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Folders deze week:
Autobedrijf Corsten

Jos Martens & Zn BV.
Venotex

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

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

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

WINTERTIJD

zaterdag op zondag
klok terug van 3.00 naar 2.00 uur

Boskant kermis

Spannende strijd tijdens laatste regionale kermis

“We hebben nog 15 seconden. Het 
touw beweegt niet meer. Nog 5 se-
conden, 4, 3… de Lepkes hebben 
gewonnen!” besloot presentator 
Ron van Breemen na een span-
nende strijd tussen de Lepkes en 
van Hoof betonboringen. Zondag-

middag rond een uur of twee was 
het niet echt druk op het Boskantse 
kermisterrein. Het grootste deel van 
het publiek stond in de tent. Daar 
liep de spanning behoorlijk op tij-
dens het toernooi touwtrekken.
» Lees verder op pag. 9

Familieonderonsje op golfbaan De Schoot
Na een gouden en bronzen me-
daille op de Paralympische Spelen 
in Stoke-Mandeville in 1984, een 
zilveren medaille in Seoul 1988, 
twee gouden plakken in Barcelona 
vier jaar later en zilver en goud in 
Atlanta in 1996 is het voor Mo-
nique Kalkman – van den Bosch  
uit Sint-Oedenrode nog niet goed 
genoeg geweest. Ze haalden deze 
medailles in het tennis en tafelten-
nis. Haar volgende doel is om 
een medaille te halen in de 
categorie paragolf en daar is 
ze nu hard voor aan het trai-
nen. Afgelopen vrijdag sloeg 
ze een balletje in geboorte-
dorp Sint-Oedenrode. Het 
werd een bijzondere middag.

Dankzij een mail van familie-
lid Anne van den Bosch (de 
vader van Monique is een 
broer van Anne’s opa) werd de 
ontmoeting geïnitieerd. 

» Lees verder op pag. 8

Deze ultramoderne rolstoel maakt het mogelijk voor 
Monique om de sport paragolf te beoefenen.

Monique rijdt samen met haar coach Jan 
Dorrestein en Anne van den Bosch naar 
het punt waar de bal terecht is gekomen.

Rob de Vries nieuwe uitbater van De Gouden Leeuw in Sint-Oedenrode 
Rob de Vries uit 
Sint-Oedenrode gaat het 
horecagedeelte van De 
Gouden Leeuw exploite-
ren. Afgelopen week is 
de overeenkomst tussen 
hem en brouwerij Bavaria 
getekend. Zo krijgt het ka-
rakteristieke pand aan de 
Markt in Sint-Oedenrode 
een jaar na de oplevering 
de gewenste horeca-invul-
ling. Daarnaast bevinden zich in 
het pand twee luxe appartemen-
ten. Het appartement op de eerste 
verdieping is nog te koop. De ver-
wachting is dat de deuren van het 
horeca-gedeelte vanaf begin 2013 
geopend zijn. 

Inmiddels zijn alle formaliteiten af-
gerond en staat niets de opening 
van De Gouden Leeuw meer in 
de weg. Voor De Vries de tweede 
horecazaak in Sint-Oedenrode, 
die ook eigenaar is van Café 
’t Pumpke aan de Borchmolendijk. 

» Lees verder op pag. 10
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

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

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

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

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

     uitvaart@akuis.nl

Afsluiting Kasteren vervalt
De afsluiting van de Kasterenseweg 
voor doorgaand gemotoriseerd 
verkeer wordt ongedaan gemaakt. 
Het besluit van Boxtel om die weg 
alleen toegankelijk te maken voor 
bestemmingsverkeer leidde enkele 
jaren geleden tot heftige protesten, 
met name bij bewoners van Ol-
land die de weg gebruikten voor 
het dagelijks woon-werkverkeer. 

De Ollanders zijn hiertegen blijven 
strijden, met resultaat. 

Wel wordt de weg voorzien van ver-
keersdrempels en fiets-suggestie-
stroken om het gemotoriseerd ver-
keer af te remmen. “De dorpsraad 
Olland is ingelicht. En die zijn hart-
stikke blij” liet portefeuilehouder 
René Dekkers donderdag weten.  

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

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

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur

Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

A Bosseweg 1
    5682 BA Best
T 0499 820208
E info@bestlaw.nl
I  www.bestlaw.nl






























  
  


   


  

 
  

 
  

  
  













DANKBETUIGING

Dankbetuig ing
Best Hans, Piet, Joost en Frank

Ik wil jullie ontzettend bedanken voor wat jullie voor

Jack Verdonck

betekend hebben in zijn laatste levensfase.

Lisa Damen

Dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan en betekend heeft, hebben wij 
afscheid genomen van mijn lieve man, ons pap en allerliefste opa.

Ruth (Ruud) van Doorn
* Bunnik, 5 april 1935                             Sint-Oedenrode, 23 oktober 2012

echtgenoot van Toos van Doorn – Groenen

Heeswijk-Dinther: Connie en Willem
   Anne en Bas

Sint-Oedenrode: Jeroen en Angela
   Jesse, Sybe, Joep, Stan en Sil

Sint-Oedenrode: Ronald en Johanita
   Maud en Mitch

Sint-Oedenrode: Annelies en Robert
   Bart, Gijs, Teun en Sam

Correspondentieadres:
Coeveringselaan 58
5492 CN Sint-Oedenrode

Voor informatie omtrent de uitvaart kunt u zich richten tot 
uitvaartondernemer A. Kuis. Tel: 0413-472544

OVERLĲDENSBERICHTEN

Plaats gratis uw reactie op 
Rooise familieberichten, 

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

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen
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Maandag t/m vrijdag 
onbeperkt eten ALL YOU CAN EAT 

19,50 EURO pp
65+ € 18,50 keuze uit 50 gerechten

Zaterdag en zondag  

€ 16,80 pp 65+ € 15,80
geopend: maandag t/m  donderdag 16.00 - 21.00
Vrijdag en zaterdag 16.00 - 22.00
Zondag en feestdagen 12.00 - 22.00 

Lindendijk 5
5491 GA Sint-Oedenrode

Tel. 0413-477102
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KEURSLAGERKOOPJE

gehaktballen

4 stuks

4

00

SPECIAL

Sole mio

100 gram

2

35

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram Keurslager achterham

GRATIS 100 gram beenhamsalade

KEURSLAGERKOOPJE

FILETLAPJES

diverse soorten

4 stuks

5

50

WEEKAANBIEDING

RUNDERVINKEN

4 STUKS

4

60

G.KLUIJTMANS,KEURSLAGER

KERKSTRAAT 13, 5492 AH SINT-OEDENRODE

Tel. 0413-472728

WWW.KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

INFO@kluijtmans.keurslager.nl

De Verbinding opent kinderopvang in Meijerij

Combinatie jong en oud is goud waard

Toen Nelly van der Kruis haar kin-
deropvang aan huis op slot deed, 
was ze al bezig met een vervan-
gend onderkomen. Haar bedrijf, 
De Verbinding, had al een verblijf 
in Odendael en dat beviel zo goed 
dat Van der Kruis haar zinnen zet-
te op een tweede kinderopvang 
bij het zorgcentrum. De combi-
natie van jong en oud is namelijk 
goud waard, voor beide partijen. 

