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Folders deze week:
Roxs Elektro

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

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

www.advocaatverkuijlen.nl

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

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Stuur uw dierendagfoto en win!

Uw hond met een hoedje of een bril, uw kat in een grappige pose of 
uw collectie hagedissen op een mooie manier vastgelegd. Binnenkort is 
het weer dierendag en dus houden we weer de traditionele dierendag 
fotowedstrijd! Vorig jaar kregen we enorm veel leuke en ludieke foto’s 
toegestuurd. Natuurlijk willen we daar onze lezers ook dit jaar weer mee 
vermaken. Stuur uw foto(s) voor dinsdagochtend 2 oktober op naar re-
dactie@demooirooikrant.nl en maak kans op een mooi pakket van die-
renspeciaalzaak De Borchmolen! 

29 SEPTEMBER
11:00 - 15:00 uur

Kom vrijblijvend kijken: 
er is meer mogelijk dan u denkt!
Op zaterdag 29 september is het weer NVM Open Huizen Dag! Een mooie kans 
om geheel vrijblijvend binnen te kijken bij vele, vaak aantrekkelijk geprijsde 
huizen. Juist nu kan het interessant zijn om de overstap naar een grotere of 
leukere woning te maken. Bent u starter of huurder die wil kopen? Ook dan is er 
vaak meer mogelijk dan u nu wellicht denkt. Als u een leuk huis heeft gezien op 
de NVM Open Huizen Dag, schakel dan een NVM-aankoopmakelaar in. Hij kan 
u nader informeren over huizen die u heeft bezocht, onderhandelingen voeren 
en u bij de aankoop ontzorgen. Kijk op nvm.nl voor meer informatie en op 
funda.nl voor de deelnemende huizen. Goed gevoel. NVM.

facebook.com/NVMopenhuis

OPEN HUIS

NVM12-0704 Adv A4 OHD 29-09-2012.indd   1 09-08-2012   15:33:45

EERSCHOTSESTRAAT 44 - SINT-OEDENRODE

Huis. Thuis. Formido.

Met uitzondering van: actie- en folderartikelen, keukens, Velux dakramen en Zibro producten, tuinhuisjes/blokhutten, 
sierbestrating, dakkapellen, zonnepanelen, buitenzonwering, maakkosten van (vouw)gordijnen, reeds bestelde goederen 
en bestellingen uit de webshop. De korting geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

*

ZATERDAG 22 SEPTEMBER VAN 8:00 TOT 9:00 UUR

VROEG UIT DE 
VEREN VOORDEEL!
25% KORTING*

OP AL UW AANKOPEN!

Zonovergoten Klumpkesrace goed voor Stichting Kindia

Zondagmiddag waren er door het heerlijke temperatuurtje alleen maar winnaars. De combinatie van Fokpaarden-
dag, de winkelmiddag  en de Klumpkesrace trok vele bezoekers naar het bruisende centrum van Rooi.  Het evene-
mententerrein bij café Dommelzicht oogde met haar kleurrijke tentjes en zomers publiek als een mediterraan buiten-
feest. Deze warme sfeer werd versterkt door de vrolijke stand van Kindia waar het publiek kon worden geïnformeerd 
over Stichting Kindia en haar goede werk. Tevens bracht het Indiase sieraden en andere snuisterijen in de verkoop.

Parkzicht wel degelijk op schema
De planning van horecagelegen-
heid Parkzicht ligt op schema en 
gaat zelfs “zeer voorspoedig.” 
Portefeuillehouder Cees van Ros-
sum merkte dit donderdagavond 
op naar aanleiding van een artikel 
dat in de media was verschenen 
waarin het tegendeel werd gesteld. 

Het artikel meldde dat Parkzicht 
volgens de oorspronkelijke plan-
ning in 2013 de deuren zou ope-
nen, en dat dit nu vertraging op 
zou lopen. Vanaf het moment dat 
de keuze viel op Parkzicht, loopt 

alles echter nog steeds volgens 
de oorspronkelijke planning, aldus 
Van Rossum. Als het voortraject 
voorspoedig verloopt gaat begin 
2013 de eerste spade de grond in, 
en gaan begin 2014 de deuren en 
het terras open voor de gasten. 

De eerstkomende stap is het te-
kenen van een gebruiks- een erf-
pacht- en een samenwerkings-
overeenkomst tussen gemeente 
en initiatiefnemers. Dat gaat naar 
verwachting deze maand nog ge-
beuren.  

» Lees verder op pag. 12/13 

Rooise fashion van de bovenste plank
In Sint-Oedenrode heb je veel 
hoogstaande kleding- en schoen-
zaken – voor zowel heren als da-
mes – kapsalons en schoonheids-
salons. De crème de la crème van 
de Rooise mode kwam afgelopen 
zondag samen tijdens de mode-
show op het Kerkplein. 

» Lees verder op pag.18
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COLOFON 

Oplage
12.800 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

Sceptici collegeprogramma in de 
minderheid
Bij de tussenevaluatie van het 
collegeprogramma “Samen 
Rooien” klopt het college zich 
volgens sommige fracties ten 
onrechte op de borst. Vooral de 
DGS somde een aantal projecten 
op waarbij de toezeggingen niet 
na zouden zijn gekomen. 

Nog steeds veel leegstand op 
Borchgrave, nog steeds bezig met 
aankoop grond voor een vrijlig-
gend fietspad langs de Bobbe-
nagelseweg,  de Boskantseweg 
nog steeds niet gereconstrueerd 
ondanks de reeds ontvangen sub-
sidie van de gemeente, terwijl de 
gemeente Best haar deel al bijna 
klaar heeft, de IDOP’s Boskant 
en Nijnsel duren te lang. “En zo 
kan de DGS nog wel even door-
gaan,” smaalde Hans Hulsen. “U 
zegt ‘we liggen goed op schema’. 
Nou, volgende DGS helemaal 
niet!” 

Frans van den Boomen (BVT) 
gooide er nog een schepje bo-
venop. “Ontwikkeling recre-
atie en toerisme? Met overal gras 
zaaien heeft u onze groene naam 

behoorlijk te grabbel gegooid. 
Bovendien pikken de vogels het 
overal op.” 

“Borchgrave? De winkeliers wil-
len er gewoon niet in. Maar daar 
kan de gemeente niks aan doen,” 
bracht Peter Verkuijlen van de ge-
lijknamige fractie daar tegen in.  
Volgens Freek Glorius (VVD) was 
er wat af te dingen op de toon 
van het succesverhaal maar lag 
de gemeente wel op koers.  Por-
tefeuillehouder Cees van Rossum 
gaf toe dat de twee IDOP’s inder-
daad te lang duurden, en dat op 
de communicatie met de burgers 
ook zwaar was ingezet, naar aan-
leiding van het Bestemmingsplan 
Buitengebied. 

Portefeuillehouder Rene Dekkers 
wees op de afspraak dat er op de 
Bobbenagelseweg eerst verkeers-
maatregelen worden genomen 
voordat het fietspad aan bod 
komt.  “In zijn algemeenheid zijn 
we tevreden,” vatte Van Rossum 
samen. “Maar natuurlijk zijn het 
zware tijden.”

Laatste kans!
Aanstaande zaterdag om 20.00 
uur zal in de Beckart in Nijn-
sel een grote Goederen & Dien-
stenveiling plaats vinden. Door 
de unieke samenwerking van 4 
plaatselijke verenigingen (Blaas-
kapel Tiona, Harmonie Nijnsel, 
C.V. de Heikneuters en V.V. Nijn-
sel) wordt op deze avond een 
ruim aanbod van verschillende 
goederen en diensten geveild. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 
schoonheidsbehandeling, interi-
euradvies, een biertap, kaartjes 
voor een voetbalwedstrijd, work-
shops, aquakids, een ballonvaart, 
kaartjes voor Ruth Jacott enzo-
voort!!!! 

Alle informatie en een compleet 
overzicht van alle beschikbare 
kavels kunt u vinden op de web-
site www.veilingnijnsel.nl Kies de 
leukste voor jezelf uit en kom bie-
den. Voor grote diensten is het in-
teressant om bijvoorbeeld samen 
met je vrienden, familie of buren 
te proberen ze in de wacht te sle-
pen. Kun je op 22 september niet 
aanwezig zijn laat dan je bod ver-
zorgen door een van je aanwezige 
vrienden of bekenden.

Voorafgaand aan deze veiling 
kunt u vanaf 19:00 uur, onder het 
genot van een kopje koffie aan-
schuiven bij de workshop Social 
Media. Deze workshop wordt ge-

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

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

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateurBosseweg 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.

Bel ons voor de directe zorg na een overlijden. We regelen 
de gehele uitvaart volgens uw wensen en ideeën.
Bezoek onze website en maak verder kennis met ons.

tel. 0413 340 347   |   24 uur per dag
uw uitvaart, ongeacht waar u verzekerd bent.

www.huijbersuitvaart.nl
Wilma van Casteren Henk Huijbers

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

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

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

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

     uitvaart@akuis.nl

geven door niemand minder dan 
Wim Kusters, directeur van Mar-
ketingbureau Aveseer uit Schijn-
del. Hij zal u meenemen in de 
wereld van social media, de do's 
en dont's en laat voorbeelden zien 
van hoe je het zou kunnen gebrui-
ken.
Wij zien u graag op zaterdag-
avond in Zalencentrum de Beckart 
in Nijnsel. Nogmaals kijk op 
www.veilingnijnsel.nl…….. en 
graag tot zaterdag!

DANKBETUIGING

Uw blijken van belangstelling en medeleven ondervonden 
tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de crematie van

Sjaan Strik – Kempe

is ons tot steun en daarvoor betuigen wij u onze hartelijke dank.

In het bijzonder dank aan familie, buren, vrienden, kennis-
sen en Antwan Kuis van Uitvaartverzorging A.Kuis.

Tijdens de avondwake en afscheidsdienst is er een mogelijk-
heid geweest voor een donatie voor de nierstichting, 

Het bedrag is € 380,60.
Onze hartelijke dank hiervoor.

Nol Strik
Kinderen en Kleinkinderen

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, 
felicitaties en andere familieberichten. 

Plaats uw reactie op 

www.rooisefamilieberichten.nl

Raad van State: nog steeds niet 
bouwen in buitengebied
De Raad van State heeft een voor-
lopige voorziening om te mogen 
(ver)bouwen in het buitengebied 
afgewezen. Toch gloort er hoop, 
liet portefeuillehouder Cees van 
Rossum donderdagavond weten. 
In overleg met de Provincie ver-
wacht hij voor een aantal verzoe-
ken die er nu liggen "iets te kun-
nen doen."

Van Rossum: “In de contacten met 

de Provincie heb ik begrepen dat 
met hier en daar een paar goede 
voorzetten, op een andere manier 
invulling kan worden gegeven aan 
de verzoeken.” Het komt er op 
neer dat het bestemmingsplan ach-
ter loopt bij de wet. Hierdoor krij-
gen woningen die met meer dan 
650 m3 worden vergroot, geen 
groen licht van de Provincie. In en-
kele andere Brabantse gemeentes 
zou dit echter wél zijn toegestaan.  

Ollandse dorpskapel treedt op 
tijdens Kermis
Op zondag 30 september zal de 
Ollandse dorpskapel een muzi-
kale wandeling houden van de 
Dorpsherberg naar café d’n Toel 
en terug. Deze wandeling begint 
om 13.00 uur en we verwachten 
om circa 14.00 uur terug te zijn bij 
de Dorpsherberg.

Tevens zal de Ollandse dorpskapel 
van zaterdagmiddag tot en met 
dinsdagavond oliebollen en kib-
beling verkopen in de tent op het 
kermisterrein. De opbrengst hier-
van gaat naar de dorpskapel en 
haar nieuwe jeugdgroep.
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Alexander is
niet krenterig

6 halen 
5 betalen

dus zitten ons krentenbollen boordevol heerlijke 
krenten en rozijnen. Ze zijn ook heel mals, 

                      echt zoals ’n krentenbol hoort te zijn.

krentenbollen

deze aanbieding 
is 2 weken geldig

19 september t/m 2 oktober

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   –    www.bakkerijbekkers.nl

  bakkerij bekk
e

r
s

Rooise kiezer volgt landelijke trend
De Rooise kiezer heeft afgelopen 
woensdag volgens de landelijke 
trend gestemd. De VVD werd met 
32% van de stemmen de groot-
ste partij. De PvdA volgde op de 
tweede plaats met 19,5%. Het 
CDA leed ook in Sint-Oedenrode 
een gevoelig verlies. Vooral dat 
laatste valt op, wanneer het ver-
gelijk wordt getrokken met zowel 
de laatste verkiezingen voor de 
Tweede Kamer twee jaar geleden 
als met die voor Provinciale Sta-
ten van ruim een jaar geleden. 
Bij  beide verkiezingen wisten de 
christen-democraten zich toen hier 
nog tegen de landelijke trend in te 
handhaven. Ook de PVV van Geert 
Wilders, die twee jaar geleden nog 
ruim 14% van de stemmen won, 
verloor net als landelijk fors.

“Geweldig, wat een wauw ge-
voel.” was de eerste reactie van 

Freek Glorius, kort nadat de Rooi-
se uitslag woensdagavond bekend 
werd. Ook enkele dagen later is 
de fractievoorzitter van de VVD-
raadsfractie nog euforisch over het 
door zijn partij geboekte resultaat.

Geen gevolgen voor de Rooise 
verhoudingen
Ondanks dat de Rooise kiezers 
het CDA een flinke dreun gaven, 
heeft dat voor de Rooise politiek 
geen gevolgen. “Met de gemeen-
teraadsverkiezingen van 2010, zijn 
de verhoudingen in Sint-Oedenro-
de voor de periode tot 2014 vast-
gesteld, daar verandert deze uit-
slag niets aan.” Antwoord Glorius 
als wij hem daarnaar vragen.

Streven naar een gelijkwaardige 
behandeling
Freek Glorius geeft aan dat de 
Rooise VVD met de contacten die 

zij in Den Haag heeft zal probe-
ren om voor kleinere gemeenten, 
een gelijkwaardige behandeling 
te krijgen. De kleinere gemeenten 
zijn de laatste jaren extra hard ge-
troffen door de kortingen op het 
gemeentefonds. Zo is er volgens 
Glorius in Sint-Oedenrode door de 
snellere vergrijzing meer behoefte 
aan zorg. “We moeten proberen 
dat recht te trekken.” Maar Glo-
rius realiseert zich terdege dat het 
moeilijk zal zijn om als lokale VVD-
afdeling invloed uit te oefenen op 
een regeerakkoord waar de VVD 
waarschijnlijk bij betrokken zal 
zijn. De onderhandelaars in Den 
Haag krijgen het waarschijnlijk al 
moeilijk genoeg om een akkoord 
te bereiken waarmee ze, na een 
felle campagne, uiteindelijk weer 
met elkaar door één deur kunnen.
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KEURSLAGERKOOPJE

Runderstooflapjes

4 stuks

5

95

SPECIAL

Rozinski

100 gram

1

60

VLEESWARENKOOPJE

Bij 100 gram rauwe ham

GRATIS 100 gram gekookte worst

WEEKAANBIEDING

4 hamburgers + 4 speklappen

samen voor

5

95

TIP VAN UW KEURSLAGER

VERY IMPORTANT BURGER

100 % runds

4 STUKS

5

50

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

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

www.kluijtmans.keurslager.nl

info@kluijtmans.keurslager.nl

Swingende  dans en beweging  voor senioren 

Slow Samba club gaat 8 oktober weer  beginnen

In het voorjaar is er met heel veel 
plezier door veel mensen al aan 
meegedaan. Dat kan ook niet anders 
want, als je de muziek hoort, kom je 
vanzelf in beweging. Elke les is dan 
ook een vrolijk feestje op zich.

Op maandagochtend gaat het weer 
beginnen en wel op 8 oktober. We-
kelijks t/m de week van 17 decem-
ber. Het is de bedoeling om in 2013 
ermee door te gaan. Gonny van 
Zutven is Slow Samba docente en zij 
zegt “dans heerlijk mee op de ritme 

van de muziek. De basispassen zijn 
zo eenvoudig dat het helemaal niet 
moeilijk is om ze aan te leren. Er 
wordt gebruik gemaakt van de rit-
mes van de Latijnse dansen Salsa, 
Cha Cha, Merengue, Tango, enz in 
combinatie met opzwepende heden-
daagse muziek. Het mooie is dat je 
de oefeningen zo moeilijk en zwaar 
maakt als je zelf wilt. Aan deze Slow-
Samba-les zijn helaas wel enkele 
voorwaarden verbonden; je moet 
houden van dansen, plezier maken, 
genieten en werken aan uw condi-

tie! Verder is het voordeel dat men 
geen partner nodig heeft en dat alle 
dansjes individueel worden uitge-
voerd. Een leuk effect is ook nog dat 
je vanzelf de nodige calorieën kwijt 
raakt. Dus afvallen en plezier maken 
gecombineerd in één.”
 
Inschrijvingsprijs voor 10 keer be-
draagt 30,- Losse deelname kost 
4,- per keer. De tijd is van 11.05 tot 
12.05 uur. Locatie: Activiteitenruim-
te in Odendael, begane grond. Aan-
melding voor de Slow Samba Cursus 
kan aan de zaal. De cursus  die wordt 
georganiseerd door de 4 KBO’s en 
Salus en is bestemd voor  alle seni-
oren in Rooi en de kerkdorpen vanaf 
50 jaar en ouder. KBO-leden, zowel 
als niet KBO-leden. Deelname is on-
der uw eigen verantwoordelijkheid. 
Betaling van het cursusbedrag met 
gepast geld aan de zaal. Deelname 
wordt bepaald door de  aanmel-
dingsvolgorde.  Voor meer informa-
tie hierover bij Diny Kuijpers, 
WelzijnSalus, tel. 473504 of email: 
d.kuijpers@welzijnsalus.nl  of bij 
Marcel Janse,  tel. 474985 of email: 
marcel.janse@kpnmail.nl
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kpn winkel | kpn.com/glasvezel | 0800 0404

Glasvezel 
Alles-in-één
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Kandidaat Ondernemer van het Jaar

Wilbert Fassbender van EMVO Techniek

Een ondernemer die zeker thuis 
hoort in het rijtje kandidaten is 
Wilbert Fassbender. Hij is eige-
naar van EMVO techniek. Een 
oer-Roois bedrijf dat zijn oor-
sprong vindt in het begin van de 
jaren tachtig. Martien Vogels, de 
schoonvader van Wilbert, begon 
met de fabricage van pompschoe-
pen voor de landbouw. De markt 
breidde zich flink uit en Martiens 
dochter Marianne ging bij EMVO 
Techniek aan de slag. Vanaf be-
gin jaren negentig legt het bedrijf 
van Wilbert zich toe op mano- en 
thermometers. Waar een relatief 
klein bedrijf groot in kan zijn.

Ben je altijd ondernemend ge-
weest?
“Dat zou je wel kunnen zeggen ja. 
Van huis uit hadden we een groot 
autobedrijf. Daarom heb ik ook 
altijd een eigen bedrijf willen heb-
ben.  Omdat ik die kant op wilde 
heb ik small-business gedaan in 
Haarlem. Thuis kreeg ik veel mee 
over ondernemen, maar in Haar-
lem leerde je echt wat onderne-
men inhoudt. Ik ben er van over-
tuigd dat alles valt te leren, maar 
natuurlijk moet je ook een beetje 

talent hebben. Met EMVO Tech-
niek heb ik nu een bedrijf wat ik 
altijd al wilde, handzaam, niet te 
groot en goed controleerbaar.”

Wat doet EMVO Techniek precies?
“Emvo Techniek is een gespeciali-
seerde technische groothandel in 
druk en temperatuur. We kopen 
de producten in en we exporte-
ren deze naar 15 landen. Aan zeer 
uiteenlopende klanten, want je 

kunt het zo gek niet bedenken of 
een product bevat een mano- of 
thermometer. Zo leveren we on-
der andere aan Campina en Mars, 
maar ook aan de diepzee indus-
trie, de landbouw en professionele 
zwembadbouwers. Ook zijn we 
fabrikant van Rotor-Blades. Voor 
iedere pomp hebben we de schoe-
pen op voorraad, of we fabriceren 
deze in 2-3 weken. Wij verkopen 
deze schoepen door  heel Europa. 

Daarnaast leveren we ook veel on-
derdelen voor weidepompen. Er 
zijn veel bijzondere projecten waar 
we aan hebben geleverd, maar de-
gene die me het meest bij is geble-
ven, is de berging van de Koersk. 
De manometers die in die tijd ge-
bruikt zijn, kwamen van ons.”

Hoe blijven jullie wedijveren met 
andere grote spelers in Europa?
“We zijn een klein bedrijf met zo’n 

zeven mensen. Daarom moeten 
we bij de tijd blijven. We zijn al 
jaren zeer actief op internet. Twee 
keer per jaar wordt onze web-
site vernieuwd. Vooral om met 
de techniek bij te blijven en om 
goed vindbaar te zijn op Google. 
Bedrijven van over heel de wereld 
vinden ons op deze manier. Daar 
krijgen we dan bestellingen van.”

Bent u gevraagd om Kandidaat te 
worden voor Ondernemer van het 
Jaar?
“Toen we op vakantie waren, 
werd de vraag voorgelegd bij het 
personeel. Zij waren meteen en-
thousiast, dus was ik dat ook. We 
zijn namelijk een echt team.  Bo-
vendien moet je tegen goede ini-
tiatieven geen nee zeggen. Ook 
is het goed om eens een keer de 
spiegel voor te houden. Waar zijn 
we? Hoe gaan we verder? Vroeger 
had ik ieder jaar een doelstelling, 
maar daar ben ik wat gemakzuch-
tiger in geworden nu ik langer be-
zig ben.”

Maak je kans om te winnen?
“Dat zullen we zien! Er is zoveel 
bedrijvigheid in Rooi, met zoveel 
mooie bedrijven die allemaal aan-
spraak maken om te winnen. Maar 
stel dat ik zou winnen, dan is de ti-
tel ook voor het personeel. Zonder 
hen zou dit nooit allemaal lukken. 
We zijn een soort van familie.” 

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

Wij nodigen leden van de afdeling 

Particulieren van harte uit voor 

de afdelingsvergadering op maandag 

22 november 2010. U bent welkom 

vanaf 19.30 uur in de Beurs, Heuvel 44 

in Sint-Oedenrode. 

In het eerste deel van de vergadering

wordt een toelichting gegeven op de

jaarcijfers 2009 en de huidige bancaire

ontwikkelingen. Daarnaast blikt de

ledenraad terug en vooruit. 

Tevens staan we stil bij het vertrek van

Theo van Hoek, directeur Particulieren. 

Hij neemt per 1 januari 2011 afscheid van

onze bank.

Als afsluiting is misdaadverslaggever John

van den Heuvel onze gast. 

De volledige agenda en de notulen van

de vorige vergadering liggen voor leden

van de afdeling ter inzage op onze

kantoren in Schijndel en Sint-Oedenrode.  

We hopen u te mogen verwelkomen!

De afdelingscommissie & de directie

Hieronder vindt u de verkorte agenda:

- Opening 

- Notulen vorige vergadering 

- Toelichting op de jaarrekening 2009  

- Ontwikkelingen coöperatief bankbedrijf 

- Ledenraad aan het woord 

- Aandacht voor het vertrek van 

  Theo van Hoek, directeur Particulieren

- Mededelingen en rondvraag 

- Lezing John van den Heuvel

Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel

Onze leden van de afdeling
Particulieren zijn van harte welkom.
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T

Renske
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

“ ’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

Wij zijn erg blij en gelukkig met 
de geboorte van onze dochter

Lizzy
13 september 2012

Dochter van
Ellen en Daniël 
der Kinderen  

Zusje van
Wesley

Tartwijck 35
5491 EH Sint-Oedenrode

UW INLIJSTWERK

VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL 

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

www.brabantlijsten.nl

verf behang
& woondecoratie

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

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

Antwan Kuis

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

www.wELTENjUwELIERS.NL

Heuvel 34
Sint-OedenrOde

0413 870049

1 december open 

diamonds are a
girls best friend

prachtige
openingsactie

OUD GOUD ACTIE
LEvEr bIj Ons Uw OUDE 

sIErADEn In En OnTvAnG*
€ 25,- pEr GrAm, 14 krT.

* u ontvangt dit in vorm 
van een korting bij aankoop 

van een nieuw sieraad.

Reparatie:  goud/ zilver- horloges
Ontwerpen/ taxatie

Wij willen graag iedereen 
bedanken voor de 

aanwezigheid op ons 
50-jarig huwelijksfeest 

en voor de vele felicitaties en 
kaarten. 

Ook De Vriendschap bedankt 
voor de goede zorgen. 

Jan en Riek van der Vorst

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

Lin
14 september 2012

Geboren

Dochter van 
Dennis en Corina Ketelaars

Zusje van Jelle en Ruud

Doornappel 8, 
5491 KH Sint-Oedenrode

Thijn

10-september 2012
Geboren

Zoon van
Maico Verhagen & Kristel Bekkers

Mauritsstraat 48
5491 JJ Sint-Oedenrode

Bromfiets,  Auto,  Aanhangwagen én Caravantraining!

www.verkeersschoolvdmeijden.nl

Feliciteert: 

Maikel Thijssen

Met het behalen van het rijbewijs

Hortensiastraat 26 | 5492 KB Sint-Oedenrode | Tel. 0413 - 471471 
     Mobiel Robert: 06 53 808 908 | Mobiel Laura: 06 50 512 901

ogenblik

je bent er niet en toch,
ik kan je niet bereiken
hoelang blijf je mij nog
met ogen zoeken, kijken

naar iets dat er niet is
je bent niet meer dan hier
een starre beeltenis
die ademt op papier

zwartwit, een dode foto
die mij geen antwoord geeft
of zegt dat je mij ziet

je blik is pars pro toto
van wat je hebt geleefd
soms even, meestal niet

Kees Hermis
Uit: Gezongen steen, 2008

Wie gezien wil worden 
plaatst een 

Familiebericht
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Pap en mam
40 jaar getrouwd

Gefeliciteerd 
van je zoons

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

Ditte borreltje 
“Klompenklets 22” 
is ‘n idee van 2 boerkes 
uit Sint-Oedenrode.
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Sint-Oedenrode nog steeds dankbaar voor vrijheid

17 September is en blijft een zeer 
bijzondere datum voor Sint-Oe-
denrode. Op die dag in 1944 werd 
dit dorp bevrijd. Afgelopen zater-
dag en zondag werd daar op ver-
schillende en bijzondere manieren 
bij stil gestaan.

Het bevrijdingsconcert van Antoon 
Buiting en De Rooi Tulpen, van 
zaterdagavond in Odendael, was 
zeer indrukwekkend te noemen. 
Antoon is een verhalenverteller pur 
sang. Een man aan wiens lippen je 
blijft hangen wanneer hij woorden 

de zaal in slingert. Ditmaal vertelde 
hij verhalen van vroeger. Over wat 
er zich in Rooi afspeelde tijdens en 
na de vervloekte oorlog. Het koor 
De Rooi Tulpen ondersteunde hem 
daarbij door zo nu en dan een klas-
sieker te zingen. Het liet de aan-
wezigen in De Ontmoeting niet 
onbetuigd, want er werd lustig 
meegezongen. De herinneringen 
aan toen kwamen weer boven.

Een dag later was het tijd voor offi-
ciële handelingen. Op het kerkhof 
bij de oorlogsgraven en bij het Air-

borne monument werden kransen 
gelegd door oorlogsveteranen en 
door burgemeester Maas. Later op 
de middag sprongen parachutisten 
tussen Eerde en Sint-Oedenrode 
uit het vliegtuig om symbolisch te 
landen op de plek waar destijds de 
helden ook in het gras ploften. Het 
trok veel bekijks. Iedereen stond 
weer even stil bij het feit dat we in 
vrijheid mogen leven. 

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

Aan de Koeveringsedijk 
landden, net als vorig jaar, 
tientallen parachutisten 
om de bevrijdende opera-
tie van 17 september 1944 
na te bootsen

Op het kerkhof en bij het Airborne monument werden traditiegetrouw kransen 
neergelegd door oorlogsveteranen en burgemeester Maas.

Het bevrijdingsconcert van De Rooi Tulpen i.s.m. 
Antoon Buiting was zeer indrukwekkend te noemen
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Nieuw 

Elke vrijdagavond: 

Japanse avond

Wij vieren ons 
10-jarig bestaan
in onze vernieuwde zaak

Actie maand september:
Tegen inlevering van deze bon krijgt u twee euro korting op wok- en lopend buffet. 
Deze maand ontvangt u 20% korting op menu’s en a la carte eten in het restaurant . 
Ook op vrijdag tijdens de Japanse avond.

Monseigneur Bekkersplein 8, 5491 EB Sint-Oedenrode, tel. nr: 0413 477028

Vacature 

Afwashulp gevraagd

vanaf 16 jaar

Deze maand bestaat Happy Garden tien jaar en dat wil het restaurant graag vieren met haar 
klanten. Er zijn volop smaakvolle en interessante aanbiedingen bedacht.

De maand september staat bol van goede acties. Normaal kost een lopend buffet op zaterdag 
€19,80 en op zondag €21,80. Dat bestaat dan uit wokken en buffet 
(2,5 uur) incl. drinken. Deze gehele maand is het lopend buffet twee euro 
per persoon extra goedkoper. Op a la carte menu’s zit zelfs 20% korting. 
Voor mensen die hun maaltijd af komen halen, doet Happy Garden er gratis 
kroepoek bij. Kortom, allemaal goede redenen om eens lekker te gaan eten bij Happy Garden. 
Wanneer iemand wil komen eten op vrijdag ligt er het verzoek om tijdig te reserveren.

