moerputtens Colinda naar 
een verdiende 3e plaats in de CB 
klasse op de springwedstrijd bij ma-
nege van de Pol in Eindhoven. 
Veerle van de Pasch is met Orchid's 
Highlands Surprice 10e geworden in 
het DM tijdens het 3 daagse natio-
nale concours in Asten.
Nina van Enckevort heeft in Loon op 

Zand beslag weten te leggen op een 
3e plaats in de DL klasse 2 fasen met 
Mystery en een 5e plaats met Czar-
das in het DB klassieke parcours.
Als dat nog niet genoeg was hebben 
we sinds kort een nieuw lid: Maud 
Tillemans.
Maud heeft de ambitie om hoog in 
de dressuurring te eindigen en daar is 
ze maar meteen mee begonnen.
Tijdens een dressuurwedstrijd in Best 
heeft ze met de fraaie merrie Isa-
bella meteen 200 punten in het EB 
bij elkaar gereden tijdens haar dres-
suurproef. Met een goed gevoel en 
2 winstpunten rijker én een 2e prijs 
op zak kon de dag voor Maud niet 
meer stuk. 

Zondag 15 september jl. was Jil-
les Avezaat 'Pupil van de Week' bij 
Ollandia 1 - FC Uden 1. Jilles is 8 
jaar oud en woont samen met zus-
sen Sam en Britt in Olland. Hij zit 
in groep 6 van Bs de Sprongh. De 
lessen handvaardigheid vindt hij 
leuk maar rekenen vindt hij min-
der leuk. Later hoopt hij naar het 
Elde College in Schijndel te gaan.
Jilles voetbalt in de E2 van Ollan-
dia. Hij vindt zijn team leuk en als 
linkshalf kan hij zijn talenten laten 
zien op het veld. Zijn favoriet bin-
nen Ollandia is Mark Voets. 
Verder vindt Jilles Stijn Schaars en 

Ronaldo goede voetballers. Zijn 
favoriete voetbalclubs zijn PSV en 
AC Milan. Naast voetballen houd 
Jilles van gamen. 

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Jilles Avezaat
Ollandia

BMX in Zolderbmx

Kyro van Schijndel rijdt bij de boys 
10 jarige, hij werd in de Manches 
4-1-3 in de 1/8 finale 4e, in de 
halve 3e en in de finale netjes 5e. 
Bas Verhagen werd 3x5e in de 
manches. Lex Veldt werd 3x4e in 
de manches in de 1/8 finale 6e bij 
deze leeftijd klasse deden er 86 
deelnemers mee.

Wessel van Dijk rijdt bij boys 11/12 
jarige werd in de manches 2-1-1 In 
de 1/8 finale 1e, kwart 2e in de halve 
finale 4e. Helaas viel hij in de finale. 
Alex Veldt rijdt bij de cruises all, hij 
werd in de manches 3x5e.  Koen van 
der Wijst moest op zondag rijden, 
hij  werd in de manches 1-2-1 Kwart 
finale 3e. In de halve finale lag hij 
vijfde en vloog hij uit de bocht

Rooise Biljartcompetitie

biljarten

Gin Keus en St.Joris zijn het seizoen 
2013/2014 uitstekend begonnen, zij 
scoorde 101 resp. 91 punten. Korte 
partijen: Jan van de Oetelaar (Bos-
kant) 52 car. in 7 beurten waarbij een 
serie van 20 (moy. 7,42), Mark Leen-
derts (Gin Keus) 22 car. in 7 beurten 
waarbij een serie van 9 (moy. 3,14), 
Hennie Immens (D’n Toel) 26 car. in 
9 beurten (moy. 2,88), Ad Geboers 
(Kofferen) 30 car. in 11 beurten 
(moy. 2,72), Jan Sanders (Gin keus) 
20 car. in 11 beurten (moy. 1,81), 
Ron de Leest (Wapen van eerschot) 
22 car. in 12 beurten (moy. 1,83), 
Bart van de Bergh (Gin Keus) 20 car. 
in 12 beurten (moy. 1,66) en Wil van 
de Linden (Jachtrust) 26 car. in 14 
beurten (moy. 1,85). Wim Lathou-
wers van de Beurs (30 car.) maakte 
een serie van 12.

Uitslagen: 
B.C. Eerschot – Jachtrust 70-70, Krijt 

op Tijd – St.Joris 49-91, Kofferen – 
Boskant 77-63, Oud Rooi – ’t Pump-
ke 77-63, Dorpsherberg – Gin Keus 
39-101, Wapen van Eerschot – Beurs 
68-72, Wellie Winne Welles – D’n 
Toel 66-74.
Stand: 1 Gin Keus 101, 2 St.Joris 91, 
3 Oud Rooi en Kofferen 77, 5 D’n 
Toel 74, 6 Beurs 72, 7 B.C. Eerschot 
en Jachtrust 70, 9 Wapen van Eer-
schot 68, 10 Wellie Winne Welles 66, 
11 Boskant en ’t Pumpke 63, 13 Krijt 
op Tijd 49,14 Dorpsherberg 39.