Inmiddels draait de kinderopvang 
al 1,5 week op volle toeren. Af-
gelopen zondag werd de buurt 
uitgenodigd om een kijkje te ko-
men nemen in het gloednieuwe 
gebouwtje aan de Meijerij. Van die 
mogelijkheid werd gretig gebruik 
gemaakt. De buurtbewoners – zo-
wel senioren als cliënten van Dich-
terbij -  hebben de kinderopvang 
in hun harten gesloten. “De men-
sen roepen hier van het balkon 
‘fijn dat jullie er zijn’!” glimlacht 
Van der Kruis. “Er zijn zelfs dames 
die sokjes aan het breien zijn voor 
de kinderen. Dat is toch geweldig! 

Ik hoor vaak dat de mensen het 
fijn vinden dat er meer leven in de 
brouwerij is gekomen.” 

Als blijk van een warm welkom 
kregen de medewerksters van 
De Verbinding, Babet, Lindy en 
Anouk, van buurtbewoners Piet en 
Francien van Alphen een zelfge-
maakte kalender, geheel in stijl van 
de kinderopvang. Ook contactper-
soon van de buurt, Piet Verheg-
gen, kwam met iets moois op de 

proppen. Hij schonk een fotoboek, 
met daarin het chronologische 
verloop van de bouw. Het zal niet 
de laatste keer zijn dat de nieuwe 
buren elkaar iets zullen schenken. 
Volgens de eigenaresse zijn er na-
melijk plannen om zo nu en dan 
met elkaar te gaan wandelen en 
zullen senioren worden uitgeno-
digd om voor te komen lezen. En 
misschien gaat de deurbel wel een 
keer, omdat ergens in de buurt een 
suikerpotje leeg is.

Dhr. en mevr. Van Alphen boden de 
drie medewerksters van de kinderop-
vang, Babet, Lindy en Anouk (v.l.n.r.) 
een eigengemaakte kalender aan.

Buurtbewoners namen massaal een kijkje in de 
nieuwste kinderopvang van De Verbinding

VVD Tweede Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen in 
’t Boshuys in Best

Donderdagavond 15 november 
houdt 2e Kamerlid van de VVD, 
Cora van Nieuwenhuizen in het 
Boshuys/museum Bevrijdende 
Vleugels een spreekbeurt. Een 
lustrum, want het is voor het 5e 

jaar dat regionale VVD fracties dit 
evenement organiseren. 

Cora van Nieuwenhuizen is op 2 
juni 1963 geboren en woonachtig 
in Oisterwijk. 
Na haar jarenlange ervaring in Bra-
bant in het bank- en bedrijfsleven, 
in de politiek als gemeenteraadslid 
van Oisterwijk, als fractievoorzit-
ter van Provinciale Staten en als 
gedeputeerde op verschillende 
beleidsterreinen, is zij sinds 2010 
volksvertegenwoordiger namens 
de VVD in de Tweede Kamer. In 
deze hoedanigheid beheert zij de 
portefeuille immigratie, asiel en in-
tegratie. 

De VVD-afdelingen van Best, Son 

en Breugel, Oirschot, Nuenen en 
Sint-Oedenrode nodigen u van 
harte uit om vanaf 20.00 uur de 
spreekbeurt van Cora van Nieu-
wenhuizen bij te wonen. Onder-
werpen die aan de orde kunnen 
komen zijn bijvoorbeeld de inte-
gratiepolitiek van niet-westerse 
migranten, ontwikkelingen ten 
aanzien van Oost-Europese ar-
beidsmigranten, maar ook de 
voortgang van de coalitiebespre-
kingen. 
We zullen onze agenda zoveel 
mogelijk actualiseren en proberen 
tegemoet te komen aan eventu-
ele door het publiek opgebrachte 
discussiepunten. Voor u dus een 
unieke mogelijkheid om invloed te 
hebben op de agenda.  

NTFU kwalificeert Rooise Fietsvierdaagse nu al met ster
Afge lopen 
week heeft 
de Rooise 
F i e t s v i e r -
daagse een 
brief ont-

vangen van de NTFU waarin zij 
mededelen dat de Rooise Fiets-
vierdaagse vanwege hun goede 
organisatie, routebeschrijving, 
service en veiligheid een ster 
heeft ontvangen. 

“Dit is een kroon op ons werk wat 
wij samen met ons bestuur, vrijwil-
ligers, controleposten en sponso-
ren voor elkaar hebben gekregen” 
aldus een trotse Rien Voets, voor-
zitter van Stichting Rooise Fiets-

vierdaagse. “We wisten dat we 
aan de normen voldeden, maar 
het is altijd maar de vraag of de 
NTFU deze ster toekent. Kleine 
details kunnen bepalen of je hem 
wel of niet krijgt”, aldus Fred 
van Rooij, secretaris van Stichting 
Rooise Fietsvierdaagse . 

De NTFU ( Nederlandse Tour Fiets 
Unie ) is de grootste Wielersport-
bond van Nederland en behar-
tigt de belangen van de sportieve 
racefietser, de mountainbiker en 
de recreatieve fietser. NTFU is 
erkend door het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
en aangesloten bij de sportkoepel 
NOC*NSF. Om te voldoen aan de 

kwaliteitseisen voor het toeken-
nen van sterren kijkt de commissie 
naar verschillende onderdelen zo-
als: hoe is de organisatie, uitpijlen 
van de tocht, veiligheidsituaties, 
inrichting van controleplaatsen en 
aanwezigheid van douches en wc’s 
bij de start en finish plaats.

De  2e Rooise Fietsvierdaagse 
wordt volgend jaar georganiseerd 
vanaf dinsdag 16 juli tot en met 
vrijdag 19 juli 2013. U kunt per 
dag maar ook voor alle vier de da-
gen inschrijven en er zijn verschil-
lende afstanden. Voor meer infor-
matie kijk op onze website 
www.rooifietst.nl  

NAMENS ALLE DEELNEMERS ZEGT HET BESTUUR  VAN DE ROOISE FIETSVIERDAAGSE 
TEGEN ALLE SPONSOREN

 WE HEBBEN SAMEN ROOI WEER OP DE KAART GEZET!!

onze VRIenDen Van 
De RooISe FIeTSVIeRDaaGSe zIjn:

BEDANKT

www.rabobank.nl/stos

Rabobank. Een bank met ideeën.

