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Folders deze week:
Ons Brabant Net

Vennotex

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

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

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

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

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

Aankoop van al 
uw metalen!

www.vanraakmetaalrecycling.nl

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

ook particulier!

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

UW SEBASTIAN SALON
VOOR DAMES EN HEREN

      OPENINGSTIJDEN
DI  8.30-21.00u
WO-DO  8.30-18.00u
VR  8.00-18.00u
ZA  8.00-13.00u

HEREN EN 
KINDEREN 

OOK ZONDER 
AFSPRAAK

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl

Begijnhof Rooi: unieke woonvorm voor senioren
Door maatregelen 
van de overheid slui-
ten veel verzorgings-
huizen in Nederland 
de komende jaren de 
deuren of ze moeten 
noodgedwongen kie-
zen voor een andere 
invulling. Waar kunnen 
de ouderen straks te-
recht? Die vraag wordt 
door veel bezorgde bur-
gers gesteld. Rooiena-
ren Jan van Vlokhoven, 

Renate van den Broek en Mathelijne 
Smids komen met een idee wat in-
teressant kan zijn voor vijfenvijftig-
plussers in Sint-Oedenrode: Begijn-
hof Rooi.

» Lees verder op pag. 7

ten veel verzorgings-
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de ouderen straks te-
recht? Die vraag wordt 
door veel bezorgde bur-
gers gesteld. Rooiena-
ren Jan van Vlokhoven, 

Renate van den Broek, Jan van Vlokhoven en Mathelijne Smids (r)

Rooise Uitvaartomroep haalt 
landelijk nieuws

Drie jaar lang werkte 
Hans Kuyper in het 
diepste geheim aan 
wat hij zelf ‘een we-
reldprimeur’ noemt: 
de Uitvaartomroep.  
Maandag 29 septem-
ber vonden de eerste uit-
zending plaats. In de week 
voorafgaand haalde het initiatief de 
landelijke media. Radiozenders als 
538 en BNR, maar ook dagbladen 
Trouw en Volkskrant lieten Kuyper 
aan het woord.

Door: Saskia de Vroomen

De Uitvaartomroep is een online 
radiostation (www.uitvaartomroep.
com ), gericht op  consumenten en 
medewerkers in de uitvaartbranche. 
Dagelijks zijn er nieuwe uitzendin-
gen, met een radiojournaal, andere 
actualiteiten, verschillende informa-
tieve rubrieken en uiteraard muziek. 

Tijdens een bijeenkomst voor pers en 

genodigden heeft Kuy-
per zijn Uitvaartom-
roep gelanceerd. In 
de aula van Uitvaart-
verzorging A. Kuis in 

Sint-Oedenrode deed 
u i tvaartondernemer 

Antwan Kuis afgelopen 
zaterdag het openingswoord. 

Hij roemde het enthousiasme en de 
veelzijdigheid van zijn goede vriend 
Kuyper en sprak van een uniek resul-
taat, dat veel nieuwe mogelijkheden 
creëert.

Luchtig en respectvol
Hans Kuyper vindt het belangrijk dat 
mensen op een luchtige, respectvol-
le manier in aanraking komen met 
de uitvaartbranche. Hij hoopt dat de 
website als een naslagwerk, een luis-
terboek, zal worden gebruikt. Alle 
uitzendingen, alle onderwerpen, alle 
rubrieken blijven bewaard en zijn la-
ter nog terug te luisteren.  

» Lees verder op pag. 22

Hans Kuyper sprak vol enthousiasme 
de aanwezigen toe

UITSLAG Verkeers-
veiligheid

Veel raadgevers TipMooiRooi 
pleiten voor autovrij centrum

Mee eens (50%)
Mee oneens (21%)
Neutraal (20%) 
Zeer mee eens (5%)
Zeer mee oneens (5%)

‘Ik voel me als voetganger 
of fi etser veilig in het 
Rooise centrum’

Veruit de meeste raadgevers van 
het TipMooiRooi burgerpanel voe-
len zich als voetganger of fietser 
veilig in het centrum van Sint-Oe-
denrode. Toch denkt iets meer dan 

twintig procent daar anders over. 
Het hardrijden van automobilisten 
wordt vaak aangewezen als oor-
zaak van het ‘niet veilig voelen.’
» Lees verder op pag. 4

zie pag. 5

ROXS 
Oktober aktie
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MooiRooikrantDe2 ROUWBERICHTEN

DeMooiRooiKrant biedt u iets 
unieks. Wilt u uw steun betuigen aan 

de familie van een overledene? 

Dan kunt u een reactie plaatsen 
onder het rouwbericht op 

www.rooisefamilieberichten.nl.

Steun betuigen 
via 

www.rooisefamilie-
berichten.nl

COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster
Marianne Ketelaars

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

Mam, 
We zullen je vreselijk missen 
Afscheid nemen doet veel pijn 
De laatste weken waren erg zwaar 
We hebben gelukkig veel voor je kunnen doen 
Zo nu en dan begeleid met een knuffel en een zoen 

 
Dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft betekend, 

delen wij u mede dat Oda thuis,  
in het bijzijn van haar hele gezin,  

afscheid heeft genomen. 
 

Oda Kusters - Vervoort 
 

∗ Sint-Oedenrode, 26 april 1930       
† Sint-Oedenrode, 27 september 2014 

 
echtgenote van 

 
Karel Kusters 

 
 Karel 
  
 Rian en Henk 
 
 Wim en Annemarie 
       Marijn 
 
 Karl en Lydia  
       Amber 

 
Baron van Coehoornlaan 8 
5492 GR Sint-Oedenrode 
 
De uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag  
2 oktober om 10.30 uur in de Sint-Martinuskerk van de 
Heilige Odaparochie, Kerkplein te Sint-Oedenrode, waarna 
we haar te rusten leggen op het Martinuskerkhof, bij haar 
vader en moeder.  
Woensdag 1 oktober om 19.00 uur wordt voor Oda de 
avondwake gehouden in de Sint-Martinuskerk.  
Oda is thuis opgebaard, alwaar u dagelijks tussen 15.00  
en 18.00 uur en woensdag na de avondwake, afscheid van 
haar kunt nemen.  
Na de begrafenis nodigen wij u uit voor een samenzijn  
in De Gouden Leeuw, Markt 10 te Sint-Oedenrode. 
 

 

Hartelijk dank voor medeleven na het overlijden 
van mijn man, vader, opa en overgroot opa.

Theo van de Weijer

De belangstelling, de lieve woorden, reacti es, brieven en 
kaarten hebben ons goed gedaan. Bedankt een ieder die op 

welke wijze dan ook met ons heeft  meegeleefd. 

Een speciaal woord van dank aan het personeel van Odendael.

Greet, Anita, Alain, Bjorn, Quinta, Donna en Jayson.

Overweldigend was uw medeleven en steun na het overlijden 
van ons mam, schoonmoeder, lieve oma en overgrootoma

Maria van Kuringen- van der Heijden
Speciale dank aan zorgcentrum Odendael afd. Jasmijn 
en Huisartsenprakti jk Dhr. vd Endt en Mw. van Uden.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Sint-Oedenrode, oktober 2014

                           
“Tot de volgende reis” 

 
 

Na een leven vol zorgzaamheid en levenslust 
is onverwacht van ons heengegaan 
mijn zus, onze tante en vriendin 

 

Gonda van de Laar 
 

  ∗ Sint-Oedenrode, 24 mei 1931 
† Uden, 29 september 2014 

 
 

 Sint-Oedenrode: Joke Muselaers – van de Laar 
 
  Familie van de Laar 
 
 

Correspondentieadres: 
Schijndelseweg 1 
5491 TA Sint-Oedenrode 
 
De uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag  
4 oktober om 12.30 uur in de St. Martinuskerk van de  
H. Odaparochie, Kerkplein te Sint-Oedenrode,  
waarna de begrafenis plaatsvindt op het 
parochiekerkhof aldaar. 
 
Samenkomst voor de uitvaartdienst in de kerk, waar 
gelegenheid zal zijn om schriftelijk te condoleren. 
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MooiRooikrantDe 3
Burgerinitiatief Groene Long vertaalt wensen 
inwoners Kienehoef

Voor enkele tientallen belangstel-
lenden presenteerde burgerinitia-
tief “Groene Long Kienehoef” vo-
rige week dinsdag de plannen om 
het basketballveldje en de daaraan 
grenzende veldjes zelf op te knap-
pen. De presentatie vond plaats in 
basisschool De Kienehoef, die de 
zuidgrens vormt van het plangebied. 

Op de speelplaats van de school is 

een klein amfitheater ingetekend, 
het basketballveld wordt omge-
bouwd tot omnisportveld met 
kunstgras, het speeltuintje wordt 
opgeknapt en uitgebreid met speel-
toestellen voor de allerkleinsten, er 
komt een klim-en klauterplaats en 
er komen ‘groene’ zitelementen plus 
een ‘Social Sofa’. Ook aan de senio-
ren is gedacht: voor hen komt er een 
jeu de boulesbaan. Maar hoewel 

‘ontmoeting’ een belangrijke plaats 
inneemt in het plan, krijgen jonge-
ren er geen voorzieningen. De werk-
groep had wel een JOP opgenomen 
in het plan, maar daar biedt het be-
stemmingsplan geen ruimte voor.  
Het initiatief is een onderdeel van 
IWOP Kinderbos, Cathelijne en 
Kienehoef. Projectcoördinator en 
Kienehoef-bewoner Rens Polderdijk 
leidde de presentatie in, en nam het 
onderdeel “Groene Long” voor zijn 
rekening. Hij schat de totale kosten 
van het project op ruwweg een ton, 
bruto in geld uitgedrukt. Het amfi-
theater neemt daarvan circa 10.000 
voor zijn rekening, het onderdeel 
spelen en ontmoeten 35.000. Voor 
het omnisportveld heeft de gemeen-
te 16.000 toegezegd. De werkgroep 
wil dit laatste bedrag achter de hand 
houden voor toekomstige onder-
houdskosten en certificeringen. 
Voor de financiering van het tekort 
zijn een aantal bronnen in beeld, 
van sponsoren en crowdfunding tot 
fondsenwerving. Een groot deel er-
van zal in natura worden geleverd, 
door “handjes, kennis en materia-
len uit de wijk” waar Polderdijk een 
oproep voor deed. Frank Hulzink, 
voorzitter van de klankbordgroep 
IWOP van de betreffende wijken, 
deed een oproep voor leden van 
een te vormen officiële wijkraad. Te 
oordelen aan de betrokkenheid van 
de aanwezigen, waren die oproepen 
niet aan dovemansoren gericht.  

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

Ook voor uw:
- kroon- en brugwerk
- implantaatkronen

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

                            www.tpsintoedenrode.nl

Kosteloos incasseren 
van geldvorderingen

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

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

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

www.biobest-theater.nl

Speelweek van wo 01/10  t/m wo 08/10/2014
Koemba: De Zebra Die Zijn Strepen Kwijt Is (2D NL) (€ 6,50) (wo. 1 okt.) 13:30, vr. 16:45, zo.11:15, 

Hoe Tem Je Een Draak 2 2D NL  za. 14:30, Oorlogsgeheimen zo. 13:30, Wonderbroeders  do. 20:00, vr./za. 21:30, 
zo. 20:15, ma 20:00, (wo.8 okt) 20:00. Pijnstillers (€ 7,-) (wo. 1 okt.) 15:45 & 20:00 vr. 19:00, za. 16:30 & 19:00, zo. 

15:45, & 18:00, (wo.08 okt.) 17:45. Dummie de Mummie (€ 6,50) (wo. 8 okt.) 15:30. 
Maya de Bij Eerste vlucht 2D NL(6,50) (wo. 8 okt.) 13:30

Speciale voorstellingen: 1D Where we Are (€ 12,-) (Concertregistratie) za. 12 okt. 16:00 & 19:00 zo. 13 okt. 16:00
Specials: Biobest 50+ Yves Saint Laurant (€ 6,-) do./vr.  14:00

Ladies Night: Pak van mijn hart (€ 13,50) wo. 29 okt. Do. 30 okt. 20:00 (wo. 29 okt. Uitverkocht)
PRIJZEN : p.p. basis zaal, balkon + € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 Gratis koffie/thee bij biobest 50+

 

Vervangende vorm gevonden

Bibliotheeksteunpunten in kleine kernen dicht
Vanwege herschikking van de be-
schikbare middelen voor het in stand 
houden van de bibliotheeksteun-
punten is in overleg met de gemeen-
te en bibliotheek de Meierij besloten 
om de bestaande bibliotheeksteun-
punten in de kleine kernen van Sint-
Oedenrode met ingang van 1 au-
gustus jongstleden te sluiten.

Aangezien de scholen van SKOSO 
erg veel belang hechten aan taal- en 
leesontwikkeling is er voor gekozen 
om deel te gaan nemen aan ‘De 
Bibliotheek op School’. Daarvoor 
worden de budgetten van de ge-
meente, die bibliotheek de Meierij 
subsidieert, en de scholen samen-
gevoegd. ‘De Bibliotheek op School’ 
is een landelijk concept, waarin bi-
bliotheken en scholen structureel 
samenwerken aan taalontwikkeling, 
leesbevordering en mediawijsheid 
van kinderen. Het doel is kinderen 

te stimuleren om meer te lezen, op 
school en thuis. Het maakt een groot 
verschil in het leven van kinderen of 
zij lezen of niet. Onderzoek toont 
aan dat lezers niet alleen hoger sco-
ren op taalvaardigheid, maar ook op 
schoolsucces en intelligentie. Leren 
begint bij lezen.

Binnen de school is een fysieke col-
lectie aanwezig en daarnaast is het 
mogelijk dat kinderen op digitale 
wijze boeken kunnen reserveren 
vanuit de collectie van bibliotheek 
de Meierij. Ook de kinderopvang die 
in de schoolgebouwen is gehuisvest, 
zal betrokken worden bij dit con-
cept.

De bibliotheek op school is niet meer 
beschikbaar voor de lezers die ouder 
zijn dan 12 jaar. Eerder is gebleken 
dat deze doelgroep weinig gebruik 
maakt van deze bibliotheek. In over-

leg met de dorpsraden wordt deze 
mogelijkheid later opnieuw onder-
zocht. Bibliotheek de Meierij is dit 
schooljaar van start gegaan met 
‘De Bibliotheek op School’. In Sint-
Oedenrode wordt met dit concept 
gestart op de scholen in de kleine 
kernen: bs. De Sprongh in Olland, 
bs. Franciscus in Boskant en bs. St. 
Antonius van Padua in Nijnsel.

Maandag 6 oktober a.s. vindt de 
officiële opening plaats in de aula 
van bs. St. Antonius van Padua. 
De openingshandeling zal verricht 
worden door wethouder Jan van  
Burgsteden, hij heeft ook de kern 
Nijnsel als aandachtsgebied in zijn 
portefeuille. Na evaluatie wordt dit 
concept mogelijk ook uitgerold op 
de scholen in het centrum. Uiteraard 
kunnen ouders en kinderen ook ge-
bruik blijven maken van de centrale 
bibliotheek op de Markt.

Doe mee met de fotowedstrijd 
 Hoe ‘groen’ ben jij?

In het kader van de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober organiseert 
Wovesto een fotowedstrijd Hoe ‘groen’ ben jij? Doe mee en stuur je foto snel in!

Maak een foto hoe jij thuis bijdraagt aan een beter milieu en stuur die vóór 6 
oktober op. De winnaar ontvangt een cadeaubon ter waarde van € 50.

Inzenden foto
•	 naar communicatie@wovesto.nl met titel, naam, adres, telefoonnummer of
•	 uploaden op de Facebookpagina, www.facebook.com/Wovesto. Verstuur 

je gegevens via een privébericht.

Voorwaarden
Kijk voor alle voorwaarden van de fotowedstrijd op www.wovesto.nl

Geef jij je meubels een tweede leven? Of tuinier je 
op een natuurlijke manier? Of…

Laat zien hoe ‘groen’ jij thuis bezig bent!

www.wovesto.nl

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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 YOU! & MORE 

SWITCH  

STYLISH 

INESSENSA 

DE BEURS 

BART VD AA 
FOTOGRAFIE 

DA-DROGIST 

TERMEER 
SCHOENEN 

Sportcentrum 
VAN DEN OEVER 

EYEWISH 
OPTICIEN 

BY ANNE 

SHINE BY IMKE 
DIEPVRIESSPECIALIST 

VAN RIJSINGEN 

SHINE BY IMKE
DIEPVRIESSPECIALIST

€ 15,00 incl: 

PUUR 
BRABANT 

YOU! & MORE
TERMEER 

SCHOENEN
Sportcentrum
VAN DEN

OPTICIEN

Sportcentrum
VAN DEN

€ 15€ 15,,0000 inclincl::

DONDERDAG 9 OKTOBER  
VAN 19.30 UUR TOT 22.30 UUR 

VAN RIJSINGEN

SHINE BY IMKE
DIEPVRIESSPECIALIST

Le NET 
LINGERIE 

De BEVER 
FRUIT 

POUR VOUS  MISSM 
MARLIES V. GERWEN 

UITSLAG Verkeers-
veiligheid

Geen voorrang geven, auto’s die 
te hard rijden, mensen die al ‘buur-
tend’ de weg blokkeren, fietsers 
die niet stoppen bij voetgangers-
oversteekplaatsen enz. Zoals in 
ieder centrum zijn er ook in Sint-
Oedenrode irritaties. Daarom zijn 
er dus nog steeds mensen die zich 
niet veilig voelen in het verkeer 
van hartje Rooi. Hen, maar ook de 
mensen die zich wel veilig voelen, 
werd gevraagd hoe het centrum 
veiliger gemaakt zou kunnen wor-
den. Tientallen reacties kwamen 
op hetzelfde neer: het autovrij ma-
ken van het centrum. Structureel 
of op gezette tijden, zoals alleen 
in het weekend. Is dat haalbaar? 
DeMooiRooiKrant vroeg het aan 

Jan de Werdt, bestuurslid van het 
Rooise Centrummanagement. De 
Werdt: “Ik weet dat jaren geleden 
een onderzoek is gehouden naar 
het eventueel dagelijks afsluiten 
van de Heuvel tussen 10.00 en 
18.00 uur, maar daaruit bleek dat 
het dorp daar te klein voor is. Het 
Centrummanagement heeft wel 
plannen om het centrum autovrij 
te maken op koopzondagen, zodat 
het centrum dan aantrekkelijker is 
voor winkelend publiek. Daarnaast 
zijn er ideeën om de Markt anders 
in het richten. Om deze meer au-
toluw te maken met meer ruimte 
voor voetgangers en fietsers.” De 
kans dat het laatste doorgaat lijkt 
echter klein om dat tot op heden 

niets in de kadernota staat vermeld 
over herinrichting van de Markt.

Kijk voor de uitslagen en de op-
merkingen op www.tipmooirooi.
nl. Begin oktober volgt de nieuwe 
vragenronde van TipMooiRooi. 
Houd uw mailbox dus in de gaten 
en vul de vragen meteen in. Wilt 
u lid worden van het burgerpanel 
en anoniem meepraten over onder-
werpen die met Sint-Oedenrode te 
maken hebben? Ga dan ook naar 
www.tipmooirooi.nl en vul het in-
schrijfformulier in. Uw mening telt! 
Dat is de laatste tijd steeds meer 
gebleken. Uitslagen worden zo nu 
en dan in de politiek gebruikt als 
leidraad. 

Neutraal (33%)
Mee eens (26%)
Mee oneens (25%)
Zeer mee eens (9%)
Zeer mee oneens (6%)

Mee eens (41%)
Mee oneens (27%)
Neutraal (24%)
Zeer mee oneens (5%)
Zeer mee eens (4%)

‘Ik erger me aan het 
gedrag van 
autobestuurders 
in het centrum’

‘Het Rooise centrum is 
voetganger- en 
fi etsvriendelijk’

Klompen keuren is precisiewerk

Wie maakt de mooiste en beste 
klompen van het land? Een nor-
maal mens kan dat niet met het 
blote oog beoordelen. Daar is een 
professionele jury voor nodig. Die 
kwam dinsdagochtend bijeen. 
Traditiegetrouw in De Beurs te 
Sint-Oedenrode. 

Een serieuze blik alleen was niet 
genoeg om de beste houten schoe-
nen eruit te pikken. Een scherpe 
meting zorgde voor de broodnodige 
informatie. Voor vrijdag gaat de jury 

in conclaaf wie de beste machinale 
en handgemaakte klompen heeft 
gemaakt. Aanstaande vrijdag is de 
prijsuitreiking in De Beurs.

Maak kans op kaartjes voor Rock Around the Jukebox
In het Autotron van Rosmalen vindt 
zaterdag 11 en zondag 12 oktober 
aanstaande weer Rock Around the 
Jukeboxplaats plaats. Tijdens deze 
beurs ontmoeten jong en oud elkaar 
onder de klanken van de muziek van 
weleer. De grootste hits uit de jaren 
’50, ’60 en ’70 gecombineerd met 
de jukebox, het afspeelinstrument 

van de zwarte vinylen schijfjes, zor-
gen voor een sfeer die niet te eve-
naren is.

DeMooiRooiKrant heeft voor haar 
lezers vijf keer twee toegangskaart-
jes voor Rock Around the Jukebox 
ter beschikking. Wie uit kan leggen 
waar de term ‘grijsgedraaid’ van-

daan komt, maakt kans op deze 
kaartjes.

U kunt het antwoord op deze vraag 
voor maandag 6 oktober sturen naar 
info@mooirooi.nl. De winnaars wor-
den in DeMooiRooiKrant van 8 ok-
tober aanstaande bekend gemaakt.



Woensdag 1 oktober 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 5
Maatschappelijk draagvlak 
achillespees van fusieplannen?
Over de fusie van Rooi met Schijndel en 
Veghel is al veel gesproken. De laat-
ste tijd laten de tegenstanders van 
de fusie steeds vaker van zich horen. 
Op de raadsvergadering van afgelo-
pen donderdag gooide een van hen, 
Richard de Visser, een nieuw wapen 
in de strijd: een van de criteria van 
het ministerie om te fuseren is een 
maatschappelijk draagvlak. Ruim 
330 van de 450 deelnemers aan het 
TipMooiRooipanel heeft aangege-
ven tegen de fusie te zijn. Als die 
zes procent van de stemgerechtig-
den een representatief beeld vormt 
van dat maatschappelijk draagvlak, 
wordt niet aan het criterium vol-
daan.

De Visser legde de gemeenteraad 
drie vragen voor. Waaróm wilt u fu-
seren? Die vraag was ingegeven door 

het feit dat de gemeente steeds een 
ander motief heeft aangedragen. De 
Visser zette alle vier de motieven 
nog eens op een rijtje. De tweede 
vraag luidde: Waaróm heeft u de 
Rooise bevolking niet over de fusie 
geraadpleegd en waarom doet u dat 
wél over de naamgeving? De derde 
vraag was: Kan ik in deze raads-
vergadering uw antwoord op deze 
vragen verwachten en plaatst u uw 
antwoorden ook in DMRK van vol-
gende week?  

De raad had geen vragen aan de 
inspreker. Het betreffende agen-
dapunt ging ook niet over het fu-
siebesluit zelf, maar over de naam 
van de nieuwe gemeente. De Visser 
had daar in zijn betoog al rekening 
mee gehouden. “Dan zijn de con-
clusies evenzo helder als glas: de 

motieven voor fusie veranderen elke 
keer opnieuw. Blijkbaar is het ook 
voor u niet duidelijk waaróm u wilt 
fuseren. U, als volks’vertegenwoor-
digers’, weigert om aan de Rooise 
burgers te vragen wat die van uw 
fusieplan vinden. Met deze conclu-
sies ben ik óók tevreden.” Vervol-
gens wijst hij op het maatschappelijk 
draagvlak dat nodig is voor de fusie. 
“Hoe de Rooise gemeente aan het 
verkrijgen van het maatschappe-
lijk draagvlak vorm heeft gegeven, 
moet in een logboek worden ver-
antwoord. De gemeente heeft juist 
op dit punt heel veel steken laten 
vallen. Ik ben daarom van plan de 
consequenties van die missers gron-
dig te laten onderzoeken”.  Lees op 
www.mooirooi.nl de inspraaktekst 
van Richard de Visser.

Reactie Hart voor Rooi op vragen Richard de Visser
Afgelopen donderdag werd de ge-
meenteraad van Sint-Oedenrode uit-
gedaagd door de heer Richard de Vis-
ser. Hij stelde een aantal vragen waar 
hij tijdens de openbare vergadering 
van de gemeenteraad antwoord op 
wilde hebben of vandaag via dit ka-
naal. Als Hart voor Rooi hebben we er 
voor gekozen om antwoord te geven 
via DeMooiRooiKrant. Want, zo den-
ken wij, niet alleen de heer de Visser 
wil misschien de antwoorden lezen 
op de vragen maar u allemaal. 

Wat is nu de reden van fusie?
Fuseren vinden wij belangrijk omdat 
de taken die op de gemeenten afko-
men niet langer door de gemeente 
zelf kunnen worden uitgevoerd en 
betaald. Door te fuseren worden 
krachten gebundeld, daardoor blij-

ven de gemeentetaken uitvoerbaar 
en betaalbaar en blijft de dienstver-
lening aan onze inwoners op peil. 

Door fusie zijn voorzieningen binnen 
de gemeente makkelijker in stand te 
houden en wordt de leefbaarheid in 
de dorpen gewaarborgd. Overigens 
is dit voor Hart voor Rooi altijd de 
enige reden geweest om achter een 
fusie te staan. Het 100.000 inwo-
nersaantal van minister Plasterk is 
voor ons nooit een reden geweest. 

Een fusie geeft ons inziens antwoord 
op de uitdagingen waar we voor 
staan. De afweging is dat de kans op 
succes bij een fusie groter is dan bij 
andere vormen van samenwerking. 
De keuze geeft de verplichting om 
alles te doen om de fusie tot een 

succes te maken. 
Waarom mag u als Rooienaar over 
de naam mee beslissen maar niet 
over de fusie an sich? Hart voor 
Rooi vindt het van groot belang dat 
alle inwoners mee kunnen praten 
over de fusie. Dit is tijdens de verkie-
zingsperiode ook veelvuldig gedaan. 
Hart voor Rooi is altijd eerlijk ge-
weest over de wens van een fusie. En 
duidelijk geweest over de voorwaar-
den. Dat is te lezen geweest in ons 
verkiezingsprogramma en dat heeft 
de lijsttrekker, huidig fractievoorzit-
ter ook altijd uitgedragen. Hart voor 
Rooi heeft 4 zetels behaald met 
1810 stemmen, dus die staan ach-
ter de koers die wij willen varen. Dat 
we nog meer met Rooienaren willen 
praten over de fusie is ook een wens 
die is uitgedragen. Mede daarom 

Lezerspodium....

‘Nietszeggende citaten van be-
stuurlijk Nederland zijn vaak bete-
kenisloos. We noemen het Bobo-
taal. Bobotaal klinkt ingewikkeld, 
maar is simplistisch. Het suggereert 
‘visie’ en ‘leiderschap’, maar pro-
beert eigenlijk het gebrek daaraan 
te verhullen. Het gaat altijd over 
‘oplossingen’, nooit over wat die 
oplossingen zijn. Het gaat over ‘lei-
derschap’, nooit over wie dat lei-
derschap op zich neemt. Het gaat 
over het belang van ‘visie’, nooit 
over de visie zelf.’

Deze tekst (afgelopen zaterdag 
in een artikel van “de correspon-
dent”)  deed mij denken aan de 
raadsvergadering van afgelopen 
donderdag. Nadat een inspreker 
voorafgaand aan de vergadering 
het gebrek aan motieven voor een 
fusie aan de orde had gesteld (ik 
hoop dat deze krant hier op een 
van haar pagina’s aandacht aan 
besteedt) kreeg hij Bobo antwoor-
den zoals “vergroting van slag-
kracht”, “op termijn verbetering 
van efficiëntie” en meer Bobotaal. 
Men deed niet meer dan opmer-

ken dat ‘men de communicatie 
beter had moeten doen’.
Ik wil nogmaals uitspreken dat ik 
geen principiële tegenstander ben 
van de fusie. Waar ik tegen ben, is 
een visieloze beslissing, die zonder 
vastgestelde meetbare doelstellin-
gen en zonder enige inspraak van 
de burgers tot stand komt.

De eerder genoemde inspreker 
verzocht de raad in de eerstvol-
gende (?)  MooiRooiKrant of an-
der medium nu eens helder uit te 
leggen wat hun motieven zijn. Ik 
hoop dat de raad op korte termijn 
in staat is het antwoord te geven 
op de vragen die de inspreker ge-
steld heeft.

Mijn wens is dat de doelstellingen 
duidelijk en meetbaar worden, wat 
ons voordeel als burger is en dat 
we betrokken worden. Het is ten-
slotte de belangrijkste beslissing 
over onze woonomgeving die ooit 
genomen is door de raad.

Romano van der Meijden
Kinderbos 10

Bobotaal als antwoord in de raad

  

 

ROXS 

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

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

€1999,-

Van €449,- voor €369,-

B orchmolendijk  9  |  5492A J Sint- Oedenro de |  T:  0413472362
w w w.elec troworldroxs.nl

In oktober 
10 % bestedingskorting 

of 5 % contante korting

vraag naar de 
actie-voorwaarden 

in de winkel

betrekken we iedereen van 12 jaar 
en ouder ook bij de bepaling van de 
naam van onze nieuwe gemeente en 
hebben we onszelf de opdracht ge-
ven de meerderheid de uitkomst van 
de raadpleging te respecteren. 

Wilt u met ons van gedachten wis-
selen, voelt u vrij om ons aan te spre-
ken. Dat mag persoonlijk, telefonisch 
of via social media. Het is aan u! 

Fractie Hart voor Rooi
Janneke van Vugt, 
Janine Heisterkamp, 
Rik Compagne en 
Toon van der Wijst

www.hartvoorrooi.nl
www.facebook.com/hartvoorrooi
www.twitter.com/hartvoorrooi
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Mooi in de buurt
Drie buurten, één buurtvereniging
Voor buitenstaanders zijn Vern-
hout, Schoor en Sloef drie Rooise 
buurtschappen. Toch hebben deze 
drie buurtschappen al vijfentwin-
tig jaar één buurtvereniging. Een 
vooruitziende blik in het licht van 
de gemeentelijke fusies en samen-
werkingen die momenteel spelen of 
gewoon praktisch? Voor de eerste 
Mooi in de Buurt van het nieuwe 
seizoen gaan we op bezoek bij 
buurtvereniging ‘de Driesprong’, 
die de drie buurtschappen aan de 
Hoogstraat verbindt.

Peter van Acht was samen met zijn 
broer Toon en Albert Hulsen ini-
tiatiefnemer voor de buurtvereni-
ging. “Het was in ‘de Beurs’ op de 
boerengezinsdag in 1988 dat Peter 
naar me toe kwam”, vertelt Albert 
Hulsen. “Hij vroeg me of het geen 
goed idee was om een buurtver-
eniging op te richten. Ik dacht daar 
even over na en stemde met het 
plan in. Iedereen ging in zijn eigen 
buurtschap de boer op om leden te 
werven. Op 6 januari 1989 hadden 
we onze eerste vergadering en zag 
de buurtvereniging het levenslicht”.

“Over de naam hebben we ge-
stemd”, zo vervolgt Hulsen. “Al 
zeker sinds de oorlog hadden we 
hier een voetbalclub in de buurt. Die 
heette de Kieviten, sommige vonden 
dat een gepaste naam, maar uitein-
delijk kwamen we op de Driesprong 
uit. Die naam is bedacht door de 
zussen Van de Ven. We hebben hier 
in de buurt geen kruispunten, alleen 
maar driesprongen, dus eigenlijk 
lag die naam wel voor de hand. Bij 

stemming werd de naam gekozen, 
want volgens de meeste mensen 
hoorde de naam de Kieviten toch 
echt bij de voetbalclub.

“De buurtvereniging heeft 68 
huishoudens als lid”, zegt Jolanda 
Hellings. Zij is bestuurslid van de 
Driesprong. “Dit jaar bestaan we 
vijfentwintig jaar en dat hebben we 
stilletjes gevierd. Het eten bij het 
jaarlijkse buurtfeest was net wat lek-
kerder dan anders, maar een uitge-

breid programma zoals in Rijsingen, 
nee dat hoeft voor ons niet”. Annie 
van Acht vult haar aan: “In Rijsin-
gen halen ze met oud papier veel 
geld op, dat oud papier wordt door 
veel mensen uit Sint-Oedenrode ge-
bracht, maar wij doen hier alles op 
ons eigen en houden het daarom 
ook wat bescheidener”.

Horen de buurtschappen van de 
Driesprong nou bij Nijnsel of bij Bos-
kant? Dat is een veel gestelde vraag. 

Wie over de Hoogstraat rijdt komt 
van Nijnsel in Boskant of andersom, 
maar waar de grens ligt weet ei-
genlijk niemand. “Daar wordt veel 
over gesproken”, zegt Bert van den 
Oever, “maar wij zijn hier gewoon 
Rooi. Geen Son, geen Boskant of 
Nijnsel, maar gewoon Rooi. Maar 
er zijn wel twee gezinnen uit Son lid 
van de Driesprong”. Alleen achter 
op Vernhout zijn ze meer op Boskant 
georiënteerd, maar hier gaan de kin-
deren eigenlijk zonder uitzondering 

naar de Dommelrodeschool in Sint-
Oedenrode”,  zeggen Harrie van de 
Ven en Karin van de Spijker.

De Hoogstraat verbindt de drie 
buurtschappen Vernhout, Schoor 
en Sloef. Maar de Hoogstraat was 
vroeger ook onderdeel van de kort-
ste en vooral snelste verbinding tus-
sen Veghel in het noorden en Eind-
hoven west en Best in het zuiden. 
Om de dagelijkse file bij de brug in 
Son te ontwijken gebruikten veel 
spitsrijders de Hoogstraat als sluip-
route van en naar hun werk. “In 
die tijd kwamen er dagelijks tot wel 
5200 auto’s over de Hoogstraat. 
Dat leverde veel hinder en gevaar 
op”, zegt Albert Hulsen. “Toen de 
gemeente achter in de straat een pi-
ramide maakte, werd de overlast tij-
dens de spits minder, maar de echte 
oplossing is toch wel de aanleg van 
de A50 en het knooppunt Ekkers-
wijer. Sinds dat die wegen klaar zijn, 
komt er hier in hoofdzaak nog plaat-
selijk verkeer”.

Net als overal in het buitengebied is 
de saamhorigheid ook in deze drie 
buurtschappen erg groot. Niet al-
leen onderling, maar ook binnen de 
gezinnen. “Er zijn hier in de buurt 
nog steeds veel gezinnen met inwo-
nende ouders. Vroeger was dat heel 
normaal en als je goed naar de plan-
nen van de regering luistert, merk je 
dat het weer gaat komen. Sterker 
nog ik hoop dat mijn kinderen straks 
ook voor mij kunnen zorgen, zoals 
wij dat nu voor mijn moeder doen”, 
zegt Albert Hulsen ter afsluiting van 
het gesprek. 

Een prominente plaats in de wereldgeschiedenis

In de buurtschappen Sloef, Schoor 
en Vernhout werden zeventig jaar 
geleden als eerste Rooise gehuch-
ten bevrijd. Net ten zuiden van deze 
buurtschappen landden zondag 17 
september 1944 de eerste parachu-
tisten van de 101 Airborne divisie. 
Zij hadden als taak het landingster-
rein van de Sonse Heide te beveili-
gen. Zij moesten er voor zorgen dat 
de gliders die al vanuit Engeland 
onderweg waren veilig konden lan-
den. 

Die gliders waren volgens de over-
levering rond tien uur in Engeland 
opgestegen en waren volgepropt 
met soldaten, voertuigen en wa-
pens. De militairen die op de Sonse 
Heide landden hadden als opdracht 
om de bruggen over het Wilhelmi-
nakanaal in Son en in Best en die 
over de Dommel in Sint-Oedenrode 
onbeschadigd in handen te krijgen. 
In Sint-Oedenrode lukte het om de 
brug over de Dommel in te nemen. 

In Son en Breugel ging het mis. Toen 
de Amerikanen het kanaal naderden 
bliezen de Duitsers de Sonse brug op.

De luchtlandingen op de Sonse 
Heide was onderdeel van de ope-
ratie Market Garden. De geallieerde 
legerleiding wilde de oorlog met 
deze gewaagde operatie nog voor 
Kerstmis 1944 beëindigen. Zoals 
we nu weten was deze operatie 
'een brug te ver'. Het doel van de 
in hoofdzaak Britse en Amerikaanse 
troepen was om een wig te slaan in 
de Duitse verdediging. Zij wilden via 
Arnhem het Ruhrgebied vanuit het 
noorden bereiken en zo het industri-
ele hart van de nazi's uitschakelen.

Het doel van de operatie Market 
Garden werd niet bereikt. Het ge-
volg was onder andere dat vooral 
het noorden en westen van ons land 
de beruchte hongerwinter ingingen. 
Keerzijde van de medaille was dat 
de geallieerden, toen Arnhem niet 

haalbaar was hun focus op het zui-
den van ons land richtten. Iets dat 
waarschijnlijk niet gebeurd zou zijn 
als zij het Ruhrgebied hadden kun-
nen bereiken in het najaar van 1944.

Op 23 oktober, ruim een maand 
na de landing op de Sonse Heide, 
vertrokken in alle vroegte vanuit de 
Corridor troepen in westelijke rich-
ting. Dat betekende voor veel ande-
re plaatsen in onze regio ook de be-
vrijding, want iets dat veel mensen 
zich niet realiseren is dat de Duitsers 
bijvoorbeeld Olland nog tot die 23e 
oktober bezet hielden. 

Achteraf kan dus gezegd worden 
dat met de landing op de Sonse Hei-
de de bevrijding van het zuiden van 
ons land werd gestart. Er zijn niet 
veel buurtschappen, die een zo pro-
minente plaats in de wereldgeschie-
denis hebben. Dat is iets om over na 
te denken als u eens op Vernhout, 
Schoor of Sloef komt.

Als ik de kasteellaan volg,
alle mooie bochten neem

en voorts het rijdend blik ontwijk
voel ik me met het groen weer een

dan loop ik iets hemels tegemoet
ik noem het maar de Laan van Sloef
aan deze kronkelige, rustieke pracht

woont ene Juffrouw Johanna
zij heeft de naam “Driesprong’ bedacht

het is al vijfentwintig jaar terug
dat de buurtvereniging deze titel ontving

ontleend aan de vele driesprongen
terwijl men elders over kruispunten ging

de buurtschappen Schoor, 
Vernhout en Sloef werden 

al doende met elkaar verbonden
en tot op heden ten dage

floreert deze club van ingezetenen,
dienstbaar aan alle levenslagen

de vereniging kent menig activiteit
waar het gemoedelijke, betrokkenheid,
en een houding van leven en laten leven,

in de gekoesterde natuur gedijt;
een plek waar al generaties wonen
honkvast zou ik het willen noemen
en dat is zeker niet overdreven

nog kort gelee is Adriaan gekomen
zijn aankomst was als een warm bad.

deze grote knuffel uit het zwarte kousenland
mag nu ook op zondag het gazon maaien….

het raakte mij, 
werd even door emoties overmand

Buurtvereniging de Driesprong
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3 + 4 OKTOBER 
FEESTWEEKEND
MET ‘N GLAS CHAMPAGNE

TREKKING VAN DE PRIJZEN
Voor iedere klant een attentie

Markt 28 5492 AB Sint Oedenrode
T (0413) 47 70 30 www.geritsmode.nl

man en mode man en mode 
jaar

<adres>
<mail>

<Facebook>
<Twitter>

<Pinterest>

op alle

Heuvel 22  Sint-Oedenrode   <tel.> +31(0)413 47 85 88

info@amigos-menswear.nl  <web> www.amigos-menswear.nl

www.facebook.com/amigosmenswear

www.twitter.com/amigosmenswear

www.pinterest.com/amigosmenswear

Ook toffe najaarscollectie

topmerken met vriendenprijsjes

15%

Want to look 

HOT...
Want to look 

HOT...
winterjassen

korting!

Amigos:
hier krijg je 
het warm van

hele maand oktober  

(ook op leren jassen)

Burendag ‘t Everse groot succes

Afgelopen zondag heeft buurtvereniging ‘t 
Everse een zeer succesvolle burendag gehou-
den in het clubhuis aan de Everse Bergen. 

Via het Oranjefonds was een subsidie ontvan-
gen om een activiteit te organiseren om de 
saamhorigheid in de buurt te versterken. Met 
deze subsidie konden alle buurtbewoners wor-
den uitgenodigd voor een brunch. Een aantal 
buurtbewoners is daarop aan de slag gegaan 
om allerlei lekkernijen klaar te maken. De och-
tend van de activiteit waren al verschillende 

kinderen aanwezig om de laatste voorbereidin-
gen te treffen. De tafels werden netjes gedekt, 
de locatie versierd, de kipcocktails, sandwiches 
en wraps werden bereid, de broodjes gesmeerd 
en het buffet mooi ingericht. Om 13.00 uur 
werden de gasten ontvangen met een lekker 
kopje koffie, waarna het buffet werd geopend. 
In totaal hebben 115 personen deelgenomen 
aan deze uitgebreide en gezellige brunch. We 
kunnen terugkijken op een zeer geslaagde ac-
tiviteit, die zeker bijdraagt aan de gezelligheid 
in onze buurt.

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

De deuren zijn open van 10.00 tot 12.00 uur. 
Er zijn onder andere tweedehandse broekjes, 
jurken, T-shirts, puzzels, poppen, auto,s, duplo 
en kinderfietsjes en veel speelgoed te koop. 

Niet alleen ouders maar ook (oppas) opa’s en 
(oppas) oma’s kunnen hun slag slaan. Ook een 
prachtige gelegenheid om alvast uw eerste
Sinterklaasinkopen te doen voor een zacht 
prijsje! In verband met de drukte verzoeken 
wij u geen kinderwagens of buggies mee te 
nemen. De entree bedraagt 1.00 euro. Je kunt 
ons ook volgen op 
www.facebook.com/marktmeerschot. 
Er zijn geen tafels meer te huur

Een begijnhof is een door muren omringd 
complex. Vroeger lag het in de nabijheid van 
een klooster of een kerk en werden de ruimtes 
veelal bewoond door alleenstaande vrouwen. 
Begijnhof Rooi zal een andere invulling krijgen, 
al moet het wel de uitstraling krijgen van een 
historisch begijnhof, zoals je ze bijvoorbeeld 
veel in Brugge of andere oude steden ziet. In 
samenwerking met het bedrijfsleven, inves-
teerders/beleggers, overheidsinstellingen en 
professionals in de zorg wil Stichting Begijnhof 
Rooi een beschermd woonhof creëren, waar 
senioren – zo lang het kan en verantwoord is 
– zelfstandig hun leefwijze, hobbyisme en an-
der sociaal leven kunnen aanhouden. “Het is 
de bedoeling dat zorg straks dichtbij is”, vertelt 
Jan van Vlokhoven, één van de initiatiefnemers. 
“Door de vele ontslagen in de thuiszorg zullen 
ZZP’ers aan de slag gaan. We zien het zitten 
om met hen samen te werken. Maar natuur-
lijk zoeken we ook samenwerking met bijvoor-
beeld Brabantzorg en Odendael. Als bewoners 
van het begijnhof straks zorg nodig hebben, 
dan moet het snel voorhanden zijn.” 

Het idee doet denken aan het Wovesto-pro-
ject Koningsvaren wat faliekant is mislukt. Er 
zijn volgens Van Vlokhoven echter verschillen. 
“Stichting Begijnhof Rooi biedt straks diensten 
aan. Dat deed Koningsvaren niet. Zo zal er een 
huismeester komen die wekdienst heeft (voor 
degene die wil) en een oogje in het zeil houdt. 

Er komt een hoofdgebouw met drie á vier ho-
telkamers waar familie kan blijven slapen.” Het 
begijnhof zelf zal bestaan uit ongeveer twintig 
ruime koop- en huurbungalows met eigen ach-
tertuin of buitenterras. De openbare voortuin 
wordt een ontmoetingsplek. 

In overleg met de bewoners en de familie wordt 
uiteindelijk bepaald waar de zorgbehoefte ligt. 
“Er zal een vast klein team worden samenge-
steld, zodat er geen twaalf verschillende men-
sen over de vloer komen om te helpen. Op 
deze manier kan een echte vertrouwensband 
worden opgebouwd. Maximaal vier tot vijf 
zorgmedewerkers zullen taken vervullen waar 
behoefte aan is. Dat kan van alles zijn; koken, 
lichamelijke verzorging, verpleegkundige hulp 
of huishoudelijke hulp. De Stichting stelt één 
loket beschikbaar waar mensen terecht kun-
nen met al hun vragen. Zo wordt er alles aan 
gedaan om de bewoners te ontzorgen.” Het 
eerste appartement is volgens Van Vlokho-
ven al verkocht, terwijl de gesprekken met de 
gemeente nog moeten beginnen. Wethou-
der van Burgsteden reageerde al positief. Van 
Vlokhoven: “Het liefst willen we ons zo dicht 
mogelijk bij het centrum huisvesten, maar we 
zullen zien wat de mogelijkheden zijn.” Mocht 
het initiatief in Sint-Oedenrode om één of an-
dere reden niet van de grond komen dan richt 
de Stichting haar vizier op omliggende ge-
meenten.