Progamma:
Ma. 16 sept. Kofferen – Dorpsher-
berg
Di.  17 sept. St.Joris – Oud Rooi
D’n Toel – Boskant
Do. 19 sept. Jachtrust – Wapen 
van Eerschot
’t Pumpke – Beurs
Gin Keus – B.C. Eerschot
Wellie Winne Welles – Krijt op Tijd

Ollandse biljartkampioenschappen
Afgelopen maandag werden 7 par-
tijen gespeeld. De kortste partij tus-
sen Albert van Driel (52 caramboles) 
en Antoon Versantvoort (83 caram-
boles) werd door Albert afgerond in 
15 beurten. Hij kwam tot een gemid-
delde van 3.47 en zijn hoogste se-
rie van 20. Toon van den Akker (18 
caramboles) ging van start met een 
serie van 8 en verzekerde zich na 18 
beurten van 10 wedstrijdpunten . Jos 
Essen wist ondanks zijn hoogste se-
rie van 7 maar 8 wedstrijdpunten te 
pakken. Ook Arie Markus en Mark 
van de Laar waren in vorm. Beiden 
maakten hun partij uit in 17 beur-

ten. Alle overige partijen werden af-
gerond in het maximaal toegestane 
aantal van 20 beurten. De uitsla-
gen van alle gespeelde partijen van 
maandag 16 september zijn;     
D’n Toel: 
Arie Markus 10 – Ruud van Driel 4; 
Ton van Alphen 7 – Dorita Bekkers 7; 
Jos Essens 8 – Harrie v.d. Heijden 8.

De Dorpsherberg:
Mark v.d. Laar 10 – Jan Sanders 5; 
Erik Huijbregts 4 – Toon v.d. Ak-
ker 10; Janus Heesakkers 3 – Jan 
de Jong 3; Antoon Versantvoort 5 
– Albert van Driel 10.

Winst voor Sanny van der Velden en 
Miranda Ulehake in Schijndel
Afgelopen weekend stond Schijndel 
in het teken van de paardensport. 
Het terrein van De Molenheide in 
Schijndel werd voor het eerste jaar 
omgebouwd tot een professionele 
springwedstrijd. De graspiste lag er 
fantastisch bij, maar helaas had men 
pech met het weer waardoor het par-
cours verplaatst werd naar de zandbo-
dem. Iets verderop richting ‘t Schijn-
delse Woud lagen de dressuurpistes, 
waar vele ruiters hun proeven reden.

Op zaterdag kwam Sanny van der Vel-
den aan de start in de klasse B. Nadat 
ze een tijdje niet aan wedstrijden deel 
had genomen, was ze van plan om 
weer een goede start te maken. Als 
70ste deelnemer reed ze een mooie 
foutloze rit, die ook nog eens een hoge 

stijlbeoordeling opleverde. Hiermee 
nam zij op dat moment de leiding over 
in het klassement. De combinaties die 
volgden bleven achter, waardoor de 
winst naar Sanny en haar paard Zen-
zi ging. In de klasse L behaalde Julia 
Geers en Alexander, na twee foutloze 
ritten, een 4e plaats. Op zondag na-
men Peter en Bram van Gaal deel aan 
deze wedstrijd. Peter van Gaal nam 
deel in de klasse B, waar hij met zijn 
paard Elstar een 4e plaats in ontvangst 
mocht nemen. De klasse Z stond, 
naast de regulieren geldprijzen, in het 
teken van een extra prijs; namelijk een 
8-daagse reis voor vier personen naar 
Frankrijk. Er werd dan ook flink gestre-
den om de winst. Ook Bram nam met 
zijn paard Wannebee de gok. Helaas 
leverde zijn rit niet de snelste tijd op, 

maar ondanks dat eindigde hij op een 
mooie 5e plaats.
Een paar kilometer verderop, bij ’t 
Schijndelse Woud, werd de dressuur-
wedstrijd georganiseerd. Laura Peter-
sen en Divident namen deel in de klas-
se M1. Ze lieten een goede proef zien, 
die hen 2e prijs opleverden. Zondag 
was het de beurt aan Miranda Ulehake 
in de klasse L2. Zij en haar paard Delo-
rus lieten de concurrentie achter zich 
en wonnen deze rubriek. 
Zondag 22 september zullen de jaar-
lijkse clubkampioenschappen weer 
plaatsvinden bij manege de Pijnhorst. 
De Rooise Ruiters en Ponyruiters zul-
len weer strijden om de titel clubkam-
pioen. Iedereen is van harte welkom 
om te komen genieten van dit spek-
takel.
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Uitslagen

Ollandia

Uitslagen senioren:
Ollandia 1-Fc Uden 1 0-2 
Blauw Geel’38/Jumbo 7-Ollandia 2  4-3
Gemert 12-Ollandia 3  3-1
Ollandia 4-Schijndel/De Wit 12 2-0
Ollandia Vr1-Nijnsel/TVE Recl Vr2 1-1

Uitslagen Jeugd:
Ollandia A1-Boekel Sport A3 7-0
Ollandia B1-Avanti’31 B2 8-1
Rhode C3-Ollandia C1 7-0
Ollandia D1-Bl.G’38/Jumbo D6   afg.
WEC E2G-Ollandia E1 9-1
Bl.Gl’38/Jumbo E11-Ollandia E2 0-14
Ollandia F1-Rhode F6   afg.
ODC MF4-Ollandia MF1   afg.

Programma senioren zo 22/9: 
SDDL1-Ollandia 1 14.30u
Ollandia 2-ELI 3 11.00u
 Ollandia 3-Irene 2 11.00u
WEC 7-Ollandia 4 10.00u
Gemert Vr2-Ollandia Vr1 10.00u

Programma jeugd za 21/9:
Rhode A2-Ollandia A1  v:13.15u
Blw.Gl’38/Jumbo B5-Ollandia B1  v:13.15u
Ollandia C1-Stiphout Vooruit C2 13.00u
Boskant D1-Ollandia D1  v:10.30u
Ollandia E1-Schijndel/De Wit E5 9.30u
Ollandia E2-Rhode E7 10.30u
Gemert F5-Ollandia F1 v:9.30u
Ollandia MF1-Boxtel MF1 10.30u

Rhode

Uitslagen senioren:
Margriet 1 - Rhode 1 1-2
Blauw Geel 3 - Rhode 2 3-0  
Rhode  3 - SC - Helmondia  2  2-4
ASV 4 - Rhode  4 2-4
Rhode 5 - OSS  5 2-3
Avesteyn  4 - Rhode  6 1-2
Rhode  7 - Nijnsel 4 4-1
MVC 4 - Rhode 8 2-2
Rhode  9 - DVG  7 7-2
Rhode 10 - Schijndel -9 3-2
Mariahout  VR1 - Rhode VR1 2-2 