Wij helpen WV Schijndel dromen
verwezenlijken in de vorm van sponsoring.

Het idee is dat dromen een
kans krijgen.
Verenigingen en stichtingen zijn een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Als

sponsor van lokale verenigingen brengen wij mensen bij elkaar. Zo helpen we om

dromen te verwezenlijken. Dat is het idee.

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

Hallo Jumbo!

Ook op zondag
de goedkoopste. 
Hallo Jumbo!
Jumbo in Sint Oedenrode
is aanstaande zondag open! 
Van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Sint Oedenrode, Pieter Christiaanstraat 11

Gratis
parkeren!

O�ciële gemeente
 mededelingen

in het hart van de krant  

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

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

2012-06-20.indd   1 6/20/12   6:07 PM
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 FIeTS en SpoRT 
VD BeRG Son en BReuGel

VeRheIjen TRaITeuR SlaGeRIj

zwanenBeRG aDVIeS

lunch caFé BRownIeS en DownIeS

eeTcaFé Dn Dommel

caFé ouD Rooy

 makelaaRSkanTooR De konInG

De paSToRIe
 

ReSTauRanT kReTa
 

SanDeRS GRoenTe en FRuIT

 wInkelIeRS 
heRToG henDRIkSTRaaT

 
SenDeRS FRuIT

onDeRnemeRS RonD De maRkT

 FoRmIDo

puuR BaSIc 

GeBR. Van Den BeRk 
BoomkwekeRIj

www.bakkerijbekkers.nl

hooFDSponSoRen SponSoRen

Nieuwe Erven 2
Liempde

0411-631570
www.kiddoozkinderkleding.nl

Openingstijden:
maandag 

 van 13.00 tot 17.30 uur
dinsdag t/m donderdag 

van 09.30-17.30 uur
 vrijdag van 09.30-20.00 uur 

zaterdag van 09.30-16.30 uur.
Gratis parkeren voor de deur!!

Altijd korting bij Kiddooz, 
super spaaractie voor 

directe korting!!!

superleuke en betaalbare merkkleding voor 
baby’s en kinderen vanaf maatje 44 t/m maat 176!
   Blue Rebel   Retour   Mexx   Twinlife   LCKR   Z8
   Petrol   Jubel   Sturdy   Cars   Doerak   Feetje
   Vingino   Claesens   Noppies   Geisha   Salty Dog

mid season sale, 

kortingen tot 30%!

Alle winterjassen 
25% korting!
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Laat u informeren op de Startersdagen 
van de Kamer van Koophandel
Elk jaar beginnen zo'n 100.000 
Nederlanders voor zichzelf. Denkt 
u ook aan een eigen bedrijf? Alle 
vragen waar u tegenaan loopt 
kunt u kwijt op de landelijke Star-
tersdag van de Kamer van Koop-
handel. Zoals: Waar let ik op als ik 
mijn bedrijfsnaam kies? Wat zijn 
de voor- en nadelen van een een-
manszaak en een BV? Wat zijn de 
grootste valkuilen voor startende 
ondernemers? Hoe vergroot ik de 
kans op een lening van een bank? 
Kortom: Een bezoek aan deze 
beurs is voor elke startende on-
dernemer zeker de moeite waard!

Bekkers Adviesbureau is aanwezig 
op de Startersdagen in Veldhoven 
en Den Bosch. Hier zal vooral veel 
aandacht zijn voor de online con-
cepten “MijnAdministratieGere-
geld” en “MijnBoekhoudingOn-

line”, die goed aansluiten bij de 
administratieve eisen en wensen 
van een startende ondernemer. 
Dus kom ook langs en laat u infor-
meren! De Startersdagen worden 
gehouden op zaterdag 3 novem-
ber van 10.00 uur tot 16.00 uur. In 
Veldhoven in ‘t TechniekHuys en in 
Den Bosch in het Provinciehuis.

Toegang tot de Startersdagen is 
gratis. U hoeft zich alleen even aan 
te melden via de website van de 
Kamer van Koophandel 
(http://startersdag.kvk.nl). Hier 
vindt u tevens meer informatie 
over het programma. Voor meer 
informatie: Bekkers Adviesbureau, 
Bastion 1-5, 
5491 AN Sint-Oedenrode, 
Contactpersoon: Helmy Claessen 
(h.claessen@bekkersadvies.nl 
0413-483070)

advertorial

Op jacht naar de prins    
Beste papbuiken en papbuikinnen.

Het gaat er om spannen beste 
mensen, want na deze tip krijgen 
we er nog maar twee ! Nu moet 
het bijna zo zijn dat u het weet, en 
de komende tips alleen nog maar 
bevestigen wat u al die tijd al hebt 
gedacht. Hier komt ie:

Tip 9: 
Ze houden van 
een ommetje.

Wie in Papgat houdt van een om-
metje?
U, uw buren, ik, etc.etc. 
René Dekkers, met in zijn porte-
feuille de kerkdorpen, en wat te 
denken van zijn rotondes, en hij 
komt ook nog uit ’n raad, en wat 
te denken dan van tip 7, ‘kort ge-
houden worden’ !!!
Freek houdt ook van een ommetje, 
en zat in/vur en bij de raad !
Misschien doen de neije en zun 
adjudant wel mee met de nieuwe 

hype: ‘GPS-en’.
Of iemand van 
Fortuna, die hou-
den ook van om-
metjes (ze gingen 
van goud naar 
zilver, weet u 
nog, tip 6).
Het is wel zo dat die ‘ommetjes’ 
over 2½ week hier wel beginnen in 
Papgat, dan gaan ze nog heel veel 
‘ommetjes’ maken:  “ze gaan dan 
van kroegie naar kroegie, al doen 
straks hun voeten erg zeer, en aan 
iedere papgatter vraagt ie, kent u 
onze lijfspreuk meneer?” 

