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Folders deze week:
Roxs Electro

Sphinx
Kiest u ook 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

RUIME COLLECTIE 
MODISCHE SCHOENEN EN 

LAARZEN VOOR LOSSE STEUN

Boudewijns Schoenen B.V.
Nieuwstraat 24 5691 AC  Son

www.boudewijns-schoenen.nl

Wij zijn gewoon bereikbaar 
Parkeergelegenheid aan achterzijde winkel

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

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

www.advocaatverkuijlen.nl

Sint-Oedenrode herdenkt bevrijding 1944
Afgelopen weekend was het 67 jaar geleden dat Sint-
Oedenrode werd bevrijd van de Duitsers. Ieder 
jaar weer wordt dat herdacht. Vandaar dat Sint-
Oedenrode ook deze keer op verschillende 
wijzen stil stond bij de bevrijding.
 
Behalve de kranslegging op zondag 
werd ook op zaterdag op een spe-
ciale manier teruggedacht aan de 
dag dat Operatie Market Garden 
begon. Destijds sprongen duizen-
den parachutisten uit honderden 
Dakota’s met als doel Nederland 
te bevrijden. Ook landden ze in 
Sint-Oedenrode. Boven een groot 
weiland aan de Veerse Heide/Koe-
veringsedijk, tussen Schijndel en 
Rooi, bootsten tientallen parachu-
tisten de bevrijdende sprong van toen 
na. Er was veel publiek aanwezig om de 
sprong te aanschouwen. Tevens zagen 
ze enkele soldaten op de grond in complete 
Airborne uitrusting. Ze reden rond in jeeps en 
‘schoten’ met hun geweren. Even maakten de 
bezoekers een sprong in het verleden. Zo drong het 
besef maar weer eens door dat de geallieerden soldaten 
van toen echte helden waren aan wie we onze vrijheid te 
danken hebben.

Lees meer over de herdenking van de bevrijding op pagina 2.

Mooi Rooi Modeshow en fokpaardendag

Meer over Mooi Rooi Modeshow 
en fokpaardendag op pag. 6

A U T O B E D R I J F

APK keuring, 
all-in voor 

€19,95
Boskantseweg 41a - 5492 BV Sint-Oedenrode

www.lvandewarenburg.nl - 0413-472740

Klaar terwijl u wacht

Start nieuwbouw 
sporthal de Streepen

De sloop van de oude sporthal de 
Streepen vordert snel. Het moment 
van bouwen komt hiermee steeds 
dichterbij. De opdracht voor de 
bouw is, na openbare aanbesteding, 
voorlopig gegund aan Giesbers-
Wijchen Bouw B.V. te Wijchen. Het 
bedrijf heeft ervaring met het bou-
wen van sporthallen. Het bedrijf 
schakelt bij de bouw ook onderne-
mers uit de regio in.
Giesbers-Wijchen Bouw B.V. bouwt 
de sporthal voor een bedrag van 2,9 
miljoen euro. De start van de bouw 
is medio oktober gepland.
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COLOFON
Oplage
10.000 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

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Irene Mandos 

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@mooirooi.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

Aan de inhoud van 
DeMooiRooiKrant 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 openbaar 
worden gemaakt.

Sjef de Leijer hijst traditioneel de 
vlaggen

Ieder jaar stapt Sjef de Leijer op 17 september voor dag en dauw uit zijn bed 
om de Amerikaanse en Nederlandse vlag te hijsen bij het oude gemeentehuis, 
pal voor de Airborne gedenksteen. Ook afgelopen zaterdag was het weer zo 
ver. Getooid met Airbornepet liet Sjef, samen met zijn zoon Jan, de vlaggen 
wapperen om zo weer stil te staan bij de bevrijding van Sint-Oedenrode.

Herdenking Rooise bevrijding 1944

Speciaal project om nagedachtenis 
in ere te houden

Afgelopen zondag vierde de ge-
meente, samen met de vereniging 
van Airborne-vrienden en de Brit-
se oorlogsveteranen, de jaarlijkse 
herdenking van de bevrijding op 
17 september 1944. Onder muzi-
kale begeleiding van het Sint Jo-
risgilde, ging de stoet richting het 
Sint Martinuskerkhof waar een 
krans werd gelegd op het graf van 
de onbekende soldaat.  

Traditiegetrouw vervolgde de stoet 
zich naar het Airborne-monument 
aan de corridor. “Dit blijft een his-
torisch punt”, aldus de burgemees-
ter. “Omdat hier daadwerkelijk de 
bevrijding plaatsvond. Bovendien 
is het monument zelf uniek, omdat 
het door de oud-strijders zelf is ge-
schonken aan de bewoners van de 
corridor. We zullen dit  altijd in ge-
dachten houden en hopen dat het 
voor eeuwig is. We zijn begonnen 
met een speciaal project om de na-
gedachtenis in ere te houden.” 

Dit project blijkt te gaan om een 
speciale ‘luisterkeien’ route, ge-
naamd de Liberation Route. Een 
informatieve en interactieve route 
die langs plaatsen voert die een 
rol spelen bij de bevrijding van 
Brabant in 1944. Afgelopen vrij-
dag werd de eerste ‘luisterkei’ 
geplaatst bij boerderij Paulushoef 
in Son en Breugel. In Sint-Oeden-
rode is het project nog maar net 
gestart. Wethouder Henriette van 
den Berk: “Samen met Veghel en 
Schijndel zijn we ermee bezig. Er 
komt in ieder geval een kei in het 
Vlagheidegebied, waarschijnlijk 
bij het monument van de Koeve-
ringse Molen.” Wanneer dat gaat 
gebeuren moet nog blijken.

Juist toen de burgemeester de krans 
legde namens de gemeente, kwam 
er heel toepasselijk een vliegtuig 
laag overgevlogen. Namens de 
Amerikaanse ambassade legde 
kolonel Stimson een krans. Dhr. 
Ray Nagell en zijn vrouw Helen 

verzorgden deze eer namens het 
101e Airborne Division Association. 
Mevrouw ter Borg en Mevrouw du 
Pon legden namens de Airborne-
vrienden de krans. Muziek klonk, 
gevolgd door een minuut stilte. Zo 
kwam er een einde aan het officiële 
gedeelte van de ceremonie, waarna 
het hele gezelschap werd ontvan-
gen in het gemeentehuis. 

Overlijdensberichten

Bedroefd, maar ook dankbaar dat haar verdere pijn bespaard is gebleven, 
laten wij u weten dat na een kortstondige ziekte 

en gesterkt door het H. Sacrament der Zieken is overleden 
mijn vrouw, ons mam en onze lieve oma

Antoinette van Gerwen- van den Tillaart
echtgenote van

Rien van Gerwen
Zij overleed in de leeftijd van 62 jaar.

Rien van Gerwen
Johan en Mariëlle 

    Bart, Thomas, Rik
Nelleke en Marco

        Kira, Sten

Antoinette is reeds begraven op 20 september 2011

Burchtstraat 2, 5492 AS  Sint-Oedenrode

BEDANKT
Langs deze weg bedanken wij alle mensen 

voor hun bijdrage aan het afscheid van 
mijn man, onze (schoon)vader en opa:

HARRIE VAN ESCH
Want wat hebben we vele mooie troostende woorden, 

gedachten en beelden mogen ontvangen: 
De kaarten, brieven, telefoons, e-mails, bloemen en bezoekjes 

hebben ons geweldig veel steun gegeven. 
Ook de enorme en warme belangstelling tijdens de prachtige, 

waardige en mooie muzikale uitvaartdienst 
(Pastoor Bekx en Harmonie Nijnsel, nogmaals dank) 

gaven aan hoe zeer hij gewaardeerd werd en dat doet ons goed. 
Het geeft ons kracht om het gemis een plek te geven.

Lieve mensen, nogmaals heel veel dank.

Nelly, kinderen en kleinkinderen

Opening Sint Antonius molen

Afgelopen weekend werd overal 
in de omgeving de bevrijding her-
dacht. Bij de Sint Antoniusmolen 
in Eerdse vonden allerlei activitei-
ten plaats. Van deze gelegenheid 
werd direct gebruik gemaakt om 
de Sint Antoniusmolen officieel te 
openen. 

Met de slogan ‘ De vorige eeuw 
ben ik mijn wieken verloren, 
deze eeuw wil ik worden herbo-
ren, begon Stichting de Eerdse 
molen in 2001 aan de restaura-
tie van de molen. De opening 
werd afgelopen zaterdag ver-
richt door de commissaris van 
de koningin, Prof. Dr. W.B.H.J. 
van de Donk, Dhr. E. Nolan van 
de Amerikaanse ambassade en 
enkele WOII veteranen die in 
september 1944 in Eerde heb-
ben gevochten.
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Maquettes nieuwe Beckart terug naar TU Eindhoven

Veertien dagen zijn de ontwer-
pen voor een nieuwe Beckart te 
zien geweest in het zalencentrum. 
Donderdag hield de dorpsraad een 
laatste avond, waar drie studenten 
(inmiddels 3e jaars) een toelich-
ting gaven over hun ontwerp.

Werken aan een “bruisend dorps-
hart” was de kern van de bood-
schap, die een groep van 70 stu-

denten is gegeven. Een dorpshart 
met als belangrijkste aandachts-
punten: De Beckart, de parochie-
kerk en de directe omgeving. Met 
een Programma van Eisen zijn de 
studenten aan de slag gegaan en 
hebben door middel van eigen 
onderzoek hun visie ontwikkeld 
op het gestelde probleem. Na een 
interne schifting op de TU zijn 12 
ontwerpen uitgekozen voor de zo-

juist afgelopen presentatie.

Uit de ontwerpen bleek duidelijk, 
dat de bouwkundigen in opleiding, 
met een frisse, moderne blik naar 
oplossingen hebben gezocht voor 
de problematiek, die in Nijnsel be-
staat. Immers het gaat niet alleen om 
het gebouw de Beckart , maar ook 
de omgeving, het verkeer etc. Eén 
van de studenten was van mening, 
dat de Lieshoutseweg een tweede-
ling van Nijnsel bevordert. Helaas 
hebben Jan van der Aa (voorzitter 
dorpsraad Nijnsel) en Martien Raa-
ijmakers  (voorzitter Zalencentrum 
de Beckart) moeten vaststellen, dat 
deze ontwerpen te duur zijn om uit 
te voeren, maar wel tot inspiratie 
kunnen leiden voor de definitieve 
vorm in de naaste of verre toekomst.  
Advies aan alle betrokkenen: Wie 
de jeugd heeft, heeft de toekomst, 
vergeet deze studenten en hun ont-
werpen niet. De maquettes staan 
weer in  de TU, en wie weet wat er 
na een eventuele crisis, in de toe-
komst in samenwerking met andere 
partijen mogelijk zou kunnen zijn.

Eén van de ontwerpen die in de Beckart te zien waren.

‘Bestuur Mariëndael gezien als criminele organisatie’
De dreiging tot handhaving bij 
doorgaan van het Sarah- en Abra-
hamfeest in Mariëndael is de drie 
opgestapte bestuursleden van de 
gelijknamige stichting niet in hun 
koude kleren gaan zitten. Namens 
hen maakte Diana van de Rijt, een 
van de drie en inmiddels afgetre-
den als voorzitter, in de voorberei-
dingscommissie gebruik van het 
spreekrecht om publiekelijk haar 
hart te luchten over de werkwijze 
van de gemeente.

Wat haar het meest stak was dat 
de bestuursleden, nota bene vrij-
willigers, en destijds gevraagd 
door de gemeente zelf voor hun 
bestuursfunctie, beschuldigd wer-
den van een economisch delict. “Er 

is met ons respectloos omgegaan. 
Nu worden wij ineens gezien als 
een criminele organisatie” wierp 
ze in de hitte van haar betoog het 
college voor de voeten. 
Ook had ze inhoudelijke kritiek. 
“In onze ogen is dit feest geen 
commerciële activiteit, maar een 
culturele. Het is een traditie en 
heeft een relatie met cultuur. 
Neem nou het Sportgala. Hoort 
dat wél thuis in Mariëndael? Wat 
hebben cultuur en sport met elkaar 
te maken? Neem een besluit wat 
Mariëndael eigenlijk is, en probeer 
het te laten zijn wat het is” Daar 
had ze wel een punt, oordeelde de 
commissie. 
Burgemeester Peter Maas, die als 
portefeuillehouder handhaving het 

meest werd aangesproken, speelde 
de bal terug. De kern van zijn be-
toog was dat het bureau eerlijke 
mededinging (BEM) éérst Mariën-
dael had benaderd, en daarna met 
het handhavingsverzoek kwam. Als 
het bestuur van de Stichting hem 
eerst benaderd zou hebben, zou 
hij graag meegedacht hebben over 
bijvoorbeeld een eenmalige onthef-
fing van het bestemmingsplan voor 
het feest. Nu stond hij voor een 
voldongen feit en kon niet anders 
dan het bestemmingsplan en de 
nota oneerlijke concurrentie naar 
de letter toepassen.”Wel betreuren 
wij het als gemeentebestuur dat u 
deze stap heeft genomen. Kennelijk 
was de emmer al vol en was dit de 
druppel.”

Autisme, zo voelt dat

Dat is wat Marja van de Laar uit 
Olland, Sint Oedenrode beschrijft 
in de deze week verschenen gedich-
tenbundel "In mijn eigen wereld"
 
Autisme is geen enge ziekte, in 
feite hebben we het allemaal wel 
een beetje; bedenk maar eens 
hoe je dingen om je heen ervaart 
op het moment dat je erg moe of 
ziek bent , alles lijkt dan harder en 
feller binnen te komen. Je kan er 
dan niet zo goed tegen en ver-
langt naar rust. Dat lijkt een beetje 
op hoe de mensen met autisme de 
wereld ervaren, ze hebben meer 
last van prikkels uit hun omgeving 
omdat ze informatie op een ande-
re manier verwerken, anders dan 
anderen beleven, in welke mate 
dan ook. Verder verschillen men-

sen met autisme net zoveel van 
elkaar als u en ik, zijn ze dus niet 
in een hokje te stoppen en is hun 
persoonlijkheid belangrijker dan 
hun beperking.  
Autisme is ook geen modever-
schijnsel, het heeft altijd bestaan 
maar er is nog niet zo lang veel 
over bekend. Momenteel wordt 
er onderzoek gedaan naar autisme 
bij volwassenen want dat bestaat  
natuurlijk ook. Mensen met au-
tisme vielen vroeger minder snel 
buiten de boot omdat de manier 
van leven toen meer structuur gaf; 
je ging bijvoorbeeld altijd op de-
zelfde tijd naar school, ging netjes 
in de rij staan, zat de hele dag op 
dezelfde plaats en je deed wat je 
werd opgedragen. Op zaterdag 
ging je voetballen en op zondag 
op bezoek bij opa en oma; zo klaar 
al een klontje, lekker overzichte-
lijk, niet te veel verrassingen. Die 
duidelijkheid en voorspelbaarheid 
is precies wat voor mensen met 
autisme zo belangrijk is, dat geeft 
ze houvast en een gevoel van vei-
ligheid. De vluchtige, snelle en 
drukke levensstijl van nu, waarin 
sociale contacten een grote rol 
spelen, maakt het voor mensen 
met autisme veel moeilijker om te 
functioneren. Het hebben van au-
tisme heeft dan ook een grote in-

vloed op hun leven en op dat van 
de mensen in hun omgeving. Ze 
stuiten vaak op onbegrip en kun-
nen dus wel wat hulp gebruiken. 
Je kan namelijk veel voor ze bete-
kenen als je weet waar ze last van 
hebben, je te verplaatsen en de 
omgevingsvoorwaarden daar waar 
mogelijk aan te passen.
Bij het schrijven van deze bundel 
noemt de auteur zich slechts een 
tolk; ze verwoorde dat wat ze zag 
bij mensen met autisme, zowel op 
haar werk als in haar privéleven.
Ze probeert met haar gedichten de 
lezer te laten ervaren welke pro-
blemen mensen met autisme zoal 
tegen kunnen komen en in welke 
vormen die zich kunnen uiten. Al 
zijn die problemen vaak complex, 
in haar boek geeft de auteur ze op 
een luchtige en begrijpelijke ma-
nier weer; geschreven vanuit de 
persoon met autisme, alsof hij of 
zij het u zelf vertelt en blij is dat u 
wilt luisteren.
De ontroerende gedichtenbundel "In 
mijn eigen wereld" is dan ook een 
aanrader voor iedereen die op welke 
manier dan ook iets met autisme te 
maken heeft of erin geïntresseerd is. 
U kunt hem bestellen op 
www.boekscouts.nl 
of bij de boekhandel onder 
ISBN nummer 978-94-6176-467-6  
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KEURSLAGERKOOPJE

Hacheepakket 

(vlees+uien+kruiden)

SAMEN VOOR

5

95

KOOKIDEE

KATENHAASJES

3 STUKS

6

00

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden fricandeau

GRATIS 100 gram tonijnsalade

WEEKAANBIEDING

GROENTENROLLETJES

4 STUKS

5

50

TIP VAN UW KEURSLAGER

KALKOENHAASJES

4 STUKS

5

50

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

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

www.KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

info@kluijtmans.keurslager.nl

Aanbiedingen gelden van donderdag t/m zaterdag. Boskantseweg 87, Sint-Oedenrode.

Hollandse
Appeloogst
Weken
Proef onze heerlijke 
nieuwe oogst appels 
en peren. Deze week extra voordelig!

Alle Hollandse appels en peren 
per kilogram € 0,89
Elstar, Jonagold, Golden delicious,
Goudrenet, Conference en Comice.
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ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 0413-473504
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474985
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
-Laan van Mariendael 8a
-Gezondheidscentrum Odendael
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Salus Welzijn Ouderen
Odendael 3
Tel. 0413-473504
ma.-vr. 09:00u-13:00u.
Inloopspreekuur
ma.-vr. 09:00u-11:00u.
www.welzijnsalus.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10
5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: 
www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)

Nieuws

Aanvangstijden van de voorstelling en
aanmelden via www.rabobank.nl/stos

Rabobank. Een bank met ideeën.

Kom op 19 oktober naar de magische
goochelshow van Ronald Moray!

Goochelaar voor een dag.
Dat is het idee.
Leerling goochelaar Ronald Moray komt naar de Rabobank om samen met alle kinderen

uit Sint-Oedenrode en Schijndel te oefenen voor zijn goochelexamen. Ben jij tussen de 4

en 10 jaar oud en wil je Ronald helpen? Kom dan woensdagmiddag 19 oktober naar het

adviescentrum van Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel. Je bent van harte welkom en het

is helemaal gratis! (vol = vol)

Esther de Poorter stopt als directeur Welzijn Salus

Na ongeveer een half jaar stopt 
Esther de Poorter met haar func-
tie als directeur van Welzijn Salus. 

Vanaf 1 oktober legt ze haar taken 
neer. De oorzaak van het besluit 
ligt volgens De Poorter aan het 
feit dat ze twijfelt aan de profes-
sionaliteit van het bestuur met 
het oog op de onzekere toekomst. 
Het bestuur betreurt het besluit 
ten zeerste en volgens voorzitter 
Guus van Heereveld kwam het als 
een totale verrassing. 

“Het is een forse tegenvaller. We 
hadden dit niet verwacht. Esther 
gaf aan dat ze andere verwachtin-
gen had van de samenwerking en 
dat we ons moesten bezinnen op 
ons functioneren. Aangezien we de 

wijsheid niet in pacht hebben en we 
zeer tevreden waren over het func-
tioneren van haar, wilden we dat 
zeker doen. Kennelijk wilde ze daar 
niet op wachten. Het komt op een 
ongunstig moment, want het waait 
hard in welzijnsland. Hoewel Esther 
nu stopt, gaan we toch reflecteren. 
Als we ons kunnen verbeteren, 
moeten we dat altijd doen!”, geeft 
van Heerveld weer.
“Het kan absoluut geen verrassing 
zijn”, aldus de Poorter. “In juni 
heb ik al aangegeven waar mijn 
knelpunten lagen en daar wilde ik 
graag over praten, maar die kans is 
er naar mijn mening onvoldoende 

geweest. Ik stel nu eenmaal hoge 
eisen aan mezelf en aan Salus. 
Vooral voor de tijden die komen 
gaan, moet er een professioneel 
bestuur staan. Het zegt echter 
niets over de inzet. Integendeel, 
ieder bestuurslid werkt met hard 
en ziel voor Salus. We gaan dan 
ook zeker niet met ruzie uit elkaar. 
Ik ben nu eenmaal ongeduldig van 
karakter. Dat is iets wat ik mezelf 
kan aanrekenen.”
Het bestuur heeft ideeën over de 
opvolging, maar kan daar nog niet 
concreet in zijn. Volgens de voor-
zitter behoort een tijdelijke oplos-
sing tot de mogelijkheden.

Discussie over onverwacht groen licht Klimbos
Het besluit van het college om 
zowel de uitspraak van de voor-
zieningenrechter als de gegrond-
verklaring van de bezwaren door 
de bezwaar- en beroepscommissie 
over het klimbos naast zich neer te 
leggen, heeft donderdagavond de 
gemoederen in de voorbereidings-
commissie flink bezig gehouden. 
Dat de voorzieningenrechter er ten 
onrechte van uit was gegaan dat 
het complete terrein omheind zou 
worden, was toch wel een smalle 
basis om dan maar aan te nemen 
dat het besluit dus niet zou klop-
pen, zo redeneerden verschillende 
fracties. Ze waren sceptisch over de 
kans dat het klimbos toch wel door 
zou gaan. De buurtbewoners zijn 

opnieuw naar de rechter gestapt.

Portefeuillehouder Henriëtte van 
den Berk leek niet onder de indruk 
van de argumenten, en merkte op 
dat de fracties wel erg eenzijdig 
tegen de zaak aankeken. Door de 
bevolking is dertig jaar geleden al 
uitgesproken dat daar een ontwik-
keling moest komen, betoogde 
zij. “Bij de herbeoordeling is ook 
het algemeen belang van de ge-
meente afgewogen. Er is ons zelfs 
gevraagd of er geen actiecomité 
is dat dit een positieve ontwikke-
ling vindt. Echt waar!” Ze haalde 
als voorbeeld de kinderboerderij 
aan, die wél compleet omheind is 
terwijl niemand de openbaarheid 

in twijfel trekt, de roeiboten waar-
voor in het verleden óók betaald 
moest worden. “En is iets niet 
meer openbaar als er op vier meter 
hoogte gelopen wordt?” voegde 
ze daar retorisch aan toe.
Verschillende commissieleden ging 
het allemaal veel te ver, de inhou-
delijke discussie terwijl de kwestie 
nog onder de rechter was. Peter 
Verkuijlen wilde het onderwerp 
om die reden zelfs niet eens be-
handeld hebben. Ook voorzitter 
Wilma Wagenaars verzocht de 
commissie verschillende keren om 
terughoudendheid. Maar noch de 
meerderheid van de commissie 
noch de portefeuillehouder trok 
zich daar iets van aan.

Politiek café 
VVD
De VVD raadsleden nodigen u van 
harte uit om samen met hen en 
andere VVD-leden van gedachten 
te wisselen over actuele politieke 
onderwerpen die behandeld zullen 
worden in de aankomende raads-
vergadering.

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

Graag tot ziens 
op dinsdag 27 september 
om 20.00 uur in Café 't Pumpke!

Runforkika...nog 
47dagen te gaan..

Met nog 47 
dagen te gaan 
ben ik op het 
hoogtepunt van 
mijn trainin-
gen. Inmiddels 
heb ik een trai-
ningsduur van 
3uur en 45 min 
bereikt, waarin 
ik 35 km heb 
afgelegd. Niet 
alleen, nee dit 

zijn testlopen vanuit Atletiek Eindhoven, met 
mensen die allemaal trainen voor de mara-
thon Eindhoven. 

Ook tijdens die marathon (9 okt) zal ik in Eind-
hoven zijn, waar ik voor het laatst mijn verste 
afstand van 37 km ga afleggen. Daarnaast train 
ik nu 3 keer per week de korte duurlopen af-
wisselend met de interval/heuveltraining. Het 
aftellen is voor mij, en mijn mede-lopers van 
KIKA begonnen. De gedachte aan de dag van 
6 november geeft me kippenvel.

Ook de gedachte dat ik gister ben geïnter-
viewd, gefotografeerd door de Flair en dat die 
in het weekend van 4 november in de winkel 
ligt, terwijl ik aan het lopen ben in New-York. 
Dat is een mooie afsluiter van een jaar keihard 
werken met maar één doel voor ogen: Rennen 
voor leven....mooier kan het niet zijn. Tot het 
zover is hou ik jullie op de hoogte van de laat-
ste weken van mijn voorbereidingen, de aftrap 
en de finish.

Tjelka Raaijmakers-Blok

CDA Rooi 
CDA Rooi bijeenkomst in Zalencentrum de Beckart. 
Maandag 26 september Aanvang  20.00 uur   
(achterbanoverleg)
U bent van harte welkom.
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Ik heb daar niets te zoeken, zei hij, 
maar mocht ik er niets vinden, 
dan heb ik precies gevonden wat ik zocht. 

    Kees Hermis

1

T

Hanneke, Emiel & Kristi

Mark van Asseldonk 
Coronakoning 
Oud Rooij

Vorige week zaterdag vond in het 
café Oud Rooij het grote Corona-
weekend plaats. Het gehele week-
end werd er van alles georganiseerd 
met het drankje Corona als de rode 
draad. Uiteindelijk mocht Mark van 
Asseldonk zich kronen tot de ware 
Coronakoning. Hij was erg verguld 
met de nieuwe titel en poseerde 
trots voor de camera. 

Tip4

Er zit elf jaar tussen
Er zit elf jaar 
tussen, en nu 
kunnen we 
ons gaan af-
vragen waar 
die elf jaar tus-

sen zit. De leeftijd tussen onze hui-
dige Hoogheid en de neije ? Dan 
krijgen we óf een jonkie óf een 
doorgewinterde Papbuik. Of heeft 
onze neije Hoogheid voor een ad-
judant gekozen met 11 jaar meer 
ervaring ?
Misschien een skôn jonger pap-
buikske als partner ? Wie zal het 
zeggen ?

Één ding is zeker, hij kwam uit het 
centrum, werd vandaaruit met een 
kluitje het riet ingestuurd en elf jaar 
later zat alles links…………….!!
En als deze tip bij u de doorslag 
heeft gegeven, dan mag u een 
briefje of mailtje achterlaten bij de 
voorzitter van de Prinskeuzecom-
missie Theo Strijbos, 
Boskantseweg 78, 5492 VB Sint-
oedenrode,  strijbos.rooi@planet.nl
En de traditie is dat de eerste de 
goede namen (Prins en Adjudant) 
doorgeeft aan deze voorzitter een 
overheerlijke Prinselijke Papgat-
wijn persoonlijk krijgt aangeboden 
door de neije Hoogheid en gevolg, 
en natuurlijk verdient deze per-
soon de eeuwige Papgatroem!