Uitslagen jeugd za 14/09
Rhode A1-UDI’19/Beter Bed A1 0-2 
Erp A3-Rhode A2 afgelast 
Rood Wit’62 B1-Rhode B1 3-4
Rhode B2-VOW B1 2-0 
Rhode B3-Erp B2 4-2 
Mariahout B2-Rhode B4 1-4 
Meisjes: 
Wittenhorst MA1-Rhode MA1 2-2 
Volkel MC1-Rhode MC1  afgelast 
Rhode MD1-SCMH MD1  5-10
Mifano C1-Rhode C1  afgelast 
Venhorst C1-Rhode C2  9-3
Rhode C3G-Ollandia C1G  7-0 
Rhode C4-Boekel Sport C3  1-5
Rhode C5-Blauw Geel’38/JUMBO C7  4-9
ASV’33 D1-Rhode D1G  2-1
Rhode D2-ELI D1  3-5 
Rhode D3-Avanti’31 D2  6-3
Rhode D4-Boekel Sport D5  9-3  
Boekel Sport D6G-Rhode D5  3-1
Rhode E1-Stiphout Vooruit E1G  8-1
Irene E1-Rhode E2  0-15 
Rhode E3-ASV’33 E2G  14-4 
ST Fiducia/Elsendorp E1-Rhode E4G  1-10 
Rhode E5-Avanti’31 E3G  13-2 
WEC E3G-Rhode E6  4-1 
Rhode E7-Boerdonk E1G  9-1 
Venhorst E3-Rhode E8  2-10 
Mifano F1-Rhode F1  afgelast
ASV’33 F1-Rhode F2  5-1 
Rhode F3-MVC F1  4-2 
Nijnsel/TVE Reclame F1-Rhode F4  0-18 
Rhode F5G-Mariahout F2G  2-5 
Ollandia F1G-Rhode F6  afgelast 
Rhode F7-Mariahout F3G  11-0 
Nijnsel/TVE Reclame F2-Rhode F8  3-14
Rhode F9G-Erp F6  7-0 
Rhode F10G-VOW F3  3-2 

Programma senioren:
Rhode  1 - Herpinia 1 14:30u
Rhode  2 - OSS 2 11:00u
Sparta 3 - Rhode 3 11:00u
Rhode - 4 - Heeswijk 4 13:00u
Avanti 5 - Rhode  5 10:00u
Rhode 6 - Vorstenbossche Boys 3 12:00u

ELI 5 - Rhode 7 12:00u
Rhode 8 - Handel 3 10:00u
Avanti 8 - Rhode  9 12:00u
Rhode 10 - Avanti 9 10:00u
Rhode  VR1 – Nijnsel VR2 10:00u 
Veteranen – Gemert 16:30u

Programma  jeugd za 21/09
Union A1- Rhode A1  15:15u 
Rhode A2- Ollandia A1  14:30u 
Rhode B1- ST Sparta’18 B1  14:30u 
S.V. Brandevoort B1- Rhode B2 15:00u 
Schijndel/DE WIT B3- Rhode B3 15:00u 
Rhode B4- Irene B1G  13:00u 
Blauw Geel’38 C1- Rhode C1  13:00u 
Blauw Geel’38 C4- Rhode C2  13:00u 
Rhode C3G- Handel C1  13:00u 
Mariahout C2G- Rhode C4  13:00u 
Rhode C5- Nijnsel/TVE C2  13:00u 
Rhode MA1- Olympia’18 MA1  14:30u 
Rhode MC1- Boekel Sport MC1  11:30u 
Nijnsel/TVE MD1- Rhode MD1 11:30u 
Rhode D1G- SC Helmondia D1 11:30u 
Mariahout D1- Rhode D2  11:15u 
VOW D1- Rhode D3  11:30u 
Venhorst D2G- Rhode D4  12:00u 
Rhode D5- DVG D3  11:30u 
WEC E1- Rhode E1  9:30u 
Rhode E2- Blauw Geel’38 E4  9:15u 
Venhorst E1- Rhode E3  10:00u 
Rhode E4G- Blauw Geel’38 E6  9:15u 
Handel E2- Rhode E5  10:00u 
Rhode E6- Blauw Geel’38 E9  9:15u 
Ollandia E2G- Rhode E7  10:30u 
Rhode E8- Blauw Geel’38E12  9:15u 
Rhode E9G- DVG E5G 9:15u 
Gemert F1- Rhode F1  10:30u 
Blauw Geel’38 F2- Rhode F2  10:15u 
Rhode F3- ASV’33 F2  10:30u 
Gemert F6- Rhode F4  10:30u 
Rhode F5G- S.V. Brandevoort F5  10:30u 
Blauw Geel’38 F6- Rhode F6  10:15u 
Rhode F7- SCMH F2  10:30u 
Rhode F8- Venhorst F4G  10:30u 
ELI F3G- Rhode F9G  11:00u 
Rhode F10G- Sparta’25 F7  10:30u
Mini pupillen onderling  10:00u 

VV Boskant

Uitslagen senioren:
Boskant 1-SCMH 1 1-0
Erp 3-Boskant 2 4-4
Heeswijk 4-Boskant 3 2-2
Boskant 4-Avanti’31 5 1-2
Boskant 5-Gemert 10  9-3
Blauw Geel’38 17-Boskant 6 4-3
VOW VR2-Boskant VR1 2-1 