Elke vrijdag Japanse avond
Onbeperkt Japans eten bij Happy Garden
Japanse menu’s:
Sushi’s
Tempura: Gefrituurde garnalen
Gefrituurde vis, vlees en groenten
Tipanyaki: (Bakplaat) menu’s

voor €22,50 p.p.

NIEUW!
Barbecue bourgondisch

(minimaal 4 personen)

Rooise steak
Hamburger

Spare-ribs 
Rundersteak (naturel

of gemarineerd)

barbecuesaus, satésaus 
en zigeunersaus

stokbrood, uien-stokbrood
 en kruidenboter

huzarensalade en 
rauwkostsalades

(alles uit eigen keuken!)

€12,50per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

Op jacht naar de prins    
Beste papbuiken en papbuikinnen.

Als je buiten kijkt beginnen de 
bladeren te vallen, de herfst doet 
deze week officieel zijn intrede.
De dagen worden al flink korter, 
de avonden worden langer en wat 
denkt u wat de Prinskeuze daarop 
bedacht heeft ?
Kijk maar eens naar de nieuwe tip:

Tip 4:
Gezelligheid 
kent geen tijd

Jawel, nu de avonden langer wor-
den, komt er weer van alles uit de 
kast, de gezellige avonden vieren 
hoogtij.
Het wordt laat, want gezelligheid 
kent geen tijd, ook onze nieuwe 
Hoogheid en zijn Adjudant hou-
den hier van.
Je wordt niet voor niets uitgekozen 
voor zo’n functie.
Maar misschien wordt er nog er-
gens anders op gedoeld, ‘gezellig-
heid kent geen tijd………..’?
Ze zullen wel op enkele feestjes de 
zon hebben zien opkomen toen ze 
huiswaarts gingen.
Ze vinden het in ieder geval niet 
erg als het later wordt, prima, daar 

houden we wel van, maar eerlijk 
gezegd kom ik met deze tip niet 
heel veel verder, u wel?  Alle échte 
papbuiken en papbuikinnen ver-
geten de tijd bij gezelligheid !

Beste mensen, wanneer u denkt te 
weten wie die neije is, dan kunt u 
de oplossing sturen naar de voor-
zitter van de Prinskeuzecommissie, 
en dat is: 
Jos van Bergeijk, 
Kruisakker 4, 
5491AT Sint-Oedenrode, mailen 
mag ook: bergeijk.rooi@planet.nl
En als u de eerste bent die ons 
koppel goed heeft geraden, Prins 
én Adjudant, dan ontvangt u uit 

handen van 
dit koppel een 
overheerlijke fles 
Papgatwijn en de 
eeuwige roem.

Vraagje aan alle 
jagers van papgat, hoe staat het 
ervoor, hoe gaat het met de jacht, 
ik wil graag een avondje mee op 
pad zodat ik hier verslag van kan 
doen!  Jullie weten me te berei-
ken….ik ben net zo benieuwd als 
jullie, en ik weet uit de tijd van 
de ‘Interpollipels’  dat tijdens de 
avonden van het jagen de gezel-
ligheid ook geen tijd kent !!

Rooise knapen kiezen hazenpad 
naar Australië  

Bram van Hoof en Jaap van der Rijt hebben het hazenpad gekozen naar Aus-
tralië. Afgelopen zaterdag werden ze uitgezwaaid door hun vriendengroep, 
gisteren zijn ze daadwerkelijk vertrokken. Daar willen ze hen ‘enurm’ voor 
bedanken. Bram en Jaap gaan voor het avontuur. Ze zijn Nederland even beu 
en gaan werken in Australië. Tevens maken ze gebruik van het moment om 
‘down under’ nog meer te gaan bekijken. Of ze terug komen? Dat zien ze nog 
wel. “Als het goed bevalt blijven we misschien wel daar”, roepen ze in koor.

Boskantseweg 59 // 5492 BV Sint-Oedenrode
T: 0413-472562 // E: info@tuincentrumbrekelmans.nl

www.tuincentrumbrekelmans.nl

groot assortiment 
Herfstbloeiers en Winterviolen

 
leg nu graszoden 

1,95 euro per m2
 

diverse soorten Haagconiferen

www.facebook.com/demooirooikrant
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Jan & Janny Vroomen 65 jaar getrouwd

“Het boek is nooit uit”
“Ik moest eerst nog katholiek 
worden”, moppert Janny. “Mijn 
hele jeugd ben ik naar een ka-
tholieke school gegaan, maar dat 
gold niet voor meneer pastoor. 
Eerst moest er gedoopt worden.” 
Janny geloofde niet dat iemand 
‘de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest’ tegelijkertijd kon zijn en 
dat liet ze dan ook blijken. Toch 
zijn Jan en Janny Vroomen bin-
nenkort 65 jaar getrouwd. Op 25 
September 1947 trouwden ze voor 
de wet. Zo’n anderhalve maand 
later, 8 november, werd het huwe-
lijk kerkelijk ingezegend. 

Door: Ria Balk

Hoe het begon
“We hebben elkaar op 20 decem-
ber 1942 ontmoet”, vertelt  Janny: 
“Er was luchtalarm in Eindhoven 
omdat twee weken daarvoor Phi-
lips was gebombardeerd. Mijn 
vriendin begon van schrik vrese-
lijk te gillen. Jan en zijn vrienden 
schoten te hulp.” “Dat waren de 
vuile vijf”, herinnert Jan zich. Zijn 
vriendengroep bedoelt hij daar-
mee. “Met z’n allen zijn we een 
café in geschoten. Daar hebben 
we in de kelder geschuild.” Na 
deze gebeurtenis, kwam Jan in de-
zelfde straat te wonen als Janny. 
Vijf jaar verkering volgde. Na het 
trouwen woonden ze drie jaar bij 
moeder Jansen boven en werden 
de twee oudste kinderen geboren. 
Toen verhuisde de tabaksfabriek 
Mignot & de Block, waar Jan in de 
technische dienst werkte. Ze kre-
gen een huis toegewezen en hun 
jongste zoon zag het levenslicht in 
Veghel. Na zeven jaar verhuisde 
het gezin nogmaals. Dit keer naar 
Sint-Oedenrode en daar woont 
het echtpaar nu nog steeds.

Tegenpolen
Hij houdt van gezelligheid, feest en 
mensen om zich heen. Al 54 jaar is 
hij lid van carnavalsvereniging de 
Narrekap. 40 jaar lang bouwde hij 
mee aan de carnavalswagens en 
nog steeds gaat hij elk jaar naar 
het struivenbal. Zij geeft aan juist 
liever alleen te zijn. Voor het kaar-
ten gaat ze wel de deur uit, maar 
daarnaast is puzzelen haar groot-

ste hobby. Twee tegenpolen, aldus 
het koppel zelf. Toch zijn ze na al 
die tijd nog steeds bij elkaar. “Als 
we in deze tijd begonnen waren, 
was dat misschien wel anders ge-
weest”, zegt Janny. “Het knettert 
hier echt wel af en toe hoor. Maar 
straks zijn we alsnog gescheiden. Ik 
wil van hieruit namelijk recht naar 
boven en hij wil diep de grond in.” 
Dat klinkt niet echt als een fijne re-
latie. Toch glimmen de ogen van 
beide echtelieden. De soep lijkt 
heet, maar zó heet blijkt het toch 
niet te zijn. “Het boek is nooit uit”, 
zegt Jan: “Als je achteraan bent, 
begin je gewoon weer opnieuw.” 
Tot vijf jaar geleden kon Jan alles 
maken. Aangezien Janny olifanten 

spaarde, maakte hij er eens één 
voor haar. Met zijn ervaring voor 
het bouwen van carnavalswagens, 
werd het een flink exemplaar waar 
je zelfs op zitten kon. Trots laat 
Janny er een foto van zien. Ook 
de windmolen op de foto is door 
Jan zelf gemaakt. Deze siert nog 
steeds de tuin.

Receptie
Jan wilde een groot feest, Janny 
liever niet. Het wordt een receptie 
op 10 november. Dan zijn ze im-
mers ook voor de kerk 65 jaar ge-
trouwd. We wensen Jan en Janny 
een mooie dag toe en toch nog 
vele jaren samen.

‘Help ons naar Rio’

Auto´s wassen voor de Wereld-
jongerendagen 2013
Vorig jaar zijn wij met jongeren 
uit het Bisdom Den Bosch mee-
gegaan naar de Wereld Jongeren 
Dagen in Madrid. De WJD is het 
grootste internationale Katholieke 
jongerenevenement ter wereld en 
worden om de 2-3 jaar gehou-
den. Honderdduizenden jongeren, 
overal vandaan gekomen om met 
elkaar en de Paus het geloof te 
vieren. 

Wat voor ons als een reisje in de 
vakantie begon is nu uitgegroeid 
tot een levenservaring. Het ont-
moeten van zo veel jongeren die 
hetzelfde geloof delen en de ge-
legenheid om het samen over het 
geloof en de inhoud daarvan te 
hebben zijn unieke ervaringen die 
ons verder hebben geholpen in de 
verdieping en standvastigheid van 
het geloof, zodat we dit ook door 
kunnen geven. We hebben tijdens 
onze reis ook verschillende andere 
jongeren leren kennen. We vor-
men nu samen een hechte vrien-
dengroep en kunnen zo samen ons 
geloof levend houden. Wij zijn het 
levende bewijs dat het geloof se-

rieus en hartstikke gezellig tegelij-
kertijd kan zijn! Ook dit willen we 
graag doorgeven.

Een van de manieren waarop we 
proberen dit te doen is door ons 
in te zetten voor de komende 
Wereldjongerendagen. Wat zou-
den we graag nog een keer wil-
len gaan! Komend jaar worden de 
Wereldjongerendagen gehouden 
in Rio Janeiro. Een goede gele-
genheid om de wereld te zien en 
deze fantastische ervaring nog een 
keer mee te mogen maken, maar 
daar hangt dan ook wel een flink 
prijskaartje aan. Daarom zijn we 
afgelopen week gestart met de 
eerste van een flinke reeks spon-
soracties waarvoor wij u van harte 
uitnodigen. Op zaterdag 22 sep-
tember van 10.00 uur tot 16.00 
uur gaan we auto´s wassen bij de 
Goede Herder (mgr. Bekkersplein 
1). Voor 7,50 wassen we de bui-
tenkant, voor 12,50 wassen we de 
binnen- en buitenkant. We zien u 
graag langskomen!  Voor meer in-
formatie kunt u mailen naar 
helponsnaarrio@gmail.com

www.dapstoedenrode.nl

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

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

WWW.PANENCOOK.NL

HIGH TEA ?
  Pantein

  Huishoudelijke
Hulp

Meer 
dan hulp
alleen! “Dichtbij en 

 betrokken”

Voelt beter

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

Tai Chi & Qigong cursus voor senioren  van Rooi      
Binnenkort start de Tai Chi cursus 
in de ruimte Maas en Dieze op de 
locatie Odendael. Inschrijving aan 
de zaal.  De wekelijkse cursus zal 
beginnen op vrijdag 12 oktober 
2012 van 9.30 uur -  10.30 uur 
(vanwege de herfstvakantie niet 
op 19 oktober) en verder t/m vrij-
dag 21december 2012; De prijs 
voor 10 keer bedraagt Euro 30,- 

(per keer euro 3,-), Losse deelna-
me euro 4,- per keer. Het is de be-
doeling om in 2013 ermee door te 
gaan. Betaling van het cursusbe-
drag s.v.p. met gepast geld aan de 
zaal. Bij een minimum van 10 deel-
nemers, deelname is onder uw ei-
gen verantwoordelijkheid. De cur-
sus wordt georganiseerd door de 
4 KBO ’s van Sint-Oedenrode en 

van de kerkdorpen en is toeganke-
lijk voor alle senioren van Rooi, u 
hoeft geen lid te zijn van de KBO.  
Voor vragen of meer informatie 
kunt u contact opnemen met Cor-
rie van der Heyden, tel 473550 of 
email  p.vanderheyden1@chello.
nl of Marcel Janse tel 474985 of 
email marcel.janse@kpnmail.nl

Roois theater

Voorstelling Matilda vervangen 
door theater fantastisch
Ze waren er helemaal op voorbe-
reid, de kindergroep van 't Roois 
Theater. Dit weekend zouden ze 
'Matilda' spelen. Het beroemde 
boek van Roald Dahl was door 
Pauline Verstraten en Emile Kal-
mann tot een leuk toneelstuk be-
werkt. Helaas wist niemand dat 
de erfgenamen van Roald Dahl 
niet willen dat zijn werk wordt 
gebruikt voor toneel. 

Om juridische problemen te voor-
komen heeft ’t Roois theater de 
voorstelling moeten afgelasten. 
Jammer voor de kinderen die er, 
een jaar lang, zo hard aan gewerkt 
hebben. Maar (de kindergroep 
van) ’t Roois theater liet zich niet 
kisten. Met de nodige improvisa-

tie werd een complete theater-
workshop op touw gezet. Met 
cursussen theatersport, kostuums, 
grime, het opnemen van filmpjes 
en poffertjes verrees theater fan-
tastisch. Alles was aanwezig voor 
een spetterende voorstelling. Kin-
deren konden gratis deelnemen en 
meebeslissen hoe het verhaal zou 
gaan verlopen. Het uiteindelijke 
resultaat is op film gezet. Binnen-
kort is deze te zien op www.roois-
theater.nl 
Komende woensdag heeft de kin-
dergroep de volgende repetitie. 
Dan gaan ze het geheel evalueren 
en bedenken welke voorstelling ze 
de volgende keer zullen opvoeren. 
Wie weet waar ze het publiek dan 
mee gaan verrassen.

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen
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Hallo wereld!!! Een kijkje in jouw 
wereld!
Het thema van de Kinderboeken-
week 2012, die duurt van 3-13 
oktober, is dit jaar: Hallo wereld, 
over het ontmoeten van andere 
culturen in en door verhalen.

Hoe ziet jouw wereld eruit?
Woon je misschien in een bijzonder 
huis, zit  je in een hele bijzondere 
klas, doe je een fantastische sport 
of heb je een te gekke hobby??? 
Laat aan andere kinderen zien hoe 
jouw wereld eruit ziet! Maak een 
kijkdoos en vertel hierover tijdens 
de Kinderboekenweek.
Voor alle kinderen uit Sint-Oedenro-
de, Olland, Boskant en Nijnsel  wordt 
er op woensdag 10 oktober 2012 
een kijkdozententoonstelling georga-
niseerd van 13.30-17.00 in de Biblio-
theek, Markt 30 in Sint-Oedenrode.

Hoe doe je mee:
•  Maak een kijkdoos van jouw 

wereld (die wereld kan van alles 

zijn: je huis, je hobby of sport of 
een wereld die jij bijzonder vindt 
bijvoorbeeld de wereld van de 
ruimte of de wereld onder water);

•  Meld je aan voor de grote 
kijkdozententoonstelling: ga 
voor meer informatie naar je 
bibliotheek(punt);

•  Kom met je kijkdoos op 10  okto-
ber 2012  om 13.30 uur naar de 
bibliotheek op de Markt in Sint-
Oedenrode;

•  Laat tijdens de tentoonstelling 
je kijkdoos aan anderen zien en 
vertel er eventueel over.

Vluchtelingenwerk Sint-Oedenro-
de en Bibliotheek de Meierij zor-
gen voor een leuke middag met 
verhalen uit andere culturen, lek-
kere hapjes en natuurlijk veel kijk-
dozen! En gezellig komen kijken 
en luisteren, kan natuurlijk ook! 
Iedereen is van harte welkom!

Start verkoop Koningsvaren goed bezocht

Op zaterdag 15 september start-
te de verkoop van de eerste 10 
nieuwbouwappartementen van 
Koningsvaren. Wovesto organi-
seerde speciaal hiervoor een in-
formatiebijeenkomst. Tientallen 
geïnteresseerde kopers kwamen 
naar het informatiecentrum aan 
het Kofferen in Sint-Oederode om 
zich te laten informeren over dit 
bijzondere nieuwbouwproject. 

Wovesto bouwt aan de Zwembad-
weg in Sint-Oedenrode 38 luxe 
appartementen voor senioren. 
Een unieke plek, met park Kiene-
hoef voor de deur en het gezel-
lige dorpshart van Sint-Oedenrode 
binnen handbereik. Afgelopen za-
terdag gingen de eerste 10 appar-
tementen in verkoop. Wovesto wil 
de eerste 10 kopers de keuze bie-
den om uit de 38 appartementen 
zelf hun appartement te kiezen. 
Zij kunnen kiezen uit verschillende 
type appartementen, waaronder 
ook 2 penthouses. Allemaal even 
mooi en comfortabel. 

Goede impressie
Tijdens de verkoopbijeenkomst 
kregen de bezoekers informatie 
over de appartementen, de opper-
vlakte en verkoopprijzen. Mede-
werkers van Wovesto, de makelaar 
en architect beantwoordden alle 

vragen. Ook was er genoeg beeld-
materiaal, zoals plattegronden, 
waardoor geïnteresseerde kopers 
een goede impressie kregen van 
de appartementen. 

Comfortabel wonen
De appartementen variëren in 
grootte van 82 m2 tot 146 m2. 
Ze hebben allemaal een terras of 
balkon. De prijzen van de appar-
tementen starten vanaf € 239.500 
v.o.n. De markante S-vorm geeft 
het gebouw een optimale bezon-
ning, uitzicht en privacy. Het ge-
bouw heeft grote raampartijen 
wat zorgt voor veel daglicht toe-
treding. Door deze grote raampar-
tijen kunt u optimaal genieten van 
de prachtige groene omgeving die 
Koningsvaren u biedt. De apparte-
menten voldoen aan alle moderne 
eisen. Alle appartementen hebben 
een eigen parkeerplek en berging 
in de parkeerkelder. 

Bouw en oplevering
Eind 2012 wil Wovesto starten met 
de bouw van Koningsvaren. Naar 
verwachting worden de apparte-
menten begin 2014 opgeleverd 
en kunnen alle nieuwe bewoners 
hun intrek nemen in hun nieuwe 
woning. 
Meer informatie
Bent u geïnteresseerd in een van 

de appartementen, neem dan te-
lefonisch contact op met Wovesto 
op (0413) 47 69 10. Op 
www.projectkoningsvaren.nl leest 
u meer informatie over het nieuw-
bouwproject. 

Wouter van Dijk van Wovesto, geeft uitleg aan 
geinteresseerden over project Koningsvaren

Workshop Social Media
Om verenigingen, stichtingen en 
maatschappelijke organisaties in 
Sint-Oedenrode te ondersteunen,  
biedt Salus Vrijwilligerssteunpunt 
op dinsdag 9 oktober de workshop: 
Introductie in Social Media aan. 

Wat is social media?
Social media is een verzamelnaam 
voor alle internet-toepassingen 
waarmee het mogelijk is om in-
formatie met elkaar te delen op 
een gebruiksvriendelijke en vaak 
leuke wijze. Het betreft niet alleen 
informatie in de vorm van tekst 
(nieuws, artikelen). Ook geluid 
(podcasts, muziek) en beeld (foto-
grafie, video) worden gedeeld via 
social media websites. Met andere 
woorden, social media staat voor 
'Media die je laten socialiseren met 
de omgeving waarin je je bevindt'

Wat kunt u als vereniging of vrijwil-
ligersorganisatie met Face-book, 

Twitter en LinkedIn? Wat heeft u 
aan een social media strategie en/
of beleid? Deze vragen komen aan 
bod tijdens deze workshop. Maar 
ook krijgt u inzicht waar social me-
dia wel of juist geen   toegevoegde 
waarde heeft. En worden u hand-
vaten geboden indien u ermee aan 
de slag wilt gaan.

Heeft u vanuit uw organisatie in-
teresse deel te nemen aan deze 
workshop? U kunt zich aanmel-
den (maximaal 2 deelnemers per 
organisatie) per mail of telefoon 
bij het vrijwilligerssteunpunt onder 
vermelding van naam, organisa-
tie, contactgegevens en het aantal 
personen. Deelname is gratis! Lo-
catie: Mariëndael, Laan van Hen-
kenshage 2, 5492 BH Sint-Oeden-
rode. Tijd: van 19.30 uur tot 22.30 
uur. Tel: 0413 – 476149
Mail: info@welzijnsalus.nl. Graag 
aanmelden voor 1 oktober 2012

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

You! fashion for women en Termeer modeschoenen 
verwelkomen de nieuwe collectie herfst/winter 2012.
Dit doen we in samenwerking met kapsalon Savohs

en bloemisterij tuinderij Brekelmans.

Deze avond wordt u getrakteerd op de modenieuwtjes voor 
het komend seizoen. Onder het genot van een drankje en een

lekker hapje laten we u genieten van onze collectie.

We verloten deze avond een aantal cadeaucheque’s,
te besteden bij de deelnemende winkeliers.

Op vertoon van de toegangskaart krijgt u op
24, 25 en 26 september 

10% korting bij You! fashion for women
en Termeer modeschoenen.

Wij hopen u op deze modepresentatie te begroeten
Marion & Marianne

kaarten verkrijgbaar bij

You! Fashion for women

en Termeer modeschoenen

Voor inlichtingen
Hertog Hendrikstraat 8

Sint-Oedenrode
0413 470777

Voor inlichtingen
Heuvel 24

Sint-Oedenrode
0413 472329

VOETEN
WILLEN

TERMEER

modeshow 
24 september 19.30 uur

Hertog Hendrikstraat 8  Sint-Oedenrode
toegangskaarten à € 10,–
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Dit jaar neemt de Kunststichting 
Sint-Oedenrode u als Rooienaar 
in een maandelijkse kunstco-
lumn mee op een tocht langs 
verschillende beelden. Voor de 
één een introductie. Voor de an-
der meer verdieping. Wees wel-
kom en ga met ons mee.

Kunst & Water

De kroon op een avontuurlijke 
kunstwandelroute langs de Dom-
mel. De kroon op een vloeiende 
samenwerking tussen De Kunst-
stichting Sint-Oedenrode en 
Waterschap de Dommel. De uit-
kijktoren van Lucas Lenglet langs 
(kunst)route ‘ommetje 4’, Water-
schap Koppelkes. 

September 2011. De officiële 
opening tijdens de Rooise Wa-
terdag. Het doorknippen van 
het lintje markeerde de feeste-
lijke onthulling. Prominenten uit 
het Rooise en omstreken moch-
ten zich de eerste gasten van de 
uitkijktoren noemen. De toren 
groeide nog groter dan dat hij al 
was. Trots.

Daar stond hij dan... In harmonie 
met de natuur. Beklommen. Be-
grepen.

Het omringende landschap heeft 
de toren als vanzelf opgenomen. 
De toren is groot. Desondanks 
gaat hij volledig op in zijn om-
geving. Dit is te danken aan zijn 
constructie. De luchtigheid en het 

‘rond-door-recht’ lijnenspel zor-
gen voor een unieke kijkervaring. 
De overweldigende hoogte wordt 
begrepen doordat je de bouw-
wijze kunt doorzien. Voelen. De 
vlammende, bruine roestkleur-
laag op het cortenstaal brengt de 
toren tot leven. Net als de natuur 
om hem heen. Maar laat hem 
ook léven. Deze beschermende 
oxidelaag wordt door het staal 
zelf gevormd als reactie op weer 
en wind. Hij past zichzelf aan aan 
zijn omgeving. Net als de natuur 
om hem heen. Schilderen is dus 
niet nodig. De toren hoeft geen 
jasje aan. Hij kan zichzelf bloot-
geven. Welbehagen.

De toren bleek toch nog kwets-
baar te zijn. Natuurgeweld uit 
onverwachte hoek. Opinies. Zor-
gen. De toren kon zelf niet spre-
ken. Alles uitleggen. Verduidelij-
ken. Dus anderen spraken voor 
hem. Beslisten dat het anders 
moest. Een vloedgolf aan emo-
ties. Verdriet.

Daar stond hij dan... In dissonant 
met de natuur. Onbeklommen. 
Onbegrepen. Geïsoleerd. Een-
zaam. 

Achter de schermen werd over-
legd. Vol overgave aan een oplos-
sing gewerkt. Alle zeilen werden 
bijgezet om de toren in rustiger 
vaarwater te brengen. Hulp werd 
ingeroepen. Lenglet kwam en 
nam zijn geesteskind wederom 
ter hand. Bracht de nodige troost 
in woelige tijden. Berusting.

September 2012. Zwevend bo-
ven het Rooise cultuurlandschap. 
Dat kenmerkt het staan op het 9 
meter hoge platform. Een stukje 
natuurschoon in een nieuw per-
spectief ervaren. Gecomplemen-
teerd door een interessante blik 
over de bassins van de waterzui-
veringsinstallatie. Kunst en water 
stimuleren de verbeelding. Dit 
levert verrassende onthullingen 
langs de Dommel op. 
Openbaring.

Marjolein Jacobs

Kunststichting Sint-Oedenrode 
www.kunstinsint-oedenrode.nl

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

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

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

Guntlisbergen ADC Best
De meest complete woonwinkel van Nederland

Guntlisbergen

A D C Best
6000 m2

De meest complete woonwinkel van Nederland
Antiek Design Centre

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

Nieuw

Maak met DeMooiRooiKrant kans op vrijkaartjes 
voor Rock Around the Jukebox

De oudere jongeren onder ons 
kennen zeker de jukebox nog. 
In ieder café was vroeger wel 
een jukebox te vinden. Voor een 
kwartje draaide je het plaatje dat 
je graag hoorde. In cafés zijn er 
tegenwoordig bijna geen juke-
boxen meer te zien, maar ze zijn 
er nog steeds. Tijdens het week-
end van 13 en 14 oktober is er in 
het Autotron Rosmalen de beurs 
Rock Around the Jukebox. U kunt 
met DeMooiRooiKrant naar deze 
beurs. In samenwerking met het 
Autotron Rosmalen houden wij 
een prijsvraag. Onder de juiste 
inzenders verloten wij vijf keer 
twee toegangskaarten voor Rock 
Around the Jukebox. 

Rock Around the Jukebox is de 
beurs vol mooie herinneringen aan 
de jaren '50, '60 en '70 van de vo-
rige eeuw. Nergens anders vindt 
u een grotere verzameling van 

jukeboxen, flipperkasten, single-
tjes en Lp's uit deze legendarische 
periode. Ook de liefhebbers van 
kleding, meubels, tasjes en andere 
gebruiksvoorwerpen uit die perio-
de kunnen op deze beurs van alles 
van hun gading vinden.

Dansen op livemuziek van toen
Wie nog een keer wil dansen op 
live muziek net als toen, mag een 
bezoek aan het Eventron, dat bij 
de entree is inbegrepen zeker niet 
overslaan. Beide dagen staan er 
verschillende legendarische bands 
op het podium. De organisatie 
heeft namelijk de bands Five Guys 
named Joe, Shindig (ex Flames) en 
the Crazy Rockers vastgelegd voor 
Rock Around the Jukebox. 

Maak kans op twee toegangskaarten
Als u de antwoorden weet op de 
volgende twee vragen, dan dingt 
u mee naar twee vrijkaartjes voor 

Rock Around the Jukebox.

Het Autotron is nu in Rosmalen 
gevestigd, dat is niet altijd zo ge-
weest. 
1.  Sinds wanneer is het Autotron in 

Rosmalen gevestigd?
2.  In welke Brabantse plaats zat 

het Autotron, voordat het naar 
Rosmalen verhuisde?

U kunt uw antwoorden voor za-
terdag naar redactie@demooirooi-
krant.nl mailen. Onder de inzen-
ders met de goede antwoorden 
verloten wij vijf keer twee toe-
gangskaarten voor Rock Around 
the Jukebox.

Rock Around the Jukebox is za-
terdag 13 en zondag 14 oktober 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 
De entreeprijs bedraagt € 12,=. 
Kinderen tot 15 jaar hebben gratis 
toegang.   

Opbrengst collecte voor 
KWF Kankerbestrijding
De collecte voor KWF Kankerbestrij-
ding 2012 in Sint-Oedenrode heeft 
in totaal € 9379,28 opgebracht. Wie 
de collectant heeft gemist kan altijd 
een gift doen in de winkelbusjes die 
in bijna elke winkel in Sint-Oedenro-
de staan. Met het geld dat de collec-

tanten hebben opgehaald, kunnen 
we onze missie waar maken : minder 
kanker, meer genezing en een betere 
kwaliteit van leven.  Het bestuur van 
de KWF-afdeling Sint-Oedenrode 
dankt alle vrijwilligers en inwoners 
voor hun bijdrage aan de collecte. 

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146
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Open dag Twinkelijntje: 
atelier voor creativiteit
Op 3 september is Twinkelijntje 
gestart met het nieuwe cursusjaar. 
In  een wekelijks terugkerende 
cursus  voor volwassenen kun je 
een keuze maken uit verschillende 
materialen en technieken.

Je ontmoet elke week dezelfde 
mensen met dat ene doel: in een 
ontspannen sfeer jezelf kunstzin-
nig uitleven. Deze gevarieerde 
cursus wordt gehouden op maan-
dag-  en donderdagavond en dins-
dag- en woensdagochtend. Wil je 
liever af en toe creatief ontspan-
nen,  dan is een workshop moge-
lijk iets voor jou.

Jongeren, die bij Twinkelijntje ge-
knutseld hebben aan de bekende 
stokpopjes, spiegels, vader- en 

moederdagcadeautjes en Kerst-
mannen willen we graag opnieuw 
verwelkomen. Daarom starten we 
op verzoek met een maandelijks 
terugkerende jongerenavond. Wil 
je graag meer weten over Twinke-
lijntje: Kijk op onze website: www.
twinkelijntje.nl . En bezoek op za-
terdag 22 september onze open 
dag. Van 10 tot 17 uur kun je vrij-
blijvend bij ons  binnenlopen  op 
Leunestraat 22!