Op jacht naar de Prins

Yvonne van Zoggel
Cum laude 

afgestudeerd!

Proficiat namens je
(oud)collega’s van

‘t Paperas

Genieten van 
heerlijk zomerfruit 

 
van  Blauwebes, 

Framboos , en Rodebes
 

open werkdagen 
van  12.00 tot 18.00 uur 

op zaterdag 
vanaf 9.00 uur 

Roest 2a, Olland 
Sint-Oedenrode

(o.a. Hobby, Fendt, Bürstner, 
Detleffs, KIP, Chateau, etc.)

Nu in verkoop!
Nieuw & Steroccasions

Bürstner, Hobby, 
Fendt, etc. 

Jan Tinbergenstraat 6, Sint-Oedenrode
Bedrijventerrein “De Kampen”
Tel. 0413 - 477 022
www.vanudencaravans.nl

vrijdag 3   zaterdag 4 
ZONDAG 5 SEPTEMBER

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

EX VERHUUR, TOP OCCASIONS
EERSTE 2011 MODELLEN BINNEN

Wij herstellen elke schade aan alle merken caravans 
en campers tot 4 jaar garantie.

CARAVAN & CAMPER
SCHADEHERSTEL!!!!

Geboren
 16 September 2011

 
Lars

 
Danny en Kim 

Rotteveel-Withoos
Broertje van Kyra 

Duinweg 21
5482VR Schijndel

Wij willen iedereen bedanken 
die ons 50-jarig huwelijksfeest 

tot een onvergetelijke dag 
hebben gemaakt !

Ad en Toos van Kaathoven
Kinderen en Kleinkinderen

Eerste inzet nieuwe brandweerwagen

De nieuwe brandweerwagen is ingewijd. Voor het eerst is de brandweer 
uitgerukt met de nieuwe wagen. Met goed resultaat. 

Lopend bu�et en wok teppanyaki 
zaterdag en zondag

4-gangen verrassingsmenu
voor €15,50 p.p maandag t/m vrijdag

Reserveren kan op tel: 0413-477028
Mgr. Bekkersplein 8, 5491 EB Sint - Oedenrode

Mama Mia 80
Proficiat!

WWW.PANENCOOK.NL

Online offerte voor uw administratie?

w w w . b e k k e r s a d v i e s . n l

Anne en Esther
Proost!



Woensdag 21 september 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe6 Nieuws

STARTER VAN DE MAAND: 
Menno van der Pol:
Releasecompany 

Wie bij Releasecompany een groot wagenpark denkt aan te treffen, 
komt bedrogen uit. Toch kan het bedrijf u alles bieden als het gaat 
om wagenparkbeheer, releasecontracten, nieuwe contracten en mobi-
liteitsvraagstukken. Sinds april dit jaar mag de Rooise Menno van der 
Pol zich vol trots de nieuwe eigenaar noemen van Releasecompany. 
Auto’s zijn altijd al zijn hobby geweest, maar dat hij er ooit nog eens 
zijn eigen bedrijf in zou starten, had hij nooit kunnen dromen.

“Dat was gewoon een hobby”, zegt de jonge ondernemer. “Studie 
was iets anders, dat had daar niks mee te maken. Wel heb ik altijd al 
voor mezelf willen werken.” Menno volgde eerst de studie Bedrijfs-
economie. Vervolgens ging hij aan de slag bij een accountantskantoor 
waar hij, naast detacheringswerk, het eigen wagenpark beheerde. La-
ter werkte hij een aantal jaren bij een autobedrijf. Zodoende heeft hij 
inmiddels een enorme kennis opgebouwd over de autobranche, waar-
mee hij zijn klanten optimaal van dienst kan zijn. Menno: “Release-
company fungeert als intermediair tussen de klant en een autobedrijf of 
leasemaatschappij. Grote bedrijven hebben vaak het wagenpark in ei-
gen beheer, maar voor kleine of middelgrote bedrijven kunnen wij veel 
toegevoegde waarde bieden. Als een klant bijvoorbeeld binnenkort een 
auto nodig heeft voor een bepaalde periode, dan zoeken wij naar een 
zo gunstig mogelijke oplossing. “Om voor iedere situatie een passende 
oplossing te kunnen bieden, werkt Releasecompany samen met een 
paar kleine leasemaatschappijen, maar ook met een aantal grote, zoals 
‘ING Car Lease’ en ‘Leaseplan’. Daar blijft het echter niet bij. Naast een 
spreiding van leasemaatschappijen biedt Releasecompany de nodige 
kennis over verschillende leasevormen, bijtellingen, belastingcategorie-
en, restwaarden enzovoorts. Waar release bijvoorbeeld een aantal jaar 
geleden het meest gunstig was, komt momenteel het leasen van een 
nieuwe auto meestal als beste optie naar voren. Hoe dat in de toekomst 
is? Daar kan Releasecompany u uiteraard in adviseren.
Aangezien Menno het bedrijf heeft overgenomen, bestond er al een lan-
delijke basis. “Dat is wel een voordeel. Ik heb inmiddels al veel voor be-
staande klanten kunnen betekenen. De website is bekend en goed vind-
baar.” Hoe hij de toekomst ziet? “Ik zou graag nog wat meer in de regio 
willen betekenen. Ik hoop over vijf jaar voor veel regionale bedrijven te 
kunnen fungeren als vertrouwd aanspreekpunt. Wat ik wil blijven doen, 
is het bieden van een passende oplossing op alles wat met mobiliteit te 
maken heeft.“ Releasecompany, uw brandstof voor: wagenparkbeheer, 
releasecontracten, nieuwe contracten of mobiliteitsvraagstukken. 

Kijk op www.releasecompany.nl of 
bel naar 020-6375314 voor meer informatie.

Starter van de 
maand is een 
initiatief van:

Mooi Rooi Koopzondag en modeshow

Winkeliers showen nieuwe herfst- en wintercollectie
Het was goed toeven in het zon-
netje toen de Rooise winkeliers 
rond het middaguur hun deuren 
openden. In eerste instantie bleef 
het vrij rustig, maar naarmate de 
middag verstreek, werd het steeds 
drukker in het centrum van Rooi. 
De terrasjes liepen vol en gezellig 
was het er zeker. Jammer dat de 
regen helaas toch nog zorgde voor 
een natte dag. 

Modeshow
Rond de klok van 3 uur werd het 
donkerder en begon het flink te 
regenen.  De aandacht van de 
bezoekers verschoof zich van de 
Fokpaardendag naar het mannelijk 
en vrouwelijk schoon op het Kerk-
plein. Switch Fashion & Lifestyle, 
Amigo’s Menswear, Caprice, Ge-

rits Mode en Pour Vous showden 
er hun herfst- en wintercollectie. 
De weersomstandigheden pasten 
er goed bij, want de geshowde 
dikke truien en winterjacks kon je 
wel aanhebben. 
Het publiek verzamelde zich dicht 
tegen elkaar onder de parasols van 
de horeca en de vele paraplu’s om 
toch droog te blijven tijdens het 
aanschouwen van de mooie kle-
ding die gepresenteerd werd. 

Luchtkussens
Er was natuurlijk ook deze keer 
weer aan de kinderen gedacht. Er 
stonden twee grote luchtkussens 
in het dorp. Eén aan de Hertog 
Hendrikstraat en één op het Kof-
feren. Helaas bleef het, net zoals in 
Borchgrave, in deze winkelstraten 

vrij rustig. Het weer en de grote 
activiteiten zorgen ervoor dat het 
publiek vooral de Markt en het 
Kerkplein bezocht. 

Fair trade
De Wereld Winkel nam van moge-
lijkheid gebruik om haar collectie 
fair trade kerstpakketten te pre-
senteren. In een speciaal daarvoor 
ingerichte ruimte naast de winkel 
werden de pakketten tentoonge-
steld. “Allemaal samengesteld uit 
eerlijke producten”, vertelde een 
vrijwilliger. “We hebben kerstpak-
ketten voor iedere prijs, je kunt ze 
zelf samenstellen en het mooie is 
dat je er ook nog eens de Derde 
Wereld mee ondersteunt.” Als u 
ook interesse heeft, loop dan eens 
binnen bij de Wereld Winkel.

De fokpaardendag van Stichting 
Fokpaardendag Sint-Oedenrode 
trok afgelopen zondag veel pu-
bliek. Jong en oud verzamelde zich 
’s morgens in het zonnetje rondom 
de ‘paardenringen’ op de markt. 
Met de camera’s in de hand, klaar 
om foto’s en filmpjes te maken van 
de vele soorten paarden en pony’s, 
van kleine kleurrijke shetlanders 
tot mooie grote merries met blon-
de manen. 

Keuring
In de ochtend stond de keuring 
van diverse paardenrassen op het 

programma. Het Trekpaard, de 
Haflinger, de Appaloosa en de 
Shetlandpony werden aan de hand 
gekeurd. “Bij de keuring draait het 
voornamelijk om twee dingen”, 
vertelt een jurylid. “De paarden 
of pony’s worden op stand beoor-
deeld en in beweging. Bij de stand 
kijken we o.a. naar de bouw en 
de vorm van het paard. Staat het 
recht op zijn benen en ziet het er 
verzorgd uit. In beweging loopt 
het paard verschillende ‘gangen’. 
Er wordt gekeken of het correct 
loopt, dat het mooie stapjes maakt 
in bijvoorbeeld de draf, zonder te-

veel ruimte tussen de benen.”  
Deelnemen aan de fokpaardendag 
is voor de meesten puur hobby, om 
erachter te komen of het paard of 
de pony goed meedraait in de keu-
ring. Ze kunnen eruit afleiden of 
ze de goede richting in gaan met 
fokken en het liefst doen ze het 
natuurlijk graag steeds beter. Maar 
de fokpaardendag is toch ook vaak 
een gezellige gelegenheid. Voor 
een echte wedstrijd wordt verwe-
zen naar een stamboekkeuring. 

Show
Na de keuring was er een kleine 

pauze. Kinderen mochten met de 
paarden touwtrekken en plaatsne-
men op het ‘vliegend tapijt’, een 
zeil gespannen achter twee trek-
paarden. Het was de kunst om op 
het tapijt te blijven staan of zitten.  
Na de pauze volgden enkele shows 
waarbij het publiek soms toch wel 
met verbazing stond te kijken. He-
laas bleef het tijdens de shows niet 
droog en viel de regen soms met 
bakken uit de lucht. Het mocht de 
pret niet drukken en de paarden 
stonden hun mannetje.

Veel diversiteit op Fokpaardendag 

Vrijdag koopavond tot 21.00 uur.

2500 m² showroom

Van der Wijst Keukens B.V.
Vluchtoord 39 Uden, Tel: 0413-262093

www.grando-uden.nl

Volop 
gratis parkeren 
voor de deur.
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Woonwinkel voor Starters springt in de bres voor 
starters op woningmarkt
Dertig jaar geleden begon Ad van 
Gemert met zijn Woonwinkel 
exclusief wonen. Binnen afzien-
bare tijd wist heel Schijndel de 
weg naar zijn winkel te vinden. 
Nog steeds staat zijn zaak bekend 
om de goede service, kwalitatief 
hoogwaardige producten, het juis-
te advies en nazorg. Sinds kort zijn 
ze naast het succesvolle concept 
‘exclusief wonen’ gestart met een 
nieuw idee, speciaal voor de star-
ters van Schijndel en omgeving: 
Woonwinkel voor Starters.

De meeste klanten van de Woon-
winkel komen uit Schijndel, maar 
ze begroeten ook veel consumen-
ten uit Sint-Oedenrode, Sint-Mi-
chielsgestel en andere omliggende 
dorpen. Al deze kernen zijn op het 

moment oplossingen aan het zoe-
ken voor de startende op de wo-
ningmarkt. Er worden appartemen-
ten en huizen gebouwd, die helaas 
niet voor iedereen betaalbaar zijn. 
Als ze toch te betalen zijn, wil een 
starter vaak bezuinigen op het inte-
rieur. Ze komen dan snel uit bij Ikea. 
Daar is niets mis mee, maar tussen 
de Ikea en de ‘duurdere’ speciaal-
zaken zit niets. Dat heeft een diep-
gaand onderzoek van Woonwinkel 
voor Starters uitgewezen. Het jonge 
team heeft daarom een prachtig as-
sortiment samengesteld voor een 
zeer betaalbare prijs. Dat zal de star-
ters op de woningmarkt flink wak-
ker schudden. Een nog mooier en 
kwalitatief nog beter interieur dat 
minder zeer doet in de portemon-
nee. Dat wil toch iedere starter?

Inbetweens, overgordijnen, houten 
jaloezieën, plisse’s en duette’s, ta-
pijt, pvc, vinyl, behang, krijtverf en 
nog veel meer. Alles wat je nodig 
hebt om je interieur te verfraaien 
is verkrijgbaar bij de Woonwinkel 
voor Starters. Aangezien jongeren 
trendgevoelig zijn, sluit alles aan 
op de laatste mode. Het team van 
Woonwinkel voor Starters blijft al-
tijd op de hoogte door het bezoe-
ken van beurzen en het scherp in 
de gaten houden van de markt. 
Daardoor kunnen ze iedereen op en 
top adviseren en komen ze zelfs bij 
je thuis om te kijken wat het mooi-
ste in je huis past. Een extra stukje 
service. Woonwinkel Schijndel staat 
klaar voor haar klanten. 
Ben je al een beetje nieuwsgierig? 
Surf dan alvast naar de prachtige 

nieuwe website van Woonwinkel voor Starters en je kunt al een indruk 
krijgen van je toekomstige interieur. 

www.woonwinkelvoorstarters.nl. 
Woonwinkel Schijndel, Boschweg 80, 5481 EH, Schijndel, 
tel: 073-5474908

Advertorial

Lekker wroeten in de oase van hartje Sint-Oedenrode

Jan Gottenbosch is met groene vin-
gers geboren. Zijn vader was tuin-
der en ook bij Jan was het vrij snel 
duidelijk dat hij hetzelfde vak zou 
gaan beoefenen. Jarenlang werkte 
hij in de glastuinbouw. Inmiddels 
is Jan gepensioneerd, maar hij kan 
het niet laten om zo nu en dan lek-
ker met zijn handen in de aarde 
te wroeten. In de Kruidentuin van 
de Sint-Paulusgasthuisjes leeft hij 
zich regelmatig uit. Hij voelt zich 

er heerlijk op zijn gemak, in de 
oase van hartje Sint-Oedenrode.

“Toen ik op een gegeven moment 
besloot om op te houden met mijn 
werk ben ik iets anders gaan zoe-
ken. Zo belandde ik bij de WSD. 
Daar ben ik voorman geweest. 
Van de Heemkundekring hoorde 
ik dat ze nog iemand zochten voor 
de Kruidentuin. Die kans greep ik 
aan”, aldus de geboren tuinier. Sa-
men met Deet Scheijvens en Cor 
van Eindhoven en zijn vrouw on-
derhield Jan de tuin. Echter zijn ze 
om verschillende redenen gestopt 
en dat vind Jan wel jammer. “Ik 
heb er wel een beetje verstand van, 
maar lang niet zoveel als Deet. Zij 
wist werkelijk alles. Nu kan ze he-
laas niet meer komen, dus probeer 
ik het bij te houden. Toch lukt dat 
niet altijd. Daarom zoek ik er ei-
genlijk nog iemand bij. Iemand die 
het leuk vind om in de tuin bezig 
te zijn. En het is heerlijk om hier te 
vertoeven. Een ongekend rustpunt 
in het drukke centrum. Zelfs als het 

druk is op straat hoor je hier niets. 
Dan ga ik wel eens ooit rustig op 
dat bankje zitten.”

Nu het herfst begint te worden, 
ziet de tuin er lang niet zo mooi 
uit als een paar maanden geleden. 
De takken gaan hangen en er zijn 
niet veel kleuren meer te vinden. 
Jan: “De tuin is ook iets verwilderd 
door de jaren heen. Sommige men-
sen vinden dat mooi, maar ik hou 
daar niet zo van. Vroeger groeide 
alles in vakken en was het veel 
overzichtelijker. Dan zag je precies 
waar de Tijm of de Venkel stond. 
Maar ach, we laten het maar zo. 
Het is nu alleen een kwestie van af 
en toe bijknippen en onkruid weg-
halen.” Wil je Jan assisteren bij het 
onderhoud van de Kruidentuin? 
Meld je dan nu aan via Heemkun-
dekring ‘de Oude Vrijheid’. 
www.deoudevrijheid.nl

Buurtvereniging Boskant-West 
maakt zich op voor Burendag

Buurtvereniging Boskant–West 
heeft heel hard gewerkt om het 
eigen evenemententerreintje ‘de 
Brink’ in te richten, zodat het op 
tijd klaar is voor de Nationale Bu-
rendag, die aanstaande zaterdag 
plaatsvindt. De ontmoetingsplek 
is mede mogelijk gemaakt door 
het Oranjefonds, de gemeente en 
de dorpsraad van Boskant

Jong en oud hebben de han-
den uit de mouwen gestoken. Zo 

bouwden ze een prachtige tafel 
en bank van steen, legden ze een 
reuzenschaakbord neer, knutsel-
den ze een knikkerbaan in elkaar 
en richtten ze de tuin netjes in, 
zodat heel de buurt netjes ontvan-
gen kan worden. De buurtvereni-
ging bestaat al bijna vijftien jaar en 
bestaat uit zo’n dertig gezinnen. 
Aanstaande zaterdag gaan ze een 
feestje bouwen. De LepKpel komt 
optreden in de feesttent en de kin-
deren kunnen volop spelen. 

Als je op jezelf gAAt wonen

Ook voor starters zijn we exclusief.  
Wij weten wat er speelt op het gebied 
van wonen en kijken vooruit naar de 
trends. Laat je inspireren, kom langs 
voor advies en laat je nieuwe interieur 
tot leven komen.

BosCHweg 80
5481 eH sCHIjnDel

tel 073 547 49 08
fAX 073 547 69 48

www.woonwInKelVooRstARteRs.nl

2649_WWINK_Adv_86x130_Starters.indd   1 26-08-11   14:04

DEELNEMERS NATIONALE OPEN HUIZEN ROUTE
ZATERDAG 1 OKTOBER VAN 11.00 TOT 15.00 UUR

 Deelnemers in Liempde:       Vraagprijs
 Pauwkesstraat 22: uitgebouwde 2/1 kapper met 4 slaapkamers en garage NIEUW  € 369.000,-
 Vendelstraat 19: karakteristieke vrijstaande woning met garage en 4 slaapkamers  € 445.000,-
 Boxtelseweg 38: ruime vrijstaande woning op zeer ruim perceel (± 1400m²)  € 495.000,-
 Vlasspreistraat 1: halfvrijstaande starterswoning met 2 slaapkamers in centrum  € 225.000,-
 Nieuwstraat 10: ruime karakteristieke 2/1 kap woning met fantastische leefkeuken  € 459.000,-
 Boxtelseweg 53: klussers opgelet! Halfvrijstaande woning op perceel van ± 720m²  € 329.000,-
 ’t Vunderke 10: zeer goed onderhouden, moderne 2/1 kap woning nabij centrum.  € 292.500,-
 Keefheuvel 7: senioren opgelet! Vrijstaande woning met bad- en slaapkamer beneden € 325.000,-
 Past.Dobbeleijnstraat 22: 2/1kap woonboerderij aan Dommel gelegen In prijs verlaagd € 645.000,-
 Boxtelseweg 1: ruime en zeer karakteristieke woning met garage en 3 slaapkamers  € 399.000,-
 Rosenhofstraat 40: vrijstaande villa met dubbele garage, volledig gemoderniseerd  € 725.000,-
 Nieuwstraat 51: halfvrijstaande woning in hartje centrum op perceel van ruim 700m² € 495.000,-
 Nieuwe Erven 34: karakteristieke woning (’30) met veel privacybiedende tuin (570m²) € 399.000,-
 Deelnemers in Boxtel:
 Baroniestraat 46-16: knus (starters)appartement met ruime slaapkamer in centrum  € 149.000,-
 Dennenoord 5-229: ruim chalet met 2 slaapkamers op eigen grond (418m²)  € 142.500,-
 Dennenoord 5-328: schitterend gelegen luxe 3-kamer chalet op eigen grond (315m²) € 159.000,-

Geld en Makelaardij    Nieuwstraat 30, 5298 CL Liempde    info@geldenmakelaardij.nl
Kijk voor volledige informatie van de woningen op www.funda.nl
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Ik zien ‘r al n’n aop van gruuje.
(Ik zie er al een aap van groeien.)
Dat kan alleen maar mislukken. BRABANTSE SPREUKEN

 Kijkje achter de schermen bij TV Meierij

Ziet er mijns inziens
gewoon hetzelfde

uit als bij de
andere zenders...

Door: Jeroen Kossen

Sudoku
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Breng de met de 
letters corrospon-
derende cijfers uit 
de opgeloste su-
doku over naar de 
antwoordcode. Bel 
het onderstaande 
inbelnummer en 
toets de zescijferige 
antwoordcode in. 
U kunt zo vaak 
meedoen als u wilt.

Met elke goede 
oplossing speelt 
u mee voor twee
1/5 staatsloten

U kunt inbellen tot
dinsdag 24.00 uur 
a.s. De winnaar 
wordt door de com-
puter aangewezen en 
telefonisch benaderd.

Inbelnummer:
0909-0400037
(0,60 per gesprek)

5 0
b c da

www.demooirooikrant.nl        www.puzzelservices.nl

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Staatsloterij

Puzzel mee in DeMooiRooiKrant

en maak twee keer kans op €3.000.000
Puzzel mee en win twee 1/5 staatsloten...

Een dichter in zijn herfst
 

ik sprak mijzelf toe
in een innerlijk gefluister
mijn woorden werden 
al gevoeld eer zij 
werden gesproken,
zij bleven in het duister
.
mijn woorden waren 
nog niet koud of ze 
waren reeds gestorven 
in ontluisterende schoonheid
vliedend naar het engelenwoud
.
woorden, woorden
het scheppend sterven
kruipend over de regenboog,
na mij door anderen
te dragen, te erven
.

Puzzelen voor 
Prijzen

De winnaar van de Sudoku is 
geworden:

Mevrouw van Leuken uit 
Mariahout

De woordzoeker is gewonnen 
door mevr. Kuiper. 

Allebei hebben ze twee 1/5 
staatsloten gewonnen.

E W K R A M X E L G O O G I E
E I T A G I V A N N R E D O M
A U T O M A T I S E R I N G T
D D N A K C D E V L E L R T E
A I P W C E A R T V I D Y E C
P S C E I I E D E N I P O D U
T K O B E S N S E S E R C C L
E G N S L R O U T A B I U M A
R A T I P E A R M I U O L S A
A R A T P V I C O M M B E C T
P M C E A B P S C T O A O K I
U I T N U M P A D O I C G N G
I N S T R U C T I E U D T E I
G N I N E L R E V T S N E I D
E E M O H R G I G A B Y T E S
 AANBIEDING
 ACCOUNT
 ADAPTER
 ADRESBOEK
 APPLE
 AUTOMATISERING
 BIOS
 CADEAUBON
 CLIENT

 CODE
 COMMUNICATIE
 CONTACT
 DIENSTVERLENING
 DIGITAAL
 DISK
 DISTRIBUTIE
 EDITOR
 EMTEC

 GARMIN
 GIGABYTE
 GOOGLE
 HOME
 IMAGE
 INSTRUCTIE
 IPOD
 LEXMARK
 MAILSERVER

 MODERN
 NAVIGATIE
 NUMPAD
 ONLINE
 SPAM
 TYPE
 VERSIE
 VIRUS
 WEBSITE

oplossing:.................................
De oplossing van deze puzzel kunt u inleveren bij onze winkel in 

Schijndel Boschweg 101a 5481 ED Schijndel

WINKELREUS

REUSACHTIG IN COMPUTERS EN TOEBEHOREN!

COMPUTERS

BOSCHWEG 101a
5481 ED SCHIJNDEL
TEL: 073 5494450
INFO@WINKELREUS.NL

WWW.WINKELREUS.NL

AANBIEDING:

Scooters in diverse 
merken leverbaar voor 

scherpe prijzen!

Alfred Nobelstraat 6
Sint-Oedenrode

Tel: 0031-(0)413 479104

Hertog Hendrikstraat 1b

Loop eens binnen 
voor de mooiste 

bloemen, planten 
en accessoires 

tegen scherpe prijzen

,,'t is weer mooi in Rooi".
Zaterdagmiddag bij goed weer vindt er een extra muzikaal optreden 
plaats op de Kiosk aan de Markt door ,,de Dur Drouwers" 
uit Velp/Grave. Aanvang 13.30 uur tot 16.30 uur.

 Prinsjesdag

 gister ontmoette ik
 het staatshoofd
 ergens nabij Noordeinde
 even gedag zwaaien hoor
 gewoon als onderdaan
 tussen het dranghekkenkoor

 lekker niets aan je hoofd
 immers, als ik de gouden koets
 zie passeren 
 ben ik weer even een mens
 die in sprookjes gelooft

 het ledigt de geest van zwaarte
 om zorgeloos Oranje te vereren

 want op de koets met inhoud
 en de hoed op de bok
 kunnen we een heel jaar teren

 o ja, de troon deed zijn rede:
 het wordt een strakker korset
ellendig voor hedendaagse ridders:
 onze afgevaardigden zogezegd

 en bij vertrek
 werd er nog spontaan
 "leve de koningin"
 uit hun kelen gedregd

"Leve de Koningin"
 (en Maxima)!
 Julius Dreyfsandt zu Schlamm
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Centrum voor Kunst en Cultuur

Pieter Brueghel

U kunt zich nog inschrijven voor 
de volgende creatieve cursussen.

www.pieterbrueghel.nl
Pieter Brueghel, Middegaal 23-25 5461XB Veghel 
Meer informatie via telefoonnummer 0413 365675 of email info@pieterbrueghel.nl

VOLWASSENEN
Boetseren en beeldhouwen     (maandagochtend)                           
Boekbinden                                 (maandagochtend)
Tekenen en schilderen: model en portret (maandagavond)
Smeden in metaal           (maandagavond)
Sieraden en ruimtelijk vormen    (maandagavond)
Tekenen/schilderen            (maandagavond)
Boetseren en beeldhouwen       (maandagavond)
Tekenen en schilderen        (dinsdagochtend)
Keramiek, handvormen en draaien (dinsdagmiddag)
Tekenen en schilderen        (dinsdagmiddag)
Tekenen en schilderen    (dinsdagavond)
Keramiek op maat       (dinsdagavond)
Boetseren en beeldhouwen (woensdagochtend)
Smeden in metaal       (woensdagmiddag)
Keramiek: beelden bouwen    (woensdagavond) Sint-Oedenrode
Glas in lood            (donderdagochtend)
Tekenen en schilderen: model en portret (donderdagochtend)
Sieraden en ruimtelijk vormen    (donderdagavond)
Creatieve fotografie voor gevorderden  (donderdagavond)
Theaterproductie voor gevorderden  (donderdagavond) Sint-Oedenrode

JEUGD
Jongerenatelier   (dinsdagavond)
Kinderatelier: groep 3-4-5   (woensdagmiddag)
Kinderatelier: groep 6-7-8  (woensdagmiddag)
Jongerenatelier: diverse technieken  (vrijdagavond)
Theater groep 6-7-8      (dinsdagmiddag)
Theater voor groep 3-4-5  (woensdagmiddag)
Theater voor groep 3-4-5  (woensdagmiddag) Sint-Oedenrode
Theater voor groep 6-7-8    (woensdagmiddag) Sint-Oedenrode
Theaterproductiegroep vanaf 15 jaar (donderdagavond) Sint-Oedenrode
Theaterproductiegroep   (vrijdagavond)

Start jeugd creatief Sint-Oedenrode
Woensdagmiddag 21 septem-
ber aanstaande gaat de eerste 
workshop binnen het programma 
Jeugd Creatief in Sint-Oedenrode 
van start, die wordt verzorgd door 
Pieter Brueghel.