Programma senioren zo 22/09:
FC Schadewijk 1-Boskant 1 14.30u
HVCH 3-Boskant 2 13.00u
Boskant 3-Schijndel 5 12.00u
DVG 5-Boskant 4 10.30 u
Boskant 5-Erp 6 11.30 u
Boskant 6-Boerdonk 4 10.00 u
Heeswijk 8-Boskant 7 10.00 u
Boskant VR1-Fudicia VR1 10.00 u

Uitslagen jeugd:
Gemert C3–Boskant C1 3-7
Boskant C2–Erp C4 7-2
SCMH D1–Boskant D1 5-3
Boskant E1– Nijnsel E1 7-3

Programma jeugd za 21/09:
Boskant B1–Blauw Geel’38 a.14.30u
Boskant C1–Erp C2 a.13:00u
DVG C3–Boskant C2 v.12:00u
Boskant D1–Ollandia D1G a.11:30u
ASV’33 E2–Boskant E1 v.9:15u
Venhorst F3–Boskant F1 v.7:45u
Boskant mini F–Zwaluw mini F1 a.10:30u

VV Nijnsel

Uitslagen senioren zo 15-09: 
Nijnsel/TVE Recl. 1-ELI 1                  0-0
Margriet 2-Nijnsel/TVE Recl. 2   0-2
Nijnsel/TVE Recl. 3-NWC 5    afg.
Rhode 7-Nijnsel/TVE Recl. 4   4-1
Nijnsel/TVE Recl. 5-Boekel Sport 7    afg.
Nijnsel/TVE Recl. 6-Erp 8           6-3
Nijnsel/TVE Recl. VR1-MVC VR1   1-1
Ollandia VR1-Nijnsel/TVE Recl. VR2 1-1
Boekel Sport VR2-Nijnsel/TVE VR3  1-2
Nijnsel/TVE Recl. vet-Rhode vet    4-5

Uitslagen jeugd za 14-09:
RKVV Keldonk A1-Nijnsel/TVE A1  2-4
Erp C2-Nijnsel/TVE Recl. C1   afg.
Nijnsel/TVE D1-Stiphout Vooruit D2G  0-10
Boskant E1-Nijnsel/TVE Recl. E1  7-3
Gemert E7-Nijnsel/TVE Recl. E2  3-10
Nijnsel/TVE Recl. F1-Rhode F4    0-18
Nijnsel/TVE Recl. F2-Rhode F8    3-14
Schijndel MD1-Nijnsel/TVE MD1   1-1

Programma di 17-09:
Maliskamp 1-Nijnsel TVE Recl. 1 19.30u
Programma Senioren zo 22/09: 
Nijnsel/TVE Recl. 2-Sparta’25 2  12:00u
ASV’33 2-Nijnsel/TVE Recl. 3  11:30u
Nijnsel/TVE Recl. 4-Boekel Sport 6 12:00u
Nijnsel/TVE Recl. 5-Erp 7  10:00u
Schijndel/DE WIT 9-Nijnsel/TVE 6 10:00u
SV Venray VR2-Nijnsel/TVE VR1 11:00u
Rhode VR1-Nijnsel/TVE Recl. VR2 10:00u
Nijnsel/TVE VR3-SCMH VR1  10:00u
RKPVV Vet – Nijnsel/TVE vet  16.30 u

Programma jeugd za 21-09:
Nijnsel/TVE Recl. A1-Sparta’25 A2 14:30u
Sparta’25 B2-Nijnsel/TVE Recl. B1 14:30u
Nijnsel/TVE Recl. C1-Boekel Sp. C2 13:00u 
Rhode - C5 Nijnsel/TVE Recl. C2 13:00u
Gemert D4-Nijnsel/TVE Recl. D1  11:45u
Nijnsel/TVE. E1-Sparta’25 E3G 10:00u
Nijnsel/TVE.-E2-Boekel Sport E5  10:00u
DVG F2-Nijnsel/TVE Recl. F1  9:30u
SC Helmondia F3-Nijnsel/TVE. F2 10:00u
Nijnsel/TVE-MD1-Rhode MD1  11:30u

bridgen

BC ’t Koffertje 
Uitslag van 9/
A-lijn: 1 Willem Pieters & Harrie van Rij-
broek 64,93; 2 Cees Laas & Sjef van Rooij 
64,24; 3 Lieke Pieters & Jos van Rijbroek 
59,72; 4 Leny Kremers & Willem de Roo 
58,68 B-lijn: 1 Ben van de Hoef & Wim 
Stierum 62,29; 2 Jan Derks van de Ven 
& Gerard Verkade 58,75; 3 Irmgard Et-
man & Dirk Gillissen 58,19; 4 Jan Verbunt 
& Christ Verhoeven 50,49 C-lijn: 1 Leon 
Heijckmann & Vic van der Hulst 65,28; 2 
Corrie Dortmans & An van der Vleuten 
65,22; 3 Jos van Acht & Martien Hulsen 
60,14; 4 Corry van der Hamsvoort & 
Jeanne de Kruijf 47,22

Bridgeclub J.V.G.
uitslag 11 sept.
1 Hrn. H.v.Genugten- H.v.Erp 64,58 % 
2 Echtpr. v.Gerwen 59,17 % 3 Mevr. 
M.v.Schijndel- Hr. A.v.Hommel 57,92 
% 4 Dms. A.v.Genugten- W.v.Gerwen 
56,25 %.