Er zijn demonstraties van de ver-
schillende materialen en technie-
ken. Tevens is er een tentoonstel-
ling van het werk van cursisten. De 
plakboeken met foto’s  zijn bijge-
werkt en de koffie en thee staan 
klaar….. Graag tot zaterdag 22 
september op Leunestraat 22!

advertorial

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

info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

VERWACHT
THEATERPROGRAMMA 

2012-2013
MARIENDAEL
5 SEPTEMBER

Mathilde Santing in Mariëndael 
met nieuwe show Recital 
Op zaterdag 2 november zal    
Mathilde Santing optreden in         
Mariëndael met haar nieuwe 
show: Recital. Mathilde, die door 
Toon Hermans werd omschreven 
als  “Die Mathilde, een stem uit 
1 miljoen, dat is weer zo’n vrouw 
die gekend wordt in een bepaald 
circuit, voor de rest weten de 
mensen niet wie dat is,… ze is een 
kunstenares.”

Vorig jaar vierde ze haar 30 jarig 
jubileum met de tour “Given”. Dit 
seizoen pakt ze uit met haar nieu-
we show Recital. Met prachtige 
nieuwe zelfgeschreven liedjes. Een 
show die je niet mag missen.

Over de inhoud van haar nieuwe 
voorstelling: Een vrouw zit in haar 
tempel.  Haar aandacht wordt ge-
trokken door het geluid van de 
wind.  Binnen is het veilig maar 
hoe lang nog? Ze staat voor de 
keuze: zal ze de mensen, die ko-

men luisteren, gerust stellen of 
toont ze haar binnenwereld die 
vol twijfel is?  Het boek waaruit 
ze preekte geeft geen antwoorden 
meer. In de donkere nacht moet 
ze de ramen openen om te weten 
hoe hard het stormt. 
Na haar succesvolle anniversary-
tour in 2011-2012 slaat Mathilde 
Santing een nieuwe weg in.

Samen met pianist Marcus Olgers 
gaat ze op avontuur. Beiden even 
virtuoos als veelzijdig en beiden 
oprecht nieuwsgierig en oprecht 
ambitieus lieten ze zich door pro-
ducer Ward Veenstra en sounden-
gineer Sebastiaan Meijer verleiden 
tot een uitdagend artistiek project.  
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Cultu-
reel centrum Mariendael  en het 
VVV. Prijs van de kaarten bedraagt 
15,00 euro per persoon. Meer in-
formatie op de officiële website: 
www.mathildesanting.com 

Actie
 Van woensdag 12 september t/m 3 oktober hebben 

wij een leuke actie voor u.
Bij een knip -en kleurbehandeling kunt u nu gratis 

uw wenkbrauwenlaten epileren en kleuren. 
Ter waarde van € 18,-

 
Bel gerust voor een afspraak, wij helpen u graag

 
Maandag: Gesloten
Dinsdag: 8:30 - 20:00
Woensdag 8:30 - 18:00

Lieshoutseweg 34 - 5492HR Nijnsel - 0413-470210

Donderdag: 8:30 - 18:00
Vrijdag: 8:00 - 18:00

Zaterdag: 8:00 - 15:00

Snoeiafval Anjerlaan eindelijk opgeruimd

De afgelopen weken irriteerden de 
bewoners van de Anjerlaan zich ma-
teloos aan de grote berg snoeiafval 
op hun veldje. Naar eigen zeggen 
hebben meerdere bewoners daar 
melding van gemaakt bij de ge-
meente. Gisteren werd de ‘rotzooi’ 
eindelijk opgeruimd. 

Volgens een buurtbewoner lag de 

hoop er al een paar weken voor 
de bouwvakvakantie. Een woord-
voerster van de gemeente gaf toe dat 
het er om onverklaarbare redenen te 
lang heeft gelegen. Ook zei ze dat 
afgelopen maandag pas een schrif-
telijke melding binnenkwam met het 
verzoek om het snoeiafval op te rui-
men. De gemeente reageerde daar 
adequaat op en stuurde mankracht 

om het probleem te verhelpen. Dat 
geldt ook voor andere straten in Sint-
Oedenrode. De gemeente doet haar 
best om alles snel op te ruimen.

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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Kiwanis Rooi dankt de bezoekers, sponsoren
en vrienden van de Klumpkesrace.

Dankzij jullie is dit evenement
ook dit jaar weer succesvol!

Mogelijk gemaakt door: en

Holl
Souvenir & Klompen

BOUWMATERIALEN
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Het jubilerend popkoor Novelty opende 
de middag met een afwisselend zang- 
en dansprogramma met een breed scala 
aan liedjes, van Abba tot Queen.  De 
eerste race, die van alle sponsoren en 
“vrienden van”,  bracht het publiek naar 
de Dommeloevers om Boxsons Lease als 
afgetekende winnaar te zien winnen. Di-
rect na de finish werd de Klumpkesrace 
gehouden. Fred van de Laar stortte met 
zijn immense loader alle genummerde 

klompjes rond half vijf bij Haverland in 
de Dommel. Na een nek-aan-nekrace 
konden de eerste tien klompjes worden 
genoteerd die goed zijn voor een mooie 
prijs. Na bekendmaking van alle prijzen 
bracht Chicken George met haar zan-
gers, zangeressen, percussionisten, gi-
taristen en blazers met een dampende 
en funky soulshow het publiek in ver-
voering en aan het dansen tot de eerste 
avondschemering. 

Kiwanis Rooi voelde zich niet alleen ver-
eerd met de hoge bijdragen uit  sponso-
ring en lotenkoop van de lokale onder-
nemers en bewoners. De vrijgevigheid 
van de Rooise mensen werd als hart-
verwarmend ervaren, zeker in een tijd 
dat overal de broekriem moet worden 
aangetrokken. De donatie aan  Stich-
ting Kindia, welk kinderdoel ook door 
Novelty in haar jubileumjaar is geko-
zen, is ook een stimulans voor Kiwa-

nis om haar wervingsactiviteiten voor 
minder bedeelde kinderen met nieuwe 
energie voort te zetten. Tijdens de jubi-
leumshow van Novelty in december zal 
de cheque aan Stichting Kindia worden 
overhandigd.

Vervolg voorpagina

Kiwanis Klumpkesrace

     Winnende loten:
1. Ballonvaart voor twee personen      2544
2. € 175                      1895
3. € 150                      1972
4. € 125                      2294
5. € 100                      0091
6. € 40                         0013
7. € 40                         0978
8. € 40                         1210
9. € 40                         2532
10. € 40                         1410

De gelukkige winnaars kunnen hun prijs 
ophalen bij Huiskens Optiek tegen inwisseling 
van het unieke lot.



Woensdag 19 september 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe14 

Brabantse spreuk.
(Vertaling)

BRABANTSE SPREUKEN

 18 september 2012 Prinsjesdag 

Deze 2 heren
zijn afkomstig uit Sint-Oedenrode

en naar eigen zeggen 
“op jacht naar de prins”

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

De buurtavond
 

 “ga niet weg roept hij 
 naar de gebochelde vrouw
 wij nemen je er gewoon bij, 
 zien je als normaal
 we schuiven je wat opzij
 en hijsen je met een touw
 naar de tiende verdieping”, 
 
 aldus opent de genodigde 
 zijn verhaal
 
 een geroezemoes verspreidt 
 zich door de zaal
 is hier nog wel sprake 
 van fatsoen en respect
 begeven wij ons wellicht 
 op een glijdende schaal
 als wij een medemens noemen 
 bij, in dit geval, haar gebrek
 
 een stoel nadert het podium 
 in vliegende vaart
 geschreeuw uit alle hoeken 
 van het wijkgebouw
 zelfs de koffiejuffrouw, 
 tot op heden fijn besnaard

 schreeuwt naar de acteur 
 “krijg de klere” 
 in een gepruttel dat eindigt
 met een venijnige snauw
 
 ‘jij wordt hier tot 
 Ongewenst Persoon verklaard”
 zei de met haar op de tanden
 uitgedoste kenau
 
 de zaal kijkt haar verstomd 
 doch vol bewondering aan
 welke wijze woorden 
 laat zij hier zweven
 zelfs het nobele lokaal bestuur 
 is het niet ontgaan
 hier wordt nog eens 
 verbale daadkracht bedreven
 
 op het toneel, stilaan 
 gevuld met gebroken meubilair
 overgoten met zwarte koffie 
 en lauwe thee
 roept de aangeslagen kunstenaar
 “dit is niet fair,
 de ongelukkige vrouw 
 waarover ik wilde spreken
 is een travestiet, hij draagt
 een kussen met zich mee”

 

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

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

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week:
Erik Huijbregts

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Anita Markus

kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Marktplein

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

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,  

	  

Als er walrussen in de zee zwemmen, waarom zijn 
er dan geen zeerussen die op de wal lopen? 



Woensdag 19 september 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe 15
Maïs verbouwen is een complex en interessant spel 

Op het terrein van familie van Ge-
nugten aan het Sterrebos stonden 
afgelopen donderdagmiddag ont-
zettend veel auto’s. Niet veel ver-
derop, tegen de maïsvelden aan, 
waren tentjes geplaatst en Friet-
feest was zojuist bezig om een 
snackkar te installeren. Maar waar 
zijn al die mensen dan en wat is er 
precies te doen? Een man of tien 
kreeg uitleg bij een standplaats, 
maar zij konden nooit de eige-
naars zijn van die kleine honderd 
auto’s. Opeens klonk er geroeze-
moes uit de maïs. Zouden ze daar 
zitten?

Jawel hoor, na even zoeken was er 
een opening in de maïs zichtbaar 
en ook daar stond een groep man-
nen gebiologeerd te luisteren naar 
een persoon in een groen shirt en 
een schrijfblok. Het zag er interes-
sant uit. Onder het praten wees hij 
regelmatig naar de gewassen om 
hem heen. De luisteraars namen het 
in zich op en stelden zo nu en dan 
een vraag. Maïs bleek gesprekson-
derwerp nummer één. De reden? 
Het was demodag van zaadhandel 

Neutkens uit Vessem. En agrariërs 
uit de regio waren uitgenodigd om 
zich bij te laten praten.

Een medewerker van Neutkens, 
dhr. Blok, legt uit wat de demo-
dag precies inhoudt. “Twee keer 
per jaar organiseren we een dag 
als deze. We geven uitleg over de 
zaaidichtheid, verschillende soor-
ten maïs (dat zijn er nogal wat), 
over de bestrijding van bladziek-
ten, over grondwater, over veilig-
heidsproducten en nog veel meer. 
Het is voor de agrariërs belangrijk 
om deze kennisbijeenkomsten 
bij te wonen. Zo blijven ze op de 
hoogte van wat er speelt.” Er is 
nog een andere reden waarom de 
boeren naar Sint-Oedenrode zijn 
gekomen. Eigenaar van de grond, 
Marijn van Genugten: “Iedereen 
van ons heeft een spuitlicentie. 
Om die te mogen behouden, moe-
ten we in vijf jaar tijd vier studie-
punten halen. Wanneer je op een 
demodag als deze drie uur komt 
luisteren, krijg je een studiepunt.”

Dat de demodag wordt gehou-

den bij Marijn is geen toeval. In 
een eerder stadium werd de Rooi-
enaar benaderd om een proefveld 
in te richten. Aan die oproep gaf 
hij gehoor. Collega ondernemers 
konden daarom afgelopen woens-
dag zien hoe verschillende soorten 
maïs groeien, de stevigheid testen 
en zien hoe het gewas reageert op 
verschillende doses bestrijdings-
middelen in allerlei samenstellin-
gen. Allemaal informatie die moet 
leiden tot de ideale keuze voor de 
eigen maïs. “Het verbouwen van 
maïs is eigenlijk een spel”, zegt Ma-
rijn, die het niet zaait voor de ver-
koop, maar voor zijn dieren. “Con-
stant ben je op zoek naar de meest 
ideale omstandigheden om je maïs 
te verbouwen. Bij mij gaat het niet 
om de maximale opbrengst, maar 
om de voedingswaarde.” 

Denk er dus wanneer je vandaag of 
morgen voorbij een maïsveld fietst. 
De plant wordt niet even lukraak 
gezaaid en na een paar maanden 
niets doen weer geoogst. Er komt 
ontzettend veel bij kijken. 

Scouting Rooi 65 jaar: still alive 
and kicking!

Scouting Rooi bestaat dit jaar 65 
jaar en dat is reden voor feest!  Op 
zaterdag 29 september vieren we 
dit met een jubileumdag voor le-
den, ouders, sponsoren, buurtbe-
woners en alle andere inwoners 
van gemeente Sint-Oedenrode. 
Scouting Rooi nodigt iedereen 
dan ook van harte uit voor deze 
feestdag. 

Omdat het bij Scouting Rooi vooral 
draait om kinderen en tieners in de 

leeftijd van 5 tot en met 17 jaar, 
hopen wij jullie in het bijzonder 
te verwelkomen, en te laten zien 
waarom wij zo enthousiast zijn 
over de wereld die Scouting heet!
De jubileumdag zal om 12.00 uur 
worden geopend door onze voor-
zitter. Daarna zijn er allerlei Scou-
tingactiviteiten op het terrein rond-
om het scoutinggebouw te doen. 
In de ‘blokhut’ zal een klein mu-
seumpje worden ingericht over de 
65-jarige geschiedenis van Scou-
ting Rooi en in de grote zaal kan er 
tot grote hoogte worden gestegen. 

De jubileumdag wordt om 15.30 
uur op een bijzondere en feeste-
lijke wijze afgesloten. Benieuwd 
naar onze frisse en 65 jaar jonge 
Scoutinggroep? Dan graag tot za-
terdag 29 september op ’t Achter-
pad 3 in Eerschot!

Vriendjesdag bij Scouting Rooi op vrijdag 21 september

Aanstaande vrijdag is het vriend-
jes- & vriendinnetjesdag bij de 
welpen van Scouting Rooi. Alle 
welpen mogen dan hun vriendjes 

en vriendinnetjes uitnodigen om 
een vrijdagavond met de welpen 
mee te doen. Ook andere kinde-
ren die het leuk vinden om eens 

mee te doen met de welpen zijn 
op deze avond welkom!
Welpen zijn zowel jongens als 
meisjes van 8 tot en met 10 jaar. 
Elke vrijdagavond komen de wel-
pen samen om een avontuurlijk 
programma te beleven. Afgelopen 
vrijdag zijn de welpen naar het 
park gegaan, waar ze een bos-
spel gespeeld hebben. De welpen 
gaan regelmatig naar de bossen 
om spellen als levend stratego te 
spelen, maar stoken ook geregeld 
een kampvuurtje of gaan wand-
klimmen. 

De welpen draaien op vrijdag-
avond van 18.30 tot 20.30 uur. 
Lijkt het je leuk om een keertje 
mee te doen met de welpen, dan 
zien we je graag aankomende vrij-
dagavond om 18.30 uur bij onze 
blokhut aan ‘t Achterpad 3 (Eer-
schot).

TE HUUR

Sint-Oedenrode
Handelsweg 1a

Riant kantorencomplex, hoogwaardig afgewerkt 
met zichtlocatie aan de A50

Huur nader overeen te komen.

Indeling:
Showroom ca. 246 m² Bedrijfsruimte ca. 420 m²
Entresol ca. 185 m² Kantoorruimte ca. 100 m²

Gedeeltelijke huur is bespreekbaar, evenals de huurperiode.

Voor meer info: www.ewijkmakelaardij.nl of u kunt contact 
opnemen met de heer L.A.J. Heesakkers
telefoonnummer: 06-53330737 

Sint-Oedenrode
Handelsweg 1a

Riant kantorencomplex, hoogwaardig afgewerkt
met zichtlocatie aan de A50

Huur nader overeen te komen.

Indeling:
Showroom ca. 246 m² Bedrijfsruimte ca. 420 m²
Entresol ca. 185 m² Kantoorruimte ca. 100 m²

Gedeeltelijke huur is bespreekbaar, evenals de 
huurperiode.

Voor meer info: www.ewijkmakelaardij.nl of u kunt 
contact opnemen met de heer L.A.J. Heesakkers
telefoonnummer: 06-53330737

Handelsweg 29, Sint-Oedenrode, 073-5474500

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e
 

 
Eindhoven, Leenderweg 277e

 

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

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

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

OpeningstijdenKossen | Design

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

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

Te koop/Te huur
De lekkerste worstenbroodjes koop jij 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------

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

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

Bedrijventerrein de Kampen

--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------
Te huur toiletwagen
tel. 0413-478076
--------------------------------------
Officieel goedgekeurde pasfoto’s voor 
rijbewijs, paspoort en ID!
(foto) De Vakman – Kerkplein 1 – 
St.O – T: 0413-473147 – 
E: info@fotodevakman.eu
--------------------------------------
Wegens omstandigheden te koop 
nieuwe (elec.) flyer damesfiets, slechts 
200 km gelopen, nieuwwaarde € 2599 
nu voor € 2100. 06-34286195.
--------------------------------------
Bezoek ook eens onze
webwinkel voor super deals
www.de-onlinewinkel.nl
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
(bedrijventerrein Nijnsel) 
Nijverheidsweg 4. Tel : 476805
--------------------------------------
Te koop Scooter Peugeot V Clic
4 takt 5800 km uit 2008 z.g.a.n.
Tel. 0413-473290
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Norma Supreme pocketvering matras-
sen NU 2e gratis.
Vennotex. (Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Super 8, Video, Dia’s en Negatieven 
overzetten op DVD!
(foto) De Vakman – Kerkplein 1 – 
St.O – T: 0413-473147 – 
E: info@fotodevakman.eu
--------------------------------------

Aangeboden
Massage. Ook voor jou!
Nu ook cadeaubonnen verkrijgbaar.
Kijk voor meer info op:
www.de-bodhiboom.nl
of bel: 06 52 21 36 52.
--------------------------------------
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex bij Massage-
praktijk Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl

--------------------------------------
Meer tijd voor jezelf ? Meer tijd voor ont-
spanning ? Kies voor ontspanningsmas-
sage. Kijk voor informatie en afspraak 
maken op www.ellenvorstenbosch.nl
--------------------------------------
Zoekt u een werkster? Slechts € 12,95 
per uur, zie www.hulpstudent.nl, bel 
06-1482 6000 of mail 
y.kroef@hulpstudent.nl.
--------------------------------------
Oppasmoeder zoekt leuk gezin om op 
te passen. Eventueel ook licht huishou-
delijk werk. 06-22981610
--------------------------------------
Klusjes in en rondom uw huis waar u als 
alleenstaande of oudere niet aan toe-
komt? Bel RN Solutions op 06 20534852 
of e-mail info@rn-solutions.nl
--------------------------------------

Cursussen/workshops

Vanaf September:
Jongerenyoga, leeftijd 12 t/m 17 jaar.
Meer info: www.de-bodhiboom.nl
of bel: 06 52 21 36 52
--------------------------------------
Open dag
Twinkelijntje atelier voor creativiteit
Zaterdag 22 september van 10 tot 17 
uur. Demonstraties en werk cursisten. 
Nieuw: jongerengroep
Marja van de Wijdeven
Tel: 0413-476258
Foto’s: www.twinkelijntje.nl
--------------------------------------
KOOKSTUDIO JEAN 31
Workshops of korte kookcursus. 
Koken is eten !
Geef je op, informatie: 0413-841668
j.verbunt3@upcmail.nl
--------------------------------------

Hulpverlening

Verliesbegeleiding voor kinderen, 
jongeren en ouders bij scheiding en 
overlijden, en Rots en Watertraining. 
“weerbaarheidtraining”
Ingeborg Minderhoud
Tel. 06-11236472
www.rouwbegeleiding.com
--------------------------------------

Vermist
Vermist: Teigetje

Heeft u dit poesje gezien of weet u 
waar ze is? Ze wordt vermist sinds 28 
augustus in de omgeving van de Com-
ponistenlaan  (Kinderbos). We missen 
haar verschrikkelijk!!! 
Contact: 06 - 50488946
--------------------------------------

Dieren

Hondenschool het Rooike te 
Sint-Oedenrode:
* puppy & gehoorzaamheidscursussen
* nieuw: workshop steppen met je 
hond en/of ‘samen-fit’ stepcursus.
www.hondenschoolhetrooike.nl 
M. 06-270.384.63
--------------------------------------
Een nieuwe hond en wat hulp nodig 
met opvoeden? Hondensportvereni-
ging de Pijnhorst te Sint-Oedenrode 
verzorgt cursussen Gedrag en Gehoor-
zaamheid. De cursussen worden ge-
geven op het terrein van manege de 
Pijnhorst, Bermhorst 6a.
Er is weer ruimte voor nieuw groepjes.
Voor info: 0499-399758 of 
www.hsc-depijnhorst.nl
--------------------------------------

   

De foto van deze week is een grote groepsfoto. Waar is de foto gemaakt en wie zijn deze mensen?
We horen het graag van u! Stuur een mail naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of kom 
binnen in ons kantoor aan de Heuvel 17. De koffie staat klaar!

Oplossing foto week 37:

De 3e man van links is mijn vader. Geboren in 1902 in de Sluitappel
De foto is van de toneelvereniging.

Jan van Boxtel

Oplossing week 34:

Dit is buurtschap Eerschot. Bovenste rij v.l.n.r.: Ties Raaijmakers, Jan 
Lathouwers, Willem Raaijmakers, MArtien Kluijtmans, Theo Raaijma-
kers, Dorus Vermeltfoort. Onderste rij v.l.n.r.: Toon Lathouwers, Jan van 
den Dungen, Marinus Raaijmakers, Toon Hellings, Nard van Hal, Frans 
Hellings, Johan Lathouwers, Neeltje Habraken, Jan Swinkels, Tinus van 
Heessel, Dortje van Hooff, Harrie Raaijmakers. De meisjes: Maria van den 
Dungen, Nellie van Heessel en Maria Raaijmakers.

Historische beelden

Lezing “weest op uw hoede”

Open avond PVGE voor niet-leden 
Voor senioren niet-leden houdt 
de PVGE Son en Breugel e.o. een 
open avond in De Zwaan in Son 
en Breugel op maandag 24 sep-
tember, welke om 19.30 begint.

De bedoeling is dat ook niet-leden 
uit Sint-Oedenrode op een infor-
mele wijze kennis kunnen maken 
met deze seniorenvereniging, die 
open staat voor alle senioren in de 
regio Zuid Oost Brabant.  

Na ontvangst met koffie, zal door 

de bestuursleden een korte pre-
sentatie gehouden worden over de 
algemene activiteiten, de clubacti-
viteiten en collectieve belangenbe-
hartiging. Na deze presentatie zal 
er onder genot van een drankje 
ruimschoots tijd zijn voor vragen 
en de verwachtingen van de aan-
wezigen.
Verdere inlichtingen bij de secreta-
ris van de vereniging: Jaap van der 
Gaag, tel.: 0499-473183, e-mail: 
pvge-sonenbreugel@kpnmail.nl

Diversen
ongedierte!!!
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Sint-Paulusgasthuis: tentoonstelling 
‘Door weer & wind’ in Museum van 
Brabantse Mutsen, en beeldenten-
toonstelling in de kruidentuin, info op 
www.sint-oedenrodemuseum.nl
--------------------------------------

Uw auto weer als nieuw!
Carcleaning van Laarhoven

Handelsweg 11a
5492 NL Sint-Oedenrode 

0413-476198/ 06-20308105
(Bedrijventerrein Nijnsel)

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

--------------------------------------
Welke belangen spelen bij de onvol-
doende controle op onze agrarische 
bedrijven? N.A. Denker. 
--------------------------------------
Luchtkwaliteit meten in Rooi en om-
geving? Meld je aan bij: 
schonelucht@milieudefensie.nl 
--------------------------------------

De Heemkundige Kring “De Oude 
Vrijheid”in Sint-Oedenrode houdt 
op woensdag 26 september a.s. 
een bijeenkomst waarbij de heer 
Pim Monné uit Prinsenbeek een 
lezing zal houden met als titel 
“Weest op uw hoede”.

Deze handelt over de mobilisatie-
periode (een vergeten periode uit 
onze vaderlandse geschiedenis) en 
hoe het  zover heeft kunnen ko-
men. De lezing geeft een beeld 
van de rol die ons land speelde 
vòòr en tijdens de eerste en twee-
de wereldoorlog.

Op 13 juli 1914 besluit de regering 
tot mobilisatie over te gaan. Neder-
land behoudt zijn neutraliteit tot het 
einde van de oorlog die wordt beslo-

ten met het verdrag van Versailles.
Het vredesverdrag wordt Duitsland 
letterlijk opgedrongen en keizer Wil-
helm krijgt asiel in Nederland. Bij de 
tweede wereldoorlog probeert Ne-
derland opnieuw op allerlei manieren 
zijn neutraliteit te behouden, maar op 
10 mei 1940 overschrijden de Duitse 
troepen de Nederlandse grens. Een 
wrede oorlog voltrekt zich.

Na de pauze wordt een film ver-
toond, getiteld “Houd Braaf Stand”, 
waarin historici en veteranen hun 
zienswijze geven op de aanleiding, 
het verloop en de opstelling van Ne-
derland ten opzichte van de tweede 
wereldoorlog. De bijeenkomst vindt 
plaats in de Knoptorenkerk  in Sint-
Oedenrode en begint om 20.00 
uur. De entree is € 2,00

Kijk voor het totale 
theaterprogramma 

van het Vestzaktheater op
www.vestzaktheaterson.nl
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Voor al uw diervoeders- en benodigdheden
GRATIS GEZONDHEIDS CHECK-UP HOND/KAT

Woensdag 26 september 13.00 - 17.00

Kijk voor onze maandacties en meer informatie op  
www.smulders-diervoeders.nl

Loosbraak 28 - 5482 TZ Schijndel - (073) 549 24 85 - info@smulders-diervoeders.nl

Voor al uw diervoeders- en benodigdheden

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

WWW.PANENCOOK.NL
IETS TE VIEREN ?

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

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

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs

De Rooise Brouwerijen (deel 1)
In 2011 verscheen in Sint-Oeden-
rode het boek: “Roemrijk Rooi”. 
Hierin stond ook een klein stukje 
over de Rooise brouwgeschiede-
nis. Jan van Eerd uit Sint-Oeden-
rode had voor wat informatie Har-
rie de Leijer, van het bier historisch 
documentatiecentrum benaderd. 
Hij is ook betrokken bij brouwe-
rij De Roos uit Hilvarenbeek. Op 
zijn beurt stelde hij Jan de vraag 
om voor De Kroniek van de Bra-
bantse Brouwgeschiedenis een 
uitgebreid stuk te schrijven over 
de Rooise Brouwerijgeschiedenis. 
Samen met Hans Hendriks van 
heemkundige kring “de Oude 
Vrijheid” is hij gedigitaliseerde ar-
chieven in gedoken. De heer N. 
Koomans heeft in de jaren 1979–
2006 veel onderzoek gedaan naar 
voormalige eigenaren van panden 
in Sint-Oedenrode. Dit is allemaal 
beschreven in het Heemschild. Het 
leverde zinvolle informatie op over 
de – naar het schijnt - acht brou-
werijen in Rooi.  

Rondom de Markt

1.  Op het perceel links van de 
oude pastorie, waar nu een dro-
gist zit, is in 1620 sprake van 
een brouwerij: Elisabeth Antho-
nis Vrancken, gehuwd met Pe-
ter Aerts Tibos erven “het klein 
huis met het braugetau en den 
halven hof”. Vermoedelijk is 
het huis en de brouwerij tussen 
1630 en 1640 door brand ver-
woest.  

2.  Het perceel rechts naast de 
Neulstraat, waar nu op Markt 
14 een kledingwinkel zit, werd 
in de tweede helft van de zes-
tiende eeuw beschreven als: 
“huis, erf, tuin en een brouw-
huis, gelegen in een aangren-
zend perceel langs de Neuls-
traat”. Het had de naam “In de 
Valck”. In een akte van 1604 is 
er geen sprake meer van een 
brouwerij, nog wel van een tap-
perij; “In de Witte Valck”, dit 
blijft zo tot midden 18e eeuw.  

3.  Op het perceel rechts van de 
Gouden Leeuw wat nu Markt 
8 is, was een van de vroegst 
bekende herbergen uit Rooi 
en werd reeds in de 15e eeuw 
vermeld als “die Swaen aen ’t 
Sant” (de huidige Markt). Hier 

bevond zich in ieder geval in 
1687 brouwerij en herberg de 
Swaen, later de Zwaan.  

4.  In of nabij het oude Raadhuis 
(nu Markt 2) heeft een brou-
werij gezeten. De situatie rond 
1650: Het huis en Hof “ten Kel-
re” is dan een huis en hof met 
schuur en brouwerij, genaamd 
Sint-Joris. De eigenares is Jen-
neke Jan Claes Mercx, weduwe 
van Cornelis Willem Schovers. 
Zij heeft het goed verpacht aan 
Cornelis Jacob de Loos.   

5.  Als we na het oude Raadhuis de 
Borchmolendijk op gaan komen 
we aan de rechterkant dran-
kenhandel De Leijer tegen; op 
deze plek heeft men meer dan 
230 jaar bier gebrouwen.  

6.  Achter de Markt,  over het 
Leerlooierspad, ligt aan de 
rechterkant het Schoolwiel. 
Daar in de buurt stond tussen 
1730 en 1790 op het perceel 
van het Sint-Martensaltaar een 
bierbrouwerij. Als Pieter van 
Lieshout in 1793 de huizen 

verkoopt aan Jacobus van der 
Hagen is er geen sprake meer 
van een brouwerij. De reden 
voor het verdwijnen zal wel zijn 
geweest dat door de vestiging 
van diverse leerlooierijen langs 
de Dommel het water zó ver-
vuild was dat het niet meer  ge-
bruikt kon worden.  