Jeugd Creatief is een initiatief van 
de gemeente Sint-Oedenrode in sa-
menwerking met Cultuur Richting 
Onderwijs Sint-Oedenrode  (Markt-
plaats Curioso) en stelt zich ten doel 
jeugd uit de onder- en bovenbouw 
van het primair onderwijs voor een 
laag bedrag kennis te laten maken 
met het rijke aanbod van de verschil-
lende instellingen in Sint-Oedenrode.

Kinderen kunnen kiezen tussen ver-
schillende kennismakingslessen bij 
verschillende creatieve instellingen 
en kunstenaars. Pieter Brueghel ver-
zorgt binnen Jeugd Creatief onder 
meer een theaterworkshop ‘Ge-
woon Gek’, een workshop waarin 

een eigen nieuwsuitzending wordt 
gemaakt in de Cinekidstudio en een 
workshop bijzondere beesten ma-
ken van klei en andere materialen.

Tijdens de theaterworkshop op 21 
september leren de kinderen om 
van hun fantasie werkelijkheid te 
maken. Door een muur heen lo-
pen? Eten met je oren? Vliegen? 
Alles kan! Als kinderen enthousiast 
zijn kunnen ze vervolgens verder 
gaan met een van de reguliere 
theater- of musicalcursussen die 
door Pieter Brueghel worden ver-
zorgd in CC Mariëndael.  Wellicht 
staan ze volgend voorjaar te stra-
len tijdens het grote theaterfestival 
Windkracht 12, dat jaarlijks dui-
zenden bezoekers trekt.

De workshops bestaan uit één of 
twee bijeenkomsten in Cultureel 
Centrum Mariëndael. Via de scho-
len ontvangen de kinderen een 

programmaboekje.

Gewoon gek: Theater! 
(13.30-14.45 uur) - € 5,00
Woensdagmiddag 21 september
Woensdagmiddag 28 september 
(bij voldoende belangstelling)
Docente: Eveline Bloks

Nieuwsuitzending maken met 
Cinekidstudio 
(14.30-16.30 uur) - € 8,50
Woensdagmiddag 2 en 9 november
Docente: Laura Nieuwenhuis

Gekke beesten boetseren 
(13.30-15.30 uur (les 1) en 
13.30-14.30 uur (les 2)) - € 7,50
Woensdagmiddag 5 en 12 oktober
Docent: Dragan Despotovic

Voor meer informatie over Jeugd 
Creatief kunt u contact opnemen 
met Pieter Brueghel via telefoon-
nummer 0413-365675. 

Open Atelierroute 
Veghel van start 
bij Pieter Brueghel
Op zaterdag 24 en zondag 25 sep-
tember wordt de tweede editie van 
de Open Atelierroute Veghel ge-
organiseerd door de ‘Vrienden van 
Pieter Brueghel’. Op beide dagen 
openen 48 kunstenaars uit Veghel 
en de kerkdorpen Boerdonk, Erp, Zij-
taart, Keldonk en Mariaheide tussen 
11.00 en 17.00 uur hun deuren. De 
kunstdisciplines beeldhouwen, 
schilderen, tekenen, keramiek, 
grafiek en fotografie zijn in de 
atelierroute vertegenwoordigd.

Pieter Brueghel aan de Middegaal 
vormt het beginpunt van de atelierrou-
te. Hier is ter oriëntatie van iedere deel-
nemende kunstenaar een representa-
tief werk te zien. Vervolgens kunnen 
belangstellenden met de behulp van 
een folder met plattegrond een eigen 
route uitstippelen naar de ateliers aan 
huis van de deelnemende kunstenaars.
Vrijdag 23 september om 19.00 uur 
wordt de Open Atelierroute Veghel 
bij Pieter Brueghel officieel geopend 
door directeur Jan Hooimeijer.
De folders zijn behalve bij Pieter 
Brueghel ook te verkrijgen bij het 
THUISpunt en te downloaden op de 
website 
www.openatelierrouteveghel.nl
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Pieter Brueghel 
via telefoonnummer 0413-365675. 

1001 Nacht op de Vogelenzang

Het is het bestuur van buurtvereniging De Vrolijke Fluiters wederom gelukt om een geweldig buurtfeest te 
organiseren. Het thema 1001 nacht sloeg enorm aan. Het bestuur had met de aankleding weer alles uit de 
kast gehaald, maar ook de buurtgenoten deden hier niet aan onder. Jammer dat al die moeite voor 1 avond 
is, maar er kan wederom terug gekeken worden op een zeer geslaagde avond. Mede dankzij enkele enthou-
siaste sponsors is het weer gelukt. Wie wil er nou niet bij zo'n enthousiaste buurtvereniging horen. Het vol-
gende evenement staat alweer gepland, en het bestuur kennende zal ook dit weer een groot succes worden.

dealer van o.a.: 3b • aevum • baan • CarluCCi • Carpet sign • Chivasso 

d&b design • de koninCk • diez • eastborn • ghyCzy • heldense • hofstede 

imade • inside • jab • karat • lumière • maCazz • raanhuis 

rmn-shutters • romo • sChuitema • stout • van hoof • vi-spring  

w o n e n  •  s l a p e n  •  v e r l i C h t i n g  •  s t o f f e r i n g

Hertog Janplein 27

5469 BJ  Erp (Veghel)

Tel. 0413 21 28 30

gratis parkeren

 

www.vanzutpheninterieurs.nl
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GEMEENTENIEUWS
Procedures

Ter inzage en informatie

1. Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een bezwaarschrift worden 
ingediend door belanghebbenden. Om als belanghebbende te worden aange-
merkt, moet het gaan om een eigen, persoonlijk, concreet en direct geraakt belang. 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
- de naam en het adres van degene die het bezwaar indient
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- de gronden van het bezwaar. 

Als termijn voor het indienen van een bezwaarschrift geldt 6 weken vanaf de 
datum dat het besluit aan de aanvrager is toegestuurd of uitgereikt. 

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

2. Zienswijzen door een ieder
Iedereen kan tegen een ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling zienswijzen 
indienen.  

U kunt uw zienswijze indienen gedurende 6 weken nadat het ontwerpbesluit 
ter inzage is gelegd. Bij het inbrengen van zienswijzen kan men verzoeken de 
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Wat doet de gemeente met uw zienswijze?
Na afloop van de ter inzage termijn wordt een besluit genomen. Uw zienswijze 
en een eventuele reactie hierop van de aanvrager, worden hierbij betrokken. 
Als indiener van een zienswijze wordt u op de hoogte gebracht van het besluit. 

3. Beroepschrift
Tegen het besluit staat beroep open. 
Nadat het besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een beroepschrift worden in-
gediend door belanghebbenden. Om als belanghebbende te worden aangemerkt, 
moet het gaan om een eigen, persoonlijk, concreet en direct geraakt belang. 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
- de gronden van het beroep.

Indien het een besluit betreft dat is genomen op grond van de Wet Milieube-
heer dient het beroepschrift te worden gericht aan: Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Voor overige besluiten moet het beroepschrift worden bericht aan:
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ‘s-Hertogenbosch

Het beroepschrift moet worden ingediend binnen uiterlijk 6 weken na de da-
tum van bekendmaking van het besluit. 
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van ons besluit niet. 
Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie 
ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening 
moet worden getroffen. In dat geval kunt u een verzoek om voorlopige voor-
ziening indienen bij:

- Voor besluiten op grond van de Wet milieubeheer:
de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State; 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

- Voor overige besluiten:
Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch
Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch

Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige 
voorziening is griffierecht verschuldigd.

Gewijzigde procedure aanvraag ID-kaart
De Hoge Raad heeft 9 septem-
ber bepaald dat gemeenten geen 
kosten mogen vragen voor de 
verstrekking van de Nederlandse 
identiteitskaart (NIK). Het aantal 
aanvragen voor de NIK is sinds 
maandag 12 september enorm 
toegenomen. 

Lange wachttijden
Het aantal aanvragen voor de Ne-
derlandse identiteitskaart (NIK) is 
sinds afgelopen maandag aan de 
loketten sterk toegenomen, nu de 
kaart als gevolg van een uitspraak 
van de Hoge Raad gratis verstrekt 
wordt. Dit heeft tot gevolg dat er 
lange wachttijden zijn. 

Advies:
Wacht met de aanvraag van een 
NIK als het niet dringend nodig 
is, want de aanvragen worden tot 
medio oktober niet in behandeling 
genomen (landelijk). Alleen aan-
vragen met hoge prioriteit mogen 
worden doorgestuurd. Dat is het 
geval als iemand niet over een an-
der identiteitsdocument beschikt, 
of als het document binnen twee 
maanden na de aanvraag verloopt. 
Om lange wachttijden aan de ba-
lie te vermijden, kunt u een af-
spraak maken via ons digitale loket 
www.sint-oedenrode.nl. 

Drie weken wachttijd
Voor de aanvragen met hoge pri-

oriteit geldt dat er rekening mee 
gehouden moet worden dat het 
document pas na drie weken klaar 
ligt. Spoedaanvragen voor de 
identiteitskaart zijn niet mogelijk.

Identificatieplicht/Geen ID nodig
Volgens de Wet op de uitgebreide 
identificatieplicht is iedereen die in 
Nederland verblijft sinds 2005 ver-
plicht een geldig identiteitsbewijs 
te dragen en op verzoek te tonen. 
Die algemene draag- en toonplicht 
dient uitsluitend een algemeen be-
lang. U kunt zich identificeren met 
een paspoort, een rijbewijs of een 
identiteitskaart. Met een geldig 
paspoort of rijbewijs heeft u dus 
geen identiteitskaart nodig.

Inschrijven Sjors Sportief
Schoolsportboekje Sjors Sportief
Alle basisschoolleerlingen van 
groep 3 tot en met groep 8 ont-
vangen deze week het school-
sportboekje Sjors Sportief via hun 
school. De Rooise kinderen die 
onderwijs buiten de gemeente 
volgen, ontvangen het boekje per 
post op hun huisadres. 

Inschrijven
Vanaf woensdag 28 september 
a.s. om 13.00 uur kunnen al deze 
leerlingen zich via de computer 
inschrijven voor één of meerdere 

kennismakingslessen. De leerlin-
gen uit de groepen 6/7/8 kunnen 
zich voor de sportlessen in het na-
jaar opgeven. De leerlingen van 
de groepen 3/4/5 kunnen zich 
alvast opgeven voor de lessen in 
het voorjaar 2012. Het boekje ver-
schijnt dus maar 1x per schooljaar. 
Tip: bewaar het boekje!
Oh ja meisjes en jongens, vergeten 
jullie niet om op de site alvast jullie 
eigen profiel aan te maken! Je kunt 
dit nu al doen zodat je meteen ook 
de site kunt bekijken, alvast veel 
leuke dingen op de site doen en 

punten verzamelen. En als je je 
profiel dan hebt aangemaakt kun 
je je op 28 september meteen voor 
je favoriete kennismakingscursus 
opgeven. Je ontvangt dan direct 
een mailtje terug of je de sport-
lessen kunt gaan volgen, waar en 
wanneer.

Geen boekje ontvangen?
Heb je geen boekje ontvangen? 
Ga er dan snel eentje halen in het 
gemeentehuis, zwembad De Neul, 
bibliotheek of cultureel centrum 
Mariëndael.

Verdere vereenvoudiging en versoepeling van het 
welstandsbeleid
Vanaf 1 januari 2010 geldt de nieu-
we welstandsnota. In de welstands-
nota is vastgelegd hoe de welstand-
stoets wordt uitgevoerd. Deze nota 
is geëvalueerd. Hieruit is gebleken 
dat het nodig is om concrete richt-
lijnen op te stellen voor een aantal 
vergunningplichtige standaard-
bouwwerken (objectcriteria). Als het 
bouwwerk voldoet aan deze richtlij-
nen wordt een positief welstandsad-
vies uitgebracht.
Naast het vaststellen van deze richt-
lijnen zijn burgemeester en wethou-
ders van Sint-Oedenrode van plan 

om een proefproject te starten. Dit 
proefproject houdt in dat de wijk 
Kienehoef gedurende één jaar wel-
standsvrij zal zijn. Dit betekent dat 
er dan niet getoetst zal worden aan 
redelijke eisen van welstand. Na een 
jaar kijken we of het werkt en of zich 
dan geen ongewenste ontwikkelin-
gen voordoen. 

Inspraak
De gemeenteraad neemt binnen-
kort een besluit over zowel de wel-
standsrichtlijnen als het proefproject 
voor de welstandsvrije wijk. Voor-

afgaand aan dit besluit kunt u het 
voorstel inzien en een reactie hierop 
geven. De stukken liggen vanaf 
donderdag 22 september 2011 ge-
durende 6 weken ter inzage in het 
publieksplein van het gemeentehuis. 
Uw reactie kunt u schriftelijk of 
mondeling geven vóór donderdag 3 
november 2011 bij burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode, 
Postbus 44, 5490 AA te Sint-
Oedenrode. Wilt u liever mondeling 
reageren of nadere uitleg krijgen? 
Dan kunt u een afspraak maken 
door te bellen met (0413) 481911.

Start leergang op 11 oktober 2011, oproep voor bewoners buitengebied

Aan de slag met uw ideeën in buitengebied?
Op dinsdag 11 oktober a.s. (avond) 
start wederom een leergang over uw 
ideeën in het buitengebied. In vijf 
avonden wordt met u meegedacht 
hoe u uw idee concreet kan maken. 
De gemeenten in Het Groene Woud 
en De Meierij werken met de provin-
cie aan de toekomst van het platte-
land: voor agrariërs, bewoners, dor-
pen. Niet alleen de agrariërs, maar 
alle grondeigenaren en gebruikers 
houden het gebied ‘levend en groen’.  
De leergang wil burgers en onder-
nemers helpen hun idee concreet 
te maken. Dat kan gaan over: kin-

dertuin, nieuwe logies, verbouwen, 
maatschappelijk ondernemen en 
leefbaarheid in dorpen. Voorwaar-
de is dat u zelf aan de slag wilt. 
Praktisch is het een serie van vijf 
avonden (ongeveer tweewekelijks) 
met huiswerk waarin u zelf uw idee 
tot een plan uitwerkt. U leert de weg 
in regels en u leert uw idee ‘handen 
en voeten’ te geven. De leergang 
wordt gegeven door een onafhan-
kelijke deskundige: de streekmana-
ger van het streekhuis. Aanmelding 
of vrijblijvende informatie bij H. 
Wieringa, streekmanager, via hwie-

ringa@landco.nl. Geen kosten. Na 
aanmelding ontvangt u informatie 
over de locatie van de leergang, er-
gens centraal in De Meierij.  

www.hetgroenewoud.com

Het Groene Woud omvat de ge-
meenten: Tilburg, Sint-Oeden-
rode, Heusden, Vught, Son en 
Breugel, Best, Haaren, Oisterwijk, 
Boxtel, Loon op Zand, Dongen, 
Oirschot, Schijndel,
Sint-Michielsgestel, 
’s-Hertogenbosch, Eindhoven.
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Meldingen
Gevonden en verloren voorwerpen

Gevonden voorwerpen  Verloren voorwerpen
- Samsung mobiel  - gouden ring met rood/roze steen
- 2x zilveren ring
- zilveren armbandje
- zilveren oorbel met steentje

Huisvuil
Inzameling oud papier
 
Zaterdag 24 september
-  Oudervereniging Nijnsel; container op de parkeerplaats tegen 
 over de St.Antonius van Paduaschool 
    aan de Jasmijnstraat 11a, van 08.30 tot 12.00 uur
-  Wijkvereniging Kinderbos; oud papier wordt opgehaald in de  
 wijk Kinderbos tussen 09.00 en 12.00 uur
-  Oudervereniging Basisschool Dommelrode; papiercontainer 
 bij sporthal De Streepen tussen 9.00 uur en 12.00 uur.
- Oudervereniging Odaschool; papiercontainer bij de hoofdin 
 gang aan de Laan ten Bogaerde van 10.00 uur tot 12.00 uur

Maandag 26 september
-  W.s.v. EJOS; oud papier wordt opgehaald in de wijken Armen 
 hoef, Dommelrode, Eerschot, Haverland en Centrum vanaf  
 18.30 uur

Permanente inzameling
-  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercontainer tegenover 
 Ollandseweg 98 van maandag t/m zaterdag.

Agenda
Openbare raadsvergadering
De gemeenteraad van Sint-Oedenrode vergadert op donderdag 29 
september a.s. De vergadering begint om 20.00 uur. Op de voorlopige 
agenda voor deze openbare vergadering komen de volgende onder-
werpen voor:
-vaststelling uitgangspunten gladheidsbestrijding
-continueren uitvoering realisatieplan dienstverlening 2011-2015
-wijziging statuten Stichting Openbaar Onderwijsgroep (OOG)
-intrekken Verordening Baatbelasting Leunestraat

Behalve waar dat is aangegeven is spreekrecht over genoemde agen-
dapunten mogelijk. Iedereen die gebruik wil maken van het spreek-
recht dient dit ten minste 48 uur voor aanvang van de vergadering te 
melden bij de griffier (tel. 0413-481911) of per e-mail:
griffie@sint-oedenrode.nl. 

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor 
iedereen ter inzage in het publieksplein van het gemeentehuis op 
werkdagen van 09.00 - 12.30 uur. De stukken zijn ook in te zien via 
www.sint-oedenrode.nl

Big Five iWOP: 24 september

De stuurgroep organiseert  een 
‘tocht’ op zaterdag 24 september 
van 11:00 – 13:00u langs enkele 
bijzondere plekken en knelpunten 
in de wijk door middel van een 
fietsexcursie. Alle bewoners van 
Kienehoef, Cathalijne en Kinder-
bos kunnen meedoen en mee-
fietsen of op één plek aanhaken. 

De fietstocht gaat  langs plekken 
waar bewoners iets verbeterd 
willen zien. De inwoners van de 
wijk  hebben deze plekken tijdens 
eerdere bijeenkomsten 
(de wijkbijeenkomst) aangewezen. 

Meer informatie op 
www.sint-oedenrode.nl/iwop

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres   Ingekomen   Omschrijving
Liempdseweg 40 07-09-2011  Veranderen inrit
Everse Akkerpad 2 08-09-2011  Sloop varkensstal
Sloef 19   09-09-2011  Kappen 6 bomen
Wolvensteeg 2  12-09-2011  Verwijderen asbest
Hoogstraat 44  12-09-2011  Bouwen 4 luchtkokers
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres   Besluit verzonden  Omschrijving
Lieshoutseweg 1  14-09-2011  Verbouwen woonhuis
Donderdonksedijk 4 15-09-2011  Veranderen inrit
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres   Besluit verzonden Omschrijving
Ollandseweg 148 19-09-2011  Brandveilig gebruik verblijfs-/bedrijfsruimte
Kerkdijk-Noord 5 19-09-2011  Vervangen buitenkozijnen
Hierop is procedure 3 van toepassing (zie procedurekader).

Evenementen
Bekendmaking ingekomen aanvragen (evenementen)vergunningen en verleende vergunningen, ontheffin-
gen en te treffen verkeersmaatregelen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de 
gemeente Sint-Oedenrode.

Ingekomen aanvragen in de periode van 13 september tot en met 19 september 2011 zijn de volgende 
aanvragen bij de gemeente ingekomen:
-  van de gemeente Sint-Oedenrode voor het organiseren van de Big Five dag op 24 september 2011  
 tussen 12.00 uur en 14.00 uur in de wijken, Kienehoef, Kinderbos, Cathalijne te Sint-Oedenrode.
-  van de heer v.d. Brand voor het organiseren van de Nationale Burendag op 24 september 2011 tus 
 sen 12.00 en 22.00 uur in de Streepenstraat te Sint-Oedenrode.
 Tegen voornoemde binnengekomen aanvraag (evenementen)vergunning staat nog geen bezwaar open.

 Verleende evenementenvergunningen en ontheffingen 
-  aan K.V. Odisco Olland voor het organiseren van het stratenkorfbaltoernooi op 17 juni 2012 van 
   10.00 uur tot 16.00 uur, locatie velden Odisco, sportpark den Ekker te Olland.
-  aan Gemeente Sint Oedenrode voor het organiseren van de Big Five dag op 24 september 2011 
 tussen 12.00 uur en 14.00 uur in de wijken, Kienehoef, Kinderbos, Cathalijne te Sint-Oedenrode.
-  aan café d’n Toel voor het organiseren van diverse activiteiten tijdens Olland Kermis van 24 tot en  
 met 27 september 2011 in de Pastoor Smitsstraat 4 te Olland.

Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Verkeersmaatregel
-  In verband met de kermis in Olland wordt op zaterdag 24 september 2011 van 18.30 uur   
 tot 24.00 uur en van 25 september tot en met 27 september 2011 van 13.00 uur tot 24.00 uur de  
 volgende wegen afgesloten voor het verkeer: een gedeelte van de Pastoor Smitsstraat (tussen de  
 R.K. kerk H. Martinus en de Schoolstraat) en een gedeelte van Het Binneveld (tussen de Pastoor  
 Smitsstraat en de Schoolstraat).
-  In verband met de Nationale Burendag wordt op zaterdag 24 september 2011 de Streepenstraat,  
 vanaf Dierenspeciaalzaak van Brussel tot aan de kruising met de Mater Lemmensstraat, tussen 
 12.00 uur en 22.00 uur afgesloten voor het verkeer.

Rooise Waterdag 2011, een succes door U!
De tweede Rooi-
se Waterdag op 
11 september jl. 
was een groot 
succes. 

Een evenement 
organiseren kun 
je niet alleen. 

Het succes van de Rooise Water-
dag is vooral te danken aan de 
inzet van vele verenigingen en 

vrijwilligers. Zij hebben met veel 
enthousiasme en inzet meege-
werkt aan een geslaagd evene-
ment. De verenigingen waren dan 
ook de spil van dit evenement. 
Onze dank daarvoor! 
Maar een evenement kan alleen van 
de grond komen door steun van goe-
de partners. Daarom ook dank aan: 
het gemeentebestuur en medewer-
kers van de gemeente Sint-Oeden-
rode; bestuur en medewerkers van 

Waterschap de Dommel;
Wovesto en SAM uitzendburo!

Romano van der Meijden,
namens kern- en stuurgroep 
Rooise Waterdag 2011

De Waterdag is een initiatief van 
het Rooise IVN, in samenwerking 
met de gemeente Sint-Oedenrode 
en Waterschap De Dommel. 

Herinrichting/reconstructie Zwembadweg
De Zwembadweg wordt tussen 
de Schootsedijk en de Bremhorst 
opnieuw ingericht en gereconstru-
eerd. Dat wegvak krijgt dan de-
zelfde uitstraling als bijvoorbeeld 
de Schootsedijk (tussen Schijn-
delseweg en de Zwembadweg) of 
de Hoogstraat.

Wat gaan we daarvoor doen?
De weg wordt verbreed tot onge-
veer 5 meter. Er worden fietssugges-
tiestroken in aangebracht met een 
breedte van 1,2 meter. Plaatselijk zal 
de weg visueel worden versmald. 
Het bestaande plateau  ter hoogte 
van de Vogelwikke blijft gehand-
haafd. Ter hoogte van de Brem-
horst en de ingang van de cam-

ping wordt een plateau aangelegd.  

Het plan voor de herinrichting/re-
constructie ligt vanaf donderdag 
22 september 2 weken voor ieder-
een ter inzage in het gemeente-
huis. Gedurende die tijd is het mo-
gelijk in te spreken op de plannen.
Inspraakrecaties moeten schrifte-
lijk worden ingediend.

Aftrap naderende bouw Hart van 
Olland
De bouw van Hart van Olland na-
dert de volgende fase. Om de start 
van de bouw concreet in te luiden 
hebben de Ollandse Dorpsraad, 
ontmoetingscentrum De Holm en 
basisschool Sint Petrus samen een 
activiteit opgezet.

“We willen laten zien dat we er 
met z’n allen achter staan en uit-
kijken naar de volgende fase van 
Hart van Olland”, aldus Harrie 
Heerkens, secretaris van de Dorps-

raad. Kinderen van de basisschool 
gaan samen met leden van de 
KBO de vorm van het toekomstige 
gebouw uitbeelden door een men-
selijk lint te vormen. “Door dit te 
doen kunnen we ons veel makke-
lijker een voorstelling maken van 
de vorm en grootte van het toe-
komstige gebouw”.
Dit initiatief zal a.s. donderdag 22 
september plaatsvinden van 14.30 – 
15.15 uur. Iedereen is van harte wel-
kom om een kijkje te komen nemen.

Nieuws
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Wij willen graag weten wie er allemaal opstaan, of tenminste, wie er herkent wordt. 
En of dit misschien de jonge wacht is van vroeger? De foto is van 1932 of 1933 en de enige die wij kennen 
is Jan de Haan en Piet Kempe .We hopen op veel reacties.

Met vriendelijke groeten Zus v d Koevering.

De oplossing kunt u mailen naar redactie@demooirooikrant.nl of loop binnen op ons kantoor aan Heuvel 17. 
De koffie staat klaar!

MooiRooitjes

Te koop/Te huur

GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT
Vind je het leuk om te dansen? 
En ben je tussen de 6 t/m 8 jaar? 
Er is nog plaats in de instroom-
groep Garde (Dansmariekes) 
Kom GRATIS 3 proeflessen bij-
wonen en ervaar hoe leuk het is!! 
Tevens hebben we nog plaats bij 
de Hoofdklasse vanaf 17 jaar!! 
Kijk voor meer info op 
www.dansverenigingsunrise.nl. 
Doen!!

In november 2011 starten er weer 
nieuwe cursussen Fotografie.
Uniek dit jaar: 
cursus Avondfotografie Glow
Nieuwsgierig????? 
Voor info ga naar www.mfoto.nl.

www.borduurkadoshop.nl
Voor een persoonlijk kado met 
naam/logo of afbeelding.
(Kijk op de website of bel 
06-12122919).