B.C. “d’n einder ‘05”
Uitslag A lijn: 1.Mia Poels-Ria van Zon 
56.77 % 2. Jan en Mien van Rooij 54.17 
% 3. Truus van Heesch- Addie Rijkers 
53.13 % 4. Coen Meeuwissen-  
Eugenie Vaessen 51.56 % . B lijn: 1. Sjef 
en Gerda van de Kerkhof 56.77 % 2. 
Marlies Teulings en Maria Bloem 54.17 
% 3. Ad v.d. Brand – Leny Wijn 53.13 % 
4. Thea Huijberts-Ger Vervoort 51.56% 
zie ook: www.deneinder.nl

Bridgeclub Rooi 750
Uitslag clubcompetitie 11 september
A-lijn : 1. Theo van Geffen & Evert Vugs 
59,67 2. Hetty van Geffen & Lieke Pie-
ters 59,25 3. Frank Heijckmann & Leon 
Heijckmann 57,39 4. Jos van Rijbroek-
Vervoort & Harrie van Rijbroek 52,42
B-lijn 1. Irmgard Etman & Willem de Roo 
58,33 2. Nancy Lathouwers & Anni 
Oppers-van Boxtel 56,39 3. Nellie Span-
jers & Nellie Vervoort 55,56 4. Will Schil-
der & Tino Hillenaar 55,28
C-lijn 1. Will van Rooij & Mieke Vugs 
59,17 2. Hans Huijbers & Lenie v.d. Wall 
56,25 3. Diny v.d. Biggelaar & Wilma v.d. 
Biggelaar 55,83 4.Nettie Hulsen & Jeanne 
Verberk 52,50

Bridgeclub Beckart 
Uitslag 12 september
A-lijn: 1. Mia Poels & Annie Stevens 
59.16; 2. Heleen Wiers & Frans v.d Boo-
men 56.25; 3. Harrie & Jan v. Erp 54.58; 
4. Hilda v.d. Kaden & Diny Vos 54.16.
B-lijn: 1.Gerda & Berts Schellekens 57.50; 

2. An v.Erp   Leny v. Rooij 55.00; 
3. Tineke Klomp & Riet Verstappen 
54.58; 4. Jet v.d. Meeraqkker & Ad v.d. 
Brand 53.75.

Uitslag 1e cyclus 
A-lijn: 1. Riet & Cees v. Hout 54.57; 2.Hel-
een Wiers & Frans v.d Boomen 53.82; 3. 
Betsie  & Jan v. Gerwen 52.83; 3. Nellie & 
Ad Vervoort 52.45; 4. Mia Poels & Annie 
Stevens 52.09.
B-lijn: 1. Piet & Toon v. Schayk 59.08; 2. 
Marietje Aarts & Zus v.d. Rijt 56.09; 3. 
Ans v.d. Velde & Ad v.d. Brand 54.07; 4. 
Fien Raaijmakers & An v.d. Vleuten 52.77.

Bridgeclub de Neul
Uitslag 16 september  
A-lijn: 1. Harrie v. Erp & Harrie Hutsche-
maekers 59.52; 2. Maria Broeke & Fran-
cien d. Koning 56.85; 3. Marielle vd Ven 
& Fons Raaijmaakers 55.95; 4 en 5 ge-
deeld: Anja Lafleur & Els Raaijmaakers  en  
Hennie v.d. Linden & Ria Theunis 54.76.
B-lijn: 1. Jana & Harrie v.d. Acker 61.01; 
2. Liesbeth Bekkers & Peter Schepers 
60.71; 3. Marietje v. Aarle & Mia v.d. 
Eertwegh 58.63; 4. Mieke & Evert Vugs 
58.04.
C-lijn: 1.  Sjef vd Kerkhof & Rinus Kui-
pers 59.72; 2. Ria Jongepier & Stephan 
v.d. Wiel 56.94; 3. Tineke Klomp & Lenie 
Tijsma 55.90; 4. Corrie Kapteijns & Babs 
v.d. Vleuten 55.56. Voor alle uitslagen: 
www.bcdeneul.nl

BC ‘t Koffertje
Uitslag 16/09
A-lijn: 1 Jan Machielsen & Rien Voets 
67,50; 2 Cees Laas & Sjef van Rooij 
60,83; 3 Tiny van der Steen & Lies Vissers 
54,58; 4 Ad van de Laar & Elvira Thijs-
sen 53,33 B-lijn: 1 Tonny van Acht & Ben 
van der Steen 60,69; 2 An van Genugten 
& Wil van Gerwen 59,44; 3 Coen Meu-
wissen & Geert van der Zanden 57,19; 4 
Jan Verbunt & Christ Verhoeven 53,54 C-
lijn: 1 Corry van der Hamsvoort & Jeanne 
de Kruijf 75,40; 2 Jos van Acht & Mar-
tien Hulsen 65,50; 3 Hanny Regeer & Jo 
Scheepens 57,17; 4 Dinie van Oorschodt 
& Janneke van Oosterhout 53,08

KBO
Uitslagen van de kaartmiddag op maan-
dag  16 sept. 2013 
Jokeren: Mientje Raaijmakers    100 pnt. 
Rikken:1. Henk v.d.Linden  84 pnt.
2. Bert Vissers   67 pnt.
3. Anny  Vissers     56 pnt. 
Poedelprijs: Maja Rovers    - 89 pnt.
Loterij:         Mien Ketelaars 

hardlopen

SV Fortuna
Halve en kwart marathon Soerendonk, 
15 september 
Mannen  
5 Jeffrey van Hout 21.097m 
1.27.08 
Mannen40  
50 Peter van Rooij 21.097m 
2.10.42 
Mannen60 
15 Peter  Hellings 10.500 m 
1.06.06 
6 Jos van Uden 21.097m 
1.47.34 
Vrouwen50 
7 Rikie  Huyberts 21.097m 
1.46.36 
17 Tineke  Mous 21.097m 
1.56.32 

Beekse Marathon, Hilvarenbeek 
15 september 
MannenTrim 
18 Eric van den Oetelaar Mannen45 
30.000 m 2.17.27
21b Henry  Wijffelaars Mannen55 
30.000 m 2.18.39

zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbalcompetitie
Vrijdag 20/9:
JT Carservice/v. Kasteren – Woonwin-

kel Excl. Wonen 19.30u
Brasserie de Beleving – Raaymakers 
der Kinderen 20.15u
Bart Klerkx Hoveniers – Gerits/v.d. 
Warenburg 21.00u
www.twinscooking.nl – HNM-Finance 
21.45u
Café van Ouds – Presenteert.com  21.00u
Dorpsherberg/van Driel – Royal 
Queen Seeds 21.45u