7.  Wat verderop, in de Emmaus-
straat, bevond zich brouwerij 
“de Valk”. Van brouwerij de 
Valk weten we dat een zekere 
Jan van den Boomen deze brou-
werij heeft laten bouwen tussen 
1756 en 1761.

8.  Ook op Eerschot stond een 
brouwerij en wel op het per-
ceel wat nu Eerschotsestraat 37 
is. In 1626 erft Godelieve van 
Breugel, die gehuwd was met 
Willem Lenaart Roelofs van den 
Hurck, de herberg die dan ge-
noemd wordt “de Ploeg” of “In 
de Ploeg”.  In 1649 is er onenig-
heid over de erfenis van Willem 
Lenaarts van den Hurck. Maria, 
de weduwe van Willem uit zijn 
tweede huwelijk, vecht voor 
de erfenis voor haar vier kinde-
ren tegen Daniël, de zoon van 
Willem, verwekt bij zijn eerste 
vrouw Godelieve van Breugel. 
Daniël wint het proces omdat 
de goederen afkomstig zijn 
van zijn moeder. Hij krijgt dan 
tenslotte het huis, de hof, het 
brouwhuis met de brouwerij, 
de nieuwe getimmerde schuur 
en het aangelegen land in bezit. 
Het geheel heet dan nog steeds 
“de Ploeg”. In 1657 verkoopt 
Daniël Willem Lenaarts van den 
Hurck het huis en de brouwerij 
en de vier lopense land daarach-
ter gelegen aan de kinderen en 
erfgenamen van Peter Jan van 
Heessel.  Eén van de kinderen, 
Evert Peters van Heessel, die ge-
huwd is met Magdalena van de 
Sande gaat er wonen. Het huis 
blijft nu geruime tijd in bezit van 
de familie van Heessel.  

(Bron: het heemschild)

Het boek ‘Kroniek der Brabantse 
brouwgeschiedenis’ is voor 3 euro 
te koop bij Van Ouds, DMRK, 
drankenhandel Van Boxmeer en 
drankenhandel Jan de Leijer.

Afgelopen zaterdag overhandigde Jan van Eerd de kroniek 
aan Jan de Leijer voor het gebouwtje dat al decennia lang 
onderdeel uitmaakt van de drankenhandel.

Kapster aan huis
 

  Kind knippen v.a. € 5,-
  
             Volwassenen v.a. € 12,- 

  Voor meer info:     
  Tel: 06 54 91 39 60    
  Beek en Donk
  Mail: info@hairstylingdorke.nl

Opnieuw 
uitgebreid 
Rondje Rooi 
Omdat Rooi bruist van de activi-
teiten kan Rondje Rooi terugkijken 
op een groot aantal gebeurtenissen 
uit de afgelopen 2 weken: Vanaf 20 
september kunt u kijken naar: Rooi-
se groep fietsers biedt KWF cheque 
aan. - Nederlands Kampioenschap 
veldschieten bij Concordia - Ope-
ning eetpunt in Olland - World=U, 
jongeren in dialoog over de wereld 
van morgen - Leerlingen Kiene-
hoefschool houden verkiezingen - 
Herdenking bevrijding - 45 Jaar SV 
Fortuna met jubileumwandeltocht - 
Fokpaardendag op de Markt - Kiwa-
nis met klumpkesrace - Koor Can-
tecleer jubileert Rondje Rooi wordt 
afgesloten met een gedicht door en 
van Julius Dreyfsandt zu Schlamm. 
(onderwerpen onder voorbehoud) 
Uitzendtijden Rondje Rooi dagelijks 
om: 0:00 – 02:00 – 04:00 – 06:00 
– 08:00 -12:00 – 14:00 – 16:00 - 
18:00 - 20:00 en 22:00 uur.

5492 BN Sint Oedenrode.
Tel: 0413 – 477902

www.netex.nl/stomerijvanbeeck/

Professionele 
textielreiniging

Slaapzakken, 
dekbedden en 

gordijnen

lid van:

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

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

benzinekettingzaag 12  Mooi Rooi - Nuenense krant.indd   1 9/10/2012   1:36:30 PM
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Rooise fashion van de bovenste plank
In het kader van de Mooi Rooi koopzon-
dag zijn er al vaker modeshows gegeven 
in het centrum van Sint-Oedenrode. Het 
mooie aan deze editie was uiteraard het 
weer. Er is al veel over geschreven en ge-
zegd, maar hoe je het wendt of keert, het 
weer bepaalt voor een groot gedeelte het 

succes van de presentatie. De modeshow 
duurde van 13.30 tot 15.15 uur. Veel 
toeschouwers bleven geïnteresseerd kij-
ken naar de (veelal Rooise) modellen die 
broeken, blouses, jassen, tassen, make-
up, schoenen en zelfs lingerie toonden. 
Het was Rooise fashion van de bovenste 

plank.  
De locatie was fantastisch, de catwalk 
groot en ook de aankondiging was prima. 
Voor ieder nieuw onderdeel werd verteld 
welke winkel de collectie ging laten zien. 
Mensen die iets later aan kwamen lopen, 
konden dat echter niet zien. De vraag naar 

borden met extra informatie kwam dan 
ook voorbij. Misschien iets voor volgend 
jaar, om de show naar een nog hoger plan 
te tillen. 

Kijk voor honderden foto's op 
www.mooirooi.nl

MooiRooi 
              Modeshow
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Voor een aantal gezinnen in de regio Sint-Oedenrode zijn wij 
op zoek naar professionele gastouders die geregistreerd staan 
in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen 
(LRKP).

Wilt u vrijblijvend meer informatie of wilt u zich aanmelden 
als gastouder? Bel of mail ons gerust even of kijk op: 
www.viaviela.nl.

Gastouders 
gezocht

ViaViela Sint-Oedenrode
Ellen Habraken
T: 06 - 33 03 58 46
E: sint-oedenrode@viaviela.nl

Jeugdnatuurwacht weer van start

Afgelopen zaterdag ging Jeugd-
natuurwacht De Populier weer 
van start. Tijdens deze eerste ac-
tiviteit van het nieuwe seizoen, 
waren alle Rooise kinderen uit 
de groepen 6, 7 en 8 welkom om 
te komen snuffelen aan de na-
tuur. Door middel van eenvoudige 
proefjes kon de jeugd de natuur 
zien, horen, ruiken, voelen en 
proeven. Zo werd het snuffelen 
zeer tastbaar tot uiting gebracht.

“Het gaat er ons om dat je plan-
ten op allerlei manieren kunt de-
termineren”, aldus Frank Bax, 
begeleider van de geurtest.  Vol-
gens Aisla (gr6) was die test wel 
moeilijk. Sommige planten roken 
toch anders dan ze had verwacht. 
Frank: “Het probleem is dat je op 
een gegeven moment verschillen-
de planten tussen je vingers hebt 
gehad. Dan ruik je het niet meer.”  

Met behulp van di-
verse microscopen 
konden bijzondere 
stenen, water uit het 
Molenwiel (met en 
zonder algen), en 
kleine waterdieren 
worden bekeken. 
Met behulp van een 
boekje over zoetwaterleven, liet de 
begeleider de kinderen direct zien, 
naar welk diertje ze precies keken. 
Jurre (gr 7) had een kleine water-
wants op zijn hand.  “Weet je wat 
dit is?” vroeg hij enthousiast terwijl 
hij op de lange spriet van het dier-
tje wees. “Dit is de adembuis. Die 
steekt hij boven water uit en daar 
ademt hij mee. Net als een schorpi-
oen.” Dat had hij net geleerd.

Daarnaast werd er geknutseld 
met natuurlijke materialen, foto’s 
werden getoond van andere acti-

viteiten enzovoorts. De kinderen 
kregen de uitdaging om alles te 
proeven en te bepalen of het zoet, 
zuur, bitter of zout smaakte. Ver-
bazingwekkend bleek de citroen-
marmelade zoet. Het etiket werd 
grondig bestudeerd en wat bleek? 
Het hoofdingrediënt was suiker. 
Spelenderwijs viel er zo heel wat te 
leren en te beleven. Een goede start 
van het nieuwe JNW-seizoen. Op 6 
oktober komt De Populier weer bij 
elkaar voor de herfstactiviteit. 

De kinderen werden een stuk wijzer 
na een ochtend proeven en kijken.

Dag van de gastouder

Gastouders in het zonnetje op 20 september
Donderdag 20 september is de nationale 
dag van de gastouder. Tijd dus om je gast-
ouder in het zonnetje te zetten. Want wie 
anders staat het hele jaar door voor jou en 
je kind(eren) klaar? Wie leest wel honderd 
keer hetzelfde prentenboek voor of gaat elke 
dag met je kind(eren) naar de speeltuin? 
Juist, je eigen gastouder.  Zorg dus voor 
een leuke tekening, een zelfgemaakte taart 
of koop een klein cadeautje om jouw eigen 
rots in de branding te bedanken.

Steeds meer ouders en kinderen kiezen voor 
een gastouder in plaats van een andere ma-
nier van kinderopvang. Logisch, want uit 
onderzoek blijkt dat  gastouderopvang voor 
kleine kinderen de beste vorm van opvang is. 
Ook is het de vorm van opvang waar ouders 
volgens de Nationale Crèchetest het meest 
tevreden over zijn. De kleinschaligheid van 
opvang in een vertrouwde huiselijke omge-
ving en het persoonlijke contact met de gast-
ouder spreekt steeds meer mensen aan.

Voordelig
Vooral nu de overheid bezuinigt op de kin-
deropvang, is gastouderopvang een goed 
alternatief. Bij gastouderopvang betalen ou-
ders alleen voor de opvanguren die zij daad-
werkelijk afnemen. Er hoeft dus niet per dag 
worden betaald, of doorbetaald te worden 

in vakantieperiodes. Ook worden er in het 
geval van gastouderopvang geen dure ac-
commodatiekosten in rekening gebracht. De 
opvang vindt immers plaats in het huis van 
de gastouder of van het kind zelf.

Een flexibeler alternatief!
Geen gehaast om voor half zeven bij de op-
vang te staan of juist later van huis gaan om-
dat de opvang niet eerder open is. Je gastou-
der is flexibel en staat altijd voor je klaar. Dat 
maakt de gastouderopvang zo uniek. Het 
sluit perfect aan bij de eisen en wensen van 
de ouders van nu.

Gastouderopvang; ook iets voor jou?
Maak jij nog geen gebruik van een gastou-
der? Kijk dan eens op de website van Via-
Viela, het grootste gastouderbureau van 
Nederland. Onze gastouders voldoen niet 
alleen aan de wettelijke eisen, maar worden 
ook continu bijgeschoold. Daardoor bieden 
ze net dat beetje extra kwaliteit. Maak zelf 
de keuze voor de gastouder die bij jou en je 
gezin past. Heb je de keuze gemaakt, dan 
helpen Ellen Habraken en Inge Huijbers van 
ViaViela Sint-Oedenrode je graag verder. Zij 
spreken alle gastouders persoonlijk en con-
troleren hun kwaliteit.  
Wil je zelf als gastouder aan de slag? Meld je 
dan ook via de website www.viaviela.nl

Jeugd Olland krijgt nieuw sportveld
De jeugd van Olland kan een nieuw mul-
tifunctioneel sportveld tegemoet zien. Van-
avond is er een informatieavond over het 
onderwerp. Die vindt plaats in De Holm van 
19.00 tot 20.00 uur.

Samen met Welzijn Salus en basisschool 
Sint-Petrus heeft de Dorpsraad uitgezocht 
wat de Ollandse jeugd in het dorp mistte. 
Daar kwam uit dat ze graag een multifunc-

tioneel sportveld zou willen. In het kader 
van het IDOP kan dat worden gerealiseerd. 
Het Integraal Dorpsontwikkelingsplan werpt 
in Olland zijn vruchten af. De bouw van de 
nieuwe Holm is daar een onderdeel van en 
ook de aanleg van het veld past in dat straat-
je. Het veld, waar een kooi omheen komt 
te staan, zal waarschijnlijk worden geplaatst 
op een grasveld naast de parkeerplaats van 
sportpark Ekkerzicht.

GGD’en Brabant en Zeeland bieden 
jongeren gratis soa-onderzoek
Onveilige seks gehad in de vakantie 
of tijdens de intro? Doe een soa-test! 
GGD’en Brabant en Zeeland bieden 
jongeren gratis soa-onderzoek

Jongeren die in de vakantie of tij-
dens de introductieperiode op 
school seks hebben gehad zonder 
condoom en bang zijn voor een soa, 
hoeven niet lang met twijfels rond 
te lopen. Zij kunnen op donderdag 
27 september van 14.00 tot 18.00 
uur in Tilburg en ’s-Hertogenbosch  
terecht tijdens het speciale soa-
inloopspreekuur van de GGD Hart 
voor Brabant. We hopen op deze 
manier de drempel voor jongeren te 
verlagen om zich te laten testen op 
soa. Het is gratis en kan anoniem. 
Een afspraak maken is niet nodig.

Waar en wanneer?
Het inloopspreekuur voor de gratis 
soa-test vindt plaats op donderdag 
27 september a.s. tussen 14.00 en 
18.00 uur bij de GGD in Tilburg, 
Ringbaan West 227 en bij de GGD 
in Den Bosch, Vogelstraat 2. De 
overige locaties waar jongeren tot 
en met 24 jaar die dag terecht kun-
nen zijn: Breda (GGD West- Bra-
bant), Eindhoven (GGD Brabant-
Zuidoost), Goes en Middelburg 
(GGD Zeeland). Voor meer informa-
tie over tijden en locaties kijk www.
sense.info/noord-brabant-zeeland/

Het onderzoek
Om goed op soa te kunnen testen 
is het belangrijk dat er minstens 1½ 
week zit tussen het laatste onveilige 
sekscontact en het onderzoek. Jon-
gens moeten een potje met (och-
tend)urine meenemen, meiden kun-
nen ter plekke een zelftest uitvoeren. 
Zonodig wordt er bloed afgenomen.

Na een week volgt de uitslag via 

een sms-bericht. Als een soa is 
vastgesteld, neemt de GGD con-
tact op om een afspraak te maken 
voor behandeling. 

Sense-jongerenspreekuur
Het hele jaar door kunnen jonge-
ren tot en met 24 jaar met vra-
gen over liefde en relaties, veilig 
vrijen of soa terecht bij de GGD 
Hart voor Brabant. Dat kan door 
het maken van een afspraak voor 
het Sense-jongerenspreekuur via 
0900-369 69 69 (€0,10 per mi-
nuut). Informatie over liefde, rela-
ties, anticonceptie en veilig vrijen is 
ook te vinden op www.sense.info, 
hier kunnen jongeren ook chatten 
of telefonisch advies inwinnen.
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Meldingen

Evenementen

Agenda

Hoort de huisvuilcontainer echt bij mijn woning?
Kijk op de website 

www.sint-oedenrode.nl/Actueel/Laatste nieuws

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

Belangrijke adressen 
en telefoonnummers

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

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

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

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

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

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

Openbare raadsvergadering

De gemeenteraad van Sint-Oedenrode 
vergadert op donderdag 27 september 
2012. De vergadering begint om 19.30 
uur. Op de voorlopige agenda voor deze 
openbare vergadering komen de vol-
gende onderwerpen voor:
- notitie schuldhulpverlening
- rekenkameronderzoek grote projecten
-  straatnaamgeving project Koningsvaren/

Zwembadweg
-  herijking visiedocument De Rooi(s)e 

Draad

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. 0413-481911) 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.

Gevonden en Verloren Voorwerpen

Verloren voorwerpen
- LCD plastic beschermkapje Nikon Camera
- Kluispas Elde College
- Witte mobiele telefoon Samsung
- Sleutels van auto merk Ford en AH-kaartje

Inzameling oud papier

Woensdag 20 september
KVO Nijnsel; papiercontainer aan de ach-
terzijde van de Beckart vanaf 07.00 uur; 

Zaterdag 22 september
Ouderraad basisschool Dommelrode; 
container op parkeerterrein bij cultu-
reelcentrum Mariëndael zaterdag van 
9.00 tot 12.00 uur;

Maandag 24 september
W.s.v. EJOS; oud papier wordt opgehaald 
in de wijken Armenhoef, Dommelrode, 

Eerschot, Haverland en Centrum vanaf 
18.30 uur;

Woensdag 26 september
Basisschool De Springplank; container 
bij school in Julianastraat van 08.00 tot 
13.00 uur;

Permanente inzameling
Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-
tainer tegenover Ollandseweg 98 van 
maandag t/m zaterdag. Tijdens de zo-
mertijd van 08.00 tot 20.00 uur.

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 11 september tot en 
met 17 september 2012 zijn de vol-
gende aanvragen bij de gemeente inge-
komen:
-  Van mevrouw K. Strijbos voor het hou-

den van een straatbarbecue op 22 sep-
tember 2012 in de Roesmontstraat 22 
te Sint-Oedenrode.

Tegen voornoemde binnengekomen aan-
vraag (evenementen)vergunning staat 
nog geen bezwaar open.

Melding vergunningsvrije evenementen
-  Van Veldtoertocht WTC Beek en Donk 

voor het gebruik maken van de moun-
tainbike route van WTC Dommeldal op 
4 november 2012 om 12.00 uur.

Verkeersmaatregel
In verband met een straatbarbecue is de 
Roesmontstraat op 22 september 2012 
van 17.00 tot 01.00 uur afgesloten voor 
het verkeer.

Vergunningen

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Sint-Martenstraat 10 5491 EN 10-09-2012 Plaatsen dakkapel
Sluitappel 83 5491 TS 04-09-2012 Plaatsen verlicht bedrijfslogo
Lieshoutseweg 80 a 5491 RR 04-09-2012 Kappen 30 houtopstanden
Boskantseweg 13 5492 BT 05-09-2012 Vervangen kozijn
Bikkelkampen 17 5491 RE 10-09-2012 Gewijzigd oprichten   
     sleufsilo met mestkelder
De Geerstraat 13 5491 CK 12-09-2012 Plaatsen overkapping
Spierkesweg 11 5491 RJ 03-09-2012 Bouwen afzuigkanaal en  
     wijziging op eerder 
     verleende vergunning
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
   verzonden 
Alfred Nobelstraat 5 5491 DB 14-09-2012 Bouwen wasstraat en 
     legaliseren interne 
     verdiepingsvloer
Nijnselseweg 17 5492 HD 18-09-2012 Kappen van 1 treurwilg, 
     onder voorwaarde van herplant.
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting Postcode Omschrijving
Weverspad 2 5491 RL Veranderen van testbaan ingevolge het Besluit  
   algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.
Pearl S. Buckstraat 5491 DG Veranderen van productiewerkplaats met  
   kantoor ingevolge het Besluit algemene 
   regels voor inrichtingen milieubeheer.
Bovengenoemde meldingen liggen gedurende twee weken ter inzage.

Verleende exploitatievergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
   verzonden 
Laan van Henkenshage 5 5492 BH 10-09-2012 Exploitatievergunning   
     Sporthal de Streepen
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Procedures

Ter inzage en informatie
De op de procedure betrekking heb-
bende stukken liggen voor iedereen ter 
inzage op het gemeentehuis aan het 
Burgemeester Wernerplein 1 in Sint-
Oedenrode. Voor informatie kunt u zich 
wenden tot het publieksplein, tijdens 
werkdagen geopend van 9.00 uur tot 
12.30 uur en telefonisch bereikbaar 
onder nummer (0413) 481911. Op ver-
zoek kan, tegen betaling van leges, een 
kopie van de ter inzage gelegde stukken 
worden verkregen. 

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

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

het bezwaar indient

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

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

Het indienen van een bezwaarschrift 
schorst de werking van ons besluit niet. 
Het kan zijn dat u van mening bent dat 
hierdoor een onaanvaardbare situatie 
ontstaat, die zo spoedeisend is dat op 
korte termijn een voorlopige voorzie-
ning moet worden getroffen. In dat geval 
kunt u de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 
Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch
schriftelijk verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen (art. 8:81 Awb) 
Voor het indienen van een verzoek om 
voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd. 

Verkeer

Afritten Sint-Oedenrode 26 september 
van 22.00 tot 06.00 uur afgesloten.

In verband met werkzaamheden worden 
de afritten Sint-Oedenrode op 26 sep-
tember tussen 22.00 tot 06.00 uur afge-
sloten voor verkeer. De ene afrit wordt 
na de andere afrit onder handen geno-

men. Sint-Oedenrode blijft dus altijd be-
reikbaar. Het verkeer wordt doorgeleid 
naar de volgende afrit en van daaruit 
weer terug naar Sint-Oedenrode geleid. 

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Ramkraak Attent Boskant

Vorige week woensdag vroeg heeft er een 
ramkraak plaatsgevonden bij de supermarkt 
Attent in Boskant. 

Rond 4.00 uur reed een auto naar binnen. 
Dieven gingen er na een paar minuten weer 
vandoor. Hun auto werd op de weg richting 
Best teruggevonden. Ze hadden pakken si-
garetten buit gemaakt. De schade is enorm. 
In de winkel werden stukken bumper en een 
achterlicht gevonden. De politie heeft de 
zaak in onderzoek

Brand in camper bij garage Oerlemans

Woensdagavond rukte de brandweer rond 

22.15 uur met groot materieel uit naar een 
uitslaande brand bij een garagebedrijf aan 
de Lieshoutseweg in Sint-Oedenrode. Het 
bleek echter te gaan om een camper welke 
volledig in brand stond en de showroom 
van het bedrijf aanstraalde. De brandweer 
ging het vuur met schuim te lijf en wist bin-
nen enkele minuten de metershoge vlam-
men te doven.

De brandweer wist hiermee te voorkomen 
dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen 
showroom van het bedrijf. Wel blakerde de 
muren in de nabije omgeving van de cam-
per zwart. De brand trok veel bekijks, mede 
hierom sloot de politie de gehele Lieshoutse-
weg af om alle nieuwsgierigen op afstand 
te houden. Vanwege het vermoeden van 
brandstichting is de politie een uitgebreid 
onderzoek gestart. Tekst en foto: Persburo 
Sander van Gils

Busje slaat over de kop op A50

De bestuurder van een bestelbusje is zater-
dagnacht met de schrik vrijgekomen toen hij 
met zijn busje op de A50 over de kop vloog. 
Het eenzijdige ongeval gebeurde omstreeks 
02.25 uur, ter hoogte van de brug bij Sint-
Oedenrode, in de rijrichting van Veghel. 

Daar raakte de man door onbekende oor-
zaak de macht over het stuur kwijt, sloeg 
over de kop, waarop het busje op de kop 
op de A50 belandde. De man kon op eigen 
kracht uit het voertuig komen; ambulance-
broeders hebben de man nagekeken maar 
hij markeerde niets. Tijdens dit ongeval was 
de volledige rijbaan geblokkeerd voor het 
verkeer. www.112brabantnieuws.nl,

Twee botsingen op A50 bij Son en 
Breugel 

Op de snelweg A50 zijn zaterdagochtend 
meerdere voertuigen met elkaar gebotst. De 
snelweg is gedeeltelijk afgesloten geweest 
in de richting van Oss en Eindhoven, alleen 
de linkerrijstrook was open. 

Ongeveer een halve kilometer verder, bij de 
afrit Son en Breugel zijn vier personenauto’s 
en een vrachtwagen betrokken geweest bij 
een botsing. Ook over deze botsing ontbre-
ken details. Of de twee ongevallen iets met 
elkaar te maken hebben, is niet duidelijk. 
Volgens de politie zijn er geen gewonden 
gevallen. www.112brabantnieuws.nl

Hart voor 
Rooi/PvdA
De achterbanbijeenkomst 
van Hart voor Rooi/Partij 
van de Arbeid is op maan-
dag 24 september om 20.00 
uur in de commissieka-
mer van het gemeentehuis 
(witte vleugel). Verdere info 
over Hart voor Rooi/Partij 
van de Arbeid vindt u op  
www.hartvoorrooipvda.nl 

DGS 
Maandag 24 september 
2012  om 20.00 uur is er 
een achterbanvergadering 
van DGS in het vergader-
zaaltje van 
Brasserie de Beleving aan 
de Hertog Hendrikstraat te 
Sint-Oedenrode. Secreta-
riaat J. Beerens. Eventuele 
vragen via website: 
www.dgs-rooi.nl

Politieke bijeenkomsten

VVD
De VVD raadsleden nodigen 
u van harte uit om samen 
met hen en andere VVD-
leden van gedachten te wis-
selen over actuele politieke 
onderwerpen die behandeld 
worden in de aankomende 
raadsvergadering. Het Poli-
tiek café is voor iedereen 
toegankelijk en start met 
een politieke rondvraag. 
Graag tot ziens op dinsdag 
25 september om 20.00 uur 
in Café ‘t Pumpke.

Veiligheidsregio Brabant-Noord

De Veiligheidsregio Brabant-Noord is een gemeenschappelijke regeling  waarin de gemeenten in 
Brabant-Noord samenwerken op het gebied  van brandweerzorg, rampenbestrijding & crisisbeheersing, 
geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en het gemeenschappelijk meldcentrum. 

Het Dagelijks Bestuur maakt bekend dat het Algemeen Bestuur de volgende besluiten hee    vastgesteld: 
1. Sociaal Plan inclusief aanvullingen op het Sociaal Plan (in werking  per 1 januari 2011)
2. Rechtsposi  eregeling Brandweer Brabant-Noord (in werking  per 1 januari 2011)
3. Periodieke verhoging zonder beoordeling (in werking per 1 januari  2012) 
4. Jaargesprekken beroeps en vrijwilligers (in werking per 1 januari  2012) 
5. Verzuimprotocol (in werking per 1 januari  2012) 
6. Vaststelling verplichte verlofdagen (in werking per 1 januari  2012)
7. instelling externe bezwarencommissie (in werking per 29 juni 2011)
8. Algemene voorwaarden Veiligheidsregio Brabant-Noord (in werking per  1 mei 2012)
9. Archiefverordening (in werking  1 dag na deze bekendmaking)

Voorts hee   het Dagelijks Bestuur de volgende besluiten vastgesteld:
10. Besluit informa  ebeheer (in werking  1 dag na deze bekendmaking)
11. Algemeen mandaat-volmacht- en mach  gingsbesluit (in werking per 1 januari 2011)
12. Aanwijzingsbesluit toezichthouders (in werking per 1 januari 2011)
13. Inkoop- en aanbestedingbeleid (in werking per 1 januari 2012)
14. Treasurystatuut (in werking per 1 januari 2011)
15. Aanwijzingsbesluit toezichthouders (in werking per 1 januari 2011)
16. Richtlijn klachtenregeling (in werking per 1 januari 2012)

Alle besluiten en regelingen liggen ter inzage bij het Veiligheidsbureau van de Veiligheidsregio Bra-
bant-Noord, Orthenseweg 2b,  5212 XA ’s-Hertogenbosch, tel. 088-0208208. 

’s-Hertogenbosch , 12 september 2012. 
Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord,
drs. K.G. Tuitjer MCM CMC, mr. dr.  A.G.J.M. Rombouts
secretaris voorzi  er

Geen spoed, wel politie?
Bel 0900-8844

Naam: Myrthe Willems
Leeftijd: 18 jaar

Welke studie volg je? 
“Ik volg een tweejarige fotogra-
fie opleiding en zit nu in mijn 
examenjaar. Op dit moment loop 
ik een half jaar stage bij 
DeMooiRooiKrant.”

Waar volg je de studie?
“Ik studeer aan het Koning Wil-
lem 1 College Den Bosch.”

Wat vind je leuk aan de studie en 
wat minder?
“Het leuke aan de studie is dat 
je vooral je creativiteit kwijt kunt.  
Daarnaast hoef je niet eindeloos 
lang te leren om je studiepunt te 

behalen.  Die punten behaal je 
juist door aan projecten te wer-
ken, en geloof mij, daar gaat 
vaak wel enige tijd in zitten. Re-
search doen, concept schrijven, 
schetsen, het eindproduct maken 
en daarna nog presenteren, het 
hoort er allemaal bij. Wanneer 
het ene project is afgerond krijg 
je een periode van trainingen en 
algemene vakken waar je ook 
voldoendes voor moet zien te 
halen. Aan het einde heb je dus 
verdeeld over het jaar ongeveer 
vijf tot zes projecten gehad. Zo 
ben ik dus bijvoorbeeld druk be-
zig geweest met een expositie of 
een reportage over een ambacht.
Het nadeel aan de opleiding vind 
ik het sjouwwerk.  Je moet vaak 
een laptop, camera en soms ook 
nog een statief mee zien te krij-
gen naar school.  Daar loop je dan 
ook de hele dag mee te sjouwen 
als je geen kluis hebt.  Wanneer je 
dan ooit op school aankomt zeg-
gen ze doodleuk “Dat hebben 
we vandaag niet nodig.” Ja.. dan 
heb je bij mij in ieder geval een 

probleem, haha.”

Wat wil je na je studie gaan 
doen?
“Na mijn studie wil ik een op-
leiding journalistiek gaan volgen 
in Tilburg. Ik kan niet wachten 
om daar aan te beginnen, alleen 
moet ik dan eerst nog door de lo-
ting zien te komen. Op hoop van 
zegen! Ik geef deze rubriek door 
aan: Susan Vos.”