Vervolg voorpagina

Begijnhof Rooi: 
unieke woonvorm voor senioren

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



Woensdag 1 oktober 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe8 

Autobedrijf Martien de Louw 
viert zijn eerste jubileumjaar. 
Daarom in de maand oktober 

op vrijdag en zaterdag 

GRATIS 
controle van uw auto.

Bel of mail voor een afspraak: 
0413-472740 en/of mdelouwauto@gmail.com

A U T O B E D R I J F

MARTIEN DE LOUW
Onderhoud en reparatie 

voor alle merken. 

Gespecialiseerd in 
Mercedes – Benz

Laat op vrijdag 10 en 17 oktober en op zaterdag 
11 en 18 oktober uw schokdempers testen. 
Gratis adviescontrole voor uw auto. 
Voor de naderende winter!
Bel of mail voor een afspraak!

Boskantseweg 41a, 5492 BV, Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-472740

4 oktober van 10.00 tot 17.00 uur

Open Dag Paardenpraktijk Sweenslag
Op zaterdag  4 oktober aanstaande 
houdt Paardenpraktijk Sweenslag 
uit Erp (Zijtaart) een Open Dag. Het  
is dan de jaarlijkse open dag voor  
dierenartspraktijken en natuurlijk 
dierendag. Een mooie gelegenheid 
om de deuren open te gooien voor 
iedereen die belangstelling heeft. 
Paardenpraktijk Sweenslag is gele-
gen aan de Sweenslag 20 te Zijtaart. 
Ze starten met een uitgebreid pro-
gramma om 10.00 uur.

Paardenpraktijk Sweenslag is een 
modern, goed geoutilleerde prak-
tijk, die zich in eerste aanleg volledig 
heeft toegelegd op de geneeskunde 

van het paard. Hierdoor zijn zij in 
staat, zowel op eerste- als op twee-
delijns niveau, hoge kwaliteit dier-
geneeskunde voor paarden aan te 
bieden. De kernpunten van de prak-
tijk zijn: kwaliteit, betrouwbaarheid, 
deskundigheid, kleinschaligheid en 
een gunstige prijs-kwaliteitverhou-
ding.

De klant is absoluut geen nummer 
en de kleinschaligheid is de kracht 
van de praktijk. Dat zorgt er mede 
voor dat eigenaren  van paarden uit 
de regio, maar ook uit plaatsen als 
Den Helder, Breda en Maastricht de 
weg naar Paardenpraktijk Sweenslag 

weten te vinden. 
Ga aanstaande zaterdag tussen 
10.00 en 17.00 uur eens kijken en 
ervaar de professionaliteit en de 
veelzijdigheid van de praktijk. Om-
dat zij steeds meer vragen krijgen 
over gezelschapsdieren zijn zij op 
zoek naar een dierenarts hiervoor. 
Veel ervaring is een vereiste. Bent 
u geïnteresseerd of kent u iemand? 
Neem dan contact op met Paarden-
praktijk Sweenslag. 
Paardenpraktijk Sweenslag, 
Sweenslag 20, 5469 KA Erp, 
tel. 0413-350443 
info@paardenpraktijksweenslag.nl. 
www.paardenpraktijksweenslag.nl 

advertorialCollecteweek Brandwonden Stichting: 
5 t/m 11 oktober 2014
Geef om een littekenvrije toekomst
Het belangrijkste moment van het 
jaar voor de Brandwonden Stichting 
is ongetwijfeld in oktober. Want dan 
is het van 5 tot en met 11 oktober 
collecteweek. Bij voordeuren van 
Groningen tot Limburg klinkt die 
week de vraag: ‘Hebt u nog wat over 
voor de Brandwonden Stichting?’ 
En dan komt het eropaan. Want de 
Brandwonden Stichting ontvangt 
geen overheidssubsidie en is groten-
deels afhankelijk van de inkomsten 
uit de collecte. 

In de week van 5 tot en met 11 ok-
tober houdt de Nederlandse Brand-
wonden Stichting de nationale col-
lecteweek. Om ons ideaal te kunnen 
verwezenlijken – brandwonden litte-
kenloos genezen –  zijn we afhankelijk 
van alle collectanten die zich voor de 
brandwondenslachtoffers inzetten. 
Vandaar onze oproep ‘Geef om een 
littekenvrije toekomst’. Want mensen 
met brandwondenlittekens zijn vaak 
doelwit van vervelende opmerkingen 
en leven in een samenleving waarin 
je met een geschonden uiterlijk jezelf 
driedubbel moet bewijzen. 

Tegenslagen overwinnen
Onze ambassadeurs Jeroen, Britt,  
Sharon en Veronica hebben na hun 
ongeluk ieder op hun eigen manier 
steun aan de Brandwonden Stichting 
gehad. Er zijn diverse projecten die 
mensen met brandwonden ondersteu-
nen bij het oppakken van hun leven. 
Psychosociale hulp, cursussen waarin 
je om leert gaan met je littekens, maar 
ook lotgenotendagen voor kinderen, 
jongeren en volwassenen. Om dit te 
kunnen blijven doen, is geld nodig. 
Daarom hoopt de Brandwonden Stich-
ting in de collecteweek op Nederlands 
steun te mogen rekenen. 

Over de Brandwonden Stichting 
Jaarlijks worden duizenden mensen in 
het ziekenhuis opgenomen met twee-
de- en derdegraads brandwonden. Ze 
bezorgen hen talloze operaties, pijn-
lijke verbandwisselingen en littekens. 
En eenmaal weer thuis, moeten ze 
zich driedubbel in de maatschappij 
bewijzen. De Brandwonden Stichting 
helpt mensen met brandwonden. 
Kort na het ongeval, maar ook later 
in de dagelijkse strijd tegen de litte-
kens. We financieren wetenschappe-
lijk onderzoek, ondersteunen artsen 
en verplegend personeel, zetten cam-
pagnes in om brandwonden te voor-
komen en helpen slachtoffers sterker 
en weerbaarder te worden. Meer 
informatie over projecten van de or-
ganisatie, het voorkomen van brand-
wonden en voorlichtingen, vindt u op  
www.brandwondenstichting.nl.  

Collectanten gevraagd!
Iedereen heeft ’t druk en is bezig 
met de invulling van zijn of haar le-
ven. Toch is het ook belangrijk om 
even aan de medemens te denken. 
Collecteren is dankbaar werk en 
geeft veel voldoening als je weet 
dat met de opbrengst de brand-
wondenslachtoffers een beter leven 
krijgen, zie bovenstaande alinea. 
Ook de Brandwondenstichting heeft 
nog collectanten nodig. In Sint- 
Oedenrode werken ongeveer 40 
collectanten voor dit doel. We kun-
nen daar best wat hulp bij gebrui-
ken, immers samenwerken maakt 
het werk lichter. Als u zich geroepen 
voelt om een handje mee te helpen, 
kunt u contact opnemen met: Wim  
Jansen, coördinator voor de Brand-
wondenStichting in Sint-Oedenrode, 
en bereikbaar op tel: 0413-474082 of  
06-53914610.

Nelleke van Gerwen kijkt terug op ‘Samenloop voor hoop’
Het ‘Samenloop voor hoop’ evene-
ment op 13 en 14 september in Best 
is inmiddels weer achter de rug. En-
kele weken geleden kon iedereen 
het verhaal lezen van de uit Rooi 
afkomstige Nelleke van Gerwen.

Zij heeft persoonlijk zeer nare erva-
ringen meegemaakt met de ziekte 
kanker. Daarom participeerde ze 
maar wat graag mee aan het eve-

nement ‘samenloop voor hoop’. Een 
wandelwedstrijd, die in Best werd 
gehouden. Om extra geld in te za-
melen werden kinderboeken ver-
kocht.

Nelleke: “Het was een prachtig 
evenement met een heel mooi re-
sultaat: na 24 uur lopen stond de 
opbrengst op ruim 107.000 euro 
voor het KWF, ingezameld door de 

52 teams. Wij vonden het mooi dat 
wij hier met ons team een steentje 
aan bij konden dragen. Via deze 
weg willen wij dan ook iedereen 
bedanken voor hun bijdrage, finan-
cieel, boeken, supporter, kraamver-
koper of loper. Jullie hebben er voor 
gezorgd dat het evenement zo'n 
succes is geworden met een prach-
tig resultaat. Bedankt.”

Paardenpraktijk Sweenslag
Erkende paarden- en keuringspraktijk
Paardenosteopaat EDO®

PaardenpraktijkPaardenpraktijk
Erkende paarden- en keuringspraktijk
Paardenosteopaat EDO®

OPEN DAG 
zaterdag 4 oktober van 10.00u-17.00u

► Workshops
► Demo’s
►  GRATIS rondrit  

met paard en koets
►  Strodorp met stands 

en kinderplein 
 Sweenslag 20  5469 KA Erp   |   Tel. 0413-350443   |   www.paardenprakti jksweenslag.nl

Uw paard, onze zorg
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Dieke & Moniquee & Moniqu

In het huwelijksbootje...

Verliefd… Verloofd... en op vrijdag 
19 september 2014 getrouwd! Na-
dat we elkaar het ja-woord hebben 
gegeven, hebben we in het bijzijn 
van vrienden en familie geproost 
op ons huwelijk en deze mooie dag 
afgesloten met een geweldig feest. 
Vanaf heden door het leven als Mr. 
& Mrs. Verbakel. Iedereen bedankt 
voor deze super geweldige dag!
Tijs en Esther Verbakel

“ In  het  huwel i j k
sb

oo
tje

”

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

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

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

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

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

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

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

Plaats gratis uw reactie 
op de internetsite 

rooisefamilieberichten.nl 
voor:

· Geboortes
· Felicitaties

Neem een kijkje op 
rooisefamilieberichten.nl

Ricardo en Evelien, 
Gefeliciteerd! 

Veel geluk met z'n viertjes. 

Super feest gehad! 

O)pa en O)ma

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

Fysiotherapiepraktijk Joost de Vaan

FELICITEERT CLAUDIA ROOZEN
met het behalen van de opleiding tot sportfysiotherapeut!

Op 26 september 2014 is

Willemijn Vervoort

geslaagd aan de Radboud Universiteit Nijmegen
Master of Arts

Communicatie- & Informatiewetenschappen
specialisatie: Communicatie en beinvloeding

Gefeliciteerd!
Pap & Mam
en Laurens

Pakjesavond Gepland?
Laat de Sint en 2 Pieten de pakjes 

zelf bezorgen! 
Maak de viering voor de kinderen een 

onvergetelijk feest. Bel of mail voor meer 
info naar 06-23000284 of 

zwartepiet01@hotmail.com 
www.facebook.com/sinterklaasuitrooi

Vanaf €30,-
Inclusief Strooigoed!

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

www.verkeersschoolschellekens.nl

2e KEER GESLAAGD  
JORIS V.D. VEN

GEFELICITEERD

Rozenstraat 5  Nijnsel  06-53941596

Ruim 20 jaar ervaring
Rookvrije nieuwe auto's

Voordelige All In Pakketten
Ook snelcursussen

Hoog slagingspercentage

RIJSCHOOLLESTBEST.NL

RIJSCHOOLLESTBEST.NL
   Rozenstraat 5 Nijnsel

Tel. 0653941596

 

we hebben teveel 
geslaagden om iedere 

week te adverteren.
hier de geslaagden van de 

laatste paar maanden:
Stef Witlox

Dynara de Palm
Ati Theunissen

Marloes van Nuland
 Anouk Boessen
Naomi Opheij

Britt Hulsen
Willis van Langen

Rick van de Vleuten
Martijn Bekkers

Anne van de Zanden
Sanne Witlox
Loy Verspeek

Rowan Teulings
Thomas van Os

Jalta Raaymakers
Jeroen Lutterman

Veerle Wouters
Claudia van Casteren

Tom Kuhne    
  Allemaal pro�ciat met jullie 

rijbewijs!!! 
Meld je ook aan voor rijles 

bij ons op:

PROFICIAT!! 
LYNN

GESLAAGD aan 
AMFI te Amsterdam.

GESLAAGD Jolanda
Kanjer

Gefeliciteerd met het 
behalen van je

Bachelor HBO-V

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

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

ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Bezorger van de 
Maand

Deze jongeman heet Bodi Voor-
jans. Hij is deze maand verkozen 
tot de Bezorger van de Maand. Dat 
is natuurlijk niet voor niets. Bodi 
doet zijn werk prima. Hij bezorgd 
DeMooiRooiKrant al enige tijd. 
Niet in Rooi, maar in de wijk Son-
niuspark, de nieuwe woonwijk tus-
sen Nijnsel en Son en Breugel. 

Van DeMooiRooiKrant kreeg hij 
een waardebon van Rooi2000 
t.w.v. 15 euro.
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Mooi op  leeftijd

KBO Cultuurclub naar lunchpauzeconcert 
Philips Muziekcentrum 
De KBO cultuurclub organi-
seert voor alle 50+-ers van Sint- 
Oedenrode een bezoek aan het lunch-
pauzeconcert door Sylvie Klijn en Tom 
Sanderman in het Philips Muziekcen-
trum te Eindhoven. 

Sinds 2010 spelen Sylvie Klijn en Tom 
Sanderman samen als duo KLAVER & 
RIET. In 2012 vielen ze in de prijzen bij 
het Prinses Christina Concours, waar 
ze de ‘Gaudeamus muziekprijs’ in ont-
vangst mochten nemen voor de beste 
uitvoering van hedendaagse muziek. 
Ze volgden een duo-masterclass bij 
saxofonist Claus Olesen. KLAVER & 
RIET probeert grenzen te verleggen. 

Het lunchpauzeconcert is op 16 ok-
tober en begint om 12.30 uur in de 
grote zaal. De kosten voor het bij-
wonen van dit concert bedragen  
€ 3,00 per persoon. Aanvang van het 
concert is 12.30 uur. U wordt uiterlijk 
om 12.15 uur verwacht. Het is be-
langrijk op tijd aanwezig te zijn, want 

tijdens het concert worden geen toe-
hoorders meer toegelaten. Het mu-
ziekgebouw is gemakkelijk te berei-
ken, het ligt dicht bij het station. Als u 
desondanks problemen hebt met het 
vervoer, laat u dit dan even aan de or-
ganisatie weten, dan wordt er gepro-
beerd een oplossing te vinden. Meerij-

den kan dan voor € 4,- p.p.
Aanmelden kan weer bij Harry van 
Oorschodt tot 9 oktober, liefst per 
mail, harry.vanoorschodt@gmail.com 
òf telefonisch 0413-47 71 79. De 
entreeprijs van € 3,00 p.p. kan voor 
aanvang van het concert ter plaatse 
betaald worden.

1 oktober internationale dag van 
de ouderen
Welzijn De Meierij vraagt uw aan-
dacht voor de internationale dag 
van de ouderen. De Algemene Ver-
gadering van de Verenigde Naties 
heeft in 1990 de eerste dag van 
oktober uitgeroepen tot ‘internatio-
nale dag van de ouderen’.

Thema’s waarvoor de Verenigde Na-
ties zich willen inzetten zijn onder-
meer: de zorg voor ouderen in zie-
kenhuisomgeving verbeteren, maar 
ook strijden tegen de uitsluiting en 
de eenzaamheid die de derde leeftijd 
bedreigen.

In tegenstelling tot andere (met 
name oosterse) culturen waarbij 
soortgelijke feesten in het teken 
staan van respect voor de ouderdom 
en de gebreken die met de ouder-
dom gepaard gaan, gaat het bij dit 
feest in de westerse wereld toch 
om de vitaliteit van mensen boven 
de 55. Landelijke manifestaties zijn 
rond deze datum vaak in de vorm 
van beurzen (zoals de 50PlusBeurs) 
en activiteiten van het Ouderen-
fonds.

Het beeld van de oudere is in onze 
westerse samenleving drastisch ver-
anderd. Van een afgewerkte mens 
die achter de geraniums mocht gaan 
zitten naar een vitale persoon die 
maatschappelijk actief blijft.

Feitelijk is er het hele jaar door aan-
dacht voor senioren in de vorm van 
tal van activiteiten. Ontmoeting, 
themabijeenkomsten, sport en be-
weging, actie, ontspanning, creativi-
teit en ga maar door.

De kwetsbaarheid van senioren zit 
hem niet zozeer in lichamelijke pro-
blemen (hoewel we ons zorgen ma-
ken over het grote aantal mensen 
met geheugenproblemen en men-
sen die in eenzaamheid leven), als 
wel in een toenemende kwetsbare 
positie (financieel door alle bezuini-
gingsmaatregelingen, in de rol van 
vrijwilliger en in de rol van mantel-
zorger).

Aandacht voor de ouder wordende 
mens in de totale maatschappelijke 
samenhang blijft van groot belang.
In samenwerking met de afdelingen 
van de KBO en in Schijndel ook de 
Seniorenraad zet Welzijn De Meie-
rij zich ook in voor het welzijn van 
senioren. U vindt ons in Schijndel 
op Steeg 9 en in Sint-Oedenrode 
op Odendael 3. U kunt ook bel-
len (073-5441400) en mailen  
(info@welzijndemeierij.nl). Ook 
vindt u onze informatie op onze 
website (www.welzijndemeierij.nl).

Eerste kaartavond Boskant
Donderdagavond 2/10 begint de 
eerste kaartavond van seizoen 
2014-2015 in Boskant. Ze starten 
om 20.00 uur in de Vriendschap. 
Deelname is 1.50 euro. 

Iedereen mag mee komen doen. Je 

wordt ingedeeld in viertallen aan ver-
schillende tafels. In de tweede ronde zit 
je misschien wel met drie andere men-
sen te kaarten. Voor een klein prijsje 
wordt elke kaartavond gezorgd. Maar 
aan het eind van dit seizoen, je praat 
dan over medio 2015, wordt op de laat-

ste finaleavond gekaart voor de grotere 
prijzen. De punten van alle avonden 
kaarten van de deelnemers worden dan 
bij elkaar opgeteld en dan heb je  dus 
een eindwinnaar. Maar zover zijn ze 
nog lang niet. Eerst maar eens begin-
nen met de eerste kaartavond.

KBO Boskant viert 50-jarig jubileumfeest 

Wegens het 50-jarig jubileum kwam 
KBO Boskant afgelopen zaterdag 
bijeen voor een openluchtviering. 
Een soort van mini-pelgrimstocht 
was daaraan vooraf gegaan.  Een 
klein aantal ging met de auto, maar 
velen trokken te voet, per fiets of  
met paard en wagen vanuit het dorp 
naar de Ritakapel aan het Kremse-

len. Pastoor Blom noemde het een 
wonderlijke ontmoeting. 

“Een pelgrimage staat symbool voor 
de weg die wij nemen in dit leven 
en zo’n tocht maak je niet alleen: dat 
doe je samen. KBO Boskant is 50 jaar 
onderweg. Een vereniging die men-
sen samenbrengt en zowel vreugde 

alsook zorgen samen draagt. Zo 
ontstaan wonderlijke ontmoetin-
gen.” Gezamenlijk werd de jubi-
leumkaars ontstoken bij de heilige 
Rita. Het Ritakoor zong tijdens deze 
viering voor het laatst. De Ritakapel 
is een paar jaar geleden gebouwd. 
Het enige dat nog ontbrak, was een 
duidelijk teken voor elke passant. 
KBO Boskant schonk een plaquette 
met het opschrift: H. Rita bid voor 
ons. Na de mis onthulden Ann van 
Engeland en Tonnie Dortmans deze 
plaquette boven het hoofd van de 
heilige. Vanaf nu weet ieder die dit 

kruispunt van wegen passeert, bij 
wie hij/zij te gast is. 
Deze maand vonden al meer feeste-
lijkheden plaats. Er werd onder meer 
gefietst en film gekeken. Afgelopen 
weekend stond geheel in het teken 
van het 50-jarig bestaan. Veel KBO-
leden genoten vrijdagavond van een 
heerlijk diner en een gezellig samen-
zijn in Grand café de Vriendschap. 
Ook na de zaterdagse mis ging de 
hele pelgrimage weer terug richting 
de Vriendschap. Tijdens de receptie 
werden een aantal mensen naar vo-
ren gehaald. Thea Nouwens kreeg 

de Zilveren speld wegens 18 jaar 
trouw bestuurslid van KBO Boskant. 
Annemarie Rovers kreeg een speci-
ale attentie uit handen van burge-
meester Maas: niet alleen vanwege 
KBO Boskant, maar voor haar inzet 
op vele fronten. Als ouderenadvi-
seur, regionaal afgevaardigde van 
KBO Boskant, bij VV Boskant en 
de Boskantse tennisvereniging, in 
de werkgroep die ontstond tijdens 
de doorstart van de dorpswinkel, 
et cetera. Volgens Toon Hageman, 
voorzitter KBO Boskant, is Anne-
marie zeer doortastend: “Waaraan 
helpt ze niet mee? Als ouderenad-
viseur komen mensen bij haar met 
een specifiek probleem. Dan zorgt 
ze dat die mensen op de juiste plek 
terechtkomen. De nieuwe WMO is 
een kolfje naar haar hand. Er gaan 
zoveel nieuwe dingen over van het 
Rijk naar de gemeente. Dan moet je 
als adviseur wel op de hoogte zijn en 
dat komt allemaal bij Annemarie op 
’t bordje.”
KBO Boskant heeft 50 jaar achter de 
rug, maar is daarmee niet aan het 
einde beland. De vereniging blijft 
in de toekomst de belangen behar-
tigen van de ouderen uit het dorp. 
Kijk voor meer foto’s op 
www.mooirooi.nl

Film: TV Meierij
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Jochem van Gelder in Mariendael

Zaterdag 11 oktober om 14.00 uur 
komt Jochem van Gelder samen met 
Ron Bons een theatervoorstelling 
spelen in Mariendael. Goedgehu-
meurd en gepassioneerd vertelt het 
duo Jochem en Ron over hun voor-
stelling ‘Verboden Voor Ouders’.  

“Deze show is echt weer eens ou-
werwets gezellig familietheater” 
vertelt Van Gelder. “Vol interactie, 

muziek, liedjes en een hele stoer 
ik” vult collega Bons aan. Dat Ron 
Bons helemaal niet zo stoer is zal 
blijken als hij in de voorstelling 
buurman van Rijn, ‘de buurman 
van het theater’ opzoekt.  Van 
Rijn zorgt voor de nodige hilariteit 
want hij kan niet zo tegen herrie 
en houdt niet zo van kinderen. De 
opa’s en oma’s daarentegen laten 
vol vreugde zien dat zij dol zijn op 
hun kleinkinderen en andersom; 
een heel mooi en zacht vrolijk mo-
ment in deze voorstelling. “Prach-
tig wat je dan ziet gebeuren” meldt 
Jochem met een twinkeling in zijn 
ogen. Die twinkeling blijft, ook als 
Jochem en Ron vertellen dat zij een 
mooie herinnering aan hun opa’s 
delen met de zaal. Die herinnerin-
gen leiden tot liefdevolle stille maar 
ook doldwaze situaties. Tja… wel-
ke mag ik niet verklappen. Gaan 
kijken dus! Je zult er geen spijt 
van krijgen. Enne, oh ja, papa’s en 
mama’s mogen best naar binnen, 
maar heel stil…
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Theater 2012/2013
Mathilde Santing    02 november   2012  aanvang 20.15 uur 
Van der AA’s en Zekhuis  10 november   2012   aanvang 20.15 uur
Mark van de Veerdonk 11 januari   2013        aanvang 20.15 uur
Dirk Scheele *  26 januari   2013        aanvang  14.00 uur 
      of 16.00 uur
Guido Weijers**  17 april        2013         aanvang 20.15 uur

Kaartverkoop start op zondag 9 september bij de balie van Mariëndael 
van 13.00 tot 16.00 uur. Vanaf 10 september te koop bij het VVV en 
Mariendael.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.mariendael.nu

*)   2 voorstellingen
**)  max. 4 kaarten per persoon
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Laan van Herkenshage 2 - 5492 BH Sint-Oedenrode - T 0413 47 40 31

www.mariendael.nu - info@mariendael.nu

Vanaf 1 dec. 2012 
Podium Cadeaukaart te verzilveren bij 
Mariendael, verkooppunten van de 
cadeaukaart zijn VVV en Primera.

Origineel Kerstcadeautje, 
wat dacht u van Mark van de Veerdonk? 

11 jan 2013, Prijs per persoon 16,50 euro!

Promsconcert Nos Jungit Apollo

Nos Jungit Apollo,150 jaar dorpsgeschiedenis 

Het kan de bewoners van Sint-
Oedenrode nauwelijks zijn ont-
gaan: Fanfare Nos Jungit Apollo 
bestaat 150 jaar!  Dit jaar is dit 
al met uiteenlopende activiteiten 
gevierd: Een spetterend concert 
door de schooljeugd, een Pubquiz, 
scholieren konden muziek maken 
met beginnende bands, het Latin 
concert in Olland, een Duitse mid-
dag en het concert van NJA meets 
Friends zijn dit jaar al de revue ge-
passeerd. 

1864
Uit de archieven kunnen we herlei-
den dat 9 november 1864 de op-
richtingsdatum moet zijn geweest 
van de nu jubilerende fanfare. Nos 
Jungit Apollo kent een rijke ge-
schiedenis. Deze wordt uitgebreid 
belicht in woord en beeld door 
Leo van Lieshout op de website 
www.fanfarenja.nl/nja150jaar. 

Hierin vinden we onder andere het 
verhaal rondom de oprichting: “Al-
leen zingen is ook maar zingen en 
voor de opluistering van feesten 
moeten we iets meer kunnen dan 
zingen” en zo geschiedde: Het eer-
ste jaar werd er 23 keer opgetreden 
door de 14 tot 20 personen tellen-
de vereniging. Ook is op de site de 
historie te vinden rondom de op-
richting van de kiosk op de markt 
in 1886:  Zelf bekostigt en 40 jaar 
onderhouden door de fanfare.  Een 
andere anekdote: In de notulen van 
29 oktober 1881 worden we deel-
genoot van de discussie of er feest 
moet worden gevierd met worsten-
brood of gebraden haantjes….

Diversiteit
De fanfare is echter niet in het ver-
leden blijven steken en gaat mee 
met de tijd. Inmiddels al vele jaren 
onder de bezielende leiding van 
Carlo Balemans. De fanfare is een 
brede muzikale weg ingeslagen. De 
muziekkeuze is danig veranderd in 
de loop der jaren. NJA laat al jaren 
zeer diverse muziekstijlen horen, 
met verschillende gastoptredens. 
Zo ook het hoogtepunt van dit jubi-

leumjaar: Een Jubileum Promscon-
cert. 
Het Promsconcert wordt gehouden 
op zondag 9 november in Sporthal 
de Streepen: Van Rooienaren, voor 
Rooienaren! Dit groots opgezette 
concert wordt ondersteund door 
een 80 hoofdig gelegenheidskoor 
dat onder leiding van  Lucas Vis 
de muziek instudeert. De fanfare 
speelt  de Queen Symphony, een 
muziekstuk van bijna een uur geba-
seerd op de hits van de rockgroep 
Queen. Daarnaast is er ook een be-
langrijke rol weggelegd voor Priva-
te Circle, de Rockband uit ons eigen 
Rooi. Dat is nog niet alles: Andere 
artiesten die voor u zullen optre-
den zijn Anne van der Heijden, duo 
CenS en Nico van de Wetering. Dit 
betekent dat er ook hier weer di-
verse muziekstijlen de revue zullen 
passeren, voor elk wat wils dus. 

Komende weken stellen de deelne-
mende hoofdacts zich aan u voor 
in deze krant. De kaartverkoop is 
inmiddels gestart. Kaarten à €15,- 
(incl. koffie/ thee) verkrijgbaar bij 
Gerits mannenmode en ’t Paperas.
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

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

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

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

Te koop/Te huur

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

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

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

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

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

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

 

Kom langs of bezoek onze site voor meer info!

• Meer groei
• Betere beworteling

• Meer kleur
• Reukloos

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

Gevraagd

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

   

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

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

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

Historische beelden

Marktplein

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

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

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

    Kees Hermis

Interieur

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

Hulpverlening

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

Gevonden/verloren

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

Diversen

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

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

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

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

Gegarandeerd hoge kwaliteit!
Telefoon: 0413-490882

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

Kozijnen 
Ramen 
Buitendeuren 
Trappen 
Luiken 

radiatorkasten
inbouwkasten

meubels
binnendeuren

lambrisering

Laatste uitzending Mooi Oranje TV

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

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

ONS ASSORTIMENT IS UITGEBREID
GROENBEMESTER + PLASTIC

U kunt bij ons terecht voor Bladkool, Rogge, Italiaans Raaigras 
Tevens hebben we Kuilplastic, kuilkleden, wandfolie, onderfolie.

Kom langs of bel voor meer informatie

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 08.00 tot 17.00 uur

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode | T: 0413-472642 
info@vandeursendiervoeders.nl | www.vandeursendiervoeders.nl

Red Rag 
Develab 

Converse 
Shoesme
Braqeez 

Renata
Hip

Gattino 
Munich 
Mim Pi 

Kanjers 
Zecchino d'Oro

De grote 
kinderschoenen 
speciaalzaak!

HERTOG HENDRIKSTRAAT 12, SINT-OEDENRODE
0413-472768

WWW.STAPPERZ.NL  

Deze enveloppe met 
waardebonnen wordt 
u aangeboden door de 

Rooise weekmarkt

De markt in Sint-Oedenrode
waar kwaliteit gewoon is

Af te halen 
bij de marktbakker 
op de weekmarkt

De Wit Schijndel
Rooiseweg 22 • 5481 SJ Schijndel

www.dewitschijndel.nl 
facebook.com/leblancschijndel

€ 2,-

Van € 3,- 
voor

€ 2,-

Van € 3,- 
voorvoor

Koffi  � me� appelfl ap
VERBOUWINGSACTIE

Geldig van 1-10-14 t/m 31-1-15
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Schoenmaoker blijft bij oew list, 
boer blijf bij oew bist.
Bemoei je niet met zaken waar je geen verstand van hebt.
Uit: Bij wijze van spreuke 
van fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

Rooise uitvaartomroep, misschien toch
niet wat men verwacht?

Eeennnn
daar gaat er weer een!

weer een boot die
succesvol uitvaart

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:
Geert vd Wiel

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Jolanda Wouters

Willem-Alexanderstraat 6
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
Buurtbemiddeling
073- 544 1400 of 073- 5441415.
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 073-5441400
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474765
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474765
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-83598124
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn de Meierij
Odendael 3, tel. 073-5441400
Welzijn De Meierij is telefonisch bereik-
baar Maandag t/m donderdag:  
8.30-12.30uur en 13.00-17.00uur
Vrijdag: 9.00-11.00uur
Voor meer informatie:
www.welzijndemeierij.nl
info@welzijndemeierij.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Brabantzorg-Odendael
Tel. 0413-474911
Klantenservice Brabantzorg
Maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur
Tel. 088-9985555
Klantenservice.veghel@brabantzorg.eu;
Thuiszorg Pantein
Neulstraat 41, 
5492 DC Sint-Oedenrode
Bereikbaar van maandag t/m zondag 
van 07.00-23.00 uur
Wijkteam centrum tel. 
06-13732317
st.oedenrode-centrum@pantein.nl
Wijkteam buiten tel. 06-30650377
st.oedenrode-buiten@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Bernhoven Diagnostisch Centrum  
Postbus 707
5400 AS Uden
Tel.: 0413 - 40 30 00 
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties prik-
posten zie: www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)
Voedselbank Sint-Oedenrode-Boxtel 
tel. 478617 of 472824.
Tandartensdienst
Spoedeisende hulp; werkdagen na 
17u, zaterdags, zon- en feestdagen 
tussen 11 en 12u. Behandeling uit-
sluitend na tel. afspraak. Spoedgeval-
lendienst: 0651245929

10 verschillen Dierendag

OPLOSSING 
VORIGE WEEK:

Als bomen huilen

ik wrijf een
paar woorden
met handen

vol tederheid
langs de boom
die herfst huilt

zijn tranen willen 
mijn lijf omranden

omdat daarin
een herinnering schuilt

de zachte aarde
opent zich langzaam
en wil mij dragen

ik hoor mijn naam
bij het vallen van een blad
kom met mij mee
wil een engel vragen

we zijgen even verder
in het zachte mos
en kijk in haar ogen;
ze laten mij niet meer los

julius
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De werkplaats van mijn vader

De werkplaats, geur van grenen.
In schaven, beitels, hamers woont
het verleden onverzaagd.

Wat ooit scheen zoekgeraakt, is
hier bewaard. Gekleed in tijd
die is verjaard, smaakt het

naar veilig land dat om zich heen
praat met een stem in hout.

Verte die heden beademt,
in merg en been bestaat.

    Kees Hermis

Terug in de tijd...
De Coöperatieve 
Stoomzuivelfabriek Sint Oda

Wie Sint-Oedenrode zegt, zegt 
klompen. Met de in 1942 opgerich-
te Vakschool voor de Klompenma-
kerij en de jaarlijkse Nationale Klom-
penbeurs sinds 1926. Maar wie Rooi 
zegt, zegt ook zuivel. Misschien 
iets minder bekend maar ook hierin 
had Rooi lange tijd een naam hoog 
te houden. Aan de Markt, op de 
plek van de Rabobank, stond sinds 
1893 de zuivelfabriek Fa. H.W. van 
der Hagen, in 1911 overgenomen 
door het in Zoetermeer gevestigde 
Nutricia en opgericht door broer en 
rooienaar Martien van der Hagen. 
Deze zuivelfabriek, die in 1926 de 
deuren sloot, was er vooral voor de 
vrije boeren. In 1916 kwam er een 
tweede zuivelfabriek, de Coöpera-
tieve Stoomzuivelfabriek Sint Oda 
aan de Lindendijk, opgericht door 
Rooise boeren ter vervanging van 
kleine en verouderde handkracht-
fabriekjes her en der. In Rooi stond 
de fabriek, waar ook pap, yoghurt 
en boter werden gemaakt, beter be-
kend als de melkfabriek. De kwaliteit 
van de producten was zo uitzonder-
lijk dat in 1956 een hoogst zelden 
verleende gouden onderscheiding 
werd uitgereikt. Op 23 april 1919 
kreeg de fabriek ook landelijke be-
kendheid. Op het eind van die dag 
werd de toenmalige directeur op 
brute wijze vermoord door twee 
Amsterdammers. Met een buit van 
8700 gulden lieten ze het slachtoffer 
achter, met doorgesneden polsen en 
keel.  In 1948 werd de fabriek over-

genomen door zuivelvereniging De 
Kempen en later door zuivelcoöpe-
ratie Campina. Met het verdwijnen 
van de melkbus viel in 1979 het 
doek voor de nog enige bestaande 
fabriek van dit soort in heel Neder-
land. Het werd een gedenkwaardige 
laatste dag op 12 mei van dat jaar. 
Vanuit alle windrichtingen kwamen 
melkrijders met hun wagens vol 
kannen melk naar de fabriek aan de 
Lindendijk. Nadat de laatste kan was 
geleegd, volgde een feestelijke en 
weemoedige tocht door het dorp, 
met de lege kannen op de wagens. 
Pogingen om de fabriek te behou-
den als zuivelmuseum bleven tot ve-
ler spijt vruchteloos, een aannemer 
uit Schijndel legde in 1981 onver-
wachts beslag op het monumen-
tale erfgoed. De bestemming bleef 
nog ruim een jaar lang ongewis, tot 
in 1982 het grootste deel van de 
voormalige fabriek werd ingenomen 

door een Chinees-Indisch restau-
rant. Het andere deel kon invulling 
krijgen met een sociaal-culturele 
functie of als kantoorruimte. Het 
restaurant zit er tot op de dag van 
vandaag. De naam Kam Fa betekent 
Goudsbloem, het zou een mooie 
verwijzing kunnen zijn naar de gou-
den onderscheiding van destijds. En 
de bloem wordt bovendien ook wel 
gebruikt als kleurstof voor boter en 
andere melkproducten. Het behou-
den beeld van de Heilige Oda in de 
voorgevel en het bij een recente ver-
bouwing opnieuw tevoorschijn ge-
komen opschrift Stoomzuivelfabriek 
“St. Oda” houden de herinnering in 
leven. Dat  doet ook de film die in de 
laatste dagen van de zuivelfabriek is 
gemaakt: “De lèsten drop is de bot-
terknop”.

© Ralph Janssen, 
Ralph Janssen Architecten / byRalph

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

P. Heijl Automaterialen is een technische groothandel gespecialiseerd in  
verkoop van automaterialen, banden, oliën en gereedschappen aan  
hoofdzakelijk de zakelijke markt. 

Voor onze filialen in BEEK EN DONK en SCHIJNDEL zoeken wij

ROUTECHAUFFEURS (FT)
                 
Ben jij die gemotiveerde man/vrouw met kennis van het wegennet en  
ervaring in klantencontact? 

Wij bieden je een zelfstandige functie binnen een team van ‘vakmensen’ 
met een prettig werkklimaat. Affiniteit met de automotive branche is bij 
ons een vereiste!

Heb je interesse in deze functie, stuur dan een motivatiebrief met CV naar: 
P. Heijl Automaterialen B.V. t.a.v. Dhr. F. Heijl, Pater de Leeuwstraat 7,  
5741 EE, Beek en Donk of via email: info@heijlautomaterialen.nl

Bij voorkeur je motivatiebrief met CV afgeven bij ons filiaal Beek en Donk 
of Schijndel.

De reacties op bovenstaande vacature zijn vaak dusdanig overweldigend dat 
het voor ons onmogelijk is om iedereen persoonlijk te informeren over de  
verdere voortgang van de sollicitatieprocedure. Geschikte kandidaten zullen 
door ons zo spoedig mogelijk worden benaderd.

PERSONEEL

Werelddierendag 4 oktober op Kinderboerderij 
Kienehoeve

Groots dierenontbijt en 
dierenconcert
Zaterdag 4 oktober a.s. is het weer 
Werelddierendag. Voor de dieren 
in Kinderboerderij “Kienehoeve” 
begint deze dag extra feestelijk. 
Kinderen van alle Rooise Basisscho-
len en  S.B.O de “Wissel” Veghel 
verzorgen die morgen een heerlijk 
ontbijt voor alle dieren van de Kin-
derboerderij. 

Om 10.30 uur vertrekken ze bij de 
B.S. “De Springplank” en lopen met 
de meegebrachte etenswaren, onder 
begeleiding van RABO-bank vrijwil-
ligers, naar park en boerderij. Daar 

beginnen ze meteen met het ‘dek-
ken van de tafel’ waarna de dieren 
kunnen gaan smullen. 

Dierendagconcert
Het opleidingsorkest van MIK Schijn-
del geeft om 15.00 uur een concert 
waarbij diversen muziekstukken over 
dieren te horen zullen zijn. De Kinder-
boerderij is die dag geopend, U bent 
van harte welkom van 10.00 tot 12.00 
uur en ’s middags van 13.30 tot 16.00 
uur. Omdat de dieren door ons de hele 
dag worden verwend hoeft u voor hen 
niets mee te brengen. Toegang gratis . 
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

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

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

Administratiekantoor

--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
rijschoollestbest.nl 
Vanwege 15 jarig bestaan
Nu 15 lessen € 450,-
Meld je aan op onze site.
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Thea’s Care 4 Nails : natuurlijke na-
gels verstevigen, manicure, gelnagels, 
acrylnagels, nailart.
Tel. 06 – 2688 8984 
www.care4nails.eu
--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
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.
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Yoga, massage, balans. dinsdagavond 
zwangerschapsyoga, aanvang 20.15u
Elisa Hanff, Schootsedijk 15, 
06 16694902, www.liesbethhanff.nl
--------------------------------------
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij?
Last van houtworm?
Van Acht Plaagdierenbestrijding
0413-530212
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------

Te koop/Te huur

WANDELSCHOENEN
NIEUW EN GOEDKOOP
Uit faillissementen
Verschillende merken en maten
In Nijnsel tel. 06-13492866
--------------------------------------
Bloeiende, winterharde violen, 20 
stuks € 4,99. Coniferen, heesters, 
vaste planten volop in voorraad. Alle 
soorten fruit-, laan en parkbomen. 
Groencentrum van Heesch, 
Kerkdijk-zuid 7b, Sint-Oedenrode

--------------------------------------
Naaiatelier Ans. Herstelwerkzaamhe-
den voor al uw textiel.  
Nachtegaal 10, Sint-Oedenrode
0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------
Kamer te huur centrum Sint Oeden-
rode, € 493,58 incl. p.m. Info: Van 
Kuringe Makelaardij 0413-474933
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Parkeerplaatsen te huur in het centrum 
van Sint-Oedenrode (Borchgrave) 
€62,50 p.m. Telefoon: 0413-474933
--------------------------------------
Cadeaubonnen van Fleurop-Rooi 
2000-VVV zijn onbeperkt geldig en te 
besteden bij Brekelmans Tuincentrum, 
Boskantseweg 59, 0413-472562
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Te koop
Jonge bruine legkippen
Volledig ingeënt.
Tel. 0499-471755
Mob. 06-13894215
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Voor startende ondernemers diverse 
instapklare kantoorruimten te huur op 
Campus Fioretti. Aantrekkelijke voor-
waarden. Bekijk het aanbod op www.
campusfioretti.nl. Stuur een e-mail 
naar info@starterscollectief.nl voor 
meer informatie of voor een vrijblij-
vende bezichtiging.
--------------------------------------
Te koop
Dressoir 2 m. lang en tafel 1.60 m. 
lang met 2 verlengstukken van 40 cm.
Donker teakhout, in goede staat.
Tel. 06-28089019
--------------------------------------
Te koop:
campingbedje merk Prenatal, wip-
stoeltje, kinderstoel, kinderpotje, 
tel: 473060, Mevr. Maas, Laan van 
Mariendael
--------------------------------------

Interieur

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

Hulpverlening

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

   

Wat een prachtige klassenfoto is dit! Misschien herkent u wel een aan-
tal mensen op deze foto. Is dat ook zo? Dan zien we uw reactie graag 
tegemoet. Misschien weet u ook wel waar deze foto genomen is. Bel-
len mag naar 0413-479322, mailen mag naar redactie@demooirooi-
krant.nl en natuurlijk bent u ook welkom in ons kantoor; Heuvel 17. De 
koffie staat klaar. 

oplossing week 39

In het midden staat mijn moeder Janske Ha-
braken van Weert. Getrouwd met bakker 
Jan Habraken (Jan Berte). Zij hadden een 
bakkerij - kruidenierszaak op de Borchmo-
lendijk. Rechts naast haar staat Mien van 
Erp. Zij had een kruidenierswinkel in het 
Kofferen, links is een zus van Mien, Doortje 
van de Brand van Erp.

Annemie Pepers Habraken

Op deze foto staat links mijn moeder, Dora van den Brand- van Erp, 
toen nog Doortje van Erp,
rechts is mijn tante Mien van Erp, die een kruidenierswinkeltje had in 
het Kofferen (tegenover de Oda-flat). Over de dame in het midden 
twijfel ik.  De foto is gemaakt op de Heuvel, met op de achtergrond 
het Sint-Paulusgasthuis. Vermoedelijk eind jaren 30, begin jaren ‘40 en 
mogelijk kwamen de dames uit de kerk. Een andere mogelijkheid is dat 
de foto is gemaakt met Rooi kermis.
 
Ria van Laarhoven- van den Brand.

Op de foto staan de drie zusters van Bernhard Wulte, Tonnie, Marietje 
en Miet.

Dhr. Paulus van de Berk

Historische beelden

Marktplein
--------------------------------------
Verliesbegeleiding voor kinderen, jon-
geren en ouders bij scheiding en over-
lijden, en Rots en Watertraining (fysie-
ke en sociale weerbaarheidstraining)
Ingeborg Minderhoud 
Tel. 06-11236472, 
www.praktijk-emergo.nl
--------------------------------------
Heeft u of uw kind moeite met 
luisteren? Kijk dan op 
www.jijeniktraining.com
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Verloren: Zilveren lange halsketting 
met eraan 1/2 dollar munt met afbeel-
ding John F. Kennedy. 
Info: 06-38394218
--------------------------------------
Gevonden: 20 of 21 september bij Esso 
Bongers een gouden (heren) trouw-
ring met inscriptie. Info: 0413-478709
--------------------------------------
Gevonden: 29 September, Tartwijck, 
wieltje van een skeeler, info: 477387 
--------------------------------------

Diversen

C.V. de Heikneuters komt weer spullen 
voor de rommelmarkt ophalen op de 
1e zaterdag van de maand.
Wij halen alle bruikbare, verkoop-
bare spullen op, echter geen witgoed, 
bankstellen en matrassen.
U kunt bellen met Piet van Erp op 
nummer 06-20078145 en wij komen 
de spullen ophalen.
--------------------------------------

Geef uw MooiRooitje door via 
redactie@demooirooikrant.nl

of loop binnen op ons kantoor: 
Heuvel17.