Cursussen

Kinderyoga en power-4-kids. 
Kom in je eigen kracht door yoga.
Info: www.yogacentrumlibra.nl

Yoga in Cultureel Centrum 
Mariëndael. Meld je aan voor 
een “Gratis” proefles. Meer info, 
www.de-bodhiboom.nl

6 persoons luxe camper te huur
2008, 20.000 km
Nieuwstaat. Fiat ducato 160 pk
Airco, navigatie, oven, koelkast, 
vriezer
Per week EUR 550,00 in 2011.
2012 prijzen op aanvraag.
Tel: 06-53231903

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

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

Frietwagen aan huis 
vanaf 4,50 euro p.p.
frietwagenverhuur Brabant
bel of google: 06-18880537

Te Koop 3.55 ha mais 
in Sonse Heide.
Tel. 06-53367625

Historische beelden

zondag 2 oktober 2011
 11.00 - 17.00 uur 

 Laan van Mariëndael 30a
www.tvmeierij.nl
info@tvmeierij.nl

 K P N  e n  Tr i n e d  k a n a a l  5 5 9 ,  U P C  25 6  M H z

OPEN DAG

LOKALE OMROEP VOOR DE GEMEENTE SINT‐OEDENRODE

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

Een zorgvuldig samengestelde collectie van de
allernieuwste monturen, met als voornaamste 
uitgangspunt optimale draagbaarheid en kwaliteit
tegen een scherpe prijs.

Naast een vakkundige oogmeting kunt u rekenen op
een eerlijk advies en uitstekende service.

Voilà...
De nieuwe collectie is binnen!

Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode Telefoon 0413-472720

Werp een blik achter de schermen bij TV-Meierij

TV-Meierij verzorgt inmiddels al-
weer bijna zes jaar lokale televi-
sieuitzendingen in de gemeente 
Sint-Oedenrode. In 2005 werd van-
uit sporthal 'De Streepen' de eerste 
uitzending op de Rooise kabel ge-
zet. Omdat er een nieuwe sport-
hal aankomt en de oude gesloopt 
wordt, is TV-Meierij afgelopen 
zomer verhuisd. Zondag 2 oktober 
aanstaande zet de Rooise lokale 

omroep haar deur open, zodat de 
kijkers ook een keer achter de scher-
men van TV-Meierij kunnen kijken.

Opening door burgemeester Maas
Burgemeester Peter Maas zal de 
nieuwe studio van TV-Meierij tijdens 
de open dag officieel openen. Om 
halftwaalf vindt de officiële ope-
ningshandling plaats. Daarna kan 
iedereen achter de schermen van de 
kabelkrant en de website kijken. 

In de nieuwe studio is dan te zien 
wat er allemaal komt kijken bij het 
maken van een televisie-uitzen-
ding. Iets wat u die dag zeker niet 
mag missen is een blik in de regie-
kamer. Daar komen alle beelden bij 
elkaar en bepaalt de regiseur wat u 
thuis op de buis te zien krijgt.

Verrassing voor iedere bezoeker
Wie iets te vieren heeft wil dat 
delen, daarom is er voor iedere 
bezoeker van de open dag een 
verrassing. Kom daarom een kijkje 
nemen achter de schermen van 
TV-Meierij

verf behang
& woondecoratie

Borchmolendijk 15
Sint-Oedenrode

Tel: 0413 471431

maandag gesloten
di t/m do 9.00-18.00 uur

vr 9.00-20.00 uur
za 9.00-17.00 uur

info@bij-jet.com
www.bij-jet.com

OKTOBER  WOONMAAND
NIEUWE NAJAARSCOLLECTIE 2010

HELE MAAND 
O K T O B E R
GORDIJNEN

GRATIS
G E M A A K T

Borchmolendijk 15
5492 AJ Sint-Oedenrode

0413 – 471431
www.bij-jet.com

De nieuwste 
collectie 

tafellinnen 
is binnen

Verloren

Gevonden/Verloren 
voorwerpen 

kunt u GRATIS aanmelden: 
redactie@demooirooikrant.nl

MooiRooitje 
plaatsen?

redactie@demooirooikrant.nl
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Kijk op www.rabobank.nl/stos voor meer informatie, 
de voorwaarden en het aanvraagformulier. 

Rabobank. Een bank met ideeën.

Dien uw aanvraag in voor het Coöperatief Dividend 
van Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel. 

Bij Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel staat maatschappelijke 
betrokkenheid hoog in het vaandel. Daarom schenken wij een deel 
van onze winst aan de gemeenschap. Jaarlijks investeert de bank 
in maatschappelijke, duurzame, sociale en culturele projecten in de 
gemeenten Sint-Oedenrode en Schijndel. 

Realiseer uw idee op ieder moment!
Heeft u een innovatief idee dat bijdraagt aan een betere leefomgeving 
voor onze leden en klanten? Laat het ons dan weten! Gedurende het 
hele jaar kunt u projecten bij ons indienen.

Project van het Jaar
Jaarlijks organiseert de bank per gemeente een feestelijke leden-
bijeenkomst rondom het Coöperatief Dividend. Alle projecten, die 
in het voorgaande kalenderjaar een bijdrage vanuit Coöperatief 
Dividend gekregen hebben, staan deze avond centraal . Eén project 
krijgt de eretitel “Project van het Jaar” en wint hiermee een extra 
bijdrage.

We zien uw aanvraag met belangstelling tegemoet!

Het idee is dat we een deel van onze winst met u delen.Vertrek van directeur 
Pieter Brueghel

Jan Hooimeijer, directeur 
van de stichting Pieter 
Brueghel, zal zijn functie 
per 1 januari 2012 neer-
leggen. In het kader van 
de voorgenomen fusie 
tussen MiK, Pieter Bru-
eghel en C.K.V.U heeft 
hij dit besluit al enige tijd 
geleden genomen. De af-
gelopen 12,5 jaar heeft 

Hooimeijer het Centrum voor Kunsteducatie Pieter 
Brueghel bestuurd en tot het huidig niveau gebracht. 

Pieter Brueghel heeft zich, samen met MiK en de 
andere culturele partners in Veghel, de afgelopen 
periode, ingezet om het plan toekomstige huisves-
ting, gekoppeld aan cultuurcluster de Noordkade 
mede vorm te geven. Dit heeft geresulteerd in een 
visie: Cultuur Cluster. In het kader van die ontwik-
kelde visie heeft De Raad van Toezicht  van Pieter 
Brueghel Hooimeijer destijds verzocht de nieuwe 
organisatie te adviseren ten aanzien van de Noord-
kade-ontwikkeling. 

Parallel aan deze ontwikkeling is het college van de 
gemeente er niet in geslaagd de bezuinigingen van 
tafel te krijgen of enige opening te bieden. Uitein-
delijk heeft  de Veghelse Raad op 7 juli 2011 de 
bezuinigingen opgelegd.

Reünie ‘de Zandhoef’

“Het is hier toch veel te mooi om te verhuizen?!

Buurtvereniging ‘de Zandhoef’ uit 
Nijnsel vierde afgelopen zater-
dagmiddag/avond een reünie op 
Hoeve Strobol bij familie Verbakel. 
Maar liefst 124 mensen die ooit op 
de Zandhoef gewoond hebben, of 
er nog steeds wonen, kwamen op-
dagen. Iedereen keek met interesse 

de zaal rond en probeerde de juiste 
namen bij al die verschillende ge-
zichten te plaatsen.

Hoewel vroeger het contact tussen 
de buurtbewoners onderling wat in-
tenser was dan tegenwoordig, bewijst 
buurtvereniging ‘de Zandhoef’ dat 

het nog steeds goed zit met de sfeer 
tussen de bewoners en ex-bewoners 
onderling. Er werd flink ‘bijgebuurt’, 
verhalen over kattenkwaad, over peri-
kelen op school, spelen in de Vresselse 
bossen en anekdotes over allerlei fa-
miliaire gebeurtenissen door de jaren 
heen dwarrelden door het museum 

van familie Verbakel. Een ideale locatie 
voor een reünie. De nostalgie droop er 
vanaf en dat gaf extra elan aan de bij-
eenkomst. De huidige buurtbewoners 
stelden wel de vraag waarom oud 
buurtgenoten in godsnaam elders zijn 
gaan wonen. “Het is hier toch veel te 
mooi om te verhuizen?!”

Wist u dat .. 

 
.. dieetbegeleiding wordt vergoed 

door de basisverzekering?  
 

Sanne Lunenburg 
Diëtist 

 

info@dietistenpraktijkfitlife.nl 
 06 15601415 

www.dietistenpraktijkfitlife.nl 
 

AANHANGWAGENS BV 

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

Tel: 0413-472893

AANHANGWAGEN NODIG?  WWW.MASTA.NL

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Informatieavond: werken met een beperking
Het  vinden en houden van een ge-
schikte baan kan wat voeten in aarde 
hebben als je een beperking hebt. 
Daarom organiseert MEE Noordoost 
Brabant op woensdag 5 oktober op 
haar kantoor aan de Volkelseweg 2 
in Uden een informatieavond over dit 
thema. De toegang is gratis en ieder-
een die meer wil weten over werken 
met een beperking is welkom. Meer 
informatie op www.mee-nob.nl.

MEE ondersteunt mensen met een 

beperking en hun naasten, ook op 
het gebied van arbeid. Tijdens de 
informatieavond op 5 oktober ver-
tellen Ruud Meeuwsen en Aty van 
Hoorn, beide consulent bij MEE 
Noordoost Brabant, over werken als 
u een beperking heeft. Welke mo-
gelijkheden zijn er en hoe kan MEE 
hierbij kosteloos ondersteunen. Er 
is voldoende ruimte voor het stel-
len van vragen. De avond start om 
19.30 uur, duurt tot 21.30 uur en 
is in het kantoor van MEE aan de 

Volkelseweg 2 in Uden. Aanmelden 
kan tot 4 oktober. Stuur een e-mail 
aan info@mee-nob.nl met daarin 
uw naam en het aantal personen 
waarmee u de avond wilt bezoeken. 
Of neem telefonisch contact op met 
MEE Noordoost Brabant, 0413 33 
47 33. De toegang is gratis.
Werken is belangrijk. Het geeft het 
gevoel nuttig te zijn, ergens bij te 
horen en het is goed voor de so-
ciale contacten. Ook geeft werken 
structuur aan het leven. Dit geldt 

voor iedereen en voor ieder soort 
werk, ook voor onbetaald werk. 
Op het gebied van werken en dag-
besteding voor mensen met een 
beperking is tegenwoordig veel 
mogelijk. Er zijn veel regelingen die 
te maken hebben met werk, zoals 
de Wajong. Deze regelingen moe-
ten er voor zorgen dat iedereen 
aan het werk kan. Tijdens deze in-
formatieavond hoort u meer over 
deze en andere zaken rondom 
werken met een beperking.
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“De blinden en slechtzienden worden vaak vergeten”

In Sint-Oedenrode wonen tientallen 
blinden en slechtzienden. Ze hebben 
het niet makkelijk. Door hun beperk-
te zicht zijn ze meestal van helpende 
handen afhankelijk. TV kijken kan 
vrijwel niet, een boek lezen is enorm 
lastig en ook bewegen door het huis 
kan problemen opleveren. Ook so-
ciaal blijven ze vaak achter. Contact 
leggen gaat namelijk moeilijker. 
Gelukkig is er een groep vrijwilli-
gers die het leven van de blinden en 
slechtzienden een stuk aangenamer 
maakt. Eens in de veertien dagen 
wordt een activiteit gepland. 

Afgelopen donderdag gingen ze 
met zijn allen op stap naar de Boe-
laarshoeve ter gelegenheid van het 
vijftienjarig bestaan van de blin-
den en slechtziendengroep. Wies 
Scheutjens is één van de zeven be-
geleiders op die middag. “Normaal 
regelen we een activiteit in de KBO-
ruimte van Odendael, maar voor 
deze speciale editie besloten we 
om iets anders te gaan doen. Het 
belangrijkste is dat we de mensen 
een aangename middag bezorgen. 
Voor hen is het contact hebben met 
andere mensen het meeste waarde-

volle. De blinden en slechtzienden 
worden namelijk vaak vergeten.”
De blinden en slechtziendengroep 
is ontstaan naar een idee van 
Stichting Welzijn Ouderen. Door 
bezuinigingen wilden ze de groep 
afstoten, maar gelukkig nam het 
Rode Kruis het stokje over. Tot 
groot genoegen van de tientallen 
‘leden’. Alle blinden en slechtzien-
den mogen zich aanmelden. Ook 
vrijwilligers zijn welkom om de 
boel mee te ondersteunen. 
 Interesse? Bel dan even naar Wies 
Scheutjens: 06-11043624

D’n einder: 12 ½ jaar succes zonder salaris

Als de uitdrukking “Geld verzoet 
d’n arbeid” ergens niet van toe-
passing is, dan is het bij kring-
loopcentrum d’n einder. De vol-
doening die de inmiddels bijna 
110 vrijwilligers van hun werk 
hebben, is gewoonweg niet in 
geld uit te drukken. En ook al 
relativeren ze het zelf (“ach, de 
meesten van ons zijn 65 plus en 
hebben alle tijd”), hun werk geeft 
ook voldoening aan veel anderen. 
Zelfs de naam oogt bescheiden: er 
komt geen hoofdletter in voor.

Inmiddels heeft de succesformule 
zich al 12 ½ jaar bewezen, reden 
voor een feestweek. En ook al wordt 
die op 1 oktober tegelijk afgesloten 
met het jaarlijkse vrijwilligersfeest, 
de feestweek is voor iedereen. “Een 
grabbelton voor de kinderen, een 
rad van fortuin voor de groten. Een 
gratis kop koffie met iets lekkers. 
Een tafel vol met speciale spullen. 
Op zaterdag een ijskar” sommen 
Lisa Schepens en Liesbeth Bekkers 
op. Zij zijn twee van de coördinato-
ren van de Stichting Kringkloopcen-
trum d’n einder, die ooit begon als 
project vanuit de toenmalige Brede 
Welzijnsinstelling en al vanaf de eer-
ste dag levensvatbaar bleek.      

Eigenlijk is d’n einder vanaf het 
begin weinig veranderd, leggen de 
dames uit. “Er zijn weinig vrijwilli-

gers die hier weggaan,” aldus Lies-
beth Bekkers. “Ja, soms wegens 
ziekte en zo natuurlijk. Iedereen 
werkt graag hier, en met elkaar.” 
“Wij zijn nog van de generatie 
waarin je geen vrijwilligers hoeft 
te zoeken,” voegt Lisa Schepens 
daaraan toe. “De meeste jeugd 
heeft daar geen tijd meer voor.”

De cijfers laat door al die jaren een 
stabiel beeld zien. “Ik noem niet de 
precieze bedragen, maar neem als 
voorbeeld dat we vanaf het begin 
per week een winst van 300 gulden 
tot doel hadden gesteld. Nou, dat 
halen we wel” zegt Lisa Schepens 
met een veelbetekenend lachje en 
enig gevoel van understatement. 
Feit is in ieder geval, dat de Stichting 
vorig jaar 15.000 euro kon schenken 
aan goede doelen. “Dat zijn er ieder 
jaar een paar, waarvan minstens één 
in Rooi zelf. Ideeën daarvoor dragen 
de vrijwilligers zelf aan, een commis-
sie bepaalt vervolgens hoe en aan 
welk doel het wordt besteed. De 
kindervakantieweek, spelletjes met 
grote letters voor slechtzienden bij 
Odendael, Meerschot, ……” de op-
somming is door de redacteur niet bij 
te houden.

Iedere medewerker heeft wel een 
eigen rol, meestal in een groep. Als 
voorbeeld noemen de coördinato-
ren de damesgroep die er voor zorgt 

dat het gebouw aan de Sluitappel 
elke woensdag weer spic en span 
is en alles is opgeruimd. “Daarvoor 
krijgen we veel complimenten.” 
De naam Mieke Ketelaars valt, als 
het nieuwe bord “Koffietijd!”  te 
voorschijn wordt gehaald. “Eerst 
hadden we een bord met “de kof-
fie is klaar” maar dit ziet er uitnodi-
gender uit” aldus het tweetal. “Dit 
heeft Mieke dus gemaakt.”

Bij de vraag of er eigenlijk nog wel 
wat te wensen overblijft, valt het 
woord “dorpswerkplaats”. Liesbeth 
Bekkers vindt het onbegrijpelijk dat 
daar niet meer gebruik van wordt 
gemaakt, zeker in deze tijd van eco-
nomische malaise. “Er staan machi-
nes die de mensen niet zelf kunnen 
betalen, waar ze voor een kleine 
vergoeding gebruik van kunnen 
maken. Als ze even tevoren een af-
spraak maken is daar iemand bij die 
ze daarbij helpt en adviseert.”

Het atelier geniet genoeg bekend-
heid, evenals de kopieer- en print-
kamer. Van de ontmoetingsruimte 
wordt ook goed gebruik gemaakt, 
maar toch wordt de functie daarvan 
nog onderschat, vinden de dames. 
“De sociale contacten daar zijn zo 
belangrijk. Bijvoorbeeld als iemand 
een dierbare heeft verloren. Af en 
toe zijn we bijna sociaal werkers!”   

Fotografiewandeling "Kijken en 
kieken in het landschap"

Laat de mooie plekjes van Rooi 
het decor zijn en leer over fotogra-
fie van landschap en natuur.

Leer over de fotografie van land-
schap en natuur tijdens een wan-
deling waarbij u foto’s maakt in 
het landschap van vergezicht, 
plant, dier en detail. Op zondag 
25 september nodigt IVN Rooi u 
uit om samen onder deskundige 
begeleiding met uw eigen digitale 
camera foto's te maken. 
Een aantal fotografen begeleiden 
de wandeling in het mooie Rooise 
landschap en u heeft de mogelijk-

heid om steeds ter plekke vragen 
te stellen. Dit kan zijn over de in-
stellingen van uw camera, maar 
ook over de lichtsituatie of het op-
name standpunt. Kortom hoe kunt 
u uw foto's verbeteren.
De wandeling vertrekt om 9.00 uur 
tegenover Café Den Toel, Pastoor 
Smitsstraat 4 Olland en eindigt om 
12.00 uur. Nabespreking van de 
foto’s vindt plaats tijdens een twee-
de bijeenkomst op woensdag 5 
oktober 20.00 - 22.00 uur (locatie 
Handboogschutterij, Industrieweg 
18, Nijnsel), u kunt max. 3 van de 
gemaakte foto's laten bespreken.

links vooraan op de foto staan Liesbeth Bekkers 
en Lisa Schepens coördinatoren van d’n Einder 

Zaterdag 24 september 2011 
Alfred Nobelstraat 7 Sint-Oedenrode 
Van 13:00 t/m 15:00.
Bijeenkomst met minimaal 30 DS3 
vanuit Nederland en België. Kom 

langs en laten we er een DS3 meeting 
van minimaal 50 auto’s van maken. 
En iedereen die wel eens meer 
kleuren van de DS3 wil zien is ook 
van harte welkom.

DS3 Meeting

Hej hej Rooienaren en andere lezers van 
deze krant. Een nieuw verhaal een nieuw 
Zweeds avontuur...

Kampvuur 

Het zomerseizoen op Jannesland loopt 
bijna op zijn eind. Uit veel  verschillende 
landen hebben we gasten mogen ontvangen oa uit; Oostenrijk, 
Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, België, Nederland, Amerika, 
Noorwegen, Lapland 
en Zweden. Je hoort 
dan veel verschillende 
verhalen. Die verha-
len werden dan vaak 
bij het kampvuur nog 
een keer besproken. 
Zo hebben we het ook 
gehad over het waar-
om dat mannen in 
een zwart pak bruine 
schoenen dragen??!! 
Het blauwe bord met 
de witte M langs de 
weg!!?? Volgens som-
mige is het “unne Meter breed”,  volgens andere wordt er mee 
aangegeven dat het een “M” weg zou zijn, hetzelfde als in Ne-
derland de “B” wegen, volgens ons en andere is het een uitwijk-
plaats (Mötesplats) zodat je elkaar veilig kan passeren. Het wel 
bekende Zweedse “Jå” werd vaak gebruikt op de stil-val momen-
ten, “Op de Maandag” of net de dag die het dan was, “Erwten 
met blik in wortelen”,  “Ik ben professor Braadwurst”!! De laatste 
gaan we nog lang gebruiken. ’s Morgens om half 5 met een van 
onze gasten het bekende afscheidsritueel, iedereen in de auto..
starten.. niks.. “Jeroen heb je startkabels”... 

Op z’n Zweeds...
Hej då och vi ses

Hetty van der Heijden  - Hulsen
Jannesland – Stöde - Zweden

Luch
tpo

st
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Workshop 

“Hoe verkoop ik mijn (vrijwilligers)organisatie?”
Om verenigingen, stichtingen en 
maatschappelijke organisaties in 
Sint-Oedenrode te ondersteunen,  
biedt het vrijwilligerssteunpunt 
(VSP) op donderdag 13 oktober 
op locatie Mariëndael van 19:30 
tot 22:30 uur een workshop aan. 

Hoe verkoop ik mijn vrijwilligers-
organisatie?
In tijden van bezuinigingen en vrij-
willigerstekorten is het des te be-
langrijker dat mensen weten waar 
je voor staat en wat je te bieden 

heb als organisatie. In de work-
shop wordt  ingegaan op missie, 
imago en identiteit van uw orga-
nisatie. Wat zijn sterke en zwakke 
punten en waar liggen kansen en 
bedreigingen voor de toekomst? 
Ook de rol van de vrijwilliger als 
visitekaartje van uw organisatie en 
het werven en behouden van deze 
vrijwilliger komen aan bod.  Al deze 
communicatieve aspecten dragen 
er toe bij dat uw organisatie zich op 
de juiste manier neer kan zetten.
 

Gratis deelname
Heeft u vanuit uw vrijwilligersorga-
nisatie interesse om hieraan gratis 
deel te nemen? Meldt u dan voor 
6 oktober per telefoon of mail aan 
bij Femke Broeders, coördinator van 
het vrijwilligerssteunpunt van Wel-
zijn Salus; 0413-471646 of 
vsp@welzijnsalus.nl, ondervermel-
ding van naam, organisatie, contact-
gegevens en het aantal personen. 
(maximaal 2 deelnemers per orga-
nisatie) U ontvangt na aanmelding 
nadere gegevens over de workshop. 

TVE schenkt flink bedrag aan Stichting Lucai

Het Rooise bedrijf TVE reclame-
producties bestaat dit jaar dertig 
jaar. Onlangs vonden er nog fes-
tiviteiten plaats bij de zaak om dit 
heugelijke feit te vieren. Het be-
drijf van Hennie van Osch besloot 
om de opbrengst van het jubileum 
te schenken aan een goed doel wat 
TVE al jaren steunt, namelijk Stich-
ting Lucai. Zij organiseren iedere 

maand een vakantieweek voor ern-
stig zieke tieners én hun gezin.

Arnoud van Velzen richtte de Stich-
ting samen met zijn vrouw Karin 
op. Daartoe besloten zij, omdat 
hun dochter Loek destijds ernstig 
ziek was. Helaas overleed zij op 27 
juli 2009, maar gesterkt door haar 
kracht zetten haar ouders de Stich-

ting voort. Naast het belangrijkste 
feit dat de naam Lucai fonetisch 
uitgesproken wordt als Loekai en 
daarmee aan de aan kanker over-
leden dochter van Arnoud en Karin 
refereert, is de naam Lucai ook af-
geleid van Lucia. De heilige vrou-
we Lucia wordt in de geschiedenis 
beschreven als zijnde de bescherm-
vrouwe van alle zieke kinderen en 
bovendien is zij 'de draagster van 
het licht'. 
Juultje was ook ernstig ziek en leer-
de Loek in die periode kennen. Zij 
nam namens de Stichting de che-
que van maar liefst €4867,80 in 
ontvangst. Van Osch: “We vinden 
het een prachtig initiatief en als we 
daar een steentje aan bij kunnen 
dragen, doen we dat graag.” “Al 
voor dat we bestonden stak TVE  
voor ons zijn nek uit. Daar zijn we 
ze erg dankbaar voor”, reageert 
Van Velzen.
Op het moment regelt Stichting 
Lucai iedere maand een vakantie-
week, maar dat wordt waarschijn-
lijk verdubbelt.

Juultje kreeg uit handen van TVE-directeur 
Hennie van Osch de cheque overhandigd

Opbrengst collecte voor KWF Kankerbestrijding

De collecte voor KWF Kankerbe-
strijding 2011 heeft in Sint-Oe-
denrode totaal € 10.037,93 op-

gebracht. Wie de collectant heeft 
gemist kan altijd een gift doen in 
de winkelbusjes die in bijna elke 
winkel in Sint-Oedenrode staan. 
Met het geld dat de collectanten 
hebben opgehaald, kunnen we 
onze missie waar maken: minder 

kanker, meer genezing en een be-
tere kwaliteit van leven. 

Het bestuur van de KWF-afdeling 
Sint-Oedenrode dankt alle vrijwil-
ligers en inwoners voor hun bijdra-
ge aan de collecte. 

Marktkoopmannen zetten grap in scene
Dat de sfeer goed is op de Rooise 
markt is al een tijdje bekend. De 
meeste marktkooplui kennen el-
kaar al jaren. 

Afgelopen vrijdag hadden de 
groenteman en de bloemenman 
weer eens een melige bui. Ze po-
seerden voor een fotograaf terwijl 
ze elkaar bloemen overhandigden. 
Het gonsde over de markt van de 
geruchten. Zou hij een jubileum 
vieren? Stopt hij met zijn handel? 
Niets van dat alles. Ze poseerden 
alleen maar even voor de camera. 
Wordt vervolgd….

Foto: Lisette van Helden

Tegen inlevering van deze bon

10% korting
Op een complete poetsbeurt

Geldig t/m 1 november 2011

www.carcleaningvanlaarhoven.nl

06 20 30 81 05

Handelsweg 11a   

5492 NL   Nijnsel (bedrijventerrein)  

Iedere zaterdag 
van 10.00 tot 14.00 uur

EXTRA SERVICE

Er wordt voor u getankt!
-Geen vieze handen

-Uw kleding blijft schoon

Op verzoek:
-Controle bandenspanning

-Voorruit reinigen
-Olie peilen

-Ruitenwisservloeistof bijvullen 

Bongers Auto`s , Schijndelseweg 19, 5491 TA Sint Oedenrode 
tel: 0413 - 47 87 09, info@bongersautos.nl, www.bongersautos.nl

Voor uw gemak

www.vanhoofbetonboringen.com

zoals keukens, badkamers, 
betonvloeren enz.