Uitslagen Maandag 02/09:
Presenteert.com – Huiskens Optiek 6-6
Krans Hoveniers – ’t Straotje/Lvdb 
Inst. Techniek 4-4
Vrijdag 06/09:
Pijnappels/van Schijndel – Café van Ouds 9-5
Royal Queen Seeds – Afisca Adm. en 
Belastingadvies 0-5
JT Carservice/van Kasteren – Amigos 
Menswear/v Dijk 6-0
Schildersbedrijf gebr. Harks – Krans 
Hoveniers 4-2
Maandag 09/09:
Gerits/vd Warenburg – Raaymakers/
der Kinderen 2-1
Bart Klerkx Hoveniers – Brasserie de 
Beleving 6-0

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
Corridor 2-KV Rooi 2  12-5
KV Rooi MW 1-Corridor MW 1  6-1
KV Rooi MW 2-DSV MW 1  9-9
JES MW1-KV Rooi MW 3  13-7
KV Rooi A1-SVSH/KSV A1 3-6
KV Rooi A2-Prinses Irene A2   5-4
KV Rooi B1-VIOS B1  6-1
KV Rooi C1-Tovido C1  3-3
KV Rooi C2-Corridor C1  3-2
KV Rooi D2-Corridor D1  0-4
Altior E2-KV Rooi E2  8-1
De Korfrakkers F3-KV Rooi F1  7-0

Programma woe 18-09
KV Rooi MW3-Flamingo’s MW 2 a. 20.00u
Programma za 21/09
BMC A1-SCMH A1  v.11.30u
De Kangeroe A1-KV Rooi A2  v. 10.45u
Be Quick B1-KV Rooi B1  v. 11.30u
Rosolo C3-KV Rooi C1  v. 11.15u
Spoordonkse Girls C2-KV Rooi C2  v. 09.15u
KV Rooi D1-De Korfrakkers D1  a. 11.00u
De Korfrakkers D4-KV Rooi D2  v. 10.00u
KV Rooi E1-Rosolo E1  a. 10.30u
KV Rooi F1-De Korfrakkers F4  a. 09.30u
Programma zo 22/09
KV Rooi 1-JES 1  a. 13.00u
KV Rooi 2-SCMH 2  a. 11.00u

KV Nijnsel
Uitslagen:
Nijnsel 1-Winty 1  5-5
Geko MW2-Nijnsel MW2  11-6
Nijnsel A1-Flash A1  3-6
Nijnsel B1-Tovido B1  3-7
Nijnsel C1-Spoordonkse Girls C2  1-4
Nijnsel E1-Flash E1  1-6

Programma woe 18/09:
Nijnsel MW1-Korloo MW1  a.19.15u
Winty MW1-Nijnsel MW2  v.19.00u
Za 21/09:
NDZW A1-Nijnsel A1  v.10.45u
De Korfrakkers B2-Nijnsel B1  v.13.15u
De Weebosch C1-Nijnsel C1  v.10.00u
Flamingo’s (M) E2-Nijnsel E1  v.9.00u
Zo 22/09:
ELKV/FLYNTH 1-Nijnsel  v.19.45u

KV Odisco
Uitslagen Woe 11/09:
SCMH MW1-Odisco MW1       10 – 8

Programma  Za 21/09:
Flamingo’s (M) C2-Odisco C1  11:45u
Olympia (O) D1-Odisco D1   10:00u
Zo 22/09:
Odisco 1-Celeritas (S) 1           10:30u
Odisco 2-Celeritas (S) 3           13:00u
Woe 25/09:
Korloo MW1-Odisco MW1          20:00u
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Uitslagen

beugelen

Beugelclub “De Lustige Spelers”
Uitslag:
Olland 2 - Olland 4 2-3
Olland 3 - Schijndel 1 2-3
Hoogeloon 6 - Olland 5 4-1

Programma: 
22 september – 26 september 
Aanvang: 20.00 uur
Olland 1 - Maasbree  2 zaterdag 22-9
Loosbroek 3 - Olland 2 dinsdag 24-9
Olland 3 - Olland 4     maandag 23-9
Liempde 3 - Olland 5 donderdag 26-9

darten

Uitslagen softtip dart single competitie
zo 15/09:
Café van Ouds:
Arno van Rosmalen – Mark van den 
Akker 9 1
Jarno Kapteijns – Freddie der Kinderen 
5 5
Café ’t Kofferen
Hein Jansen –Peter Opheij 9 1
Jarno Kapteijns -Raymond van de Ven 
5 5
Cafe den Toel
Michael Toelen – Jeroen van Rijcke-
voorsel 3 7
Kenneth School – Jeffrey van Liemp 6 4
Jorrit Foolen – Mark Leenders 3 7

Speelschema single competitie aanko-
mende week 

Woe 18/09:
Jorrit Foolen –Raymond van de Ven  
19:30 uur in café ’t Kofferen
Raymond van de Ven – Harrie Van 
Dinther 20:30 uur in café ’t Kofferen

Do 19/09:
Tweede divisie
Café den Toel 20:30 uur
Den Toel – Max Bullshit
Eerste Divisie
Café van Ouds 20:30 uur
Van Ouds Prof – Nogus 

Café ’t Kofferen 20:30 uur
 Kofferen – Den Dommel 

Rhode, Boskant winnen, Ollandia onderuit

Zesje voor Nijnsel bij eerste examen
voetbal

De eerste test voor Nijnsel, tegen 
degradant ELI, is zonder doelpun-
ten geëindigd. De ploeg, die zo 
graag een niveau hoger wil spe-
len, krijgt een magere voldoende 
van coach Theo Hageman. Ollan-
dia viel bij de eerste grote wed-
strijd in de vierde klasse ten prooi 
aan FC Uden, Boskant en Rhode 
wonnen wel.