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

Iedere vrijdag van 
14.30 tot 18.00 uur

Op Beckartplein 
Nijnsel

Prof. Kappers-
benodigdheden

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

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

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

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

Feest in Mamacafé tijdens week 
van opvoeding

Op woens-
dag 8 okto-
ber is er een 
Mama-café 
special; deze 
w o e n s d a g 
valt namelijk 
precies in de 
kinderboe-

kenweek (met als thema FEEST!) 
én de week van de opvoeding (met 
als thema “ik tel tot 10”).

Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
wil graag deze 2 thema’s combi-
neren tijdens een gezellige bijeen-
komst voor de jongste kinderen (én 
hun ouders). Hiervoor hebben we 
Florrie van Breugel van Zingspeel-
gebaar.nl en Sas Evers van biblio-

theek De Meierij uitgenodigd. 
Samen met je baby of dreumes 
kun je tijdens deze informatieve, 
speelse én muzikale ochtend flink 
wat praktische babygebaren leren 
om zo nog beter te communiceren 
met je kind. We vertellen over het 
belang van (voor)lezen en gaan 
in op de taalontwikkeling van het 
jonge kind. 

Kom dus gezellig met  je klein-
tje naar De Gouden Leeuw en 
ontmoet onder het genot van 
een kopje koffie  collega-ouders. 
Aanmelden is niet nodig, we zijn 
aanwezig tussen 10.00 en 12.00. 
Vanaf november is het mamacafé  
zoals gewoonlijk weer op de eerste 
woensdag van de maand!

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen
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Markt 2 Sint-Oedenrode 
tel. 0413-745155 en 06-51246901

www.deplaatselijkemakelaar.nl

Hoge Vonderstraat 6B Sint-Oedenrode
Sfeervol appartement met fraai uitzicht in 
het centrum
Bouwjaar 2007 Woon oppervlakte: 75 m2

Inhoud 215m3 Prijs € 180.000

Tartwijck 65 Sint-Oedenrode
Gemoderniseerde  hoekwoning met 
4 slaapkamers en garage 
Bouwjaar 1973 perceel 196 m2

Inhoud 330 m3 Prijs € 260.000,-

Zwembadweg 20A Sint-Oedenrode
Verrassend ruime vrijstaande woning op 
goede locatie
Bouwjaar 1988 perceel 610 m2

Inhoud 550 m3 Prijs € 499.000,-

Valstraat 1 Sint-Oedenrode
Vrijstaande woning met schitterend vrij 
uitzicht aan achterzijde
Bouwjaar 1967 perceel 699 m2

Inhoud 495 m3 Prijs € 475.000,-

Leeuwerik 16 Sint-Oedenrode
Royale 2/1 kapwoning met vrije ligging 
aan voorzijde
Bouwjaar 1995  perceel 302 m2

Inhoud 502 m3 Prijs € 359.000,-

Baron v. Coehoornlaan 12 Sint-Oedenrode
Bungalow op mooie  locatie en riant 
perceel van 941 m2
Bouwjaar 1960 perceel 941 m2

Inhoud 540 m3 Prijs € 569.000,-

Bernhardstraat 33 Sint-Oedenrode
Speelse en gemoderniseerde split level 
woning
Bouwjaar 1976 perceel 175 m2

Inhoud 405 m3 Prijs € 259.000,-

Hoge Vonderstraat 2B Sint-Oedenrode
Appartement met parkeerplaats in het 
centrum 
Bouwjaar 2007 Woonoppervlakte 75 m2

Inhoud 215 m3 Prijs € 189.000,-

DEZE MAAND 
O.A. VERKOCHT:
Griegstraat 9
Hertog Janstraat 23
Laurier 24
Villenbraken 5

OOK UW WONINGVERKOPEN? NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS WAARDEBEPALING

De makelaar met hart voor uw huis 

DEELNEMERS NVM OPEN HUIZEN DAG 4 OKTOBER

Nieuwstraat 30 Liempde
www.geldenmakelaardij.nl   www.funda.nl

HOGENBERGSEWEG 5, LIEMPDE
VRAAGPRIJS € 367.500,- K.K.

DEELNEMER NATIONALE OPEN HUIZEN ROUTE
ZATERDAG 4 OKTOBER TUSSEN 11 EN 15 UUR

Schitterende, volledig gemoderniseerde vrijstaande woning met 
praktijkruimte. Slaap-/badkamer op begane grond mogelijk. Snelweg 

A2 & NS station op steenworp afstand. Direct te aanvaarden! 
Voor meer info: funda.nl.
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Tijdens de open huizen dag 
uw droomwoning gezien? 

Wij helpen u graag 
bij de aankoop daarvan

Uw woning verkopen? 
Neem contact met ons op 

voor een vrijblijvend gesprek
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NVM Open Huizen Dag: 
uitstekend oriëntatiemoment voor koopwoning
Op zaterdag 4 oktober vindt de 
halfjaarlijkse NVM Open Huizen 
Dag plaats. Veel huiseigenaren ope-
nen dan, in een ongedwongen sfeer, 
hun deuren voor potentiële kopers. 

De NVM Open Huizen Dag vindt 
plaats tussen 11.00 en 15.00 uur. 
Naar verwachting doen tegen de 
50.000 huiseigenaren mee, onge-
veer evenveel als begin april, toen de 
voorjaarseditie van de  NVM Open 
Huizen Dag werd georganiseerd. 

Woordvoerder Roeland Kimman 
meent dat nu de algemene econo-

mische vooruitzichten positiever zijn 
“Het een goed moment is om in te 
stappen, de hypotheekrente staat 
laag, er is een groot aanbod van te 
koop staande woningen en de hui-
zenprijzen zijn relatief nog steeds 
laag. Daarnaast is de concurren-
tiepositie van een koopwoning ten 
opzichte van een huur woning aan-
zienlijk verbeterd.”

Als extra attentie heeft de NVM 
met de Nederlandse dagbladuit-
gevers een leuke deal gesloten. 
NVM-makelaars die deelnemen aan 
de actie kunnen bezoekers van de 

NVM Open Huizen Dag een geheel 
vrijblijvend abonnement aanbieden 
van 2 of 4 weken, afhankelijk van 
de uitgever. De organisatoren van 
de NVM Open Huizen Dag willen 
hen de sfeer van een woning zo 
goed mogelijk laten proeven en daar 
hoort een huiselijke sfeer bij. Bezoe-
kers moeten zichzelf al met een (di-
gitale) krant aan de ontbijttafel van 
hun nieuwe woning zien zitten. Een 
geheel vrijblijvend abonnement van 
2 of 4 weken, afhankelijk van de 
uitgever, kan worden verkregen op 
nagenoeg alle regionale dagbladen 
en landelijke kranten. 
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Koninginnelaan 5  5491 HA  
Sint-Oedenrode  0413 – 472983 
info@vandenbergmakelaardij.nl  
www.vandenbergmakelaardij.nl 

Facebook.com/
vandenbergmakelaardij 
Twitter: @vdberg_makelaar 

 
Deken van Erpstraat 5B 

 

Hartje Rooi gelegen appartement met  
2 slaapkamers, leuke woning voor een 

starter of klein huishouden 
 

Vraagprijs €179.000,- k.k. 

 
Taxandriastraat 12 

 

Zeer goed onderhouden en instapklare 
woning, op loopafstand van het  

centrum en sportpark 
 

Vraagprijs €199.000,- k.k. 

 
Kloosterdreef 11 

 

Uitgebouwde woning met vrij uitzicht 
op wandelgebied, op loopafstand van 

het centrum 
 

Vraagprijs €199.000,- k.k. 

 
Mariannestraat 30 

 

Ruime woning met 4 slaapkamers en 
grote berging, gunstig gelegen nabij 

basisscholen en sportpark 
 

Vraagprijs €219.500,- k.k. 

 
Past. Klessensstraat 56 

 

Moderne jonge woning met eigentijdse 
afwerking , zeer onderhoudsvriendelijk 

en lage energiekosten 
 

Vraagprijs €229.000,- k.k. 

 
Mgr Bekkersplein 42 

 

Uitgebouwde woning met grote  
slaapkamers en vrijstaande garage 

 
 

Vraagprijs €239.000,- k.k. 

 
Neulstraat 17 

 

Appartement met 3 slaapkamers,  
gelegen in het centrum met alle  
voorzieningen op loopafstand 

 
Vraagprijs €249.000,- k.k. 

 
Borchgrave 110 

 

3– kamer appartement met parkeer-
plaats in parkeerkelder, midden in het 

centrum van Sint-Oedenrode 
 
 

Vraagprijs €249.000,- k.k. 

 
Laan van Mariendael 38 

 

Verrassend ruime woning in het  
centrum van Sint-Oedenrode met  

garage en carport 
 

Vraagprijs €259.000,- k.k. 

 
Graaf Arnulfstraat 2 

 

Recentelijk volledig uitgebouwde en 
gerenoveerde hoekwoning in rustige 

woonwijk 
 

Vraagprijs €275.000,- k.k. 

 
Borchmolendijk 54 

 

Zeer ruim 3– kamer appartement met 
eigen parkeerplaats in parkeerkelder 

 
 

Vraagprijs €275.000,- k.k. 

 
Ravelstraat 21 

 

Hoekwoning met moderne eigentijdse 
uitstraling, uitgebouwde woonkamer, 

luxe keuken en luxe badkamer 
 

Vraagprijs €285.000,- k.k. 

 
Ravelstraat 22 

 

Rustig gelegen, verrassend ruime  
woning met 4 slaapkamers en  

vrijstaande garage 
 

Vraagprijs €322.500,- k.k. 

Dringend te koop gevraagd wegens aanhoudende vraag en 
recente verkopen ! 

Diverse woningen en met name tussenwoningen in Sint-Oedenrode. 
U kunt een afspraak met ons maken voor een vrijblijvend gesprek over de verkoop 
van uw woning. 
Ook voor taxaties bent u bij ons aan het juiste adres. Neem contact op voor de moge-
lijkheden. 
 
Wij verwijzen u voor ons huidige aanbod naar www.vandenbergmakelaardij.nl en 
naar www.funda.nl voor een compleet overzicht. 
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Neulstraat 8B 

 

Goed afgewerkt 4-kamer appartement 
gelegen op de bovenste verdieping met 

en luxe badkamer en keuken, eigen 
parkeerplaats in parkeerkelder 

 
Vraagprijs €345.000,- k.k. 

 
Tolhuisweg 4 

 

Beschut in woonwijk gelegen bungalow 
op een groot perceel van 900m2 

 
 

Vraagprijs €365.000,- k.k. 

 
Oranje-Nassaulaan 135 

 

Recentelijk in prijs verlaagd, gelegen 
op een rustig woonerf, 3 grote  

slaapkamers en tuin op het westen 
 

Vraagprijs €375.000,- k.k. 

 
Boxtelseweg 8A 

 

Landelijk gelegen woning met  
vrijstaande garage op een riant perceel 

van ca. 1.860m2 
 

Vraagprijs €395.000,- k.k. 

 
Odaplein 306 

 

Penthouse in het centrum van  
Sint-Oedenrode met 2 eigen parkeer-

plaatsen in de parkeerkelder 
 

Vraagprijs €398.000,- k.k. 

 
Dahliastraat 21 

 

Recent gerenoveerde woning met  
5 volwaardige slaapkamers en een  

grote garage/hobby ruimte 
 

Vraagprijs €399.000,- k.k. 

 
Heuvel 13A 

 

Zeer royaal 4-kamer appartement van 
maar liefst 155m2 en eigen  

parkeerplaats in parkeerkelder 
 
 

Vraagprijs €369.000,- k.k. 

 
Oranje Nassaulaan 31 

Onder architectuur gebouwde woning 
met 5 slaapkamers en vrijstaande  

garage 
 
 

Vraagprijs €449.000,- k.k. 

 
Oranje Nassaulaan 92 

 

Opvallend ruime en degelijke woning 
met 4 slaapkamers, laat je inspireren 
door de impressies op funda en kom 

kijken 
 

Vraagprijs €469.000,- k.k. 

Espendonk 16 
 

Landelijk gelegen semi-bungalow, op 
korte afstand van de bebouwde kom, 

met mogelijkheid voor een atelier 
 
 
 
 

Vraagprijs €499.000,- k.k. 

 
Oranje Nassaulaan 265 

 

Gelegen aan het park de Kienenhoef, op 
een groot perceel van 1.269 m2, op een 

uitstekende woonlocatie 
 

Vraagprijs €679.000,- k.k. 

 
Kinderbos 30 

 

Prettige gezinswoning met vrij uitzicht, 
recentelijk gerenoveerd op een groot 

perceel van 993m2 
 

Vraagprijs €689.000,- k.k. 

Koninginnelaan 5  5491 HA  
Sint-Oedenrode  0413 – 472983 
info@vandenbergmakelaardij.nl  
www.vandenbergmakelaardij.nl 

Facebook.com/
vandenbergmakelaardij 
Twitter: @vdberg_makelaar 

 
Corridor 15 

 

Op a1 locatie gelegen geheel gereno-
veerde en gemoderniseerde villa op 

zicht locatie 
 
 

Vraagprijs €1.095.000,- k.k. 

Recentelijk  
Verkocht! 
 
Marijnenstraat 23 
Lindendijk 48 
Leeuwerik 8 
Koninginnelaan 96 
Van R. v. Kesselln 22 
Julianastraat 10 

 
 
 
Koninginnelaan 80 
Hoge Vonderstraat 4D 
Heikampenweg 7 
Marijnenstraat 32 
Bachstraat 1 
Ravelstraat 5 
Boskantseweg 18a 

 
 
 
Willemstraat 5 
Dille 3  
Sluitappel 11B 
Roesmontstraat 5 
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Deelnemende panden 
NVM Open Huizen Route 
van zaterdag 4 oktober a.s. tussen 11.00 en 15.00 uur. 

Landingsweg 4 5492 TC Sint-Oedenrode tel: 0413-490000

www.dekoningmakelaardij.nl

Tartwijck 76 
5491 EL  Sint-Oedenrode
Tussenwoning met uitzicht over 
grasstrook

Woonopp. 105 m2. Perceel 140 m2
Vraagprijs: € 189.000,-- k.k.

Dommelrodelaan 4 
5492 GJ Sint-Oedenrode
Leuke tussenwoning op loopafstand 
van het centrum

Woonopp. 75 m2. Perceel 137 m2
Vraagprijs: € 189.000,-- k.k.

Pastoor Hackenstraat 37
5491 CE Sint-Oedenrode
Goed onderhouden tussenwoning in 
een rustige straat in de wijk Kinderbos

Woonopp. 111 m2. Perceel 94 m2
Vraagprijs € 217.000,-- k.k.

Slotakkerstraat 7
5492 GM Sint-Oedenrode
Over de volle breedte uitgebouwde 
hoekwoning met garage op loopaf-
stand van het centrum
Woonopp. 105 m2. Perceel 274 m2
Vraagprijs € 239.500,-- k.k.

Hazelaarstraat 30
5492 ET Sint-Oedenrode
Moderne, uitgebouwde tussenwoning 
met grote bergingsschuur in Boskant

Woonopp. 110 m2. Perceel 229 m2
Vraagprijs: € 219.000,-- k.k.

Pastoor Teurlingsstraat 48
5492 EG Sint-Oedenrode
Twee-onder-een-kap woning met 
grote garage in Boskant

Woonopp. 91 m2. Perceel 368 m2
Nieuwe vraagprijs € 239.000,-- k.k.

Azaleastraat 18
5492 JB Sint-Oedenrode
Hoekwoning met ruime garage in 
Nijnsel

Woonopp. 100 m2. Perceel 166 m2
Vraagprijs: € 199.000,-- k.k.

Johanna van Brabantlaan 18
5491 CB Sint-Oedenrode
Leuke tussenwoning, goed geïsoleerd, 
met fraaie achtertuin en berging

Woonopp. 91 m2. Perceel 177 m2
Vraagprijs: € 199.000,-- k.k.

Duinlaan 15
5691 EJ Son
Prachtig 2-kamer appartement midden 
in het centrum met eigen parkeerplaats 
in kelder 
Woonopp. 94 m2. 
Vraagprijs € 225.000,-- k.k.

Sluisplein 46
5492 AM Sint-Oedenrode
Zeer goed afgewerkte, moderne stads-
woning met 4 slaapkamers

Woonopp. 120 m2. Perceel 83 m2.
Vraagprijs € 295.000,-- k.k.

Pastoor Hackenstraat 51
5491 CE Sint-Oedenrode
Uitgebouwde tussenwoning met maar 
liefst 5 slaapkamers

Woonopp. 121 m2. Perceel 111 m2
Vraagprijs € 225.000,-- k.k.

De Pulserstraat 16
5491 EC Sint-Oedenrode
Goede twee-onder-een-kapwoning 
met carport en garage in de wijk 
Eerschot
Woonopp. 110 m2. Perceel 193 m2
Vraagprijs € 249.000,-- k.k.

Sweelinckplein 42
5491 LH Sint-Oedenrode
Royaal uitgebouwde hoekwoning met 
garage bij woning, veel leefruimte op de 
begane grond
Woonopp. ca 122 m2. Perceel 178 m2
Vraagprijs € 260.000,-- k.k.

4 OKTOBER
11:00 - 15:00

Lagere BTW
Het lage 6 % BTW-tarief voor 
woningverbouwingen of renovatie 
biijft van kracht tot juli 2015. Op 
arbeidskosten betaalt u geen 21 
maar 6 procent.

NHG
Per 1 juli 2015 wordt de boven-
grens voor een nieuwe Nationale 
Hypotheek Garantie verlaagd van 
€ 265.000,-- naar € 245.000,--. 
Dit is inclusief kosten koper

Schenkingsvrijstelling
De tijdelijke verruiming van de 
schenkingsvrijstelling voor onder 
andere de � nanciering van een 
huis loopt tot eind 2014 en wordt 
niet verlengd.

Vind uw droomhuis
Bezoek vrijblijvend de Open Huizen Route.
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Landingsweg 4 5492 TC Sint-Oedenrode tel: 0413-490000

www.dekoningmakelaardij.nl

Bobbenagelseweg 18
5491 VL Sint-Oedenrode
Vrijstaande woonboerderij, op een 
mooie locatie, ook als bouwkavel te 
gebruiken.
Woonopp. 125 m2. Perceel: 2.315 m2
Nieuwe vraagprijs: € 345.000,-

Buizerd 5
5492 PJ Sint-Oedenrode
Praktisch ingedeelde, ruime tweekap-
per met garage in de wijk Vogelenzang

Woonopp: 146 m2. Perceel 299 m2
Bieden vanaf:  € 333.333,33 k.k.

Boskantseweg 83
5492 VA Sint-Oedenrode
Sfeervolle moderne bungalow met grote 
garage omringd door een fraai 
aangelegde tuin.
Woonopp:  118 m2. Perceel 1.715 m2. 
Vraagprijs: € 499.000,-- k.k.

Nijnselseweg 15
5492 HD Sint-Oedenrode
Verrassend’ruime, fraaie jaren 30 villa 
met prachtige tuin en inpandige garage.

Woonopp:  210 m2. Perceel 2.106 m2
Vraagprijs: € 799.000,-- k.k.

Wilgenstraat 1
5492 EL Sint-Oedenrode
Onderkelderde, ruime woning met 
inpandige garage en zeer veel 
mogellijkheden
Woonopp: 280 m2. Perceel 576 m2
Nieuwe vraagprijs: € 489.000,-- k.k.

Pastoor Smitsstraat 49
5491 XM Sint-Oedenrode
Uitzonderlijk mooi verbouwde woon-
boerderij (2/3e deel)

Woonopp:  272 m2. Perceel 2.395 m2
Nieuwe vraagprijs: € 649.000,-- k.k.

Florisstraat 3
5491 JC, Sint-Oedenrode
Instapklare, uitgebouwde tussen-
woning in de wijk Kienehoef.

Woonopp: 120 m2. Perceel 169 m2. 
Vraagprijs: € 249.000,-- k.k.

Liempdseweg 10
5492 SM  Sint-Oedenrode
Kavel met nieuw te bouwen woonboerderij 
van ca. 743 m3 met bijgebouw. Meer info 
tijdens openhuizendag op Boskantseweg 104
Bouwkavel € 425.000,-- k.k.
Kavel met woning € 825.000,-- v.o.n.

Grote Doelenlaan 55
5491 EE Sint-Oedenrode
Vrijstaand landhuis op prima locatie in 
het centrum met garage/hobbyruimte 
van 36 m2
Woonopp:  143 m2. Perceel 1.073 m2
Nieuwe vraagprijs: € 630.000,-- k.k.

Brahmsstraat 24
5491 MR Sint-Oedenrode
Fijne gezinswoning met veel ruimte en 
inpandige garage in de wijk Kinderbos

Woonopp: 190 m2. Perceel 429 m2
Vraagprijs: € 549.000,-- k.k.

Deelnemende panden 
NVM Open Huizen Route 
van zaterdag 4 oktober a.s. tussen 11.00 en 15.00 uur. 

Boskantseweg 104
5492 VC Sint-Oedenrode
Landhuis met tennisbaan, binnenzwem-
bad, garage, loods, paardenstallen en 
boomgaard
Woonopp: 260 m2. Perceel 23.725 m2
Vraagprijs: € 1.300.000,-- k.k.

Marijnenstraat 13
5491 CT Sint-Oedenrode
Moderne twee-onder-een kap woning 
met garage in de wijk Heikant

Woonopp. 106 m2. Perceel  190 m2
Vraagprijs: € 299.000,-- k.k.

Irenestraat 19
5491 KC  Sint-Oedenrode
Prima uitgebouwde hoekwoning met 
ruime berging en tuinhuis 

Woonopp.  130 m2. Perceel 243 m2. 
Vraagprijs € 309.000,-- k.k.

4 OKTOBER
11:00 - 15:00

Lagere BTW
Het lage 6 % BTW-tarief voor 
woningverbouwingen of renovatie 
biijft van kracht tot juli 2015. Op 
arbeidskosten betaalt u geen 21 
maar 6 procent.

NHG
Per 1 juli 2015 wordt de boven-
grens voor een nieuwe Nationale 
Hypotheek Garantie verlaagd van 
€ 265.000,-- naar € 245.000,--. 
Dit is inclusief kosten koper

Schenkingsvrijstelling
De tijdelijke verruiming van de 
schenkingsvrijstelling voor onder 
andere de � nanciering van een 
huis loopt tot eind 2014 en wordt 
niet verlengd.

Vind uw droomhuis
Bezoek vrijblijvend de Open Huizen Route.
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Sint-Oedenrode
a  ericvanerphypotheekadvies.nl

B  0413  28 98 53    -  06 53 40 68 78

Onafhankelijk Hypotheek & Financieel Advies

• Woninghypotheek  • Nieuwbouwhypotheek
• Starters / starterslening • Hypotheek echtscheiding
• Hypotheek verbouwing • Aankoop begeleiding
• Levensverzekering  • Second opinion
• Check bestaande hypotheek

RegioBank winnaar Hypotheek Award 2014
Tijdens de  23e editie van het Hy-
potheken Event heeft RegioBank de 
award voor ‘beste beheer’ gewon-
nen. Voor deze categorie ‘beste be-
heer’ vroeg onderzoeksbureau Gfk 
aan consumenten die al een hypo-
theek hebben naar hun ervaring 
met de hypotheekverstrekker. Hier-
uit blijkt dat RegioBank het hoogst 
wordt gewaardeerd door consumen-
ten met een bestaande hypotheek. 

Adviseur van RegioBank in Liempde, 
Geld en Makelaardij geeft aan waar-
om hij verwacht dat consumenten 
RegioBank zo goed beoordeeld heb-
ben. ‘Bij RegioBank krijgt de klant 
nog echt persoonlijk advies. Wij 
kennen de klant en we nemen regel-
matig contact op om de afgesloten 
hypotheek onder de loep te nemen. 
Bijvoorbeeld als we weten dat er iets 
is veranderd in de persoonlijke situ-

atie van de klant. We merken dat 
klanten dat echt waarderen.’

IIR Hypotheken evenement 
De award voor ‘beste beheer’ is op 
12 februari 2014 uitgereikt tijdens 
de 23e editie van het IIR Hypothe-
ken Event. Het Institute for Inter-
national Research (IIR) reikt jaarlijks 
deze prijs en die voor ‘beste advies’ 
uit. 

advertorial

TE KOOP in Nijnsel: Margrietstraat 58
Sfeervolle ruime tweekapper met tuin op  het zuiden

Ruime tweekapper in een zeer rustige straat op 250m van de basisschool én 
het Dommeldal. Perceel 320 m2 met tuin op het zuiden en vrij uitzicht in het 

groen. Tuin met terras, gazon en een prieel met rieten dak. 

Het woonhuis heeft een grote gezellige woonkeuken met eikenhouten vloer 
en tuindeuren naar het terras. De woonkamer is L-vormig en voorzien van en-
suite deuren met glas-in-lood en inbouwkasten. Verder op de begane grond 

nog een grote bijkeuken, berging, wc, kelder en hal. 
Op de 1e verdieping 3 slaapkamers en een badkamer met ligbad en aparte 

douche. Tweede verdieping via vaste trap naar 4e slaapkamer met dakkapel. 
Voldoende parkeergelegenheid voor het huis en op eigen oprit met carport.

Voor meer info: tel: 06 53302087. 
Vraagprijs € 317.000,- k.k. 

4 OKTOBER OPEN HUIS
11:00 - 15:00 UUR

Voor een goede 
indruk van het fijne 
huis en de heerlijke 
tuin is er zaterdag 

4 oktober open huis 
van 11.00 – 15.00 uur

Appeltaartactie rond NVM Open Huizen Dag
De NVM Open Huizen Dag vindt 
plaats tussen 11.00 en 15.00 uur. 
Rond de 30 verkopers van De Ko-
ning Makelaardij zetten hun deuren 
open. Naar verwachting doen lan-
delijk zo’n 50.000 huiseigenaren 
mee, ongeveer evenveel als begin 
april, toen de laatste NVM Open 
Huizen Dag werd georganiseerd.

Woordvoerder Roeland Kimman 
(NVM) meent dat nu de algemene 
economische vooruitzichten posi-
tiever zijn “Het een goed moment 
is om in te stappen, de hypotheek-
rente staat laag, er is een groot aan-
bod van te koop staande woningen 

en de huizenprijzen zijn relatief nog 
steeds laag. Daarnaast is de concur-
rentiepositie van een koopwoning 
ten opzichte van een huur woning 
aanzienlijk verbeterd.”
 
Komende zaterdag 4 oktober vindt 
de NVM Open Huizen Dag plaats: 
een mooie gelegenheid voor (poten-
tiële) kopers om geheel vrijblijvend 
‘live’ hun droomhuis van binnen te 
bekijken. Een huis dat ze al eerder op 
funda hadden bekeken. Huiseigena-
ren kunnen deze keer profiteren van 
een speciale appeltaartactie van de 
Rabobank, Multivlaai en de NVM.

Op 4 oktober is de kans groot dat 
de bezoeker welkom wordt geheten 
met een stuk appeltaart. “Appeltaart 
staat synoniem aan een warm wel-
kom. Het huis is spic en span  en be-
zoek is welkom”, stelt woordvoerder 
Roeland Kimman van de NVM.

Huiseigenaren, die aanstaande za-
terdag hun huis voor bezoek open-
stellen, kunnen nu een appeltaartje 
tegen gereduceerd tarief bij een van 
de 150 filialen van Multivlaai bestel-
len. Een unieke samenwerking tus-
sen de Rabobank,  Multivlaai en de 
NVM.

Prinsjesdag 2014 en de woningmarkt
Het lage 6% BTW tarief op wo-
ningverbouwingen blijft langer 
van kracht en de voorwaarden voor 
hypotheekrenteaftrek worden ver-
ruimd. Het kabinet denkt daarbij 
gelukkig aan de huizenbezitter. De 
Koning Makelaardij zet de belang-
rijkste veranderingen voor de hui-
zenbezitter op een rij.

Lagere btw
Goed nieuws voor mensen die hun 
huis willen uitbreiden of verbouwen. 
Het lage btw-tarief op een verbou-
wing of renovatie, in maart 2013 in-
gevoerd om de mensen aan te moe-
digen in hun huis te investeren blijft 
gelden tot juli 2015. Op de arbeids-
kosten voor verbouwingen betaalt u 
dan geen 21, maar 6 procent.

Hypotheekrenteaftrek
Mensen die hun huis verkopen en 
daar een restschuld aan overhou-
den, kunnen de rente op die rest-
schuld nog 15 jaar blijven aftrekken 
bij de aangifte op hun inkomstenbe-

lasting. Die termijn was dit jaar nog 
10 jaar. Het kabinet wil consumen-
ten met een flinke restschuld hierin 
tegemoetkomen en drempels om te 
verhuizen zoveel mogelijk wegne-
men.

Ook de hypotheekrente voor een 
onverkocht huis wordt langer aftrek-
baar. Op dit moment kan een hui-
zenbezitter die is verhuisd, maar zijn 
oude huis nog niet heeft verkocht, 
twee jaar lang voor beide hypothe-
ken rente aftrekken op het belast-
baar inkomen. Het kabinet heeft 
deze termijn verlengd naar 3 jaar.
Voor de lagere btw op verbouwin-
gen en de ruimere regels voor hypo-
theekrenteaftrek trekt de overheid in 
2015 in totaal 150 miljoen euro uit.

Schenkingsvrijstelling
Sinds eind 2013 konden particulie-
ren elkaar 100.000 euro belastingvrij 
schenken voor de financiering van 
een huis. Deze tijdelijke verruiming 
loopt tot eind 2014 en wordt jam-

mer genoeg niet verlengd.

De grens voor belastingvrij schen-
ken aan een willekeurig iemand gaat 
weer omlaag naar 2.092 euro per 
jaar. Als u aan uw kind schenkt, is 
die grens normaal gesproken 5.229 
euro per jaar. Tenzij uw kind tussen 
de 18 en 40 is, dan mag u éénmalig 
25.096 euro belastingvrij schenken. 
Die grens is opgehoogd tot 52.281 
voor kinderen tussen de 18 en 40 
jaar, als zij daarvan een studie beta-
len of het geld in hun huis steken.

Nationale Hypotheek Garantie 
(NHG)
Per 1 juli 2015 wordt de boven-
grens voor een nieuwe Nationale 
Hypotheek Garantie verlaagd van € 
265.000 naar € 245.000.

Hier staat een overzicht van alle 
prinsjesdagmaatregelen die uw por-
temonnee raken.

Bron: Telegraaf

NVM open huizen route 
4 oktober a.s.

Let op uw brievenbus !

met alle deelnemende panden!
Deze week ontvangt u onze speciale �yer

Overzichtelijk + makkelijk mee te nemen

Gemist?..... Neem een exemplaar mee op ons kantoor!

Makelaardij Van de Laar 

Tel. 0413 47 21 18 | info@vdlaar.nl | www.vdlaar.nl

Halfvrijstaande woonboerderij 
met 2 woningen.

Achterstesteeg 5 en 7 
te Sint-Oedenrode

Open Huis: 
zaterdag 4 oktober 
van 11 tot 15 uur.

Laat zien hoe ‘groen’ jij bent!
Wovesto organiseert, in het kader 
van de Dag van de Duurzaamheid 
op 10 oktober, een fotowedstrijd 
voor de inwoners van Sint-Oeden-
rode. Meedoen kan door een foto 
te maken die laat zien hoe jij thuis 
duurzaam bezig bent. 

Laat ‘jouw groen’ zien
Eet je groenten van het seizoen? 
Tuinier je op een natuurlijke ma-
nier? Of ben jij thuis op een heel 
andere manier bezig met duur-
zaamheid? Maak een foto en laat 
het zien! Misschien win jij dan wel 
een cadeaubon ter waarde van € 
50. De winnende foto wordt be-
kend gemaakt op 10 oktober.

Nog een paar dagen!
Je hebt nog tot en met 5 oktober om 
je foto in te sturen. Dit kan door een 
e-mail te sturen naar communica-
tie@wovesto.nl of upload de foto op 
de Facebookpagina van Wovesto, 
www.facebook.com/Wovesto. Ver-

meld bij de foto de titel, je naam, 
adres en telefoonnummer. Op Face-
book geef je je persoonlijke gege-
vens door via een privébericht. 
De voorwaarden voor de fotowed-
strijd zijn te vinden op 
www.wovesto.nl. 

advertorial
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www.bekkersaccountants.nl

Passie voor cijfers en het verhaal erachter. 
Focus op de toekomst aan de hand van 

actuele cijfers om samen met de 
ondernemer mogelijkheden te zien en deze 

te benutten.
 

Dat is Bekkers Accountants. 
Hart voor onderneming én ondernemer!

Sint-Oedenrode

Bekkers Adviesbureau presenteert nieuwe stijl: 
Bekkers Accountants

Een jubileum van 35 jaar en de op-
volging van Harry Bekkers door ac-
countant Twan de Louw. Voor Bek-
kers Adviesbureau gaat 2014 te 
boek als een bijzonder jaar. Afgelo-
pen vrijdag werd met vele relaties 
het glas geheven op de bijzondere 
gebeurtenissen die zijn geweest 
en die gaan komen. Tevens werd 
’Bekkers nieuwe stijl’ gepresenteerd.

“U heeft uw auto toch wel volgens 
de regels geparkeerd?” Streng werd 
deze vraag aan enkele gasten voor-
gelegd. Naast deze zogenaamde 
BOA, bevonden nog twee figuran-
ten van de Lindespelers uit Nuenen 
zich onder het publiek in de rol van 
toiletjuffrouw en ober. Het zorgde 
voor een ontspannen samenzijn en 
een opening naar een toekomst met 
hart voor elkaar en hart voor zaken. 
Tijdens het officiële gedeelte keek 
vennoot Lucy Bax-Koenders terug 
in de tijd. Dat Bekkers Adviesbureau 
hart voor zaken heeft blijkt tevens 
uit de harde kern van medewerkers. 

Lucy Bax werkt al meer dan 33 jaar 
voor de firma en zo zijn er meer-

dere medewerkers met heel wat 
dienstjaren op de teller. Gerard van 
Asseldonk bijvoorbeeld, is dit jaar 25 
jaar werkzaam bij Salarisadvies Bra-
bant als salarisadministrateur.

Harry Bekkers legt na 35 jaar niet het 
stokje neer. In zijn rol als adviseur 
blijft hij toegevoegde waarde bie-
den. Daarnaast blijft hij zich bezig-
houden met zijn activiteiten binnen 
De Overname Adviseur Midden- 
en Oost-Brabant.  Als dank voor 
zijn bewezen diensten werd een 
buste onthuld van Harry, gemaakt 
door zijn vrouw Lia. Hiermee krijgt 
Bekkers Adviesbureau een blijvende 
herinnering aan de grondlegger van 
het kantoor.

Vervolgens nam vennoot  Twan 
de Louw alle aanwezigen mee in 
de presentatie van ‘Bekkers nieu-
we stijl’. Het nieuwe logo heeft 
de blauwe kleur behouden. “Het 
idee was een hart-vorm, maar je 
kunt er ook een ‘vinkje ter goed-

keuring’ en ‘vertrouwen’ in zien”, 
aldus Twan de Louw. “Het hart 
staat voor onze passie voor cijfers, 
ons hart voor de onderneming en 
voor de ondernemers voor wie wij 
werken.” Digitalisering is het to-
verwoord van deze tijd.  Geheel in 
stijl werd de nieuwe naam ‘Bekkers 
Accountants’ en het nieuwe logo 
digitaal uitgepakt. Als onderdeel 
van Bekkers Accountants heeft Sa-
larisadvies Brabant hetzelfde logo 
gekregen, alleen dan in combinatie 
met groen.

Het onderscheidend vermogen van 
Bekkers Accountants is de persoon-
lijke relatie en het bieden van  toe-
gevoegde waarde aan het beleid van 
ondernemer en onderneming. Inmid-
dels is de vernieuwde website online. 
Kijk op www.bekkersaccountants.nl 
voor meer informatie.   

Harry Bekkers onthulde een borstbeeld van hem zelf. Hij kreeg het cadeau.

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Vijftien jaar vorm en verhaal

Op donderdag 4 september vierde 
Publik Reclamebureau haar vijftienja-
rig jubileum. Wat ooit begon als een-
manszaak, groeide in vijftien jaar uit 
tot reclamebureau van formaat.

Na tien jaar ervaring te hebben opge-
daan in de grafische sector zette Rob 
Verhoeven in 1999 zijn eerste stappen 
in het ondernemerschap, met de start 
van zijn internetbureau ITidee in Eind-
hoven. Inmiddels runt hij samen met 
zijn vrouw Marieke alweer vijftien jaar 
het succesvolle reclamebureau Publik, 
ook gevestigd in Eindhoven. “We zijn 
in al die jaren uitgegroeid van een uit-
voerend bureau naar een advies- en 
concept/creatie bureau”, vertelt Rob 
enthousiast. “Publik is volwassen ge-
worden. We hebben een duidelijke vi-
sie en gaan daar ook bij onze klanten 
nauwkeurig naar op zoek.” 

Brabantse nuchterheid 
Visie gevonden? Dan vertaalt en visu-
aliseert Publik ‘m in een pakkend ver-
haal en beeld. Maar Publik heeft meer 
in huis. “We vormen een hecht team 
en hebben direct contact met onze 
klanten”, vervolgt Rob. “Tegelijkertijd 
werken we met een groot netwerk van 
professionals zodat we een compleet 
dienstenpakket kunnen bieden. En: 
hoe eenvoudiger de boodschap, hoe 
effectiever, vinden wij.” Geen hoog-

dravende boekwerken dus. Geen bla-
bla. Publik stelt zich nuchter op; een 
verademing in reclameland. Typisch 
Roois? Misschien wel, zegt Marieke. 
“Als Rooienaren houden we van een 
nuchtere aanpak. Alles moet boven-
dien kloppen en onze neuzen staan 
dezelfde kant op. Dat moet ook wel; 
bijna goed is al lang niet goed genoeg 
meer.” 

Blik in de toekomst 
Het jubileum werd groots en in stijl 
gevierd, op een prachtige, industriële 
locatie aan de Noordkade in Veghel. 
Naast gastspreker Wout Plevier, was 
er een uniek levend portfolio aanwe-
zig waar de honderd gasten doorheen 
konden lopen. Een creatieve tentoon-
stelling van opdrachten door de jaren 
heen. Een memorabele dag, maar de 
blik is uiteraard ook alweer gericht op 
de toekomst. “We houden de markt 
goed in de gaten, blijven up to date”, 
besluit Marieke. “Dat kost energie, 
maar geeft ook een extra drive aan het 
ondernemerschap. Een goede inhoud 
geven aan Vorm en Verhaal, dát is vol-
gens ons de toekomst voor persoon en 
bedrijf. Dus, wat is uw verhaal?”

Benieuwd naar de jubileumfoto’s? Je 
vindt ze op facebook.com/
publikreclamebureau

Amerikaanse veteraan krijgt 
bijzonder T-shirt
De afgelopen weken bezochten en-
kele Amerikaanse, Engelse en Cana-
dese veteranen Sint-Oedenrode en 
omstreken om 70 jaar Market Gar-
den te herdenken. Onder hen ook de 
Amerikaan John Primerano. Toen hij 
op een dag een Primera-winkel zag, 
merkte hij op dat er enkele letters 
ontbraken. Ad van de Laar van het 
Airborne Comité Eerde onthield die 
opmerking en voor Primerano huis-
waarts keerde, gaf hij de veteraan 
een bijzonder cadeau. Een T-shirt 
met nu wél de juiste benaming…

 

Twan de Louw en Lucy Bax namen de aanwezigen 
mee in de presentatie van ‘Bekkers nieuwe stijl’. 
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Kinderboekenweek 2014 viert feest
De Kinderboekenweek is jarig! De 
60ste Kinderboekenweek - van 
woensdag 1 t/m zondag 12 oktober 
2014 - viert het kinderboek onder 
het motto Feest! Bibliotheek De 
Meierij en het MIK hebben samen 
een spetterend programma ontwik-
keld voor alle  groepen van het ba-
sisonderwijs. Bijna 20 basisscholen 
in het verzorgingsgebied van de bi-
bliotheek hebben gebruik gemaakt 
van dit aanbod, waarmee een kleine 
4000 kinderen in de basisschool-
leeftijd worden bereikt.  

Het programma voor de basisscho-
len staat helemaal in het teken van 
één verhaal rondom het thema 
feest: het verhaal van Jolijn Vrolijk, 
een feel good verhaal over hoop, 
doorzettingsvermogen, kracht, een 
ander helpen en vooral over … hoe 
je van je leven een feest maakt! Het 
programma wordt aangepast aan 
de leeftijd van de kinderen. Zo is er 
een programma voor de onderbouw, 
middenbouw en bovenbouw. 
In de groepen 1 en 2 staat het jonge 
broertje van Jolijn centraal: Pepijn 
van 5 jaar oud. Pepijn kan net een 
beetje ‘lezen’: bij prentenboeken 
verzint en speelt hij zelf een heel  
verhaal. In de klas wordt elke dag 
een boekenfeestje georganiseerd 
met tips van de bibliotheek. De the-
aterdocent van MIK stimuleert de 
kinderen om in een ‘personage’ te 
stappen en samen avonturen te be-
leven. 

In de groepen 3 en 4 staat broertje 
Joris van 8 jaar centraal. Hij houdt 
heel erg van lezen en geniet ervan 
om zich helemaal te kunnen ver-
liezen in een boek. Elke schooldag 
in de Kinderboekenweek staat er 
één feestverhaal centraal dat wordt 

voorgelezen door de leerkracht. De 
goede afloop van de verhalen wordt 
gevierd met een feestboekendans, 
die stapje voor stapje wordt aan-
geleerd. De theaterdocent van MIK 
neemt de leerlingen mee in zijn ver-
halen in zijn grote jas met  diepe zak-
ken waar van allerlei soorten voor-
werpen en boeken in verborgen zijn. 
De leerlingen worden uitgedaagd 
theaterscènes te maken naar aanlei-
ding van een voorwerp uit de jas.

In de groepen 6, 7 en 8 staan  
Jolijn en haar vrienden en vriendin-
nen centraal. Jolijn heeft veel mee-
gemaakt en daarom wil ze feestjes 
organiseren voor andere kinderen 
die wel een feest kunnen gebruiken!  
Elke dag in de Kinderboekenweek 
staat er één aspect van het organi-
seren van een feestje centraal. De 
beeldende docent van Mik is de 
partyplanner. Hij weet alles van het 
organiseren van geweldige feestjes. 
Maar is dat wel zo? De leerlingen in 
de klas worden uitgedaagd om daar-
mee samen een kunstfeest te orga-
niseren.

In de bibliotheek
In de bibliotheken in Berlicum,  
Boxtel, Schijndel, Sint-Michielsgestel 
en Sint-Oedenrode wordt natuurlijk 
ook aandacht besteed aan de Kin-
derboekenweek. Er wordt een the-
mapresentatie met boeken en an-
dere materialen rondom het thema 
Feest! samengesteld en er zijn gratis 
kinderboekenweekkranten en voor-
leesgidsen beschikbaar, zolang de 
voorraad strekt. Ook liggen er kleur-
platen klaar voor de kinderen die 
een bezoek brengen aan de biblio-
theek. Jeugd tot en met 17 jaar kan 
het hele jaar door gratis lid worden 
van de bibliotheek.   

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

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

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

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

electrische 
maaier 

vanaf € 99,00

zitmaaier 
vanaf 

€ 1590,00

benzine 
maaier

vanaf € 249,00

De geest van Damiaan de Veuster leeft voort

Zo’n honderd oud-studenten be-
zochten zaterdag de reünie van het 
Damiaancollege. Dat gebeurde op 
historische grond, namelijk bij het 
voormalige klooster van de Paters 
van de Heilige Harten aan de Schijn-
delseweg. Daar zijn nu Novadic 
Kentron en het Damiaancentrum 
gevestigd.

Voor veel reünisten was het een 
weerzien na lange tijd. De opleiding 
op het Damiaancollege was destijds 
gericht om priesters voor te bereiden 
op de missie. Toch zijn volgens Hans 
Lakwijk, een van de oud-studenten, 
maar weinig studenten uiteindelijk 
als missionaris de wijde wereld inge-
trokken. Wat wel is gebleven, is hun 
drijfveer om er voor mensen te zijn 
die dat nodig hebben. Precies zoals 
hun grote voorbeeld pater Damiaan 
de Veuster dat ook deed.

Dat de reünie op het oude Damiaan-
college aan de Schijndelseweg plaats 
kon vinden is voor een deel te dan-
ken aan het Damiaancentrum dat 
daar nu is gevestigd. Dat Damiaan-
centrum heeft op zichzelf maar wei-
nig met het oude Damiaancollege 
te maken, maar een verband tussen 
toen en nu is er wel degelijk. Het 

centrum is namelijk opgericht door 
een zestal oud studenten en is door 
toeval op het oude thuishonk terecht 
gekomen. “Vroeger zat het Da-
miaancentrum op de Boelaarshoeve 
in Olland, maar is een aantal jaren 
geleden naar hier verhuisd”, zei Bar-
bara Riesebos, de voorzitser van de 
stichting Damiaancentrum.