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

Aanbiedingen in 
Sint-Oedenrode en 

Eindhoven:

Tuinmeubels: 
25% korting 

Binnenmeubels: 
15% korting

 
Sint-Oedenrode:
Eerschotsestraat 72e 

open iedere zaterdag van 9-17 uur 
 

Eindhoven: 
Leenderweg 277e 

iedere zondag open van 12-17 uur
 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

Artemis speelt op vrijdag 23 september om 19.00 “Niemand is een aap”
Lokatie spelwagen: Parkeerplaats achterzijde Mariendael

Kaarten: Volwassenen 8 euro, kinderen tot 13 jaar 6 euro
Verkrijgbaar aan de balie van Mariendael tijdens kantooruren

Niemand is een aap

Nieuws
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Vlagheidebord stichting Koeveringse molen geplaatst
Juist een dag voor de opening van 
de Eerdse molen werd op de Koe-
vering het Vlagheidebord van de 
stichting Koeveringse molen ge-
plaatst. In het Vlagheidegebied 
geven de Vlagheideborden de ini-
tiatieven aan voor de gerealiseerde 
en de nog te realiseren projecten. 
Zo ook het project voor de her-
bouw van de Koeveringse molen.  
De plaatsing van het bord is als het 
ware een tastbaar begin voor de 
herbouw van een van de oudste 
bekende windmolens van Neder-
land. De stichting Koeveringse mo-
len hoopt zoals bij de herbouw van 
andere molens d.m.v. subsidies, bij-
dragen uit fondsen en van sponsors 
en particulieren dit voor de regio 
belangrijke project te realiseren.     

Bestuurslid Toon Bekkers bezig met het 
plaatsen van het Vlagheidebord.

Kermis Olland 2011 vier je in café d’n Toel  

Waar in Café 
D’n Toel ge-
z e l l i g h e i d 
geen tijd kent, 
maken we na-
tuurlijk ook 

van de Ollandse kermis weer een 
groots spektakel. De kermis vindt 
plaats van vrijdag 23 September 
tot en met dinsdag 27 September 
a.s.. Dagelijks kunt u genieten van 
DJ Mike.  Alle evenementen vin-
den plaats in de grote kermistent 
die het terrein van Café D’n Toel 
zal vullen.

Op vrijdagavond 23 September lui-
den we vanaf 20.00 uur de kermis 
in met het Spaarkasfeest. Ook niet-
leden zijn hierbij van harte welkom. 

Zaterdag 24 September staat Café 
D’n Toel vanaf 20.00 uur compleet 
op z’n kop tijdens het live optre-
den van Rock Cover Band ‘Izzid’. 
Ga mee uit je dak tijdens een heer-
lijke avond vol Rockcovers, waar-
onder diverse krakers.

Zondag 25 September hebben we 
vanaf 18.00 uur de beste Cover-
band van Nederland in huis. Keer 
op keer bewijst de band ‘You & 
Me’ met hun zeer uitgebreide en 
veelzijdige repertoire in staat te 
zijn om elke avond tot een succes 
te maken. 

Maandag 26 September kunt u 
gezellig komen ‘kermis toepen’ tij-
dens de Matinée die vanaf 13.00 

uur wordt verzorgd door onze 
alom bekende en gewaardeerde 
DJ Mike. Rond 18.00 uur neemt 
wederom de band ‘You & Me’ het 
heft in handen met hun ‘Music 
from the heart’.
 
Dinsdag is helaas alweer de laatste 
dag van de kermis. Niet getreurd, 
ook dan gaan we weer knallen in 
Café D’n Toel. Met zangers als 
John Kagie, Arno van de Sloot en 
Anne van de Heijden zit het ook 
op de laatste dag wel weer goed 
met de sfeer. 

Kom en geniet mee van de gezel-
ligheid in Café D’n Toel tijdens de 
Ollandse Kermis!

Advertorial

06
SLECHTS 14% BIJTELLING

GEEN BPM

GEEN WEGENBELASTING CITROËN C1 
TOT 25% GRATIS
Vanaf € 6.540

CITROËN C3 
TOT 25% GRATIS
Vanaf € 10.290

Gem. verbruik: 1/100 km: 4,5-6,7; km/l 14,9-27,8; CO2: 93-155 gr/km *Prijzen zijn incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken en na aftrek voorraadkorting en Citroën afscheidspremie. De afscheidspremie is geldig voor inruilauto’s van 1995 en ouder. 25% is gebaseerd op de Citroën C1 Séduction en 
Citroën C3 Selection o.b.v. productvoordeel Selection, voorraadkorting en afscheidspremie. De voorraadkorting op de Citroën C3 e-HDi versies bedraagt € 1.000. Alle aanbiedingen zijn geldig van 1 september t/m 31 oktober 2011 bij de aan de actie deelnemende Citroën verkooppunten. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaardmodellen. Prijs- en specifi catiewijzigingen 
voorbehouden. Bel 0800-CITROEN (0800-2487636) voor een proefrit of informatie, en kijk voor de actievoorwaarden op www.citroen.nl.

www.citroen.nl

KOM LANGS BIJ B&B AUTOGROEP

SLECHTS 14% BIJTELLING

GEEN BPM

GEEN WEGENBELASTING

Ook verkrijgbaar als e-HDi diesel:

B&B AUTOGROEP - ALFRED NOBELSTRAAT 7 - SINT-OEDENRODE - 0413-475911
WWW.BENBAUTOGROEP.CITROEN.NL

B&B AUTOGROEP - RUNMOLEN 100 - UDEN - 0413-263914 
B&B AUTOGROEP - BERGHEMSEWEG 28 - OSS - 0412-633906 

B&B AUTOGROEP - RIETVELDENWEG 58A - ’S-HERTOGENBOSCH - 073-6219023

CATERING ?
WWW.PANENCOOK.NL
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Opening dubbeltentoonstelling

Zaterdag 17 september was om 
15.00 uur de opening van de dub-
beltentoonstelling van Annette 
Brouwers en Chris Hendriks, in 
Mariendael, veel belangstellen-
den waren gekomen om de ope-
ning mee te maken.

Er werd een mooie dvd getoond 
van Annette Brouwers en Chris 
Hendriks, hoe hun kunst tot stand 
kwam. De muzikale omlijsting tij-
dens de opening werd verzorgd 
door Theo van de Weijer, piano en 
Veerle van Dongen, dwarsfluit.
Annette Brouwers heeft les gehad 
van lokale kunstenaars en haar op-
leiding gevolgd aan de Academie 
voor Schone Kunsten in Arendonk. 
Haar schilderijen zijn in acryl opge-
zet met losse en open toets; het gra-
fische werk is open en ingetogen. 
Chris Hendriks heeft drie speci-
ale interessevelden: de menselijke 
“poot”, het nautische en het geo-
metrische. Chris beoefent diverse 
technieken: beelden in brons en 
keramiek en grafisch werk.

De tentoonstelling is te zien in het 
Cultureel Educatief Centrum Ma-
riendael van maandag t/m vrijdag 
van 9.00 – 19.00 uur.

Thema-avond 
‘Jongeren en alcohol’
Alcohol is in onze samenleving algemeen 
geaccepteerd. Bij veel gelegenheden wordt 
alcohol gedronken. Ook jongeren drinken re-
gelmatig alcohol. In de leeftijdscategorie van 
12 – 17 jaar blijkt dat 51% van de jongeren 
uit Sint-Oedenrode de afgelopen maand alco-
hol heeft gedronken. Dat is een hoog percen-
tage als je bedenkt dat het drinken op jonge 
leeftijd zeer schadelijk is voor de ontwikke-
ling van de hersenen.

De gemeente Sint-Oedenrode organiseert in 
samenwerking met het Centrum voor Jeugd 
en Gezin een thema-avond ‘Jongeren en alco-
hol’ op woensdagavond 5 oktober van 19:15 
– 22:00 in De Beckart in Nijnsel. Tijdens deze 
avond vertelt dokter Slabbers (kinderarts Bern-
hoven Ziekenhuis) op indrukwekkende wijze 
wat de medische aspecten zijn van alcohol ge-
bruik door jongeren. 

Na de pauze is er een theatervoorstelling 
waarin acteurs herkenbare situaties en dilem-
ma’s na spelen en handvatten geven om in de 
praktijk te gebruiken. Voor het volledige pro-
gramma wordt verwezen naar 
www.cjggeeftantwoord.nl.

Onderzoek naar behoefte 
kinderopvang in Boskant

In overleg met de gemeente Sint-Oedenrode 
voert SKOSO momenteel onder de ouders in 
Boskant een onderzoek uit naar de behoefte 
aan kinderopvang.

Zoals bekend heeft Humanitas aangekondigd 
met ingang van 1 januari de peuterspeelzaal in 
Boskant te gaan sluiten.

Er is de gemeente, SKOSO en de Franciscus-
school veel aan gelegen om een peuterspeel-
zaal of een voorziening voor voorschoolse 
educatie te behouden in het kerkdorp Boskant.
Ook wordt onderzocht of er behoefte is aan 
buitenschoolse opvang (BSO).

Mocht die behoefte er in voldoende mate zijn, 
dan treedt SKOSO met de uitkomsten van dit 
onderzoek in overleg met partners die dit aan-
bod verzorgen en mogelijk belangstelling heb-
ben om een locatie in Boskant te vestigen.

De bij ons bekende ouders die behoren tot de 
doelgroep 0 tot 4 jaar voor opvang en 4 tot 
12 jaar voor buitenschoolse opvang hebben 
inmiddels een inventarisatieonderzoek ont-
vangen.

Mochten er ouders zijn die de betreffende 
informatie nog niet ontvangen hebben, dan 
kunnen zij daarvoor contact opnemen met de 
Franciscusschool, tel. 472596 of per e-mail 
franciscus@bsboskant.nl

Café de Dorpsherberg Kermis programma
Olland kermis zaterdag opening 
om 16.00. zondag om 14.00 
maandag en dinsdag.16.00 
De oliebollenkraam wordt ver-
zorgd door de Ollandse dorpskapel  
van af zat om 16.00 
Vrijdag begin all-in avond plus 
spaarkasfeest € 20.- pp

Zaterdag  de coverband Brevis mu-
ziek van Guus Meuwis tot  adele.
Zondagmiddag muziek van Sansa-
verias en Rian van Langen 14.00 .
Maandag 18.00  frikadellen wed-
strijd  muziek Danny Hollandse 
zanger. Dinsdag wederom Danny 
met discotheek .
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Laatste rondleiding in gebouw van Novadic-Kentron
De  laatste rondleiding in het 
‘oude gebouw’ van het vroegere 
Damiaan College en het huidige 
gebouw van Novadic-Kentron is 
een feit.

Novadic-Kentron had de buurtbe-
woners beloofd dat zij nog eens 
een rondleiding kregen, tussen het 
einde van de sloop en het begin 
van de nieuwbouw. Dat was dins-
dag 13 september, de rondleiding 
werd verzorgd door oud-semina-
risten van het College.

Meer dan 100 belangstellende 
kwamen opdraven en werden ver-

deeld over 3 groepen. Het was een 
unieke rondleiding, ze zagen hoe 
ver de sloop was gevorderd en hoe 
immens groot het gebouw eigen-
lijk was. Ook kwamen ze nog wat 
oude muurschilderingen tegen.

In de kelder was het oppassen 
voor het water. Na afloop werd er 
een kopje koffie geschonken, in 
het Damiaan Centrum, door me-
dewerkers van het DCN en kon 
ook de tentoonstelling”van kloos-
ter tot kliniek” worden bekeken, 
deze tentoonstelling is gratis voor 
iedereen te bekijken en wel zon-
dags van 13.00 uur tot 16.00 uur .

2Life-Art genomineerd voor beste groene product
Op de regio business dagen in 
Eindhoven is 2Life-Art lange tijd in 
de race geweest voor beste groene 
product. De regio business dagen 
hadden dit jaar extra aandacht 
voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en hadden een “groe-
ne route” samengesteld langs de 
stands van duurzame bedrijven. 

Uiteindelijk greep 2Life-Art net 
naast de prijs van meest groene 
product maar de vele positieve 
reacties van bezoekers en collega-
ondernemers was al meer dan vol-
doende beloning. 

Als extra beloning werd de beurs-
stand, welke ingericht was door 
2Life-Art in opdracht van de Open 
Coffee netwerkgroepen van Eind-
hoven, Valkenswaard en de Kem-
pen, beloond met de 2e prijs voor 
mooiste beursstand. 2Life-Art was 

zeer verheugd dat met deze 2 er-
kenningen aangetoond werd is dat 

duurzaamheid en design prima 
hand in hand gaan.

Open dag Jeugdnatuurwacht

Met zijn allen op zoek naar de oorworm

Zoals ieder jaar hield Jeugdna-
tuurwacht ‘de Populier’ afgelo-
pen weekend haar open dag bij 
cultureel centrum Mariëndael. 
Kinderen vanaf groep zes van de 
basisschool konden kennis komen 
maken en als ze wilden, meteen 
lid worden.  

Sommige  kinderen kwamen alleen 
of met vriendjes en vriendinnetjes, 
andere kwamen met hun ouders 
een kijkje nemen. In de hele zaal 
verspreid mochten de leden in spe 
allerlei leuke opdrachtjes doen. 
Wroeten in echt bosgrond om te 
zoeken naar insecten, kijken door 
een microscoop, lezen in natuur-

boeken en nog veel meer. Aan 
iedere activiteit zat een opdracht 
verbonden waarbij de kinderen 
letters moesten sparen om uitein-
delijk een woord te vormen. Ieder-
een die uiteindelijk ‘oorworm’ op 
het papiertje had staan, kreeg een 
heerlijke groene appel.
Mike Lurling is ouder van een 
jeugdnatuurwacht en zelf bege-
leider. “Het is altijd mooi te zien 
hoe verwonderd kinderen kun-
nen zijn als ze bijvoorbeeld een 
mestkever of bepaalde plant zien. 
Daarbij is het heerlijk om in deze 
prachtige omgeving activiteiten te 
ontplooien. Ik vind dit prachtig om 
te doen!” Veel kinderen meldden 

zich uiteindelijk aan, dus ook dit 
jaar zullen de jeugdnatuurwacht-
dagen goed bezocht worden.

Tel: 0413-476359/06-27028686 - info@kluijtmanszonweringen.nl

Kwaliteitszonwering op maat 
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     -Renovatie

Leveren en plaatsen van 
alle soorten enkel glas en 
isolatieglas, tijdelijk met 
6% btw op arbeidsloon.

24 uurs service

Supersnel glasherstel!

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 
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Aanhangwagen én Caravantraining!

Hortensiastraat 26 | 5492 KB Sint-Oedenrode
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www.verkeersschoolvdmeijden.nl
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Sint-Oedenrode

Wilhelminastraat 20c - tel: 0499-422126 - www.huurbijharold.nl

Huur een schoorsteenvegerset 
voor een aantrekkelijke prijs

Tijd om uw schoorsteen te vegen 
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Deze week in Vak Apart:
Noor Habraken

Welke studie volg je?
“SPW4 in Veghel op de 
Leijgraaf”
 
Waar volg je de studie?
“ROC de Leijgraaf in Veghel”
 
Kun je uitleggen wat de studie 
precies inhoudt?:
“Je leert hoe het beste te kun-
nen zorgen voor mensen die het 
zelf niet goed kunnen. Bijv. ou-
deren, mensen met een verstan-
delijke beperking, psychiatrische 
patiënten etc. Je leert hoe je 
het beste met deze mensen om 
moet gaan en hoe je ze zo zelf-
standig mogelijk maakt. Verder 
leren we ze om mee te gaan 
draaien in deze maatschappij.”
 
Wat vind je leuk en wat vind je 
minder leuk aan deze studie?
“Leuk vind ik dat je met deze 
studie veel stage mag lopen en 
hierdoor erg veel ervaring op 
kunt doen.
Je leert daardoor de dingen 
die niet in de boeken geschre-
ven staan en het contact met je 
doelgroep is vaak erg leuk. Wat 

ik minder vind is dat er erg wei-
nig uitdaging in de studie zit en 
dat er veel herhaald word.”
 
Wat wil je na je studie gaan 
doen?
“Ik zou graag gaan werken als 
assistent begeleidster bij een 
groep jonge licht verstandelijk 
beperkte mensen. Vanuit daar 
zou ik graag door willen groeien 
als woonbegeleidster.”

DeMooiRooiKrant wenst Noor 
veel succes in haar verdere toe-
komst.

Wil je ook meedoen aan Vak 
Apart? Meld je dan nu aan via 
redactie@demooirooikrant.

MET VOLLE MOND....
Leraar

Culinaire column door:
Pieter van de Kamp

De leraren op de middelbare 
school zijn mij beter bijgebleven 
dan die van het basisonderwijs. 
Waarschijnlijk kwam dat door de 
grote variëteit in karakters, uiterlijk 
en acteerkunst. Zo was daar de le-
raar Latijn, De Coen, die met zijn 
bril op zijn voorhoofd, zijn ogen 
wegdraaiend totdat je alleen het 
wit nog zag, voorlas uit “De bello 
Gallico”. Ook waren wij gefascineerd door zijn onderlip, die hij tel-
kens naar beneden krulde, en op het schoolplein probeerden wij hem 
te imiteren. Zijn vertalingen waren bedoeld om ons aan het lachen 
te krijgen, zoals: “Caesar hakte de Belgen tot frieten”, terwijl er ge-
woon stond: “na een bloedige strijd verdreef Caesar de Belgen van 
de hoogvlakte”. Toen vonden we dat leuk, geloof ik, een leraar die 
grapjes maakte, maar in feite was het kinderachtig en maakte hij die 
grapjes ieder jaar in dezelfde klas. Een ander portret was D’n Booj, 
leraar geschiedenis, die ons de vaderlandse historie bijbracht in dicht-
vorm. Volgens mij waren ze van Anton van Duinkerken. “Kinderen, 
wie ontwaar ik daar? Dat is Jan van Schaffelaar! Ziet de onversaagde 
held, op de spits van Barneveld. Hij gooit van de muren pek, bij de 
vijand in de nek!”. Ook D’n Booj deed aan flauwe grapjes en cliché’s, 
maar dat was nog altijd beter dan de pater die wiskunde gas, De 
stalen Jezus, of die etter van een gymleraar, die het later tot rector 
schopte. Een van de meest markante persoonlijkheden was Heintje, 
leraar Nederlands. Roken in de klas, door de leraren, was toen nog zo 
normaal als wat en Heintje had altijd een dikke sigaar in zijn mond. Ik 
moest vooraan gaan zitten bij hem en als hij dan een zeldzaam goed 
gelukt kringetje rook mijn kant in blies, probeerde ik daar mijn vinger 
in te steken. “Van de Kamp, blijf van mijn kringetje af”, bulderde hij 
dan, quasi verongelijkt. Als echte ADHD-er zat ik vaak ’n beetje op 
m’n stoel te schommelen, tot hij de profetische woorden sprak: “Van 
de Kamp, wie wipt, wordt gewipt”. (Inderdaad vloog ik er ’n jaar 
later af). Natuurlijk heette de leraar Duits “De Mof”, hadden wij een 
pocherige leraar aardrijkskunde, De Mammoet, en een zielige pater, 
De Spits, die biologie gaf. Vóór in zijn lokaal was een verhoging, met 
daarop een grote toonbank, waarachter hij op en neer liep om ons 
diverse grote platen en opgezette dieren te laten zien. Hij was een in 
zichzelf gekeerde warhoofd, die telkens weer in zijn boeken moest 
spieken om de draad vast te houden, en ja, die werd dus gepest. Heel 
gemeen waren we, als eentje van ons laag en monotoon begon te 
neuriën en de een na de ander daar zachtjes bij aanhaakte. Totdat de 
maat vol was: met een enorm dik boek sloeg hij, zo hard hij kon, op 
de toonbank en schreeuwde hij dat wij op moesten houden. En zo ge-
beurde het dat door die klap een grote kleurplaat van een gorilla vanaf 
het schoolbord op hem viel, alsof hij werd besprongen, en waardoor 
de hele klas op de grond lag van het lachen. Maar hij stond te huilen 
en langzaam werd het stil en ging iedereen weer op zijn plek zitten. 
Na schooltijd namen een paar goeierikken uit de klas het voortouw en 
spraken we af om dit nooit meer te doen……..

Tussen de middag kregen we in de aula af en toe iets voor bij het 
brood. Het volgende zeker niet!
Tomate crevette (voor bij de lunch)
4 grote, rijpe vleestomaten
3 ons gepelde Hollandse garnalen
2 eidooiers, 1/2 eetlepel wittewijnazijn, 1 theelepel mosterd
1 eetlepel water, peper, zout, citroensap
2 dl arachide- of druivenpitolie
Wat fijngehakte peterselie

Blancheer de tomaten 5 seconden in kokend water en leg ze meteen 
daarna in koud water. Pel ze en snijd er een dekseltje af. Schep de 
pitjes en de lijsten uit met bijv. een koffielepeltje. Maak de mayo-
naise door de eidooiers met de azijn, mosterd en water los te kloppen. 
Druppel er nu de oliengzaam bij en blijf kloppen. Proef af met peper, 
zout en wat citroensap. Meng de garnalen met de mayo en peterselie 
en schep in de tomaten. Leg het dekseltje er boven op.

Lezing over Dominee Stephanus Hanewinckel en 
zijn reizen in de “Majorij”
Stephanus Hanewinckel (1766-
1856) kwam uit een geslacht van 
predikanten en schoolmeesters. Hij 
werd geboren in het Brabantse Nu-
enen. Zijn geboortehuis was de her-
vormde pastorie, die een ruime eeuw 
later zou worden betrokken door de 
familie van Gogh. In 1799 en 1800 
publiceerde hij anoniem zijn “Reize 
door de Majorij”.De boeken werden 
snel berucht door de vele negatieve 
en vaak hatelijke uitspraken over de 
katholieke bevolking.

Was de reizende dominee daarom 

een fervent papenhater? Dat dacht 
men. De spreker Frank Meijneke 
nuanceert dat beeld:”Hanewinckel 
was een verlichte geest en schrijver 
en zijn werk biedt een ongekende 
schat aan informatie over de Bra-
bantse volkscultluur en de toen-
malige verhouding tussen katho-
lieken en protestanten.”
De dominee bestudeerde ook het 
Meierijse taaltje en stelde een lijstje 
van woorden met hun betekenis 
samen. Hij vond dat de mensen na 
de inval van de Fransen in 1795 
meesterlijk in het Frans hadden leren 

vloeken en schelden. De spreker is 
uitgenodigd door de heemkundige 
kring “De Oude Vrijheid” en wordt 
gehouden op dinsdag 27 september 
a.s. in zalencentrum “De Beurs”. 
De lezing begint om 20.00 uur. 
De entree is € 2,00

Frank Meijneke is godsdienstwe-
tenschapper en belangstellende in 
de geschiedenis van Brabant. Hij 
schreef het boek:”Op reis door de 
Meierij met Stephanus Hanewinc-
kel : voettochten en bespiegelingen 
van een dominee, 1789-1850.”

25 jaar actief in het basisonderwijs

Jubilaris Rita Bullens viert feest op Franciscusschool

Vorige week dinsdag werd juf-
frouw Rita onder luid gejuich van 
de kinderen van groep 7 thuis op-
gehaald voor een feestelijke dag 
vol verrassingen. Genietend van de 
frisse nazomerzon en met een dik-
ke glimlach op haar gezicht werd 
ze in alle vroegte het schoolplein 
opgereden in haar droomauto, een 
heuse cabrio. En die glimlach bleef 
toen ze in de speelzaal toegezon-
gen werd door alle kinderen van de 
Franciscusschool. 

Liedjes, rijmpjes, poppenkast, 
dansjes en natuurlijk ook veel 
mooie woorden voor deze juf die 
al 25 jaar les geeft aan leerlingen 
in het basisonderwijs. Van onder-
bouw tot bovenbouw. “Juf Rita is 
heel creatief. Dat vind ik juist leuk, 
omdat je dan niet altijd hoeft te 
rekenen of te schrijven. Ze heeft 
zelfs haar eigen atelier”, vertelt 
één van haar leerlingen trots. “En 
ze is ook gewoon echt heel lief,” 
vult een klasgenootje aan. 

Deze bijzondere dag was een mooi 
moment om met ‘haar’ kinderen 
van groep 7 aan de slag te gaan in 
haar atelier ‘Mansarde’. Met verf, 
water, afwasmiddel en een rietje 
maakten alle kinderen een klein 
schilderijtje. Best moeilijk, maar het 
resultaat mag er zijn: een prachtig 
kunstwerk dat sierlijk aan de wand 
komt te hangen van het atelier! 
Juf Rita heeft erg genoten van alle 
aandacht, kadootjes, kinderlijke en 
bijzondere verrassingen. Nog vol 
van alle indrukken stond ze de vol-
gende dag weer heerlijk voor de 
klas les te geven. Want dat is wat 
iedere juf eigenlijk het liefste doet!
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3d objecten, beelden, composities en installaties

Tentoonstelling Jeanne Tax in de bibliotheek
Van 23 september tot en met 11 
november zijn er in de vitrines van 
de bibliotheek in Sint-Oedenrode 
(Markt 30) kunstwerken te be-
zichtigen van Jeanne Tax. Jeanne 
maakt 3d objecten, beelden, com-
posities en installaties.

Jeanne Tax is part-time beeldend 
kunstenaar. Ze zoekt altijd naar 
vorm en compositie. “Er is nog zo-
veel te ontdekken: welke mogelijk-

heden zijn er allemaal om beelden 
te kunnen maken en te laten ont-
staan. Ik word nog steeds verrast.
Het is heerlijk bezig te zijn met 
klei, te kliederen en te schuren; 
gedachteloos en gedachtenvol. 
Een heerlijke manier om te genie-
ten en mezelf goed te voelen. Het 
geeft energie en is in mijn leven 
niet meer weg te denken”, vertelt 
Jeanne. De tentoonstelling is gratis 
te bezoeken tijdens openingsuren 

van de bibliotheek. 
De entree is gratis.

Taalwerkplaats, als basis voor de toekomst

Iedere woensdagochtend geven 
Mia van Boxtel en Cristina Beren-
schot les in de bibliotheek aan de 
markt. Taalles welteverstaan. Trouw 
komt er elke week een groepje bij-
een van diverse pluimage. Wat ze 
gemeen hebben? Ieder van hen is 
in de loop der jaren in Nederland 
komen wonen en allemaal willen ze 
de Nederlandse taal leren.