Beste mensen, wanneer u na deze 
negende tip denkt te weten wie 
die neije is, dan kunt u de oplos-
sing sturen naar de voorzitter van 
de Prinskeuzecommissie: 
Jos van Bergeijk, Kruisakker 4, 
5491AT Sint-Oedenrode, mailen 
mag ook: bergeijk.rooi@planet.nl
En als u de eerste bent die ons 
koppel goed heeft geraden, Prins 
én Adjudant, dan ontvangt u uit 
handen van dit koppel een over-
heerlijke fles Papgatwijn en de 
eeuwige roem.

nog 87 dagen
tot carnaval 

nog 87 dagen
tot carnaval 
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www.verkeersschoolschellekens.nl

Wie zich in oktober aanmeldt krijgt  
gratis VW-theoriepakket

 incl. SLIPCURSUS + 
SAFETYCOURSE dag
Mobiel: 06-43581407

E-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

Burgemeester Maas blij met nieuwe verkiezing Ondernemer van het Jaar

“Van elkaar leren is van alle jaargetijden”

Bedrijvigheid en werkgelegenheid 
zijn uiteraard ook voor Sint-Oeden-
rode een belangrijk goed. Vooral in 
tijden waarin het economisch gezien 
even tegenzit. Wanneer burgemees-
ter Maas buiten zijn dorpsgrenzen 
komt, is het voor hem prettig als 
hij zo nu en dan kan pronken met 
ondernemers en bedrijven die Sint-
Oedenrode rijk is. De komende tijd 

heeft hij genoeg gespreksstof, want 
de verkiezing Ondernemer van het 
Jaar staat voor de deur. Een initiatief 
waar Maas prat op gaat, vooral om-
dat hij weet hoe belangrijk het is.

Een paar jaar bleef Rooi verstoken 
van de verkiezing, maar inmiddels 
is die voorzien van een nieuw jasje 
en ziet ook Maas het weer helemaal 
zitten. Maas: “Door de verkiezing 
Ondernemer van het Jaar komt het 
bedrijfsleven van Sint-Oedenrode 
weer in de picture. Ook zijn er een 
zevental kandidaat ondernemers die 
voor het voetlicht worden gebracht. 
Dat is belangrijk voor de uitstraling 
van ons dorp, ook in de regio. Zo 
wordt er weer over ons gepraat. Ik 
ben erg blij met de enorme diversi-
teit en de manier waarop de onder-
nemers zich onderscheiden. Zo zie 
je maar dat Sint-Oedenrode veel 
in huis heeft. Er zijn veel bedrijven 
om trots op te zijn. Voor de onder-
nemers zelf is het ook belangrijk. Ze 
krijgen sowieso meer publiciteit en 
Ondernemer van het Jaar is toch een 
soort eretitel. Daarnaast is het juist in 
deze tijd goed om samen te werken. 
Überhaupt is leren van elkaar, van 

alle jaargetijden.”
Maas is verguld met de diversiteit, 
maar miste naar eigen zeggen een 
agrarisch bedrijf tussen de kandi-
daten. “Dat vind ik wel jammer in-
derdaad, want ik kan zo een paar 
agrarische ondernemers opnoemen 
die er naar mijn mening voor in 
aanmerking kunnen komen.” “Mis-
schien is het nog net wat te vroeg 
voor ze”, reageert Piet van der Put-
ten namens de organisatie van de 
verkiezing. Veel agrarische bedrijven 
zitten in een transformatieproces 
om zich voor te bereiden op de toe-
komst. Over twee jaar bij de nieuwe 
verkiezing verwacht  de organisatie 
minimaal een agrarische kandidaat. 

Nog een paar weken en dan is het 
zover. Dan wordt tijdens een spet-
terende feestavond in ’t Leeuwke de 
winnaar bekend gemaakt. De ge-
meente zal er ook haar opwachting 
maken. “Uiteraard zijn we tijdens de 
avond breed vertegenwoordigd”, 
blikt de burgemeester vooruit. “Ook 
stellen we de replica van de wissel-
beker beschikbaar.” Zie voor meer 
informatie 
www.rovjlions.nl

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

Wij nodigen leden van de afdeling 

Particulieren van harte uit voor 

de afdelingsvergadering op maandag 

22 november 2010. U bent welkom 

vanaf 19.30 uur in de Beurs, Heuvel 44 

in Sint-Oedenrode. 

In het eerste deel van de vergadering

wordt een toelichting gegeven op de

jaarcijfers 2009 en de huidige bancaire

ontwikkelingen. Daarnaast blikt de

ledenraad terug en vooruit. 

Tevens staan we stil bij het vertrek van

Theo van Hoek, directeur Particulieren. 

Hij neemt per 1 januari 2011 afscheid van

onze bank.

Als afsluiting is misdaadverslaggever John

van den Heuvel onze gast. 

De volledige agenda en de notulen van

de vorige vergadering liggen voor leden

van de afdeling ter inzage op onze

kantoren in Schijndel en Sint-Oedenrode.  

We hopen u te mogen verwelkomen!

De afdelingscommissie & de directie

Hieronder vindt u de verkorte agenda:

- Opening 

- Notulen vorige vergadering 

- Toelichting op de jaarrekening 2009  

- Ontwikkelingen coöperatief bankbedrijf 

- Ledenraad aan het woord 

- Aandacht voor het vertrek van 

  Theo van Hoek, directeur Particulieren

- Mededelingen en rondvraag 

- Lezing John van den Heuvel

Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel

Onze leden van de afdeling
Particulieren zijn van harte welkom.
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Morgen kan
    altijd beter

Peter Hulsen

•Bedrijfsovername

•Bedrijfsoptimalisatie

•Bancaire begeleiding

•Management coaching

•Ondernemersplannen

•Belastingadvies

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

Maak een afspraak 
voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek

www.nieuwenhof-hulsen.nl

Bedrijfskundig Bancair Belastingadvies

V i s i o n  &  S o u n d

Hoofdsponsor: Mediasponsoren:

Belangrijke co-sponsors:

Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door:

TapijtenTapijten
Kofferen 25
5492 BL Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 470 991
www.smitswoonboetiek.nl

Een minuut ‘graaien’ bij Attent

Wat pak je als eerste wanneer je de 
kans krijgt om een minuut gratis te 
winkelen? Willy Kremers uit Nijn-
sel dacht daar niet al te veel over 
na. Het moet zijn onderbewustzijn 
zijn geweest die hem er toe dwong 
om te beginnen met een pak vla. 

Afgelopen zaterdag mocht hij zijn 

op de Nijnselse goederen- en dien-
stenveiling gekochte kavel ‘1 mi-
nuut gratis winkelen bij de Attent 
in Boskant’ verzilveren. Met een 
brede glimlach op zijn gelaat baan-
de hij zich een weg door de dorps-
winkel. Het was graaien geblazen, 
tactisch winkelen was er niet bij, 
want een minuut is zo afgelopen. 