De doelstellingen van het Damiaan-
centrum hebben dan ook veel ge-
lijkenissen met de doelen die de 

oud-studenten destijds voor ogen 
hadden. Net als zij handelen ook de 
ongeveer vijfentwintig vrijwilligers 
van het Damiaancentrum in de geest 
van Pater Damiaan de Veuster. Hij 
was er voor de mensen die dat no-
dig hadden, en dat is wat de  men-
sen van het Damiaancentrum nu ook 
weer doen.

Later op de middag kijkt Hans  
Lakwijk met een aantal oud-klasge-
noten terug op de tijd dat zij op het 
Damiaancentrum zaten. “Daar waar 
nu de auto’s staan was toen een 
grote zandvlakte. Iedere vrije minuut 
voetbalden we daar. Ik kan me herin-
neren dat we elke ochtend gymnas-
tiek deden”. Zijn gesprekspartner 
vertelt over de sinterklaasvieringen 
en de voorbereiding ervan. Maar ook 

over het orkestje de Gayboy’s dat ze 
daar hadden. “We dachten toen dat 
het ‘vrolijke jongens’ betekenden, nu 
weten we wel beter”.

Nierstichting haalt meer op dan 
vorig jaar

In de week van 14 t/m 20 septem-
ber 2014 vond de landelijke collecte 
van de Nierstichting plaats.
De opbrengst was € 5.731,30. Ruim 
€ 150,00 meer dan vorig jaar. Dank 
aan alle 130 collectanten en wijk-
hoofden die er voor gezorgd hebben 
dat dit mooie resultaat is behaald. 

Op de foto wijkhoofd E. Prinssen 

met Mw. W.v.d.Oever (links) die 30 
jaar heeft gecollecteerd en Mw. D. 
Schouten (rechts); zij is 25 jaar op 
pad geweest voor de Nierstichting. 
Nieuwe collectanten zijn van harte 
welkom. Zij kunnen zicht melden bij: 
Steffie de Wit, tel. 0413-475840 of 
m.wit11@chello.nl

Collectecoördinator Sint-Oedenrode.

Het komt, volgens Kuyper, maar al 
te vaak voor, dat het onderwerp ‘uit-
vaart’ onbesproken blijft en dat na-
bestaanden met veel onbeantwoor-
de vragen zitten, op het moment 
dat ze de uitvaart van hun familie of 
geliefde gaan regelen. 

De Uitvaartomroep wil mensen aan-
zetten om vooraf over hun wensen 
na te denken en deze kenbaar te 
maken. Op de website is veel ver-
schillende informatie terug te vinden 
en staan interviews met uitvaarton-
dernemers door het hele land. Ook 
komen er wekelijks een notaris en 

een advocaat aan het woord, in de 
rubriek “Pak uit, Kloffie aan” krijgt 
de man achter “de uitvaartonderne-
mer in het zwarte pak” een gezicht , 
er is een vacaturebank en vele ande-
re items, die het onderwerp uitvaart 
toegankelijker maken.

Gesproken rouwbrief en online af-
scheidsdienst
Kuyper spreekt van nog twee we-
reldprimeurs: de gesproken rouw-
brief en de online uitzending van 
een uitvaart. Dit zijn twee online, 
gebruiksvriendelijke diensten die 
de Uitvaartomroep aanbiedt. Mid-

dels de gesproken rouwbrief kunnen 
mensen over de hele wereld snel ge-
informeerd worden met betrekking 
tot een uitvaart. De online uitzending 
stelt nabestaanden in staat om van 
een afstand of op een later tijdstip de 
afscheidsdienst te beluisteren of be-
kijken. Dit alles gebeurt op verzoek 
in een versleutelde omgeving, waar 
betrokkenen alleen middels een code 
toegang toe kunnen krijgen. 
U kunt elke dag luisteren (en lezen) 
op www.uitvaartomroep.com. Hans 
Kuyper ziet de toekomst van zijn 
Uitvaartomroep opgewekt en met 
vertrouwen tegemoet.

Vervolg voorpagina

Rooise Uitvaartomroep haalt landelijk nieuws
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MooiRooikrantDe 23
Tweede RooisKeeztoernooi  
Een van de volgende evenementen 
in de vernieuwde Beckart zit er weer 
aan te komen. Op vrijdag 31 okto-
ber wordt het Tweede Roois Keez-
toernooi gehouden.
 
De locatie is dit jaar: Ontmoe-
tingscentrum de Beckart, Oude  
Lieshoutseweg 7 in Nijnsel.
Om 19.00 uur gaat de zaal open en 
om 19.30 start de eerste ronde en 
kun je samen met je teamgenoot de 
hele avond Keezen. Er worden 5 à 
6 rondes gespeeld op een vierper-
soons-keezbord, waarbij je als duo 
elke keer tegen andere duo’s speelt.
Het Keezbord spel is de laatste jaren 
zeer populair geworden onder de 
spelletjesfanaten.
Het is een combinatie van het kaart-

spel pesten en het bekende mens-er-
ger-je-niet, waarbij het de bedoeling 
is om eerst je eigen pionnen binnen 
te spelen waarna je je teamgenoot 
mag helpen met zijn pionnen.

Wie als team alle 8 pionnen binnen 
heeft, is de winnaar van die partij. 
Gemiddeld duurt een partij tussen 
de 30 en 45 minuten. Je kunt je in-
schrijven door een mail met vermel-
ding van de namen te sturen naar: 
mooirooikeeztoernooi@hotmail.
com. Doe dit wel vóór 13 oktober, 
en vol = vol. Ook onervaren kee-
zbordspelers kunnen zich opgeven, 
de spelregels zijn eenvoudig en wor-
den voorafgaand aan het toernooi 
opgestuurd. Het inschrijfgeld is € 5,- 
per persoon inclusief hapjes.

GRATIS VOOR U:

Bij aankoop vanaf €99.95

uit de actuele FRAN
K 

WALDER herfst-/winter-

collectie krijgt u dit ex-

clusieve FRAN
K WALDER 

dameshorloge!*

*zolang de voorraad strekt

Heeft dinsdag 7 oktober 
van 9.00u-18.00u 
mode flitsen 

met een hapje 
en een drankje.

Voor iedere betalende 
klant een leuke attentie.

Heuvel 11
5492 AC, Sint-Oedenrode

Tel.: 0413-479098
www.clipdamesmode.nl

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service
Supersnel glasherstel!
Nu 6% btw op arbeid

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl Rietveld bestratingen Rietveld bestratingen, 
het bestratingsbedrijf 

dat zich
onderscheidt door 

vakmanschap.

Componistenlaan 3
5491 LB  Sint-Oedenrode

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

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

bedrijfspleinen, opritten en reparaties

Vrouwennetwerk iets voor jou? 
Kom naar de introductiebijeenkomst 

Op woensdag 29 
oktober is er weer 
een introductie-
bijeenkomst van 
het Vrouwen-
netwerk Sint-
Oedenrode. Het 
Vrouwennetwerk, 

dat alweer ruim 16 jaar bestaat, wil 
onderlinge en informele contacten 
tussen vrouwen van verschillende 
achtergronden en disciplines bevor-
deren. 

Het ‘netwerken’ kun je daarbij zien 
in de ruimste zin van het woord: 
ontmoeten, contacten leggen en 
relaties opbouwen, kennis en er-
varing delen en elkaar ondersteu-
nen. En soms ontstaan hieruit ook 
hechte vriendschappen. Tijdens een 
tiental bijeenkomsten per jaar ont-
moeten vrouwen elkaar rondom 
verschillende thema’s op het terrein 
van maatschappij, kunst en cultuur, 
persoonlijke ontwikkeling, beroeps-
groepen en vakgebieden. Daarnaast 
brengt het netwerk jaarlijks een be-
drijfsbezoek. Ieder verenigingsjaar 
start met een gezamenlijk etentje. 
En om de drie á vier jaar organi-
seert het netwerk een product- en  
dienstenveiling voor een goed doel. 
Het Vrouwennetwerk heeft momen-
teel 54 leden, die in leeftijd variëren 
tussen 35 jaar en tweede helft zes-
tig. Zij hebben verschillende achter-
gronden, maar één ding hebben zij 
gemeen: zij zijn allemaal op een of 

andere wijze maatschappelijk actief. 
Binnen het netwerk wordt van leden 
een actieve deelname verwacht. Ie-
der jaar verzorgen eigen leden dan 
ook enkele themabijeenkomsten. 
Dit jaar was dat bijvoorbeeld een bij-
eenkomst over ‘vrouwenrollen door 
generaties heen’ en een workshop 
‘bloemschikken en jij’. Ook werd een 
bezoek gebracht aan het gemeente-
huis en het kartuizererfgoed in Ol-
land. Door te ‘halen en te brengen’ 
versterken en inspireren leden elkaar. 
En dit alles gebeurt in een open en 
gemoedelijke sfeer. Het Vrouwen-
netwerk bouwt graag voort op de 
ingeslagen weg waarbij nieuwe le-
den van harte welkom zijn. Daarom 
organiseert zij op woensdag 29 ok-
tober in Restaurant Pan&Cook haar 
jaarlijkse introductieavond speciaal 
voor vrouwen die belangstelling 
hebben om lid te worden. Introducés 
kunnen niet alleen op deze avond 
(gratis) kennis maken met het Vrou-
wennetwerk. Zij zijn ook van harte 
welkom om de netwerkbijeenkom-
sten op 20 november en 16 decem-
ber bij te wonen. Meer weten over 
het Vrouwennetwerk? Surf dan naar  
www.vrouwennetwerksint-oeden-
rode.nl.  En heb je belangstelling 
voor de introductiebijeenkomst op 
29 oktober en/of voor een van de 
vervolgavonden, meld je aan bij het 
bestuur, via ledenadministratie@
vrouwennetwerksint-oedenrode.nl 
of telefonisch: 0613 602 902. Van 
harte welkom!

Tweede editie op 27 december 

Inschrijving “De Rooise Kwis” geopend

De Rooise Kwis was vorig jaar rond 
de jaarwisseling hét gesprek van de 
dag. Met ongeveer 1200 deelnemers 
verdeeld over 89 teams was de eerste 
editie van de Rooise Kwis een door-
slaand succes. Al direct na het inleve-
ren van de quizboekjes was menigeen 
al plannen aan het smeden hoe het 
volgend jaar nog beter te doen. De 
eerste editie smaakte naar meer, zo-
wel bij de deelnemers als bij de orga-
nisatie. Vandaar dat op zaterdag 27 

december de tweede editie van De 
Rooise Kwis plaats zal vinden. Bekend 
is dat er diverse teams al staan te trap-
pelen om de felbegeerde wisseltrofee 
over te nemen van “Rooise Zwets”, 
de winnaars van vorig jaar.

Via de website van De Rooise Kwis 
kan er al worden ingeschreven. Om in 
te kunnen schrijven dient een team-
naam en Roois goed doel te worden 
gekozen waarvoor er gespeeld wordt. 
Het winnende team wint namelijk een 
mooi geldbedrag voor een Roois goed 
doel naar keuze. 

Format
Op 27 december kunnen om 
18:00uur de quizboekjes opgehaald 
worden waarna direct de race tegen 
de klok zal starten. Op een zelf in-
gericht “hoofdkwartier” is het dan 
zaak om zo goed mogelijk de vragen 

te beantwoorden. Hierbij mogen alle 
middelen ingezet worden. Naast het 
invullen van de vragen komen zijn er 
ook diverse “externe opdrachten”. 
De inhoud hiervan blijft uiteraard een 
groot geheim. Om klokslag 23:00uur 
moeten alle quizboekjes weer ingele-
verd zijn.  Naast een mooi geldbedrag 
staat er ook een jaar lang roem op het 
spel.

Categorieën
De opzet van de quiz zelf  zal niet 
veel afwijken van vorig jaar. De quiz 
zal weer gaan bestaan uit 12 catego-
rieën, in de komende weken zullen we 
steeds een paar categorieën bekend 
gaan maken. Uiteraard zullen er weer 
diverse vragen in de quiz zitten over 
Rooi of met een Roois tintje, maar 
ook over allerlei andere onderwerpen. 
De quiz is geschikt voor iedereen van 
jong tot oud. Wat de andere catego-

rieën worden lees je de komende we-
ken hier in De MooiRooiKrant.

Inschrijven
Inschrijven kan via www.derooisekwis.nl.
 Inschrijfgeld bedraagt €15,- per team. 
Naast een teamnaam moet je dus ook 
een goed doel bedenken waar je voor 
speelt. Er is geen limiet aan het aantal 
teams of het aantal deelnemers in een 
team.  Wanneer je voor 22 december 
inschrijft ben je in ieder geval verze-
kerd van deelname. Heb je vorig jaar 
nog niet deelgenomen of wil je graag 
je de editie van vorig jaar “herbele-
ven”, op www.derooisekwis.nl staat 
het quizboek van vorig jaar alsmede 
een aantal filmpjes.
Via DeMooiRooiKrant, 

www.derooisekwis.nl, @derooisekwis 
en de facebookpagina  van de Rooise 
Kwis blijf je op de hoogte van al het 
nieuws en ontwikkelingen.

TVE Reclameproducties BV

Hennie van Osch: “Elke dag kom je iets van ons tegen”

Een bedrijf wat zeker niet mag ont-
breken in de lijst van kandidaten 
voor de titel Ondernemer van het 
Jaar 2014 is TVE Reclameproduc-
ties. Als er één bedrijf is wat de 
laatste jaren een vogelvlucht heeft 
meegemaakt, dan is het de onder-
neming van eigenaar Hennie van 
Osch wel. In een paar jaar tijd heeft 
TVE zich omhoog gewerkt als één 
van de grootste in de branche van 
Totale Visuele Expressie. Kortom, 
een bedrijf waar Sint-Oedenrode 
trots op mag zijn.

Wat vind je van de nominatie voor 
de titel Ondernemer van het Jaar?
“Als ik heel eerlijk ben, hoeft al die 
aandacht van mij niet zo. Maar ik 
vind het een eer dat ik gevraagd 
ben, dus doe ik graag mee. Het 
gaat tenslotte om het bedrijf en dat 
komt op deze manier positief in het 
nieuws.”

Wat is het sterke punt van TVE?
“Het sterke punt van dit bedrijf is 
dat we een totaal concept kunnen 
bieden op het gebied van project-
management en reclame. We heb-
ben klanten voor interieur, maar 
ook voor exterieur. De laatste jaren 
is ons pakket alleen maar uitgebreid 
doordat we enkele goede en profes-
sionele bedrijven hebben overgeno-
men. Die worden allemaal onder één 
dak gevestigd. Daarom hebben we 
het pand hiernaast gekocht, zodat 
het straks één geheel wordt.”

Jullie werken voor grote klanten. 
Kun je wat voorbeelden noemen?
Hennie denkt even na, wat aantoont 
dat de lijst oneindig is. Uiteindelijk 
komt hij met de volgende namen, 
niet de minste. “We werken voor de 
Efteling, Sting, We, Sligro, eigenlijk 
teveel om op te noemen. Mensen 
hebben het niet in de gaten, maar 
elke dag kom je iets van ons tegen. 
In etalages, billboards langs de weg, 

interieur van winkels etc.”

‘Bij de tijd blijven’ zal ook in jullie 
branche belangrijk zijn.
“Dat klopt inderdaad. De technolo-
gie gaat ontzettend snel. Iedere keer 
komt er weer een nieuwe machine 
op de markt. Onlangs hebben we 
nog drie ontzettend grote machines 
gekocht. Een enorme investering, 
maar die is nodig om mee te blijven 
doen. Wat ik een eer vind, is dat ik 
door AGFA, een internationale ma-
chineontwikkelaar, ben uitgenodigd 
in Canada om mee te denken over 
de ontwikkeling van een nieuwe 
printmachine. Dat is erg gaaf na-
tuurlijk.”

Voor welke ondernemer of onderne-
ming heb je veel respect?
“Dat is een moeilijke vraag. Er zijn 
veel mooie bedrijven. Als ik moet 
kiezen, ga ik voor Vanderlande. Als 
je ziet wat zij wereldwijd neerzet-
ten…. Dat vind ik ontzettend knap.” 

Samen sterker

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/stos

Heeft u vragen over uw hypotheek, uw pensioen, erven of schenken? Iedere

eerste maandag van de maand kunt u tussen 17.00 en 20.00 uur zonder afspraak

binnenlopen op ons Adviescentrum voor een kosteloos oriënterend gesprek. 

Kom op 5 mei naar onze inloopavond en stel uw financiële vragen.

zitten onze
adviseurs voor 
u klaar! 

Iedere eerste 
maandag van 

de maand
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MooiRooikrantDe24 Gemeentenieuws

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Melding meerjarenvergunning
•  Aan de Eerste Studenen All Terrain 

Sportvereniging voor het houden van 
de All Terrain Challenge tocht op 27 
september 2014 in Sint-Oedenrode.

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

Evenementen

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

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

Inwoners van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel 
praten vanavond verder over toekomst fusiegemeente 
Eerder spraken inwoners, ondernemers, 
verenigingen en instellingen met elkaar 
over hun visie op de nieuw te vormen 
gemeente. Deze visie is in concept klaar. 
Graag gaan wij met inwoners in gesprek 
over de concept-visie!

Dat doen we graag op vanavond, woens-
dagavond 1 oktober met een tweede 
ontmoeting tussen de inwoners van de 
gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode 
en Veghel. Deze vindt plaats aan de 
Noordkade, N.C.B-laan 52G,  in Veghel. 
De avond start om 20.00 uur, vanaf 
19.30 uur is de zaal open. Kom op tijd!

Het programma is als volgt:
19.30 uur  Inloop met koffie/thee,  

indeling in groepen
20.00 uur  Welkom door voorzitter 

stuurgroep
20.10 uur  Toelichting op de concept-

visie door de voorzitter van 
de projectgroep

20.30 uur  Rondetafelgesprekken per 
thema

21.30 uur Plenaire afsluiting
21.45 uur  Afsluiting in ‘de Afzakkerij’

Wilt u meepraten over de concept-visie? 
Kom vanavond en stuur een e-mail naar 
rondetafel@fusiessv.nl onder vermel-
ding van uw gegevens. De concept-visie 
en hoe deze tot stand is gekomen kunt u 
vinden op de website van uw gemeente. 
U kunt zich voorbereiden op vanavond 
door de concept-visie vooraf te lezen. 
Mocht dit niet meer lukken, op de avond 
zelf ontvangt u ook een toelichting. 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om 
vanavond aanwezig te zijn, dan kunt u 
uw reactie op de conceptvisie ook geven 
via bovengenoemd e-mailadres.

Spreekuur burgemeester
Het spreekuur van de burgemeester van maandag 6 oktober 2014 vervalt.

Veranderingen in de hulp vanuit de AWBZ

Hulp vanuit de AWBZ, bijvoorbeeld voor 
begeleiding, dagbesteding, kortdurend 
verblijf of beschermd wonen, wordt nu 
nog geregeld door het Rijk. Vanaf januari 
2015 gaat de gemeente hierover. U krijgt 
dan te maken met de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning (Wmo) 2015, die de 
gemeente uitvoert. 

Dit betekent dat er een aantal dingen gaat 
veranderen in 2015. Heeft u een indicatie 
voor hulp vanuit de AWBZ dan verande-
ren er ook dingen voor u. Hieronder leest 
u wat dit voor u betekent. 

Wat verandert er?
Heeft u een indicatie die afloopt in 2015, 
dan krijgt u op tijd een uitnodiging van de 
gemeente om uw situatie te bespreken. 
De gemeente bekijkt dan samen met u 
welke hulp nodig is en wie deze kan bie-
den. Samen met u maakt de gemeente 
één plan met als doel uw huishouden zo 
goed mogelijk te ondersteunen. U hoeft 
niet meer naar het Centrum indicatiestel-
ling zorg (CIZ) of Zorgkantoor.

Wat verandert er niet?
Heeft u een indicatie en loopt deze af na 
2015, dan blijft deze gelden tot en met 
31 december 2015. Mensen die nu be-
schermd wonen (GGZ-C) behouden vanaf 
2015 nog vijf jaar hun rechten, behalve 
als de indicatie eerder afloopt. U behoudt 
dan uw recht op ondersteuning tot eind 
2015. Wel kan uw zorgaanbieder met u 
bespreken hoe de hulp eventueel anders 
georganiseerd kan worden.

Wat verandert er als ik een Pgb heb?
Ook voor een Persoonsgebonden budget 
(Pgb) geldt dat als uw indicatie afloopt in 
2015, de gemeente op tijd met u in ge-
sprek gaat om uw situatie te bezien. U 
behoudt uw Pgb dan gewoon tot het mo-
ment waarop de indicatie in 2015 afloopt.
Als uw indicatie afloopt na 2015 dan be-
houdt u heel 2015 uw Pgb en bekijkt de 
gemeente eind 2015 uw situatie.
De gemeente wil ook in de toekomst de 
mogelijkheid blijven bieden van een Pgb, 
maar gaat hier wel meer voorwaarden aan 
stellen. Ook dit kunt u allemaal bespre-
ken met de medewerker van de gemeente 
die contact met u zal opnemen. 

Vanaf 2015 krijgt u het Pgb overigens 
niet meer op uw rekening gestort. U 
hoeft vanaf 2015 niet meer zelf uw hulp-
verlener te betalen, dit doet de SVB dan 
voortaan voor u. Hierover heeft u laatst 
een brief ontvangen van de SVB met het 
verzoek om uw zorgovereenkomst op te 
sturen naar de SVB. Het is belangrijk dat 
u dat doet, anders kan de SVB uw betalin-
gen in 2015 niet doen. 
Voor vragen hierover kunt u bellen met 
uw contactpersoon van de SVB.

Meer informatie?
Als u algemene vragen heeft over de ver-
anderingen per 1 januari 2015 dan kunt u 
bellen met de gemeente 
(0413 48 19 11). Ook op 
www.hoeverandertmijnzorg.nl 
kunt u veel informatie vinden.

Op 1 januari 2015 verandert het een 
en ander. De gemeente krijgt meer 
verantwoordelijkheden rond de taken 
Jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet. 
Vandaag vertellen we u meer over ver-
anderingen in de AWBZ

Nog niet ingeschreven voor sjors sportief? 
Doe dit snel!

Kennismakingslessen voor de leerlin-
gen van groep 1 tot en met 8. 
Alle basisschoolleerlingen hebben via 
de scholen de flyer van Sjors Sportief 
ontvangen. De Rooise kinderen van deze 
groepen die onderwijs buiten de ge-
meente volgen hebben de flyer per post 
op hun huisadres ontvangen. 

Inschrijven
Vanaf vorige week  woensdag 24 sep-
tember kunnen al deze leerlingen zich 
inschrijven voor één of meerdere ken-
nismakingscursussen via de website van 

Sjors Sportief: 
www.sjorssportief.nl.
Heb je je nog niet in-
geschreven? Doe dit 
dan snel. De eerste 
lessen starten name-
lijk al snel.

Geen flyer ontvangen?
Heb je geen flyer ontvangen? Ga er 
dan snel eentje halen in het gemeente-
huis, zwembad De Neul, of bij cultureel 
centrum Mariëndael. 

Vergadering Monumentencommissie
Op dinsdag 7 oktober 2014 vindt er 
een openbare vergadering van de Mo-
numentencommissie plaats in de com-
missiekamer van het gemeentehuis van 
Sint-Oedenrode. De vergadering begint 

om 19.30 uur.

De agenda kunt u vinden op de website 
www.sint-oedenrode.nl onder Actueel 
bij het onderdeel Vergaderingen.

Inzameling grof snoeiafval
Op zaterdag 4 oktober wordt grof snoei-
afval opgehaald.

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

Buitengebied
Voor de bewoners uit het buitengebied 
geldt hetzelfde, mits aangemeld (via 
0413-481376) vóór donderdag 2 oktober.

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

Inzameling oud papier
Donderdag 2 oktober
•  Buurtvereniging Vressel; container 

donderdag de hele dag op parkeer-
plaats t.o. de Vresselse Hut.

Vrijdag 3 oktober
•  Buurtvereniging Vressel; container vrij-

dag tot 16.00 uur op parkeerplaats t.o. 
de Vresselse Hut.

Zaterdag 4 oktober
•  Ouderraad van basisschool De 

Sprongh; container tegenover speel-
tuin van 10.00 tot 12.00 uur;

•  Ouderraad basisschool Dommelrode; 
container op parkeerterrein bij sport-
hal De Streepen op zaterdag van 9.00 
tot 12.00 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. 

Meldingen

Verloren en gevonden voorwerpen

Verloren voorwerpen
• Fietssleuteltje  AXA MV 36623
• Diverse sleutels

Gevonden voorwerpen
Geen gevonden voorwerpen      

Melding incidentele festiviteit
De heer R. Huibers heeft op 4 september 
2014 een kennisgeving ingediend voor 
het melden van een incidentele festi-
viteit. De kennisgeving omvat het ten 
gehore brengen van live en verstrekte 
muziek in verband met de voorronde 
van The Voice of Rooi . De festiviteit 
zal plaatsvinden op 11 oktober 2014 
van 20:00 tot 01:00 uur binnen het 
pand van de inrichting restaurant Pan 
& Cook gelegen aan de Kerkstraat 17 in 
Sint-Oedenrode. 

Een horeca- inrichting mag maximaal 6 
keer per jaar gebruik maken van een rege-
ling welke de ruimte geeft om af te wijken 
van de geluidsnormen die voor de norma-
le bedrijfsvoering gelden (geregeld in de 
APV). Voor een recreatie-inrichting is een 
maximum van 4 keer per jaar vastgelegd. 
In de Algemeen Plaatselijke Verordening 
(APV) zijn de exacte geluidsnormen om-
schreven, waaraan moet worden voldaan 
tijdens een incidentele festiviteit. De APV 
kunt u vinden op onze internetsite 
(www.sint-oedenrode.nl).

Leo Bors

Het is mijn thuis hier, 
mooi en gemoedelijk.
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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112 Sint-OedenrOde
Alarmnummer 112
Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844
Brandweer Sint-Oedenrode 0413-472222
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

112 Sint-OedenrOde

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl
Rooienaar aangehouden na 
plegen meerdere misdrijven
De politie hield dinsdagavond 23 
september rond 22.30 uur een 
42-jarige man zonder vaste woon- 
of verblijfplaats aan op verdenking 
van het verlaten van een plaats on-
geval, het stelen van een fiets en het 
plegen van een woninginbraak. Al 
deze misdrijven werden op diezelfde 
avond in Sint-Oedenrode gepleegd.

Agenten kregen rond 18.30 uur een 
melding dat een auto door een hek 
was gereden op de Alfred Nobelstraat. 
Getuigen zagen dat de bestuurder de 
auto vervolgens achterliet en via een 
naastgelegen sloot op de vlucht sloeg. 
Agenten troffen de bestuurder op dat 
moment niet meer aan.

Diefstal en inbraak
Niet veel later werd er een fiets 
gestolen uit een schuur aan de 

Bobbenagelseweg. Het signalement 
dat de melder van deze verdachte 
gaf, kwam overeen met de bestuur-
der van de eerdergenoemde auto. 
Rond 22.15 uur spoedden agenten 
zich naar een woning aan eveneens 
de Bobbenagelseweg voor een in-
braak. De dader was al gevlucht, 
maar natte voetsporen bleven achter.

Optelsom
Rond 22.30 uur gingen de agenten 
af op een verdachte situatie op de 
Liempdseweg. Hier liep een man in 
natte kleding en vroeg buurtbewo-
ners een taxi te bellen. De man vol-
deed aan het signalement van de ge-
zochte persoon en werd direct door 
de politie aangehouden. Ook de 
ontvreemde fiets werd in de nabije 
omgeving aangetroffen. De man zit 
vast voor verder onderzoek.

Kunststof bolletjes in 
Kienehoefpark geen rattengif
Een oplettende wandelaar vond 
donderdagmorgen blauwe gelach-
tige korrels op het Klothal-pad in 
park Kienehoef. Op internet en dan 
met name op Facebook kwam een 
geruchtenstroom op gang dat het 
zou gaan om rattengif. Volgens de 
politie blijkt dat niet waar te zijn.

Er werd wel meteen alarm geslagen. 

“Daar zijn we erg blij mee”, zegt een 
woordvoerder van de politie. “Pas 
als er een serieuze melding binnen-
komt, gaan we een kijkje nemen. Al 
snel bleek dat het niet om rattengif of 
ander gif ging. Het is dan ook goed 
dat we dat officieel kunnen melden. 
Honden of andere dieren lopen geen 
gevaar.” Wat de bolletjes dan wel zijn 
kon de woordvoerder niet vertellen.

Politie komt met Mobile Media Lab
De politie komt met iets nieuws. 
Binnenkort zal het Nederland nog 
veiliger maken met het innovatieve 
Mobile Media Lab. Daarmee test de 
politie op een laagdrempelige manier 
haar communicatiemiddelen. De po-
litie staat midden in de maatschappij 
en heeft op verschillende manieren 
contact met de inwoners van Neder-
land. Door in verbinding te staan, te 
luisteren en vervolgens de middelen 
te verbeteren, werkt zij, samen met 
u, aan een veiliger Nederland.

Wat is het Mobile Media Lab?
Het Mobile Media Lab is een vracht-
wagen, die speciaal is omgebouwd 
tot mobiele onderzoeksruimte. Met 
deze testtruck rijdt de politie door 
Nederland om onderzoek te doen 
naar uw mening over en ervaringen 
met de verschillende communica-
tiemiddelen waar de politie gebruik 
van maakt. Denk hierbij aan de web-
site politie.nl, de Politie app, folders 
of de social media accounts (Face-
book en Twitter). De politie heeft 
een wervingstruck, die niet meer in 
gebruik was, hiervoor omgebouwd. 
Het Mobile Media Lab is ingericht 
met de nieuwste technologiën en 
bestaat uit een onderzoeksruimte en 
een interviewruimte. Met deze truck 
kan de politie makkelijk overal in Ne-
derland onderzoek doen. 

Waarom test de politie haar 
communicatiemiddelen?
De politie maakt gebruik van ver-
schillende communicatiemiddelen 
met elk een eigen doel en wil met 
deze middelen graag aansluiting vin-
den bij uw behoefte. Al jaren krijgt 
de politie hierbij hulp en advies van 
speciale burgerpanels. Dat gebeurde 
op politiebureaus of in wijkcentra. 
Met het Mobile Media Lab kan dit 
overal in Nederland en bereikt de 
politie dus veel meer mensen.

Wanneer staat het Mobile Media 
Lab in mijn buurt?
Vanaf oktober 2014 rijdt het Mobile 
Media Lab door Nederland om op 
locatie te testen. Elke maand staat de 
truck opgesteld in een andere stad, 
voornamelijk bij de politiebureaus, 
maar ook bij winkelcentra, universi-
teiten en in woonwijken.  Het Mo-
bile Media Lab begint in Eindhoven. 
Het verdere schema is nog niet hele-
maal bekend, dit wordt op een later 
tijdstip bekend gemaakt.

Voorbereidingsbesluit bestemming Wonen
In bestemmingsplan Buitengebied Sint-Oedenrode
Burgemeester en wethouders van 
Sint-Oedenrode maken ingevolge ar-
tikel 3.7 van de Wet ruimtelijke orde-
ning bekend, dat de gemeenteraad van 
Sint-Oedenrode op 25 september 2014 
heeft besloten een voorbereidingsbe-
sluit vast te stellen inhoudende:

1.  te verklaren dat een herziening van 
het bestemmingsplan Buitengebied 
Sint-Oedenrode wordt voorbereid 
voor het gebied zoals aangegeven 
op de bijgevoegde gewaarmerkte 
kaart, voor zover het betreft de in 
het bestemmingsplan Buitengebied 
Sint-Oedenrode (vastgesteld op 15 
maart 2012) opgenomen bestemmin-
gen Wonen, met uitzondering van de 
bestemmingen "Wonen" met speci-
fieke aanduiding ’maximale inhoud 
(m3)’;

2.  dat de aanhoudingsplicht als gevolg 
van dit voorbereidingsbesluit kan 
worden doorbroken voor ontwikke-
lingen die in overeenstemming zijn 
met de regels van artikel 20 (bestem-
ming “Wonen”) van het op 15 maart 
2012 vastgestelde bestemmingsplan 
Buitengebied Sint-Oedenrode met 
uitzondering van artikel 20.2.2, lid c.;

3.  te bepalen dat de  inhoud van het 
hoofdgebouw op gronden met de 
bestemming “Wonen” niet meer mag 
bedragen dan 750 m3;

4.  te bepalen dat het voorbereidingsbesluit  
op 2 oktober 2014 in werking treedt;

5.  dat het voorbereidingsbesluit als be-
doeld onder 1. dat langs elektronische 
weg is vastgelegd als: NL.IMRO.0846.
VB2014BUI03WONEN-vg01 in die 
vorm vast te stellen en ter beschik-
king te stellen op het webadres 

www.ruimtelijkeplannen.nl 
Het voorbereidingsbesluit ligt met in-
gang van donderdag 2 oktober 2014 
voor een ieder ter inzage in het gemeen-
tehuis, Burgemeester Wernerplein 1 te 
Sint-Oedenrode.
Met ingang van donderdag 2 oktober 
2014 treedt het voorbereidingsbesluit 
in werking. 

Tegen het voorbereidingsbesluit is geen 
bezwaar of beroep mogelijk.

U kunt het voorbereidingsbesluit vinden 
op de gemeentelijke website 
www.sint-oedenrode.
Daarnaast kunt u het voorbereidingsbe-
sluit vinden op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl

Voorbereidingsbesluit 
Vresselseweg 6 te Sint-Oedenrode
Burgemeester en wethouders van 
Sint-Oedenrode maken ingevolge ar-
tikel 3.7 van de Wet ruimtelijke orde-
ning bekend, dat de gemeenteraad van 
Sint-Oedenrode op 25 september 2014 
heeft besloten een voorbereidingsbe-
sluit vast te stellen voor het gebied aan 
de Vresselseweg 6, kadastraal bekend 
gemeente Sint-Oedenrode, sectie L , 
nummer 417 een en ander zoals aange-
geven op de bij dit besluit behorende en 
als zodanig gewaarmerkte kaart. Voor 
de locatie wordt een herziening van het 

bestemmingsplan voorbereid. Het voor-
bereidingsbesluit wordt genomen om te 
voorkomen dat ter plekke ongewenste 
ontwikkelingen plaatsvinden. 

Het voorbereidingsbesluit ligt met in-
gang van vrijdag 26 september 2014 
voor een ieder ter inzage in het gemeen-
tehuis, Burgemeester Wernerplein 1 te 
Sint-Oedenrode.
Met ingang van vrijdag 26 september 
2014 treedt het voorbereidingsbesluit 
in werking. 

Tegen het voorbereidingsbesluit is geen 
bezwaar of beroep mogelijk.

U kunt het voorbereidingsbesluit vinden 
op de gemeentelijke website 
www.sint-oedenrode.
Daarnaast kunt u het voorbereidingsbe-
sluit vinden op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl   
met de codering 
NL.IMRO.0846.VB2014BUI01VRWEG6-vg01

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Postcode Ingekomen Omschrijving
Markt 30  5492 AB 03-09-2014 Reclameaanvraag belettering gevel
Donderdonksedijk 4 5492 VK 19-09-2014 Aanpassen luchtwasser
Spierkesweg 9 5491 RJ 17-09-2014 Gebruik agrarische woning als  
     platte- landswoning
Handelsweg 8 b 5492 NL 22-09-2014 Aanbrengen balklaag
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Uiterlijke  Omschrijving
   beslisdatum 
   verlengd met: 
Jonker Willem  5492 GK  6 weken  Realiseren erfafscheiding
van Oetelaarstraat 1 
Markt 25  5492 AA 6 weken  Verbouw winkel en appartement
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Wolfswinkel 8 5491 PP 23-09-2014 Kappen 1 treurwilg, met herplant
Huisakkerweg 16 5492 TK 23-09-2014 Bouwen van een woonhuis
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode   Omschrijving
Kasteellaan 6 5492 BR   Tijdelijk gebruik voormalig   
     schoolpand voor lichte vormen  
     van bedrijvigheid
Hierop is procedure 3 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 
20 oktober 2013 ter inzage.

Vergunningen
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2 oktober           
Oecumenische avond (zie artikel)

3 oktober          
Rondbrengen ziekencommunie
Viering Odendael, 10.00 uur

5 oktober            
KRO TV-Mis, 10.30 uur, 
Martinius-Centrum

8 oktober 
Alpha-cursus

9 oktober            
Bezinningsdag pastoraal team
Ziekenbezoekgroep Martinus-
Centrum Pastorale Raad

11 oktober         
Vormseldag

13 oktober         
Biddende Moeders, parochiezaal Nijnsel

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

 
Pastoraal Centrum:
Mgr. Bekkersplein 1
5491 EB Sint-Oedenrode
Tel: (0413) 477741
Openingstijden Pastoraal Centrum 
maandag t/m vrijdag van 10.00 – 12.00uur
Tijdens schoolvakanties: 
Dinsdag en donderdag van 10.00 - 
12.00 uur.
Telefonische bereikbaarheid van de 
parochie: maandag t/m vrijdag van 
10.00 – 12.00 uur.
Voor dringende pastorale zaken zoals 
het ontvangen van de ziekenzalving of 
in geval van overlijden ook buiten deze
uren bereikbaar via achterwacht.
Informatie over de parochie vindt u op 
de website: www.heiligeodaparochie.nl
Email: team@heiligeodaparochie.nl   of  
informatie@heiligeodaparochie.nl 
Banknummer parochie: NL88 RABO 
0138204071 t.n.v. Parochie Heilige Oda

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

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

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

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

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

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

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

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

Designed by: DMRK ©

genda

Er is een tendens om onszelf en onze ambities in het centrum van het 
leven te plaatsen. Dat is erg menselijk… maar het is niet christelijk.

Paus Franciscus

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

www.heiligeodaparochie.nl

Oktober – Rozenkransmaand
De maand okto-
ber is, samen met 
de meimaand, 
toegewijd aan 
Maria. In ok-
tober komt dit 

bijzonder tot uitdrukking door het 
rozenkransgebed. Oktober niet al-
leen de maand van Maria, maar ook 
van het rozenkransgebed. In dit ge-
bed overwegen we het leven, lijden, 
sterven en verrijzen van Christus. 
Met Maria overwegen het leven van 
haar Zoon. Het rozenkransgebed is 
een gebed van herhaling: vijf maal 
tien ‘wees gegroetjes’, afgewis-
seld met het bidden van het ‘Onze 
Vader’.  De kracht van dit gebed 
zit in de herhaling. Velen bidden 
dagelijks dit vertrouwde gebed. In 
onze parochie willen we dit gebed 
ondersteunen. Hieronder vindt u 
een overzicht van de tijden van dit 
gebed. Onze intentie bij het rozen-

kransgebed in de oktobermaand is 
tweevoudig:  we willen bidden voor 
de vervolgde christenen en voor het 
welslagen van de Bisschoppensyno-
de over het gezin die in deze maand 
in Rome wordt gehouden. U bent 
van harte uitgenodigd om u aan te 
sluiten bij dit gebed. 

St. Martinuskerk – St. Oedenrode
maandag t/m vrijdag: 8.40 uur

Stiltekapel Odendael – St. Oedenrode
Dinsdagavond: 19.00 uur

St. Genovevakerk – Breugel
Dinsdag, donderdag en vrijdag:  
18.10 uur

St. Petrus’Bandenkerk – Son
Maandag en woensdag:  18.40 uur

Mariakapel, Beverlaan – Son
Zaterdag:    19.00 uur

TV-mis op 5 oktober
Komende zondag wordt de eucharis-
tieviering vanuit de St. Martinuskerk 
rechtstreeks uitgezonden door RKK / 
KRO. Aanvang van deze viering is om 
10.30 uur. In het verlengde van het 
geloofsgesprek met Manon van den 
Broek, pastoraal werkende in onze pa-
rochie en landbouwingenieur, vieren wij 
de eucharistie waarin Gods Schepping 
centraal staat. We doen dat met leden 
van ZLTO, afdeling Dommelland, die in 
onze regio werkzaam zijn in de land en 
tuinbouw en naar de kerk komen met 
de gaven van de oogst. Naast de zang 
van de koren van onze parochie zal de 
Harmonie Nijnsel een muzikale bijdrage 
leveren aan deze viering. 

Leo Fijen in gesprek met Manon 
van den Broek tijdens de opnames 
voor het geloofsgesprek van 
komende zondag. 

Op aanbeveling van Paus 
Franciscus bidden wij voor het wel-
slagen van de Bisschoppensynode 
over het gezin het gebed dat door 
de Paus zelf is geschreven ter voor-
bereiding op deze wereldwijde ont-
moeting die van 5 t/m 19 oktober 
in Rome wordt gehouden. Paus 
Franciscus nodigt alle gelovigen uit 
om met hem mee te bidden voor 
deze bijzondere bijeenkomst.

Jezus, Maria en Jozef, 
in u beschouwen wij 
de luister van de ware liefde 
en met vertrouwen wenden wij ons 
tot u. 
Heilige Familie van Nazaret, 
maak ook van onze gezinnen 
plaatsen van gemeenschap en gebed, 

authentieke scholen van het Evangelie 
en kleine huiskerken. 
Heilige Familie van Nazaret, 
laat gezinnen nooit meer ervaren 
wat geweld is, uitsluiting en scheiding: 
dat ieder die gewond is of te schande 
gemaakt, 
spoedig vertroosting en genezing 
mag ervaren. 
Heilige Familie van Nazaret, 
laat de komende Bisschoppensynode 
ons meer bewust maken 
van de heiligheid en onschendbaar-
heid van het gezin 
en van zijn schoonheid in het plan 
van God. 
Jezus, Maria en Jozef, 
wil ons horen en verhoren. 
Amen.

Vaticaanstad, Paus Franciscus

Van de pastores

Druk, druk, druk
De voorbereidingen voor de eerste 
communie zijn weer opgestart, het 
vormsel is in volle gang, net zoals 
de familievieringen, de Ark Kinder 
Club en de Tienergroep; de Stuur-
groep diaconie gaat een nieuwe 
weg in; er staat een oecumenische 
avond op stapel enz. enz… en al 
die activiteiten vragen uren van 
voorbereiding wil je het goed doen. 

Het is druk op het moment, heel 
druk. Om mij heen zie ik al niet 
anders: mijn vrouw heeft het druk 
op haar werk, de ene dochter met 
haar stage, de ander met haar scrip-
tie met telkens nieuwe deadlines… 
En als ik met mensen een afspraak 
probeer te maken, merk ik dat het 
vrijwel overal hetzelfde is. Ieder-
een heeft een volle of zelfs te volle 
agenda. En dat blijft allemaal maar 
door je hoofd malen, zelfs midden 
in de nacht. Ik zou wel eens zo’n 
hersenpan willen, die professor 
Perkamentus in de boeken van 
Harry Potter heeft: een grote bak, 

om de gedachten uit je overvolle 
hoofd te halen en daar te parkeren 
tot je er een keer rustig naar kunt 
kijken. Hebben we zoiets dan niet 
in ons geloof? O, ja zeker wel. Jezus 
leerde de mensen zich niet door  al-
lerlei dagelijkse zorgen gek te laten 
maken: “Je hemelse Vader weet wel 
dat je al deze dingen nodig hebt. 
Maar zoek eerst het koninkrijk Gods 
en zijn gerechtigheid. Dan zal al het 
andere je er bij gegeven worden.” 
En Hij was ook bereid zelf die zor-
gen van je mee te dragen: “Komt 
allen tot mij die onder lasten gebukt 
gaat en ik zal u rust en verlichting 
schenken.” En wat deed Jezus zelf 
als zijn hoofd te vol werd? Dan trok 
Hij zich terug in de stilte en legde 
alles voor aan zijn Vader in de he-
mel…  Dat mogen wij ook doen. Je 
moet daar wel weer even tijd voor 
vrij maken. Maar gelukkig kom je 
bij God nooit ongelegen en heeft 
Hij wel altijd alle tijd voor ons. 

Diaken Wilchard Cooijmans

Een gesprek over oecumene in 
tijden van krimp en crisis

Oecumene lijkt de 
laatste jaren in te 
boeten aan bete-
kenis. Toch nodi-
gen de Schriften 
de kerken telkens 

weer uit tot het zoeken naar de een-
heid in Christus. Wat hebben wij 
als lokale kerken nog te vertellen 
als het gaat om het zoeken naar die 
eenheid?

Over deze en andere vragen beleg-
gen de gezamenlijke kerken in Sint 
Oedenrode, Son en Breugel een 
oecumenische avond op DONDER-
DAG 2 OKTOBER a.s. om 20.00 uur 
in de kerk van de Eenheid in Christus 
aan de Zandstraat te Son.
Klaas van der Kamp, scriba van de 

Nederlandse Raad van Kerken en 
pastoor Ton Sip, bisschoppelijk ge-
delegeerde voor de oecumene zullen 
met de aanwezigen en met elkaar 
in gesprek gaan over de relevantie 
van en de huidige stand van zaken 
binnen de oecumene in Nederland. 
Natuurlijk is er gelegenheid tot het 
stellen van vragen.            
                  