“In het vluchtelingenwerk kwam ik 
mensen tegen die om diverse rede-
nen niet naar school konden, of die 
meer wilden leren”, vertelt Mia. Zo 
begon het initiatief. Cristina komt 

zelf uit Brazilië, maar woont al 27 
jaar in Nederland. “Het is mooi 
mensen de taal te leren”, zegt ze. 
“Daarmee kunnen ze voor zichzelf 
opkomen. Het is al moeilijk genoeg 
in een land als je de taal wél kent…. 
Het enige belangrijke is de wil om 
de taal te leren.”
Dat zit wel goed. “Communicatie 
is goed voor mij”, zegt Violetta. Zij 
komt uit de Filippijnen, maar woont 
inmiddels alweer 11 jaar in Sint-
Oedenrode. Ook haar buurvrouw 
Mercy (Ghana) kan dat beamen: 
“Voor kinderen is het gemakkelij-
ker te leren.” Naast praten, leren ze 

ook lezen en schrijven. Grammatica 
kan hierbij niet ontbreken. De af-
gelopen les ging over verwijswoor-
den, maar ook persoonsvormen, 
verkleinwoorden of bijvoorbeeld 
het alfabet komt aan de orde. Jolita 
uit Litouwen is volgens de groep de 
perfectionist. “Je leert veel”, zegt 
ze, maar dat wil ze ook. 
Een mooi neveneffect is, dat de groep 
een hechte club vormt. Ze luisteren 
naar elkaar, leren van elkaar en kun-
nen bij elkaar terecht. Wat een cur-
sus al niet teweeg kan brengen. Een 
baan, een andere opleiding of …? In 
elk geval een betere communicatie.

Lezing Yvonne Kroonenberg in 
kasteel Henkenshage
Yvonne Kroonenberg (1950) is een 
Nederlandse schrijfster en colum-
niste. In 1981 begon zij columns te 
schrijven voor kranten en tijdschrif-
ten. Niet veel later besloot zij zich ge-
heel aan het schrijven te gaan wijden.

Yvonne Kroonenberg schrijft boe-
ken over de liefde en alles wat er 
verkeerd kan gaan tussen mannen 
en vrouwen. Ze schrijft boeken voor 
volwassenen en voor kinderen. In 
haar boeken voor kinderen toont 
Kroonenberg haar grote liefde voor 
paarden en in haar boeken voor vol-
wassenen toont ze zich op ludieke 
wijze een voorvechtster van het 
feminisme. Zij heeft met haar kern-
achtige uitspraken al heel wat stof 
doen opwaaien. Iedereen kent bij-
voorbeeld de gevleugelde uitspraak 
‘alles went, behalve een vent’.
Het nieuwste boek van Yvonne 
Kroonenberg heet De familieblues. 
Zij beschrijft daarin op ludieke wijze 
de verhoudingen binnen families. Je 

familie kies je niet uit. Je hoort erbij 
of je dat leuk vindt of niet. In dit vro-
lijke boek legt ze onder andere uit 
waarom broers niet op elkaar willen 
lijken en zussen wel.
De lezing is op dinsdag 4 oktober 
en vindt plaats in kasteel Hen-
kenshage en wordt georganiseerd 
door bibliotheek De Meierij, boek-
handel ’t Paperas en het Roois Kul-
tuur Kontakt. De toegangsprijs is 
€ 7.50, inclusief een consumptie. 
Voor jongeren met een leerlingen- 
of studentenpas geldt een toe-
gangsprijs van € 3.50, inclusief een 
consumptie. Kaartenverkoop bij 
boekhandel ‘t Paperas, de biblio-
theek en aan de zaal. Leden van de 
bibliotheek krijgen € 1.00 korting 
als zij een kaartje in de bibliotheek 
kopen. De organisatie wil u nog 
wijzen op de zeer aantrekkelijke 
abonnementen voor de literaire 
avonden. Voor € 40.00 kunt u met 
een introducé vier lezingen en het 
literaire concert bezoeken.   

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

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

ROXS 

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

ROXS 

WASAUTOMAAT VITALITY
6 kilo vulgewicht, SoftCare-System, 
AquaControl, speciale wasprogramma’s voor 
o.a. Donker wasgoed, Jeans en Overhemden.

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

ROXS 

1.099,-

849,-

Fotowedstrijd dierendag
Het is alweer bijna dierendag. Een uitgelezen kans om 
onze huisdieren eens in het zonnetje te zetten. 
DeMooiRooiKrant roept dan ook alle baasjes op, om de 

mooiste, gekste of ontroerendste foto’s van hun huisdier in 
te sturen. De winnaar krijgt een prachtig pakket aangebo-
den door dierenspeciaalzaak De Borchmolen in samenwer-

king met MooiRooi en DeMooiRooiKrant. Doe mee en stuur 
uw foto naar redactie@demooirooikrant.nl of naar info@mooirooi.nl .  
Uw huisdier mag gezien worden.

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Ko�eren 24
5492 BN  Sint-Oedenrode

06-22856471

Deze week 
volop nieuwe 

kleding binnen

Maat 36/58
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Hoor ik daar een hoornaar?
Afgelopen zaterdag tijdens een 
IVN-excursie in Leenderstrijp 
werd een nest hoornaars gezien. 
Ze zaten in het dak van een Ma-
riakapelletje. Enkele tientallen 
exemplaren vlogen af en aan naar 
het nest dat tussen de met riet af-
gedekte dakpannen verstopt zat. 
Een fascinerend gezicht. 

Door: Arno & Gradje

Zijn er ook hoornaars in Rooi te 
vinden? Jazeker. Er zit bijvoorbeeld 
een nest in één van de vogelkas-
ten die in de Moerkuilen hangt. 
Ze maken niet alleen gebruik van 
nestkastjes, maar ook van boom-
holtes, of ze bouwen zelf een nest 
onder een dak of aan een tak. Ze 
zijn sportief. Ook op de golfbaan, 
ergens in de buurt van hole 2, zijn 

ze te vinden. Niet in een boom, 
maar in de grasmat. Dat zullen wel 
Duitse hoornaars zijn, want die 
bouwen hun nest het liefst onder 
de grond. 

Zo’n nest is een bouwkundig 
meesterwerkje. De zeshoekige 
honingraat-cellen waarin de larven 
opgroeien liggen strak in het gelid. 
Om te voorkomen dat deze cellen 
te warm worden in de zomer, ha-
len de werksters water. 

Er komen hier drie soorten hoor-
naars voor: de Duitse, de Middel-
ste hoornaar en de Grote hoornaar. 
Respectievelijk worden deze soor-
ten gemiddeld 20, 25 en 30 mm 
lang. Ze zien er indrukwekkend 
en een beetje angstaanjagend uit. 
Voor mensen zijn ze echter min-

der agressief dan bijvoorbeeld de 
gewone kleinere wesp. Hoornaars 
houden niet eens van zoetigheid, 
het zijn echte jagers. Op zijn menu 
staan andere insecten zoals wes-
pen, spinnen, muggen, vliegen en 
libellen. Een beetje nest kan dui-
zenden insecten per dag vangen. 
Dit kan oplopen tot een paar kilo 
(vaak hinderlijke) insecten per sei-
zoen.
Bijzonder aan hoornaars is dat ze 
ook een zeer fel geluid kunnen 
maken. De larven die honger heb-
ben kunnen er wat van. 
De IVN-kennismakingsaanbieding 
is nog steeds geldig. Voor €10,- 
ben je tot januari 2013 lid en krijg 
je 4 keer het magazine Mens & 
Natuur én de gids van het wandel-
routenetwerk t.w.v. €8.95. 
Zie www.ivnrooi.nl. 

“De eenzaamheid van de priemgetallen”        

Donderdag 29 september 2011
Aanvang 20.15 uur, 
entree € 5,50 incl. pauzedrankje
 
De eenzaamheid van de priemge-
tallen
Twee levens, die van Alice en van 

Mattia, beginnen afzonderlijk 
maar kennen een gelijkaardige 
levensloop. Ze groeien langzaam 
naar elkaar toe en komen tot de 
vaststelling dat ze heel wat met 
elkaar gemeen hebben. Maar te-
gelijkertijd zijn er zaken die ervoor 
zorgen dat ze elkaar toch op af-
stand houden. Ze zijn immers alle-
bei getekend door gebeurtenissen 
uit hun kindertijd en dragen deze 

onvermijdelijk met zich mee voor 
de rest van hun leven.

Regie Saverio Costanzo
Acteurs Alba Rohrwacher, 
Luca Marinelli, Isabelle Rossellini
Genre DRAMA/SPEELFILM
Lengte 113 minuten
Leeftijd vanaf 12 jaar

VOLLE TANK* + BIJBETALING VAN 

*Minimaa20 liter getankt bij AVIA   •   Normale winkelwaarde modelauto €

              Volle 
            Tank* + 
          bijbetaling
         van € 2,75  

           * Minimaal 20 liter getankt bij AVIA
        * Normale winkelwaarde modelauto     
            € 4.95
    * De actie loopt van 15 september 
       t/m 5 december 2011

     of inlevering
   van 100 AVIA
  spaarpunten 
 = 1 modelauto

De Kampen

Alfred Nobelstraat 20
5491 DB
ST. OEDENRODE

“D’n Einder”  
Viert 12½-jarig bestaan

In de week van 27 september t/m 1 oktober 
staat ons kringloopcentrum bol 
van de feestelijke verrassingen. 

Om een voorbeeld te noemen:
Als u tijdens de feestweek meer dan €10,-- in de winkel besteedt, 

mag u zelf uw korting bepalen door middel van ons rad van avontuur. 

Die korting kan zelfs oplopen tot 100%!!
Wij vieren feest en dat zult u merken!! 

In de week van 27 september krijgt u in onze ontmoetingsruimte 
gratis koffie, thee of fris met iets lekkers erbij!!

Tip
De wintercollectie hangt  NU  in onze kledingrekken.

d n einder

Ontmoeting - Hobby - Kringloop - Kopie & Print
Sluitappel 17a - 5491 TS Sint-Oedenrode - 0413 490950

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag: 
van 13.00 uur tot 16.00 uur
zaterdag:
van 10.00 uur tot 16.00 uur

www.deneinder.nl

Voor al uw bouwwerkzaamheden

Marijnenstraat 19, 5491 CT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476829

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw

Scouting Rooi: de Bevers

Het nieuwe scoutingseizoen is en-
kele weken geleden weer van start 
gegaan en het belooft nu al een 
mooi seizoen te worden! Scouting 
Rooi kent verschillende speltak-
ken die allen hun eigen thema en 
activiteiten hebben. De komende 
weken stelt Scouting Rooi haar 
speltakken op deze plaats voor. 
We beginnen met de bevers.

Bevers zijn jongens en meisjes van 
5 tot en met 7 jaar die elke za-
terdagmiddag van 13.30 uur tot 
15.30 uur samenkomen op de 
blokhut aan het Achterpad om sa-
men met de leiding avonturen te 
beleven. Elke week ondernemen 
zij weer iets nieuws. Zo zijn ze on-
langs naar het park geweest voor 
een spannend bosspel en gaan zij 
binnenkort een echt kampvuur 
maken en een speurtocht lopen. 
Eens per jaar gaan de Bevers op 
kamp waarbij ze een weekend 
lang op de blokhut zullen verblij-

ven. Dit kamp heeft elk jaar een 
ander thema. Zo zijn de bevers al 
eens op kamp geweest naar het 
circus of in de middeleeuwen!
Natuurlijk zijn dit niet de enige ac-
tiviteiten die de Bevers onderne-
men. Ben jij nieuwsgierig gewor-
den naar wat de Bevers nog meer 
doen? Dan nodigen we je graag 
uit voor de vriendjes- en vriendin-
netjesdag op zaterdag 24 septem-
ber 2011! Tijdens deze middag 
mag iedereen alleen of met een 
vriendje/vriendinnetje komen kij-
ken bij de bevers.
Meer informatie over de Bevers en 
andere speltakken van Scouting Rooi 
vind je op www.scoutingrooi.nl. Wil 
je graag bij de Bevers komen kijken 
maar kun je niet op 24 september, 
stuur dan een berichtje via het con-
tactformulier op de website.
Scouting Rooi is dringend op zoek 
naar nieuwe leiding voor verschil-
lende groepen. Ben je 16 jaar of 
ouder en heb je interesse bezoek  
dan onze website en klik op “Lei-
ding worden”. Tot ziens!

Achterbanvergadering DGS
Maandag 26 september vindt om 20.00 uur de achterbanvergadering 
van DGS in het vergaderzaaltje van Brasserie de Beleving aan de Hertog 
Hendrikstraat te Sint-Oedenrode. Eventuele vragen kunt u stellen via 
website: www.dgs-rooi.nl  Secretariaat: J. Beerens

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

Landingsweg 4 5492 TC Sint-Oedenrode
tel:0413-490000 Mobiel:06-22119811

info@dekoningmakelaardij.nl

Verrassend ruim en smaakvol 
ingericht appartement met berg-
ing gelegen op de 2e etage in de 
woonwijk Kienehoef. Het interieur is 
geheel gerenoveerd en daarom een 
ideale woonplek voor starters. Ruime 
moderne badkamer en slaapkamer 
met ingebouwde kastenwand.
Wij nodigen u graag uit voor een 
bezichtiging.

Vraagprijs: € 137.500,--
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Nieuwe kinderopvangvoorziening in 
multifunctionele accomodatie Olland
Stichting Peuterspeelzaal Olland, 
Stichting voor Katholiek Onderwijs 
Sint-Oedenrode (SKOSO), zijnde 
het bestuur van basisschool St. Pe-
trus en Kinderopvang Humanitas 
zijn overeengekomen om in de nieu-
we multifunctionele accommodatie 
in Olland een kinderopvangvoorzie-
ning te starten. Naar verwachting is 

de opening medio 2012. Tot die tijd 
blijft één en ander voor ouders en 
kinderen ongewijzigd. 

Stichting Peuterspeelzaal Olland, 
die werkt met vrijwilligers, zal haar 
stichting beëindigen. In samen-
spraak met alle betrokken partijen 
hebben zij Kinderopvang Humani-

tas bereid gevonden om met het 
starten van een kinderdagverblijf 
en buitenschoolse opvang, te voor-
zien in de behoefte voor ouders 
en kinderen in Olland. Het nieuwe 
kindcentrum gaat plaats bieden aan 
16 kinderen op het kinderdagver-
blijf (0-4 jaar) en 20 kinderen op de 
buitenschoolse opvang (4-13 jaar). 

Sloop Sporthal de Streepen: Eerste zet gemaakt

De eerste zet aan de sloop van de oude sporthal de Streepen is gemaakt. Aan de binnenzijde van de oude hal zijn de 
eerste sloopwerkzaamheden gestart. Deze week wordt de sloop ook aan de buitenzijde zichtbaar. Wethouder René 
Dekkers nam afgelopen maandag zelf plaats op de sloopkraan om letterlijk de eerste zet te geven. De sporthal wordt 
gesloopt door Slopersbedrijf A. van Liempd uit Sint-Oedenrode. Na de sloop start de nieuwbouw in oktober.

Wilt u 
weten waarom?

 Bekijk mijn filmpje op
www.thuiszorgpantein.nl

0900-8803

Voelt beter

Mevrouw van Breugel:

 “Ik kies voor 
huishoudelijke 

hulp van 
Pantein”

SKOSO trakteert personeel en vrijwilligers op 
voorstelling “Droomhuis”
In het kader van goed personeels-
beleid heeft SKOSO aan de 140 
personeelsleden van de stichting 
een kaartje aangeboden om op 
zondagavond 25 september a.s. 
de voorstelling ”Droomhuis” van 
het Theaterkoor te bezoeken.

SKOSO kent een laag ziektever-
zuim dat met gemiddeld 2½ % 
ver onder het landelijk gemiddelde 
van 6% ligt. Dat levert de stichting 
jaarlijks een financieel voordeel op 
in het kader van de bonus/malus-
regeling die van toepassing is voor 
het basisonderwijs bij het verreke-
nen van de vervangingskosten bij 
het Vervangingsfonds.

Deze middelen worden meteen 

weer ingezet voor het voeren van 
een goed personeelsbeleid dat ge-
richt is op de preventie van ziekte-
verzuim. Dat komt tot uitdrukking 
in preventieve coaching, trainin-
gen en intervisie voor (startende) 
leerkrachten en leeftijdsfasegericht 
personeelsbeleid, o.a. voor senio-
ren. Maar ook een gezamenlijk ui-
tje behoort tot goed personeelsbe-
leid. Dit jaar is de keuze gevallen op 
de voorstelling “Droomhuis”  van 
het Theaterkoor. In feite sluit deze 
keuze ook aan bij het cultuurbeleid 
dat op de scholen wordt gevoerd 
en waarbij er nauw wordt samen-
gewerkt met culturele instellingen 
in Sint-Oedenrode.

Daarnaast heeft SKOSO deze ge-

legenheid aangegrepen om ook de 
vele vrijwilligers die actief zijn op de 
scholen eens extra in het zonnetje 
te zetten. Ouders die participeren in 
ouderraden, medezeggenschapsra-
den, ouders die de tussenschoolse 
opvang verzorgen, maar ook opa’s 
die de tuinen bij de scholen onder-
houden, hebben van SKOSO een 
kaartje aangeboden gekregen.

Ruim 250 toeschouwers zullen 
zondagavond namens SKOSO 
de tribunes van het speciale the-
ater aan de Liempdseweg bevol-
ken, om deze schitterende Rooise  
theaterproductie, waarin ook een 
aantal ouders, leerkrachten en kin-
deren van de scholen een rol spe-
len,  te bewonderen.

Kindertaal

Niets zo vertederend als een peuter die gaat praten. Mama, papa, opa, 
oma, poes, hond, auto….. Iedereen is verrukt: ‘Hoor eens hoe lief ze ‘papa’ 
zegt!’ Aanwijsbare zelfstandige naamwoorden vormen het begin van de 
taalcarrière. Het ‘nee’ en ‘waarom?’ waarvan menige ouder in een latere 
fase wel eens hoofdpijn krijgt, horen nog niet tot de woordenschat, net 
zomin als ‘ik’. Een peuter praat over zichzelf in de derde persoon: ‘Hannah 
snoepje!’ is de peuterversie van ‘Ik, Hannah, wil graag een snoepje.’

Voor de peuter zijn ‘ik’ en ‘jij’ namen. ‘Kijk dat ben jij!’ wijst oma in het foto-
album. Vraagt ze later ‘Wie is dat?’ dan is het overtuigde antwoord: ‘Jij!’
Woordjes leren gaat in het begin langzaam, maar bij ongeveer 100 volgt 
een woordenschatexplosie. 
Met de woorden leren kinderen ook de klankpatronen van hun taal. Klin-
kers met één medeklinker om te beginnen. ‘Schaap’ is nog te moeilijk, dat 
wordt ‘saap’; paardje wordt ‘paadje’. Met de verkleiningsuitgang hebben 
ze geen moeite, misschien omdat die veel gebruikt wordt in hun bijzijn. 
Peuters zijn goed in het bedenken van woorden. Als je op de brommer 
rijdt, moet je een ‘brommermuts’ op.  Logisch toch. 
Van één-woord-zinnen promoveert de peuter naar de telegramstijl: zelf-
standige naamwoorden en werkwoorden zonder vervoegingen of func-
tiewoorden: ‘Hodje spelen.’ is een volledige mededeling. Peuters praten 
altijd in het hier en nu. Hun hersens en hun taal zijn nog niet toegerust voor 
verleden en toekomst. Langzaam maar zeker worden woorden toege-
voegd, eerst vooral ‘gaan’ en ‘doen’. ‘Papa doet koffiedrinken.’ 
Taal leren is niet zomaar napraten, maar ook weet hebben van regels. 
Kijk maar naar de vervoeging van werkwoorden in de verleden tijd. ‘Hij 
loopte keihard weg.’ zou zomaar kunnen, ware het niet dat ‘lopen’ een 
sterk werkwoord is, een uitzondering op de regel dat werkwoorden in 
de verleden tijd -te of -de als uitgang hebben. De regel: ‘medeklinkers uit 
’t ex kofschip krijgen -te’ wordt hier uitstekend toegepast. Ook met de 
hulpwerkwoorden van de voltooide tijd, ‘hebben’ en ‘zijn’, maken kleuters 
verrassend weinig fouten. Soms spelen ze ermee. Paul zegt: ‘Ik ben gejokt.’ 
Zijn snoetje verraadt dat hij goed weet dat dit fout is. Wat maakt hij duide-
lijk? ‘Het is niet mijn schuld, de omstandigheden hebben me gedwongen 
een leugen te vertellen.’
Spelenderwijs ontdekken kinderen ook de tijd in de taal. Kleuters gebruiken 
de verleden tijd om aan te geven dat ze heus wel weten dat het niet waar 
is wat ze zeggen, dat het alleen maar spel is. ‘Toen was jij de vader en ik 
was de moeder.’ Als ze klaar zijn met spelen of uit hun rol vallen, praten ze 
weer in de tegenwoordige tijd.
Eén ding is duidelijk als je kijkt naar de taalontwikkeling van kinderen: 
Woordenschat komt van buiten, maar taal niet. Taal zit erin, met regels 
en al.
(Met dank aan Maaike Verrips, die heel leuke dingen geschreven heeft 
over taalontwikkeling.)

Mia van Boxtel

Taalzaken...

De Pastorie is op zoek naar:

Medewerk(st)er Bediening
12 tot 24 uur per week

Tevens

Weekendhulpen (vr-za-zo)
Leeftijd vanaf 16 jaar

Personeel

Nieuws
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                           MHC speelt thuis tegen Venlohockey

Zondag 18 september stond de 
tweede competitiewedstrijd op 
het programma voor de dames van 
MHC Sint-Oedenrode. Ditmaal 
een thuiswedstrijd tegen het altijd 
lastige Venlo. Venlo is een sterke 

ploeg die al jaren meedraait in de 
eerste klasse. Een mooie uitda-
ging dus. Na de verloren wedstrijd 
van vorige week zat de gedreven-
heid er bij de dames goed in en 
was de wilskracht om te winnen 

volop aanwezig. Samen met de 
twee talenten van de maand Ben-
te Voorn en Jade Kluijtmans kon 
het al bijna niet meer stuk.

Rooi begon sterk aan de wedstrijd 
en paste het nieuwe spelsysteem 
goed toe. Er werd geknokt, ook 
voor elkaar. Dat resulteerde in veel 
mooie kansen. Helaas wist de bal 
het doel niet te vinden. Venlo had 
gevaarlijke momenten die, ge-
lukkig, door Rooi werden onder-
schept. Dit alles bracht een eind-
stand van 0-0 op het scoreboard. 
Een mooi en zeker verdiend punt 
voor dames 1 van Sint-Oedenrode. 
Na afloop vond er een sponsorbor-
rel plaats waarmee Dames 1 een 
blijk van waardering wilde geven 
aan al haar sponsoren. Daarna was 
het Marieke Verhoeven, die  de 
Rooise teams nog in het zonnetje 
zette met een foto op canvas. Vol-
gende week staat de uitwedstrijd 
tegen Tegelen op het programma. 

                           Odisco wint ook 2e wedstrijd

Odisco heeft ook de 2e wedstrijd 
in de 2e klasse winnend afgeslo-
ten. De tegenstander deze week 
was Eendracht. Door 3 zieken 
moest de thuisploeg aantreden 
met 2 B-aspiranten Floor van 
Heeswijk en Lisa Wouters. Beide 
speelde een goede helft en lieten 
zich van hun beste kant zien.

Odisco begon met goed spel aan 
de wedstrijd en creëerde kans op 
kans. Helaas bleef de afwerking 
constant achterwege. Hiervan wist 
de uitploeg te profiteren en op 0-1 

te komen. Door wederom goed 
verdedigend werk en verzorgd aan-
valsspel bleef het kansen regenen 
voor Odisco. Pas in de 25e minuut 
wist Michelle van Heereveld iets te-
rug te doen. Ze schoot een vrije bal 
prachtig binnen 1-1. Meteen kon 
de uitploeg hierop reageren en de 
1-2 op het scorebord zetten. Odis-
co liet zich niet van de wijs brengen 
en scoorde iets later een afstands-
schot via Myrthe van Heereveld 
2-2. Waarna Maré Meijs met een 
goed uitgespeelde kans de rust-
stand op 3-2 bracht. Na rust werd 

Odisco slordiger en liet meer gaat-
jes vallen verdedigend. Hierdoor 
werd de stand snel op 3-3 gezet. 
Hierna herpakte de thuisploeg zich 
en door een aanval uit het boekje 
maakte Marieke van Heeswijk de 
4-3. Odisco miste hierna weer de 
nodige kansen. Maar Myrthe van 
Heereveld kon even later een goed 
uitgelokte strafworp benutten 5-3. 
De eindfase was slordig en onrustig. 
Odisco bleef ook de nodige kansen 
missen in die eindfase waardoor de 
uitploeg 5-4 kon maken 5 minuten 
voor tijd. Dit was ook de eindstand.

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

Winst voor Boskant/Concordia 
Na een slechte seizoensstart weet 
Boskant/Concordia haar eerste wed-
strijd te winnen. Boskant/Concordia 
startte sterk en bouwde in tien mi-
nuten tijd een 0-3 voorsprong op. 
Door wat domme foutjes leek Fla-
mingo’s even weer wat aansluiting 
te vinden en kwam terug op 2-3.

Boskant/Concordia liet zich hier 
niet door van slag brengen en 
antwoordde direct met een mooi 

schot van afstand. Er werd goed 
gecombineerd en de kansen wer-
den goed afgemaakt. Zo werd er 
met een stand van 6-10 gerust. 
Boskant/Concordia was duide-
lijk de betere van het veld en liet 
eindelijk zien wat ze kunnen. In 
de tweede helft verslapte de da-
mes van Boskant/Concordia een 
beetje. Flamingo’s kon weer mee 
gaan spelen en gingen wat korter 
verdedigen. Zo ging de tweede 

helft gelijk op. Door twee vrije bal-
len werden de 7-10 en 7-11 ge-
maakt. Boskant/Concordia kreeg 
moeite met vrij komen en het liep 
niet meer zo vlot als in de eerste 
helft. Gelukkig stond de verdedi-
ging goed en kon de wedstrijd rus-
tig uitgespeeld worden. Aan beide 
kanten vielen nog wat doelpun-
ten en zo eindigde de wedstrijd in 
9-14. Een nette overwinning voor 
de Boskant/Concordia dames.

                           Hellendoorn Rallyautosport

Na anderhalve dag de proeven 
zo goed als mogelijk verkend te 
hebben was het vrijdagavond dan 
eindelijk weer zo ver. Hellendoorn 
staat altijd garant voor spekta-
kel. Daar bovenop kwam dat de 
vrijdag voor ons de eerste ritten 
in het donker waren, hier bleek 
al snel dat we bij het verkennen 
nog secuurder te werk moeten 
gaan om werkelijk vol gas over de 
donkere proeven te kunnen rijden. 
Wat meer vertrouwen in het rijden 
in het donker zorgden voor een 2e 
plaats binnen de cup tijdens de 
laatste KP van vrijdag die om 1 
uur 's nachts pas werd verreden.

Na een korte nacht werd de auto 
zaterdagochtend weer uit het 
parc-fermé gehaald. De dag be-
gon goed en de tijden werden 
steeds beter. De auto voelde zeer 
goed aan en we konden hier en 
daar echt de grenzen opzoeken. 