Kofferen 23
5492 BL Sint-Oedenrode

Postbus 9
5490 AA Sint-Oedenrode

Tel.: 0413-420190
Fax: 0413-420199

info@vdberk-assurantien.nl
www.vdberk-assurantien.nl

RECLAMEWEBSITES
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Ruud van de Pol
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Van kinds af aan ben ik opgegroeid met jazz. Dat kwam zo: mijn oudste 
broer en ik schelen 14 jaar en toen ik voor het eerst besef had van muziek 
was hij al aan de jazz. En niet zomaar wat, nee, de echte hardcore moest 
het wezen: Bebop, met Charlie Parker en Charles Mingus voorop. Dat 
zegt u hoogstwaarschijnlijk niets - de jazz-adepten zijn dun gezaaid – 
maar die klanken vulden ons ouderlijk huis, meestal wanneer mijn ouders 
weg waren of wanneer er aanleiding was voor een feestje voor mijn ou-
dere broers en zussen. De woeste uithalen van alt- en tenorsaxen galm-
den door de kamers, afgewisseld door de “zoetgevooisde” (Willem Duys) 
stemmen van Ella Fitzgerald en Sarah Vaughan. Hedendaagse, zichzelf 
jazzzangeressen (woord met 3 z-en achter elkaar, hoge woordwaarde) 
noemende toonkunstenaressen kunnen toch gewoon niet voor den dag 
komen zonder zich uitvoerig in die Amerikaanse diva’s te hebben ver-
diept? Zoek eens op Youtube, met name die Sarah met haar zwoele, zui-
vere en sexy stemgeluid, ’t is allemaal nog te vinden. Onze meiden thuis 
waren er gek op en probeerden haar te imiteren, vaak met verrassend 
resultaat. En als mijn broer zijn studievrienden over de vloer had, liet hij 
mij een raar dansje opvoeren op de klanken van Art Blakey. Ik kan me 
van mijn prilste jeugd niet veel andere muziek herinneren, Elvis was niet 
bepaald geliefd maar ene Trini Lopez, ja die werd wel geapprecieerd door 
het vrouwelijk deel van onze familie. Overdag stond de radio voor de hulp 
in de huishouding op Arbeidsvitaminen en dan hoorde je de Selveras (de 
Diligence) of de Spelbrekers (Kleine kokette Katinka). En toen ik ’n jaar of 
twaalf was kwam Radio Luxemburg onder de aandacht. Moeilijk te vin-
den op je transistor – “wat is dat, ome Pieter?”- maar door het gekraak 
en geruis hoorde je de nieuwste hits, stiekem ’s avonds in bed. En opeens 
waren daar The Beatles! “Un coup de foudre”, zeggen de Fransen, blik-
semse liefde, liefde op het eerste gezicht of gehoor. Totaal anders dan 
de zoete Amerikaanse bakvishitjes als die van de Everly Brothers en an-
dere gephotoshopte eikels met overgeproportioneerde vetkuiven. Totale 
revolutie werd het, met hysterische taferelen en onhandig optredende 
dienstkloppers. Als een olievlek spreidde de popmuziek zich uit en maakte 
mijn generatie gelukkig en hield ons mateloos bezig. Toen ik op kamers 
ging wonen zat ik midden in Led Zeppelin en Yes, psychedelische muziek 
met een hoog herkenningsgehalte en ook nu nog gaat de knop naar hard 
wanneer ik ze hoor.
Toch viel ik om de zoveel jaren altijd weer terug op that good old jazz, 
ik denk omdat ik daar in mijn vroegste jeugd mee ben opgegroeid en 
het altijd heb geassociëerd met gezelligheid en nonconformisme. Die hele 
scene speelde zich toch voornamelijk af in de marge, ging vaak gepaard 
met drank en drugs, met modern art en werd gekoesterd in kringen van 
intellectuelen en schrijvers. In mijn studententijd woonde ik vlakbij Café 
Wilhelmina in Eindhoven. ’n Prachtige bruine kroeg, maar al te vaak ge-
domineerd door de linkse ideologen van toneelgroep Proloog en pop-
groep Bots. Heel intolerante en drammerige typetjes waren ze eigenlijk en 
ze hebben veel potentiële klanten buiten de deur weten te houden. Soit! 
Ik schrijf dit omdat Willem, de uitbater, een groot kenner van jazz was en 
werkelijke wereldsterren in zijn kroeg wist binnen te halen. Met m’n laat-
ste guldens kocht ik dan toegangskaartjes (had bijna geen geld meer over 
voor consumpties) en verheugde me dagen van tevoren op een concert 
van Dexter Gordon of Ben Webster. Als ik dan in de keuken nog snel een 
pannetje spaghetti in elkaar stond te flansen, hoorde ik door het open 
raampje de riedeltjes en toonladders vanuit de binnenplaats van het café, 
zo gedisciplineerd waren deze muziekgiganten. Daarna zat ik, pole posi-
tion, achter de VIP’s gekluisterd naar de onvoorstelbare improvisaties van 
de altijd maar weer tijdelijk samengestelde jazzcombo’s te luisteren. Ooit 
was er de blinde Spaanse pianist Tete Montoliu, die zijn publiek ademloos 
liet genieten van zijn virtuositeit. In de pauze stond hij op en knalde met 
zijn kop tegen de microfoonstang die uit het plafond kwam. Het publiek 
slaakte een angstig kreetje, wellicht uit schaamte, maar Montoliu sprak: 
“I’am sorry ladies and gentlemen, I knew it was there but Dutch jenever 
made me forget.
Tegenwoordig luister ik alleen nog jazz wanneer ik bij mijn broer ben, te 
weinig dus……
Mijn zusje Betty heeft nog ooit een zangopleiding gevolgd aan het con-
servatorium. Zij hield van Ella en van Sarah, los van haar klassieke oplei-
ding. Van haar is dit recept:
Ajam smoor
4 kippenbouten (scharrel, anders houd je niks over)
2 uien, 2 tenen knoflook, 3 dl ketjap manis, 1 kopje geweekte nasikruiden
1 liter bouillon, 1 volle eetl. sambal badjak (Koningsvogel), maizena
Bak de bouten rondom bruin in wat olie, haal uit de pan. Bak nu de fijnge-
snipperde ui en op het laatst de knoflook lichtbruin. Voeg weer de kip en 
alle overige ingrediënten toe. Laat lekker snotgaar worden op matig vuur. 
Bind af met wat maizena. Betty gaf er frisse komkommer bij.

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

All that jazz

Kartuizer koorbank in het centrum van Olland

Slechts twee jaar in Olland verblij-
ven en bijna zes eeuwen later nog 
genoemd worden. Er zijn niet veel 
mensen die dat lukt. De Kartuizer 
monniken zijn daar wel in geslaagd. 

In het jaar 1465 bouwden zij in 
Olland een klooster. Waar pre-
cies, is nog onderwerp van on-
derzoek. Zij verbleven er slechts 
twee jaar voordat zij weer verder 
trokken. Toch is hun korte aan-
wezigheid niet onopgemerkt ge-

bleven vertelt Henk Prins van 
het Roois Cultureel Erfgoed. “De 
Stichting Kartuizerklooster Sinte 
Sophia van Constantinopel heeft 
in nauwe samenwerking met de 
stichting Roois Cultureel Erfgoed 
een project in uitvoering: 'Kartui-
zerklooster onthult geheimen aan 
de Dommel'. De geschiedenis van 
de kartuizers in de Meierij wordt in 
boekvorm uitgegeven. Daarnaast 
hebben verschillende ondernemers 
producten ontwikkeld en er is aan-

dacht voor landschapskunst.”

Tot voor kort herinnerde alleen 
de naam 'Karthuizerweg' aan het 
voormalige klooster in Olland. 
De laatste jaren is er echter weer 
steeds meer aandacht voor de 
kloosterorde van de Kartuizers. Zo 
werd in april van dit jaar tijdens de 
open dag van 'De Boelaers-Hoe-
ve' uitgebreid aandacht besteed 
aan kartuizer producten. In mei 
jl.  werd het kunstwerk van Pien 
Storm van Leeuwen onthuld. Haar 
kunstwerk 'De bank en steen met 
een gedicht' kwam in het land-
schap te staan (Hoefje) waar de 
Kartuizers 547 jaar geleden woon-
den en werkten. Maar de stichting 
Roois Cultureel Erfgoed wil de 
identiteit van Olland als kartuizer-
dorp verder versterken.

Koorbank en de Holm
De beeldend kunstenaar Huub 
Thorissen uit Boxtel ontwierp een 
koorbank. De stichting Roois Cul-
tureel Erfgoed zet zich in om geld 
bij elkaar te krijgen om deze koor-
bank in Olland te krijgen. Daar-
voor is een verzoek ingediend bij 
de stichting Streekrekening Het 
Groene Woud. De gemeente heeft 
al een bijdrage in het kader van 
de IDOP Olland toegezegd voor 
dit project. Het is de bedoeling 
van de stichting om de koorbank 
tegelijkertijd met de opening van 
de nieuwe Holm in het begin van 
2013 in gebruik te nemen.

Kunst tussen de koeienvlaaien

Kunst tussen de koeienvlaaien. 
Landelijker kan het niet, maar dat 
is dan ook de bedoeling van het 
project Euro Land Art, een initi-
atief van ZLTO en het Beeldend 
Kunstenaars Collectief. Zij streven 
er naar om kunst te verweven met 
het landschap. Vijf jaar geleden 
streek het idee neer in Sint-Oe-
denrode, in de ‘voortuin’ van fa-
milie Wiersma tussen het Cathe-
lijnepad en de Dommel in. 

Afgelopen zondag werd de cirkel 

rond gemaakt. Evenals de twee 
grote, blauwe tafels die daar sym-
bool voor staan. Vijf jaar geleden 
zette kunstenares Ellen Rijk de 
meubelstukken neer als begin van 
een serie. De komende weken 
staan ze er weer. Zondag werd het 
thema ‘kunst in het buitengebied’ 
nogmaals aangesneden aan de 
ronde tafel. Ook de voorleeskam-
pioene van Sint-Oedenrode, Evi de 
Beer, was van de partij. Zij mocht 
voorlezen en mee luisteren naar 
Rijk en een handvol gesprekspart-

ners. 

De laatste jaren hebben er regel-
matig kunstwerken gestaan in 
het weiland. Wiersma: “Destijds 
zijn we er voor benaderd en daar 
wilden we graag aan meewerken. 
Vandaag hebben we het er onder 
meer over hoe dat bevallen is. Naar 
mijn weten goed, want we hebben 
veel  positieve reacties gekregen 
van de Rooienaren die hier voorbij 
komen. We willen de mensen mee 
laten genieten.” 

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service

Supersnel glasherstel!

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

Alfred Nobelstraat 6, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-479104 www.autochristiano.nl
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Albert Heijn viert 125-jarig bestaan ook in Sint-Oedenrode

De bekendste supermarktketen 
in Nederland bestaat dit jaar 125 
jaar. Veel mensen is dat niet ont-
gaan, want er komen flink wat 
reclames voorbij van de kruide-
nierszaak. Ook het filiaal in Sint-
Oedenrode staat stil bij het feest-
moment. Daar zorgt filiaalhouder 
Ger Koopman wel voor. 

De uit een Oostzaans kruideniers-
nest afkomstige Albert Heijn – ge-
boren op 15 oktober 1865 - was 
de grondlegger van de gelijkna-
mige supermarktketen. Hij nam 
op 27 mei 1887 (zijn trouwdag) 
de kruidenierswinkel van zijn va-
der Jan Heijn in de Kerkbuurt van 
Oostzaan over. Het werd een 
groot succes, waardoor hij acht 
jaar later een filiaal kon openen in 
Purmerend.

Al vanaf 1895 legde Heijn zich 
naast de verkoop tevens toe op 
de productie van levensmiddelen. 
Zo werden in de keuken van een 
herenhuis in Zaandam koekjes ge-
bakken en koffie werd gebrand 
achter de winkel in Oostzaan.   
Heijn gaf de leiding over het be-
drijf in 1920 over aan zijn zoons 
Jan Heijn en Gerrit Heijn, en zijn 
schoonzoon Johan Hille. Later 
zouden zijn kleinkinderen Albert 
en Gerrit Jan Heijn het familiebe-
drijf verder uitbouwen tot het im-
perium wat het nu is. 

De komende week staat Albert 
Heijn Sint-Oedenrode stil bij het 
heugelijke feit. Dat zal voor zowel 
personeel als de klanten te merken 
zijn. Koopman: “De directie heeft 
besloten om het jubileum per filiaal 
te vieren. We hebben een bedrag 

gekregen wat we daar aan mo-
gen besteden. Ik heb het perso-
neel zelf laten beslissen. Een heuse 
feestcommissie heeft bijvoorbeeld 
bedacht dat aanstaande dinsdag-
avond de ouders en andere fami-
lieleden op bezoek mogen komen 
om te zien hoe het bij ons reilt en 
zeilt.” Het zal aardig druk worden, 
want Albert Heijn Rooi heeft zo’n 
kleine 70 man personeel, variërend 
in leeftijd van 14 tot 58 jaar.

Op woensdag is het kinderdag. In 
de middag komt een clown langs 
om de kleinsten te vermaken. Een 
dag later brengt een diëtist een be-
zoek aan de winkel. Iedereen die 
wil mag zich aansluiten om advies 
te vragen over voeding wat in de 
winkel verkrijgbaar is. Vooraf tele-
fonisch aanmelden is gewenst. 

OBS de Springplank vraagt 
vrijwilligers
Ben jij handig? Basisschool de 
Springplank is op zoek naar een 
klusjesman/-vrouw voor kleine 
hand- en spandiensten. 

De Springplank is een openbare 
basisschool in de wijk Kienehoef 
waar tal van klusjes te doen zijn. 
De werkzaamheden bestaan uit 
onderhoud en kleine reparaties in 
en om de school, variërend van 
schilderwerkzaamheden tot on-

derhoud van hang- en sluitwerk. 
De Springplank biedt afhankelijk 
van het aantal uren een kleine on-
kostenvergoeding. Het aantal uren 
zal in overleg worden bepaalt. 

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

Gezocht:

Shopmedewerker m/v
Voor ons tankstation in Sint-Oedenrode hebben we 
plaats voor een student m/v voor in het weekend

Zijn/haar taken zullen bestaan uit het bijhouden van de 
Esso shop en kassadiensten. 

Stuur je sollicitatie naar: 

Esso Bongers B.V. 
Schijndelseweg 19

5491 TA  Sint-Oedenrode 
tel: 0413-478709

Personeel

It must be musIc

zondag 23 september 
vanaf 17.00 uur

bij café Oud Rooy   
sint-Oedenrode
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Nijverheidsweg 24, 5492 NK Nijnsel 
Tel: (0413) 474 059, Fax: (0413) 470 200, info@garagemarkgraaff.nl

24

Handelsweg 27
5492 NL  Sint-Oedenrode

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

14

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

12

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

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal

11

Magazijn uitverkoop 
zondag 28 oktober 11.00 - 15.00 uur!!
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Industrieweg 31
T 0413 490790

Bedrijventerrein Nijnsel

HUYBERTS-KEUKENS.NL

Zie ook onze aangepaste openingstijden 
tijdens de vakantieperiode op onze website

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

25

        

 

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

Leren vloeren en wanden- houten vloeren

Nijverheidsweg 4
5492 NK 

Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476805

Bedrijventerrein Nijnsel 
www.vennotex.nl

 t/m september hoge korting op:
4

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

Voor het compleet reiningen van uw auto

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

Info@carcleaningvanlaarhoven.nl

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

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

www.ikar-keukens.nl
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Groene voetstappen voor kinderen van de Odaschool

De Odaschool heeft op donder-
dag 13 september haar jaarlijkse 
sponsorloop gehouden. Voor het 
goede doel, want dat is altijd de 
gedachte achter dit evenement. 
Wethouder René Dekkers opende 
de sponsorloop door een groen 
‘lint’ van klimop door te knippen. 
Dit was tevens het startsein voor 
de kinderen om te gaan lopen. 
Dhr. Dekkers liep een ronde mee 
om te kinderen aan te moedigen.

Er werd dit jaar voor 2 doelen ge-
lopen. Als eerste voor Stichting 
‘My book Buddy’ welke schoolbi-
bliotheken opzet in ontwikkelings-
landen. Door deze actie is aan-
dacht geschonken aan het feit dat 
veel kinderen in de wereld geen 
beschikking hebben over boeken, 
zoals wij dat hier gewend zijn.   

Het andere doel van de sponsor-
loop is het bevorderen van de ver-
keersveiligheid rondom de school. 
Een speciale werkgroep gaat onder-
zoeken welke maatregelen nodig 

zijn om de veiligheid te verbeteren. 
Kinderen van de Odaschool heb-
ben hierover aan de start van het 
schooljaar al nagedacht. Bijvoor-
beeld het invoeren van een tolweg 
rondom school en betere oversteek-
plaatsen. Vaak werd ook genoemd 
dat er meer naar school gefietst of 
gelopen moet worden, waardoor er 
minder auto’s rond de school zijn. 
Dat is dan ook weer beter voor het 
milieu, groener zeg maar. 
Vandaar ook dat alles groen was 
tijdens de sponsorloop; ranja, ap-
pels, stempelkaarten noem maar 
op. Zelfs de kinderen, ouders en 
leerkrachten hadden voor de ge-
legenheid groene kleding aange-
trokken om het groene thema uit 
te dragen.  De kinderen verza-
melden dit jaar dan ook  ‘groene 
voetstappen’ in plaats van stem-
pels. 4 paar ‘groene voetstappen’ 
afgetekend was 1 kilometer.  Vele 
kilometers zijn er gelopen of zelfs 
gerend door de allerkleinsten van 
groep 1 tot en met de oudere kin-
deren van groep 8. 

Aan de inwendige mens was 
ook gedacht. Wie honger had of 
dorst, kon in de bar terecht voor 
soep, broodje knakworst of iets 
lekkers te drinken. Albert Heijn 
Sint-Oedenrode heeft een groot 
deel van deze producten aange-
boden, zodat de opbrengst van de 
bar naar het goede doel gaat.  

Het bedrag dat door de kinderen 
is opgehaald, wordt op 3 okto-
ber tijdens de aftrap van de Kin-
derboekenweek bekend gemaakt 
door een vertegenwoordiger van 
de stichting ‘My Book Buddy’. De 
opbrengst van vandaag was in elk 
geval een geslaagde en bovenal 
zeer gezellige middag voor jong en 
oud.  

Wat bomen weten

Poëzie van Kees Hermis in de 
bibliotheek
Van 14 september tot en met 27 
oktober 2012 is er in de biblio-
theek in Sint-Oedenrode poëzie 
van Kees Hermis te bewonderen. 
Kees woont en werkt sinds 2009 
in Sint-Oedenrode. Hij plaatst ie-
dere week een gewicht in DMRK.

In 2007 verscheen de gids van 
de natuurgebieden van Brabants 
Landschap. Aan dit handboek 
droeg Kees Hermis een achttal 
gedichten bij over Nederlandse 
bomen. Bij elk gedicht maakte fo-
tograaf Huub Smeding een foto. 
Beeld en poëzie vonden elkaar in 
een reeks unieke combinaties die 
onder de titel Wat bomen weten 
de komende tijd in de bibliotheek 
zullen worden geëxposeerd. De 
tentoonstelling zal verder bestaan 

uit een serie van 8 gedichten over 
bomen in het landschap.

Kees Hermis debuteerde in 1977 
met de dichtbundel Vrijgesproken 
en brak definitief door in 1984 met 
de bundel Van aardse zijde. Hij pu-
bliceerde daarna vrijwel uitsluitend 
poëzie, waaronder in 1995 De 
dood weersproken die ook op cas-
sette verscheen. Daarnaast maakte 
hij ook houtsculpturen. Het werk 
van Kees Hermis is gratis te be-
zichtigen tijdens openingsuren 
van de bibliotheek. Entree: gratis 
Meer info: www.bibliotheekmeie-
rij.nl Openingstijden: maandag en 
vrijdag 14.00 – 20.00 uur dinsdag 
t/m donderdag 14.00 – 17.30 uur 
zaterdag 10.00 – 13.00 uur. 

Swingender kan een schooljaar niet beginnen
Maandag en dinsdag werd op Ba-
sisschool de Kienehoef flink mu-
ziek gemaakt. Per klas waren op de 
eerste dag verschillende workshops 
te volgen die in het teken stonden 
van muziek. Er werd niet met echte 

instrumenten geluid geproduceerd, 
maar juist met ongewone voorwer-
pen. Zo was groep 5 druk in de weer 
met buizen en teenslippers, terwijl 
groep 1 en 2 kikkergeluiden maak-
ten met ballonnen. Ze prepareerden 

zich voor het grote buitenconcert 
op dinsdagmiddag.

Het was voor de leerlingen één 
groot feest. Op maandagochtend 
hadden ze “shakers” gemaakt en 

een rap aangeleerd, wat ze dan ook 
graag ten gehore wilden brengen. 

Rianne van Uden vertelde over 
deze bijzondere maar leerzame dag. 
“We wilden een feestelijke opening 
van het nieuwe schooljaar. Dit pro-
ject hebben we op internet gevon-
den en het viel gelijk in de smaak, 
echt wauw.” Het team Fort van de 
Verbeelding verzorgt dit project en 
regelt in principe alles. “Dat het een 
gezamenlijke activiteit is met de 
gehele school maakt het ook extra 
leuk”, glimlacht Rianne. 

Maar er werd niet alleen met on-
gewone muziekinstrumenten ge-
speeld. Tussen de middag hield 
het ‘echte’ instrumentenorkest 
een generale repetitie in de aula. 
Een drumstel, xylofoons, gitaren, 
blokfluiten, er zaten allerlei instru-
menten tussen die de kinderen 
dolgraag wilden bespelen. Het or-
kest bestond uit leerlingen van de 
basisschool en een aantal ouders.  

Het hoogtepunt vond plaats op 
dinsdagmiddag. Het schoolplein 
werd omgetoverd tot pop arena. 
De hele school trad op voor het oog 
van ouders en leraren. Swingender 
kan een schooljaar niet beginnen.
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Uit Brits onderzoek van Benenden Healthcare, blijkt dat mannen bij-
na 10 kilo zwaarder worden nadat zij vader zijn geworden. Te weinig, 
bewegen, slapeloze nachten, kant-en klaarmaaltijden in verband met 
tijdgebrek zijn de oorzaak van dit groeiende probleem. Waar de kin-
ders,  pa vroeger nog een paar inhammen bezorgde (tenminste dat 
werd ons vertelt),en wat grijze haren, lijken zij nu mede verantwoor-
delijk voor zijn buikje, en groeiende onderkin. 

Uit het onderzoek van het Britse bedrijf blijkt dat het vaderschap ge-
combineerd met een drukke baan, zijn tol eist. Zes op de tien vaders 
vertelde dat zij niet in vorm waren. Een op de vijf gaf toe weleens in 
slaap te vallen tijdens het voorlezen van de kinderen en 42% maakte 
gebruik van energiedrankjes om de dag door te komen. In het slaap-
gebrek lijkt een grootte oorzaak voor overgewicht te schuilen. Door 
te weinig slaapuren lijken hormoonschommelingen te ontstaan, die 
overgewicht in de hand werken.

Waar een aantal jaar geleden vooral de moeders gebukt gingen onder  
het eisenpakket dat de maatschappij aan hen stelde, lijkt het nu ook 
voor vaders soms teveel te worden. Het gezin, een drukke baan, vrien-
den en daarnaast goed voor zichzelf  zorgen, lijkt soms onmogelijk.  
In mijn praktijk hoor ik juist vaak dat mannen het moeilijk vinden om 
de balans te vinden. De enige oplossing is: af en toe pas op de plaats 
nemen, wat tijd voor jezelf. En waar kan dat nou beter dan in de sport-
school, op het voetbalveld, de tennisbaan, het hockeyveld of gewoon 
lekker in de buitenlucht, sportschoenen aan en gaan. Even je verstand 
op nul en energie opdoen……voor weer een nieuwe (slapeloze) nacht.

In Balans...
Column door:
Kim Rijkers

Zwangere mannen

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Ko�eren 24
5492 BN  Sint-Oedenrode

06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

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

Koopjes vanaf 
€ 5,00

Nu weeR 
vOlOp NIeuwe 

cOllectIe 
bINNeN!!!

Iedereen bedankt 
voor de leuke reacties 

die we hebben 
ontvangen tijdens 

de opening van onze 
nieuwe winkel.

Heuvel 38a
5492 AD Sint-Oedenrode

06-22856471

DE NIEUWE 
NAJAARSCOLLECTIE 

IS BINNEN! 

Kom snel kennismaken! 
Tegen inlevering van deze originele 

coupon krijgt u een benzinevergoeding 
van € 5,00 als korting op uw aankopen. 

De koffie staat klaar!
Maximaal 1 per klant

UITNODIGING

Oud-leerlingen 
Odaschool komen 
samen
Afgelopen zaterdag vond er een 
reünie plaats van oud-leerlingen 
van de Odaschool. Onlangs werd 
een foto van groep zes op Face-
book geplaatst. De groep, waar-
van de meeste 25 jaar zijn of deze 
jaargang 25 worden, zag dat er 
veel leuke reacties kwamen op de 
foto. Daarom werd besloten om de 
koppen bij elkaar te steken en een 
reünie te organiseren. Marc van 
der Kallen, Loes van der Heijden, 
Frank van der Heijden, Lieke van 
Zutven en Bob Heijmans namen 
het heft in handen. Zaterdag vond 
een barbecue plaats. Er waren zelfs 
enkele oud leraren aanwezig en 
dat maakte de sfeer extra bijzon-
der. Aangezien niet iedereen meer 
in Sint-Oedenrode woont, was er 
zeker sprake van verrassende ont-
moetingen. Het leverde ook nog 
eens interessante en humoristische 
gespreksstof op. Wat de één name-
lijk heeft onthouden van vroeger is 
de ander vaak alweer vergeten.  

Fonds verstandelijk gehandicapten 
vraagt collectanten
Onze jaarlijkse collecte is van 23 
t/m 29 september 2012. Wat zou 
het fijn zijn als u ons helpt! Heeft 
u in deze week wat uurtjes over en 
wilt u uw steentje bijdragen? We 
hopen natuurlijk op een mooie 
opbrengst, waarmee we veel pro-
jecten en activiteiten voor mensen 
met een verstandelijke beperking 
kunnen ondersteunen.

We hebben dit jaar een nieuwe 
campagne. Hiermee willen we nog 
beter laten zien dat mensen met 
een verstandelijke beperking ook 
mee willen doen. In de campagne 

staan zes mensen centraal en zie 
je een stukje van hun leefwereld. 
Het is zeker de moeite waard om 
de website www.uwgoededoel.nl 
eens te bekijken en een beeld te 
krijgen van bijvoorbeeld Alan en 
Victor.

De wijkhoofden van Sint-Oeden-
rode willen alle collectanten veel 
succes wensen met de collecte en 
bij voorbaat danken voor uw inzet! 
Ook namens Alan, Victor, Lotte, 
Marijke, Jan en Frenk. Voor meer 
info kunt u bellen naar: 
Trudis Duffhues 0413-490580

Leren musiceren voor kinderen
Denkt u erover om uw kinderen 
een instrument te laten spelen? 
Heeft u zelf misschien nooit een 
instrument gespeeld en hier spijt 
van gehad? Dit is de kans om uw 
kind een mogelijkheid te geven! 
Harmonie Nijnsel begint weer met 
een nieuwe blokfluitgroep. 

Het nieuwe seizoen is weer van 
start gegaan en daarom gaat er 
ook weer een nieuwe groep blok-
fluiters van start. Kinderen van 
6 tot 12 jaar worden geplaatst in 
een klein groepje kinderen en le-
ren spelenderwijs blokfluit spelen. 
Na een aantal jaar krijgen de kin-

deren de mogelijkheid een ander 
instrument uit te zoeken, om zich 
zo binnen de harmonie te ontwik-
kelen.  Neem ook snel een kijkje op 
tv meierij. In het rondje rooi ziet u 
nu een stukje over de harmonie, 
met natuurlijk de blokfluitgroep! 
Of neem een kijkje op onze web-
site www.harmonienijnsel.nl 

Wilt u meer informatie of een kijkje 
komen nemen? Dat kan natuurlijk 
altijd! Neem even contact op met 
Anne van Beljouw, telefoonnum-
mer: 0413-354765 of mail naar 
info@harmonienijnsel.nl.

DeMooiRooiKrant: 
als je meer wilt 

weten!
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INTERNATIONAL YOUTH 
MUSIC FESTIVAL 

LIMBURG, BELGIUM
ZATERDAG 29 SEPTEMBER 2012 OM 20u 

IN CC CASINO BERINGEN

CULT & TUMULT
VELDHOVENS CULTUREEL FESTIVAL

ZONDAG 30 SEPTEMBER 2012 OM 20u
IN THEATER SCHALM 

HONG KONG YOUTH
SYMPHONIC ORCHESTRA 

O.L.V. LU XIAOYI EN NICO NEYENS.
SOLIST: FILIP NEYENS-FAGOT

brengen een gevarieerd programma met werken van oa.
Saint-Saens, Verdi, Xilin, Sjostakovic, Elgar.
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Nu m
et 

landelijke subsidie*

6 zonnepanelen  
inclusief montage
voor slechts 
 € 2.995,-*

* Prijs is na aftrek van de landelijke subsidie. Aan het al  
dan niet gunnen van subsidie kunnen geen rechten worden 
ontleend en is Bo-Max dan ook niet aansprakelijk.
* Deze prijs is voor standaard schuine daken, voor andere 
daktypen kan meerwerk in rekening gebracht worden.

www.bo-max.com of bel 0413-420233

Bo-Max v.o.f.
Liempdseweg 25
5492 SM  St-Oedenrode

SOLAR

Kies voor meer groen 
in het Groene Woud! 

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

De aanbiedingenBeste
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BesteSlijter.nl

Jägermeister
kruidenlikeur

0.7 liter

jonge
jenever

1 liter

Hooghoudt

Peachtree
likeur
0.7 liter

Scotch
0.7 liter

MansionHouse
classic
1 liter

Coebergh

Goldstrike
likeur
0.5 liter

vieux
1 liter

Dujardin

9.

332

95

Drostdy-Hof
cape red/chenin blanc actie 12 + 1

11.95

10.95
9.45

10.95
12.45

9.95

Wijn en muziek: een ideale mix

Familie van Boxmeer hield afgelopen za-
terdag een wijnmarkt bij de winkel. De 
hele dag door hing er een mediterrane 
sfeer. Proeven stond centraal en daar kwa-
men veel Rooienaren gebruik van maken. 