Het is voor ons prettig als u 
zich aanmeldt voor deze bijeen-
komst (een email onder vermel-
ding van “oecumene avond” aan 
wcooijmans@heiligeodaparochie.nl is 
voldoende). Ook zonder aanmelding 
bent u echter van harte welkom.

Wilchard Cooijmans, diaken
ds. Bas Stigter 

Afscheid van Nijnselse organist

Afgelopen zondag heeft Ton Spring 
in ’t Veld na ruim 15 jaar afscheid 
genomen als organist van het ge-
mengd koor van de Nijnselse St. 
Antoniuskerk. Met pijn in het hart na-
men Ton en zijn echtgenote afscheid. 
Een verhuizing naar Hilversum maakt 
het niet langer mogelijk om nog orga-
nist te zijn. Na de viering was er in de 
parochiezaal een afscheidsbijeenkomst 
waarbij alle koorleden en enkele leden 
van het pastorale team aanwezig wa-
ren. De voorzitter van het gemengd 

koor, Zus Kusters, dankte Ton voor zijn 
inzet, zijn trouw en zijn meeleven en 
overhandigde hem als dank een beeld-
je van de H. Antonius. Zijn echtgenote 
werd in de bloemetjes gezet. Namens 
pastoraal team en parochiebestuur 
sprak pastoor Vincent Blom lovende 
woorden tot de scheidende organist 
en bood hem een Odabeeldje aan. 
Het echtpaar Spring in ’t Veld werd 
vervolgens uitgezwaaid met de aller-
beste wensen voor een mooi en nieuw 
begin in Hilversum.

Van links naar rechts: mevrouw Spring in ’t Veld, 
Zus Kusters en Ton Spring in ‘t Veld
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On a warm summer’s eve
On a train bound for nowhere
I met up with the gambler
We were both too tired to sleep
So we took turns a-starin’
Out the window at the darkness
The boredom overtook us, he began 
to speak

He said, “Son, I’ve made a life
Out of readin’ people’s faces
Knowin’ what the cards were
By the way they held their eyes
So if you don’t mind me sayin’
I can see you’re out of aces
For a taste of your whiskey
I’ll give you some advice”

You’ve got to know when to hold ‘em
Know when to fold ‘em
Know when to walk away
And know when to run
You never count your money
When you’re sittin’ at the table
There’ll be time enough for countin’
When the dealin’s done

Beste papbuiken en papbuikinnen 

U denkt nu waarschijnlijk, wat is dit 
nu weer? En ja, u hebt helemaal ge-
lijk. Maar het bovenstaande heeft 
alles te maken met de nieuwe tip 
welke we van de Prinskeuzecom-
missie hebben binnen gekregen. 
I heb u vorige week al gewaar-
schuwd. De nieuwe tip is een door-
braak, iets nieuws, iets fantastisch, 
en hier komt ie dan:

Tip 6:
www.youtube.com/
watch?v=Jj4nJ1YEAp4

Ja, als we deze tip eens rustig be-
kijken en er vooral ook van genie-
ten, moeten we concluderen dat we 
onze neije misschien toch wel aan 
de andere kant van de A50 moeten 
gaan zoeken.
Gaan we hem zoeken op de ‘look’ 
of op de ‘text’?
Zelf verwacht ik dat er nu toch wel 
de nodige verrassende oplossingen 
ingeleverd gaan worden, dus lieve 
mensen, DOE EEN GOK!! Mail uw 
oplossing met de naam van de neije 
hoogheid en zijn/haar adjudant naar 
de voorzitter van de Prinskeuzecom-

missie: henryenkitty@gmail.com  of 
op papier in de brievenbus bij Henry 
van der Zanden,  Willem-Alexan-
derstraat 38 te Papgat.
En ook dit jaar, voor de eerste goede 
(complete)oplossing staat een heer-
lijke fles papgatwijn klaar welke 
onze neije hoogheid persoonlijk zal 
overhandigen aan de winnaar.

Wederom wensen wij u veel succes 
bij het oplossen van het grote raad-
sel, het komt dichterbij, volgende 
maand is het al zover! En natuurlijk 
wensen wij ook onze neije Hoog-
heid en zijn/haar adjudant heel veel 
succes met alle voorbereidingen, en 
we weten dat ook zij het er ontzet-
tend druk mee hebben en de men-
tale steun van alle papbuiken en 
papbuikinnen hard nodig hebben.

Mariaviering
De oktobermaand is speciaal gewijd 
aan de heilige maagd Maria.
De K.B.O. afdeling Sint-Oedenrode 
heeft een mariaviering georganiseerd 
op maandag 6 oktober,aanvang 
14.30 uur in de grote zaal van 
Odendael.Pastoor Vrijdag zal hierin 

voorgaan.

Het Odakoor zal de gezangen ver-
zorgen.Na afloop samen even na-
praten met een heerlijk gratis kopje 
koffie of thee. Iedereen is van harte 
welkom.

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

Specialisten in familierecht, arbeidsrecht en bemiddeling

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

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

gevallen repareren zonder 
de rits te vervangen!

Ook drukknopen, nestelringen, 
etc. vervangen wij direct!

WAAR???
Bij van der Wijst Kleinvak.

Elke week op de markt 
Donderdag 8.00 tot 12.30 uur 

te Veghel
Vrijdag 8.00 tot 12.30uur 

te Sint Oedenrode

Zie ook:
www.vanderwijstkleinvak.nl

Nieuwe bestuurders Sint-Oedenrode en Son en 
Breugel maken kennis met ZLTO Dommelland

Op 16 september vond op uit-
nodiging van ZLTO Afdeling 
Dommelland een kennismakings-
avond plaats met wethouders, 
raad-en commissieleden van de ge-
meentes Sint-Oedenrode en Son en 
Breugel.  

ZLTO Dommelland behartigd de 
belangen van boeren en tuinders. 
Afdeling Dommelland bevat de ge-
meenten Son en Breugel, Nuenen, 
Sint-Oedenrode en het Noordelijke 
gedeelte van Eindhoven. Op het be-
drijf van Marga en Harco van Acht 
op de Hoogstraat te Sint Oeden-
rode werden de bestuurders ont-
vangen. Na wat uitleg over wat de 
ZLTO is en doet, volgde een rond-
leiding op het bedrijf. De familie van 
Acht heeft een puimveebedrijf met 
plek voor 50.000 legkippen. Op 

het moment van het bezoek stond 
het bedrijf leeg. Dit in verband met 
een verandering in het bedrijf. Van 
Acht is het eerste pluimveebedrijf in 
Sint-Oedenrode en omgeving dat 
geïnvesteerd heeft in het reduce-

ren (terugbrengen) van ammoniak 
en fijnstof. D.m.v. een installatie 
die lucht met fijnstof uit de stallen 
zuigt, wordt de mest gedroogd en 
van fijnstof ontdaan. Hiermee haalt 
hij een reductie van meer dan 50%.

Kerkberichten
ODENDAEL
Vrijdag 3 oktober; eerste vrijdag 
van de maand. Eucharistieviering  
met Odendael-koor. 
Zondag 5 oktober; eucharistievie-
ring met Odendael-koor. Intenties: 
Jan Sanders, mevr. van Nuland – 
Aarts. Overleden: mevr. van Kurin-
gen – van der Heijden, mevr. van de 
Wijdeven – Rijkers.
Dinsdag 7 oktober, rozenhoedje 
bidden in de stilteruimte om 19.00 
uur.

SINT GENOVEVA-KERK, BREUGEL
Dinsdag 30 september
18.30 uur: Eucharistieviering
Donderdag 2 oktober
18.30 uur: Eucharistieviering, aan-
sluitend stille aanbidding
Vrijdag 3 oktober
18.30 uur: Eucharistieviering
Zondag 5 oktober
09.30 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. het Breugelse Kerkkoor. Kin-
derwoorddienst.
intentie: Ad Versantvoort, Miny 
van de Ven-Winkelman, Nelly 
Vlemmix-Versantvoort, Bertus van 
Kroonenburg, overleden ouders 
Versantvoort-Merks, overleden 
familieleden Foolen-Vos, Broer 
Roovers, Dora Rutjes-ten Weste-
nend, Gijsbertus Doesburg, ouders 
van Kuyk-van Hastenberg en zonen 
Jan, Johan en Janus.         
16.00 uur: Concert Sons Kamerkoor
Dinsdag 7 oktober
18.30 uur: Eucharistieviering
Donderdag 8 oktober
18.30 uur: Eucharistieviering met 
aansluitend stille aanbidding

KERKBERICHTEN MARTINUSKERK 
(CENTRUM)
Zondag  05 oktober 10.30 uur: Eu-
charistieviering. (tv mis) 
Intenties: Gerard van Overbeek, 
Harold en Els Sanders – van Bergen, 
Sientje van Laarhoven – Klerkx, 
Hein en Betsie van Erp – van Ge-
ffen, Noud van den Heuvel, Maria 
van Bree, Mien en Thies Verhagen 
– van Schijndel, Jan Raaimakers, 
Door Blom – van Dijk, Antonet en 
Piet van den Brand – van de We-
tering en hun zonen Albert, Harrie 
en Kees, Heleen Postmes – Alk-
emade, Marinus van den Berk na-
mens processie Hakendover, Jos 
Schepens, Gijs van den Boogaard, 
Huward Bekkers, Gerrit Roijakkers, 
zijn broers en zussen en overige 
overleden familieleden, Toos Jacobs 
– Fleuren, overleden ouders Don-
kers – van der Loo, voor Sara, die 
in Lourdes haar 29ste verjaardag 
mocht vieren.
Maandag 9.00 uur: 
Eucharistie. Intentie: Frans van den 
Biggelaar.
Dinsdag 9.00 uur: Eucharistie. 
Woensdag 9.00 uur: Eucharistie. 

Woensdag 12.15 uur: Eerste Hei-
lige Communie les 1 Eerschot in 
zaaltje van De Goede Herder.
Donderdag  8.30 uur: uitstelling 
van het Allerheiligste.
8.40 uur: Rozenkransgebed.
9.00 uur: Eucharistie. 
Vrijdag  9.00 uur: Eucharistie.
E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl

H. MARTINUS OLLAND

Zaterdag 4 oktober 
Geen eucharistie.
PROTESTANTSE KERK KNOPTOREN
Zondag 5 oktober, Dienst in Son, 
10.00 uur, Predikant Ds. Bas Stigter, 
Dienst van Schrift en Tafel.

SINT ANTONIUS NIJNSEL
Zondag 5 oktober 
Geen viering  i.v.m TV mis in de 
Martinuskerk centrum,
 
SINT PETRUS’ BANDEN-KERK, SON
Woensdag 1 oktober
19.00 uur: Eucharistieviering
intentie: Uit dankbaarheid
Donderdag 2 oktober
20.00 uur: Oecumenische avond in 
de Protestantse kerk aan de Zand-
straat
Vrijdag 3 oktober, Eerste Vrijdag 
van de maand
08.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 4 oktober
Geen Eucharistieviering in Son of in 
Breugel
Zondag 5 oktober
11.00 uur: Eucharistieviering bij ge-
legenheid van het 75 jarig jubileum 
van   Voetbalvereniging SBC 
met m.m.v. leden van Harmonie 
Pro Honore et Virtute
intenties: Wil Mathijssen, Pim Prin-
sen, ouders Van Rulo-van Acht en 
schoondochter Riky, Jozef Teunis-
sen, Bert van Kol, Harrie en Maria 
de Vries-van Erp, Ria van Vlerken-
Kuijpers, Ralph Visser.
Doopvieringen:
13.00 uur: Luuk v.d. Kruijssen
13.45 uur: Julian Smeets
14.30 uur: Jaeda Deborah Lenting
Maandag 6 oktober
19.00 uur: Eucharistieviering
Woensdag 8 oktober
19.00 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 11 oktober
18.30 uur: Eucharistieviering in de 
Sint Genoveva-kerk in Breugel
 (via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz)

In de maand oktober wordt het 
Rozenhoedje gebeden:
- Elke maandag en woensdag om 
18.40 uur in de Sint Petrus’ Ban-
denkerk;
- elke zaterdag om 19.00 uur in de 
Mariakapel aan de Beverlaan.

Tip van de Prins

Door omstandigheden is de 
presentatie en signeersessie van 
schrijfster Susan Moonen van 
vrijdag 3 oktober uitgesteld.

Heuvel 20 Sint-Oedenrode
Tel 0413-473919 www.paperas.nl
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Jan Voets

Mazda 2 Color Edition 5-deurs 1.3
Nu van € 14.490,- voor € 13.490,- *

*) excl. rijklaar maken
Autoservice Wehkamp

0413-473022
Eerschotsestraat 74 5491AD Sint-Oedenrode

Van Dijk automobielen b.v. 

Hyundai I20 5 deurs, Happy Tuned. 

Nu vanaf €12.995,-
Nu met gratis lichtmetalen velgen en i-pod nano

Neem contact op 
voor de voorwaarden

Autobedrijf van den Brand, Nijverheidsweg 6,  
5492 NK, Sint-Oedenrode,tel: 0413-490720, 

www.hyundaimvdbrand.nl

Kraaijvanger
Autobedrijf

Apk
accu’s

Airco service
banden
uitlaten

onderhoudsbeurten
 carwash 

Lieshoutseweg 74, 5491 RR Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 472055 - www.oerlemansauto.nl

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6 5492 NK Sint-Oedenrode (Nijnsel)

Tel. 0413 - 490720 www.hyundaimvdbrand.nl

Industrieweg 1, 5492 NG Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 474000 - www.janvoets.nl

Eversestraat 47 5491 SR Sint-Oedenrode
Tel. 0413-472285 www.autobedrijfkraaijvanger.nl

Schietbergweg 2 5492TH Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel. 0413-472364 - www.vervoortauto.nl

BMW X1 1.8i sDrive Exe 
Nav.Pro Xenon
Transmissie: Handgeschakeld
Brandstof: Benzine

Bouwjaar: 2011
Kilometerstand: 61.297
Kleur: Spacegrau
Btw auto: Ja

Volkswagen Golf Plus Cross 
1.9Tdi
Brandstof: Diesel
Bouwjaar: 2007
Carrosserievorm: MPV

Zeer lage kilometerstand
Transmissie: Handgeschakeld
Kleur: Blauw
Laksoort: Metallic
NIEUWSTAAT! Prijs excl. BPM

Alfred Nobelstraat 18 5491DB Sint-Oedenrode
Tel. 0413-478217 www.vandijkautomobielen.nl

Alfred Nobelstraat 18 5491DB Sint-Oedenrode
Tel. 0413-478217 www.vandijkautomobielen.nl

Volkswagen Scirocco 2.0 TFSI
200 PK leer/DSG/RNS510 
nieuwstaat!

Bouwjaar 2010
Km.stand 39.015

Renault Twingo
1.2 16v
79294km

Inclusief nieuwe APK, 
grote beurt, distributieset 
en waterpomp

Hyundai I10
Bouwjaar 2013
Km. stand 6300

Kleur: Donkergrijs
Nieuwprijs rijklaar € 14.250,- 

Prijs:  € 3.395,- Nu voor:  € 10.750,-

Prijs:  € 11.950,-

Prijs:  € 21.950,- excl. BTW

Voor al uw onderhoud
aan uw Peugeot!

Ook onderhoud
aan campers

Hier vindt u de autobedrijven die zijn 
aangesloten bij de vereniging 

Rooise autobedrijven. Al deze bedrijven 
samen leveren de volgende merken: 

Pontiac, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, 
Subaru, Suzuki, Volkswagen, Volvo, Jeep, KIA, 

Lancia, Landrover, Mazda, Mercedes, 
Mitsubishi, Mini, Nissan, Opel, Audi, BMW, 

Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Deawoo, 
Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda en Hyundai.

Handelsweg 6a 5492 NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413-479440 - www.peteropheij.nl

Peugeot 406 Break 
Bouwjaar: 1999
APK geldig tot
23-06-2015

Brandstof: Benzine
Carrosserievorm: 
Stationwagen
Aantal deuren: 5

Schijndelseweg 55 5491 TA Sint-Oedenrode
T: 0413-473290 - www.rooyseautobedrijven.nl/scheepens

Suzuki swift 1.2 easss 
Bouwjaar: 2012 
Met 1 jaar Suzuki Select 

Occasion garantie,  
1 jaar mobiliteitsgarantie 

Nijverheidsweg 24 5492 NK Sint-Oedenrode (Nijnsel) 
Tel. 0413-474059 www.garagemarkgraa� .nl

Prijs van € 12.000,- nu rijklaar:  € 10.950,- Prijs:  € 1.250,- 

Schoenmakers
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MooiRooikrantDe 29
Open Coffee ’t Groene Woud in 
Campus Fioretti
Open Coffee ’t Groene Woud slaat 
de handen weer ineen met Starters-
collectief Sint-Oedenrode. Open 
Coffee is een platform dat ont-
moeting tussen enthousiaste on-
dernemende personen uit diverse 
gemeentes stimuleert. Daarbij ver-
wachten wij dat er op termijn sa-
menwerking en diverse initiatieven 
gaan ontstaan. 

Om die reden zijn we dan ook bijzon-
der verheugd dat we op 8 oktober te 
gast zijn op Campus Fioretti te Sint-
Oedenrode. Dit oude schoolgebouw 
is op initiatief van ondernemers uit 
Sint-Oedenrode omgetoverd tot een 
locatie waar startende ondernemers 
hun onderkomen kunnen vinden. 
Onder het genot van een kop koffie 
kunnen we kennismaken met elkaar 
en ons laten inspireren door wat er is 
ontstaan in deze omgeving. Contac-
ten en ideeën opdoen met en bij en-
thousiaste mensen uit de regio in het 
bijzonder weer vanuit de gemeentes 
Boxtel - Schijndel – Sint-Michielsge-
stel en Sint-Oedenrode.

Voor wie is Open Coffee?
Open Coffee is er voor iedereen, de 
gemeenschappelijke factor is dat men 
graag wil netwerken en kennis wil 
delen. Een goed initiatief om men-
sen met allerlei achtergronden, ken-
nis en ervaringen bijeen te brengen. 
Het vooropgezette doel is op een 
laagdrempelige manier je persoon-
lijke netwerk vergroten en het delen 
van kennis. Open Coffee 't Groene 
Woud is het platform waar eenieder 
kan kennis delen, ideeën bespreken, 
brainstormen of samenwerken. Na-
tuurlijk netwerken op zijn Brabants!

Iedere tweede woensdagochtend 
van de maand. Open Coffee 't 
Groene Woud van 9:00 tot 11:00 
uur. In oktober is de locatie dus 
Campus Fioretti, Kasteellaan 6 te 
Sint-Oedenrode. Ook hier goede én 
gratis parkeergelegenheid!

Vooraf aanmelden is niet nodig. U 
komt en gaat, zoals en wanneer u 
wilt. Alleen consumptie is voor eigen 
rekening. Voor meer informatie kijk 
op onze website 
www.opencoffeegroenewoud.nl.

Bedrijvengids Sint-Oedenrode in de maak
In Sint-Oedenrode heerst een ge-
zond ondernemersklimaat. Alleen 
al het feit dat de business-to-busi-
ness vereniging meer dan 200 leden 
heeft, zegt genoeg. Wat heeft deze 
gemeente te bieden? Welke han-
del wordt er gedreven en in welke 
branches? Wie kan een interessante 
zakenpartner voor u zijn? Binnen-
kort is die informatie allemaal ge-
bundeld. Sint-Oedenrode krijgt een 
eigen bedrijvengids die wijd en zijd 
verspreid wordt. 

Nena van den Oever van VDO Text 
Design is een enthousiaste jonge on-
dernemer. Zij gaat in samenwerking 
met DeMooiKrant de bedrijvengids 
ontwikkelen. Waarom is het voor 
u goed om in de uitgave te komen 
staan? Nena kan u de voordelen 
haarfijn uitleggen. Via deze weg 
stelt ze zich alvast aan u voor.

“VDO Text Design houdt zich be-
zig met tekstontwerp, dus met het 
schrijven van en adviseren over tek-

sten. Tijdens mijn opleiding Commu-
nicatie- en Informatiewetenschap-
pen aan de Radboud Universiteit 
heb ik me veel bezig gehouden met 
tekstontwerp. Vanzelfsprekend is 
het van belang dat een tekst goed 
in elkaar steekt. Om professionali-
teit uit te stralen is het van belang 
dat een tekst foutloos is. Ook is het 
de bedoeling dat de tekst de doel-
groep waarvoor hij geschreven is 
aanspreekt. Door goed over de in-
houd en opbouw van een tekst na te 
denken, kan hiervoor gezorgd wor-

den. VDO Text 
Design kan in dit 
proces onder-
steunen en advi-
seren, maar het 
is ook mogelijk 
om dit geheel te 
laten verzorgen. 

Bedrijven kunnen bij VDO Text De-
sign terecht voor onder meer persbe-
richten, folder- en brochureteksten, 
websiteteksten en berichtgeving via 
social media. De bedrijvengids van 
Sint-Oedenrode zal door mij voor-
zien worden door aansprekende tek-
sten over de bedrijven die zich er in 
willen laten plaatsen.”

Duidelijke taal. Nena staat te po-
pelen om aan de slag te gaan. Het 
is de bedoeling dat de gids begin 
2015 wordt verspreid. Heeft u in-
teresse om in de nette, overzich-
telijke en wervende bedrijvengids 
te staan? Neem dan contact op via 
info@vdotextdesign.nl. Nena zal 
dan een afspraak met u inplannen. 

Nena van den Oever

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

www.mvanrooijelektrotechniek.nl

mob: 06-23385495
mvanrooijelektrotechniek@upcmail.nl

tel: 0413-471005

Musical Soldaat van Oranje zoekt 
jonge recensenten
Middelbare scholieren die altijd 
al de wens hebben gehad om een 
theatervoorstelling te recenseren, 
krijgen hiervoor nu de kans.  Sol-
daat van Oranje is namelijk op 
zoek naar leerlingen die een thea-
terrecensie willen (leren) schrijven. 

Soldaat van Oranje – De Musi-
cal bestaat in oktober vier jaar en 
nog steeds speelt de productie elke 
voorstelling voor een uitverkochte 
zaal. Het vierjarig bestaan van Sol-
daat van Oranje – de Musical staat 
de maand oktober in het teken van 
educatie. 

In samenwerking met de Stichting 
Educatieve Theaterprojecten or-
ganiseert Soldaat van Oranje – de 
Musical op woensdagmiddag 1 en 
29 oktober twee extra educatie-
voorstellingen exclusief voor scho-
lieren. 

Minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap, Jet Bussemaker is 
voornemens om bij de educatie-
voorstelling van 1 oktober acte de 
presence te geven om het belang 
van de Stichting en educatie in het 
algemeen te onderstrepen. Bij de 

tweede extra educatievoorstelling 
op woensdagmiddag 29 oktober 
maken twaalf ‘recensenten in spe’ 
deel uit van het schoolpubliek.

De door Metro op motivatie ge-
selecteerde middelbare scholieren 
worden niet in het diepe gegooid. 
Per provincie wordt één deelnemer 
uitgekozen. En zij krijgen allemaal 
voorafgaande aan de voorstelling 
een workshop recenseren van eind-
redacteur Erik Jonk, die al vele jaren 
voor Metro voorstellingen recen-
seert. Hij zal hen de eerste kneepjes 
van het vak bijbrengen. 

Inschrijven theaterrecensie Metro: 
Scholieren uit het middelbaar on-
derwijs die zich willen inschrij-
ven om Soldaat van Oranje – De 
Musical te recenseren op woens-
dagmiddag 29 oktober (aan-
vang workshop 13.00, aanvang 
voorstelling 14.00u) kunnen zich 
t/m 15 oktober aanmelden via 
marco@soldaatvanoranje.nl. 

Per provincie wordt 1 scholier ge-
kozen die met begeleider wordt uit-
genodigd voor de workshop en de 
voorstelling op 29 oktober.

Belastingplan 2015: 
De ouderen lijken de dupe te worden
Prinsjesdag is achter de rug. Naast 
de gebruikelijke (bizarre) hoe-
denparade stond deze editie met 
name in het teken van lastenver-
lichting op arbeid. Het was ech-
ter geen goednieuws-show, zeker 
niet voor de ouderen. Zoals het nu 
eruitziet zullen zij meer belasting 
betalen en minder snel recht heb-
ben op inkomensafhankelijke re-
gelingen zoals de zorgtoeslag.

Dit wordt grotendeels veroorzaakt 
door het vervallen van de ouderen-
toeslag. Momenteel hebben oude-
ren recht op een hoger heffingvrij 
vermogen als zij een laag pensi-
oen hebben. Dat betekent dat een 
ouderenpaar ongeveer € 100.000 
aan spaargeld mag hebben zon-
der belasting hierover te betalen. 
Per 1 januari 2016 is dat nog maar 
€ 42.000. En dat is niet eens het 

grootste probleem. Door de voor-
gestelde maatregelen lopen veel 
ouderen opeens de zorgtoeslag mis. 
Dat scheelt zo’n € 140 per maand, 
die meestal niet gemist kunnen 
worden. Bovendien vervalt ook veel 
sneller het recht op huurtoeslag. 
De huurlasten zullen dan explosief 
stijgen. Tot op heden is vanuit Den 
Haag geen goede compensatie in 
het leven geroepen.

Door te kiezen voor fiscaal gunstig 
vermogensbeheer kunt u de kwa-
lijke gevolgen van de kabinets-
plannen beperken. Wilt u meer 
informatie? Neem dan contact 
op met Van de Ven Accountants 
| Adviseurs, te bereiken via 0413-
491111, e-mail: info@vdven.nl, 
of loop gewoon even binnen op 
werkdagen tussen 08.30 uur en 
17.00 uur.

advertorial

Groep 8 vijftien jaar later 

Na maanden van voorbereiding was 
het afgelopen zondag dan zover. 
Oud-klasgenoten en docenten wer-
den 15 jaar na groep 8 op de Oda-
school herenigd. 

Ondanks enkele afmeldingen wisten 
22 voormalig kasgenoten en beide 
leraren de weg naar Pan & Cook 

te vinden. Niet alleen de hoge op-
komst, maar ook het mooie weer 
was boven verwachting. Terwijl de 
eerste genodigden binnendruppel-
den, bleek al snel dat de naamstic-
kers overbodig waren. Oud-klasge-
noten herkenden elkaar na 15 jaar 
nog zonder probleem. Maar, hoe 
kun je een Rudi die ook nu nog met 

de grootst mogelijke glimlach op 
zijn gezicht rondloopt, of de twee-
lingzussen Brenda en Veronique nu 
vergeten? Eén van de docenten had 
voor alle zekerheid toch de klassen-
foto uit ’99 maar meegebracht voor 
het geval hij iemand niet zou her-
kennen. 
 

WWW.PIXELBOXDESIGN.NL

RUUD VAN DE POL
KOFFEREN 23 SINT-OEDENRODE
06 24809565
INFO@PIXELBOXDESIGN.NL

GRAFISCH ONTWERP
DRUKWERK
WEBSITES
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MooiRooikrantDe30 
Olland geniet van kermis
Ollanders houden van gezelligheid en de 
jaarlijkse kermis is een goede reden om dat 
weer eens op te zoeken. Het weer zat meer 
dan mee. Vooral op zondag liet de zon zich de 
gehele dag zien en dat maakte de sfeer nog 
prettiger. 

De kermis op het dorpsplein is dan wel niet zo 

groot, maar dat maakte de pret er niet minder 
om. De botsauto’s waren veelvuldig gevuld en 
bij de eendenviskraam en grijpautomaten was 
het ook met regelmaat druk. Natuurlijk profi-
teerden eveneens de terrassen van het goede 
weer. Zowel bij De Dorpsherberg als bij D’n 
Toel was er veel te beleven. Zo genoot Olland 
van een heerlijk kermisweekend. 

Iedere eerste 
maandag van 

de maand
zitten onze 
adviseurs voor 
u klaar!

Kom 6 oktober naar onze inloopavond
Heeft u woonvragen? Iedere eerste maandag van de maand kunt u zonder 

afspraak binnenlopen voor een kosteloos oriënterend gesprek. Tussen 17.00 en 

20.00 uur zitten onze hypotheekadviseurs voor u klaar op de kantoren aan de 

Stationsstraat 32 in Boxtel en aan de Jan Tinbergenstraat 1 in Sint-Oedenrode.

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/hvdm

Volg ons ook op Twitter: @RaboHvDM

Samen sterker in het Hart van De Meierij

Be There!
Kaarten verkrijgbaar bij:

Tweede voorronde the Voice of Rooi 
11 oktober 20.00 uur, kaarten 5 euro incl. 2 consumpties
12 oktober 14.00 uur, kaarten 5 euro incl. 2 consumpties

Kerkstraat 17 - 5492 AH - Sint-Oedenrode - 0413 - 477778 - panencook.nl

Kijk voor 
meer 

foto’s op 

www.mooirooi.nl
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SCHOENMAKERS

UW SPECIALIST IN DE REGIO VOOR:

Meer dan 25 jaar 

ervaring op het gebied 

van onderhoud, 

APK, diagnose 

en storingen zoeken

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

WWW.AUTOVANERP.NL

Verkoop van gebruikte 

en nieuwe auto’s

Olland geniet van kermis Nachtvlinders kijken met Joep Steur

Het gebied rondom de Moerkuilen 
is het onderzoeksgebied van vlin-
derkenner Joep Steur. Onder zijn 
begeleiding gaan we gegarandeerd 
verschillende mooie nachtvlinders 
ontdekken. De afgelopen keer heeft 
Joep er zo’n 60 verschillende soorten 

waargenomen. 
Waaronder de 
mooie vlinder 
Rood Weeskind 
en de Dennen-
pijlstaart. Deze 
avond is de laat-

ste keer dit jaar dat we nog een of-
ficiële telling gaan doen.

Er wordt een nachtvlinderopstelling 
gemaakt, dat houdt in, dat er een 
scherm wordt geplaatst  met daar-
achter een fel wit licht, zodat vele 
nachtvlinders aangelokt worden. 
Van de nachtvlinders is bij de mees-
ten nog niet zoveel bekend. Joep is 
de kenner op vlindergebied en zal u 
het één en ander bij brengen op een 
prettige, onderhoudende manier. 

Er zijn bijzonder veel soorten nacht-
vlinders, we zien ze vaak cirkelen 
rond een lantaarnpaal, een enkele 
keer zien we ze ook daadwerkelijk 
ergens zitten. De meest kleurrijke 
exemplaren komen er voor, dus kom 
ook eens genieten. 

Nieuwsgierig geworden? Kom nacht-
vlinders kijken met IVN Rooi op zater-
dagavond 4 oktober. Vanaf 20:00 uur 
bent u van harte welkom, we begin-
nen om 20:30. Het duurt tot ongeveer 
0:30 uur. De locatie is parkeerplaats 
bij de Moerkuilen in Sint-Oedenrode. 
Neem je fototoestel en eventueel een 
klapstoeltje mee . Mocht het slecht 
weer zijn dan gaat deze avond niet 
door, en kiezen we een nieuwe avond 
(zie website van IVN-Rooi). 

Paddenstoelenexcursie in de herfsttijd 
Oktober is de ideale maand om te 
genieten van de herfst, vandaar 
dat de Heem-natuurgroep uit Sint-
Oedenrode op zondag 5 oktober a.s. 
een activiteit heeft met als thema: 
de herfst met zijn paddenstoelen.

De “Overkamp” gelegen te Ge-
monde, op de hoek Eekhoorn-
Gemondsedijk, is een gebied waar 
vele aspecten van de herfst te zien 
en te vinden zijn. Mooie lanen met 
de beuk en Amerikaanse eik, met 
prachtig gekleurde bladeren aan de 
boom en op de grond, hier staan na-

tuurlijk paddenstoelen tussen. Wel-
ke, dat is telkens een verrassing voor 
de bezoekers. Grove dennen bossen 
met de dennenmoorder en honing-
zwam aan of op de stammen en 
waarschijnlijk de kopergroenzwam 
tussen de dennennaalden. Niet elk 
jaar te vinden maar altijd een uitda-
ging om te zoeken naar de truffel-
knotszwam tussen de bladeren van 
de eiken. Verder staan er lariks, zo-
mereik, berk, zwarte els en hazelaar. 
Elke boom heeft zijn “eigen” bijzon-
derheid in deze herfsttijd, dat kan 
zijn: blad en bladgal, paddenstoel, 

vrucht en onderbegroeiing. De laat-
bloeiers hebben nog bloemen en de 
vroegbloeier, zoals de hazelaar heeft 
zich al voorbereid voor de lente, de 
mannelijke katjes zijn nu al aanwe-
zig. 
Het vertrek is om 9 uur vanaf de 
markt te Sint-Oedenrode. Van daar 
gaat het gezamenlijk naar de Over-
kamp. Om ongeveer 12 uur is het de 
bedoeling om terug te zijn in Rooi.
Ga mee genieten van dit mooie jaar-
getijde, iedereen is van harte wel-
kom bij de activiteiten van de Heem-
natuurgroep. 

De grote excursie van het Heem

Zondag 21 september stond een 
excursie gepland naar het histori-
sche Tienen. Een plaats in de Bel-
gische provincie Vlaams-Brabant. 
Om half acht vertrok de volle bus 
met ruim vijftig deelnemers rich-
ting België.

De busreis ging via Geel en Aar-
schot naar Tienen. Tienen is een 
mooie historische plaats en het 
heeft ruim 33.000 inwoners. Het 
is bekend om zijn suikerfabriek, 
bedevaarten, de paardenprocessie 
van Hakendover op paasmaandag 
en de bedevaart tussen Hakend-
over en Grimde: ‘het Dertienmaal’. 
Ook is er sinds 2002 een Suikermu-
seum.

Het Rooise heemgezelschap be-
zocht het Suikermuseum, de bede-
vaartkerken en op het programma 
was er plaats gemaakt voor een 
stadsrondleiding met een gids 
en een rondrit met bus door het 
prachtige Hageland. Ook werd het 
Necropolis van Grimde bezocht. 
Het Necropolis van Grimde is een 
uniek monument in België. Van de 
buitenkant een kerk, van de bin-
nenkant een begraafplaats. Hier 
liggen de stoffelijke resten begra-

ven van 140 Belgische soldaten die 
het leven lieten in de Eerste We-
reldoorlog.

Deze mooie en interessante reis 
werd afgesloten in restaurant 
Kruidenlucht in Casteren met een 
3-gangen diner.  Moe, maar vol-
daan, kwamen de deelnemers laat 
terug op de Markt in Rooi en er 
was veel applaus voor de organisa-
toren Leny van Rooij en Rien van 
Tilburg en natuurlijk voor de des-
kundige buschauffeur.

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

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

Nieuwe Emmasingel 94, 5611 AM Eindhoven | 040 - 2366803

www.l inger ie- lenet.n l
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Bedrijventerrein De Kampen in Sint-Oedenrode

 Bezoek onze showroom

Comfort in warmte en sanitair

 Bezoek onze showroom

www.lvdb.nlwww.lvdb.nl

AANHANGWAGENS BV 

VERKOOP ONDERHOUD ONDERDELEN VERHUUR WEBSHOP Marie Curiestraat 8
5491 DD Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-472893

AANHANGWAGEN HUREN? AL VANAF 10 EURO!   l    WWW.MASTA.NL   l

Uw regio CITROËN dealer

www.vandenbergautogroep.nl

Alfred Nobelstraat 7 
Sint-Oedenrode

0413 47 59 11

Rietveldenweg 58a 
‘s Hertogenbosch

073 621 90 23

VAN DEN BERG
7

12

TVE Reclameproducties zoekt een: 

Printoperator (fulltime) 
Heb je ervaring in de signing industrie, ben je gedreven, 

flexibel en heb je een goed verantwoordelijkheidsgevoel? 
Maak dan kennis met TVE Reclameproducties, 

al meer dan 30 jaar een begrip in de wereld van signing. 

Interesse in een nieuwe uitdaging? 

Stuur je CV met een korte motivatie naar 
TVE Reclameproducties, t.a.v. 

Mevrouw N. Boelens, Marie Curiestraat 10, 
5491 DD Sint-Oedenrode of mail naar natasja@tve.nl

10

Marie Curiestraat 10, 5491 DD Sint Oedenrode

Telefoon: 0413-476420
Email: info@tve.nl

Website: www.tve.nl

De beste adviezen vindt u

n o g  s t e e d s  v l a k  b i j  h u i s

Jan Tinbergenstraat 4 | 5491 DC  Sint-Oedenrode Telefoon: 0413 - 49 11 11 | Fax: 0413 - 49 11 00

Email: info@vdven.nl | Internet: www.vdven.nl 

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Jan Tinbergenstraat 4 
5491 DC Sint-Oedenrode 

T 0413 - 49 11 11
F 0413 - 49 11 00

info@vdven.nl
www.vdven.nl

3
“Ongeacht waar u verzekerd bent.”

www.autoschadelambert.nl

Alfred Nobelstraat 3
5491 DB Sint-Oedenrode

T 0413 - 49 01 61
F 0413 - 49 01 62

www.autoschadelambert.nl

8

Bekijk de website van….
Onzichtbaar beter, dan staat met grote letters op de home-
page van autoschade Lambert. www.autoschadelambert.nl 
laat zien wat de autoschadehersteller allemaal in huis heeft. 
Voorbeelden van gerepareerde schades, maar ook uitleg 
over de service die het Roois/Eindhovens bedrijf altijd weer 
weet te bieden. Heeft u een schade? Aarzel dan niet en ga 
naar www.autoschadelambert.nl. Dan weet u direct dat u 
een goed bedrijf te pakken heeft.

1

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.

6

De lokale provider 
met service! 

TriNed B.V. – TriNed Glasvezel
Pearl S. Buckstraat 1a 

5491DG Sint-Oedenrode 
Bel grati s naar de klantenservice: 0800-8030

1a

Kijk voor meer informatie op www.drieo.nl/mkb/evy 
T 0413 490620 E info@drieo.nl

U heeft overal toegang tot uw 
e-mail en agenda! Of u nu thuis, op kantoor of onderweg bent.

Evy. De Cloud oplossing van Drie-O
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Bedrijventerrein De Kampen in Sint-Oedenrode

 Bezoek onze showroom

Comfort in warmte en sanitair

 Bezoek onze showroom

www.lvdb.nlwww.lvdb.nl

AANHANGWAGENS BV 

VERKOOP ONDERHOUD ONDERDELEN VERHUUR WEBSHOP Marie Curiestraat 8
5491 DD Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-472893

AANHANGWAGEN HUREN? AL VANAF 10 EURO!   l    WWW.MASTA.NL   l

Uw regio CITROËN dealer

www.vandenbergautogroep.nl

Alfred Nobelstraat 7 
Sint-Oedenrode

0413 47 59 11

Rietveldenweg 58a 
‘s Hertogenbosch

073 621 90 23

VAN DEN BERG
7

12

TVE Reclameproducties zoekt een: 

Printoperator (fulltime) 
Heb je ervaring in de signing industrie, ben je gedreven, 

flexibel en heb je een goed verantwoordelijkheidsgevoel? 
Maak dan kennis met TVE Reclameproducties, 

al meer dan 30 jaar een begrip in de wereld van signing. 

Interesse in een nieuwe uitdaging? 

Stuur je CV met een korte motivatie naar 
TVE Reclameproducties, t.a.v. 

Mevrouw N. Boelens, Marie Curiestraat 10, 
5491 DD Sint-Oedenrode of mail naar natasja@tve.nl

10

Marie Curiestraat 10, 5491 DD Sint Oedenrode

Telefoon: 0413-476420
Email: info@tve.nl

Website: www.tve.nl

De beste adviezen vindt u

n o g  s t e e d s  v l a k  b i j  h u i s

Jan Tinbergenstraat 4 | 5491 DC  Sint-Oedenrode Telefoon: 0413 - 49 11 11 | Fax: 0413 - 49 11 00

Email: info@vdven.nl | Internet: www.vdven.nl 

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Jan Tinbergenstraat 4 
5491 DC Sint-Oedenrode 

T 0413 - 49 11 11
F 0413 - 49 11 00

info@vdven.nl
www.vdven.nl

3
“Ongeacht waar u verzekerd bent.”

www.autoschadelambert.nl

Alfred Nobelstraat 3
5491 DB Sint-Oedenrode

T 0413 - 49 01 61
F 0413 - 49 01 62

www.autoschadelambert.nl

8

Bekijk de website van….
Onzichtbaar beter, dan staat met grote letters op de home-
page van autoschade Lambert. www.autoschadelambert.nl 
laat zien wat de autoschadehersteller allemaal in huis heeft. 
Voorbeelden van gerepareerde schades, maar ook uitleg 
over de service die het Roois/Eindhovens bedrijf altijd weer 
weet te bieden. Heeft u een schade? Aarzel dan niet en ga 
naar www.autoschadelambert.nl. Dan weet u direct dat u 
een goed bedrijf te pakken heeft.

1

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.

6

De lokale provider 
met service! 

TriNed B.V. – TriNed Glasvezel
Pearl S. Buckstraat 1a 

5491DG Sint-Oedenrode 
Bel grati s naar de klantenservice: 0800-8030

1a

Kijk voor meer informatie op www.drieo.nl/mkb/evy 
T 0413 490620 E info@drieo.nl

U heeft overal toegang tot uw 
e-mail en agenda! Of u nu thuis, op kantoor of onderweg bent.

Evy. De Cloud oplossing van Drie-O
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Mooi in de regio
Auto-oriëntatierit richting Sint-Oedenrode

42e Nacht van Best 

Op zaterdag 4 oktober a.s. wordt in 
Best de 42e Nacht van Best geor-
ganiseerd. Dit jaar gaat één traject 
richting Sint-Oedenrode. De Nacht 
van Best is een avontuurlijk uitje 
in de vorm van een puzzelrit over 
mooie en minder bekende wegen 
door het buitengebied van Best. De 
deelnemers rijden via een eenvou-
dige en ook door onervaren deelne-
mers zonder problemen te volgen 
routebeschrijving. 

De tocht is verdeeld in twee trajec-
ten van circa 40 kilometer, elk met 
daartussen een pauze van een half-
uur. De eerste deelnemende equipe 
start zaterdagavond om 20.00 uur 
en de laatste equipe wordt ’s nachts 

om 02.00 uur terugverwacht. De 
Nacht van Best is een prachtige hap-
pening. Het inschrijfgeld bedraagt 
bij voorinschrijving €15,- per equipe. 
Daarvoor krijgen de deelnemers de 
routebeschrijving, een prachtig ral-
lyschild voor op de auto, een goody-
bag, een bij de start genomen kleu-
renfoto van de equipe, 5 gratis loten 
voor de loterij na afloop en mooie 
prijzen (o.a. VIP arrangement PSV) 
voor elke deelnemende equipe.

Snelheid speelt bij de Nacht van Best 
geen rol. Het gaat vooral om slim-
heid, teamwork en gezellig avontuur. 
De Nacht van Best wordt verreden 
volgens een eenvoudig reglement 
(de spelregels). Het is van belang om 

dit reglement goed door te nemen, 
omdat de uitzetters tijdens de rit zul-
len proberen aan de hand van dat 
reglement de deelnemers in de val te 
laten lopen. Beginnende deelnemers 
kunnen inschrijven in de Tourklasse. 

Bij de start ontvangt elke deelne-
mende equipe (bestaande uit een 
chauffeur + navigator) de routebe-
schrijving. Wanneer de in de routebe-
schrijving vermelde routeopdrachten 
opeenvolgend worden uitgevoerd, 
dan komt elke deelnemer ook weer 
bij de finish. Door middel van be-
mande en onbemande routecon-
troles wordt gecontroleerd of de 
deelnemers de route foutloos rijden. 
Deze routecontroles dienen te wor-
den genoteerd op de controlekaart, 
die bij de start wordt uitgereikt. Voor 
elke gemiste goede controle en voor 
elke genoteerde foutcontrole krijgt 
een deelnemer 30 strafpunten. Elke 
minuut te laat bij de finish betekent 1 
strafpunt. De deelnemer met de min-
ste strafpunten wint de rit.

Om aan dit evenement deel te ne-
men, kan telefonisch worden in-
geschreven bij Peter Hover (040-
2527488). Nog gemakkelijker is het 
om in te schrijven via de website 
www.nachtvanbest.nl. Ook op de 
avond zelf kan tot 20.00 uur wor-
den ingeschreven. De startlocatie is 
Zalencentrum Prinsenhof, 
Hoofdstraat 43, 5683 AC Best.

Nieuwe voorzitter voor Stichting 
WensAmbulance Brabant
Stichting Wensambulance Bra-
bant heeft per 1 oktober een nieu-
we voorzitter. Nicole Jorna volgt 
Martien Kusters op, die deze func-
tie heeft vervuld vanaf de oprichting 
van de stichting in februari 2011. De 
nieuwe voorzitter stelt zichzelf voor 
tijdens de jaarlijkse bijeenkomst voor 
vrijwilligers en sponsors, op 28 sep-
tember in Waalre.