Nijnsel – ELI 0-0 (0-0)
Een zesenhalf, meer krijgt de ploeg 
van Theo Hageman niet voor het 
doelpuntloos gelijkspel tegen me-
de-kampioenskandidaat ELI. „Wil 
je promoveren, dan moet je deze 
winnen”, aldus Hageman na af-
loop. Maar beide ploegen speel-
den te slordig om aanspraak te 
maken op drie punten. Vermakelijk 
was de wedstrijd, die voor Nijnsel 
de ‘sombrero’ had moeten worden 
op de Mexicaanse middag, dan 
ook wel. „Veel fouten, het ging 
erg op en neer”, aldus de thuis-
coach. Zondag is Nijnsel vrij, op 29 
september is de volgende topper, 
in en tegen Keldonk.

Margriet – Rhode 1-2 (0-1)
„Een gelukkige, maar terechte 
overwinning” – zo typeerde Theo 
van Lieshout de zege van zijn ploeg 
op titelkandidaat Margriet. „En drie 
belangrijke punten, want er zul-

len veel ploegen zijn die juist deze 
wedstrijd gaan verliezen.” Toch had 
Rhode het veld- en later ook nume-
rieke overwicht, Margriet speelde 
bijna een uur met maar tien man, 
veel eerder in de score moeten en 
kunnen uitdrukken. „Voor rust wa-
ren we de bovenliggende partij, na 
rust waren we heer en meester”, 
omschreef Van Lieshout de situ-
atie op het veld. En toch kwam, tot 
zijn eigen afgrijzen, vijf minuten 
voor tijd de gelijkmaker. Die werd 
een minuut voor tijd door Stan van 
de Mortel ongedaan gemaakt, op 
aangeven van rechts door Joep 
Vermeltfoort. En dus overheerst 
op de Neul de opluchting. Zondag 
komt daar Herpinia. De coach zet 
zijn manschappen op scherp. „Wil-
len we mee blijven doen, dan moe-
ten we die winnen.”

Boskant – SCMH 1-0 (1-0)
Hoewel de tweede helft van beide 
kanten „van een onbegrijpelijk 
laag niveau” was, won Boskant de 
thuiswedstrijd tegen Mariaheide. 
Maar dat het zo slecht zou wor-
den, daar wees na een kwartier 
spelen nog niets op. Edo Brans had 
de bal net uit een ingestudeerde 
corner tegen de touwen gewerkt, 
en Boskant was met hoog baltem-
po en her en der kansen baas in 
eigen huis. De laatste ruim vijftig 

minuten van de ontmoeting was 
het echter van beide kanten be-
droevend, slordig en beneden peil, 
zo constateerde ook coach Henry 
van Wanrooy van de thuisploeg 
na afloop. Zondag reist Boskant 
af naar Oss voor de uitwedstrijd 
tegen Schadewijk. „Een ploeg die 
aan het eind in de top-5 staat”, zo 
schat Van Wanrooy in. „Willen we 
niet nu al afhaken, dan moeten we 
daar minimaal een punt halen.”

Ollandia – FC Uden 0-2 (0-0)
Ondanks de gehavende verdedi-
ging en de sterke tegenstand, FC 
Uden werd vorig seizoen kampi-
oen in de vierde klasse, speelde 
Ollandia nog een heel behoorlijke 
pot. Dat was althans de mening 
van coach Gerard van Zutphen, 
die na afloop liet optekenen „best 
trots te zijn” op zijn mannen. Op 
eigen veld maakte Ollandia het de 
Udenaars inderdaad een helft lang 
zeer moeilijk, en creëerde het zelf 
ook een grote hand vol kansen. 
Tien minuten na de thee zagen 
scheids- en grensrechter buiten-
spel over het hoofd en was het 0-1 
voor FC Uden. Het alles-of-niets 
dat Ollandia daarna ontplooide 
leidde nergens toe, behalve tot 
een klutsgoal op enkele seconden 
van het eind. Zondag moet de 
ploeg naar SDDL in Demen.

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

VV Nijnsel bedankt P. Voss voor 
30 jaar sponsorschap

Als een sponsor na dertig jaar een 
stapje terug doet, dan heeft elke 
vereniging daar begrip voor. Zo 
ook voetbalvereniging Nijnsel. 
Afgelopen jaar gaf Baderie P. Voss 
bij het bestuur van de Nijnselse 
voetbalvereniging aan dat zij van-
af dit seizoen de sponsoractivitei-
ten een tandje terugschakelen. Zo 
had het bestuur tijd om op zoek 
te gaan naar een nieuwe hoofd-
sponsor.

Als dank voor het trouwe hoofd-
sponsorschap wilde VV Nijnsel iets 
terugdoen. Daarom werden vader 
Piet en zoon Peter Voss afgelo-
pen zondag uitgenodigd.  Bij het 

clubhuis mochten zij een plaquette 
onthullen met daarop een tekst die 
vertelt dat de club Piet en Peter 
dankt voor het dertigjarige hoofd-
sponsorschap.

Dat de liefde nog steeds wederzijds 
is bleek na de onthulling van de 
steen. Toen tekenden Peter Voss 
en Arent van Dijk, de voorzitter 
van VV Nijnsel, de sponsorover-
eenkomst voor het dameselftal. 
Nadat het eerste elftal van Nijn-
sel dertig jaar met een shirt van P. 
Voss rond liep, spelen in de dames 
elk geval de komende drie jaar in 
een shirt met daarop de opdruk 
van Baderie P. Voss.