Ze proefden, luisterden naar goede tips 
over verschillende soorten druivennat en 
namen vaak een flesje mee om thuis sol-
daat te maken. Degenen die om 15.00 uur 
’s middags een kijkje kwamen nemen had-
den extra geluk. Op dat moment kwam het 
wandelende koor Betje Wolff een optreden 

verzorgen. De heerlijke wijn en de muziek 
bleken een ideale mix te zijn. 

Tijdens de wijnmarkt was er ook een prijs-
vraag. Gasten konden raden hoeveel kur-
ken er in een mand lagen. Leon Vervoort 
zat er het dichtst bij. Voor hem staat er 
een Jerobaom (3 L.) rosé wijn klaar Esther 
Schijfs en Edwin van Beers waren er ook 
dichtbij. Zij winnen een Magnum (1.5 L.) 
rood, wit of rosé. Drankenhandel van Box-
meer feliciteert de winnaars.

Koffie-koffieconcert van Cohda-KREK in 
Damiaancentrum

De Meierijse dialectgroep Cohda-KREK 
geeft een bijzonder koffieconcert in het 
Damiaancentrum, Schijndelseweg 46 in 
Sint-Oedenrode, op zondag 23 september, 
van 11.00 tot 13.00 uur. De entreeprijs is 
namelijk (minstens) 1 pak koffie. De hele 
opbrengst komt ten goede aan het koffie-
project van het Damiaancentrum, dat pak-
ken koffie inzamelt voor de voedselbank. 

Cohda-KREK  won bij het dialectfestival van 
Lieshout in 2012 de dialectpenning voor het 
mooiste Brabantse lied. De zes leden bren-
gen in een gezellig optreden allerhande 
Meierijse dialectliedjes, van meezingers tot 
luister-teksten. Gezelligheid is ook een han-
delsmerk van Cohda-KREK.
Deze keer zet de groep zich belangeloos in 

voor het koffieproject van het Damiaancen-
trum in Sint-Oedenrode, waarbij pakken kof-
fie worden ingezameld. 
De voedselbanken kunnen steeds moeilijker 
aan hun producten komen en koffie is daar-
van een duidelijk voorbeeld. Het Damiaan-
centrum, dat zich wil inzetten voor kansar-
men en kwetsbaren, wil hierbij helpen en 
heeft intussen meer dan 1000 pakken koffie 
voor de voedselbank in Schijndel verzameld. 
Met dit gezellige koffie-koffieconcert wil het 
Damiaancentrum het streefaantal van 1600 
pakken zo dicht mogelijk benaderen. Voor 
minstens 1 pak vacuüm verpakte koffie kunt 
u genieten van twee uur mooie en leuke 
liederen in het Brabants dialect! Zondag 23 
september, van 11.00 tot 13.00 uur.

The Hong Kong Youth Symphonic Orchestra 
betreedt Europa voor de eerste keer
Ter gelegenheid van het tienjarige bestaan 
van The Hong Kong Youth Symphonic Or-
chestra, betreedt dit 100-koppige orkest 
voor de eerste keer het Europese continent 
ter deelname aan de "International Music 
Festival België 2012" en de "International 
Music Festival Nederland 2012". 

The Hong Kong Youth Symphonic Or-
chestra maakt deel uit van de Kunst- en 
Cultuurvereniging van Hong Kong. Deze 
non-profit vereniging heeft als doel de lo-
kale jongeren in contact te brengen met 
Westerse muziekinstrumenten, door mid-
del van concerten en optredens te organi-
seren om zo de Westerse (symfonie)muziek 
in Hong Kong toegankelijker te maken aan 
het grote publiek. Door allerlei trainingen 
te verschaffen aan sommige jongeren zon-
der eerdere speelervaring, zijn deze binnen 
twee tot drie jaar opgeleid om binnen dit 
orkest te spelen. 

The Hong Kong Youth Symphonic Or-
chestra heeft grote belangstelling ontvan-
gen vanuit diverse culturele intellingen uit 
België en Nederland. Het orkest zal ook 
uitwisselen met een aantal orkesten uit 
Nederland, waaronder het Philips Symfo-
nie Orkest, Philips Symfonisch Blaasorkest 

en Symfonie Jeugdorkest Den Haag. Deze 
culturele uitwisseling is mogelijk gemaakt 
door S&L Cultural Exchange Centre Hol-
land (S&L), een adviesbureau gericht op 
culturele uitwisselingen tussen Europa en 
China. Door een brug te slaan tussen de 
oosterse en westerse culturen, heeft S&L 
al diverse culturele uitwisselingsprojecten 
op het gebied van muziek, dans en kunst 
met groot succes afgerond. De personen 
achter S&L, David Shen en Lee Li, zijn van 
oorsprong zelf ook actieve muzikanten ge-
weest die vele jaren met de Shanghai Ope-
ra House in China hebben gewerkt. 

De "International Music Festival België 
2012" vindt plaats op zaterdag 29 sep-
tember a.s. om 20:00 uur in Cultuurcen-
trum Beringen, 
adres: Kioskplein 25 3582 Beringen (BE). 
Contactgegevens: +32 11 450310 of 
www.ccberingen.be

De "International Music Festival Holland 
2012" vindt plaats op zondag 30 sep-
tember a.s. om 20:15 uur in Theater de 
Schalm, adres: 
Meiveld 3 5501KA Veldhoven (NL). 
Contactgegevens: +31 40 2537635 of 
www.deschalm.com

advertorial
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Arla Apetina
classic pack
Pak 150gram

AH Gesneden
champignons
Zak 200 gram

AH Opgeklopte
slagroom
Beker 500  ml

AH Macaroni
vlugkokend
Pak 500 gram

AH IJsthee
sprankelend
Fles 500 ml

AH Wattenschijfjes
Zak 80 stuks

Swiss noir 72%
Pak 100 gram

San Pellegrino
Fles 1 liter

AH Culinair
Fles 500 ml

L’oreal oog- en
lipreinigingslotion
Fles 125 ml

Chio Pombär
original
Zak 90 gram

AH Tomatensap
Pak 1 liter

AH Kipburger
Per 250 gram

AH Salsa mild
Pot 300 gram

AH Tomatenpuree
Blik 70 gram

Albert Heijn - Markt 18 - 5492AB Sint Oedenrode - tel: 0413-472208

AH Aardappel-
kroketjes
Uit de diepvries
Zak 600 gram

AH Excellent
Risottorijst
Zak 500 gram

Dylon colour
catcher
Pak 15 stuks

AH Beschuit
naturel
Rol 13 stuks

AH puur&eerlijk kogelbiefstuk
per 250 gram

Rustler’s
Quarter pounder
Pak 190 gram

Soubry Chinese
eiermie
Pak 250 gram

Nescafé gold
Pot 50 gram Linera smeerpaté

crême
Pak 125 gram

Bambix ontbijtpap
vanaf 8 maanden
Pak 250 gram

Chupa Chups
fruit
Zak 192 gram

Conqueror port
tawny
Fles 750 ml

Campina fruitmelk
banaan
Pak 1 liter

Mentos mint
5-pack
Pak 5 rollen

AH Runderreepjes
naturel
Per 250 gram

AH Mini-
Scharreleisalade
Bak 60 gram

Werther’s original
Zak 175 gram

Starbucks
Discoveries
Beker 220 ml

Vitakraft beefsticks
hond Rundvlees
Pak 12 gram

Wella spray ultra
strong
Spuitbus 250 ml

AH Boterham-
zakjes
Pak 200 stuks

Monster Ripper
Blik 500 ml

Koopmans
Bladerdeeg
Pak 450 gram

AH Mini Roze
Koeken
Pak 210 gram
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Daasdreef 1, Liempde - Tel. 0411 63 25 41
vandeweteringzonwering.nl

NIEUW!
Kunststof kozijnen met houtverbinding 

aan de binnen- en buitenzijde in 
iedere gewenste RAL-kleur Wilgenstraat 28

5492EM Sint-Oedenrode
0413-470131

Workshop voor vrijwilligers in de Week tegen Eenzaamheid
In Sint-Oedenrode hebben zich 
inmiddels 30 vrijwilligers aan-
gemeld voor de workshop over 
eenzaamheid.  Aanmelden kan 
nog tot en met 27 september. De 
workshop vindt plaats in de Week 
tegen Eenzaamheid. Coalitie Erbij, 
een samenwerkingsverband van 
34 maatschappelijke organisaties, 
organiseert deze week onder het 
motto 'Kom de deur uit'.

 In de Week tegen Eenzaamheid, 
van 26 september t/m 5 oktober 
2012, vinden tal van activiteiten 
plaats in het land waaronder ook 
dertig workshops om vrijwilligers 
te ondersteunen die zich actief 
inzetten om mensen uit hun so-
ciale isolement te halen. In Sint-
Oedenrode organiseert Welzijn 

Salus deze workshop op maandag 
1 oktober van 09:30 – 12:00 uur 
in Odendael. Nadat de workshop 
is afgerond kunnen de deelnemers 
napraten en genieten van een 
heerlijke lunch. Vrijwilligers kun-
nen zich nog aanmelden via 
info@welzijnsalus.nl

Over de workshop
In deze workshop gaat komt het 
begrip eenzaamheid aan de orde: 
wat is het en wanneer ‘slaat’ het 
gevoel van eenzaamheid toe. Cen-
traal staat de vraag wat je kunt 
doen en wat je beter niet kunt 
doen naar eenzame mensen wan-
neer je hen graag wilt ondersteu-
nen in ‘de deur uit gaan’. Verder 
komt de vraag aan bod wat mee-
speelt in het ontstaan van het ge-

voel van eenzaamheid bij mensen.  
Het wordt een actieve workshop 
waarin het ook gaat om kennis de-
len en ervaringen uitwisselen. Be-
langrijk bijkomend element is het 
leren kennen van collega’s van an-
dere organisaties die ook actief zijn 
in het bestrijden van eenzaamheid.  
Coalitie Erbij biedt deze workshop 
aan.

Aanmelden
Voor meer informatie over de work-
shop en om u aan te melden (uiter-
lijk 27 september), kunt u contact 
opnemen met Janny Forsten, 
Welzijn Salus, 0413 – 476149, 
j.forsten@welzijnsalus.nl. Er is 
plaats voor 50 vrijwilligers, dus 
meld u snel aan!
  

Fotoactie ‘benkske’ goed verlopen

De dames van You! Fashion for 
women en Effe Anders hielden af-
gelopen zondag een ludieke actie 
op en rondom hun veelbesproken 
‘benkske’.  Er werd op een leuke 
manier aan meegewerkt door 
veel mensen. Ze werden gefoto-
grafeerd op het bankje tijdens de 
koopzondag. Er was ook een Face-
book winnaar. Deze dame nam de 
moeite om haar foto op Facebook 
te plaatsen. Alle zeven winnaars 
wonnen een FashionCheque.

Nieuw dak voor Onze Lieve Vrouw ter Troost kapel

De immer drukbezochte Onze Lieve Vrouw ter Troost kapel, oftewel de Mariakapel, heeft een nieuw dak 
gekregen. De afgelopen dagen werd er hard aan gewerkt door rietdekkersbedrijf A.M.J. Verhagen uit Sint-
Oedenrode. De kapel staat in het park van kasteel Henkenshage en werd in 1949 gebouwd. 
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paardensport “Paardensport trekt van oudsher 
veel bezoekers”

“Vorig jaar was om 15.00 uur al 
het publiek weg omdat het hard 
begon te regenen. Nu zie je maar 
hoe belangrijk lekker weer is”, 
wijst de opgetogen voorzitter van 
de Fokpaardendag, Wim van de 
Loo, vanaf de kiosk naar het pu-
bliek. In grote getale waren toe-
schouwers op komen draven om 
naar de paardenshow op de Markt 
te kijken. Het evenement vond 
zondag voor de zesde keer plaats 
in het centrum van Sint-Oedenro-
de – voor de 85e keer in totaal - en 
nog steeds trekt het veel bekijks.

Om 11.00 uur klonk het start-
schot voor de keuring van verschil-
lende rassen, zoals Shetlanders, 
trekpaarden, Halflingers en mini-
paarden. Hoe later het werd, hoe 
meer geïnteresseerden tegen de 
hekken duwden. Dat deed Van de 
Loo veel plezier. “Zo zie je maar 
dat de paardensport van oudsher 

nog steeds veel bezoekers trekt”, 
concludeert de paardenliefhebber. 
“Veel mensen uit Rooi en omstre-
ken hebben een agrarische ach-
tergrond. Sommigen zijn zelfs met 

paarden opgegroeid, zoals burge-
meester Maas. Daarom vinden ze 
dit erg interessant. Het is prachtig 
dat we dit evenement in het cen-
trum kunnen houden. Ook vol-
gens de winkeliers is het niet meer 
weg te denken. De Open Zondag 
en de Fokpaardendag vullen elkaar 
goed aan. Ik moet ook zeggen dat 
we prettig samen werken, net als 
met de gemeente.” 

De gehele dag ontfermde de jury 
zich over tientallen paarden. Zij 
selecteerde in iedere categorie drie 
kanshebbers, maar nam niet de 
eindbeslissing. Een drietal dames 
uit Sint-Oedenrode, niet bekend 
met de paardenwereld, koos de 
winnaars. “Ze kiezen de paarden 
die in hun ogen het mooiste zijn. 
Dat gaat altijd heel leuk, ook van-
daag weer”, lacht de Liempdenaar 
tevreden.

ELEKTRISCH FIETSEN

GAZELLE • MULTICYCLE • 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

Gemakkelijk een 
stukje fi etsen!

Sinus PA1
De voordelen:
• 12 Ah accu tot 90 km

• 7 versnellingen Shimano Nexus

• LED display

• midden motor

• 25 kg

• vanaf € 1999,-

Gemakkelijk eenGemakkelijk een

p y

•• mmididdedenn momototorr

• 25 kg

• vanaf € 1999,-

Uitslag trekking loterij 
Fokpaardendag Sint-Oedenrode
Hoofdprijs: 
5 rijlessen van 60 minuten en een praktijkboek beschikbaar gesteld 
door Verkeersschool Rudy Schreuder te Schijndel op lotnummer 210

2e prijs: 
Michael Aram Kandelaarset beschikbaar gesteld door Livin’ on Love te 
Eerde op lotnummer 768
3e prijs: 
Pakket Paardenspullen beschikbaar gesteld door Decathlon te Best op 
lotnummer 63
4e prijs: 
Levensmiddelenpakket beschikbaar gesteld door Albert Heijn op lot-
nummer 1568
5e prijs: 
Levensmiddelenpakket beschikbaar gesteld door Plus op lotnummer 209
6e prijs: 
Waardebon C1000 Schijndel Marcel van Hoof op lotnummer 1709
7e prijs: 
Waardebon C1000 Schijndel Marcel van Hoof op lotnummer 1595
8e prijs: 
Cadeaubon Muller Mode Sint Oedenrode op lotnummer 185
9e prijs: 
Toyota speelgoedauto beschikbaar gesteld door Intertoys op lotnummer 72
10e prijs: 
Cadeaubon Brasserie De Beleving op lotnummer 164
11e prijs: 
Cadeaubon Welten Juweliers op lotnummer 158
12e prijs: 
Cadeaubon Pari Body Fashion op lotnummer 306
13e prijs: 
Cadeaubon Pan & Cook op lotnummer 220
14e prijs: 
Cadeaubon Brabant Kwartierke op lotnummer 169
15e prijs: 
Cadeaubon De IJsmaakerij op lotnummer 1740
16e prijs: 
Cadeaubon Cafetaria de Mert op lotnummer 219
17e prijs: 
Cadeaubon Smits Dierenspeciaalzaak op lotnummer 21
18e prijs: 
Cadeaubon Smits Dierenspeciaalzaak op lotnummer 1686
19e prijs: 
Cadeaubon Smits Dierenspeciaalzaak op lotnummer 310
20e prijs: 
Cadeaubon C’est la Vie op lotnummer 36

Alle van harte gefeliciteerd!  Tevens willen wij alle sponsoren van 
harte bedanken voor de ter beschikking gestelde prijzen.  

Stg. Fokpaardendag Sint-Oedenrode
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paardensport

handboogschieten

Antoon Vervoort wint veld- en 
jachtwedstrijd
Op dinsdagmiddag 11 september 
is bij de veteranen afdeling de Ro-
zelaer een reguliere wedstrijd ge-
schoten. Deze wedstrijd gaat over 
25 pijlen op een 60 cm blazoen 
op 18 meter. Sommige schutters 
schieten op een 40 cm blazoen 
om te trainen voor de indoor com-
petitie. Dagwinnaar was Jan van 
Bergen met 218 punten. Verdere 
uitslag Antoon Vervoort 214, Jan 
Gordijn 204, Leo van Breugel 202, 
Albert Ofwegen 182, Ron Spijker 
169, Piet van Kemenade 144, Ad 
Hastenberg en Jan Habraken 144 
en Jan Lathouwers 139. 

Op donderdag 13 september heb-
ben we een vriendschappelijke 
wedstrijd geschoten bij Strijd in 
Vrede in Beek en Donk. De scores 
waren: John van Mulukom 191, 
Albert Ofwegen 180, Ron Spijker 
170, Jan Gordijn 155 en Jos van 

den Berg 131. Vrijdagavond scho-
ten de senioren de veld- en jacht-
wedstrijd. Deze is onderdeel van 
de najaarscompetitie. De winnaar 
was Antoon Vervoort met 146 
punten. De overige scores: William 
Huyberts 144, Jos van de Veer 
125, Ron Spijker 121, Rene van 
der Heijden 108 en Jos van den 
Berg 66. De scores van de jeugdle-
den (die buiten mededinging mee-
schieten): Sjef van den Berg 229, 
Piet van den Berg 183, Martijn de 
Kok 134, Roos Staals 112, Lotte 
Steijaert 101 en Daan Martens 69.
Dinsdagmiddag is er bij de Roze-
laer een reguliere wedstrijd. Dins-
dagavond is de eerste indoorwed-
strijd. Vrijdagavond vindt de 6e 
ZONA wedstrijd plaats.
Op dinsdagavond trainen de se-
nioren en op woensdagavond de 
jeugd.

duiken

Geslaagden bij DDA

Jonge DDA-leden behalen PADI 
Junior Open Water Diver brevet
Tijdens het afgelopen binnenwa-
terseizoen van The Dutch Dive 
Academy volgden Amber van As-
seldonk en Thomas van Wersho-
ven al de NOB-ScubaDoe-jeugd-
opleiding. Deze opleiding  is voor 
kinderen van 8 tot 14 jaar en leert 
ze op een veilige manier omgaan 
met het duiken met perslucht. De 
lessen vinden plaats in het zwem-
bad waarin de basisbeginselen 
van het duiken worden aange-
leerd op een leuke manier.

Met het Scubadoebrevet op zak 
reisden Amber en Thomas respec-
tievelijk deze zomer af naar Kroa-
tië en Egypte. Onder begeleiding 
van een PADI-instructeur en in het 
bijzijn van hun ouders hebben zij 
beiden mogen 'proeven' aan het
duiken in mooi en warm water. En 
zowel de ouders van Amber als 
van Thomas kregen complimen-
ten van de instructeurs over hun 
kennis en kunnen op deze leefijd! 

De Scubadoe-opleiding is dus een 
goede vooropleiding voor het 
'echte' duikbrevet.

PADI Open Water
Vol enthousiasme startten Amber 
en Thomas na hun vakantie met 
de PADI Junior Open Water Diver 
opleiding waarvoor zij onlangs bei-
den slaagden.  Amber en Thomas, 
van harte gefeliciteerd; dat jullie 
maar veel mooie duiken mogen 
maken. 

Introductielessen duiken voor 
kinderen
De eerste duiktrainingen van de 
Scubadoe-opleiding beginnen 
weer op de eerste zondag van ok-
tober. Vrijblijvend informatie ont-
vangen en/of een les bijwonen? 
Neem dan contact op via 
info@dutchdiveacademy.com 
of bel 0413-477467. 
Of bekijk de website 
www.dutchdiveacademy.com.

Clubkampioenschap 2012 
J.B.C. Boskants Boeleke

jeu de boules

Om te weten wie er clubkampioen 
2012 werd, hebben op zaterdag 
15 september 24 leden gespeeld 
op de Jeu de Boulesbanen op 
sportpark de Esdoorn. 

Na loting en 3 wedstrijden spelen 

is Christ Toonen clubkampioen 
2012 geworden met 3 gewonnen 
wedstrijden en 16 pluspunten.  Na 
een spannende telling werd met 
3 gewonnen wedstrijden en 15+ 
punten Toon v. Zutphen 2e. Hierna 
werd met 2 gewonnen wedstrijden 

en 16+ punten Angelique Kuijpers 
3e. Het was een gezellige, span-
nende middag met verrassende 
spelmomenten en in de pauzes 
was er gelegenheid om energie 
op te doen door gebruik te maken 
van soep en een belegd broodje. 

biljarten Biljartcompetities weer van start

Afgelopen week zijn de competi-
ties weer van start gegaan. In de 
1e divisie kreeg team Melis Han-
delsonderneming bezoek van Jan 
Brock Amusement en zij gingen 
moeilijk van start waardoor met 
6-2 werd verloren. 

Team Manopmaat/Corfu ging op 
bezoek bij TOVV.nl en zij wisten 
met 6-2 te winnen. Ivan Stitchitski 
de nieuwe aanwinst van het team 
wist zijn 45 caramboles in 32 beur-
ten te maken. Moy. 1,406. In de 
2e divisie ging team Zwiers Groot 
keuken service op bezoek bij P. Kaal 
Aannemersbedrijf  en zij verloren 
met 6-2. Team De Zwaan 1 wist 

met 6-2 te winnen van Caram-
bole 1. In de 3e divisie nam team 
Didden Distributie het op tegen 
BC Tegelen en hier werd 4-4 ge-
speeld. In de 4e divisie won team 
v.d. Berk met 6-2 van Nas Fixed. 
Team De Zwaan 2 nam het op te-
gen Thekes Herpen en zij wonnen 
met 8-0 mede door de goede partij 
van Christ v.d. Heijden die zijn 30 
caramboles in 33 beurten wist te 
maken. Moy. 0,909.

In de districtscompetitie drieban-
den groot speelde team 1 tegen 
’t Ivoor en zij verloor met 25-28. 
Team 2 moest het opnemen tegen 
De kersenboys en zij namen won-

nen met 30-25. In de B1 klasse 
speelde team 1 tegen DVS-de 
Zwaan en zij verloren met 24-28. 
Goede partij was er van Harry van 
Zoggel die zijn 25 caramboles in 
42 beurten wist te maken. Moy. 
0,595. Team 2 nam het op tegen ’t 
Hooghuijs en zij verloren met 24-
28. In de C2 klasse libre speelde 
team 1 tegen de BV Elsie en zij 
verloren met 24-28. Toch was er 
een zeer goede partij van Henk 
v.d. Bergh die zijn 75 caramboles 
in 14 beurten wist te maken met 
een serie van 21. Moy. 5.37. In de 
c4 klasse speelde men tegen The 
Switch en hier werd met 26-40 
verloren.

Rooise Biljartcompetitie
De Beurs is het seizoen 2012/2013 
uitstekend gestart en behaalde 
95 punten. Ook Oud Rooi (81), 
Jachtrust en Wellie Winne Welles 
(80) deden het goed. Korte par-
tijen: Harrie Toelen (D’n Toel) 30 
car. in 10 beurten (moy. 3), Rien 
van de Spank (D’n Toel) 48 car. in 
11 beurten waarbij een serie van 
19 (moy. 4,16), Noud Pouwels (St.
Joris) 26 car. in 11 beurten (moy. 
2,36), Arjan Timmermans (Gin 
Keus) 24 car. in 11 beurten (moy. 
2,18), Leo van de Linden (Beurs) 
44 car. in 12 beurten (moy. 3,66), 

Johnny Bax (Beurs) 24 car. in 12 
beurten (moy. 2), Hans Hulsen 
(Kofferen) 48 car. bandstoten in 
13 beurten (moy. 3,69), Peter de 
Koning (Beurs) 20 car. in 13 beur-
ten (moy. 1,53), Toon van Uden 
(Beurs) 26 car. in 14 beurten (moy. 
1,85) en Dennis van Beers (BC 
Eerschot) 22 car. in 14 beurten 
(moy. 1,57).

Uitslagen: 
Boskant – Wellie Winne Welles 
56-80, ’t Straotje – Oud Rooi 59-
81, Dorpsherberg – Beurs 38-95, 

St.Joris – ’t Pumpke 79-61, D’n 
Toel – BC Eerschot 74-66, Gin 
Keus – Wapen van Eerschot 72-
61, Jachtrust – Kofferen 80-60.

Stand:
 1 Beurs 95, 2 Oud Rooi 81, 3 
Jachtrust en Wellie Winne Welles 
80, 5 St.Joris 79,         6 D’n Toel 
74, 7 Gin Keus 72, 8 BC Eerschot 
66, 9 Wapen van Eerschot en ’t 
Pumpke 61, 11 Kofferen 60, 12 
’t Straotje 59, 13 Boskant 56, 14 
Dorpsherberg 38.
    

Nina van Enckevort neemt koffer 
met prijzen mee

Van vrijdag 14 september t/m 
zondag 16 september was het 
pony's nationaal concours bij ma-
nege Heiligers in Asten. Nina van 
Enckevort van de Vresselse Ruiters 
startte daar vrijdag in het klassiek 
parcours springen in de klasse CB 
met 2 pony's en behaalde met Vin-
gino een 4e prijs. Echter met Rya-
nair wist ze de 1e prijs te behalen.

Zaterdag ging ze wederom met 
2 pony's terug, maar nu voor het 
springen progressief in de klasse 
CB. Daar werd ze 2e met Ryanair 
en haalde ze een mooie 4e plaats 
met Vingino. Zondag werd de gro-
te finale gereden. Voor deze finale 
mochten 5 combinaties terug ko-
men, waaronder Nina van Encke-
vort met haar 2 pony's. Wederom 
na super te hebben gereden mocht 

Nina de 1e prijs op haar naam 
schrijven. Een glunderende Nina 

mocht de vele prijzen mee naar 
huis nemen.  

Argo presteert goed in Deurne

zwemmen

Afgelopen zondag is er door 15 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
deelgenomen aan de 1e Solo in 
zwembad ‘De Wiemel’ in Deurne. 
Tijdens deze wedstrijd is er 3 keer 
een 1e plaats en 3 keer een 2e 
plaats behaald. Daarnaast zijn er 20 
persoonlijke records gezwommen. 

Na afloop van deze wedstrijd wer-
den de prijzen uitgereikt van het 
vorige seizoen. De zwemmers die 
het klassement vol hadden ge-
zwommen kwamen in aanmerking 
voor de prijzen. De zwemmers die 
niet bij de eerste 3 hoorden ont-
vingen een aanmoedigingsprijs.

Eerste prijzen waren er voor: Bram 
Rooyakkers, Marijke van der He-
ijden en Julian van Oorschodt. 
Tweede prijzen waren er voor: 
Dana en Roel Janssen  en Johan 
Peijnenburg. Daarnaast waren er 
aanmoedigingsprijzen voor: Fem-
ke en Loes van Eck, Pascal van Ba-
kel en Katie Brunnen.

Komende zondag nemen de 
zwemmers van de Recreatieven 
nemen in zwembad “De Beemd” 
in Veghel deel aan de 1e Meer-
kamp, aanvang 14.30 uur.

RDS wint vriendschappelijke 
wedstrijd tegen DOG

denksport

Afgelopen maandag vond de 
opening van het nieuwe seizoen 
plaats met de traditionele wed-
strijd RDS tegen DOG uit Uden.

De laatst jaren moesten de rooie-
naren steeds het onderspit delven 
maar dit keer waren de rollen om-
gedraaid. RDS kwam voortvarend 
uit de startblokken en het Rooise 
10-tal stond al snel op een 4-0 
voorsprong. Gaandeweg de avond 
kwamen de Udenaren echter 
langszij en bleef het spannend tot 
de laatste partij. In een stand 9-9 

wist Piet van Erp tegen de sterke 
Jozef Donkers van DOG de laatst 
2 punten uit het vuur te slepen 
en werd matchwinnaar met 11-9 
voor RDS.

Uitslagen:
1. Gerben te Raa - 
    Arno Bloks   1-1
2.Jacques Brouns - 
   Joop Achterstraat  0-2
3. Piet van Erp - 
   Jozef Donkers   2-0
4. Leo van Vlerken - 
   Dick Minnee   2-0

5. Harm van der Veen – 
   Johan Rijnen   1-1
6. Gijs van Aarle - 
   Piet Gabriëls   0-2
7. Jan Vervoort - 
   Frans van Heck  1-1
8. Nard van de Laar - 
   Ad Peerenboom  0-2
9. Joep Hulsen - 
   Ad van der Heijden 2-0
10. Martien Raaijmakers - 
   Jan Peerenboom  2-0

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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DE NR.1 IN KAMPEREN, TUIN EN SPORT

Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur
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tot 50% korting

Bardani Napoli
• Aluminium frame en

textilene zitting

• Weersbestendig

Tuinmeubel
beschermhoezen

PSV shirt Koopjeshoek
• Schoenen, sportartikelen,

kleding, tuinmeubelen
en nog veel meer

Voetbalschoenen
• Collectie 2011 / 2012

50%
korting!