Ervaring in de gezondheidszorg
Nicole Jorna is 51 jaar oud en woont 
in Boxtel. Zij heeft een veelzijdige 
loopbaan in de gezondheidszorg 
achter de rug met uitgebreide er-
varing in de terminale zorg. De 
laatste 15 jaar is zij samen met een 
zakenpartner eigenaar/directeur 
van thuiszorgorganisatie “Standby 
thuiszorg”. Daarnaast is Nicole vice-
voorzitter van de “Alliantie Erkende 
Pgb-bureaus” en is zij actief lid van 
Lionsclub Belles Amies te Boxtel.

Wensambulance Brabant
WensAmbulance Brabant biedt 
mensen in de terminale fase van hun 
leven professioneel en comfortabel 
liggend vervoer aan, zodat zij een 
laatste wens in vervulling kunnen 
laten gaan. WensAmbulance Bra-
bant vult daarmee een lacune op in 
de zorg voor terminaal zieken. Het 
gaat daarbij uitdrukkelijk om men-
sen die niet of nauwelijks kunnen 
lopen en staan. De wensen worden 
uitgevoerd met 200 vrijwilligers en 
met vier ambulances, die verspreid 
in Noord Brabant staan opgesteld.

Aan de uitvoering van de wensrit 
zijn voor de zieke geen kosten ver-
bonden. WensAmbulance Brabant 
is geheel afhankelijk van giften en 
sponsoring.
Meer informatie op 
www.wensambulancebrabant.nl 
 

Opgave Verkiezing Jeugdprins/-prinses Ploegersland

Wie wordt opvolger Prins Koenie?

Op zondag 23 november 2014 
staat de verkiezing van de nieuwe 
Jeugdprins/-prinses van Ploegers-
land op het programma. Wie wordt 
de opvolgster of opvolger van ZDH 
Prins Koenie? Het is aan de kinde-
ren uit groep 8 uit Liempde om dit 
in te vullen. Opgeven kan tot 10 ok-
tober a.s.

Alle kinderen uit Liempde van groep 8 
zijn welkom om mee te doen. Dus ook 
kinderen die in Liempde wonen en er-
gens anders in groep 8 zitten, of ergens 
anders wonen maar wel in groep 8 van 
‘De Oversteek’ zitten. Opgave kan via 
het opgaveformulier op de website 
www.ploegers.nl. De formulieren moe-
ten voor 10 oktober ingeleverd zijn.

De verkiezing bestaat uit een wed-
strijd waarbij de deelnemers een 
liedje playbacken, een blunder ver-
tellen en een verhaaltje presente-
ren waarom ze Jeugdprins/-prinses 
willen worden. De winnaar wordt 
de nieuwe Jeugdprins/-prinses 
van Ploegersland voor het seizoen 
2014-2015. Uit de deelnemers mag 
hij/zij zijn/haar nieuwe Adjudant(e) 
kiezen. Alle jongens en meisjes die 
de wedstrijd niet winnen, worden 
automatisch lid van de Raad van 
Elf. De belangrijkste taken van de 
Jeugdprins(es), Adjudant(e) en de 
Jeugdraad zijn het aanwezig zijn 
met de Verkiezing Jeugdprins(es), 
Ploegerrangfestival, Jeugdzittings-
avonden en Carnaval.

 
ZONDAG 5 OKTOBER VUGHT

Sporthal Ouwerkerk, Maarten Trompstraat
Inl. 0416 530 502 | 09.00 - 16.30 | 

www.deevenementenlijn.nl 

GEZELLIGE SNUFFELMARKT

De nieuwe prins van Ploegersland: Tip 7
Zaterdag 25 oktober wordt de nieu-
we Prins van Ploegersland bekend 
gemaakt tijdens de openbare in-
stallatie in Ploegersresidentie zaal 
De Punder. Tot die tijd geeft de Ge-
heimcommissie van Prinsenvereni-
ging De Ploegers wekelijks tips wie 
de nieuwe Prins wordt.

In de vorige tip hebben jullie kun-
nen lezen dat onze nieuwe Prins zo 
in een clip van De Dorini’s mee zou 
kunnen doen en dat de polonaise 
dus een peulenschilletje voor hem is.
Nu is de Geheimcommissie daar 
eens verder in gedoken en wat blijkt:
Onze nieuwe Prins is een bege-
nadigd danser. Een Quick Step of 
Rumba gooit hij zo uit zijn soepele 
heupen en ook een Weense Wals is 
hem niet vreemd. 

En of het hem nu al naar zijn hoofd 
gestegen is durft de Geheimcommis-
sie niet te zeggen, maar onze nieuwe 
Vorst vindt zich zelf een charmeur en 
zegt dat hij heel romantisch aange-
legd is. Iets wat door zijn vrouw be-
aamd wordt.

Zo nu hebben we al weer genoeg 

geschreven en opgeteld bij de zes 
vorige tips brengen deze gegevens 
zeker meer inzicht in wie nu op 25 
oktober geïnstalleerd zal worden als 
nieuwe Prins van Ploegersland. 

Denk je te weten wie het is? Stuur 

een e-mail naar redactie@ploegers.nl 
en maak kans op twee kaartjes 
voor de Zittingsavonden en een 
exclusieve Meet&Greet met de 
Prins en Adjudant. Wil je de Tips 
nog een keer teruglezen, kijk op 
www.ploegers.nl. 

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

Mooi ienMega
NIEUWS

BEDRIJVEN

ACTIVITEITEN

VERENIGINGEN 

WETENSWAARDIGHEDEN 

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK
VORSTENBOSCH • HEESCH • NISTELRODE

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

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

MooiRooikrantDe

  

SCHIJNDEL • WIJBOSCH • EERDE • GEMONDE

MooiSchijndelkrantDe
  

MIERLO • MIERLO-HOUT • BRANDEVOORT

MooiMierlokrantDe

Mooiinderegioadverteren.nl

Regio De Mooi Kranten:

Wij bundelen onze krachten!

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantDe

Kijk op www.mooiinderegioadverteren.nl voor onze regiopartners

  

BOXTEL • LIEMPDE • LENNISHEUVEL

MooiBoxtelkrantDe

www.demooikrant.nl

Weekbladen:

Maandblad:

triafietsen.nl
Papenhoef 21   Lieshout   Tel. 0499-42 53 60

Gratis binnenband
In oktober krijgt u een gratis Continental 
binnenband bij aankoop van een nieuwe 
Continental buitenband.
Actievoorwaarden in de winkel.
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DOUCHEVOORDEELMAAND

De Amert 98, Veghel, (0413) 34 40 43, www.sanidrome.nl/vanlieshout

OP DOUCHES,
SANITAIR
EN TEGELS!

Profiteer van

6%btw* 

KIJK VOOR VOORWAARDEN OP SANIDROME.NL/ACTIESKIJK VOOR VOORWAARDEN OP SANIDROME.NL/ACTIES*

Meer "spetter"-acties met:  
SEALSKIN, GROHE, GEBERIT,  

DORNBRACHT en HANSGROHE!

OP DOUCHES,
SANITAIR
EN TEGELS!

Profiteer van

6%
Spetter

acties

OPEN HUIS
ZONDAG 
5 OKTOBER
12.00 - 16.00 UUR

Oktober douchemaand bij 
Sanidrõme van Lieshout

Al jaren staat oktober bekend als de 
woonmaand. Langzaamaan vallen de 
blaadjes weer van de bomen en ont-
staat de behoefte om de warmte lekker 
naar binnen te halen. Er worden nieu-
we interieurplannen gemaakt om het 
huis klaar te maken voor de winter-
maanden. Tegenwoordig staat de bad-
kamer daarbij hoog op de wensenlijst. 
Want wat is nou lekkerder dan tijdens 
een koude najaarsdag te genieten van 
een weldadig warme douche? Daarom 
staat de badkamershowroom van Sa-
nidrõme van Lieshout gedurende de 
woonmaand oktober in het teken van 
het thema “douchen”.

Douchen: elke dag een paar minuten 
wellness
Douchen is één van onze dagelijkse 
rituelen. De warme waterstralen ont-
spannen en verkwikken. Het douche-
comfort neemt nog steeds toe en we 
nemen letterlijk meer ruimte om te 
douchen. Ook de douchebeleving zelf 
verandert. Dankzij grotere douchecabi-

nes met zitje, grotere douchekoppen, 
wisselende straalsoorten en plafond-
douches wordt het doucheritueel een 
wellness beleving. Een gesloten dou-
checabine met royale hoofddouche, 
(inbouw)thermostaatkraan, stoom of 
infrarood biedt nóg meer comfort tij-
dens het douchen. In de showroom van 
Sanidrõme van Lieshout zijn de laatste 
trends op douchegebied opgesteld en 
wordt door de badkamerspecialisten 
antwoord gegeven op alle douchevra-
gen. Sanidrõme van Lieshout neemt 
alle zorgen uit handen bij het realise-
ren van een nieuwe douche of dou-
cheruimte, van ontwerp tot en met de 
vakkundige installatie. 

Open Huis
Sanidrõme van Lieshout organiseert op 
zondag 5 oktober a.s. een Open Huis 
(12.00 - 16.00uur). Laat u deze dag 
informeren over wat Sanidrõme van 
Lieshout als specialist in het ontwerpen 
en installeren van keukens, badkamers, 
tegelwerken en installatiewerken voor 
u kan betekenen.

Oktober douchevoordeelmaand
Tijdens de themamaand oktober 
heeft Sanidrõme van Lieshout in-
teressante voordeelacties met de 
merken Grohe, Hansgrohe, Dorn-
bracht, Geberit en Sealskin. Vraag 
ernaar in de showroom of kijk op 
www.sanidrome.nl/vanlieshout. Doe 
inspiratie op en ontdek “de betere 
douche” bij Sanidrõme van Lieshout, 
De Amert 98 in Veghel!

advertorial

Column
Sassefratsen

Saskia van den Eshof

Afgelopen vrijdag keek ik naar De 
Wereld Draait Door en zag daar 
Katja Schuurman vol passie over 
de serie Nieuwe Buren vertellen. 
Nou heb ik nog geen afl evering 
gezien, maar om mij heen hoor ik 
allerlei mensen roepen over deze 
serie. 

Op een of andere manier zag ik 
meteen een link met onze nieuwe 
buren: Schijndel en Veghel. Want 
ook daarover hoor ik allerlei men-
sen wat roepen. Een paar weken 
terug zijn er uit 600 inzendingen 
3 namen gekozen voor de nieuw 
te vormen gemeente. Ik las het op 
twitter en ik werd er nou niet echt 

warm van. Sterker nog: ik vond en 
vind het drie keer niks. Het feit dat 
we gaan fuseren is al een schop 
tegen het zere been van veel 
Rooienaren en een naamswijzi-
ging al helemaal. In verschillende 
media swingt het inmiddels volop. 
In deze krant stond vorige week 
een ingezonden stuk van Rinus 
van der Heijden. Zijn compaan 
Romano van der Meijden schreef 
vorige week zaterdag in het Eind-
hovens Dagblad eveneens een 
vurig betoog over het fusiepro-
ces tot nu toe. In diezelfde krant 
stonden ook een aantal reacties 
van dorpsgenoten die met name 
over de naam van de nieuwe ge-
meente gaan. 

Bij een van de brievenschrijvers 
voelde ik me het meeste thuis. 
Hij gaf aan dat het normaal was 
dat bij een fusie de naam van de 
grootste gemeente overblijft: in 
dit geval dus Veghel. Waarom is 
daar niet voor gekozen? Waarom 
blijven we niet gewoon onze ei-
gen naam houden en wordt Veg-
hel ‘de werktitel’? In 1996 werd 
mijn geboorteplaats Rosmalen 
bij Den Bosch gevoegd. Natuur-
lijk vonden wij dat niet leuk. Als 
ik nu mijn familie bezoek, ga ik 
nog steeds naar Rosmalen en niet 
naar Den Bosch. Ander voorbeeld 
is de gemeente Bernheze. Deze 
gemeente bestaat uit zes kernen. 
Na 2 decennia praten ze daar nog 
steeds over Heesch of Nistelrode. 

Niemand ‘woont’ in Bernheze. 
Wat ik daarmee wil zeggen: je 
kunt wel een nieuwe naam be-
denken maar dat haalt de ziel of 
de kracht niet uit een dorp. Rooi 
zal altijd blijven. Het Rooise ge-
voel zit zo diep geworteld. Een 
naam kan daar helemaal niks aan 
veranderen. We zullen nooit een 
Veghellaar, Land van Rodenaar 
of Meierijstad-ter worden. Oké, 
ik ben van oorsprong geen echte 
Rooise maar inmiddels wel ge-
noeg ingeburgerd om dat te voe-
len. Voor wat betreft die fusie: ik 
ben niet persé voor of tegen. Som-
mige dingen zijn nou eenmaal zo. 
De manier waarop had misschien 
iets anders gekund. Voor Veghel 
is deze fusie belangrijk. Schaal-
vergroting geeft ze meer power 
richting de provinciale, landelijke 
en Europese politiek. Ik betwij-
fel echter of ze in Brussel punten 
gaan scoren met de naam Land 
van Rode, Meierijstad of Koeve-
ring. Ligt internationaal volgens 
mij niet zo lekker in het gehoor. 
Niet doen dus.

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

Swingen in het Land van Rode De Dubbelen voelt zich thuis aan 
Kofferen

‘Van alles wa’ staat er op de 
ruit van de winkel. Dat slaat 
de spijker op zijn kop. De 
Dubbelen is een winkel waar 
echt van alles te verkrijgen 
is. Speelgoed, kleding, tuin-
gereedschap, fietsen en nog 
heel veel meer. Noem het en 
De Dubbelen heeft het. En-
kele weken geleden verhuisde 
de zaak van de Heuvel naar 
Kofferen. Daar voelt het zich 
inmiddels goed thuis.
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Samenwerking Preventie- en 
Handhavingsplan Alcohol
In juni 2014 heeft de gemeente Sint- 
Oedenrode een Preventie- en Handhavings-
plan Alcohol (PHPA) voor de komende 4 jaren 
vastgesteld. In dit plan staat het beleid voor 
preventie van alcoholgebruik onder jongeren 
en het beleid met betrekking tot de handha-
ving van de Drank- en Horecawet. Op basis 
van het PHPA zal toezicht en handhaving uit-
gevoerd worden door onder andere controles 
op het schenkgedrag van horecaondernemers. 

Om op een juiste manier invulling te geven aan 
deze controles zoeken acht gemeenten elkaar op 
om een handhavingsestafette te organiseren. Het 
gaat om de gemeenten Boekel, Boxmeer, Landerd, 
Oss, Schijndel, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel.

Doel
Het doel van de handhavingsestafette is “Het 
naleefgedrag van horecaondernemers con-
troleren met betrekking tot het schenken van 
alcoholische drank om te voorkomen dat al-
coholgebruik onder jongeren < 18 jaar kan 
plaatsvinden”. Het uitvoeren van de toezicht-
houdende taak en handhavend optreden wordt 

gezamenlijk – met elkaar en voor elkaar – ge-
daan. Tevens wordt bezien of en hoe in de toe-
komst vaker op deze wijze kan worden samen-
gewerkt, ook op andere thema’s zoals ‘kleine 
ergernissen in de openbare ruimte’.

Controle
Als er overtredingen worden geconstateerd dan 
maken de controleurs het boeterapport en/
of eventueel proces verbaal op. De procedure 
voor het opstarten van het handhavingstraject 
zal door de betreffende gemeente worden op-
gepakt en verder worden afgewerkt. 

Samenwerkingsconvenant
Er is een samenwerkingsconvenant opgesteld 
waarin deze samenwerking tussen de 8 ge-
meenten, de politie en het OM wordt bekrach-
tigd. Met de politie binnen deze regio zullen 
nadere afspraken worden gemaakt om te zor-
gen voor benodigde back-up bij de controles. 

Na afloop van de estafette vindt een evaluatie 
plaats. Naar aanleiding daarvan kan de samen-
werking vastere vorm krijgen.

Niveau bij The Voice of Rooi opnieuw hoog

De eerste voorronde van The Voice of Rooi zit 
erop. Afgelopen zaterdag en zondag stonden 
in Café 't Kofferen de zeven kandidaten op het 
podium om het publiek hun zangkwaliteiten te 
presenteren. De zaterdagavond was voor de vol-
wassenen en de jeugd ouder dan zestien jaar. 
Zondagmiddag was het de beurt aan de jeugd 
tot zestien jaar om hun zangkwaliteiten te laten 
horen.

Bij de voorronde voor de deelnemers van ouder 
dan zestien jaar zijn er dit jaar vier kandidaten. 
Joan is de enige mannelijke kandidaat. Of dat de 
reden was, dat hij het spits af mocht bijten is niet 
bekend. Na Joan volgenden de dames Linde, Jan-
ne en Nadia. Nieuw dit jaar is dat de deelnemers 
zichzelf muzikaal mogen begeleiden. Linde liet het 
publiek naast haar vocale kwaliteiten ook genie-
ten van het gitaarspel. Janne, die zich nog maar 
twee weken geleden aanmeldde voor The Voice 
of Rooi, liet horen dat ze ook met een keyboard 
overweg kan.

De deelnemers van zestien jaar of jonger, die zon-
dagmiddag het podium in Café 't Kofferen voor 
zich opeisten, was een eigen instrument nog een 
stap te ver. Zij zongen allemaal met de orkestband, 
maar zeker niet onverdienstelijk. In tegendeel, net 
zoals op zaterdag was ook zondagmiddag de jury 
razend enthousiast over de vocale kwaliteiten van 
de deelnemers.

Want als we het over kwaliteit hebben, dan is wel 
duidelijk dat Sint-Oedenrode veel muzikale talen-
ten heeft. De deelnemers van zowel zaterdag al 
zondag hebben het meer dan in zich. Dat bleek 
ook uit de reactie van de jury die lovende kritie-
ken over de kandidaten had. Maar ondanks deze 
complimenten waren er natuurlijk ook tips voor de 
deelnemers.

Voor Diana Alkemade, die zondagmiddag het 
nummer 'Mag ik dan bij jou' van Claudia de Breij 
ten gehore bracht was er een wel heel bijzondere 
verrassing. Organisator Maarten van den Bosch 
had een opname van de vertolking van 'Mag ik 
dan bij jou' aan Claudia de Breij laten horen. Die 
was zo onder de indruk van de kwaliteiten van de 
jonge Rooise, dat ze Diana met een persoonlijke 
brief succes wenste.

De tweede voorronde voor The Voice of Rooi is 
zaterdag 11 en zondag 12 oktober aanstaande bij 
Pan & Cook. De entree bedraagt vijf euro en dat is 
inclusief twee consumptiebonnen.
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PROFITEER NU VAN 
HET LAGE BTW TARIEF
OOk OP BEGLAzING

t. 0413 474286

Wij maken 
in uw 

bestaande 
kozijnen 

draaikiepramen 

GLAS

BADKAMER PALERMO
Complete badkamer 
bestaande uit: 
•  Ligbad 180x80cm 

incl. waterval 
thermostaatkraan

•  Douchewand 90+37cm 
met draaibaar gedeelte

•  Douchethermostaat met 
luxe Hansgrohe glijstang

•  Douchegoot 90 cm 
geheel RVS

•  Designradiator met 
strakke vierkante 
buizen 180x50 cm

•  Badmeubel 80 cm incl. 
spiegel met verlichting

•  Wastafelkraan cascade 
eengreeps

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

NU INCLUSIEF:
•  4,32 m2 vloertegels grijs 

60x60 cm
•  9,72 m2 wandtegels 

grijs 30x60 cm
•  4,32 m2 wandtegels grijs 

15x60 cm stroken
Van € 9940,- nu met 

50% korting

Vraag onze verkopers 
naar meer informatie.
Exclusief montage.

4970.-
SCHERPE PRIJS!

-50%50+Tegels 
incl.

4970.-4970.-
KIJK VOOR ONZE OPENINGSTIJDEN OP

WWW.JANVANERP.NL

Wie jarig is trakteert...

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

Koopzondag 
5 OKTOBER
Schijndel open van
12.00 tot 17.00 uur

= 50% KORTING

Proef Buitengewone varkens!

Afgelopen zomer zijn 27 buitenge-
wone varkens groot geworden op 
een weiland bij de familie Gloude-
mans in Eerde. Het gaat om Bonte 
Bentheimer varkens.

De varkens zijn zonder antibiotica 
groot geworden. Ze hebben volop 
kunnen wroeten, rennen en spelen 
en hebben daardoor een buitenge-
woon prettig leven geleid. Grijp de 
kans dit mals, stevig en vet lekkere 
vlees te proeven. 

Varkens buiten is normaal.
Buitengewone Varkens wil ook in Ne-
derland varkens weer zichtbaar ma-
ken voor iedereen. Zij denken dat dit 
een nieuwe impuls kan zijn voor het 
landelijk gebied en dat het bijdraagt 
aan de diversiteit van het landschap. 
Daarbij hoort ook dat varkensvlees 
smaakvol is en weer met trots op de 
menukaart wordt gezet. De filosofie 
achter Buitengewone Varkens is dat 
het eigenlijk heel normaal is om var-
kens buiten te houden. Daar horen 
ze. In het buitenland - zoals in Spanje 
of Portugal - maar ook in de VS en 

Engeland is dit heel gewoon. Buiten-
gewone Varkens willen de mensen 
laten zien hoe een mooi en veelzijdig 
dier het varken is. Hoe tegenstrijdig 
het ook lijkt: juist door buitenge-
wone varkens te eten kunnen we 
ervoor zorgen dat er buitengewone 
varkens blijven. Het initiatief komt 
uit Twente. Voortaan is er ook een 
weiland in Eerde volgens deze filoso-
fie ingericht.

Bijdragen aan duurzame landbouw
Het bedrijf was er vroeg bij toen de 
financieringsvorm ‘crowdfunding’ 
in Nederland kwam. Consumenten 
(burgers) leggen geld in en worden 
met producten terug betaald. Zo 
draagt de burger bij aan duurzame 
landbouw, heeft Buitengewone Var-
kens een stukje voorfinanciering, 
omdat de bank dit type nieuwe 
bedrijven niet durft te steunen en 
heeft het meteen een stukje afzet 
van de producten geregeld. Win-win 
dus voor alle partijen. De inmiddels 
meer dan 2500 crowdfunders krij-
gen naast vlees ook evenementen 
aangeboden. Daar kunnen ze de 

buitenvarkens zien en krijgen ze de 
kans om te praten met de initiatief-
nemers. Zo doet Buitengewone Var-
kens goede ideeën op over hoe zij de 
varkens moet laten groeien, het vlees 
klaar moet maken en hoe de logistiek 
geregeld moet worden. 

Buitengewone Varkens geeft varkens 
een plek in de buitenlucht. Soms 
scharrelen veertig varkens in een 
gebied zo groot als een voetbalveld. 
Wilt u meer weten over dit initiatief? 
Wilt u crowdfunder worden en zo in 
aanraking komen met het product? 
Ga dan snel naar www.buitengewo-
nevarkens.nl en laat u informeren.
U heeft de mogelijkheid om een 
workshop uitsnijden te volgen. Wilt u 
zien hoe de gildeslager (partner van 
Buitengewone Varkens) vlees maakt 
van een varken en hem daarbij hel-
pen onder het genot van een hapje 
en een drankje? Meld u dan aan. Het 
vindt plaats op donderdagavonden 
en op afspraak.
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We wonen straks in Meierijstad
Afgaande op de peilingen bij het Eindhovens Dagblad en het 
Brabants Dagblad, gaat de naam van de fusiegemeente Meierijstad 
worden. Het gaat tussen die naam en Land van Rode. Koevering 
lijkt het niet te gaan halen.

De politiek, die de toenemende kritiek naast zich neerlegt en een 
vaag antwoord geeft op de vraag van vele Rooienaren, waarom er 
een fusie moet komen, gaat door met het tot stand brengen van de 
fusie.
Heel die fusie hoeft voor mij ook niet, maar als er dan toch een naam 
moet komen, laat het dan Land van Rode zijn. Het zou toch prachtig 
zijn als ze straks in Veghel en Schijndel moeten zeggen dat ze in het 
Land van (Sint-Oeden)Rode wonen en dat ze een echte ‘Land van 
Rooienaar’ zijn.

Wanneer heel Rooi op de naam Land van Rode gaat stemmen dan 
geven we een sterk signaal af aan de twee andere fusiegemeenten. 
Rooi kan een eenheid zijn en daardoor sterk. Als de fusie ter sprake 
komt lijkt het niemand te interesseren, maar men geeft wel een felle 
reactie op de mogelijk naam Meierijstad. ”We wonen toch niet in 
een stad?” is een veel voorkomende reactie. 

Zelfstandig blijven net als Boekel en Bergeijk kan ook. Ik zeg er niets 
meer over. Het zou leuk zijn als we met velen gaan stemmen op 
Land van Rode. En die fusie? Ons moeder zei vroeger altijd: ‘ieder 
zurgt vur z’n eige en de geit vur de Romme. ’

Rois Praotje
Rois Praotje

Column door: Nico van de Wetering   
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9  Wakkere Wijk    
9.3 Onvermoede kanten
Detective Rien Raavens onderzoekt 
de vernielingen op een plein in de 
Kienehoef. De bewoners vermoe-
den dat die te maken hebben met 
de mandeligheid, de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de al-
gemene voorzieningen. Rien gaat 
posten en krijgt iemand in het vi-
zier. Als deze man op een nacht met 
een schop enkele straattegels staat 
los te wrikken, spreekt ze hem aan.

Onverschrokken zegt ze: ‘Meneer 
Bruinsma, ik ben detective Rien 
Raavens, ik denk dat u en ik even 
moeten praten.’ De man laat van 
schrik zijn schop vallen, die Rien 
meteen oppakt. ‘Wij gaan stille-
tjes weg, wij willen niemand wak-
ker maken,’ zegt ze kordaat. ‘Maar 
eerst de tegels netjes terugleggen.’ 
Te verbouwereerd om tegen te 
stribbelen doet de man wat wordt 
gevraagd. ‘Volgt u mij,’ zegt Rien, 
die rechtstreeks naar het huis van de 
man loopt. Eenmaal binnen begint 
ze met:  ‘Ik houd u al een tijdje in 
de gaten, meneer Bruinsma. Ik snap 
niets van u. Weet u wel hoeveel el-
lende u aanricht?’
Als Rien na een uur het huis van 
John Bruinsma verlaat, is de opluch-
ting van haar gezicht te lezen.
Na een goede nachtrust belt ze Ton 
van de bewonersgroep en vraagt 
hem een bijeenkomst met alle plein-
bewoners te beleggen. ‘Iedereen 
moet komen, het is erg belangrijk.’ 

Vanavond is het zover. Er is een 
zaaltje geregeld in Zalencentrum de 
Beurs. Rien is zenuwachtig, ze kan 
niet inschatten hoe de stemming zal 
zijn. In de zaal zal een groep mensen 
zitten die hevig verdeeld is en in on-
min met elkaar leeft. Maar het geeft 
haar zelfvertrouwen dat ze iets be-
langrijks te vertellen heeft. 
Ton begint: ‘Zoals de meesten van 
jullie weten is mevrouw Raavens ge-
vraagd uit te zoeken wie er achter 
de vernielingen van de laatste tijd 
zit. Er gebeuren zoveel rare en ver-
velende dingen, die velen van ons al 
tijden wakker houden. Ik geef graag 
het woord aan mevrouw Raavens.’
‘Het vermoeden bestond dat de ver-
nielingen en het getreiter verband 
hielden met de mandeligheid waar 
jullie voor gekozen hebben. Ik heb 
ontdekt dat de mandeligheid en de 
gebeurtenissen niet veel met elkaar 
te maken. Er is wel een link. De ver-
antwoordelijke voor al dit ongemak 
is namelijk een man die buiten het 
woonerf woont. Het is iemand die 
een offerte heeft ingediend voor de 
nieuwe bestrating en het aanleggen 
van de zandbak. Hij had gehoopt 
de opdrachten binnen te halen om 
zijn bedrijf weer op de rit te krijgen. 
Deze persoon verwijt het plein dat 
hij in de financiële problemen is ge-
raakt en is volledig doorgedraaid.’
Er klink rumoer in het zaaltje. ‘Het 
moet niet gekker worden,’ roept ie-
mand verbijsterd uit.
‘Er is nog meer nieuws,’ Rien neemt 

behendig weer het woord. ‘Ik kan 
niet in details treden over het hoe 
en waarom. Feit is dat deze man tot 
inkeer is gekomen en hulp heeft ge-
zocht. Hij ziet in hoe fout hij is ge-
weest en hij wil het goed maken.’ 
Dan neemt Ton het woord: ‘Dank 
u wel Mevrouw Raavens voor dit 
goede resultaat.’ Dan nodigt Ton de 
aanwezigen uit om te reageren. ’Ik 
ben vooral opgelucht dat de dader 
niet op ons pleintje woont,’ roept 
een oudere mevrouw. De andere 
aanwezigen sluiten zich daar van 
harte bij aan. Ton stelt voor: ‘Er is 
vast veel te bepraten, ik stel voor 
dat we een koffiepauze inlassen.’
Rien neemt het voortouw na de 
pauze. Een jong meisje steekt haar 
hand op en vraagt: ‘Mevrouw 
Raavens, mag ik uw Maltees 
Leeuwtje een dagje lenen?’ ‘Ik ben 
dus toch betrapt,’ grapt Rien, ‘maar 
nu het tweede belangrijke punt van 
vanavond: de mandeligheid. Uitein-
delijk zullen jullie als bewonersgroep 
moeten beslissen of je er verder mee 
wilt. Of dat je de verantwoorde-
lijkheid voor de voorzieningen wilt 
teruggeven aan de gemeente.’ Tij-
dens de discussie die volgt, komen 
onvermoede kanten van Rien naar 
boven. Soepel en kordaat leidt ze 
het verhitte debat in goede banen, 
met aandacht voor ieders inbreng.

Een week later heeft Rien een af-
spraak met Ton op een terrasje aan 
de Markt. ‘Rien, we zijn eruit. Ons 
plein heeft besloten de mandelig-
heid te houden. We zien de uitda-
ging met vertrouwen tegemoet.’ 
Rien complimenteert hem met het 
resultaat. ‘John Bruinsma is langs 
geweest met een paar mooie nieu-
we struiken voor het plein. Hij heeft 
iedereen zijn excuses aangeboden. 
Er is een nazomerfeest in de maak 
met een barbecue. Jij bent onze ere-
gast.’
‘Dus geen slapeloze nachten 
meer….?’ ‘Helemaal waar,’ zegt 
Ton. ‘Er is nog iets. We willen met 
ons verhaal over mandeligheid naar 
DeMooiRooiKrant gaan. Hier kan 
iedereen van leren. We willen ook 
jouw naam noemen.’ ‘Ik houd mijn 
speurwerk liever discreet, ik wil op 
geen enkele manier iemands privacy 
schenden.’ Ton lacht. ‘Vanzelfspre-
kend, maar ik doel nu op je werk als 
gespreksleider en mediator. Je bent 
een natuurtalent.’ Rien is blij verrast.
‘s Avonds neemt ze er een borrel op, 
met Bart. ‘Wie weet Raafje, wat dit 
voor mogelijkheden biedt,’ oppert 
hij. 

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

Voor gratis informatie-gesprek,
bel: 0413-477444

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

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

Fêtes de Classes
In mijn vorige aflevering vertelde ik u al dat er in het dorp allerlei activiteiten 
worden gehouden en waar we aan mee doen. Het “Fête de la Treuffe” is een 
van de hoogtepunten. Een ander feest is het fête de conscrits. Het fête de con-
scrits vindt zijn oorsprong in de militair dienstplichtigen die hun jaarfeest (het 
jaar waarin ze in werden opgeroepen) vierden. Nu zijn het de klassenfeesten 
die gebaseerd zijn op je geboortejaar. Dus als je in het jaar eindigend op een 4 
geboren bent, deel je daar dit jaar aan mee. Van baby tot hoogbejaard. De stad 
die beroemd is geworden door het Fêtes de Conscrits is Villefranche sur Saone.
 

Op de dag zelf, een zondag begin november, komen alle 
“jarigen” van die classes om 9.00 u bij elkaar om in de 
feesttooi te worden gestoken. Iedereen arriveert in zijn 
of haar beste zondagse uitdossing en wordt in de Salle 
de fêtes (feestzaal) voorzien van een fraaie sjaal, een ge-
vlochten hoed en een corsage. Niet zomaar een hoed! 
De hoeden van de diverse decaden (leeftijdsgroep per 10 
jaar) worden daar voorzien van zijn of haar eigen kleur 
lint.  
Om 10.30u is er de H. Mis in de dorpskerk. Katholiek of 
niet, jong en oud gaat gezellig naar de mis.
Na de mis wordt iedereen door de familie begroet en 
gefeliciteerd. Met de fanfare voorop gaat men naar het 
monument des morts. Dat is het gedenkteken voor de 

gevallenen in beide wereldoorlogen. Hoe klein een dorp ook is, je bent altijd verbaasd over het relatief grote 
aantal namen dat je erop terug vindt. Ja, de Franse generaals zijn genereus geweest in het offeren van de 
Franse mannen in de eerste wereldoorlog. Bij het monument aangekomen wordt het volkslied gespeeld en 
de burgemeester houdt een toespraak

Na deze ceremonie begint het feest pas echt. Het gemeentebestuur biedt de aanwezig een “Vin d’Honneur” 
(een drankje ter ere van de feestelingen) aan. Dat wil zeggen dat men van 12.00 tot 14.00u allerlei dranken 
geserveerd krijgt met hapjes. 
 
Rond 14.00u gaan de “Fêtes de Classes” samen met mensen die zij hebben uitgenodigd naar de feestzaal, 
waar het feest wordt voortgezet met een zeer uitgebreid diner dansant. Het diner is een ware ‘uitputtings-
slag’ die tot vroeg in de volgende ochtend kan duren. 

Peter Boets
Voor meer informatie: p.boets@aliceadsl.fr
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Weerwolven van Wakkerdam

De weerwolven van Wakkerdam 
zijn neergestreken in Rooi. Op vrij-
dag 3 en zondag 5 oktober laten de 
kinderen van 't Roois Theater zien 
hoe ze de weerwolven overmeeste-
ren en hoe het allemaal weer goed 
komt in Wakkerdam. 

Maar eerst zorgen ze natuurlijk voor 
de nodige toestanden. De kleine Cu-
pido met haar boogje en het Stiekeme 
Meisje, dat probeert iedereen op het 

verkeerde been te zetten. Het school-
meisje dat haar juffie zoekt. De koek-
jes bakkende politieagent Snor, de 
hardwerkende agent Bril en het jager-
spook. Met die laatste moet je geen 
hi five doen, want dan val je plat op je 
gezicht. En wat is Wakkerdam zonder 
dief, zonder journaliste -och gutjes, 
waarom wil er niemand met mij pra-
ten-  en zonder heks. Als u het spoor 
nu al bijster bent, dan hebben we al-
tijd onze verteller en onze uitbeelder 

nog, die u haarfijn uitleggen wie wie 
is. En u hoeft niet bang te zijn dat het 
een puinhoop wordt, want Vullis 1 en 
Vullis 2, die wel veel zuchten en mop-
peren, ruimen de boel toch weer op... 
vóór hun zeventigste.

Hoewel weerwolven bepaald geen 
lieverdjes zijn, is de voorstel van de 
kindergroep van 't Roois Theater 
vrolijk en ontspannend en komt alles 
weer op z'n pootjes terecht.
Op 3 oktober begint de voorstelling 
in de grote zaal van Odendael om 
19.30 uur;
Op zondag 5 oktober begint de 
voorstelling in de grote zaal van 
Mariëndael om 14.30 uur.
Voor beide voorstellingen is de toe-
gangsprijs € 4,00.

Expositie Janna van den Einden
Van 3 oktober t/m 14 december 
2014 exposeert Janna van den 
Einden werk in Odendael te Sint-
Oedenrode.

‘Ik ben Janna van den Einden, 26 
jaar en werkzaam in de sport. Er ligt 
altijd wat leuks in het verschiet, want 
nu exposeer ik bij Odendael. Ik krijg 
een goed gevoel als ik aan het schil-
deren ben. Uit elke dag haal ik wel 
weer inspiratie.

Ik vergeet zo mijn omgeving als ik 
bezig ben. Heerlijk… Als ik een tijdje 
niet schilder dan ga ik het al snel mis-
sen. Ik hoop dat u geniet van mijn 
schilderijen als u een keertje binnen 
loopt. Laat gerust een reactie achter. 
Ik ben altijd erg benieuwd wat men-
sen van mijn schilderijen vinden!” E-mail: sjaanemans@hotmail.com Website: sjaanemans.wordpress.com

Wijkvereniging Eerschot
Vrijdag 3 oktober liggen de kaarten 
voor het jokeren en rikken weer op 
tafel. Alle leden vanaf 16 jaar zijn 
welkom. 

Deze avond begint om 20.00 uur in 
Meerschot Heistraat 22. Maar ieder-
een is vanaf 19.30 welkom want dan 

is de koffie en thee al klaar. Ook wordt 
er weer een loterij gehouden. Heb je 
geen geluk in de loterij. Na afloop van 
het kaarten gaat iedereen weer met 
een vleesprijs naar huis. De feestavond 
zaterdag 18 oktober staat dit jaar in 
het teken van “ ik hou van Holland”. 
Ben je benieuwd wat er gaat gebeuren. 

Wil je hierover mee kunnen praten! 
Geef je voor 11 oktober op bij  Tonnie 
van Zoggel, telefoon 475726 of mail 
mawvanzoggel@hetnet.nl 
Voor het kinderkegelen kun je 
je aanmelden tot 16 oktober bij 
Carin Jansen telefoon 475759 of 
mail h.jansen940@upcmail.nl
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Zilver op WK Lifesaving 
voor Elise Pennings

Tijdens de Lifesaving 
World Champion-
ships Rescue 2014 
in Montpellier en 
La Grande Motte, 
werd Elise Pennings 
samen met haar 

teamgenoten tweede op de 4x50m Med-
ley Relay in een nieuw Nederlands Record. Het 
was ook een verbetering van het Wereldrecord, 
maar Frankrijk scherpte dit nog verder aan en 
werd eerste.

Het is nog maar drie maanden geleden dat Elise 
vernam dat ze geselecteerd was voor de WK 
selectie. Dat was erg verrassend omdat ze pas 
net bij de Nederlandse ploeg was opgenomen. 
Er wordt bij deze sport specialisme gevraagd 
voor pool en ocean of een combinatie van bei-
de, waarbij Elise zich vooral richtte op pool. Als 
voorbereiding zijn er gezamenlijke trainingen en 
trainingskampen georganiseerd.

Tijdens het WK Rescue, waar 45 landen streden 
om de medailles, startte Elise op 5 onderdelen, 
waarvan 2 individueel en 3 in estafettevorm. Bij 
4 van deze onderdelen wist ze, samen met haar 
teamgenoten, de finale (beste 8 van de wereld) 
te behalen. Het behaalde resultaat bij de estafet-
tes: 2e op de 4x50m Medley Relay (Elise: 50m 
vrije slag, Ela: 50m vliezen, Anneloes: 50m tor-
pedo, Saskia: 50m slepen) ; 5e op de 4x50m 
Obstacle Relay (hindernis) ; 7e op de 4x25m 
Manikin Relay en individueel werd Elise 7e op 
de 50m Manikin Carry (25m vrije slag, 25m pop 
vervoeren).
In het totaal klassement werd Nieuw Zeeland 1e 
en Australië 2e, niet gek voor landen waar deze 
sport op nummer één staat. Gastland Frankrijk 
3e , Duitsland 4e, Italië 5e en de Nederlandse 
ploeg werd overtuigend 6e.  De beste prestatie 
voor Nederland ooit! 
Volgend jaar zal het Europees Kampioenschap 
Lifesaving plaatsvinden in Wales, Engeland. 
Waarna het Wereldkampioenschap 2016 plaats 
zal vinden in Nederland.

zwemmen

Zuid-Frankrijk, 13 t/m 21 september 2014

Luc Branten zet 
podiumreeks voort

trial

Afgelopen zondag was het ONK trial in Rot-
terdam. Deze wedstrijd werd verreden op de 
Maasvlakte onder prachtige weersomstan-
digheden. 

Luc zat direct in zijn ritme en gaf de concur-
rentie weinig kans in de buurt te komen. He-
laas kwam in de laatste ronde de vermoeid-
heid om de hoek kijken waardoor het een 2e 
plaats werd in de daguitslag. 

Aankomend weekend is de afsluiter van het 
kampioenschap. Een 2-daagse kampioenstrial 
in Zelhem. 

Zie foto's op www.branten.org

Familie Voorn zeer succesvol 
afgelopen weekenden

Het indoor seizoen werd dit weekend geopend 
in Son en Berlicum. Zaterdag en zondag wer-
den alle klasssen springen verreden. De familie 
Voorn zorgde voor een succesvolle start van dit 
seizoen. 

Marion Merks en Dolf namen deel aan de klas-
se L, hierbij behaalde ze een 9e plaats. Ook Ju-
lia Geerts en Darwin reden in deze klasse twee 
foutloze rondes en eindigen op een 4e plek. 
Peter Voorn en zijn paard Copyright mochten 
na een mooie omloop in de klasse BB, een 4e 
plaats in ontvangst nemen. Zijn dochter Bente 
Voorn kwam in Berlicum aan de start met haar 

pony Tarise. Ze behaalde een hoog aantal stijl-
punten en mochten zich op een 2e plaats op-
stellen.  

In het weekend van de clubkampioenschap-
pen, werd er ook in Liempde een dressuur-
wedstrijd georganiseerd. Mariola Voorn startte 
haar paard Copyright na lange tijd. In de klasse 
B reed ze een keurige proef, die haar een 1ste 
plaats opleverde. De jury gaf aan ´genoten te 
hebben van haar proef.` volgende keer gaat 
ze het een klasse hogerop proberen. Judith 
Gilsing-Fernhout  behaalde hier een 1e en 3e 
plaats met Goofie in de klasse M1. 

paardensport

ONZE VERHUIZING IS EEN 
SUCCES GEWORDEN!

Nieuwe adres: Heuvel 20 Sint-Oedenrode
Tel 0413-473919 www.paperas.nl

VEEL DANK GAAT NAAR:
-  Mijn medewerkers en mijn vrouw voor hun niet afl atende 

inzet tot in de kleine uurtjes.
-  Familie en vrienden voor de hulp wanneer die er moest zijn
-  v.d. Vleuten Electrotechniek, Smits woonboeti ek en 

Forum-Kluswijs voor hun fl exibiliteit en service
-  Jan Merkx, uit onverwachte hoek….  
-  En bovenal mijn grote vriend Cees voor zijn hulp  

gedurende de  afgelopen weken.

Rooise BMX rookies 
gaan ervoor

bmx

Niels van der Steen (Olland, 12) en Jelle van 
Delft (12) hebben afgelopen zaterdag meege-
daan aan de 3e en laatste interclubwedstrijd. 

De drie BMX-verenigingen uit Schijndel, Erp en 
Volkel organiseren elk een wedstrijd waarin alle 
BMX-ers van de genoemde verenigingen mogen 
deelnemen. Deze wedstrijden zijn met name ge-

schikt voor beginnende 
crossers omdat het er 
gemoedelijk aan toe 
gaat en er geen massa's 
deelnemers starten. Elke 
wedstrijddag rijden alle 
BMX-ers drie manches 
én, afhankelijk van de 
plaatsing na de man-
ches, een B- of A-finale. 
In totaal vier races dus.

Niels en Jelle rijden 
nog geen half jaar 
maar hebben in korte 
tijd veel geleerd bij de 
Schijndelse BMX-ver-
eniging FCV d'n Urste.  
Tijdens de interclub-
wedstrijden kunnen ze 

laten zien wat ze in huis hebben. Gedreven 
zijn ze in ieder geval allebei. Niels (Boys 12 / 
Girls 13) werd zaterdag 5, 3, 4 en in de A-fina-
le 6e. Jelle (Boys 13) werd 2, 4, 3 en 5e in de 
A-finale.  Over alle drie wedstrijden behaalde 
Jelle een keurige 5e plaats (totaal 11 deelne-
mers). Niels reed twee van de drie wedstrijden 
en werd knap 10e van de 14 crossers.   

27e ROOISE 
Klompenklets 

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

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

Met: 
Hans Eijkemans 
Berry Knapen 

Jasper van Gerwen 
Jan Strik 

Rob Schepers ( Helmond ) 
Rene van Boxtel 

Hans Verbaarschot 
 

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

Toegangsprijs, incl. entree hiervoor is   €22,50 
 

KAARTVERKOOP START ZATERDAG  
4 OKTOBER, 12.00 UUR 

Grand Café & Zalencentrum De Beurs 
Toegangsprijs € 12,50 

 
Organisatie K.V. de Narrekap 
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Aanbiedingen geldig van woensdag 1 oktober t/m dinsdag 7 oktober 2014

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

HOME DECO
HOBBYVERF
de hobby trend van 2014
diverse trendy kleuren
voor een zeer matte 
en authentieke uitstraling 
van allerlei voorwerpen
250 ml

MEISJES
KNIEKOUSEN
diverse kleuren en dessins
maten 23-38

LANTAARN
MET TEKST
wit en taupe
30 cm hoog

499

099

169

GEUR
THEELICHTEN
diverse geuren
24 stuks

DOLCE
DAMESSLIP
midi of maxi
diverse kleuren
katoen/elastan
maten M-XXL

149

MAXI
THEELICHTEN
diverse geuren
8 stuks

1.49

VAN BLEISWYCK
ACRYL VERNIS
verkrijgbaar in 
glans en mat
80 ml
ideaal voor het 
afl akken van
de home deco 
verf creaties!