Marielde de Koning voorziet Boskant 1 van een 
gestroomlijnde outfi t!

De term “beschermvrouwe” mag 
dan wat ouderwets aan doen, maar 
Marielde de Koning weet er in die 
rol toch een geheel eigentijdse draai 
aan te geven. Nadat het team van 
Boskant 1 ruim een jaar geleden is 

voorzien van een compleet nieuw te-
nue, maakt Marielde de outfit com-
pleet met een  zeer modern ogend 
“trainingspak” wat speciaal tijdens 
de warming-up gedragen wordt. 
Boskant 1 mag gezien worden. Van-

zelfsprekend zijn spelers, begeleiders 
en bestuur van voetbalvereniging 
Boskant bijzonder content met deze 
geste! Als dank is aan Marielde voor 
de wedstrijd Boskant 1-SCMH 1 een 
bloemetje aangeboden.

Joep donkers
Rhode

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

De 7 jarige Joep Donkers  is zon-
dag 22 september “Pupil van de 
Wedstrijd” bij de thuiswedstrijd 
van Rhode 1 tegen Herpinia 1.

Joep voetbalt in de F1. Zijn trainers 
zijn Robbert Kuijs en Kevin Vos. De 
leiders op zaterdag zijn  Willian v.d 
Sande en Ted van Oirschot . Hij voet-
balt op het middenveld. Joep is een 
hele gedreven voetballer, zijn accu 
is nooit leeg. Hij is klein maar super 
fanatiek en pikt alle ballen af van de 
tegenstander. Laatst had Joep  nog 4 
keer gescoord in een wedstrijd.
Zijn favoriete voetbalclub is PSV
Joep  zit in groep 5 van basis-
school Dommelrode. Hij vindt re-
kenen het leukst op school. Gezel-
schapsspelletjes vindt hij ook leuk 
om te doen. 
Hij is iedere week trouw aanwezig 

bij de training en wedstrijd. Joep 
zal aanwezig zijn bij de warming-
up van Rhode 1, de aftrap nemen 
en de verdere verrichtingen van 
Rhode 1 vanuit de dug-out volgen.
Wij wensen hem een gezellige 
voetbalmiddag bij Rhode.
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U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooirooi.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooirooi.nl

Evenementen

13 juni - 30 november 2013
Tentoonstelling Heilige Oda

Martinuskerk

30 juli - 28 september 2013
Tentoonstelling ‘Beelden tussen 
Kamillie, Venkel en Rozemarijn’ 

Sint-Paulusgasthuisjes

14 aug 2013 - 13 aug 2014
KBO Dansen iedere 
woensdagmiddag

Odendael

19 augustus - 27 oktober 2013
Wilgenvlechtwerk 

Bibliotheek 

Voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

7 sept 2013 - 6 sept 2014
KBO Dansen 

iedere 1e zat. vd maand
Odendael

8 september - 20 oktober 2013
Tentoonstelling 

van Annie Veldkamp
Mariendael 

18 september 2013
Roois biergilde
café van Ouds

21 september 2013
Burendag

Sint-Oedenrode

21 september 2013
Wijkvereniging Eerschot 

gaat beugelen. 
Misse in Olland

22 september 2013
Open Rooise Crosslopen

Park Kienehoef

22 september 2013
One Night Stand

d’n Dommel

24 - 28 september 2013
Fortuinweek

Kringloop d’n einder

27 september - 1 oktober 2013
Kermis 
Olland

27 september 2013
Film: the broken circle breakdown

Mariendael

28 - 29 september 2013
70’s & 80’s party

de Beurs

29 september 2013
Mathieu Dirven Koffi econcert

Mariendael

29 september 2013
Majorettenwedstrijd
Sporthal de Streepen

29 september 2013
open dag wijngaard 

Domaine Les Damianes
Damianenweg 7

3 oktober 
KBO Dagtocht op 3 oktober naar 

Antwerpen! 

4 oktober 
Nationale Ouderendag 

Sint-Oedenrode
Sportpark De Neul, Odendael en 

Centrum

4 oktober 
Wereld Dierendag! 

Kinderboerderij

4 oktober 
Lezing Renate Dorrestein

De Knoptoren

8 oktober 
KBO fi lm: The Notebook

Odendael

Voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

11 oktober 
Halloween Party

The Joy

12 oktober 
Oceandrum maken

Leef & Vind

12 oktober 
Uitstapje leden IVN Rooi

Biesbosch

13 oktober 
Bridge-drive Rode Kruis 
Zalencentrum De Beckart 

13 oktober 
Crosstown

d’n Dommel

13 oktober 
Rikken dorpskapel 

Dorpsherberg Olland

15 oktober 
Het Wilhelminakanaal. Feiten en 

herinneringen
de Gouden Leeuw

Voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

16 oktober 
Roois biergilde
café van Ouds

19 oktober 
Softtip darttoernooi

Van Ouds

19 oktober 
Kofferbakverkoop 

tijdens Boskant Kermis 
Ritaplein

20 oktober 
Olat wandeltocht

Helvoirt

20 oktober 
Speelgoed- en kledingmarkt 

Meerschot

20 oktober 
Kinder softtip darttoernooi

Van Ouds

25 oktober 2013
Sportgala

Mariendael

Voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

25 oktober 2013
Film: Getting Home

Mariendael

27 oktober - 22 december 2013
Tentoonstelling 

Wil Agema-Kersten
Cultureel Centrum Mariendael

27 oktober 2013
Open Rooise Crosslopen

park Kienehoef

27 oktober 2013
Schipper en Bemanning

 d’n Dommel

31 oktober 2013
Diabetesdagen

Apotheek Dommelrode 

  

in de regioMooi adverte
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.nl

Laat zien dat je uit Rooi komt!
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