T
O

TSENIOR

JUNIOR

39,99

32,50

49,95

67,99

59,99

99,99

VANAF

VANAF

80,00

70,00

VANAF

ACTIE:
waxen en slijpen
• Geldig t/m 31 oktober 2012

10,-
Berg- en wandelschoenen
• Keuze uit ruim 60 modellen

• o.a. Lowa, Meindl,
Grisport, Trezeta
en Hanwag

biljarten Rooise Ruiters sluiten het out-
door seizoen 2012 succesvol af
Met de regionale en nationale 
kampioenschappen wordt het out-
door seizoen eigenlijk al officieel 
afgesloten. Toch worden er hierna 
nog een aantal wedstrijden ge-
organiseerd. Dit weekend zijn de 
laatste wedstrijden van het out-
door seizoen dan toch een feit ge-
worden. De Rooise Ruiters hebben 
weer mooie prestaties neergezet.

De dressuurruiters zijn naar ver-
schillende locaties afgereisd. Laura 
Petersen is met haar paard Divident 
gestart op de dressuurwedstrijd 
in Geldrop. Hier hebben zij beide 
proeven met succes gereden, ze be-
haalden een 1ste en 3e plaats in de 
klasse L1. Afgelopen zondag heb-
ben zij in Heeswijk-Dinther deel-
genomen in dezelfde klasse. Deze 
combinatie bewees nu weer dat zij 
in vorm waren en kregen een mooie 
1ste en 4e plaats uitgereikt. Miran-

da Ulehake nam ook deel aan deze 
wedstrijd. Zij en haar paard Delorus 
namen voor de eerste keer deel. Zij 
maakten meteen hun debuut in de 
klasse B. Twee goede proeven wer-
den neergezet en dit resulteerde in 
een 3e en 4e plaats. Myrthe Evers 
heeft dit weekend haar laatste 
proeven in de klasse M2 waarge-
maakt. Met haar paard Ohlala heeft 
zij tweemaal de 2e prijs weten te 
behalen op de dressuurwedstrijd in 
Best. De volgende wedstrijd gaan zij 
een poging wagen in de klasse Z1. 

De Eindhovense manege sloot het 
outdoor seizoen ook af met nog 
een mooie springwedstrijd. In de 
avonduren werd de klasse L verre-
den. Sanny van der Velden en haar 
paard Zenzi namen hieraan deel en 
reden in hun klasse twee foutloze 
ritten. Zij mochten zich op de 5e 
plaats opstellen.

administratie en 
belastingadvies

Eindhoven. 040 – 2485995
www.hanssenenvlemmix.nl

administratie en belastingadvies

Ollandse Biljartkampioenschappen

Afgelopen maandag werden 10 
partijen gespeeld. De kortste partij 
tussen Renee Wisse (24 carambo-
les) en Bert v.d. Plas (39 carambo-
les) werd door Renee afgerond in 
12 beurten. Zij kwam tot een ge-
middelde van 2.00 en haar hoog-
ste serie van 6. Bert wist ondanks 
zijn hoogste serie van 8 maar 3 
wedstrijdpunten te pakken. 

Ook Bart van Esch was in vorm. Hij 
maakte zijn partij (22 caramboles) 
uit in 14 beurten met een gemid-

delde van 1.57 en zijn hoogste 
serie van 8 . Alle overige partijen 
werden afgerond in het maximaal 
toegestane aantal van 20 beurten. 
Hieruit blijkt dat voor elk wedstrijd-
punt moet worden gestreden. An-
dere hoge series werden gemaakt 
door Antoon Versantvoort (16) en 
Mark Leenderts (6). De uitslagen 
van alle gespeelde partijen van 
maandag 17 september zijn;   
  
D’n Toel: 
Mark Huybers 7 – Rene Bodet 3; 

Antoon Versantvoort 7 – Gerard 
v.d. Tillaart 4; Rien v.d. Oever 
7 – Bert v.d. Groenendaal 7; Bart 
Smetsers 3 – Joric Witlox 6; Jan 
Verhagen 10 – Gerard Eijkemans 7.

De Dorpsherberg:
Johnny van Oorschot 6 – Rien v.d. 
Spank 9; Bert v.d. Plas 3 – Renee 
Wisse 10; Bart van Esch 10 – Harrie 
v.d. Heijden 2; Mark Leenderts  9 
– Leo Hagelaars 7; Erik Huijbregts 
5 – William Voets 3.

Sporthogeschool Fontys op Eddy Rode
Op donderdag 13 september heeft 
Eddy Rode, de kanobaan van de 
Hooidonkse Kanoclub de gehele 
dag bezoek gehada van een 12 tal 
studenten met twee instructeurs 
van de sporthogeschool Fontys. 

Om 09.00uur kwamen ze aan met 
een grote aanhanger vol geladen 
met wildwaterboten. Middels een 
opbouwend schema zijn de gehele 
dag oefeningen afgewerkt op het 
stromende water. Binnenkort gaan 
de studenten een dag naar de Ar-
dennen om er een schepje boven-
op te doen en dan uiteindelijk naar 
Zuid Frankrijk voor de Finishing 
Touch.

Op deze mooie dag hebben vooral 
reddingstechnieken in het teken 
gestaan als voorbereiding voor 
het wilde water van de Alpen. 
De 4e jaars studenten hadden als 
opdracht: bereid de dag voor en 
maak een dagvullend programma 
waarin veiligheidsaspecten verwe-
ven zitten maar ook uitdagende 
wedstrijdjes, waterlezen, een goe-
de warming-up en cooling-down.
Vooraf aan de start heeft de voor-
zitter van de club uitleg gegeven 
over het ontstaan van Eddy Rode 
en over de Dommel die een laag-
landbeek is en vooral dienst doet 
als afwateringsrivier. Dit laatste 
heeft men mogen ervaren: Na de 

lunch is het water snel gaan stij-
gen met een dikke 30 cm en dan 
verandert het karakter van Eddy 
Rode. Je kan verwachten dat va-
ker van dit soort activiteiten plaats 

gaan vinden op Eddy Rode. Men 
was uiterst tevreden en kan te-
rugkijken op een gedegen voor-
bereiding voor een van de pittige 
Alpenrivieren van Frankrijk 

Plek Naam     Club   Goals

1.  Maikel Merks    Boskant  3
 Pieter vd Warenburg  Boskant 
2.  Rob vd Heijden   Ollandia 2
 Stefan Erven   Ollandia  
3.  Frank van der Heijden  Boskant  1
 Michiel Daniels   Rhode   1
 Bart vd Tillaart   Ollandia 1
 Robert Erven    Ollandia 1
 Teun Latijnhouwers  Rhode   1
 Koen Berkvens   Nijnsel  1
 Bart vd Heuvel   Nijnsel  1
 Niels der Kinderen   Rhode   1

2011-2012
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korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Concordia/Boskant verliest van De Horst

De derde wedstrijd van de com-
petitie stond op het programma. 
We speelden thuis. De tegenstan-
der van vandaag was De Horst uit 
Groesbeek.  Vol goede moed gin-
gen we het veld op.

Vandaag hadden we ook een 
speelster van de wedstrijd: Daisy 
van de Berg. Zij mocht voordat de 
wedstrijd begon een doorloopbal 
nemen en deze zat. Super knap 
gedaan.  De eerste minuten van 
de wedstrijd begon met veel bal-
bezit aan onze kant. We creëerde 
verschillende kansen, maar het 
lukte ons nog niet om hem in de 
korf te schieten. In de 9e minuut 
stond het 1-0 op het scorebord 
voor Concordia/Boskant. Door 

geduldig en zoekend aan te vallen 
viel de 1-0 aan onze kant. Een paar 
minuten daarna lukte het ook De 
Horst om hun eerste doelpunt te 
zetten. Beide ploegen kregen een 
vrije bal, maar benutte deze ook 
beide niet. 

Later kreeg Concordia/Boskant 
wederom een vrije bal en scoorde 
deze in 18e minuut. We liepen uit 
naar 3-1 voorsprong, maar toch 
kon De Horst ons volgen en gin-
gen we de rust in met een 3-2 
voorsprong. Meteen na de rust 
kreeg Concordia/Boskant twee 
doelpunten om de oren door een 
miscommunicatie, 3-4. Toch kwa-
men we weer gelijk op een 4-4 
stand. Het duurde weer even aan 

beide kanten voordat er weer ge-
scoord werd. Nog een aantal doel-
punten aan beide kanten, maar 
toch wist De Horst net iets meer 
de korf te vinden dan Concordia/
Boskant. Toch wist de Horst de 
laatste paar minuten van de wed-
strijd de scherpte en de felheid te 
behouden en sloot de wedstrijd 
af met een winst van 8-10. De 
Horst nam de punten mee naar 
Groesbeek. We hebben toch ze-
ker weer een stijgende lijn gezien. 
Er werden mooie lange aanvallen 
gecreëerd waar mooie doelpunten 
uitkwamen! 
Eindstand: 8-10. Volgende week 
spelen we onze 4de wedstrijd te-
gen de Klimroos uit Hoogeloon. 

KV Nijnsel 1 zonder punten naar huis
Het seizoen is weer in volle gang en de dames van KV Nijnsel 1 speel-
den zondag hun derde competitiewedstrijd, tegen De Eendracht 1 op 
het sportpark van Liessel. Een 
voor zowel het team als de trai-
ner nog onbekende tegenstander.  
Maar al snel werd duidelijk dat 
het een zware strijd zou worden.

In tegenstelling tot het beheerste 
samenspel van vorige week, begon 
Nijnsel  de wedstrijd slordig. Slecht 
geplaatste ballen leidden tot on-
nodig balverlies. Gelukkig kampte 
De Eendracht met hetzelfde pro-
bleem, waardoor kansen voor de 
tegenstander uitbleven. KV Nijn-
sel wist met 0-3 op voorsprong 
te komen doordat Anne Sijbers, 
Selly van Roosmalen en Sandra 
Verhagen van afstand scoorden. 
De Eendracht werd hierdoor fel-
ler, met vrij ruw spel als resultaat. 
De scheidsrechter leek hiervan niet 
onder de indruk,  maar Nijnsel was 
hiertegen duidelijk niet opgewas-
sen. Gelukkig leverde dit in de 
rest van de eerste helft voor De 
Eendracht maar één doelpunt op. 
Ruststand 1-3.

Met de verkregen aanwijzingen 
van coach Fred van Oekel betrad 
het team vol goede moed het veld. 
Echter lukte het Nijnsel niet om de 
overhand te krijgen, waardoor bin-
nen twee minuten De Eendracht de 
stand op 2-3 bracht. Gelukkig werd 
het gat door een doelpunt van Selly 
van Roosmalen weer wat vergroot, 
maar helaas was dit van korte duur. 
Binnen enkele minuten scoorde De 
Eendracht de gelijkmaker en nam 
vlak daarna zelfs met 5-4 de lei-
ding. Nijnsel wist niet hoe ze dit 
nog goed kon maken, daardoor 
viel het spel volledig stil. Tweemaal 
leek een gelijke eindstand nog mo-
gelijk door een doelpunt van Anne 
Sijbers en Nicole de Koning, maar 
telkens wist de tegenstander de 
korf nogmaals te raken. Uiteinde-
lijk gaf de scheidsrechter bij 7-6 
het eindsignaal, waardoor Nijnsel 
zonder punten huiswaarts keerde.  
Aanstaande zondag speelt KV 
Nijnsel 1 om 10.30 uur thuis tegen 
De Weebosch 1.

Odisco pakt eerste punten van het seizoen
Afgelopen zondag stond de wed-
strijd thuis tegen Geko 1 uit st. 
Michielsgestel op het programma. 
Na 2 nederlagen werd het tijd voor 
de eerste punten, waar dan ook al-
les voor gedaan zou worden.

Odisco begon fel aan de wedstrijd 
en had maar 1 doel: winnen. Al-
leen was het spel vaak te gehaast 
en te geforceerd om een doelpunt 
maken. Odisco kreeg al snel een 
doelpunt tegen, maar zette nog 
eens een tandje bij en wist in de 
6e minuut 1-1 te maken via Meike 

Leenderts. Het spel bleef slordig, 
maar Marieke van Heeswijk wist 
in de 12e minuut 2-1 te maken. 
Geko antwoordde snel, maar Mar-
lon van Heeswijk wist toch 3-2 te 
maken in de 15e minuut. Maar ook 
Geko scoorde in deze minuut 3-3. 
Vanaf dat moment ging Odisco 
beter spelen en zocht rustig naar 
goede kansen. Via Marieke van 
Heeswijk, Marlon van Heeswijk en 
Denise Steenbergen ging Odisco 
de rust in met 6-4.

Na rust bleef Odisco rustig spe-

len en creëerde veel goede kan-
sen. Verdedigend werd nog teveel 
weggegeven, waardoor Geko mee 
kon blijven doen. Via Myrthe van 
Heereveld en Marlon van Heeswijk 
stond in de 18e minuut de 8-6 op 
het scorebord. In de 19e minuut 
wist Marieke van Heeswijk met 
een prachtig afstandsschot de 9-6 
te maken. Odisco speelde het rus-
tig uit en wist nog 1 maal te scoren 
via Marlon van Heeswijk. Eindstand 
10-8. Een prachtige en zeer terech-
te overwinning waardoor Odisco de 
laatste plaats overgeeft aan Geko.

Stef van Lierop tweede jongen in 
Uden

wielersport

Afgelopen zaterdag stonden Stef 
en Jur aan de start in Arkel. Na 
een massasprint werd Jur zevende 
en Stef kwam als negende over de 
streep. Een dag later in Uden lukte 
het Jur om ook als negende over 

de meet te sprinten. Zijn broer-
tje had de vorm te pakken en hij 
ging dan ook vol voor het podium. 
Echter moest hij genoegen nemen 
met een vijfde plek, maar wel als 
tweede beste jongen.  

BMX Fietscross
Op zondag 16 september werd de 
7e AK Zuid gereden. Jelt de Bie 
werd in de Open klasse boys 8/9 
jarige in de manches 3x 6e en in 
zijn Eigen klasse boys 8 jarige 3x 
5e. Bas Verhage werd in de Open 
klasse 8/9 jarige, in de manches 
4,3,4 en in de kwartfinale 5e. In de 
eigen klasse boys 9 jarige 4,3,2 in 
de manches en in de kwartfinale 5e.

Kyro van Schijndel reed in Open 
klasse 8/9 jarige.  In de manches 
werd hij 3x2e, in de kwart finale 2e, 
in de halve finale 4e en in de finale 
2e. In de Eigen klasse boys 9 jarige is 
hij 3x1e in de manches geworden, in 
de kwartfinale 2e, in de halve finale 
4e en ook in de finale 4e. Wessel 

van Dijk is in Open klasse 10/11 ja-
rige 3x1e in de manches geworden.  
In de kwart finale werd hij 3e, in de 
halve finale 1e en in de finake 3e. 
Ook hij reed in de Eigenklasse boys 
11 jarige. Daarin was Wessel geval-
len en werd hij 7,1,2 in de manches, 
3e in de kwartfinale,  ook 3e in de 
halve finale en 1e in de finale. Koen 
van der Wijst reed in de Open klasse 
boys 14/15 jarige. Hij werd in de 
manches 1,2,2,  zowel de halve en 
de finale heeft hij gewonnen.

In de Eigen klasse 14 jarige werd 
Koen 3x1e in de manches, in de hal-
ve finale 1e.  In de finale lag Koen 
8e, maar reed hij netjes naar de 2e 
plaats

Health City zorgt voor verlichting in donkere dagen

Het koudere najaar komt er weer 
aan, dat betekent dat het kwik 
gaat dalen en de dagen korter 
worden. Maar dat is geen reden 
om thuis met een zak chips op de 
bank te blijven zitten. Health City 
biedt de ideale mogelijkheid om 
ook in de winter te sporten. Lek-
ker warm binnen in een sfeervol 
en laagdrempelig klimaat. Zo kun 
je onder andere gebruik maken 
van de sauna, zonnebank en an-
dere sportfaciliteiten. 

De moderne sportschool is met iets 
nieuws gekomen. Helemaal ‘hot’ 
op dit moment zijn de personal 
trainers. Wanneer je een lidmaat-
schap hebt bij Health City kun je 
gebruik maken van deze nieuwe 
service. Maar waarom is het eigen-
lijk zo hot en waarom werkt het zo 
goed?

Je begint eerst met een één op 
één gesprek met de trainer. Aan 
de hand daarvan wordt een pro-
gramma van een aantal weken sa-
mengesteld dat voor u het beste is. 
Naast het sporten zelf komt er ook 

een stukje voeding en lifestyle bij 
kijken. Gezond eten en veel bewe-
gen is namelijk een must voor een 
gewenst resultaat. De workout 
duurt 40 minuten en is dus ook 
ideaal voor mensen met tijdge-
brek. Het concept van een relatief 
korte workout en een snel resultaat 
behalen werkt goed en je ziet dat 
personen mentaal en fysiek weer 
helemaal opknappen. Om snel ‘in 
shape’ te geraken, komt dus veel 
meer kijken dan alleen je zelf uitle-
ven op de loopband. 

Op dit moment loopt er een zeer 
aantrekkelijke actie bij Health 
City. Wanneer je nu een half jaar 
abonnement afsluit, mag je tot 1 
november gratis sporten. Dat be-
tekent dus 7,5 maand sporten, 6 
maanden betalen. Daarna is het 
weer voorjaar. Tijd om naar bui-
ten te gaan, maar natuurlijk biedt 
Health City genoeg mogelijkheden 
om binnen actief te blijven.

Health City heeft nu 1500 leden 
en daar zijn ze erg blij mee. Leden 
die bij het fitnesscentrum sporten, 

kenmerken vooral de sfeer als een 
positieve factor. Het is er gemoe-
delijk, relaxt en van jong tot oud 
komt er graag over de vloer. De 
sportschool bezit alles onder één 
dak, waaronder zelfs een eigen fy-
siotherapeut (Total Fysio), diëtiste 
(Fitlife) en een speelruimte voor 
kinderen, voor als u geen oppas 
heeft kunnen regelen en toch even 
wilt sporten.  
Health City,  Bremhorst 4, 
5491 LR Sint Oedenrode, 
tel: 0413 477250, 
www.healthcity.nl  

een geslaagde keus 
€ 37,50 p/lesuur

Ik kom vrijblijvend bij je thuis  
de R.I.S. uitleggen

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

www.verkeersschoolschellekens.nl

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

Rob van Schijndel A5 envelop  23-08-2007  10:01  Pagina 1
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PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Mara Markus
Ollandia

Zondag 16 september jl. was 
Mara Markus 'Pupil van de 
Week' bij Ollandia 1 - Ulysses 1. 

Mara is 9 jaar oud en woont sa-
men met haar broer Hein in Ol-
land.  Ze zit in groep 6 van De 
Wissel in Veghel. Lezen vindt 
Mara leuk.  Later hoopt Mara 
naar het VMBO in Schijndel te 
gaan. Zij wil later winkelbedien-
de worden. Mara voetbalt in het 
leuke team van de E2. Ze vindt 
het leuk om samen te voetballen 
met Linde en Mark. Mara's favo-
riet binnen Ollandia zijn Wilbert 
Maas en Robert v.d. Biggelaar.  
Verder is zij fan van Ola Toivonen 
en Balasz Dzsudzsak. PSV is haar 
favoriete club in Nederland. Maar 
de nationale elftallen van Neder-
land en Spanje ziet ze ook graag 
voetballen. Naast voetballen 
houdt Mara van fietsen, schaat-
sen en waterskiën. Ze hoopt ooit 
met het Nederlands elftal te mo-
gen voetballen. 

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Dringend te koop gevraagd  
wegens aanhoudende vraag  

en recente verkopen ! 
 

Koninginnelaan 5 • 5491 HA Sint-Oedenrode • Tel: 0413 – 472983 • 
info@vandenbergmakelaardij.nl 

 • www.vandenbergmakelaardij.nl • twitter: @vdberg_makelaar 

Tussen- en hoekwoningen in Sint-Oedenrode, 
met name voor de startersmarkt. 
 
U kunt een afspraak met ons maken voor een vrij-
blijvend gesprek over de verkoop van uw woning. 
 
Ook voor taxaties bent u bij ons aan het juiste 
adres. Neem contact op voor de mogelijkheden. 
 
Wij verwijzen u voor ons huidige aanbod naar 
www.vandenbergmakelaardij.nl en naar 
www.funda.nl voor een compleet overzicht. 

Specialist in sport en kinderschoenen

Hertog Hendrikstraat 12
5492BB    Sint-Oedenrode
Tel: 0413-472768
E-mail: info@vandekampschoenenensport.nl

Rhode en Boskant spelen gelijk

Nijnsel ontwaakt niet uit nacht-
merrie, Ollandia in bloedvorm

voetbal

Vorig seizoen dommelde VV Nijn-
sel in slaap. Het belandde in een 
angstaanjagende nachtmerrie. De 
club degradeerde naar de vijfde 
klasse en hoopte te ontwaken om 
mooiere tijden te gaan beleven. 
Na drie wedstrijden blijkt Nijnsel 
nog steeds in diepe slaap te zijn. 
Afgelopen zondag werd de nacht-
merrie nog een tikkeltje angst-
aanjagender. De ploeg van trainer 
Theo Hageman verloor kansloos 
met 2-5 van Irene. Ollandia daar-
entegen steekt in bloedvorm. Ze 
staan bovenaan de ranglijst.

Nijnsel  - Irene 2-5 (1-3)
“De spelers wilden graag meteen 
met de druk naar voren beginnen, 
maar toen we na 58 seconden 
met 0-1 en na 4 minuten met 0-2 
achterstonden, werd al snel duide-
lijk dat we dat niet meer hoeven 
te doen”, sipte Hageman, coach 
van Nijnsel. Nijnsel begon inder-
daad dramatisch aan de wedstrijd. 
De supporters konden het bijna 
niet geloven dat de wedstrijd al 
zo vroeg in het nadeel beslist leek 
te zijn. Alleen Koen Berkvens kon 
nog wat bewerkstelligen in de eer-
ste helft. Hij maakte de 1-2. Helaas 
scoorde Irene pal voor rust de 1-3 
en even na de thee 1-4. Hageman: 
“Drie van de vier tegengoals wa-
ren persoonlijke fouten. Dat moet 
er echt uit. Daarnaast hebben we 
geen spits en als je niet scoort 
wordt het wel heel lastig." Uitein-
delijk werd het 2-5. Invaller Bart 

van den Heuvel tekende voor de 
tweede Nijnselse goal.

Rhode – Nooit Gedacht 1-1 (1-0)
Behalve Nijnsel wacht ook Rhode 
nog steeds op een overwinning. 
De eerste twee wedstrijden resul-
teerden namelijk in een jammerlij-
ke nederlaag. Zondag kwam Nooit 
Gedacht op bezoek. Heel lang 
leek de thuisploeg een drie pun-
ten feest te kunnen gaan bouwen, 
maar helaas gooide een speler 
van Nooit Gedacht in de blessure-
tijd roet in het eten. En dat terwijl 
Rhode goed aan de wedstrijd was 
begonnen. In de zevende minuut 
al was het Niels der Kinderen die 
Rhode op 1-0 zette op aangeven 
van Coen van Hout. In de loop 
van de wedstrijd kreeg Rhode 
meerdere kansen om de score uit 
te breiden, maar jammer genoeg 
kon niemand de trekker overhalen. 
Volgende week weer een kans. 
Dan wacht MVC uit De Mortel.

Ollandia – Ulysses 3-0 (2-0)
Ollandia zweeft op dit moment 
op een rose wolk. De zwart witte 
brigade van Gerard van Zutphen is 
de competitie zeer sterk begonnen 
met drie overwinningen. Afgelo-
pen zondag kreeg bezoeker Ulys-
ses maar twee kansen. Ollandia 
deelde de lakens uit en dat kon 
Van Zutphen wel bekoren. “Het 
was een zeer terechte overwin-
ning die veel hoger had moeten 
zijn, gezien het aantal kansen die 

we kregen. Zij hadden een goede 
keeper, maar dat wil natuurlijk 
niet zeggen dat we er dan zoveel 
moeten missen.” Vanaf de eerste 
minuut pakte Ollandia de tegen-
stander meteen bij de nek. Robert 
Erven maakte de eerste treffer. 
Zijn broer Stefan verdubbelde nog 
voor rust de score en Rob van der 
Heijden werkte de derde in het 
doel. “Volgende week moeten we 
naar SCMH. Daar hadden we vo-
rige week veel moeite mee, maar 
het vertrouwen is groot”, blikt Van 
Zutphen vooruit.

Boskant – Handel 3-3 (3-2)
Het komt niet vaak voor dat er 
voor de rust al vijf doelpunten zijn 
gemaakt. Toch was dat zondag bij 
Boskant tegen Handel wel het ge-
val. Het eerste bedrijf stond bol van 
opwinding. De thuisploeg kwam al 
heel snel op 2-0 voorsprong door 
doelpunten van spits Pieter van 
de Warenburg. Vooral zijn twee-
de was er eentje om in te lijsten. 
Handel bleek niet aangeslagen 
en ging al knokkend richting het 
doel van Boskant. Dat resulteerde 
in twee goals. Toch ging de ploeg 
van Theo van Lieshout met een 
3-2 voorsprong de rust in. Maikel 
Merks scoorde. De spits van Han-
del was de hele wedstrijd al een 
plaag voor Boskant. Hij scoorde 
zelfs drie keer. Vooral de derde was 
natuurlijk teleurstellend, want het 
betekende een puntendeling.
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Sportuitslagen

Ollandia  
  
Uitslagen senioren zo 16/9: 
Ollandia 1-Ulysses 1  3-0
Rkvv Keldonk 2-Ollandia 2   6-1
Ollandia 3-Gemert 7   3-4
Ollandia 4-Irene 4   3-0
Ulysses VR1-Ollandia VR1   4-5

Uitslagen jeugd za 15/9:
Blauw Geel´38 B5-Ollandia B1   0-4
Boekel Sport C3-Ollandia C1   1-20
Ollandia D1-Sparta´25 D3   5-0
Boskant E1-Ollandia E1   8-4
Boekel Sport E5G-Ollandia E2   16-0
Ollandia F1-MVC F1   4-5
Ollandia F2-Schijndel-Vitam F7   3-3

Programma senioren zo 23/9:
SCMH 1-Ollandia 1 14.30u
Ollandia 2-Sparta’25 5  11.00u
Rhode 4-Ollandia 3   10.00u
SCMH 5-Ollandia 4   10.00u 
(mogelijk uitgesteld)
Ollandia VR1-Schijndel/VITAM VR1   10.00u

Programma jeugd za 22/9:
Ollandia B1  vrij
Ollandia C1-SCMH C1   12.45u
Boekel Sport D4-Ollandia D1 v:10.30u
Ollandia E1-Handel E1   9.30u
Ollandia E2-Blauw Geel’38/ E12   10.30u
Erp F4-Ollandia F1  v:9.30u
DVG F3-Ollandia F2  v:9.45u

Rhode

Uitslagen senioren zo 16/9:
Rhode-Nooit Gedacht 1-1 
Rhode 2-Gemert 2 1-4
Nijnsel 2-Rhode 3 2-1
ELI 3-Rhode 4 8-1
Boskant 4-Rhode 5 4-1
Rhode 6-Blauw Geel 11 0-2
Erp 6-Rhode 7 17-1
Avanti 8-Rhode 8 5-0
Rhode 9-Erp 9 2-2
Rhode 10-Avesteijn 8 7-4
Dames-Mariahout 4-3

Uitslagen  jeugd za 15/9:
Rhode A1-Mierlo Hout A1 3-2
Wittenhorst B1G-Rhode B1  4-1
SCMH B1-Rhode B2  1-6
Rhode B3-MVC B1  2-5
Erp B3-Rhode B4  3-0
Rhode C1-OSS’20 C1  5-0
Blauw Geel C4-Rhode C2  1-6
Rhode C3-ASV’33 C2  5-1
Rhode C4-Handel C1  1-4
Nijnsel C2-Rhode C5  7-3
 Rhode D1-Brandevoort D1  9-0
Venhorst D1G-Rhode D2  3-3
Avanti’31 D2-Rhode D3G  2-2
Rhode D4-Handel D1  7-9
Rhode D5-Elsendorp D1  4-1
Irene D2-Rhode D6  15-0
ASV’33 E1G-Rhode E1  0-12
Rhode E2G-Gemert E2  4-4
Rhode E3-Schijndel E4  1-4
Gemert E4-Rhode E4  13-3
MVC E2G-Rhode E5  1-4
Rhode E6G-Elsendorp E1G  0-13
Avanti’31 E4G-Rhode E7  0-8
Rhode E8-Nijnsel E2  4-4
MULO F1-Rhode F1G  1-10
Rhode F2-Stiphout V. F1  0-8
Erp F2-Rhode F3  2-2
Gemert F4-Rhode F4  2-8
Rhode F5-Blauw Geel F5  0-1
Rhode F6-Sparta’25 F4  0-12
Rhode F7-ELI F3G  9-0
Boerdonk F1-Rhode F8  5-4
Erp F6-Rhode F9  9-0
Rhode F10G-Keldonk F2  3-2
 Rhode MB1-Schijndel MB1  1-7
Rhode MC1-GVV’57 MC1  4-15

Programma senioren zo 23/9:
MVC-Rhode 14:30u
Rhode 2-Someren 2 11.00u
Rhode 3-DVG 2 12.00u
Rhode 4-Ollandia 3 10.00u
Rhode 5-ASV 4 10.00u
Rhode 7-DVG 6 12.00u
Rhode 8-Boskant 6 10.00u
Schijndel 10-Rhode 9 10.00u
Avanti 10-Rhode 10 10.00u

ELI-Dames 11.00u
MULO-Veteranen 16:30u.