Willy Kremers kreeg assistentie van zijn vrouw Anke

Op 17 november a.s. vindt de feestelijke verkiezingsavond plaats in 't Leeuw-
ke te Nijnsel. Ontvangst vanaf 19.30 uur. Start programma om 20.00 uur. 
Toegangskaarten a € 62,50 all in zijn te verkrijgen bij de heer Bart van Gerwen 
tel. 06-54310076, via info@rovjlions.nl of bij DeMooiRooiKrant in het dorp.
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Janne
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Place de la Famille bij Ik Vertrek

Deze zomer schreef DeMooiRooiKrant al een 
artikel over het Rooise gezin Schepers dat 
naar Frankrijk vertrok om daar een camping 
te beginnen. Binnenkort zijn ze te zien op de 
Nederlandse televisie. 

De TROS heeft Chris, Loes, Thije en Jilke 
Schepers - van der Vleuten laten weten dat 

de uitzending van Ik Vertrek op zaterdag 3 
november om 21.45 uur op NL1  wordt uit-
gezonden. Het gezin heeft al laten weten dat 
ze erg zenuwachtig zijn en vooral nieuwsgie-
rig naar het eindresultaat. Wilt u reageren? 
Stuur dan een mail naar 
info@placedelafamille.nl. Kijk voor meer info 
op www.placedelafamille.nl. 

Wilt u een foto uit 
DeMooiRooiKrant bestellen? 

Staan er foto's in de krant 
die voor u een bijzondere 

betekenis hebben? 

DeMooiRooiKrant biedt aan 
lezers de mogelijkheid een full 
colour foto-afdruk te bestellen. 
Het formaat van de foto-afdruk 

is 20x30 cm. (a4)

Stuur een mail met het week 
nummer + pagina nummer naar 
redactie@denmooirooikrant.nl

Een foto kost € 5,95.
 

Contante betaling 
op het kantoor 

Heuvel 17 Sint-Oedenrode. 

DeMooiRooiKrant & MooiRooi.nl 
de informatiekrant van 

Sint-Oedenrode en omstreken.

Geslaagd!

Wij feliciteren Henny Brouwers
met het behalen van zijn diploma
& specialisatie als culinaire vakfotograaf.

We zijn trots op je!

Els, Alide, Wim, Ad, Lineke, Daan,
Kim, Eva, Ger & Maria

Ledenavond Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel

Op donderdag 8 november 2012 organiseert Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel een 
feestelijke Ledenavond. Alle leden zijn die avond van harte welkom. 

Wat? Ledenavond Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel
Wanneer? Donderdag 8 november 2012
Hoe laat? Ontvangst vanaf 19:00 uur
Waar? In de feesttent bij Cultureel Centrum ’t Spectrum, Steeg 9, Schijndel 
Wie? Alle leden van Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel. Ben je nog geen lid? 
 Kijk dan op onze website om uw lidmaatschap aan te vragen.

Programma
•	 Welkomstwoord directie
•	 Afscheid van aftredende ledenraadsleden
•	 Voordracht van nieuwe ledenraadsleden
•	 Themasessies
•	 Afsluitend feest met Special Guest Glennis Grace

Tijdens de Ledenavond kunt u twee themasessies naar keuze
volgen, een korte omschrijving van de themasessies kunt u 
vinden op onze website.

De CV’s van nieuwe ledenraadsleden en het overzicht van de herkiesbare 
leden liggen voor onze leden ter inzage op onze kantoren in Sint-Oedenrode 
en Schijndel.

Meld u nu aan!

W
ill

ia
m

 R
ut

te
n

Ga voor meer informatie of 

aanmelden naar

www.rabobank.nl/stos

RAB_Ledendag_advertentie.indd   1 02-10-12   16:20

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

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

Antwan Kuis

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

Hennie en Tillie
Gefeliciteerd 

met jullie 40 jarig huwelijk.
Kinderen en kleinkinderen

Piet en Ricky 
50 jaar getrouwd Proficiat! 

Olland weer een Adjudant rijker
Precies twee jaar nadat Olland voor het eerst 
in haar geschiedenis een Adjudant (en Prins) 
had in naam van Theo Meijs, is het sinds gis-
teren opnieuw raak! Deze keer is de Adjudant 
echter niet van Papgat.  

Ollander Piet van der Velden mag zich dit jaar 
Adjudant noemen van Ploegersland (Liempde).
Z.D.H. Prins Lars d'n Urste is zijn neef, Lars 
van der Velden. In Olland is het weer feest. In 
de tuin van  Adjudant Piet prijkt een bord met 
‘Een fist is gin fist as gullie nie bent gewist’.  
We zullen hier de komende tijd vast nog meer 
van horen.

Geboren
Anne & Lotte

19-10-2012
dochters van

Paul en Chantal
Merodestraat 16

5491 BM Sint-Oedenrode

59

Uitslag trekking Bij Jet
week 43

Winnaar dinerbon
Familie Verschuiten

Azaleastraat 23 Sint-Oedenrode

‘t Zilveren Bruidspaar
Van Harte Gefeliciteerd

Liefs Myrthe & Bente Willems

Joepie een zusje erbij!

SAM
Josje Hanna

19 oktober 2012

dochter van 
Pim Hagen en Marieke Kapteijns

zusje van Teuntje
ds. Hoogeveenstraat 40

5491 AV Sint-Oedenrode

Een minuut ‘graaien’ bij Attent

Geboren
12 oktober 2012

MARA
Catharina Hendrika

dochter van
Jan en Ellen van der Linden

zusje van Timo
Componistenlaan 62, 

5491 LG Sint-Oedenrode

kleindochter van 
Peter en Toos Sijbers 

en Peer en Riky van der Linden

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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D'n Einder doet ook in 2012 aan winstdeling

Stichting d'n einder geeft al sinds 
2004 een deel van haar winst aan 
verschillende goede doelen. Dit 
jaar was er maar liefst zesduizend 
euro te verdelen onder zes goede 
doelen. De vrijwilligers van d'n ein-
der nomineerden zeventien projec-
ten. De commissie 'Goede Doelen' 
selecteerde uit deze nominaties 
tenslotte zes goede doelen. Het 
bedrag gaat naar twee Rooise pro-
jecten, twee projecten die in Neder-
land spelen en twee keer gaat het 
geld van d'n einder de hele wereld 
over. De voorzitter van de stichting, 
Hans van Rossum, maakte afgelo-
pen donderdag tijdens de algemene 
vrijwilligersavond, de zes goede 
doelen van 2012 bekend.

Voor de stichting Damiaancen-
trum was er een cheque van 750 
euro. Net als de naamgever van 
de stichting, pater Damiaan, zet 
deze groep mensen zich in voor 
de zwaksten uit de samenleving. 