Jan van Sinten had de service in-
middels zo goed georganiseerd dat 
hij met het hele team de auto bin-
nen 10 minuten weer helemaal na-
gekeken en schoon klaar had staan 

om aan de 2e boucle te beginnen. 
De laatste 2 boucles van 3 proeven 
waren slopend voor de auto. 
Tijdens de laatste boucle was het 
onverhard nog verder uitgereden 
en werden de klappen nog harder. 
Het zat er niet meer in verder naar 
voren te komen, dus hebben we 
gekozen in ieder geval onze posi-
tie te consolideren. Bij snelheden 
boven de 60 km/h voelde het al of 
de auto uit elkaar trilde maar we 
hebben alles op alles gezet om in 
ieder geval niet meer plaatsen te 
verliezen door dit voorval.

Na een zware en lange rally van 
meer dan 16 uur met dik 160 km 
op snelheid waarvan 25% onver-
hard zijn we zeer tevreden met de 
resultaten. Alle Peugeot 205's uit 
de cup hebben de finish gehaald. 
Team VDZ racing is goed geëin-
digd met als resultaat: 56e overall, 
15e in devisie 1 en een hele nette 
5e plaats binnen de 205Cup. Dit 
houdt de mogelijkheden open om 
nog 5e te worden in het kampi-
oenschap en stelt de 6e plaats vrij 
zeker vast. Voor een eerste seizoen 
zeker niet onverdienstelijk dus!

Bestel snel op www.onsbrabantnet.nl
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Clubkampioenschap JBC Boskants 
Boeleke
Op zaterdagmiddag 17 september 
is er voor de eerste keer gespeeld 
om de wisseltrofee van het club-
kampioenschap.

Nadat de lijsten opgehangen wa-
ren en ieder zijn partner en te-
genstanders had gevonden kon er 
gespeeld worden. Joan v. Hasten-
berg wenste allen een gezellige en 
goede wedstrijd. Er werd gespeeld 
met 24 enthousiaste leden op de 
6 banen.
Tussen de 3 wedstrijden door kon 
ieder weer nieuwe energie opdoen 
door een hapje of drankje te ne-
men van de "friettent" en de bar. 
Daar werd dan ook gretig gebruik 
van gemaakt, soms konden de 
pannen het even niet snel genoeg 
verwerken. 

Door een gezamenlijke samenwer-
king van de boulers was het een 
geslaagde middag.
Henk Smulders maakte de uitslag 
bekend en bedankte ieder voor de 
inzet van deze middag.

De uitslag was als volgt:
1. Jo Bekkers 3 gewonnen 
wedstrijden, 18 pluspunten en 
winnaar van de wisseltrofee
2. Annie v. Lierop 3 gewon-
nen wedstrijden, 17 pluspunten
3. Wim v. Breugel 2 gewon-
nen wedstrijden, 14 pluspunten
4.   v.d. Berk 2 gewonnen 
wedstrijden, 10 pluspunten
5. Henk Smulders 2 gewon-
nen wedstrijden, 9 pluspunten
6. Huub v.d. Wetering kreeg 
de poedelprijs, een warme kroket

jeu de boules
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                           Biljarten

De nieuwe competitie is weer 
van start gegaan en nam 1e divi-
sie team Corfu/Man op maat het 
op tegen BC Capelle en hier werd 
met 6-2 verloren. Kopman Michel 
van Camp wist als enige zijn par-
tij te winnen. 45 caramboles in 39 
beurten. Moy. 1.153. in de 2e divi-
sie nam team aMate het op tegen 
Burgmans biljarts en hier werd 4-4 
gespeeld. Team Zwiers Grootkeu-

kenservice won met 8-0 van  1e 
keus Bleyewerk. In de 3e divisie 
moest team Didden Distributie het 
opnemen tegen BC Arnhem en hier 
werd met 6-2 verloren. In de 4e di-
visie verloor team v.d. Berk Assu-
rantiën met 6-2 van NAS Fixet.

In de districtcompetitie drieban-
den groot speelde team 1 tegen ’t 
Ivoor en hier werd met 24-28 ver-

loren. Team 2 nam het op tegen de 
Kersenboys en hier werd het 25-
25. In de B1 klasse speelde team 
1 tegen De Linden en zij wonnen 
met 30-22. Edwin v.d. Boom wist 
zijn 39 caramboles in 41 beurten te 
maken. Moy. 0,951  In de C2 klas-
se werd met 29-24 gewonnen van 
BV Rosmalen. In de C3 klasse nam 
team 3 het op tegen De Schans en 
hier werd met 35-32 gewonnen.

biljarten

                           HBV Ontspanning
Op dinsdagmiddag heeft de vete-
ranen afdeling “De Roselaer” een 
onderlinge wedstrijd geschoten. 
De dagwinnaar was Antoon Ver-
voort met 223 punten. De overige 
uitslagen: Leo van Breugel 222, 
Albert Ofwegen 218, Jan Lathou-
wers 183, Ron Spijker 170, Ad 
Hastenberg 169, Paul Reichert 
153, Jan Habraken 151 en Piet 
van Kemenade 145.

Dinsdag a.s. wordt bij “De Roselaer” 
het Koningsschieten gehouden waar 
de huidige Koning Jan van Bergen zijn 
titel moet verdedigen. Winnaar van 
de wedstrijd mag zich een jaar lang 
Koning van de “Roselaer” noemen.

Op dinsdagavond heeft het indoor 
team van de senioren hun eerste 
wedstrijd van Rayon III geschoten 
in de NHB indoor competitie 2011. 
Deze wedstrijden gaan over 7 ron-
den en worden geschoten op een 
afstand van 18 meter op 40 cm bla-
zoenen met 10*3 pijlen. Het team 
van Ontspanning bereikte een ver-
dienstelijke 2e plaats op deze avond.  
Op vrijdagavond hebben de senioren 
de 7e wedstrijd uit de ZONA com-
petitie geschoten. Deze wedstrijd 
wordt geschoten op 25 meter  met 
25 keer 1 pijl op 60 cm blazoenen. 
Het gaat erom om zoveel mogelijk 
een 9 te scoren. De dagwinnaar was 
Jos van der Veer met 11 ZONA’s. 
Verdere uitslag: Jan van Bergen 10, 

Martie Verhoeven 9, Jan van Erp en 
Beppie van Bergen 7, Antoon Ver-
voort 5, Albert Ofwegen 4, en John 
van Mulukom en Ron Spijker 3. 
De jeugd van Ontspanning heeft op 
vrijdagavond ook zijn eerste compe-
titiewedstrijd geschoten. Ray Matus-
zewski, Floris Mesu en Dione Mesu 
schieten bij de aspiranten. De scores 
waren: Ray 79, Floris 231 (PR) en 
Dione 206 (PR). Bij de cadetten wa-
ren de scores: Piet van den Berg 236, 
Sjef van den Berg 292, Remco Boleij 
124 (PR), Koen Harperink 243, Luke 
Klootwijk 220, Martijn de Kok 162, 
Daan Martens 157 (PR) en Teun Mar-
tens 150. Voor Piet, Luke en Teun was 
dit de eerste wedstrijd bij de cadetten. 
Zij hebben prima scores neergezet.

boogschieten

                           Wegseizoen zit er bijna op

Stef en Jur stonden vandaag aan 
de start in Uden. Het zonnetje liet 
zich af en ook nog zien.

Jur mocht zoals gebruikelijk als eer-
ste van start en deed dat weer zoals 
we dat van hem gewend zijn. Hij en 
de andere 22 deelnemers moesten 
wel toezien dat al meteen na de 

start de twee snelle dames uit het 
peloton weg sprintte. Samen met 
Lars ging Jur in de achtervolging, 
maar helaas. Lars bleef lekker in zijn 
wiel zitten en eindigde 20 cm voor 
Jur. Dat betekende een 4e plek 
voor Jur.
Stef ging er ook als een speer van-
door en zat er meteen goed bij. Na 
vier rondjes was er van de 36 star-
tende deelnemers nog maar een 
groep van 20 renners over die de 
kopgroep vormde.
Stef had het op dat moment best 
zwaar maar bleef in de kopgroep. 
In de laatste ronde was hij zelfs 
voorin te vinden. Hij kon die plek 
niet vasthouden in de eindsprint 
en moest genoegen nemen met 
een 16e plek.
Het lange seizoen is bijna ten ein-

de. Volgende week nog één keer 
aan de start (Heerlen Molenberg) 
en daarna even lekker uitpuffen. 
Op 16 Oktober begint het veld-
rijden weer in Lierop en mogen 
ze weer punten gaan verzamelen 
voor het NK.

wielersport

Biljartvereniging Van Ouds
De woensdagavonden in Cafe 
Van Ouds zijn altijd gezellig wan-
neer Mark Hermes, Berrie de Haan 
en Mario van Roosmalen thuis 
in Van Ouds spelen. Woensdag 
14 september j.l. hebben ze hun 

wedstrijd gewonnen met 25 pun-
ten tegen 23. Mark speelde een 
geweldige partij door met 1 ge-
middeld (28 carambolen uit 28 
beurten) zijn partij met winst af te 
sluiten. Ook Berrie won zijn partij 

(21 carambolen uit 44 beurten). 
Mario had helaas zijn dag niet en 
verloor zijn partij, maar hij heeft 
volgende week weer een kans, de 
eerst volgende thuiswedstrijd is 
echter pas woensdag 4 oktober.

Ollandse Biljartkampioenschappen
Afgelopen maandag werden 12 
partijen gespeeld. De kortste par-
tij tussen Mark Huybers (19 ca-
ramboles) en debutant Toon v.d. 
Akker (18 caramboles) werd door 
Mark afgerond in 12 beurten. Hij 
kwam tot een gemiddelde van 
1.58 en zijn hoogste serie van 7. 

Toon wist met een gemiddelde 
van 0.92 en zijn hoogste serie 
van 4 toch nog 6 wedstrijdpunten 
te pakken. Ook Albert van Driel 
en Henk van den Bergh waren 
in vorm. Albert maakte zijn partij 
(44 caramboles) uit in 17 beurten 
met een gemiddelde van 2.59 en 

zijn hoogste serie van 12 . Henk 
maakte de hoogste serie van de 
avond namelijk17. Harrie van der 
Heijden liet zijn tegenstander niet 
in zijn spel komen maakte zijn 
partij ook uit in 17 beurten met 
een gemiddelde van 1.06. Andere 
hoge series werden gemaakt door 
Harrie Toelen (9), Bas v.d. Tillaart, 
Mark Leenderts en Peter Markus 
(6). In verband met Olland kermis 
worden de eerst volgende wed-
strijden niet gespeeld op maandag 
26 september maar op vrijdag 30 
september. De uitslagen van alle 
gespeelde partijen van maandag 
19 september zijn als volgt;     

Uitslagen D’n Toel: 
Mark Huybers 10 – Toon v.d. Akker 
6; Harrie v.d. Heijden 10 – Jo Tim-
mermans 3; Harrie Toelen 9 – Bert 
v.d. Plas 4; Bas v.d. Tillaart 10 – Henk 
van Rooij 4; Gerard  Eijkemans 5 – 
Bert v.d. Groenendaal 4; Mark Leen-
derts 7 – Peter Markus 10.

Uitslagen De Dorpsherberg:
Leo Hagelaars 7 – Renee Wisse 
8; Henk v.d. Bergh 9 – Albert van 
Driel 10; Jo v.d. Biggelaar 5 – Joost 
Hungerink 8; Peter van Driel 6 – 
Ruud van Driel 10; Mari Heesak-
kers 6 – Wil Koolen 10; Rob v.d. 
Heijden 5 – Joric Witlox  4.

                           Twee Rooise 
                           derby’s
De softtip competitie is weer be-
gonnen. En de Rooise teams zijn 
uitgebreid van drie naar vijf teams. 
Kofferen 1 speelde afgelopen don-
derdag tegen Nogus 4 uit Boxmeer.

In het begin was het even wen-
nen. Toch werden er mooie pijlen 
gegooid. Kofferen nam uiteindelijk 
15 van de 23 punten mee na Rooi. 
Uitslag 15 tegen 8.

Van Ouds 1 speelde tegen De toel 2 
Voor de Toel 2 was dit de eerste 
officiële competitie wedstrijd Na 
afloop waren de spelers onder de 
indruk van de sportiviteit van de. Ze 

zagen ook verbetering in hun eigen 
team. Vooral Harold ging in de loop 
van de avond zienderogen vooruit. 
Verdwenen zijn eerste drie tot zes 
pijlen boven of onder het bord, hij 
was wel de enigste deze avond die 
een punt binnen haalde. Toch nam 
van Ouds 1 20 punten mee na het 
kerkpleintje. Uitslag 1 tegen 20.

De Toel 1 speelde tegen Van ouds 2
In het cafe aan het kerkpleintje 
werd de andere derby gespeeld. 

Van Ouds 2 tegen de Toel 1
Ook hier stond de sportiviteit hoog 
in het vaandel, Uitslag 18 tegen 3

darten

Prior van Milstraat 6 
Uden
0413-262539
www.vandonzel.nl
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NCP Erkend Opleveringsbewijs

ZATERDAG 1 OKTOBER A.S. 
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DEELNEMENDE PANDEN

Geld en Makelaardij, Nieuwstraat 30 Liempde, 
0411-631400, www.funda.nl
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                           Clubkampioenschap 2011
Wat begon op een mooie zondag 
met een stralend zonnetje, ein-
digde in een heus waterballet. 
Dit waren afgelopen zondag de 
weersomstandigheden waarin de
Clubkampioenschappen 2011
werden verreden op de prachtige 
locatie van Familie van Gastel aan 
de Jekschotseweg.

Bij de pony’s wist Veerle van de 
Pasch met haar nieuwe pony Gan-
dalf, die ze pas 2 weken onder 
haar hoede heeft, een gedeelde 1e 
plaats te behalen in de dressuur. 
Pleun van de Pasch startte met 
Hoogerdijk’s Jolly en deelde de 1e 
plaats met Veerle. Zij kregen bei-
den 203 punten van de jury. Anne 
Markgraaff met Suzuki´s Henkie 
behaalde de 3e prijs.
Het onderdeel springen werd ge-
wonnen door Pleun van de Pasch 
met Hoogerdijk’s Jolly, Anne Mark-
graaff met Suzuki´s Henkie volgde 
op de 2e plaats en Sydney Renders 
met Silver op de 3e plaats.

Hierdoor mag de combinatie Pleun 
van de Pasch met Hoogerdijk’s Jolly 
zich een jaar lang Clubkampioen 
2011 noemen bij de afdeling pony’s.
Bij de paarden dressuur was het de 
combinatie Marloes van Stiphout 
en Beauté die de hoogste score 
liet noteren. Als 2e volgde Annette 
van Engeland met Urbanus en als 
3e Elske Huijbers met VIP H.
Bij de paarden springen was het Su-
zan van Gastel, die met Harmony de 
lei schoon wist te houden en daarbij 
ook de snelste tijd wist neer te zet-
ten. Als 2e volgde Judith van den 
Nieuwenhuijzen met Cascin en als 
3e Paul van Dijck met zijn grote vos.
Bij de paarden draagt de combinatie 
Marloes van Stiphout met Beauté 
een jaar lang de felbegeerde titel 
Clubkampioen 2011.
Marwin van den Nieuwenhuijzen 
had andere verplichtingen als stal-
ruiter van Blom. Hij had een ‘thuis-
wedstrijd’ in Etten-Leur. Op vrijdag 
wist hij in de klasse B de overwin-
ning op zijn naam te schrijven met 

Blom’s Charisma en met Cekakina 
de 6e plaats te pakken in deze 
klasse. In de klasse M was ook hier 
de overwinning voor Marwin van 
den Nieuwenhuijzen. Ditmaal met 
Blom’s Ariton.

paardensport Pupil van de wed-
strijd VV Boskant: 
Frank Thijssen

De allereerste pupil van de wed-
strijd van dit seizoen is Frank 
Thijssen. Frank woont samen 
met zijn ouders, broer en zus in 
Sint-Oedenrode. Hij speelt sinds 
vorig jaar bij Boskant en speelt 
dit seizoen in de E1. Frank heeft 
vele kwaliteiten op het veld zoals 
verdedigen maar staat ook zijn 
mannetje op het middenveld. Dit 
resulteerde onlangs in zijn eerste 
goal bij de E1.

Frank is er altijd bij op de trainin-
gen en doet ook daar enorm zijn 
best. Frank ga zo door en heel 
veel plezier komende zondag bij 
het eerste elftal waar je de ver-
richtingen tegen CITO vanuit de 
dug-out mag volgen.

Pupil van de Week 
Ollandia: 
Jelle Berkers

Jelle Berkers mocht zondag 18 sep-
tember jl. de aftrap verrichten bij 
Ollandia 1 – WEC 1. Hij is 9 jaar 
oud en woont samen met zus Lieke  
in Olland. 
Jelle zit in groep 6 van Bs Sint-Petrus. 
Jelle geniet van de lessen handvaar-
digheid. De lessen wereldoriëntatie 
zijn minder favoriet. Jelle heeft een 
poes, konijnen en cavia’s. Later 
hoopt hij schilder te worden. Jelle 
voetbalt in het leuke team van de 
E2. Als keeper weet hij vele ballen 
te stoppen. Verder vindt hij het leuk 
om met zijn vrienden te voetballen. 
Ome Ad de Beer en vader Frans zijn 
Jelle’s favorieten bij Ollandia. Jelle is 
ook fan van Andreas Isaksson en 
Lionel Messi. Verder ziet hij PSV en 
Fc Barcelona graag voetballen. Jelle 
vindt het leuk om te fietsen, tv te 
kijken en met Lego te spelen. 

                           Argo

Komende zondag staan de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen op het pro-
gramma: de Recreatieven nemen in zwembad ‘De Beemd’ in Veghel deel aan de 
Meerkamp, aanvang 14.30 uur. De zwemmers van de Wedstrijdgroep nemen in 
zwembad ‘De Drietip’ in Nuenen deel aan de Solo, aanvang 15.30 uur.

zwemmen

Rooise Ruiters en Ponyruiters 

Femke Hulleman en Bram van Gaal clubkampioenen 

Nordic Walking bij Fortuna ’67
De open wandelavond van 6 sep-
tember heeft geresulteerd in een 
aantal aanmeldingen voor Nordic 
Walking-lessen. Een flink aan-
tal mensen was na afloop van de 
Nordic-Walkingclinic zodanig en-
thousiast , dat het verzoek naar 
voren kwam om Nordic-Walking-
instructie te krijgen. In het ver-
leden zijn  deze instructies al di-
verse malen  door gediplomeerde 
instructeurs van SV Fortuna ’67 
gehouden, zodat  een goede basis 
kan worden gelegd om deze sport 
verantwoord te beoefenen.

Op zaterdagmorgen wordt gedu-
rende ruim anderhalf uur reeds een 
aantal jaren een Nordic-Walking-
training verzorgd, waarbij zowel 
aandacht is voor het onderhouden 

van de techniek als het opbouwen 
van een goede conditie. Eén keer 
per maand wordt elders gestart 
om zodoende wat afwisseling van 
omgeving te krijgen en deze trai-
ning wordt met een kopje koffie 
afgesloten. Het sociale aspect is 
dan ook een belangrijk onderdeel 
van de trainingen en wordt door 
de deelnemers als bijzonder prettig 
ervaren.
Om deel te kunnen nemen aan 
bovengenoemde trainingen is 
het noodzakelijk om Nordic-Wal-
kinginstructie te krijgen, zodat 
de basistechnieken goed worden 
aangeleerd en verkeerde bewe-
gingen worden voorkomen. Hier-
door wordt blessureleed zoveel als 
mogelijk vermeden en bovendien 
blijft het dan plezierig om te blij-

ven lopen.
In de lesgroep die gaat starten is 
nog ruimte voor een aantal nieu-
welingen, die kennis willen ma-
ken met deze sport. De instructies 
worden gehouden op  15, 22 en 
29 oktober 2011 en starten om  
09.00 uur bij het clubgebouw van 
SV Fortuna ’67  aan de Zwembad-
weg. Voor Nordic-Walkingpoles 
(stokken)  wordt gezorgd en deze 
kunnen ook nog worden gebruikt 
gedurende de vier gratis trainingen 
die gevolgd kunnen worden na de 
lescyclus. De kosten voor deze drie 
lessen bedragen  20,-  euro. Voor 
deelname aan de lessen kan men 
zich opgeven bij  
Hans van Rossum, 
tel. 0413 476597. 
U bent van harte welkom!

                           Open Rooise Trimcompetitie weer            
                           van start
Zondag 25 september gaat de 
jaarlijkse Open Rooise Trim-
competitie weer van start. Deze 
competitie georganiseerd door 
SV Fortuna`67, staat open voor 
zowel leden als niet-leden van 
Fortuna`67. Het park Kienehoef 
vormt evenals andere jaren het 
mooie decor voor deze wedstrijd. 
Er kan worden gestart voor een af-
stand van 4,8 en van 8 km. Voor 
de jeugd zijn 2 aparte categorieën 

gevormd van 0,9 en 1,8 km. 

De trimcompetitie bestaat uit vijf 
wedstrijden, die plaatsvinden op 
de 4e zondag van de maand. De 
eerste wedstrijd vindt plaats in 
september, in december wordt niet 
gelopen. De data zijn: 23 oktober, 
27 november, 22 januari en 26 fe-
bruari. Per leeftijdscategorie is er 
uiteindelijk in februari een prijsuit-
reiking voor de gehele cyclus. Bij 

de jeugd tellen dan de beste resul-
taten uit 3 wedstrijden, bij de vol-
wassenen uit 4 wedstrijden. 
De jeugd start om 10.30, de vol-
wassenen voor beide afstanden 
om 11.00 uur. Inschrijven kan ter 
plekke tot 15 minuten voor aan-
vang van de wedstrijd bij de kin-
derboerderij in Park Kienehoef. 
Inlichtingen: 
Tiny Aarts 0413-478082 of 
www.fortuna67.nl 

hardlopen

Afgelopen weekend werd er in 
Manege de Pijnhorst gestreden om 
de titels clubkampioen paarden en 
clubkampioen ponies van de Rooise 
Ruiters en Ponyruiters. Na een span-
nende strijd en een gezellige dag 
ging de titel clubkampioen 2011 
bij de ponies naar Femke Hulleman 
en Taske, op de voet gevolgd door 
Pleun vd Vleuten en Bianca, 3e wer-
den Ashley Dielemans en Roerania.  
De titel bij de paarden ging naar 
Bram van Gaal en Wannebee, 2e 
werden Laura Petersen en vd Berks 
Cupido en Chantal Raaijmakers en 
Niksie eindigden op een 3e plaats. 

nordic walking

Duikopleidingen Aqua Libre gestart

Na vorige week zeer actief te zijn 
geweest op de Waterdag 2011 te 
Sint-Oedenrode, en ongeveer 40 
proefduiken te hebben gegeven in 
zwembad De Neul (zie onderwa-
terfoto’s  op onze website), begint 
duikvereniging  Aqua Libre weer  
met de nieuwe duikopleidingen 
2011/2012. Aanmelden is nog 
steeds mogelijk.

Duikvereniging Aqua Libre is een  
vereniging met ongeveer 60 le-
den, hun motto “ kom gezellig 
duiken bij onze vereniging, kun je 

nog niet duiken dan leren we het 
je” geeft al aan dat gezelligheid bij 
hun hoog in het vaandel staat. Ze 
geven 1 tot 4 sters NOB/CMAS 
opleidingen, en om je verder te 
bekwamen hebben we specialties 
zoals , onderwater oriëntatie, zoe-
ken en bergen, redden, nitrox
Nachtduiken, ijsduiken
Twijfel je, vraag een proefduik aan 
via de website www.aqualibre.nl 
of ga eens gezellig kijken tijdens de 
trainingen in zwembad De Neul, 
iedere vrijdagavond van 21.15 tot 
22.30 uur. 

Foto gemaakt op de Waterdag 2011 
door Mechtild Willems.

duiken
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                           Voetballen bij V.V. Boskantvoetbal

Voor jongens en meisjes vanaf 4 
jaar bestaat er al de mogelijkheid 
om te voetballen bij de voetbal-
vereniging Boskant. Totdat de kin-
deren gaan spelen in teamverband 
kunnen ze gaan trainen bij de Mi-
ni’s. De bedoeling van de Mini’s 
is om spelenderwijs het voetbal-
len te ontdekken en om te kijken 
of ze het voetballen interessant en 

vooral leuk vinden.

Alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 
jaar zijn vanaf zaterdag 24 september 
welkom op het sportpark “De Sche-
ken” van V.V. Boskant om vrijblijvend 
mee te komen trainen. De trainingen 
zijn elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 
uur op het hoofdveld van  V.V. Bos-
kant en ook dan is uw kind welkom. 

In de wintermaanden gaan we trai-
nen in de gymzaal bij de school.
Zolang de kinderen bij de Mini’s 
voetballen, hoeven ze geen contri-
butie te betalen.
Wanneer er iemand vragen heeft 
over de Mini’s kun je informeren 
bij: Jurgen van de Laar 
Tel. 0413-473144
Kom eens kijken en doe mee!!!!

Ollandia wint, Nijnsel verliest en Boskant speelt gelijk

Ollandia is in de ‘winning mood’. 
Als ze zo door blijven spelen, mo-
gen ze het volgend jaar een klasse 
hoger gaan proberen. Dat zou his-
torisch zijn. Of ze dan bij VV Nijn-
sel terechtkomen is maar de vraag, 
want zij hebben nog maar nul 
punten. Ook tegen Cito kwamen 
ze weer tekort. Boskant sleepte 
een punt uit het vuur bij EVVC, 
één van de titelkandidaten. 

Cito – Nijnsel 3-1 (1-1)
Wat Nijnsel ook probeert, het lukt ze 
maar niet om de eerste punten van 
het seizoen binnen te harken. Ook 
tegen Cito was het duidelijk dat Nijn-
sel als verliezer huiswaarts kon keren. 
“Toch begonnen we vrij sterk”, ver-
telt hoofdcoach Noten. “De eerste 
twintig minuten waren we de bo-
venliggende partij. In die fase scoor-
de Leon Peters een knappe goal. 
Toen zij niet veel later 1-1 maakten, 
kwamen ze beter in hun spel en ging 
het een stuk moeizamer.” Nijnsel 
pakte de duels niet meer en daardoor 

maakten ze het Cito gemakkelijk. De 
thuisploeg liep in de tweede helft uit 
naar 3-1. Nijnsel creëerde zich een 
paar kleine kansjes, maar daar bleef 
het dan ook bij. Noten: “Op een ge-
geven moment moesten we risico 
gaan nemen en dan geef je automa-
tisch ruimte weg. De komende we-
ken moeten we gaan proberen om 
geluk af te dwingen.”