1.29

SFEER
LANTAARN
metaal
42 cm hoog

4.99

ZENKER
CAKE BAKVORM
tefl on anti-aanbaklaag
30x7 cm

2.49

DAMES
KNIEKOUSEN
diverse kleuren
en dessins
maten 35-42
2 PAAR

1.99

LUXE
WASHAND
diverse kleuren
100% katoen
16x21 cm

0.49

DOVE
BODYLOTION
diverse varianten
250 ml

1.69

BLU-RAY
SPEELFILMS
keuze uit zeer veel toptitels met 
sublieme beeld en geluidskwaliteit

STARTKABEL
SET
3 meter
geschikt voor 12V-24V, 
max 220A, 
16 mm2,
in handige 
opbergtas, 
onmisbaar in 
elk voertuig!

399

OPTISLIM
DIEETDRANK
aardbei of vanille, 425 gram, 
inclusief maatlepel, 
maaltijdvervangend product 
voor gewichtsbeheersing, 
voor 17 porties

349

ZENKER
SPRINGBAKVORM
tefl on anti-aanbaklaag
ca. 26 cm

329

FLEECE
VEST
dames en heren
diverse kleuren
maten M-XXXL

IMPULS
SCHAKELKLOK
24-uurs timer, 
per half uur 
instelbaar

AMBI PUR
LUCHTVERFRISSER
uitzoeken!

599

179

089599

KINDER
SPEELSETS
Hello Kitty keuken, 
Black & Decker werkbank
ca. 60 cm hoog of 
speelset kasteel, 
piratenschip of boerderij
urenlang speelplezier 

279

995

199

LUXE
BADDOEK
diverse kleuren
100% katoen
60x110 cm

HEGRON BAD- 
& DOUCHECREME 
diverse varianten
verzachtend

2 PAAR

2 LITER

ZOEK UIT

BEKIJK DE VIDEO OP ACTION.NL

159

Vanaf startverpakking 0.89
navul elektrisch 2.29
navul refresh 2.29
starterset refresh 2.99
navul 3 volution 2.99

   Het grootste
  assortiment 
 voor de 
laagste prijs

EUROPESE 
TOPKWALITEIT 
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Cloeck & Moedigh NJBB 
Man-Vrouw toernooi

jeu de boules

Voor dit toernooi hadden zich 26 doubletten 
ingeschreven, 12 doublets van onze eigen 
vereniging, aangevuld met 13 doublets uit de 
regio en 1 doublet vanuit België, zodat er nog 
een internationaal tintje aan werd gegeven. 

Om 10 uur gingen de wedstrijden van start en 
na verloop van tijd ging het zonnetje steeds 
meer schijnen. Er moesten 5 wedstrijden wor-
den gespeeld. Nadat 3 wedstrijden waren ge-
speeld waren er nog 4 doublets ongeslagen 
waaronder onze eigen doubletten Karel Kreij-
veld/Gerrie vd Rijdt en Bas in ’t Zandt/Jeanne 
vd Brand op de plaatsen 1 en 2, het doublet van 
Andre Abdoela uit Schijndel op plaats 3 en op 
plaats 4 het Belgische doublet Ielegems. De 4e 
wedstrijd werd ook weer gewonnen door deze 
doublets waarbij het Belgisch doublets wel naar 
de 1e plaats opschoof. De 5e wedstrijd moest 
uiteindelijk de beslissing brengen. Het doublet 
van André Abdoela wist deze met 13-3 te win-
nen en het Belgisch doublet met 13-7. Het dou-
blet Karel Kreijveld/Gerrie vd Rijdt won nipt met 
13-12 en het doublet Bas in ’t Zandt/Jeanne vd 
Brand verloor deze met 2-13 maar eindigden 
toch nog op een verdienstelijke 5e plaats. 

Uitslag:
1e. André Abdoela/Nathalie te Boekhorst (Wij 
Liggen/’t Lover) 5 +35 
2e. Steven Ielegems/Cindy v. Bogaart (PC Lier 
België )  5 +32
3e. Karel Kreijveld/Gerrie vd Rijdt (Cloeck & 
Moedigh) 5 +26
4e. Wim vd Rijdt/Anja in ’t Zandt (Cloeck & 
Moedigh)  4 +10

5e. Bas in ’t Zandt/Jeanne vd Brand (Cloeck & 
Moedigh) 4 +9
6e. Antoon v/d Brand/Gerda vd Brand (Plop 
Uden ) 3 +14

Martin Gerritsen wint zondagmiddagtoernooi
Op de laatste en 6e speeldag van dit toernooi 
was de winst voor Wim vd Rijdt (3 +23). Op de 
2e plaats volgde Mien vd Velden (3 +16) en 3e 
werd Thea Nouwens (3 +14). Met 2 winstpar-
tijen kwam op plaats 4 Trudy vd Hagen (2 +11) 
en op plaats 5 Albert vd Loo (2 +10). In de top 
van het klassement eindigden met 10 punten 
resp. Martin Gerritsen, Gerrie vd Rijdt en Wim 
vd Rijdt. Daar Martin Gerritsen meer eerste 
plaatsen (2) had gewonnen dan beide andere 
spelers (1) ging de wisselbeker naar hem toe. 
Uitslag: 1. Martin Gerritsen +10, 2. Gerrie vd 
Rijdt +10, 3.Wim vd Rijdt +10, 4. Jan vd Loo 
+5, 5. Toos Sanders +5, 6. Albert vd Loo +5. 

Nummers 1 t/m 3 Man-Vrouw toernooi

Martin Gerritsen winnaar zondagmiddagtoernooi

Annelieke Stoop 
presteert goed in Aken

paardensport

Afgelopen weekend heeft Annelieke Stoop 
deelgenomen aan de All Nations Cup in Aken 
(Duitsland). Dit is het evenement van het jaar 
waar de beste ruiters afkomstig uit heel Eu-
ropa met hun Arabische Volbloedpaarden aan 
deelnemen. 

Op zaterdag werd er gestart in de proef A. 

Met Progress Ysabella 
moest Annelieke als 
derde starten en er 
werd meteen een goe-
de, foutloze proef neer-
gezet. Deze werd maar 
liefst beloond met 7,5 
punten. Progress Amira 
Lazize had helaas wat 
last van spanning maar 
wist alsnog 7,0 pun-
ten te scoren. Uitein-
delijk waren de scores 
bekend en van de 21 
deelnemers heeft Pro-
gress Ysabella de over-
winning behaald. Met 
Progress Amira Lazize 
werd een vijfde prijs 

behaald in dezelfde klasse. Op zondag werd er 
gestart in de proef L op trens. In deze groep 
van maar liefst 23 deelnemers wonnen Anne-
lieke en Progress Ysabella een 3de prijs met 6,6 
punten. Op beide dagen was Annelieke de bes-
te Nederlander van deze klassen en uiteindelijk 
heeft het landenteam Nederland een Overall 
3de plaats behaald.

Open Dag

      

De dierenarts doet de deur open!

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

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

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

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

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

Medewerkers en dierenartsen 
Dierenartsenpraktijk Schijndel - Sint Oedenrode

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

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

Mededeling voor cliënten van 
dierenartsenpraktijk sint-oedenrode:

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

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

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

.

Mededeling voor cliënten van 
dierenartsenpraktijk sint-oedenrode:

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

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

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

.

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

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

Dierenartsen hebben veel in huis voor groot en klein en laten dat graag zien.  
Op Zaterdag 4 oktober 2014 is het landelijke open dag bij dierenartsenpraktijken. 
Dierenartsenpraktijk Schijndel - Sint Oedenrode doet hier natuurlijk ook weer aan mee! 

Wilt u graag weten wat een dierenarts zoal doet, komt u dan zaterdag 4 oktober 
2014 naar onze locatie aan de Kortestraat 1 te Sint Oedenrode of naar onze locatie 
in Schijndel, Bunderstraat 22. U heeft dan de gelegenheid om een kijkje  achter de 
schermen te nemen  bij de verschillende diersoorten zowel  groot als  klein.

De locatie St. Oedenrode  is geopend van 10.00 – 16.00 uur en 
de locatie Schijndel van 12.00 - 16.00 uur.

•  U kunt deelnemen aan een rondleiding of zelf een kijkje nemen in en om de praktijk.
•  Verder zijn er diverse demonstraties  zoals  echo bij de hond, scopie bij het paard, 

fysiotherapie bij het paard, demonstratie voltige, behendigheid met honden en 
een demonstratie van Police Dog. 

•  Ook zijn er diverse activiteiten, waaronder paard/ponyrijden, knuffeldierenspreek-
uur  en schminken.         

• Er zullen verschillende diersoorten te zien zijn zowel groot als klein.
•  Voor de aanvangstijden m.b.t. de demonstraties en activiteiten zie 
www.dapstoedenrode.nl  en www.dapschijndel.nl .

U bent  van harte welkom.
Tot zaterdag 4 oktober 2014 !

Medewerkers en dierenartsen 
Dierenartsenpraktijk Schijndel - Sint Oedenrode
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DIT WEEKEND GEBEURD HET!
Houd ons en de kranten in de gaten!

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel  /  T. 0499 - 479 508 / www.mo-el.nl

• Exclusief assortiment stoelen

• Gordijnen en PVC vloeren

• Verrassend en eigentijds 

• Sfeervolle geschenken

• Gratis interieuradvies

Voorinschrijving Maiscross 
Sint-Oedenrode 

motorcross

     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

Maiscross Sint-Oedenrode is een 
bijzonder motor- en brommercros-
sevenement welke plaatsvindt op 
zondag 23 november 2014. Deelna-
me kan door online voorinschrijving 
op donderdag 16 oktober 2014 om 
18:00u of, wanneer er nog plaats is, 
zaterdag 22 november of zondag 23 
november.

Na enige tijd van radiostilte volgt 
hier het volgende bericht omtrent 
het motor- en brommercross eve-
nement Maiscross Sint-Oedenrode 
2014. In het vorige bericht vroeg de 
organisatie om je te laten horen voor 
deelname, sponsoring of mening. 
Het kan melden dat ze verrast was 
door het aantal aangemelde vrijwil-
ligers en de hoeveelheid enthousi-

asme van velen over dit evenement. 
Daarnaast hebben ze in de omge-
ving van de locatie geïnformeerd. 
Ook hier kon de organisatie weer op 
vele positieve reacties rekenen. Ook 
de gemeente was positief gestemd, 
welke de benodigde evenementen-
vergunning heeft verleend. 

De voorbereidingen zijn dan ook al 
in volle gang. Verschillende bedrijven 
hebben hun support aangeboden in 
de vorm van sponsoring. Daarvoor is 
de organisatie hen dankbaar. Tevens 
hebben verschillende namen uit de 
motorcrosswereld zich gemeld zoals 
Hans Vogels en Jan van Hastenberg. 
Dit geeft aan dat een dergelijk eve-
nement inderdaad een breed draag-
vlak heeft in de omgeving.

Deelname aan de maiscross is voor 
alle leeftijdscategorieën mogelijk. 
Kijk voor alle klassen waarvoor je 
kan inschrijven op de website! Ze 
roepen hierbij dan ook iedereen 
(met name de echte hobby rijders) 
op om de datum waarop je je online 
kan voorinschrijven in de agenda te 
zetten: donderdag 16 oktober 2014 
om 18:00u. Ook als je nog niet vaak 
gereden hebt en geen lid bent van 
een club of bond kun je deelname 
door middel van een MON dagver-
zekering. Voor alle exacte details kun 
je uiteraard terecht op de website of 
een e-mail sturen. 
www.ganghouwers.nl

BMX wedstrijden in Volkel en 
Berlicum

bmx

Zaterdag 17 september hebben Bas 
en Ilse Verhagen mee gedaan aan 
een Interclub wedstrijd in Volkel. 

Bas reed mee in de categorie boys 
11/12 jarigen. Hij werd 3 x 1e in de 
manches. Ook in de finale snelde hij 
naar een 1e plek. Ilse reed bij de girls 
14+ en werd in de manches 3 x 2e. 
Tijdens de finale wist ze zelfs 1e te 
worden.
 
Een dag later hebben de rijders A.K. 
gereden in Berlicum. Bij de  eigen-
klasse boys 11-jarigen werd 
Kyro van Schijndel 3 x 3e in de 
manches. In de kwartfinale werd hij 
eveneens 3e, in de halve finale 4e en 
in de A-finale 3e. Bij de openklasse 
boys 10/11 jarigen werd Kyro 3 x 
1e in de manches, in de kwartfina-
le 2e en in de halve finale 5e. Bas 
Verhagen reed zijn wedstrijden in 
de eigenklasse 11/12 jarigen. Tij-
dens de manches pakte hij 3x een 
4e plaats. In de kwartfinale kwam 
hij als 5e over de streep. In de open-
klasse boys 10/11 jarigen werd Bas 
in de manches 1e,3e en 1e. In de 
race van de kwartfinale werd hij 
3e, in de halve finale 4e en in de fi-
nale 8e. Wessel van Dijk reed in de 

eigenklasse  boys 13jarigen. In de 
manches werd hij 2e,2e en 3e. In de 
kwartfinale werd hij 2e, in de halve 
finale 3e en in de A-finale 4e. Bij de 
openklasse boys 12/13 jarigen werd 
Wessel 3e,2e en 2e in de manches, 
3e  in de kwartfinale, 3e in de halve 
finale en 6e in de finale.
Ilse Verhagen deed ook mee. Zij 
reed in de openklasse 14/15 jarigen 
en werd 3 x 6e in de manches, in de 
eigenklasse girls 14-jarigen 2 x 5e. 
Koen van der Wijst liet zich van een 
goede kant zien in de eigenklasse 
boys 17+. Hij werd in de manches 
1e,2e en 2e. In de A-finale pakte hij 
ook een 2e plaats. In de openklasse 
boys 16+ werd Koen 3 x 2e in de 
manches, in de halve 2e en in de fi-
nale viel hij jammerlijk.
Lex Veldt reed in de eigenklasse 
boys 11/12 jarigen en werd in de 
manches 3e,4e en  4e. In de kwart 
finale kwam hij niet verder dan een 
5e stek. In de openklasse 10/11 jari-
gen werd Lex 3 x 3e, in de
Kwartfinale 4e en in de halve finale 
strandde hij op een 7e plaats. Alex 
Veldt reed bij de cruissers all
En werd in de manches 7e,6e en 7e. 
In de B-finale werd hij uiteindelijk 
5e.

Ilse Verhagen

Bas Verhagen

Clubkampioenschappen TV de 
Kienehoef succesvol verlopen

tennis

Vanaf maandag 15 september tot 
afgelopen zondag 28 september is 
door veel leden van TV de Kiene-
hoef gestreden om de titels in ver-
schillende categorieën en niveaus 
tijdens de L. van den Biggelaar 
installatietechniek clubkampioen-
schappen. 

De weergoden waren de tennissers 
op twee dagen na gigantisch goed 
gezind. Met het kwik op 20 graden 
Celsius op de finalezondag zaten vele 
toeschouwers naast de kant om de 
eigen favorieten aan te moedigen. In 
de hoogste categorie t/m 17 bij de 

jeugd was het ni-
veau hoog. Simon 
Tersmette won 
verrassend van zijn 
grote angstgeg-
ner Koen van de 
Oever in 2 sets. 
Bij de jeugd t/m 
14 wist Ruben 
Plaat winnend af 
te sluiten tegen 

Rik van de Koevering. 
Hopelijk breken ze snel door, zodat 
Evert Pluk eindelijk bedwongen gaat 
worden. Evert hoopt op acht opeen-
volgende enkel titels, hij is sinds zon-
dag op vijf gekomen. Zijn vijfde titel 
won hij in een (te) heet duel met een 
tumultueus einde, door winnend af te 
sluiten tegen Frank van Gils. Hopelijk 
worden volgend jaar de supporters 
getrakteerd op een verbeterde versie 
van de finale.  De heren dubbel werd 
een prooi voor Alex Quinten en Koen 
van Kessel. Robbert van Hout en 
Christian de Groot wisten de man-
nen bijna door de knieën te krijgen. 
Echter, na een stroeve start in set 3 

wisten Alex en Koen het duel alsnog 
in hun voordeel te beslechten. De 
mixtitel werd gewonnen door Tjelka 
Raaijmakers – Blok en Koen van Kes-
sel. Zij wonnen in twee sets van Si-
mone van Sinten – V/D Heijden en 
Bart v/d Rijt. De organisatie gaat 
ervanuit dat er volgende jaar meer 
koppels meedoen in de mix. Trots 
is de club op eigen jeugd van 4 tot 
9 jaar oud. Vele ouders kwamen 
afgelopen zondag hun kroost aan-
moedigen. Het was een geweldige 
ochtend. Kijk voor alle winnaars op 
www.mooirooi.nl.

De club bedankt alle vrijwilligers, 
sponsoren en spelers. Speciale dank 
aan Joost van de Biggelaar, de trou-
we hoofdsponsor en Ad van der 
Heijden, wethouder van gemeente 
Sint-Oedenrode voor het uitreiken 
van de prijzen. Volg alle activiteiten 
via de website, facebook en twitter. 
Binnenkort wordt het altijd succes-
volle MooiRooi-kind/oudertoernooi 
weer georganiseerd op 7-8-9 novem-
ber. Schrijf je in!!! 
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

SKI & SNOWBOARD ONDERHOUD
NIEUW: MONTANA WAXFUTURE INFRAROODWAXEN, HET SUMMUM IN WAXTECHNOLOGIE, 

VOOR OPTIMAAL GLIJVERMOGEN EN DRAAICOMFORT!

NU SKIONDERHOUD VANAF 9,95
& SNOWBOARDONDERHOUD VANAF 19,95

OPRUIMING
SKI’S, SKISCHOENEN, SNOWBOARDS 

COLLECTIE 2013-2014 TOT

50%
KORTING

ALLE 
BEURTEN

10,-
KORTING

KV Rooi pakt belangrijke punten 
tegen VVO

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

Na het verlies van vorige week in 
de uitwedstrijd tegen Stormvogels 
had KV Rooi afgelopen zondag wat 
goed te maken.

VVO opende direct de score met 
een vrije bal. KV Rooi had hier echter 
direct antwoord op door twee keer 
te scoren 2-1. Daarna werd er door 
Rooi weer een persoonlijke fout ge-
maakt waardoor VVO met een be-
nutte strafworp de stand weer gelijk 
wist te trekken. Rooi was hierdoor 
gewaarschuwd en moest ervoor 
zorgen dat deze overtredingen niet 
meer gemaakt zouden worden. Toch 
kreeg VVO bij een 3-3 stand weer 
een strafworp en wist zo een voor-
sprong te pakken, 3-4. Gelukkig 
kreeg Rooi hierna meer vat op de 
wedstrijd en kon zelf de voorsprong 
overnemen door drie keer te scoren, 
6-4. Nog voor rust werd dit uitge-
bouwd tot een voorsprong van drie 

punten, 8-5.
Door een wat langere rust dan ge-
bruikelijk - door een blessure van de 
scheidsrechter - was het voor Rooi 
zaak om de tweede helft direct te 
herpakken zoals ze de eerste helft 
geëindigd waren. Toch was het VVO 
die het eerst wist te scoren. VVO 
had duidelijk gebruik gemaakt van 
de rust om orde op zaken te stellen 
en kwamen de tweede helft terug in 
de wedstrijd. Rooi kreeg steeds meer 
moeite om de wedstrijd in handen 
te houden en VVO kwam dan ook 
langzaam dichterbij. Met nog maar 
acht minuten te spelen werd het 
zelfs 11-10 en moest Rooi alles op 
alles zetten om VVO niet langszij te 
laten komen. Gelukkig lukte het de 
dames om de laatste minuten van de 
wedstrijd nogmaals alles te geven en 
werd de wedstrijd zo veilig gesteld 
door nog 3x te scoren. Eindstand 
14-11.

Nieuwe sporttassen voor KV Rooi 
midweek 1

De dames van KV Rooi midweek 1 
hebben nieuwe sporttassen gekre-
gen dankzij sponsor Bergenhuizen 
Timmerwerken. De speelsters dan-

ken Hans Bergenhuizen hiervoor.

Met nog een paar wedstrijden te 
gaan, maakt midweekteam 1 van 

K.V. Rooi kans om kampioen te 
worden op woensdag 8 oktober. De 
wedstrijd begint om 20.00 uur, op 
locatie De Kienehoef. 

Joice vd Brand, Marie jose Boonman, Debby v Berkel, Angela Brands, Bernadette 
de Koning, Daisy Heijmans. Boven: Hans Bergenhuizen, Jeanne v Roosmalen, 
Anita v Zoggel, Monique Muller, Marleen Sonnemans,  Daniëlle Marinus.

Odisco 1 scoort gemakkelijk
Odisco 1 speelde afgelopen zondag 
thuis tegen ELKV uit Etten-leur. Na 
de wedstrijd van vorige week moest 
er gewonnen worden. 

Odisco begon goed aan de wedstrijd 
en was enorm fel, dit resulteerde in 
een 4-1 voorsprong binnen 5 minu-
ten. Marlon van Heeswijk, Marieke 
van Heeswijk, Meike Leenderts en 
Michelle van Heereveld waren de 
doelpuntenmaaksters. Hierna werd 
Odisco wat slordiger en speelde vaak 
te gehaast. Zo stond na 26 minuten 
de stand van 6-4 op het scorebord 
via Meike Leenderts en Dena Essens. 
ELKV scoorde hierna wat makke-
lijker, maar Odisco wist hier steeds 
op te antwoorden. Via 2x Meike 
Leenderts en Myrthe van Heereveld 
kon er gerust gaan worden met een 
stand van 9-7. 

In de rust werd besproken rustiger 
aan te vallen en de bal meer het 
werk te laten doen. Verder moesten 

de dames meer de acties op de juiste 
momenten maken en meer druk ge-
ven in de verdediging. Na rust ver-
slapte Odisco wat en lieten de da-
mes ELKV langszij komen 9-9. In een 
time out werd de dames nog eens 
verteld feller te zijn en vooral meer 
druk te geven in de verdediging. Dit 
werd keurig opgepikt en uitgevoerd 
door de dames. Via Marieke van 
Heeswijk, Dena Essens en Myrthe 
van Heereveld werd de stand snel op 
12-9 gezet. Verdedigend stond het 
nu beter en aanvallend werd rustiger 
gespeeld. Hierdoor kon via 2x Meike 
Leenderts, Myrthe van Heereveld en 
Marlon van Heeswijk de eindstand 
op 16-11 gezet worden.
Odisco speelde met vlagen heel 
goed maar was soms te gehaast en 
slordig waardoor ze in de problemen 
kwamen. Door uiteindelijk gemak-
kelijk te scoren kwam de overwin-
ning nooit echt in gevaar. Volgende 
week speelt Odisco uit tegen de 
koploper Diosa in Balgoij.

KV Nijnsel 1 te sterk voor Korloo
Het team begon met opgeheven 
hoofd aan de wedstrijd tegen deze 
nieuwe tegenstander. Op basis van 
eerdere resultaten moest winst the-
oretisch gezien haalbaar zijn.

Nijnsel begon fel aan de eerste aan-
val en na een aantal snelle combi-
naties mikte Nicole de Koning al in 
de eerste minuut raak. De daarop-
volgende minuten bleven de kansen 
aan de zijde van Nijnsel, maar miste 
de bal het gat van de korf. De da-
mes uit Loosbroek wisten de verde-
diging van Nijnsel met hun verras-
sende aanvalstactiek niet van de wijs 
te brengen. Na tien minuten schoot 
Marlou van der Vleuten de bal van 
afstand strak door de gele mand, 
2-0. Na uitname van de bal door 
Korloo werd deze al gauw weer on-

derschept en door een goede schijn-
beweging van Susan Witlox werd 
de tegenstander uit balans gebracht 
wat een open kans voor Nijnsel op-
leverde en zij daarmee op een 3-0 
voorsprong kwamen. Even leek het 
een gemakkelijke pot te worden, 
maar toen Korloo twee maal van af-
stand raak schoot, sloeg de paniek 
een beetje toe. Aanvallend werden 
er meer fouten gemaakt en  leverde 
een fout in de verdediging ook nog 
eens een derde doelpunt voor de te-
genstander op. Nijnsel probeerde de 
koppen erbij te houden om de wed-
strijd niet uit handen te geven en dit 
werd uiteindelijke beloond met nog 
drie treffers van afstand. Nog een 
verdedigingsfout leverde voor Kor-
loo vlak voor rust nog een strafworp 
op waardoor met 6-4 het rustsignaal 

klonk.
De tweede helft was slechts enkele 
minuten oud wanneer de sterk spe-
lende A-junior Kelly van Kessel zich-
zelf vrijspeelde en een doorloopbal 
bovenhands keurig afrondde. Direct 
daarna wist zij zich nogmaals te ont-
trekken aan haar tegenstander en 
schoot ook van afstand raak. Het 
vertrouwen onder de speelsters van 
Nijnsel was weer helemaal terug en 
ondanks nog een tweetal doelpun-
ten van Korloo zorgden Anne Sijbers, 
Myrna Foolen en Sandra Verhagen 
ervoor dat de ruime voorsprong 
bleef en daarmee ook de twee dik-
verdiende punten. Doelpunten: San-
dra Verhagen, Marlou van der Vleu-
ten, Myrna Foolen, Kelly van Kessel 
(2x), Nicole de Koning, Anne Sijbers, 
Susan Witlox (1x).
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voetbal Welkomstgeschenk voor nieuwe 
leden v.v. Nijnsel/TVE Reclame
In april 2013 is in samenwerking 
met de KNVB een start gemaakt 
met het bepalen van de DNA van de 
club. Vragen zoals “Wat voor club 
is vv Nijnsel/TVE Reclame?”, “Wat 
zouden we kunnen of moeten zijn?” 
“Hoe kunnen we de betrokkenheid 
van de leden vergroten?” zijn in het 
proces aan de orde geweest.

De antwoorden en ideeën op deze 
vragen zijn uitgezet in een projec-
tenelftal. Eén project uit dit elftal 
was het samenstellen van een wel-
komstgeschenk voor nieuwe leden 
(jeugd- en seniorleden). Een tweetal 
vrijwilligers uit de DNA-werkgroep 
heeft dit project opgepakt, voorbe-
reid, uitgewerkt en gerealiseerd.

Voor de nieuwe seniorleden bestaat 
het geschenk uit een enveloppe ge-
vuld met informatie over de club, het 

clubblad, informatie over de vrien-
denclub en een paar tegoedbonnen.

Voor nieuwe jeugdleden hebben 
we een rugzak. Deze rugzak is be-
schikbaar gesteld door Albert van 
Stiphout, Bouwcoördinatie en TVE 
Reclame. Hiervoor onze oprechte 
dank. Naast de zaken uit de enve-
loppe zijn hier ook een kampioens-
foto, een paar voetbalkousen en nog 
meer tegoedbonnen ingestopt.

Op zondag 21 september, net voor 
aanvang van de wedstrijd van Heren 
1 tegen VOW, was het zo ver. De 
eerste rugzakken en enveloppen zijn 
door Arent van Dijk, voorzitter vv 
Nijnsel/TVE Reclame, uitgereikt aan 
de nieuwe jeugdleden en seniorle-
den, die zich vanaf 1 mei 2014 had-
den aangemeld (13 nieuwe leden 
waren aanwezig en 26 in totaal).

Ollandia voor derby naar Nijnsel
Zondag staat er voor Ollandia 
een van de vele derby’s op het 
programma. Hiervoor moet Ol-
landia naar sportpark De Eimert in 
Nijnsel. Volgens de trainer Theo 
Hageman gaat het gepromoveerde 
Nijnsel voor een periodetitel en 
hoopt op meer, maar het wordt 
door velen “kenners” gezien als 
een van de kandidaten voor het  
kampioenschap in klasse 4H. 

Met de voor betaald voetbal (ge-
speeld bij Eindhoven en Willem II) 
al op 24-jarige leeftijd afgekeurde 
Ruud vd Rijt in de gelederen is Nijn-
sel er dit seizoen nog sterker op 
geworden. Ollandia heeft zich met 
handhaving in de 4de klasse een 
ander doel gesteld. Gezien de doel-
stellingen van beide teams ligt de 
druk bij Nijnsel dat zeker haar thuis-
wedstrijden wil winnen en zal dat 

dan ook in de eerste derby binnen 
Sint Oedenrode zeker tegen Ollan-
dia willen waarmaken. Ollandia zal 
zich echter niet zomaar gewonnen 
geven en proberen om het de thuis-
club zo moeilijk mogelijk te maken. 
Supporters zijn natuurlijk van harte 
welkom om bij deze hopelijk mooie 
en spannende derby Ollandia te ko-
men steunen. 

ELEKTRISCHE BLADBLAZER
BGE 71

€ 99
ipv € 120

BENZINEBLADBLAZER
BGE 56

€ 249
ipv € 319
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PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Kay Verhagen
Ollandia

Afgelopen zondag was Kay 
Verhagen 'Pupil van de Week' bij 
Ollandia1-Herpinia1. Kay is 8 jaar 
oud en hij woont samen met zijn 
zussen Christy en Silke in Olland. 

Hij zit in groep 6 van Bs De 
Sprongh. Gym vind hij leuk en de 
taallessen vind hij minder leuk. La-
ter wil Kay naar het Elde College. 
Hij hoopt voetballer of boer te wor-
den. Wellicht word hij even goed 
als Arjen Robben of Robin van 
Persie. Kay voetbalt in het leuke 
team van de E2. Als spits speelt 
hij graag wedstrijden. Zijn favorie-

ten binnen Ollandia zijn  Wilbert, 
Robert en Haico. PSV en Fc Barcelo-
na zijn Kays favoriete voetbalclubs. 
Messi en Ronaldo vind hij goede in-
ternationale profvoetballers.

Kelvin van den Brand
VV Nijnsel / TVE Reclame

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

‘Ik ben Kelvin van den Brand, 8 jaar 
en zit in groep 5. Samen met mijn 
ouders en mijn grote zus Anouk 
woon ik in Nijnsel.

Voetbal is mijn grootste hobby. 
Sinds mijn vijfde voetbal ik bij VV 
Nijnsel. Dit jaar voetbal ik in de F1 
en heb ik een aantal superleuke 
trainers, waaronder mijn Papa en 
Freek. Ik vind het erg leuk om sa-
men met mijn team wedstrijden te 
spelen.

Papa, mama en mijn zus voetballen 
ook bij Nijnsel. We zijn dus regel-
matig op het sportpark te vinden. 
Mijn favoriete voetbalclub is PSV en 
natuurlijk VV Nijnsel. Jeroen Zoet 
vind ik een geweldige speler, maar 

mijn grote neef Axel kan er ook 
wat van. Zondag 5 oktober ben ik 
de ‘Pupil van de week’(gesponsord 
door metselbedrijf Twan Verbakel) 
tijdens de wedstrijd vv Nijnsel/TVE 
Reclame 1- Ollandia 1. Het belooft 
een spectaculaire middag te wor-
den. Dus kom allemaal kijken!

Myrthe van Venrooij
KV Rooi

SPEELSTER VAN DE 
WEDSTRIJD

SPEELSTER VAN DE 

Zondag 28 september was Myrthe 
van Venrooij Speelster van de Wed-
strijd bij KV Rooi. Myrthe speelt 
sinds een jaar korfbal bij de ver-
eniging. Ze speelt samen met haar 
vriendinnen in team D2. Ze vindt 
korfbal leuk om te doen en is altijd 
aanwezig op de training en bij de 
wedstrijd. Myrthe was enthousiast 
dat ze Speelster van de Wedstrijd 
mocht zijn. De eerste doorloopbal 
die ze mocht nemen in de wedstrijd 
van het senioren-1 team miste ze 
helaas. De rest van de wedstrijd 

had ze het druk om het scorebord 
bij te houden want KV Rooi speelde 
tegen V.V.O. en wist te winnen met 
14 – 11. 

Kermiswedstrijd d'n Toel Bokaal
Onder prachtig weer werd zaterdag 
gevist in Olland, een kermiswed-
strijd van HSV het Hoefijzer om d’n 
Toel bokaal.

Er waren 21 deelnemers, wat een 
goede opkomst was. De vangst viel 
echter tegen. Uitslag: 1. Jos Essens 
(1752gr) 2. Peter van de Nieuwen-

huizen (1125gr.) 3. Paul van de 
Pasch (379  gr.)
Uiteindelijk was d' n Toel Bokaal 
voor Jos Essens. Hij blijft dus in Ol-
land.  Op zaterdag 11 oktober is de 
jaarlijkse prijsuitreiking in de Dorps-
herberg. Voorafgaand aan rikken en 
jokeren. Aanvang 20.00 uur. Alle le-
den zijn welkom.

vissen

Roois team voltooit 
Duchenne Heroes

Vorige week hebben Peter van den 
Broek en Jeroen Voorbij (eigenaar 
van Bikecenter Rooi) Duchenne 
Heroes gereden. Duchenne Heroes 
is dé mountainbike uitdaging van de 
Benelux. Dit evenement werd dit jaar 
voor de negende keer georganiseerd.  
Peter was al lange tijd bezig om zich 
voor te bereiden op dit evenement 
toen Jeroen, die in het verleden in-
ternationale cross country mountain-
bike wedstrijden reed en enthousiast 
geworden door de verhalen over Du-
chenne Heroes, besloot om zich aan 
te sluiten. 

Op zondag 14 september vertrok-
ken Peter en Jeroen samen met 300 
andere Nederlandse en Belgische 
mountainbikers  vanuit het Noord-
Franse Givet om 7 dagen later en 
700 kilometer verder in Nijmegen 
aan te komen. In de 7 etappes van 
100 kilometer over onverharde we-
gen werden ook nog eens meer dan 
11 hoogte kilometers overbrugd en 
de route voerde onder andere langs 
plekken als Baraque Fraiture, La 
Roch-en-Ardenne, Aywaille, Spa, de 
Hoge Venen, de Brunsummerheide 
en het Duitse Reichswald. De bikers 

wielersport

Argo: Zwemmen
Komende zondag nemen de jonge 
zwemmers van de Wedstrijdgroep deel 
aan de 1e Minioren wedstrijd die ge-
houden wordt in zwembad ‘De Wiemel’ 
in Deurne. Aanvang 14.00 uur.

werden gedurende de week bijge-
staan door meer dan 100 vrijwilligers 
die er iedere dag  voor zorgden dat 
de deelnemers en het materiaal in 
goede conditie bleven. De finish was 
traditiegetrouw in Nijmegen, waar de 
bikers  in park Brakkenstein werden 
onthaald door familie, bekenden en 
kinderen met Duchenne. Een indruk-
wekkende en onvergetelijke ervaring 
voor allen.

Met dit evenement werd ruim 1 mil-
joen euro opgehaald voor het Du-
chenne Parents project. Deze stich-
ting zet zich in voor de genezing van 
Duchenne spierdystrofie. Een op dit 
moment nog dodelijke spierziekte 

die vooral jongens treft. Komend jaar 
wordt het evenement voor de tiende 
keer georganiseerd. Hopelijk staan er 
dan weer Rooise bikers aan de start.
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Nijnsel/TVE Reclame zakt voor de 
CITO-toets

voetbal

Nijnsel vertrok met een mooie, 
overtuigende overwinning op zak 
van afgelopen zondag naar Oss. En 
natuurlijk de intentie om daar een 
goed vervolg aan te geven. Het liep 
helaas anders. Aan de Klooster-
straat in Oss trapten beide teams 
on half drie af. De helft van de sup-
porters kwam uit Oss en de andere 
helft uit Nijnsel. De scheidsrechter 
kwam uit Escharen. Nijnsel/TVE Re-
clame speelde in het blauw en de 
gastheren in het groen/geel zodat 
de toeschouwers zich in een volière 
waanden.

Het startte allemaal een beetje rom-
melig. Veel kleine overtredingen, 
veel gefingeerde blessures, het 
schoot niet op. Balverlies aan beide 
kanten, passes die niet aankwamen. 
Voetbal kan heel simpel zijn, maar 
beide ploegen kozen voor gecom-
pliceerde oplossingen die niet het 
gewenste resultaat opleverden. Met 
de rust was het 0-0 en het publiek 
voelde zich alsnog geen winnaar.
Met name de thuisclub riep nogal 
wat irritatie op bij de scheidsrechter 
van dienst en dat leverde een aar-
dige dosis gele kaarten op. In de 
tiende minuut van de tweede helft 
kwam er eindelijk wat opwinding. 

Paul van der Rijt leverde een scherp 
aangesneden corner af die door  
Stefan Hulsen bij de eerste paal door 
een ferme kopbal werd verzilverd. 
Euforie. Maar die duurde niet lang. 
Een tegenstander uit je rug laten lo-
pen wordt gezien als een klassieke 
verdedigingsfout en die werd door 
de gastheren vakkundig afgestraft; 
1-1. Het paste in het beeld van de 
wedstrijd.

De rommeligheid van de eerste helft 
bleef voortduren na de thee. Nijnsel/
TVE Reclame had een licht veldover-
wicht maar het kwam nauwelijks 
dreigend in de zestien. Schoten van 
Nijnsel kant misten precisie en de 
uitbraken van de gastheren waren 
niet van gevaar ontbloot. Er waren 
enkele spelers van CITO die indi-
vidueel best tot aardige prestaties 
kwamen.
Om kwart over vier liepen de ge-
moederen in de dugout van CITO zo 
hoog op dat de leidsman een afkoe-
lingsperiode inlaste. Het ging over 
een uitgooi….
De trainer werd aanvankelijk met 
rood achter de hekken gestuurd 
maar na de afkoelingsperiode nam 
hij weer gewoon plaats in de dugout. 
Kortom, verwarring alom.

Niemand wist eigenlijk meer hoe 
lang de wedstrijd nog duurde en 
dit kwam de gemoedsrust van de 
Nijnselaren bepaald niet ten goede. 
Rond half vijf volgde er vanuit de 
Osse verdediging een verre trap 
naar voren. De Nijnselse verdediging 
wist daar niet adequaat op te reage-
ren zodat een CITO-speler plotseling 
een vrije doortocht had. Dit vond hij 
allemaal best prima, de uitstekende 
assistent-grensrechter Van Aarle rea-
geerde niet, en zo kwam de ontluis-
terende 2-1 op het scorebord. Nijnsel 
zette nog een wanhoopsoffensief(je) 
op maar zowel de scherpte als de 
overtuiging ontbraken. Nul punten 
waar er minimaal één op zijn plaats 
was geweest.

Coach Theo Hageman was kort in 
zijn commentaar: ‘Een drama. We 
liepen alleen maar achteruit te voet-
ballen en konden de schrik maar niet 
van ons afschudden, de meest sim-
pele dingen gingen fout. We lieten 
ons intimideren. Die punten geef je 
dus onnodig weg. Een slechte gene-
rale voor zondag maar goed, vaak 
volgt er op een slechte generale een 
goede uitvoering. We zullen klaar 
zijn voor Ollandia, we hebben wat 
recht te zetten….’

Boskant bindt NLC’03 aan de zegekar

Boskant boekte een regelmatige 
3-1 overwinning op NLC’03. De 
basis voor de zege werd in het eer-
ste half uur gelegd. Daarna was de 
wedstrijd meer in evenwicht, met 
kansen voor beide teams.

De Boskant aanhangers gingen er 
na ruim 20 minuten eens goed voor 
zitten. De inzet van Ron van Uden 
was door Brett Veldkamp net vol-
doende van richting veranderd om 
tussen keeper Fransen en een van 
de verdedigers van NLC’03 tegen 
de touwen te vliegen. Die treffer 
betekende de 2-0, dus het kon nog 
een mooie middag worden. Maar de 
doelpuntenmachine stokte. Uitein-
delijk vielen er in de resterende 68 
minuten slechts 2 doelpunten, één 
aan elke zijde.

Het team van NLC’03 moet zich rot 

geschrokken zijn van de start van de 
Boskanters. Al na 5 minuten stond 
de 1-0 op het scorebord. Na een 
aanval over rechts kreeg Frank van 
der Heijden de bal voor z’n voeten. 
De schuiver die volgde verdween 
onhoudbaar in de benedenhoek. 
Eén minuut later leek de 2-0 in de 
maak. Na een goede aanval over 
links kreeg Brett Veldkamp, na te-
rugleggen van Roy van der Linden, 
een goede kans. Z’n inzet eindig-
de op de doelman, waarna Daan  
Rovers de rebound hoog over 
schoot.  In de 17e minuut was er 
weer alarm in het NLC doelgebied. 
Na een snelle aanval van Boskant 
draaide Brett goed weg bij z’n di-
recte tegenstander, maar zag z’n 
inzet uiteenspatten op de paal. De 
doelman pakte ook zijn rebound. 
In de 22e minuut bouwde de thuis-
club de voorsprong uit. De inzet van 

Ron van Uden werd door Brett van 
richting veranderd en eindigde te-
gen het net: 2-0. Dat het slechts 2-0 
bleef lag vooral aan de afwerking bij 
de thuisclub. Eigenlijk heel plotseling 
veranderde het spelbeeld. De vrije 
trap die door Niels van Sonsbeek in 
de 42e minuut tegen de lat werd ge-
trapt was misschien wel de inleiding. 
De rebound was voor  Wouter Bijl, 
maar met een fantastische reactie 
wist Boskant keeper Tom van der 
Heijden z’n doel schoon te houden.

Na rust was de wedstrijd veel meer 
in evenwicht. Kwalitatief was het 
aan beide zijden wat minder, maar 
de inzet vergoedde veel. Toch wa-
ren de eerste kansjes voor Boskant, 
maar met de afwerking wilde het 
niet zo vlotten. In de 78e minuut 
kreeg NLC de beste kans van de 
middag. Na een goede aanval 
zag Tom plotseling twee aanval-
lers van NLC voor zich opduiken. 
Veel hoefde hij echter niet te doen, 
want Matthijs van Uden raakte de 
bal helemaal verkeerd. Boskant leek 
wakker geschud, de bal werd wat 
beter in de ploeg gehouden en er 
werden zelfs kansen gecreëerd. Tot 
opluchting van alles wat Boskant 
heette, werd een van die kansen, na 
een snelle aanval via Daan Rovers, 
uiteindelijk droog binnengeschoten 
door Brett: 3-0. De wedstrijd was 
gelopen. NLC’03 ging op zoek naar 
een treffer. Die kwam er uiteinde-
lijk, ruim in blessuretijd, toen een 
voorzet van rechts werd binnenge-
schoten: 3-1. Volgende week staat 
er voor Boskant 1 een derby op het 
programma.  Om 14.30 speelt Bos-
kant uit tegen DVG, dat op dit mo-
ment samen met Ollandia en SES de 
ranglijst aanvoert. 

KUIJTEN
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Rhode verliest kansloos van Avanti’31 

In een uitermate zwakke wedstrijd 
van Rhode-zijde was het voor een 
feller en beter combinerend Avanti 
niet moeilijk de punten mee naar 
Schijndel te nemen. 

Binnen twintig minuten was de strijd 
beslist. In de twaalfde, de zestiende 
en de negentiende minuut scoorde 
een effectief spelend Avanti. De 
goals waren overigens een afronding 
van fraaie aanvallen. Een voetbalwet 
zegt:  je voetbalt zoals een tegen-
stander het toelaat. Avanti overvleu-
gelde Rhode van alle kanten, of te 

wel Rhode was niet bij machte Avan-
ti af te stoppen. 

Met een 0-3 ruststand was de wed-
strijd in feite na één helft beslist. Ze-
ker toen de 0-4 in de achtenveertig-
ste minuut op het scorebord stond 
was duidelijk dat Avanti met de volle 
buit zou vetrekken en was het af-
wachten hoe groot de nederlaag zou 
worden. Avanti geloofde het  wel na 
de 0-4 voorsprong en Rhode bleef 
machteloos waardoor er geen veran-
dering meer in de stand zou komen.
Voor meer info zie: www.rhode.nl.

Ollandia verplaatst schiettent 
naar sportpark

Onder een stralende zon, het ge-
luid van de Ollandse Dorpskapel op 
de achtergrond en met oliebollen 
geur over het veld trekkend moest 
Ollandia aan haar wedstrijd tegen 
Herpinia beginnen. Iedereen bij Ol-
landia was er zich van bewust dat 
een overwinning vandaag het ker-
misfeest alleen maar zou vergroten. 