Komende winter gaat de stich-
ting samen met Dichterbij de tuin 
inrichten bij haar onderkomen bij 
Novadic Kentron aan de Schijn-
delseweg. Met de schenking gaat 
het Damiaancentrum tuinmeubels 
voor deze tuin kopen.
Scouting Rooi zet zich in voor de 
hele samenleving. Zo zijn zij actief 
bij de dodenherdenking, maar ook 
op de jaarmarkt. De Rooise scouts 
staan ook ieder jaar opnieuw hun 
mannetje bij de intocht van de 
Sint. In het jaar dat de Rooise af-
deling 65 jaar bestaat, komt de 
schenking van 1250 euro als ge-
roepen. De scouts kopen voor dat 
geld nieuwe duurzame materialen, 
waaronder een tent. Als dank voor 
de bijdrage krijgt de nieuwe tent 
de naam ‘d'n einder'.

Nederlandse goede doelen met 
een Roois tintje
Wat verder van huis, maar nog 
steeds met een Roois tintje zijn de 

Nederlandse goede doelen. Voor 
de stichting Make A Wish, (Doe 
een Wens) mocht de Rooise An-
neloes van Erp duizend euro in 
ontvangst nemen. Deze stichting is 
sinds 1987 in Nederland actief en 
zorgt ervoor dat zieke kinderen, sa-
men met hun ouders, broertjes en 
zusjes, even kunnen vergeten dat 
ze ziek zijn. Anneloes vertelde dat 
de mensen die deze dingen mo-
gelijk maken wensvervullers zijn. 
Zij noemde de vrijwilligers van d'n 
einder allemaal 'wensvervullers'.

Waar de stichting 'Make a Wish' 
zich vooral inzet voor kinderen in 
de leeftijd van drie tot achttien 
jaar, doet de Stichting Kanker & 
Talent dat voor volwassenen met 
deze vreselijke ziekte. Deze stich-
ting is een initiatief van de Rooise 
Sanne Graven. Zij overleed in 2010 
aan kanker. Sanne ontdekte hoe 
belangrijk het is dat mensen nog 
een keer die dingen kunnen doen 

die zij leuk vinden. De stichting 
Kanker & Talent zet het werk van 
Sanne voort. Met een steuntje in 
de rug van duizend euro gaat dat 

weer wat gemakkelijker.

Wereldwijde waardering voor d’n 
einder
De twee laatste goede doelen 
waar dit jaar het geld naar toe gaat 
zijn de stichting Kinderen van As-
sam en de stichting Zienderogen.

Zienderogen zorgt dat mensen 
over de hele wereld, die niet de 
middelen hebben om een bril aan 
te schaffen, er een krijgen. Mon-
turen worden veel aan de stichting 
geschonken, maar de glazen moet 
de stichting kopen. Met de bijdrage 
van duizend euro kan Zienderogen 
weer een paar mensen gelukkig 
maken. Rooienaar Leo Leenders 
zet zich al vele jaren in voor deze 
stichting en hij gaat binnenkort 
weer de wijde wereld in om de al-
lerarmsten een bril aan te meten.

De laatste cheque was voor de 
stichting kinderen van Assam. As-
sam is een deelstaat van India. De 
stichting ondersteunt scholen in 
deze regio. Nelly van Veghel, die 
de cheque van duizend euro in 
ontvangst mocht nemen, kon de 
weldoeners van d'n einder al met-
een een dankbrief uit India over-
handigen. Nadat Nelly de mensen 
in India had gemaild dat er dui-
zend euro onderweg was, kwam 
er vrijwel meteen een dankjewel 
retour. Een teken dat het werk van 
de Rooise vrijwilligers over de hele 
wereld wordt gewaardeerd. 

Dijksteegje 32           5491 TN Sint-Oedenrode
T 0413 - 47 28 05  F 0413 - 47 04 77
M 06 - 51 55 41 54  info@siergrind.nl

OKTOBERACTIE
1OO% HAARD  O% BTW

*Informeer naar de voorwaarden.

KOOPZONDAG
11 NOV.
11.00-16.00 UUR

DOORNHOEK 3766 • VEGHEL • WWW.HAARDenINTERIEUR.NL

ADVERTENTIE 4 - WEEK 43

JUBILEUM AANBIEDING*

FABER HAAKON BLACK

van € 1560,- voor  € 1150,-
*Informeer naar de voorwaarden.

VOORRAAD VAN CA. 100 AUTO’S, BESTELWAGENS EN JEEPS 
BENZINE, GAS EN DIESEL TEGEN INTERNETPRIJZEN

WWW.AUTOBEDRIJFSCHEEPENS.NL

ALLES MET GARANTIE *INRUIL *APK *SCHADETAXATIE
Schijndelseweg 55 - Sint-Oedenrode - Tel. (0413) 47 32 90

NAJAARS
AANBIEDINGEN 

Uitreiking prijzenfeest Formido

Op zaterdag 13 oktober zijn alle 
prijzen van ons Formido Happy Days 
feest aan alle winnaars uitgereikt. 

Bij het inleveren van een bon tijdens 
onze jaarlijks Happy Days actie kon-
den alle klanten op een bon hun 
favoriete Happy Days prijs aankrui-
sen en zo maakte iedereen kans op 
fraaie cadeaus, zoals een huishoud-
trap, een Brabantia pedaalemmer, 
een Grohe doucheset, een complete 
fonteinset, een Lithium ION Black & 
Decker accuboor of een fraaie Phi-
lips Living Colors Bloom verlichting. 
Prijswinnaars nogmaals gefeliciteerd! 
Team Formido Sint-Oedenrode.

advertorial
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Rondom een uitvaart
Wat wij hierbij voor u kunnen betekenen

Bloemwerk op maat gemaakt
Bloemwerk in uw eigen wensen 

In rouwbloemwerken kunnen wij 
een bijzondere bijdrage leveren, met 
uw keuze een klein of groot bloem-
werk voor op de rouwkist. Deze 
wordt naar uw eigen smaak en in 

kleur samengesteld samen met ons. 
Een eigentijdse aanpak in bloemwer-
ken van exclusief tot eenvoudig. Wij 
begeleiden en adviseren u daarin. 
Ook de rouwbloemwerken als mede-
leven van de overige familie, de bu-
ren en verenigingen in stijl gemaakt 
voor bij de uitvaart.

Bloemen verzachten het verlies van 
onze dierbare en zijn het symbool 
van medeleven en betrokkenheid bij 
een uitvaart. 
Op de uitvaartpresentatie op 9 no-
vember laat Brekelmans bloemen, 
diverse rouwbloemwerken zien in 
De Beurs.