EVVC – Boskant 1-1 (0-1)
Voorafgaand dit seizoen werd EVVC 
in de regionale media al bestempeld 
als één van de titelkandidaten. Daar 
hoort ook Boskant bij, aangezien ze 
uit de derde klasse komen. Boskant 
trainer Theo van Lieshout kan zich 
goed vinden in de favorietenrol van 
de ploeg uit Vinkel. “Ik zie hen in-
derdaad als een kanshebber voor de 
titel. Het is een fysiek sterke ploeg en 
daar overrompelden ze ons een beetje 
mee. Tenminste, in de tweede helft.” 
Pas toen kreeg Boskant het echt moei-
lijk. In de eerste helft waren de gasten 
namelijk wat sterker. Vandaar dat ze 

ook met een 0-1 ruststand gingen 
pauzeren. Ron van Uden was verant-
woordelijk voor de goal. Hij rondde 
een bekwame aanval beheerst af. 
Van Lieshout: “Pas een minuut voor 
tijd kregen we de goal tegen uit een 
corner. Gezien de tweede helft mogen 
we niet klagen met een punt. Vooraf 
teken je er misschien voor.”

Olandia - WEC 3 - 2 
De wedstrijd Ollandia tegen WEC 
was voor beide een belangrijk 
duel. Beide  teams lieten vanaf de 
eerste minuut zien dat er maar een 
doelstelling was voor deze middag 
en dat was de drie punten pakken. 
De wedstrijd was gelijk opgaand 
en aantrekkelijk voor het publiek. 
Het was het collectief en de inzet 
van Ollandia dat de doorslag gaf 
en in de 34 minuut resulteerde in 
de verdiende 2-0. 
Vanaf dat moment was het Ol-
landia dat de klok sloeg. De 3-0 in 
de 36 minuut, wederom gescoord 
door Stefan Erven na een prachtige 
dieptepass van Rob van der Heij-
den, was hiervan het logische ver-
volg. Ook in de tweede helft was 
er geen vuiltje aan de lucht voor 
Ollandia.  De wedstrijd kreeg een 
wending toen Sietse de Jong in de 
74 een rode kaart. Uit de daarop 
volgende vrije trap werd de eigen 
keeper gepasseerd 3-1.
In de 81e minuut werd door WEC 
de aansluitingstreffer op het score-
bord geplaatst. 3-2. De winst werd 
echter niet uit handen gegeven en 
Ollandia kan met een tevreden ge-
voel terugzien op deze wedstrijd. 

Binnenkort opent Afslankstudio Body Result haar deuren

Body Result bestaat in Best al 8 jaar 
en start nu een 2e vestiging in 
St. Oedenrode.

u van diverse kortingen!

3 weken van tevoren inschrijven voor de Vacustep 
= 3 lessen gratis (= € 30,00)

2 weken van tevoren inschrijven voor de Vacustep 
= 2 lessen gratis (= € 20,00)

1 week van tevoren inschrijven voor de Vacustep 
= 1 les gratis (= € 10,00)

vóór de opening inschrijven voor de Lipo II 
= 1 behandeling gratis (= € 99,00)

= 1e behandeling voor de helft van de prijs.

Voor informatie over onze behandelingen kunt u kijken op 
www.bodyresult.nl of voor inschrijving kunt u bellen 
naar onze vestiging in Best. Telefoon 0499 – 37 97 87. 

Dit is het nieuwe biljart team…De  
Dames  van Ouds. Deze zes da-
mes zijn enkele maanden geleden 
begonnen om een gezellig avond-
je uit te gaan biljarten. Nu zij de 
smaak te pakken hebben zijn zij  
gaan spelen bij de K.N.B.B. Met 
succes, want tot heden toe , heb-
ben wij de wedstrijden nog iedere 
keer gewonnen.

Op de foto boven van links naar 
rechts .
Arnold van Boxmeer.
Martina van den berg .
Gonnie van Hamond.
Bep korsten –Jet van Gestel .
Daarachter staat Bernie de Brouwer.
Voor op de eerste rij. 
Gerry Arends – Diana der kinderen 

De Dames van Ouds

Nieuwstraat 45  

5691 AB  Son en Breugel

T. 0499 - 460 222 

F. 0499 - 460 975

info@sonnerie.nl 

www.sonnerie.nl

Hotel 
•

Brasserie
•

Zalen

ACTIVITEITEN AGENDA

Heerlijk brunchen bij la Sonnerie. 
Ieder weekend is er de mogelijkheid 
om uitgebreid te brunchen, al vanaf 
2 personen.  
Dagsoep, Luxe belegde mini-broodjes 
(waaronder zalm en brie), Worstenbroodje, 
Hartig taartje, Kruidenroerei, Minigebak 
op etageres op tafel. Inclusief kof e en 
thee gedurende de brunch. 

Iedere zaterdag & zondag
Tafelbrunch

Tijdens onze high tea wordt de tafel 
gevuld met heerlijke lekkernijen zoals 
sandwiches, quiche, scones, muf ns, 
toast en wordt afgesloten met een heerlijk 
dessert. Natuurlijk onbeperkt diverse 
soorten thee, puur natuur, los geserveerd. 
Ook door-de-weeks mogelijk voor 
groepen vanaf 8 personen.

Iedere zaterdag & zondag
High Tea

Standaard High Tea  21,50 p.p.

(uitbreidingen mogelijk)

Tafelbrunch  21,50 p.p.

Beschikbaar dit cursusseizoen, enkele dagdelen en avonden: 

www.Mariendael.nu  Tel 0413 474031
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Voetbal

Jeugd:
Uitslagen zat 17/9:
Erp A1-Rhode A1  3-0
Rhode A2-Schijndel A3  1-4
Rhode B1-Schijndel B1  2-5
Rhode B2-Handel B1  7-1
Boerdonk B1G-Rhode B3  1-5
Volharding C1-Rhode C1  2-2
Rhode C2-RKPVV C1  6-2
Rhode C3G-Boerdonk C1G  19-1
Schijndel C4-Rhode C4  4-4
Irene C2-Rhode C5  3-1
Rhode D1-Stiphout Vooruit D1G  7-1
DVG D1G-Rhode D2  9-0
Rhode D3G-Irene D1  3-0
Rhode D4-RKVV Keldonk D1G  0-12 
Gemert D4-Rhode D5  4-0
Gemert D5-Rhode D6  2-2
Rhode E1G-Gemert E1  0-0
Venhorst E1-Rhode E2  5-4
Mierlo Hout E3-Rhode E3  3-1
Rhode E4-Handel E1  3-9
Rhode E5-Boerdonk E1G  0-18 
VOW E2-Rhode E6G  6-1
Rhode E7-Gemert E7  6-3
Blauw Geel E16-Rhode E  4-2
Blauw Geel F1-Rhode F1  3-2
WEC F1-Rhode F2  3-2
Mariahout F1G-Rhode F3  3-13 
WEC F2G-Rhode F4  3-10
Rhode F5-MULO F4  2-8
Rhode F6-Sparta’25 F4  2-3
Blauw Geel F7-Rhode F7  2-2
Rhode F8-DVG F3  3-2
Blauw Geel F9-Rhode F9  2-1
Rhode F10-Erp F6  1-10
Rhode F11-Sparta’25 F9  2-1

Programma zat 24/9: 
Rhode A1-NWC A1  a14:30
Bruheze A2-Rhode A2  v14:30
Erp B1-Rhode B1  v13:30
MULO B2-Rhode B2  v13:30
Rhode B3-WEC B2  a14:30
Rhode C1-Gemert C1  a12:45
Nijnsel C1-Rhode C2  v12:00
Gemert C4-Rhode C3G  v10:45
Rhode C4-Avanti’31 C3  a12:45
Rhode C5-Schijndel C5  a12:45
Berghem Sport D1-Rhode D1  v12:00
Rhode D2-Gemert D2  a11:15
Erp D2-Rhode D3G  a11:15
WEC D2G-Rhode D4  v10:15
Rhode D5-Avanti’31 D3  a11:15
Rhode D6-Boekel Sport D4  a11:15
Schijndel E1-Rhode E1G  v8:15
Rhode E2-Avanti’31 E2  a9:15
Rhode E3-MULO E3  a9:15
WEC E2G-Rhode E4  v8:30
Avanti’31 E3G-Rhode E5  v8:30
Rhode E6G-ELI E2  a9:15
Avanti’31 E4G-Rhode E7  v8:30
Rhode E8-ASV’33 E4M  a9:15
Rhode F1-Rood Wit’62 F1  a9:15
Rhode F2-Boekel Sport F1  a10:15
Rhode F3-Schijndel F3  a10:15
Rhode F4-Handel F1  a10:15
Blauw Geel F5-Rhode F5  v9:15
Ollandia F1G-Rhode F6  v8:45

Rhode F7-Sparta’25 F5  a10:15
SCMH F1-Rhode F8  v9:30
Rhode F9-Boekel Sport F5  a10:15
MULO F8-Rhode F10  v9:15
DVG F5-Rhode F11  v9:30

Meisjes: 
Rhode MB1-Juliana Mill MB1  a14:30

Mini-pupillen: 
onderling thuis  a10:00

Uitslagen: 
Ollandia 1-WEC 1   3-2
Volkel 3-Ollandia 2  3-1
Ollandia 3-Erp 4   1-7

Avanti’31 11-Ollandia 4   5-1
Ollandia Da1-Nijnsel Da1  0-0

Programma Zon 25/9: 
Rkvv Keldonk 1-Ollandia 1  14.30u
Ollandia 2-Sparta’25 6   11.00u
Irene 2-Ollandia 3   12.00u
Ollandia 4-Cito 7   10.00u
Heeswijk Da1-Ollandia Da1     10.00u

Jeugd:
Uitslagen:
Boekel Sport B3-Ollandia B1  1-6
Bavos C2-Ollandia C1   1-8
Ollandia D1-Boekel Sport D6   2-1
ASV’33 E2-Ollandia E1   0-8
Ollandia E2-ASV’33 E3   2-2
Schijndel/Vitam F5-Ollandia F1     7-0
Ollandia F2-Nijnsel F2   10-9
Wilhelmina MF2-Ollandia MF1  0-7

Programma zat 24/9:
Ollandia B1-Bruheze B2             14.30u 
Ollandia C1-ASV’33 C2            13.00u 
Rkvv Keldonk D1-Ollandia D1 v 10.45u
Ollandia E1-Bruheze E3   9.30u
Nijnsel E2-Ollandia E2  v9.00u
Ollandia F1-Rhode F6   9.30u
DVG F3-Ollandia F2  v9.45u
Ollandia MF1-Best Vooruit MF4   11.00u

Uitslagen:
EVVC 1-Boskant 1  1-1
DAW 2-Boskant 2  0-0
Boskant 3-Blauw Geel 10  5-0
WHV 3-Boskant 4  2-4
Boskant 5-Blauw Geel 17  0-8
Boskant 6-WHV 6  1-1
Handel Da1-Boskant Da1  4-0

Programma zon 25/9:
Boskant 1-Cito 1  14.30u
Boskant 2-Blauw Geel 4  11.00u
ASV 4-Boskant 3  10.00u
Avanti 8-Boskant 5  10.00u
SCMH 5-Boskant 6  10.00u
Boskant Da1-Fiducia Da1         10.00u

jeugd:
Blauw Geel A3–Boskant  1-0

Boskant B1–Venhorst B1  8-2
Boskant C1–ASV ’33 C1  1-12
Venhorst D1G-Boskant D1  16-2
Boskant D2–WEC D2G  1 – 3
Boskant E1–VOW E1  0-6
DVG E3G-Boskant E2  0-2
Sparta ‘F3-Boskant F1  14 - 0

Programma zat 24/9:
Boskant A1-Helmondia A2  a14.30
Avanti’31 B2-Boskant B1  v11.45 
a13.00
Blauw Geel C3-Boskant C1  v11.45 
a13.00
Boskant D1–Sparta’25 D2  a11.30
Sparta’25 D3-Boskant D2  v10.15 
a11.30
DVG E2G-Boskant E1   v08.30 a09.30
Boskant E2- Blauw Geel E9       a09.30
Boskant F1–WEC F2G  a10.30

Uitslagen 18/9
Cito 1 - Nijnsel 1  1-3
Nijnsel 2 - Sparta’25 5  3-0
Sparta’25 6 - Nijnsel 3  1-3 
Nijnsel 4 - DVG 3  2-3
Nijnsel 5 - Blauw Geel’38 20  2-0
Irene 3 - Nijnsel 6  3-2
Ollandia DA1- Nijnsel DA1  0-0
Nijnsel DA3 - OSS’20 DA1  1-3

Programma zon 25/9
Nijnsel 1 - Avesteyn 1  14:30u
Deurne 5  - Nijnsel 2  13:00u
Nijnsel 3 – Schijndel 4  12:00u

Blauw Geel’38 10 - Nijnsel 4  12:00u
Boerdonk 5 - Nijnsel 5  13:30u
Nijnsel 6 - Boekel Sport 8  10:00u
Nijnsel DA1 - Erp DA1  12:00u 
Nijnsel DA2 - ELI DA1  10:00u
Ravenstein DA1 - Nijnsel DA3  11:00u

Jeugd
Uitslagen zat 17/9
SJVV A1 - Nijnsel A1  6-3
Nijnsel A2 - Gemert A4  10-1
Nijnsel B1 - RKPVV B1  6-1 
S.V. Brandevoort C1 - Nijnsel C1  1-6
Nijnsel D1 - Handel D1  3-0
Mariahout D2G - Nijnsel D2  2-7
Nijnsel E1 -WEC E2G  5-3
Blauw Geel’38 E11 - Nijnsel E2  11-1
Nijnsel F1 - S.V. Brandevoort F4  3-7
Ollandia F2G - Nijnsel F2  9-8

Programma 24 september
Nijnsel A1 - Mariahout A1  14:30 u, 
ELI A2 - Nijnsel A2  14:30 u,
Boekel Sport B2 - Nijnsel B1 14:45 u, 
Nijnsel C1 - Rhode C2  13:00 u,
VOW D1 - Nijnsel D1  11:30 u, 
Blauw Geel’38  E5 - Nijnsel E1 9:15 u,
Nijnsel E2 - Ollandia E2G  10:00 u, 
Erp F3 - Nijnsel F1 10:30 u,
Nijnsel F2 - Gemert F9 10:00 u,

Voor de laatste informatie kunt u na-
tuurlijk altijd de website 
www.vvnijnsel.nl raadplegen

Overige sporten

KV Nijnsel
Uitslagen:
Altior 5-Nijnsel 1  6-5
BIO B2-Nijnsel B1  4-6
Nijnsel B1-Winty B1  3-4
Geko C2-Nijnsel C2  0-10
Nijnsel D1-Concordia D1  5-0
Nijnsel E1-Korloo E1  3-3, 
strafworpen 5-2.

Programma:
Woe 21/9: 
EDN ’56 1-Nijnsel 2  v18.30u. 
Do 22/9: 
Nijnsel C1-RoDeBo C1 a18.15u.

Zaterdag 24 september:
Vessem B1-Nijnsel B1  v11.45u. 
Be Quick C1-Nijnsel C1  v11.15u. 
Nijnsel C2-Korloo C1  a9.45u.
De Korfrakkers D3-Nijnsel D1 v10.00u. 
Alico E1-Nijnsel E1  v9.15u. 
Zondag 25 september: 
Nijnsel 1-Celeritas (S) 2   a10.45u.

KV Concordia
Uitslagen:
DDW B1-Concordia B1  10-4 
Spoordonkse Girls B2-Concordia B2  3-2 
Nijnsel D1-Concordia D1  0-5
Altior D2-Concordia D2  0-2 
Altior E1-Concordia E1  12-0
Emos F3-Concordia F1  1-0
Concordia 5-Corridor 5  8-5

Programma wo 21/9:
Concordia 5-Alico 2  a20.00u
Programma zat 24/9:
Concordia B1-Spes B1  a14.00u
Concordia B2-Flash B1  a12.30u
Concordia D1-Spoordonkse Girls D1  a11.30u
Concordia D2-Korloo D1  a10.30u
Concordia E1-Spoordonkse Girls E1  a09.30u
Concordia F1-Flash F1  a09.30u

KV Boskant/Concordia
Uitslagen 18-9: 
Flamingo’s 1 – Boskant/Concordia 1 9-14
De Horst 2 – Boskant/Concordia 2 9-4
Altior 3 – Concordia/Boskant 3 16-5
DOT 2 – Concordia/Boskant 4    17-9
Spoordonkse Girls E1 – Boskant E1 1-2
Flash F1 – Boskant F1 0-2
Flash B1 – Boskant B2 6-1
Spoordonkse Girls D1 – Boskant D1 6-4
Be Quick B1 – Boskant B1 7-2
Spoordonkse Girls B2 – Concordia B2 3-2
Emos F3 – Concordia F1 1-0
Nijnsel D1 – Concordia D1 0-5
Altior E1 – Concordia E1 12-0
Altior D2 – Concordia D2 0-2
DDW B1 – Concordia B1 10-4

Programma 24-09
Boskant F1 – De Korfrakkers F1 09.30 u
Concordia E1 – Spoordonkse Girls E1   09.30 u
Concordia F1 – Flash F1          09.30 u
Concordia D2 – Korloo D1      10.30 u 
Concordia D1 – Spoordonkse Girls D1 11.30 u
Concordia B2 – Flash B1         12.30 u
Concordia B1 – Spes B1  14.00 u

25-09
Boskant/Concordia 2 – Prinses Irene 2 10.30 u 
Concordia/Boskant 4 – De Peelkorf 3 
10.30 u 
Concordia/Boskant 3 – Avanti 3 12.00 u
Boskant/Concordia 1 – Klimroos 1 13.00u 

KV Odisco
Uitslagen:
Odisco 2 - EDN ‘56   12 - 2
Odisco 1 - Eendracht 1  5 - 4

Programma Zat 24/9:
Odisco B1 - Avanti (S) B2  13.30u
Odisco D1 - Rosolo D3  10.30u
Odisco E1 - De Korfrakkers E2  09.30u

Zon 25/9
Omhoog 1 - Odisco 1  10.30u

Woe 28/9
Odisco 2 - Alico 2  20.00 uur

Bridgeclub J.V.G.
Uitslag 14/9: 
1: Nelly Vervoort -  Tineke Klomp 
71.88%. 2: Harrie v.Erp - Harrie 
v.Genugten 69.44%. 3: Betsie en Jan 
v.Gerwen 63.89%. 4: Jet v.d. Meerak-
ker - Piet v. Hoof 57.29%.

B.C. d’n einder ‘05
Uitslag 14/9: 
A Lijn.: 1. Jan en Mien v. Rooij 64.58 
% 2. Mari en Nellie v.d.Vleuten 63.54 
% 3. Peter Schepers- Liesbeth Bek-
kers 56.25 % 4. Ad v.d. Brand- Piet 
Huiberts 54.69 % .B lijn: 1.Hilde v.d. 
Kaden- Diny Vos 65.28 % 2. Jos en 
Marlies Teulings 63.89 % 3. Bert Foo-
len- Martien Vos 53.47 % 4. Hennie 
en Wil Merkelbach 50.0 %.
Nieuwe leden kunnen zich nog aan-
melden. zie ook: www.deneinder.nl

BC ROOI 750
Uitslag dd.14/9:
A-lijn: 1.Nellie Spanjers & Nellie Ver-
voort   61,67   2.Hetty van Geffen & 
Lieke Pieters    58,33   3.Jan Machiel-
sen & Henk Schakenraad   54,58.  
B-lijn: 1.Diny v.d. Biggelaar & Wilma 
v.d. Biggelaar   57,92   2.Marijke van 
den Berk & Francine de Koning   56,67   
3.Sjan van Acht & Thea van de Aker    
53,75.  C-lijn: 1 Bets Versantvoort & 
Jan Verbunt   60,83   2.Tineke Klomp 
& Lenie Tijsma   57,50  3 Netty Leijtens 
& Nel van der Pijl   55,00 

BC Het Koffertje
A-lijn: 1 Loes Tecklenburg & Wim Kemps 
61,46%; 2 Tonnie van Acht 58,85%; 3 
Bep Machielsen & Heleen Voets 57,81%; 
4 Irmgard Etman & Dirk Gillissen 54,69% 
B-lijn: 1 Reinier Gerritzen & Jaap Laman 
Trip 60,83%; 2 Gerard Verkade & Wim 
van de Laar 57,50%; 3 Bertha van de 
Laar & Annie Latijnhouwers 55,83%; 4 
Tiny van der Steen & Lies Vissers 53,75% 
C-lijn: 1 Riet Verstappen & Jan van der 
Velden 62,75%; 2 Tonny van Acht & 
Mien van Rooij 60,75%; 3 Jan Verbunt 
& Larry Rackwitz 57,75%; 4 Ben van 
de Hoef & Jan Vrenssen 55,87% D-lijn: 
1 Leny van Kemenade & Rina Verhagen 
68,59%; 2 Marcel Janse & Wil Mer-
kelbach 63,65%; 3 Maria Bloem & Ria 
Goosens 62,40%; 4 Anny & Lena van 
Acht 55,10%

Beugelclub “De Lustige 
Spelers” Olland 

Uitslagen
12 september – 18 september:  
Olland 1 -Baarlo 3 4-1
Olland 2 - Olland 4 1-4
Loosbroek 2 - Olland 3 4-1
Heeze 2 - Olland 5 3-2
Olland 6 - Liempde 2 2-3
  
Competitie-programma:  
19 september – 25 september 
Leverloy -Olland 1 
Heeze 1 - Olland 2 
Loosbroek 3 - Olland 3 
Loosbroek 2 - Olland 4 
Olland  5- Schijndel 3 
Olland 6 - Liempde 3 

Ollandia

Rhode

VV Boskant

VV Nijnsel

beugelen

bridgen

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

2011-2012

DeMooiRooiCup
1 Stefan Erven (Ollandia)  7
2 Roel Brans (Boskant) 3
3 Sietze de Jong (Ollandia), Ron 
van Uden (Boskant) 2
4 Toby Verhoeven (Nijnsel) Leon Pe-
ters, Frank Konings, Frank van der 
Heijden, (Boskant) Rob van der He-
ijden, Carlo Simons (Ollandia) Bas 
van Kuringen, Teun Latijnhouwers 
(Rhode) 1

Wilgenstraat 28
5492 EM  Sint-Oedenrode

0413-470131

Voor Rooienaren door Rooienaren
www.demooirooikrant.nl  www.mooirooi.nl
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23 september 2011
Tentoonstelling Jeanne Tax 

Bibliotheek 

23 september 2011
Wagenspel 

“Niemand is een aap” 
Mariendael 

24 september 2011
Voetballen bij V.V. Boskant 

Hoofdveld  V.V. Boskant 

24 september 2011
Kunstwandeling
Sint-Oedenrode 

24 september 2011
het Ar(t)senaal 

Thema Hoedoedegedè? 
Lindendijk, naast nr. 10 

24 september 2011
Citroën Bijeenkomst 

30 DS3 Nederland en België 
Alfred Nobelstraat 7 

25 september 2011
Fotografiewandeling

Tegenover Café Den Toel 

25 september 2011
Open Atelierdagen Het Ar(T)

senaal 
Lindendijk 10 

26 september 2011
CDA Rooi bijeenkomst

Zalencentrum de Beckart. 

26 september 2011
DGS achterbanvergadering

Brasserie de Beleving 

29 september 2011
“De eenzaamheid 

van de priemgetallen” 
Mariendael 

30 september 2011
Theaterkoor Rooi: 

Musical ‘Droomhuis’
Boomkwekerij vd Hurk 

12 september - 14 oktober 2011
Dubbeltentoonstelling 

Abbette Brouwers en Chris He
Mariëndael 

1 oktober 2011
Indoor dressuurwedstrijd pony’s

Manege de Pijnhorst 

1 oktober 2011
Tienerdisco The Joy 

De Beckart 

2 oktober 2011
Herfstexcursie Rosep te Oisterwijk

Markt Sint-Oedenrode 

2 oktober 2011
Open dag TV Meierij

Laan van Mariendael 30 a 

2 oktober 2011
Open dag Wijngaard

 Domaine Les Damianes
Damianenweg 7 

4 oktober 2011
Lezing Yvonne Kroonenberg

Kasteel Henkenshage 

5 oktober 2011
Thema-avond 

‘Jongeren en alcohol’ 
De Beckart 

8 oktober 2011
Red Band (Pretband)

Café t’Pumpke 

12 oktober 2011
“Wij Vrouwen Vieren” 

de Beckart  

14 - 17 oktober 2011
Kermis Boskant

Pastoor Teurlingstaat 

14 oktober 2011
Boskant Kermis

Hollandse avond! 
Feesttent De Vriendschap 

14 - 17 oktober 2011
Boskant Kermis
De Vriendschap 

14 oktober 2011
Rooise Bock (Bier) Festival
Cambiance de Kienehoef 

15 oktober 2011
Band: Eternity
Cafe Van Ouds 

15 oktober 2011
Boskant Kermis - You and Me

Feesttent De Vriendschap 

15 oktober 2011
Kinderkledingbeurs in de tent op 

het kermisterrein
Boskant 

16 oktober 2011
Koffieconcert Trio Dame Blanche

De Knoptoren 

16 oktober 2011
Speelgoed- en kledingmarkt in 

Meerschot 
Wijkcentrum Meerschot 

22 oktober 2011
The Sparkling, fresh and exciting 

Jills Party 
Café t’Pumpke 

29 oktober 2011
Hard Case (Rockcover band)

Café t’Pumpke 

5 november 2011
Kind Ouder tennis toernooi 

Sportpark de Kienehoef 

6 november 2011
Live muziek: Rogue

Cafe oud Rooij 

11/12/13 November 
Pre apres ski weekend

Café t’Pumpke 

12 november 2011
Band: 100% Katoen

Cafe Van Ouds 

13 november 2011
Intocht Sint Nicolaas

Centrum Sint-Oedenrode 

13 november 2011
Bridge-Drive Rodekruis / Lions

Beckhart Nijnsel 

16 november 2011
Roois Biergilde 
Café Van Ouds 

19 november 2011
11 - 11 Bal Skrothupke

Café Oud Rooij 

20 november 2011
Koopzondag Winkels open

Centrum  

20 november 2011
Zwarte Pieten 

op de kinderboerderij. 
Kinderboerderij Kienehoeve 

22 november 2011
Filmclub - Sound of Music

Odendael 

25/26/27 november 2011
24e Rooise Klompenklets 

Zalencentrum de Beurs 

27 november 2011
Open Rooise 

Cross- en Trimcompetitie 
Park Kienehoef 

27 november 2011
Live muziek

Café Oud Rooij 

30 november 2011
“Sinterklaasavond” 

De Beckart 

3 december 2011
Dansen in Odendael

Odendael 

10 december 2011
10 December: Opening kerststal 

met lampionnenoptocht
Kinderboerderij Kienehoeve 

11 december 2011
Winterbraderie 

Centrum Sint-Oedenrode 

14 december 2011
Gezellige “Kerstviering” 

De Beckart 

15 december 2011
Vuurwerkshow 

De Neul 
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