Programma  jeugd za 22/9:
Someren A1-Rhode A1  15:00u
Rhode A2-Blauw Geel’38 A6  14:30u
Rhode B1-Sparta’25 B1  14:30u
Rhode B2-Avanti’31 B2 14:30u
Schijndel B3-Rhode B3  15:00u
Rhode B4-Irene B1G  12:45u
HVCH C1G-Rhode C1  12:15u
Rhode C2G-Avanti’31 C2  12:45u
Blauw Geel’38 C5-Rhode C3  13:00u
Bavos C2-Rhode C4  12:45u
Rhode C5-ELI C3  12:45u
Bruheze D1-Rhode D1G  10:45u
Rhode D2-Gemert D3 11:15u
Rhode D3G-Rood Wit’62 D4  11:15u
Sparta’25 D3-Rhode D4  11:30u
Sparta’25 D4-Rhode D5  11:30u 
Rhode D6-Erp D3  11:15u
Rhode E1-WEC E1  9:00u
ELI E1G-Rhode E2  11:00u
Sparta’25 E3-Rhode E3 9:15u
Rhode E4-Erp E3  9:00u
Rhode E5-Blauw Geel’38 E8  9:00u
Irene E2-Rhode E6G  9:30u
Rhode E7-Boekel Sport E7G  9:00u
Blauw Geel’38 E13-Rhode E8G  9:15u
Rhode E9-SCMH E2  9:00u
Rhode F1-S.V. Brandevoort F1  10:15u
Boekel Sport F1-Rhode F2  9:30u
Rhode F3-Schijndel F3  10:15u
Rhode F4-Irene F1  10:15u
ELI F2G-Rhode F5  10:00u
Blauw Geel’38 F7-Rhode F6G  10:15u
Rood Wit’62 F7-Rhode F7  9:00u
Rhode F8-Avanti’31 F4G  10:15u
Rhode F9-Blauw Geel’38 F10  10:15u
Sparta’25 F8G-Rhode F10  10:30u
Heeswijk MB1-Rhode MB1  13:00u
Rhode MC1  vrij.
Mini-pupillen:onderling wedstrijden 
aanvang 10:00u
  

VV Boskant

Uitslagen senioren zo 16/9:  
Boskant 1-Handel 1 3-3
Volharding 3-Boskant 2 4-1
Schijndel 5-Boskant 3 4-1 
Boskant 4-Rhode 5  4-1
Boskant 5-Blauw Geel 14  8-2
Boskant 6-WEC 6  2-0
FC De Rakt 6-Boskant 7  0-5
FC Uden VR1-Boskant VR1  4-0

Uitslagen jeugd za 15/9:
Blauw Geel’38 B3–Boskant B1  8-0
Erp C2–Boskant C1  5-3
Boskant D1–SC Helmondia D2  1-0
Boskant E1–Ollandia E1  8-4
Gemert E6–Boskant E2  1-17
Boskant F1–Blauw Geel’38 F7  5–3
Boskant MiniF–Wilhelmina MiniF  3-6 

Programma senioren zo 23/9:
Volkel 1-Boskant 1 14.30u.
Boskant 2-Boekel Sport 2  11.30u.
Boskant 3-Avesteyn 3  12.00u.
Nijnsel 5-Boskant 4  10.00u.
Nijnsel 6-Boskant 5  10.00u.
Rhode 8-Boskant 6  10.00u.
Boskant 7-WHV 5  09.30u.
Boskant VR1-Sparta ’25 Vr2  10.00u.

Programma jeugd za 22/9:
Erp A2–Boskant A1  v13.00 a14.45u
Boskant B1–VOW B1  a14.30u
Boskant C1– Boekel Sport C3  a13.00u
Blauw Geel’38 D5–Boskant D1  v10.15 
Gemert E3– Boskant E1  v08.00
Boskant E2–Venhorst E3  a09.30u
Avanti’31 F3G–Boskant F1  v09.30
SCI MiniF–Boskant MiniF  v09.30

VV Nijnsel

Uitslagen senioren zo 16/9:
Nijnsel 1 – Irene 1             2-5
Nijnsel 2 – Rhode 3           2-1
Sparta’25 5 – Nijnsel 3      0-5
Nijnsel 4 – Bl. Geel’38 9    0-5
Avesteyn 4 – Nijnsel 5       2-0
Schijndel 8 – Nijnsel 6       1-0
Berghem Sport VR1 – Nijnsel VR1  1-2
Nijnsel VR2 – O.S.S.’20 VR1          0-5
Nijnsel VR3 – Handel VR1              1-1

Programma senioren zo 23/9:
RKVV Keldonk 1 -Nijnsel 1 14:30
Stiphout Vooruit 2 - Nijnsel 2 11:30
Nijnsel 3 - Deurne 5 12:00
ASV’33 3 - Nijnsel 4 12:00
Nijnsel 5 - Boskant 4 10:00
Nijnsel 6 - Boskant 5 10:00
Nijnsel VR1 - Ulysses VR1 12:00
SDDL VR1 - Nijnsel VR2 10:00
Gemert VR2 - Nijnsel VR3 10:00

Uitslagen jeugd za 22/9:
Nijnsel A1 – Bruheze A1      uitgesteld
Liessel B1 – Nijnsel B1                  1-4
VOW C1 – Nijnsel C1G                 3-1
Nijnsel C2 – Rhode C5                  7-3 
Nijnsel D1 – MULO D3              4-12
SV Brandevoort E3 – Nijnsel E1    2-3
Rhode E8 – Nijnsel E2                   4-4
Nijnsel F1 – MULO F3                   4-2
Gemert Vets – Nijnsel Vets            1-2

Programma jeugd za 22/9:
Liessel A1 - Nijnsel A1 14:30
Nijnsel B1 - Deurne B2 14:30
Nijnsel C1G - WEC C1 13:00
SCMH C2 - Nijnsel C2 13:00
VOW D1 - Nijnsel D1 11:30
Nijnsel E1 - Stiphout Vooruit E3 10:00
Nijnsel E2 - Schijndel/VITAM E8 10:00
VOW F2 - Nijnsel F1 10:30

zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbal 
Competitie

Programma vrijdag 21/9: 
Cafe Van Ouds – JT Carservice / 
van Kasteren 19.30u
Bart Klerkx Hoveniers – Dorpsherberg 
/ van Driel 20.15u
Raaymakers / der Kinderen -  Gerits / 
van den Warenburg 21.00u
SAM Uitzendbureau – ’t Stroatje / v.d. 
Zanden onroerend goed 21.45u

Programma maandag 24/9: 
Presteert.com – 
Rewi / Heidehof 21.00u
Afisca Administratie en Belastingadvies 
– Pijnappels Tuinen / van Schijndel  21.45u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 12/9:
1 Mevr. M.v.Schijndel- Hr. A.v.Hommel 
65,63 % 2 Hrn. H.v.Erp- H.v.Genugten, 
Mevr. A.v.d.Velden- Hr. L.v.Uffelen en 
Echtpr. v.d.Vleuten 52,78 % 3 Dms. 
B.v.d.Laar- M.Verhagen 52,08 %.

BC Rooi 750

Uitslag van de wedstrijd op 12/9:
A-lijn: 1 Theo van Geffen & Jan Kuij-
pers 60,00; 2 Hetty van Geffen & 
Ineke Wijtzes 55,42; 3 Christine van 
Heertum & Bep Machielsen 53,33; 4 
Will Schilder & Tino Hillenaar 52,50 
B-lijn: 1 Riet & Theo van Heijningen 
60,42; 2 Marion Konings & Thea v.d. 
Laar 57,81; 3 Wilma v.d. Biggelaar 
& Nellie Vervoort 57,29; 4 Betsy van 
Kaathoven & Tiny v.d. Pasch 55,73 C-
lijn: 1 Nelleke Kappen & Jeanne Swin-
kels 60,42; 2 Jetty van der Velden & 
Dirk Gillissen 59,72; 3 Marcel Janse & 
Willy Swinkels 57,64; 4 Tonnie & Jos 
van Acht 52,78

B.C.”d’n einder ‘05”

Uitslag 12/9: 
A Lijn. 1 Mia Poels-Ria v. Zon 59.38 % 
2. Jan en Mien v Rooij 55.21 % 3. Joop 
en Marianne Muller 53.65 % 4. Truus 
v. Heesch- Addie Rijkers 52.60%. B 
Lijn: 1. Bets Mars- Riet Verstappen 
59.38 % 2. Ad v.d.Brand -Leny Wijn 
56.77 % 3/4 Ardie v. Bakel -Riek vd 
Brand en Hilde v.d.Kaden-Diny Vos 
54.69 %. Zie ook : www.deneinder.nl

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 13/9:
A-lijn: 1. Mieke & Frans v.d. Ven 62.96; 
2. Jan v. Gerwen & Piet v. Hoof 57.77; 
3. Nellie & Jan Seegers 56.88; 4. Lies-
beth v. Dijk & Nellie Philipsen 52.02.
B-lijn: 1. Heleen Wiers & Frans v.d. 
Boomen 60.76; 2.  Corrie  & Annie 
Dortmans 56.94; 3.
Annie  & Lena v. Acht  56.59; 4. Wil v. 
Iperen & Riet v. Hout 53.12.

ZBC’01  

Competitie 11/9
A-lijn: 1.Hilly v. Bosbeek & Ria swinkels 
59,38 %  2. Toon & Marietje v. Schaijk 
55,94 %  3.Bert & Diny Kanters  55,63 
%  4. Cor & Marietje Mollen  53,13 
%  B-lijn:  1. Riet v. Hout & Corry Kas-
telijn 71,67 %  2. Anny & Josien v.d. 
Berkmortel 56,25 %  3. Harry & Rina 
v. Berlo 52,92 % 4.Mieke Toebast & 
Toos Vissers 52,50 %  

Vrijdagmiddag Club 

Competitie 14/9
A-lijn:  1.Wim & Tiny v. Lieshout  63,92 
% 2. Harry & Marietje v.d. Wijgert 
58,67 % 3. Toon & Marietje v. Scha-
ijk  54,75 % 4. Toos v. Berlo & Wil-
lemien Verhoeven  50,67 %  B-lijn:  1. 
Jo Verhoeven & Tonny Rijkers  61,46 
%  2. Nelly v.d. Berg & Pieta Verba-
kel  59,38 %  3. Chris & Christien v. 
Helvoirt  58,85 %  4. Cor & Marietje 
Mollen 56,77 % 

BC ’t Koffertje 

Uitslag 17/9:
A-lijn: 1 Reinier Gerritzen & Jaap Laman 
Trip 61,00; 2 Lieke & Willem Pieters en 
Wilma van den Biggelaar & Jan Janssen 
en Nicole van de Berg & Theo van Ge-
ffen 60,00 B-lijn: 1 
Tonny van Acht & Mien van Rooij 
64,57; 2 Riet van de Laar & Ans Wies-
sing 59,36; 3 Ad van Helvoort & Jan 
van Lanen 57,29; 4 Jan Engbers & Ria 
Prinsen 54,61 C-lijn: 1 Maria Bloem & 
Ria Goosens 60,00; 2 Christ Verhoeven 
& Jan Verbunt 57,07; 3 Rina van der 
Hurk & Cisca Scheepens 55,47; 4 Corrie 
Dortmans & An van der Vleuten 50,26

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 Concordia

Uitslagen
Concordia 4-Nijnsel 2  10-1
Swift A1-Concordia A1  12-7
Nijnsel B2-Concordia B2  2-9
Concordia C1-Be Quick C2  5-3
Concordia D1-Celeritas D1  3-4
Concordia E1-Celeritas E1  3-2
Concordia E2-Flash E1  3-4 
Celeritas F2-Concordia F1  0-6

Programma woe 19/9:
Odisco 2-Concordia/Boskant 4  a. 19.00u
Programma za 22/9:
Concordia A1-DDW A1  a.14.30u
Concordia B2-Avanti B2  a.13.00u 
De Korfrakkers C3-Conc. C1  v.10.30u
Emos D2-Concordia D1  v.11.15u
De Korfrakkers E1-Concordia E1  v.09.15u
De Korfrakkers E2-Concordia E2  v. 09.15u
Concordia F1-Be Quick F2  a. 09.30u
Programma zo 23/9:
Klimroos 1-Concordia/Bosk. 1  a.13.00u
Altior 2-Concordie/Bosk. 2  a.13.00u

Beugelclub ‘de Lustige 
spelers’

Uitslagen: 10 sept. – 16 sept 
1A Olland 1 - Leveroy 1  3-2
2 Heeze 2 - Olland 2 1-4
2 Olland 3 - Heeze 1 4-1
2 Loosbroek 2 - Olland 4 2-3
3 Olland 5 - Loosbroek 3 1-4
 
Competitieprogramma: 22 sept – 28 sept 
aanvang wedstrijden: 20.00 uur 
1A Helden 4 - Olland 1 za 22/9
2 Olland 3 - Olland 2 ma 24/9  
2 Olland 4 - Heeze 1 ma 24/9  
3 Olland 5 - Schijndel 2 woe 26/9

KV Nijnsel

Uitslagen:
De Eendracht 1-Nijnsel 1 7-6
Concordia/Boskant 4-Nijnsel 2  10-1
Nijnsel 3-JES 4  13-8
NDZW B1-Nijnsel B1  0-3
Nijnsel B2-Concordia/Boskant B2  2-9
Nijnsel B3-De Kangeroe B1  4-4
Nijnsel D1-Avanti (S) D2  3-1
Nijnsel E1-NDZW E1  22-0, 
strafworpen 5-2.

Programma woe 19/9:
Nijnsel 2-Flamingo’s  a.19.15u 
Concordia/Boskant 5-Nijnsel 3  v.19.15u 
Za 22/9:
Nijnsel B1-BIO B1 a. 13.45u.
Springfield B1-Nijnsel B2  v.9.00u
SCMH B1-Nijnsel B3  v.12.15u
Alico D1-Nijnsel D1  v.10.15u 
Pupillen E1 vrij.
Zo 23/9:
Nijnsel 1-De Weebosch 1  a.9.45u.

KV Odisco

Uitslagen Do 13/9:
Rosolo A 3 - Odisco A 1                   5 - 2
Za 15/9:
Odisco A 1 - Alico A 1   4 - 14
Odisco C 1 - Flamingo’s (M) C 1   0 - 9
Odisco E 1 - Avanti (S) E 1     1 - 2
Zo 16/9:
Odisco 1 - Geko 1    10 - 8

Programma Za 22/9
Spoordonkse Girls E1 - Odisco E1  10:15u
Flamingo’s (M) A1  - Odisco A1   12:45u
Blauw Wit (Ha) C1 - Odisco C1 10:00u
Zo 23/9:
Spoordonkse Girls 1 - Odisco 1 11:30u
Ma 24/9:
Odisco C1 - Boskant C1       18:15u
Woe 26/9:
Flamingo’s (M) 4 - Odisco 2    20:00u

hardlopen

Fortuna ‘67

Beekse Marathon, 
Hilvarenbeek 16 september 
Mannen Trim 
20. Jeffrey van Hout Mannen 
30.000 m 2.12.21
21. Thijs  Dekkers Mannen35 
30.000 m 2.12.21
23. Jorrit  Dekkers Mannen35 
30.000 m 2.13.16
35. Henry  Wijffelaars Mannen55 
30.000 m 2.20.48
36. Eric van den Oetelaar Mannen45 
30.000 m 2.21.44
82. Pierre  Lardenois Mannen55 
30.000 m 2.45.45
86. Jos van Uden Mannen60 
30.000 m 2.48.34
Vrouwen Trim 
11. Rikie  Huyberts Vrouwen50 
30.000 m 2.41.44

AANMELDEN SPORT- EN VERENIGINGSNIEUWS

DINSDAGOCHTEND 
TOT 10.00 UUR

redactie@demooirooikrant.nl
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Voorlaatste vlucht PV de Vredesduif

duivensport

Op zaterdag 15/9 stond de natoer 
vlucht vanuit Reims (278 km) voor 
oud en jong op het programma. 
Bij de jonge waren 20 deelnemers 
en 417 duiven. Bij de oude 7 deel-
nemers en 56 duiven. Gelost om 
10.00 uur gingen ze richting Sint-
Oedenrode waar ze werden opge-
wacht door de liefhebbers. De eer-
ste bij de jonge werd geklokt door 
Comb G. & H. v. Dijk om 13.26 
uur (snelheid 1353 m.p.m). Bij de 
oude was de eerste prijs voor J. v. 

Boxmeer tijd 13.29 (snelheid 1325 
m.p.m.) De eerste 15 bij de jonge 
waren: Comb. G. & H. v. Dijk: 1, 
12, 13. H. v. Boxmeer: 2, 3, 10, 
11, 15. J. v. Boxmeer: 4, 5, 6, 7, 8, 
9. H. Janssen: 14. De eerste bij de 
oude waren: J. v. Boxmeer: 1, 3, 4, 
5, 11, 12. 13, 14. W. v. Houtum: 
2, 6, 7, 15. Comb. G. & H. v. Dijk: 
8,10. TH. v. Houtum: 9. Dit was 
de voorlaatste vlucht. Volgende 
week nog Pithiviers als afsluitende 
vlucht.

hockey MHC dames 1 wint eerste 
thuiswedstrijd van het seizoen

Afgelopen zondag speelde Rooi 
dames 1 de eerste thuiswedstrijd 
van het seizoen met Uden als 
tegenstander. Het begin van de 
wedstrijd was wat rommelig en 
het samenspel kon niet tippen aan 
dat van vorige week. 

Toch wisten de Rooise dames 
de score te openen via Corinne 
van Uden. Na dit doelpunt pakte 
de dames het iets beter op, wat 
leidde tot een doelpunt van Vera 

Schellekens. Met een 2-0 voor-
sprong gingen de dames de rust 
in. Hierin werden de belangrijkste 
aandachtspunten benadrukt door 
Meta en Jan. Ook na rust had 
Rooi vrij weinig moeite met Uden. 
Na een aantal goede combinaties 
was het Annelous Oerbekke die de 
marge vergrootte en de 3-0 op het 
scorebord zette. De dames bleven 
doordrukken met als gevolg de 
vierde goal van de wedstrijd. Hilde 
Sijbers maakte deze uit een straf-

corner variant. 4-0 is tevens de uit-
slag van deze wedstrijd. Ondanks 
de ruime overwinning, waren zo-
wel de coaches als de speelsters 
zelf niet geheel tevreden over het 
vertoonde spel. Het niveau van de 
eerste wedstrijd werd niet gehaald, 
maar met 6 punten uit 2 wedstrij-
den laten de dames wel zien dat ze 
op de goede weg zitten. Volgende 
week zondag wacht om 12.45u de 
uitwedstrijd tegen Geldrop.

Fortuna '67 staat met wandeltocht stil bij 45-jarig bestaan

Het is alweer 45 jaar geleden dat 
Fortuna '67 als omniumsportver-
eniging is opgericht. Daar staat de 
vereniging dit jaar bij stil. Zondag 
was er een jubileumwandeltocht 
voor zowel gezinnen als ook voor 
doorgewinterde wandelaars. Later 
dit jaar houdt Fortuna nog een ju-
bileummarathon.

“De wandelgroep bestaat nu acht 
jaar”, zo vertelt George Zoontjes. 
Zoontjes tekende met andere vrij-

willigers van Fortuna '67 voor de 
organisatie van de tweede jubi-
leumwandeltocht. De eerste ju-
bileumwandeltocht vond vijf jaar 
geleden plaats. Er waren dit jaar 
wandelingen van vijf, tien en twin-
tig kilometer langs de mooiste 
plekjes van Sint-Oedenrode. De 
deelnemers aan de vijf kilometer 
liepen richting de Neul, terwijl de 
groep die voor de tien kilometer 
koos richting Olland vertrok. De 
echte sportievelingen, die twintig 

kilometer op de planning hadden 
staan, liepen eerst richting Boskant 
en Liempde. Vanaf daar kwamen 
zij via het pontje over de Dommel 
en Olland weer terug naar de fi-
nish aan de Zwembadweg. 

Wandelen kun je leren
“Wandelen is meer dan te voet 
van A naar B lopen”, zegt George. 
Net als bij iedere sport kunnen ook 
bij het wandelen door het verfij-
nen van de techniek de prestaties 

wandelen

MHC Sint-Oedenrode 
Uitslagen senioren zo 16/9: 
 
Oedenrode D1 - Uden D1 4 - 0
Oedenrode D2 - Berkel Enschot D3 2 - 2
Oedenrode H1 - Scoop H1 2 - 4
Oedenrode H3 - Boxmeer H2 5 - 2
Oedenrode HA - HCAS HA 4 - 3
Oedenrode HB - Liempde HA 0 - 1
Boekel D2 - Oedenrode D3 2 - 3
Den Bosch D13 - Oedenrode D4  2 - 1
HCAS D2 - Oedenrode D5 6 - 3
Were Di D12 - Oedenrode D6 5 - 1
EMHC H4 - Oedenrode H2 5 – 4

Thuisprogramma senioren zo 23/9: 
Oedenrode D6 - Were Di D11 11:00
Oedenrode D3 - Rosmalen D3 12:00
Oedenrode D5 - Eindhoven D7 12:30
Oedenrode D4 - EMHC D5 14:00
Oedenrode H2 - Basko H2 14:00
Uitprogramma senioren zo 23/9: 
Helmond HC - Oedenrode HA 9:30
Concordia H3 - Oedenrode H3 11:00
Geldrop D1 - Oedenrode D1 12:45
Drunen HB - Oedenrode HB 13:00
Geldrop H1 - Oedenrode H1 14:30
Were Di D4 - Oedenrode D2 15:00

Uitslagen jeugd za 15/9: 
Oedenrode JA1 - Geel-Zwart JA1  1 - 8
Oedenrode JD1 - Weert JD2 14 - 0
Oedenrode MA1 - EMHC MA1 0 - 1
Oedenrode MB2 - Eindhoven MB5 0 - 3
Oedenrode MC1 - Rosmalen MC1 0 - 6
Oedenrode MC2 - Uden MC2 1 - 4
Oedenrode MD1 - Oss MD2  2 - 3
Oedenrode MD4 - Son MD5 0 - 1

Bommelerwaard JB1 - Oedenrode JB1 20 - 1
Civicum JC1 - Oedenrode JC1 8 - 1
Helmond JD3 - Oedenrode JD2 8 - 3
Helmond MA4 - Oedenrode MA2 0 - 2
Boxmeer MB1 - Oedenrode MB1 4 - 3
Geel-Zwart MC6 - Oedenrode MC3 7 - 0
Geel-Zwart MD4 - Oedenrode MD3 5 - 0

thuisprogramma jeugd za 22/9: 
Oedenrode JF2 mix - DVS JF1mix 9:00
Oedenrode M8E2 - Heeze M8E2 9:00
Oedenrode M8E3 - Boekel M8E1 9:00
Oedenrode ME2 - Oranje Zwart ME5 9:00
Oedenrode MF3 - HCAS MF2 9:00
Oedenrode JE1 - Oirschot JE1 10:00
Oedenrode JD1 -  Oranje Zwart JD3 10:30
Oedenrode MD4 - Hopbel MD2 11:30
Oedenrode MC2 - Heesch MC2 12:00
Oedenrode MB2 - Son MB5 13:00
Oedenrode MB1 - Uden MB1 13:30
Oedenrode MA2 - Geel-Zwart MA5 14:30
Oedenrode JA1- Hopbel JA1 15:00

Uitprogramma: 
Helmond JE2 - Oedenrode JE2 9:00
Oirschot M8E1 - Oedenrode M8E1 9:00
HOD ME2 - Oedenrode ME1 9:00
Eersel MF1 - Oedenrode MF2 9:00
Heeze JF1 - Oedenrode JF1 9:30
Mierlo MF1 - Oedenrode MF1 9:30
Mierlo JC1 - Oedenrode JC1 10:30
Oss MD6 - Oedenrode MD3 11:30
Heesch MC3 - Oedenrode MC3 12:15
Rosmalen MD3 - Oedenrode MD1 13:15
Uden JD2 - Oedenrode JD2 13:30
MEP MA1 - Oedenrode MA1 13:30
Hopbel MC1 - Oedenrode MC1 14:00
MOP JB4 - Oedenrode JB1 16:00

hockey Uitslagen

Zwak Rooi heren 1 verliest van Scoop
Zondag stond de eerste thuis-
wedstrijd van het seizoen voor 
heren 1 op het programma. Na de 
knap gewonnen uitwedstrijd vo-
rige week hoopte Rooi zich van-
daag naar zes punten te spelen. 
Helaas was er weinig overtuiging 
in het spel van Rooi te vinden en 
verloor het op inzet van promo-
vendus Scoop.

Na amper 5 minuten spelen kreeg 
Scoop de eerste corner en die 
werd direct benut. Rooi heren 1 

leek aangeslagen en kwam maar 
moeilijk aan goed hockey toe. Het 
was dan ook 10 minuten later dat 
Scoop voor de tweede keer aan 
mocht leggen vanaf kop cirkel. 
Ook dit keer was het raak en dat 
was een flinke domper voor heren 
1. Rooi ging zelf slordig om met 
de gecreëerde kansen, maar 10 
minuten voor rust was het Wil-
lem van der Heijden die dan toch 
scoorde vanuit een strafcorner.

De tweede helft moest het een 

stuk feller om de wedstrijd alsnog 
te winnen, maar Rooi kwam maar 
niet in de wedstrijd. Een kwartier 
voor tijd scoorde Scoop de 3-1 
en vlak daarna ook nog de 4-1 
en was het over en gedaan. Rooi 
probeerde nog wel aan te zet-
ten en kwam via een snoeiharde 
strafcorner van Piet van Eijndho-
ven tot 4-2 maar daar bleef het 
bij. De overwinning was dan ook 
verdiend voor een feller spelend 
Scoop.
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Morgen kan
    altijd beter

Peter Hulsen

•Bedrijfsovername

•Bedrijfsoptimalisatie

•Bancaire begeleiding

•Management coaching

•Ondernemersplannen

•Belastingadvies

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

Maak een afspraak 
voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek

www.nieuwenhof-hulsen.nl

Bedrijfskundig Bancair Belastingadvies

duidelijk verbeteren. “Tijdens de 
training letten wij er op hoe men-
sen hun voeten zetten, hoe zij 
stappen maken en hoe zij hun bo-
venlichaam ontlasten. Er zijn hier 
vierdaagsewandelaars geweest, 
die gedurende een half jaar iedere 
week trainden en daarna tot tien 
procent sneller liepen.”

Zelf ook beter leren wandelen
Wie nu denkt dat zijn of haar wan-
deltechniek ook wel wat verbete-
ring nodig heeft kan daarvoor bij 

Fortuna '67 terecht. Iedere dins-
dag- en donderdagavond is er om 
tien voor zeven de mogelijkheid 
om onder begeleiding van gedi-
plomeerde trainers anderhalf uur 
te wandelen. Tijdens die training 
worden dan oefeningen gedaan 
voor betere prestaties. Wie niet 
hoeft te werken, kan ook iedere 
maandagochtend om tien voor 
negen wandeltraining volgen. Als 
u nog niet zeker weet of wandelen 
iets voor u is, dan mag u de eerste 
vier weken gratis deelnemen. 
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Evenementen

6 mei - 30 september  
Iedere zondag: 
Open zondag

  Kasteel Henkenshage 

6 juli - 29 september
Expositie Maaike Goudriaan
  Kruidentuin Paulusgasthuis-

jes

 4 augustus - 10 oktober  
Tentoonstelling Mandala’s 

Annie Verstegen
  Bibliotheek 

2 september - 1 oktober  
Tentoonstelling Gemengd 

koor Cantecleer
  Mariendael 

8 september - 8 november  
Expositie ‘Kunst Dichterbij 

bekeken’
  Zaken- en bestuurscentrum 

18 - 22 september  
Fortuinweek
  d’n einder

 19 september  
Roois Biergilde
  café Van Ouds 

20 september  
Onderonsje: 

Herfststuk maken
  Damiaancentrum 

20 september  
Terug in de tijd met René

  café Oud Nijnsel 

20 september 
Film “Tous les soleils” 

van Philippe Claudel
  Mariendael 

22 september 
Open dag Twinkelijntje

  Leunestraat 22 

22 september  
Softtip dartstoernooi

  café d’n Toel 

22 september  
Sziget Afterparty  
  OJC De Werf 

22 september  
Goederen- en dienstenveil-

ing
  De Beckart 

23 september  
1e wedstrijd Trimcompetitie

  Park Kienehoef 

26 september  
Sportieve avond

  KVO Nijnsel 

29 september - 2 oktober  
Kermis Olland

  Dorpsplein Olland 

29 september  
Jubileumfeestdag Scouting

  Sint-Oedenrode 

29 september 
Live: Brevis

  café Van Ouds 

30 september  
Jubileumconcert 
koor Cantecleer

  Mariendael 

     3 oktober 
KBO Nijnsel 50 jaar

  Nijnsel 

4 oktober  
Dierendag

 
 4 oktober  

Wereld Dierendag
  Kinderboerderij Kienehoeve 

5 oktober  
Klompenbeurs

  Zalencentrum De Beurs 

5 oktober  
Hotel Witlox
  Mariendael 

6 oktober  
Dansavond
  Odendael 

7 oktober  
Paddenstoelenexcursie 

  Geelders, Olland 

7 oktober  
Concert 

Roois Gemengd Koor 
  Mariendael 

9 oktober  
KBO film: The African 

Queen
 Mariendael

 13 oktober  
Disco

  The Joy 

17 oktober  
Roois Biergilde
  café Van Ouds 

18 oktober  
Onderonsje: 

Dansen en muziek
  Damiaancentrum 

18 oktober  
Film “Hasta la vista” 

van Geoffrey Enthoven 
  Mariendael 

19 - 22 oktober  
Boskant kermis

  Boskant 

21 oktober  
Gesprek te Pas: 

verantwoordelijkheid
  Damiaancentrum 

21 oktober 
Adri Frigge en 
Ruud Bouman
  Knoptoren

 28 oktober  
Wintertijd

 
 28 oktober  

2e wedstrijd Trimcompetitie
  Park Kienehoef

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

www.facebook.com/demooirooikrant