Bewust de uitvaart vooraf vormgeven

Er over nadenken en praten is voor 
de meeste mensen geen dagelijkse 
bezigheid. Toch is het belangrijk voor 
u tijdens het leven hierover eens van 
gedachte te wisselen'. Dat is het uit-
gangspunt in mijn werk naar u toe. Ik 
zal tijdens de uitvaart presentatie op 
9 november u dit willen laten zien en 
uitleggen in een lezing.

De eigen stijl uitvaart
Ik merk dat steeds meer mensen een 
eigentijdse uitvaart willen met eigen 
voorkeur en beleving. Ik probeer aan 
die wensen en ideeën tegemoet te 
komen. ‘’Een persoonlijke benade-
ring en recht doen aan het leven dat 
iemand heeft geleid’’. 

In een gesprek kijken we samen wat 
kan, maar ook vooral wat mag in 
deze tijd zowel voor een begrafenis 
als voor een crematie.

Deze wensen kunt u vastleggen in 
een uitvaartwijzer. Het geeft u rust 
en de nabestaanden duidelijkheid in 
de uitvoering van uw uitvaart.
Graag ontmoet ik u op de uitvaart-
presentatie in De Beurs.

u i t v a a r t Ê v e r z o r g i n g

De kwaliteit
van De Beurs

Grand Café & Zalencentrum De Beurs 
aan de Heuvel in Sint-Oedenrode is 
sinds jaar en dag gespecialiseerd in 
het verzorgen van condoleances. In 
één van haar zalen of op een externe 
locatie, alles kan op culinair gebied 
tot in de puntjes verzorgd worden 
door het team van De Beurs. 

Al uw wensen worden nageleefd 
met de kwaliteit die u van De Beurs 
gewend bent. Wij zijn bereikbaar op 
ons nieuwe telnr. 47 03 46.

DeBeurspresenteert

De Beurs Rooi
www.debeursrooi.nl

Voorverkoop at De Beurs: € 7,00
Deurverkoop: € 7,50

Inclusief 2 consumpties
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Zingen
voor u bij de uitvaart

Marianne van Oorschot is een klas-
siek opgeleide zangeres en zij zingt 
voor u tijdens een uitvaart. Zij heeft 
een breed repertoire om de gehele 
uitvaartdienst te verzorgen. Zij zingt 
acapela of onder begeleiding van pi-
anist, organist of harpiste.

Sinds 2011 organiseert zij concerten 
met muzikale ontmoetingen. Tevens 
geeft zij workshops zang en stem-
onthulling. 

Marianne zingt op de Uitvaartpre-
sentatie op 9 november a.s. in De 
Beurs op diverse tijden. 

Een rouwreportage:
een blijvende herinnering 

aan een afscheid

Foto’s van de afscheidsdienst bieden 
een tastbare, blijvende herinnering 
aan nabestaanden en geven steun 
bij de verwerking. KB Fotografie 
maakt een professionele maar per-
soonlijke rouwreportage, volgens 
uw wensen in beeld gebracht met 
sfeerbeelden en details. Fotografie 
tijdens en eventueel voor of na de 
dienst, welke op passende wijze in 
beeld wordt gebracht. Respectvol 
en integer zodat mijn aanwezigheid 
tijdens de dienst nauwelijks wordt 
opgemerkt. 

Kim Balster,  tel  06 12 90 89 39. 
Wilt u meer weten over mijn moge-
lijkheden, kom dan naar de Uitvaart-
beurs 9 november a.s. 

Peterse verzorgt een passende gedenksteen

Peterse natuursteen verzorgt op een 
passende wijze gedenktekens voor 
begraven en cremeren. Er is een gro-
te variatie in modellen en kleuren in 
veel soorten natuursteen, eventueel 
gecombineerd met glas / metaal en 
waarin veel ruimte is voor uw per-
soonlijke wensen.
Uw keuze vraagt immers om een 
zorgzame begeleiding. Ook voor het 
restaureren en opknappen van een 
bestaand grafmonument kunt U bij 
ons terecht. 

Inscriptie 
Zo ook de inscriptie in  graveren, zand-
stralen, hakken en letters in brons, 
aluminium of RVS. Elke afbeelding 

kan aangebracht worden zodat het 
gedenkteken nog meer een persoon-
lijk karakter krijgt. Wij bieden ook 
diverse accessoires; foto´s, bloem-
schalen en vazen, lantaarns, urnen en  
graftrommels, ashangertjes.
Natuursteen Peterse, Amert 106, 
Veghel. We staan ook op de Uit-
vaartpresentatie op 9 november in 
De Beurs.

(Thuis)zorg
in de laatste levensfase

Wanneer u het prettig vindt om 
uw laatste levensfase thuis door te 
brengen, kan Thuiszorg Pantein deze 
wens samen met familie en naasten 
realiseren. Wij helpen u zo min mo-
gelijk last te hebben van klachten. De 
zorg en ondersteuning die we bieden 
is gericht op een zo groot mogelijke 
kwaliteit van leven.

Pantein biedt: 
(specialistische) verpleging en ver-
zorging | nachtzorg | huishoudelijke 
hulp | lenen, huren en kopen van 
(verpleeg)-hulpmiddelen | begelei-
ding door een diëtist | diensten aan 
huis zoals massage, kapper, pedicure 

en maaltijdvoorziening | hospice-
zorg | hotelzorg.

Bezoek onze infostand en de lezing 
op vrijdag 9 november in De Beurs 
over '(Thuis)zorg in de laatste le-
vensfase' van 16.00 tot 16.45 uur. 
Voor meer informatie bel 0900-8803 
of kijk op www.thuiszorgpantein.nl

Voor ieder mens zijn persoonlijke wens

Rouwkisten in allerlei stijlen en maten

De uitvaartondernemer heeft een 
boek met de gehele collectie van Van 
Kessel. Hieruit maakt u zelf de keuze 
in stijl en prijsklasse.

Een ruime keuze uit modellen en 
materiaal in Basis - Design -  Eco - ge-
kleurde modellen in eigen kleurkeu-
ze.  Luxe- en moderne uitvaartkisten. 
Ook kisten met een daarop een gro-
te print naar eigen keuze.

Het business to business adres voor 
uw uitvaartkisten is Van Kessel en 
Zoon Uitvaartkisten. 
Thorvaldsenlaan 2 A. Eindhoven.

Veerkracht na overlijden

Verliesbegeleiding voor kinderen en jongeren

Naast het verdriet, zie ik ook de 
veerkracht. En die veerkracht zorgt 
ervoor dat  men leert om deze pe-
riode te integreren in het leven. We 
kunnen hen niet behoeden voor pijn 
en verdriet, maar ze wel begeleiden 
om hier mee om te gaan. Tijdens 
mijn lezing neem ik u mee in de we-
reld van kinderen en jongeren en 
combineer ik theorie met praktische 
voorbeelden. 
 