De vele aanwezige toeschouwers 
dachten in de eerste helft gekeken te 
hebben naar de schiettent op de ker-
mis. Zo was het al in de 3e min. dat 
een schot van Gerben Voets op een 
zeer gelukkige wijze door de keeper 
kon worden gekeerd en in de 6e min. 
dat een schot van Ronny Thomassen 
net langs het doel ging. Echter een 
goal kon niet uitblijven en zo was 
het in de 8e min. dat een prachtig 
gegeven voorzet van Stefan Erven 
direct door zijn broer Robert op de 
bekende pantoffel werd genomen 
en in het net verdween. De aanval-
len gingen maar door en mede door 
een stabiel middenveld en een goed 
gepositioneerde defensie was er 
voor Herpinia niets te halen. Zo was 
het in de 28e min dat uit een corner 
de bal door Robert Erven werd te-
rug gekopt op de klaarstaande Wil-
liam Bekkers, die de bal direct op de 
slof nam en het net voor de tweede 
keer die middag liet trillen. In de 36e 
min. was een doorspeelbal van Wil-
liam Bekkers naar Jan Wouters de 
aanzet voor een geweldige spurt 
richting Herpinia goal. Jan liet ieder-
een zijn zolen zien en maakte het op 

een geweldige manier af. 3-0. De 
kermiskoek was hiermee echter niet 
op en 3 min. later was het een sterk 
opkomende Jan Wouters die de vrij-
lopende Robert Erven op het juiste 
moment aanspeelde en hem zo de 
gelegenheid gaf om zijn tweede goal 
te maken: 4-0. Door Ollandia werd 
met een goed gevoel de kleedkamer 
opgezocht voor de “nu nog” warme 
thee?

In de tweede helft was de wedstrijd 
gespeeld en werd er door iedereen 
getracht zonder kleerscheuren het 
veld te verlaten. Het was dan ook 
jammer dat een forse overtreding  
door Paul Sweep op Stefan Erven te-
recht door de scheidsrechter bestraft 
moest worden met een directe rode 
kaart. 
Buiten de wissels om bij Ollandia, 
Sietse de Jong kwam binnen de lij-
nen voor Paul van Driel en de jonge 
talenten Gerben Dankers en Tom de 
Beer voor respectievelijk Robert Er-
ven en William Bekkers, was het een 
kwestie van uitspelen.  Alhoewel een 
prachtige actie van Gerben Dankers - 
hij passeerde drie verdedigers en kon 
alleen maar gestopt worden met een 
overtreding - meer had verdiend.

Nu er in de tweede helft niet meer 
werd gescoord konden de spelers 
van Ollandia de schiettent weer af-
breken en netjes op het kermister-
rein terug gaan plaatsen. Dat dat die 
middag, en avond, ook is gebeurd 
zal voor niemand een verrassing zijn.
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Uitslagen

VV Boskant

Uitslagen senioren
Boskant 1-NLC’03 1 3-1
Oss’20 3-Boskant 2 8-1
Avesteyn 5-Boskant 3 2-5
Boskant 4-DVG 6 8-0
Boskant 6-WEC 7 1-2
ELI VR2-Boskant VR1 1-3

Uitslagen jeugd
Boskant A1-Blauw Geel’38 A3 1-3
Sparta’25 B2-Boskant B1 1-3
Boskant C1-Gemert C5 5-1
Boskant D1-Schijndel D3 10-0
Gemert E4-Boskant E1 7-0
Boskant F1-Blauw Geel’38 F6 2-3
Essche Boys mini F1-Boskant F2 4-10

Programma senioren zo 5/10:
DVG 1-Boskant 1 14.30u.
Boskant 2-Gemert 4 11.30u.
Boskant 3-Sparta’25 7 12.00u.
Erp 7-Boskant 4 12.00u.
WEC 6-Boskant 5 10.00u.
Avanti’31 10-Boskant 6 10.00u.
Boskant VR1-Festilent VR2 10.00u.

Programma  jeugd za 4/10:
Schijndel A2-Boskant A1 v.13:45u.
Nijnsel B1–Boskant B1 v.11:45u.
Ollandia C1G–Boskant C1 v.12:15u.
Ollandia D1G–Boskant D1 v.11:15u.
Blauw Geel ’38 E5–Boskant E1 v. 8:30u.
Boskant F1–SCMH F1 a.10:30u.
Boskant F2–DVG mini F2 a.10:30u.

Ollandia

Uitslagen senioren:
Ollandia 1-Herpinia 1 4-0 
ELI 3-Ollandia 2   7-2
Rhode 9-Ollandia 3   3-2
Ollandia VE1-Irene VE1   2-2
Fc De Rakt VR1-Ollandia VR1   4-1

Uitslagen jeugd: 
Ollandia C1-Blauw Geel C6   0-5
Avanti’31  D2-Ollandia D1   1-2
Ollandia E1- Blauw Geel E5   7-0
Blauw Geel E7-Ollandia E2   1-4
Ollandia F1-ASV’33 F3   0-7
DVG MF2-Ollandia MF1   4-6

Programma senioren zo 5/10: 
Nijnsel/TVE 1-Ollandia 1   14.30u
Ollandia 2-DVG 3   11.00u
Ollandia 3-Heeswijk 7    13.00u
Ollandia VE1-EVVC  VE1   10.00u
VOW  VR2-Ollandia VR1   10.00u

Programma jeugd za 4/10: 
Ollandia A1-Rhode A3   14.30u
Ollandia C1-Boskant C1   13.30u
Ollandia D1-Boskant D1   11.30u
Irene E1-Ollandia E1  v:8.30u
Ollandia E2-Erp E4   9.30u
Boerdonk F1-Ollandia F1  v:10.00u
Ollandia MF1-ODC  MF4   9.30u

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen senioren:
Cito 1 - Nijnsel/TVE 1 2 - 1
Gemert 4 - Nijnsel/TVE 2 2 - 3
Nijnsel/TVE 3 - Avesteyn 3 2 - 1
Mariahout 5 - Nijnsel/TVE 4 7 - 1
VOW 4 - Nijnsel/TVE 5 0 - 5
Nijnsel/TVE 7 - DVG 8 7 - 2
Nijnsel/TVE VR1 - RKVVO VR1 2 - 0
Nijnsel/TVE VR2 - VOW VR2 4 - 1
Nijnsel/TVE VR3 - UDI’19 VR3 5 - 0

Uitslagen jeugd:
Nijnsel/TVE A1 - NLC’03 A1 4 - 0
Avanti’31 B2 - Nijnsel/TVE B1 2 - 0
WEC C2 - Nijnsel/TVE C1 3 - 1
Nijnsel/TVE D1 - Rhode D5 1 - 2
Nijnsel/TVE E1G - WEC E2G 0 - 2
Blauw Geel E10 - Nijnsel/TVE E210 - 3
Nijnsel/TVE F1G - Boerdonk F1 1 - 9
VOW F3 - Nijnsel/TVE F2G 1 - 2
Nijnsel/TVE MC1 - NWC MC1 0 - 5

Programma senioren zo 5/10:
Nijnsel/TVE  1 - Ollandia 1 14:30u
Nijnsel/TVE 2 - TOP 2 12:00u

Blauw Geel 5 - Nijnsel/TVE 3 10:00u
Nijnsel/TVE 4 - Erp 5 12:00u
Nijnsel/TVE 5 - WEC 5 10:00u
Nijnsel/TVE 6 - Vorstenb. Boys 4 10:00u
Blauw Geel 19 - Nijnsel/TVE 7 10:00u
Sc. Irene VR1 - Nijnsel/TVE VR1 11:30u
ELI VR1 - Nijnsel/TVE VR2 12:00u

Programma jeugd za 4/10:
Rhode A2 - Nijnsel/TVE A1 14:30u
Nijnsel/TVE B1 - Boskant B1 13:00u
Nijnsel/TVE C1 - Blauw Gee C7 13:00u
ELI D2 - Nijnsel/TVE D1 12:30u
Rhode E4 - Nijnsel/TVE  E1G 9:15u
WEC E4G - Nijnsel/TVE  E2 9:30u
Rhode F5 - Nijnsel/TVE  F1G 10:30u
Nijnsel/TVE F2G - Gemert F11 10:00u
SJVV MC1 - Nijnsel/TVE  MC1 13:00u

Rhode

Uitslagen senioren:
Rhode 1 – Avanti’31 1   0-4
Rhode 2 - Brevendia 2   5-1
Rhode 3 - FC Schadewijk 2   4-1
UDI’19 7 - Rhode 4   3-3
Rhode 5 - SCMH 2   1-1
WEC 4 - Rhode 6   6-1
Rhode 7 - RKVV Keldonk 4   6-2
Schijndel 7 - Rhode 8   5-2
Rhode 9 - Ollandia 3   3-2
Avanti’31 10 - Rhode 10   1-4
FC Uden VR1 - Rhode VR2   1-1
Mariahout Vet – Rhode Vet   1-5

Uitslagen jeugd:
Rhode A1 - WSC A1 0 - 2
Rhode A3 - VOW A1 2 - 4
Rhode A4 - Erp A2 1 - 6
Rood Wit’62 B1 - Rhode B1 9 - 0
WEC B1 - Rhode B2 6 - 0
Rhode B3 - Handel B1 0 - 6
ELI B2 - Rhode B4 9 - 0
Rhode C1G - Mifano C1 0 - 3
Venhorst C1 - Rhode C2 2 - 4
Rhode C3 - Avanti’31 C3 0 - 6
Rhode C4 - Avanti’31 C4G 0 - 6
MULO D1 - Rhode D1G 1 - 4
Stiphout V. D1G - Rhode D2 7 - 0
Rhode D3G - Handel D1 5 - 1
Gemert D5 - Rhode D4 8 - 5
Nijnsel/TVE D1 - Rhode D5 1 - 2
Rhode D6G - Gemert D8 5 - 4
Rhode E1 – Schijndel E1 4 - 2
Sparta’25 E4 - Rhode E2G 1 - 3
Erp E2 - Rhode E3 6 - 1
DVG E2 - Rhode E4 5 - 2
ASV’33 E3 - Rhode E5 2 - 16
Rhode E6G - Boekel E5G 3 - 1
Rhode E7G - MULO E7 1 - 8
Rhode E8G - WEC E4G 3 - 3
Gemert E11 - Rhode E9G 5 - 6
Gemert F1 - Rhode F1G 3 - 5
Rhode F2G – Schijndel F2 3 - 1
Rhode F3 - Sparta ‘25 F2G 5 - 0
WEC F2G - Rhode F4 2 - 2
Avanti’31 F3G - Rhode F5 1 - 2
Rhode F6 - Blauw Geel F7 2 - 0
Rhode F7G – Schijndel F6 0 - 7
Rhode F8 - Gemert F9 0 - 3
Schijndel F7 - Rhode F9G 9 - 1
VOW MB2 - Rhode MB1 7 - 2
Rhode MC1 - MULO MC2 0 - 0
Rhode MD1 - VOW MD2 0 - 9

Programma senioren za 4/10:
Rhode Vet. - Mierlo Hout Vet. 16:30u

Programma senioren zo 5/10:
Berghem Sport 1 - Rhode 1   14:30u
OSS’20 2 - Rhode 2   11:00u
UDI’19 5 - Rhode 3   11:00u
Rhode 4 - VOW 2   12:00u
EVVC 3 - Rhode 5   10:00u
Rhode 6   vrij
Blauw Geel’38 12 - Rhode 7   10:00u
Rhode 8   vrij
Schijndel 8 - Rhode 9   12:00u
Rhode 10 - Irene 4   10:00u
Boekel Sport VR2 - Rhode VR1  12:00u
Rhode VR2 - Festilent VR3   10:00u
 
Programmam za 4/10:
JVC Cuijk A1 - Rhode A1 15:30u
Rhode A2 - Nijnsel/TVE A1 14:30u
Ollandia A1 - Rhode A3 14:30u
VOW A2 - Rhode A4 14:30u
Rhode B1 - Margriet B1 14:30u
Rhode B2 – Schijndel B2 12:45u

DVG B2 - Rhode B3 14:30u
Rhode B4 - Boekel Sp.B4 12:45u
ZSV C1 - Rhode C1G 13:15u
Rhode C2 - Irene C1 12:45u
Keldonk C1G - Rhode C3 13:30u
Rhode C4 - Blauw Geel C9 11:30u
Rhode D1G - Nooit Gedacht D1 11:30u
Rhode D2 – Schijndel D2 11:30u
ELI D1 - Rhode D3G 12:30u
Keldonk D1G - Rhode D4 11:30u
Blauw Geel D8 - Rhode D5 11:30u
Rhode D6G - Venhorst D2 10:30u
Blauw Geel E1 - Rhode E1 9:00u
Rhode E2G - Brandevoort E4 9:15u
Rhode E3 - Blauw Geel E4 9:15u
Rhode E4 - Nijnsel/TVE E1G 9:15u
Rhode E5 - Boekel Sp.E4 9:15u
Blauw Geel E8 - Rhode E6G 9:15u
Stiphout V. E4 - Rhode E7G 10:45u
Boekel Sp. E6G - Rhode E8G 10:30u
Rhode E9G - MULO E8 9:15u
Rhode F1G - Brandevoort F1 10:30u
WEC F1 - Rhode F2G 10:30u
ASV’33 F2 - Rhode F3 9:15u
Rhode F4 - Boekel Sport F3 10:30u
Rhode F5 - Nijnsel/TVE F1G 10:30u
Erp F4 - Rhode F6 10:30u
SCMH F2 - Rhode F7G 10:30u
Boekel Sp. F5 - Rhode F8 9:30u
Rhode F9G - Mierlo Hout F6 10:30u
Rhode MB1 - Boekel Sp. MB1 14:30u
Bruheze MC1 - Rhode MC1 12:45u
Avesteyn MD1  Rhode MD1 9:00u

Mini-pupillen: 
Onderling wedstrijdjes aanvang 10:00u

beugelen

Beugelclub de Lustige Spelers
Uitslagen:
Olland 1 - Bree 1 (B) 4 - 1
Hoogeloon 4 - Olland 2 1 - 4
Olland 3 - Schijndel 1 3 - 2
Olland 4 - Heeze 1 5 - 0
Schijndel 2 - Olland 5 5 - 0
  
Programma 4/10:
Helden 3 – Olland 1 20.00u 
Ma 6/10:
Olland 4 – Olland 2 20.00u
Olland 3 – Loosbroek 2 20.00u
Woe 8/10:
Olland 5 – Schijndel 3 20.00u

hardlopen

SV Fortuna ’67 
28 september Doorn Devil’s Trail 
Utrechtse Heuvelrug 
MannenTrim 26.660 m
Bart van de Sande 2.22.03

Rooise Crosslopen 2014/2015  
Uitslagen Rooise lopers  
JPC 
1. Tom Hesselberth 3:57
3. Joep Hesselberth  4:12
JPB  
3. Juul Scheutjens 4:33
JPA  
1. Ramon Setz 3:36
2. Levi Scheutjens 3:37
3. Stan Sierdsema 3:47
MPC  
1. Daphne van Dis 4:30
2. Sanne Olislagers 4:41
MPB 
2. Renske van de Sande 4:24
MPA  
1. Veerle van Erp 3:26
2. Sterre v/d Oever 3:36
JJD  
1. Tijn Hesselberth 7:37
JJC  
1. Steven van Erp 6:59
3. Stef van Lierop 7:51
MJD  
2. Emma van Oijen 12:27
MJC  
1. Inge Timmermans 8:33
MJA  
1.Simone v Wieringen 8:41
Heren  4,8 km  
HSEN  
1. Mark van Lieshout 19:08
2. Max Scheutjens 23:11
H55  

2.Cor van Erp 23:43
H65 
1. Peter Hellings 26:57
3. Jos Dekkers 28:16
Dames 4,8 km  
DSEN  
1. Irene van der Velden 26:11
2. Leanne Kanters 29:26
3. Inge v Eyndhoven 31:55
D35 
1. Jolanda van den Elsen 26:18
2. Pam vd Hurk 27:23
3. Yvette v Dis 34:06
D45  
1. Rikie Huyberts 21:47
2. Pouline Snoeks 24:15
3. Anette Boonstoppel 26:26
D55  
1.Diny vd Wijdeven 25:57
Heren 8 km  
HSEN  
1. Patrick Sanders 32:53
2. Frans Giebels 33:37
H35  
1. Jeffrey van Hout 32:00
2. John Welvaarts 32:14
3. Thijs Thielemans 32:35
H45  
2.Pieter Jansen 39:58
H55 
1. Toine van Erp 33:54
3. Ad van der Heijden  36:07
H65  
3.Pieter Hulsen 44:34
Dames 8 km  
DSEN  
3.Lisanne v/d Wijdeven 42:02
D35 
3.Lisette van der Kallen 44:28
D45  
1. Ingrid Jansen 40:25
2. Janine Donkers 45:32
3. Manon v/d Boogaard 45:41
  
 waterpolo

Argo

Uitslagen 
DBD - D1 1-17
De Vennen - Dames 1 9-4
AquAmigos - E1 0-15
ZPC De Zeeuwse Kust - E2 6-2
Nayade - Heren 1 8-6
AquAmigos - Heren 2 5-7

Programma
Zaterdag in ZIB te Best:
E2 – Aegir 15:45 uur:
E1 - De Treffers 16:30u
D1 – AquAmigos 17:15u
Heren 1 - DZT’62 18:00u
C1 – Gorgo 18:45u
Dames 1 – Nayade 19:30u
Heren 2 - PSV Waterpolo 20:30u

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Odisco
Be Quick F3 - Odisco F1  2 – 3
Rooi E2 - Odisco E2           1 – 0
BladellaE3  - Odisco E1      0 - 3
NDZW D1 - Odisco D1        0 - 9
Rooi B2 -  Odisco B1           7 – 1
Odisco 1 – ELKV/FLYNTH         16 - 11
Odisco 2 – De Korfrakkers 6     3 – 13

Programma woe 01/10:
Odisco MW 1  - Blauw Wit MW1 20.00u

Programma za 4/10:
Blauw Wit – Odisco D1      11.00u.
EDN 56 E1  - Odisco E1           9.00u.
Nijnsel E1 - Odisco E2                 11.00u.
Blauw Wit -  OdiscoF1                10.00u.
Programma zo 5/10:
Diosa 1 -  Odisco 1         12.30u.
Jes 2 - Odisco 2             11.15u.

KV Rooi
Uitslagen 
KV Rooi 1-VVO1  14-11
KV Rooi 2-De Merels 2  6-13
KV Rooi 3-Emos 3  5-8
KV Rooi MW1-Alico MW1  6-5
KV Rooi MW2-Emos MW1  11-8
KV Rooi A1-Corridor A1  8-7
KV Rooi B2-Odisco B1  7-1

KV Rooi C1-EDN’56 C1  8-4
DDW C1-KV Rooi C2  7-4
JES D1-KV Rooi D1  5-1
KV Rooi D2-Korloo D1  0-2
KV Rooi E2-Odisco E2  1-0
De Korfrakkers F3-KV Rooi F1  6-9

Programma woe 1/10:
KV Rooi MW2-Be Quick MW1  a. 19.30u. 
KV Rooi MW 3-Ajola/De Wilma’s MW 2  
a. 20.00u.
Programma za 4/10:
KV Rooi B1-NeCa B1  a. 13.30u. 
MKV B1-KV Rooi B2  v. 12.30u. 
Corridor C1-KV Rooi C1  v. 09.30u. 
Nijnsel C1-KV Rooi C2  v. 11.45u. 
KV Rooi D1-BMC D2  a. 11.30u. 
KV Rooi E1-Korloo E1  a. 10.30u. 
KV Rooi F1-Flamingo’s F1  a. 09.30u.
Programma zo 5/10:
Olympia 1-KV Rooi 1  a. 13.00u. 
Rosolo 4-KV Rooi 2  a. 10.15u. 
Celeritas 4-KV Rooi 3  a. 11.00u.

KV Nijnsel
Uitslagen:
Nijnsel 1 - Korloo 1 11-6
Nijnsel A1 - De Kangeroe A1 6-6
Nijnsel A2 - De Korfrakkers A3 4-6
Bladella C2 - Nijnsel C1 1-3
Flamingo’s (M) E2 - Nijnsel E1 1-3

Programma: Woensdag 1/10:
Nijnsel MW2-Geko MW2 19.15u a.
Zaterdag 4/10:
Tovido A1-Nijnsel A1 9.45u v.
Corridor A1-Nijnsel A2 10.45u v.
Nijnsel C1-Rooi C2 12.00u a.
Nijnsel E1-Odisco E2 10.30u a.
Zondag 5/10:
Nijnsel 1-BMC 1 11.45u v.

basketbal

BV Rooi
Uitslagen
BV Rooi U12 - Black Shots U12 87 - 4
BV Rooi U14 - EVBV Octopus U14 115 - 27
JRC D2 - BV Rooi D1 35 - 24
BV Rooi H1 - Tracks Parkstad H2 73 - 43

bridgen

Bridgeclub J.V.G.
uitslag 24 sept.
1 Hrn. Van Erp 64,17 % 2 Echtpr. Van 
Gerwen en Echtpr. Seegers 59,50 % 4 
Dms. B.v..d.Laar- M.v.Schijndel 57,50 %.

Bridgeclub Rooi 750 
Uitslag competitie 24/9:
A-lijn 1.Heleen Voets & Ineke Wijtzes 
60,42 2. Irmgard Etman & Willem de 
Roo 60,07 3. Jos van Rijbroek & Harrie 
van Rijbroek 55,90 
B-lijn 1. Christine van Heertum & Mieke 
Janssen 61,46 2. Nettie Hulsen & Jean-
ne Verberk  59,58 3. Anneke Majoor & 
Toon Majoor 56,67 
C-lijn 1. Tonnie van Acht & Jos van Acht 
62,92 (1) Lia van Ham & Leny Kremers 
62,92 3. Francine Versantvoort & Ro-
mano van der Meyden 62,08

B.C.”d’n einder’05”

Uitslag 24/9: 
A lijn 1. Mia Poels-Ria v.Zon 70.00 % 
2. Netty v. Dijck- Rinus Kuipers 64.17 % 
3. Netty Leijtens-Nel v.d.Pijl 52.92  % .B 
lijn: 1. Rien en Helma v.d.Heuvel 56.25 
% 2. Maria Foolen-Annette Termeer 
54.86  % 3. Johan en Gerda v. Bakel 
54.17 %. Zie ook: www.deneinder.nl

BC De Beckart

Bridge-uitslagen 25/9:. A-lijn : 1. Har-
rie en Jan van Erp 61.66 % 2. Heleen 
Wiers en Frans van den Boomen 54.58 
% 3. Nelly en Jan Seegers 52.91 %. B-
lijn : 1. Riet en Cees van Hout 65.62 % 
2. Gerda en Bert Schellekens 54.68 % 
3. Thea van der Heijden en Hans van 
Hoof  53.64 %.
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Uitslagen
Bridgeclub Beckart
Uitslag 18/9:
A-lijn: 1.Nellie & Ad Vervoort 67.40; 2. 
Betsie  & Jan v. Gerwen 64.58; 3. Riet & 
Cees v. Hout 58.50.
B-lijn: 1.Nellie & Jan Seegers 65.27; 2. 
Mieke Raaijmakers & Lenie v Rooij 64.58; 
3. Annie Kastelijn & Addy Rijkers 50.69.
Uitslag 1e cyclus
A-lijn: 1. Riet & Cees v. Hout 61.27; 2. 
Harrie & Jan v. Erp 57.38; 3. Mia Poels & 
Annie Stevens 55.93. 
B-lijn: 1. Nellie & Jan Seegers 59.62; 2. 
Mieke & Frans vd Ven 58.18; 3. Lenie v 
Rooij & Mieke Raaijmakers 57.62.

Zijtaartse Bridge Club
Competitie 23/9:
A-lijn: 1. Gerard Bekkers & Riet Koe-
voets 59,17 % 2. Jana v.d.Acker & Anny 
v.d.Hurk 57,50 % 3. Harrie & Rina v. 
Berlo 57,08 % B-lijn: 1. Chris & Christien 
v.Helvoirt 66,25 % 2. Hannie Habraken 
& Mien Vissers 60,83 % 3. Ad Koevoets 
& Jacqueline Brus 58,75 %.
 
KBO Zijtaart
Competitie 26/9:
A-lijn: 1. Bert & Diny Kanters 61,81 % 2. 
Piet Thijssens & Riek Rijkers 57,99 % 3. 

Gerard Bekkers & Mari v.d.Steen 56,60 % 
B-lijn: 1.Toon & Marietje v.Schaijk 62,15 
% 2. Ad & Riet Koevoets 61,11 % 3. Jan 
v.Helvoirt & Mien v. Asseldonk 59,38 %

BC ’t Koffertje
Uitslag 29/9 en eindstand van cyclus 1
A-lijn: 1 Lieke Pieters & Jos van Rijbroek 
66,67; 2 Willem Pieters & Harrie van Rij-
broek 62,92; 3 Rietje Donker & Nelly van 
Zon 57,08
B-lijn: 1 Jan Engbers & Leon Heijckmann 
59,90; 2 Jan van Rooij & Piet Voss 57,08; 
3 Jan van der Velden & Riet Verstappen 
56,25
C-lijn: 1 Nelly Derks van de Ven & Jo Ren-
ders 61,67; 2 Leo van Grinsven & Geert 
van der Zanden 58,00; 3 Maria Bloem & 
Ria Goosens 57,92
Eindstand: A-lijn: 1 Tonnie & Ton van 
Acht 55,87; 2 Willem Pieters & Harrie van 
Rijbroek 53,26; 3 Jan Machielsen & Rien 
Voets 52,93
B-lijn: 1 Jan van Rooij & Piet Voss 55,89; 
2 Jan Engbers & Leon Heijckmann 55,46; 
3 Corry & Jos van der Hamsvoort 54,90
C-lijn: 1 Herman Pauw & Leny van de 
Wall; 59,27; 2 Nelly Derks van de Ven & 
Jo Renders 58,46; 3 Leo van Grinsven & 
Geert van der Zanden 55,29; 

Bridgeclub De Neul
Uitslag 29/9:
A-lijn: 1. Maria Broeke en Francien de 
Koning 60.19; 2. Mia Poels   en  Peter 
Wagenaar 56.48; 3. Toon Majoor en Jan 
Wouters 55.79.
B-lijn: 1. Wilmien van Gastel en Albert 
van Gastel 64.58; 2. Corrie Kapteijns 
en Babs van der Vleuten 61.72; 3. Mies 
Stroeken en Jos Jansen 58.85.
C-lijn: 1. Bertha van de Laar en Nellie Lat-
houwers 62.50; 2. Helma van de Heuvel 
en Rien van de Heuvel 61.46; 3. Diny van 
Erp en Joke van der Laak60.68.

Uitslag 1e cyclus 
A-lijn: 1. Mien van Rooy en Jan van Rooy 
56.42; 2. Harrie van Erp en Harry Hut-
schemaekers 56.35; 3. Riet van Hout en 
Cees van Hout 55.66
1. Corrie Kapteijns en Babs van der Vleu-
ten 57.21; 2. Nel van Hout en Riet van 
de Laar 54.74; 3. Wilmien van Gastel en 
Albert van Gastel 54.61
C-lijn (promoveren): 1. Helma van de 
Heuvel en Rien van de Heuvel 58.07; 2. 
Ans van de Laar en  Addy Rijkers 57.92; 
3.  Bertha van de Laar en Nellie Lathou-
wers 56.07

Drie punten blijven in het Zuiden 
liggen

hockey

Afgelopen zondag stond er voor de 
dames van MHC Sint-Oedenrode 
een verre uitwedstrijd tegen Venlo 
op het programma. De ervaring van 
vorig jaar leert Rooi dat Venlo een 
sterke ploeg is met veel technische 
speelsters. 

Daarnaast was het bekend dat Venlo 
zich dit seizoen versterkt heeft met 
enkele routiniers van Tegelen. Na 
een uurtje in de auto hebben geze-
ten moesten de dames zich opladen 
om deze wedstrijd te knallen. Uit één 
van de Rooise auto’s kwam nog een 
bekend gezicht, namelijk oud-dames 
1 speelster Roos van den Heuvel. Zij 
versterkte de dames uit Rooi, omdat 

zij met blessures en pijntjes kampen. 
Voorafgaand aan de wedstrijd werd 
de dames op het hart gedrukt dat ze 
echt het ‘eigen spelletje’ moesten 
gaan spelen.

De dames uit Rooi begonnen fel en 
konden de eerste minuten redelijk 
druk houden op de tegenstander. 
Hieruit ontstond na 6 minuten een 
kans voor de Rooise dames door 
mooi combinatiespel. Gelukkig werd 
deze kans ook benut door Iris van de 
Loo die de bal bij de tweede paal te-
gen de plank wist te werken. Helaas 
veranderde het wedstrijdbeeld na dit 
doelpunt. Venlo voerde de druk op 
en Rooi kon zich hierop niet aanpas-

sen en eronderuit spelen. Dit resul-
teerde in de gelijkmaker in de 28ste 
minuut. In de rust werd in de kleed-
kamer flink gediscussieerd over de te 
treffen maatregelen. Na rust werd er 
wederom met goede moed begon-
nen, maar de Rooise dames konden 
de stempel niet drukken. Zij ston-
den met de rug tegen de muur en 
het leek eenrichtingsverkeer richting 
het Rooise doel. Venlo bezegelde 
hun spel door de 2-1 te scoren uit 
een corner. Deze week is er helaas 
een verliespartij voor de hockeyda-
mes, maar volgende week staat de 
streekderby op het spel tegen de 
Hopbel waarbij Rooi het thuisvoor-
deel heeft.

Rooise Biljart Competitie

biljarten

In de 3e ronde waren er goede sco-
res voor Kofferen en St.Joris (85), 
Gin Keus (84) en Wellie Winne 
Welles 82 punten. 

Korte partijen: Marcel de Laat (St.Jo-
ris) 30 car. in 8 beurten (moy. 3,75), 
Jan v.d. Elzen (Boskant) 32 car. in 
12 beurten (moy. 2,66), Chris van  
Gerwen (Wapen van Eerschot 20 
car. in 12 beurten (moy. 1,66), Leo 
v.d. Linden (Beurs) 44 car. in 13 
beurten (moy. 3,38), Cees van Oor-
schot (St.Joris) 24 car. in 13 beurten 
(moy. 1,84), Hennie Jans (St.Joris) 40 
car. in 14 beurten (moy. 2,85), Wim  
Hulsen (Kofferen) en Gertjan Kluijt-
mans (Wellie Winne Welles) 26 car. 
in 14 beurten (moy. 1,85).

Uitslagen: Boskant – Beurs 62-78, 
Dorpsherberg – Kofferen 55-85, 
St.Joris – Oud Rooi 85-55, Gin Keus 

– ’t Pumpke 84-56, Wellie Winne 
Welles – B.C. Eerschot 82-58, Wa-
pen van Eerschot – D’n Toel 71-69, 
Jachtrust was vrij.

Stand: 1 Gin Keus (3) en St.Joris (3) 
240, 3 Wellie Winne Welles (3) 232, 
4 Boskant (3) 221, 5 Beurs (3) 220, 
6 Kofferen (3) 211, 7 Wapen van 
Eerschot (3) 204, 8 B.C. Eerschot 
(3) 197, 9 Dorpsherberg (3) 180, 10 
’t Pumpke (3) 155, 11 D’n Toel (2) 
151, 12 Jachtrust (2) 145, 13 Oud 
Rooi (2) 124.

Programma: Ma. 29 sept. B.C. Eer-
schot – ’t Pumpke, Kofferen – Wellie 
Winne Welles
Di. 30 sept. Oud Rooi – Boskant
Do. 2 okt. Beurs – Gin Keus, D’n Toel 
– Dorpsherberg en Jachtrust – Wa-
pen van Eerschot
St.Joris is vrij.

tafeltennis

Klinkende overwinning team 3 
TTV Attaque
Team 1 speelde met 5-5 gelijk, team 
2 leed een nederlaag van 8-2, team 
3 won glansrijk met de maximale  
score van 10-0  en blijft daardoor 
koploper. Het jeugdteam verloor 
met 8-2.

Attaque 1 speelde thuis tegen MCS-
TTV Veldhoven met 5-5 gelijk. Na 
zes wedstrijden stond het 5-1 voor 
Attaque, nadien werd echter geen 
wedstrijd meer gewonnen. Menno 
van Os en Maarten Kerkhof won-
nen ieder twee wedstrijden, Dirk  
Kastelijn won er één. Na drie wed-
strijden staat Attaque met 13 punten 
op de 5e plaats.

Attaque 2 speelde een thuiswed-
strijd tegen kampioenskandidaat PJS 
uit Vught. Omdat men slechts over 
twee spelers kon beschikken speelde 
Bram Marinus als invaller uit team 3 
mee. Het werd een nederlaag van 
8-2. Henry van Casteren en Peter 

Verhagen wonnen ieder één wed-
strijd, Bram Marinus wist geen wed-
strijd te winnen, maar weerde zich 
kranig. Attaque staat na drie wed-
strijden met 5 punten op de laatste 
plaats.

Attaque 3 speelde een thuiswed-
strijd tegen OTTC uit Oss. Het 
werd een glansrijke overwinning 
met maar liefst 10-0. Anne van de 
Sande, Stefan Kerk en Cliff van Driel 
wonnen al hun wedstrijden, tevens 
werd het dubbelspel gewonnen. Het 
team staat na drie wedstrijden met 
23 punten op de 1e plaats.

Het jeugdteam speelde thuis tegen 
MCS-TTV Veldhoven en verloor 
met 8-2. Bas Janssen won twee 
wedstrijden, Mika van Heeswijk en 
Sam Heijmans wisten geen wedstrijd 
te winnen. Het team staat na drie 
wedstrijden met 9 punten op de 5e 
plaats.

Gijs en Dewy openen judoseizoen 
met eerste plaats

judo

Zondag was voor veel judoka’s de 
opening van het wedstrijdseizoen. Bij 
sportschool van Buel in Oss mochten 
zij de aftrap maken. Dewy Lo-A-Njoe 
en broer Ryan hadden vorige week 
hun aftrap al gemaakt in “Het Potje 
van Olen”. Dewy won dit internati-
onale toernooi zeer overtuigend en 
Ryan werd daar zeer verdienstelijk 3e.

Dewy en Gijs gingen zeer goed van 
start. Beiden zijn zeer gretig bezig op 
de training en met hun opgedane er-
varing van de laatste maanden kun-
nen ze doorgaan met oogsten. Zoals je 
begrijpt gaat dit niet zomaar vanzelf. 
Maar dankzij een mooie trainingsgroep 
kunnen zij zich optimaal voorbereiden 
om de komende toernooien. In deze 
trainingsgroep is Audry Coppens na 
jarenlange afwezigheid weer aanwe-

zig. Deze ex-topper krijgt menigeen 
weer scherp op de training. Deze door 
de wol geverfde topper geeft uit eigen 
ervaring weer tips door aan de opko-
mende talenten die hierdoor zich nog 
meer kunnen verbeteren.

Fleur Bongers en Quint Rovers wisten 
een 2e plek te behalen. Fleur moest 
in de finale tegen de regerend Neder-
lands Kampioen. Deze was nog een 
maatje te groot maar met drie keer 
ippon werd toch een mooi begin ge-
maakt. Ook Quint, al langer een aan-
stormend talent, moet proberen wat 
meer constant te gaan presteren. Hij 
wisselt nog te vaak wereldpartijen af 
met floppers en dat moet er nu maar 
eens uit.
Jim van der Ven en Zjuul Rovers wis-
ten een 3e plek te behalen. Van Jim 

werd niet anders verwacht dan dat hij 
op het podium zou komen maar Zjuul 
was weer een verrassing. Zjuul zal het 
wel overgekregen hebben van zijn 
broer, maar ook Zjuul moet wat meer 
constant worden. We gaan het zien de 
komende tijd.
Verder vielen Bart Packbiers en  
Yannick Schilder op door zeer positief 
judo. Bart misschien nog wat te gretig 
en Yannick zeer goed luisterend. Voor 
Yannick was dit een van zijn eerste 
echte grote toernooien. De manier 
waarop hij zich liet zien beloofd wat 
voor de toekomst.
Voor Sam en Teun Packbiers, Wil-
lem Vervoort, Alizee Foolen Jort van 
de Laar ging het allemaal wat te snel 
dit weekend. Laten we er maar van-
uit gaan dat het wedstrijdritme er nog 
niet was.    HBV Ontspanning

handboogschieten

Op dinsdagmiddag heeft de Roze-
laer hun wekelijkse wedstrijd ge-
schoten. Dagwinnaar was Jan van 
Erp met 215 punten. De overige 
uitslagen: Leo van Breugel 191, 
Wim Boonstoppel 177, Albert van  
Ofwegen 163, Jan Lathouwers 143 
en Jan Habraken 132.

Op dinsdagavond hebben de seni-
oren hun tweede competitiewed-
strijd geschoten in Schijndel. De 
scores waren: William Huyberts 
275, Piet van den Berg 270, Martie  
Verhoeven 263 (PR), Toon Hermes 
207, Jan Gordijn 228 en Jos van den 
Berg (hout) 149. Het team was win-
naar in de A-klasse.

Op vrijdagavond heeft de jeugd 
thuis ook de tweede competitie-
wedstrijd geschoten. De scores wa-
ren: Sjef van den Berg 296, Piet van 
den Berg 277, Floris Mesu 263 (PR), 

Lotte Steijaert 259, Martijn de Kok 
251, Simon Boersbroek 223, Teun  
Martens 221, Dione Mesu 214, 
Roos Staals 214, Bram Kuys 210, 
Simon Roumen 105 en Ray Matus-
zewski 58.

Deze week zijn de nieuwe (jeugd)
selecties bekend gemaakt. Simon 
Boersbroek en Dione Mesu mogen 
naar de regioselectie, Floris Mesu 
mag naar het Regionaal Talenten 
Centrum, Piet van den Berg gaat 
naar de Kernploeg Jong Oranje en 
Sjef van den Berg blijft in de Neder-
landse kernploeg.

Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubwedstrijden en op dinsdagmid-
dag de Rozelaer. Op vrijdagavond 
is de F2F wedstrijd met senioren en 
jeugdleden. Vrij trainen voor leden 
als de accommodatie niet bezet is.

MHC Rooi heren verliest nipt in Venlo
De tweede uitwedstrijd van MHC 
Rooi heren 1 was tegen Venlo. Ge-
zien de afstand en het aantal bui-
tenlandse spelers in de Venlose 
selectie had deze wedstrijd wel wat 
weg van een ‘interland’. Venlo, dat 
zich dit hockeyjaar met twee Por-
tugese spelers heeft versterkt, is 
vooraf gezien een geduchte, maar 
te kloppen tegenstander. 

Voorafgaand aan de wedstrijd van 
de heren was het de Rooise dames 
helaas niet gegund om drie punten 
te pakken op hetzelfde sportpark. 

Het was dus aan de heren om als-
nog de punten mee terug naar Rooi 
te nemen. 
Met deze instelling begon Rooi aan 
het duel. Met veel balbezit en een 
paar goede aanvallen was het Rooi 
dat via een corner op voorsprong 
kwam. Dankzij de goal en keeper 
Lars van de Ven, die een aantal ke-
ren knap werk verrichte, leek Rooi in 
de wedstrijd te groeien. Juist in die 
fase incasseerde Rooi haar eerste te-
gengoal als gevolg van verslapping. 
Na rust waren het vooral de Rooise 
fouten die tekenend waren voor de 

tweede helft. Echt dreigend werd 
Rooi niet meer en Venlo dat niet 
veel kansen kreeg ging wel goed 
met deze kansen om. In de 57e mi-
nuut scoorde Venlo de 2-1 via een 
backhandschot. In het restant lukte 
het Rooi niet om de aansluiting te 
vinden dus bleef het bij 2-1 en dus 
0 punten. 

Volgende week hebben de heren 
een pittige opgave: koploper HCAS 
komt op bezoek. Deze wedstrijd zal 
tevens het wederzien zijn met oud 
Rooi keeper Caspar Besanc

vissen

Uitslag viswedstrijden Mensen Zon-
der Werk
1.Peter vd Nieuwenhuizen 25p
2.Henk vd Plas 34p

3.Leo vd Heijden 37p
4.Bert de Beer 38p
5.Jan Herijgers 41p
6.Koos Brands 48p
7.Bert Wouters 49p
8.Mari Foolen 53p
9.Grard Rovers 55p
10 Jan Foolen 56p
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Programma 
informatie 
TV-Meierij

Rooi Actueel met nieuws, actualitei-
ten en trends in korte uitzendingen. 
Uitzending: elk heel uur, vlak voor 
alle andere programma’s.

Rondje Rooi
Tot en met 8 oktober komen in 
Rondje Rooi de navolgende onder-
werpen aan bod: 
Opening tentoonstelling Hans van 
Engeland - Remember September 
op grootse wijze gevierd - Tweede 
Wereldoorlog in foto’s, voorwerpen 
en meer … - Blik op cultureel pro-
gramma Mariëndael - Landing para’s 
Damianenweg en bezoek aan base-
camp - Ballonvaart Rijsingen - Ver-
keersvaardigheidstraining 50+ - Brits 
materieel uit WOII trekt door Rooi.

Uitzending op de volgende tijden:
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

SPECIAL 70 Jaar Bevrijding
TV Meierij heeft van de landing van 
parachutisten nabij de Damianen-
weg en van het Basecamp in Veghel 
een uitgebreide reportage gemaakt.

Deze special wordt uitgezonden van 
maandag 29 september tot en met 
zondag 12 oktober op de volgende 
tijden: 01:00 – 04:00 – 07:00 – 10:00 
– 13:00 – 16:00 - 19:00 en 22:00 
uur.

UItzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via KPN 
op kanaal 559.TRINED op kanaal 12.
OnsBrabantNet digitaal via kanaal 
38, analoog op 792 MHz. Via UPC 
analoog op 256 MHz.

Internet
Met nieuws, informatie, veel foto’s 
en films is TV Meierij wereldwijd te 
volgen 
via www.tvmeierij.nl 

Facebook
Met achtergronden, foto’s en meer 
…  op: www.facebook.com/tvmeierij

4 juni 2014 - 3 juni 2015
Dansen KBO - 

iedere woensdagmiddag
De Ontmoeting 

5 juli 2014 - 4 juli 2015
Dansen KBO - 

1e zaterdag vd maand
De Ontmoeting 

7 september - 2 oktober 
tentoonstelling 
Louis Kleijne
Mariendael 

3 oktober 
Filmtheater 

Mariendael presenteert 
‘Io e te’

Mariendael 

4 oktober 
Werelddierendag

4 oktober 
Open Dag Dierenarts

Sint-Oedenrode 

4 oktober 
Groots dierenontbijt 

en concert
Kinderboerderij Kienehoeve 

4 oktober 
IVN-Rooi Nachtvlinders kijken met 

Joep Steur
Parkeerplaats Moerkuilen 

5 oktober 
Paddenstoelenexcursie 

Gemonde
vertrek vanaf Markt 

5 oktober 
Muziek-theatervoorstelling 

The fool on the hill
De Knoptoren 

5 oktober 
Rikken en Jokeren

 Ollandse Dorpskapel
Dorpsherberg 

8 oktober 
Open Coffee 

’t Groene Woud
Campus Fioretti 

9 oktober 
Fashion & friends

de Beurs 

10 oktober 
Veiling VV Nijnsel
Kantine VV Nijnsel 

10 oktober 
Karaokeparty

The Joy 

11 oktober 
Jochem van Gelder & 

Ron Bons met 
‘Verboden voor ouders’

Mariendael 

11 oktober 
“Jazittie” coverband, pop, soul, 

dance classics
Eet-& Muziekcafe 

de Ossekop 

12 oktober - 19 december
Tentoonstelling 

Lena Bakker-Strijbos
Mariendael 

12 oktober 
Herfstrit MTC d’n Dommel

Sint-Oedenrode 

12 oktober 
Mathieu Dirven koffi econcert 

‘t zit in de familie
Kasteel Henkenshage 

12 oktober 
The Voice of Rooi

Pan & Cook 

12 oktober 
Optreden 

“Rooise Dommelklanken”
De Knoptoren 

13 oktober 
KBO-fi lm: De stem 

van het water
Odendael 

18 oktober
Mojo Hand 

rythm & bluesband
Eet-& Muziekcafe 

de Ossekop 

18 oktober 
kofferbakverkoop

en speelgoedbeurs
rondom

 kermisterrein Boskant 

18 oktober 
BPM

de Beurs 

19 oktober 
Koppelkoersfi etsen

Boskant 

19 oktober
speelgoed en kledingmarkt

 Meerschot

 20 oktober 
Kienavond 

Korfbalvereniging 
Nijnsel

de Beckart 

25 - 26 oktober 
The Crazy Ladies Day
Kasteel Henkenshage 

25 oktober 
Tiona Blaasmuziek Plus

de Beckart 

25 oktober 
70’s & 80’s party met 

ABBA tribute
de Beurs 

26 oktober
Rooise Crosslopen

Clubhuis Fortuna ‘67 

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl bel 0413 479322 of mail 
redactie@demooirooikrant.nl

Hier kan uw 

advertentie 
staan

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

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

ONDERNEMERS OPGELET!
Alles onder één dak.
Uw advertentie doorgeplaatst in de regio, 
voor gunstige tarieven.

• Eén voordelig tarief 
• Eén aanspreekpunt 
• Eén factuur 
• Maximale dekking en bereik, dus optimaal rendement! 

Doorplaatsen in Nuenen, Laarbeek, Mierlo, Maasdriel, 
Bernheze, Veghel, Schijndel, Boxtel, Best, Son en Breugel? 
Doorplaatsen in heel de regio is mogelijk. 
Bel: 0413-479322 / redactie@demooirooikrant.nl