Belangstellend geworden?
Op vrijdag 9 november geef ik van 
14.15 uur tot 15.00 uur  een lezing 
over rouwbegeleiding van kinderen 

& jongeren in De Beurs tijdens de 
uitvaartpresentatie. Ik ben Tineke 
van Asseldonk met Praktijk Verlies-
begeleiding.

Op vrijdag 9 november aanstaande in De Beurs
Lezing over en rondom erfrecht

Sint-Oedenrode, U bent van harte 
uitgenodigd om op vrijdag 9 novem-
ber a.s. een lezing bij te wonen over 
en rondom het erfrecht. De lezing 
wordt gehouden door notaris Albert 
Grimbel du Bois in zalencentrum De 
Beurs in de bovenzaal. U wordt ont-
vangen vanaf 19.15 uur met een kop 
koffie of thee en zang van Marianne 
van Oorschot.

Aan de orde komen vragen als:
-  Hoe kan ik erfbelasting besparen en 

voorkomen?
-  Wat regelt de wet omtrent het erf-

recht?
-  Waarom is het verstandig om een  

testament te maken?

- Kan ik mijn kinderen onterven?
-  Kan ik bepalen dat de erfenis van 

mijn eigen kinderen blijft?
-  Wat kan ik doen om ruzie te voor-

komen?
-  Is het verstandig een executeur te 

benoemen?

Ook kunt u zelf vragen stellen. 
Deze vragen kunt u zo u wilt vooraf 
sturen naar mailadres: 
albert@notarissint-oedenrode.nl

Ik hoop u die avond te kunnen ont-
moeten.
Notaris Albert Grimbel du Bois 
(telefoon 0413-474944) 
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Buitengewoon bijzonder gebaar voor 
Buitengewoon Bijzonder

De Dolf Lanz-bokaal is een begrip 
bij golfclub ‘de Schoot’ in Sint-
Oedenrode. Iedere eerste woens-
dag van de maand, tijdens de 
zomer, sprokkelen heren senioren 
zoveel mogelijk punten bij elkaar 
om uiteindelijk de befaamde be-
ker te winnen. Afgelopen week 
was de laatste wedstrijdronde 
en werden de prijzen uitgereikt. 
Zoals ieder jaar verbond de orga-
nisatie wederom een goed doel 
aan het toernooi. Ditmaal mocht 
Stichting Buitengewoon Bijzonder 
uit Schijndel een mooi geldbedrag 
in ontvangst nemen.

Dolf Lanz, een lid van de vereni-
ging, was jarenlang kapitein op de 
vaart. Na zijn pensioen stelde hij 
een bokaal beschikbaar en zamel-
de zo via de golfclub geld in voor 
de reddingsbrigade. “Na zijn over-
lijden besloten we om op onge-
veer dezelfde voet verder te gaan. 
Echter schenken wij nu ieder jaar 
aan een ander doel. Dit is de vierde 
keer”, legt Huub van Heeswijk, lid 
van de golfclub, uit. Stichting Bui-
tengewoon Bijzonder was ook al 

één van de projecten die een geld-
bedrag in ontvangst mocht nemen 
tijdens de coöperatief dividend 
avond van de Rabobank in Schijn-
del, twee jaar geleden. Tijdens die 
bijeenkomst kwam Melanie Kaste-
lijn (voorzitter van de stichting) in 
contact met Van Heeswijk. Hij was 
erg onder de indruk van de bezig-
heden van de organisatie en droeg 
Buitengewoon Bijzonder voor als 
goed doel bij zijn golfmakkers.  

Kastelijn nam afgelopen woensdag-
middag in het clubhuis van golfclub 
‘de Schoot’ samen met coördinator 
van de stichting, Lisa Smits, een 
cheque ter waarde van 750 euro 
in ontvangst. “Dit is voor ons na-
tuurlijk heel fijn”, fluistert de voor-
zitter, terwijl op de achtergrond de 
prijsuitreiking van de golfwedstrijd 
wordt gehouden. “Van dit geld wil-
len we aangepast spelmateriaal en 
een verstelbare tafel aanschaffen 
waar we kinderen op aan- en uit 
kunnen kleden. We zijn deze heren 
heel erg dankbaar.”

Stichting Buitengewoon Bijzonder 

heeft als doel vrijetijdsbesteding, 
sport- spel- en activiteiten te or-
ganiseren voor kinderen met een 
bijzondere eigenschap. Het uit-
gangspunt van de stichting is dat 
álle kinderen met plezier moeten 
kunnen spelen, leren en bewegen. 
Ze is gespecialiseerd in het bege-
leiden van kinderen met een Au-
tisme Spectrum Stoornis, AD(H)
D, Down Syndroom, motorische 
of meervoudige beperking, of an-
dere beperking. Daarom noemt de 
instelling het liever een bijzondere 
eigenschap. Het begon allemaal 
met het geven van zwemles in het 
zwembad van Schijndel. Kastelijn: 
“We zijn bezig om het veel breder 
aan te pakken. Er zijn al ideeën 
voor GPS-tochten en kooklessen. 
We willen graag uitdaging bie-
den aan de kinderen en nieuwe 
activiteiten ontwikkelen, zodat ze 
bij zichzelf nieuwe talenten kun-
nen ontdekken en ervaren. Het is 
heel erg belangrijk dat de kinderen 
kunnen leren zwemmen, maar ook 
bijvoorbeeld kennis kunnen maken 
met muziek, creatieve activiteiten 
en leuke workshops.” 

Kossen | Design

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

7 dagen in de week 24- uurs service

Ruime ervaring in zowel glaswerk als schilderwerk.
Glas- en schilderwerk van de Wiel, 
Speelheideweg 49, 5683 JH Best 

Telefoonnummer 0499-373721, BGG 06-53344370

v.l.n.r. Huub van Heeswijk, Melanie Kastelijn, Penningmeester Jan van Antwerpen en Lisa Smits
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Familieonderonsje op golfbaan De Schoot
Anne, die weer terug is in Ne-
derland na jarenlang gestudeerd 
en gegolft te hebben in Amerika, 
kende Monique natuurlijk al lang, 
maar toen ze in een tijdschrift las 
dat de sportvrouw bezig was om 
het golf onder de knie te krijgen, 
ging er een lampje branden. Ze be-
sloot Monique uit te nodigen voor 
een potje golf in Sint-Oedenrode 
en daar ging ze graag op in.
Monique had gezelschap in de per-
soon van Jan Dorrestein. Hij is een 
icoon in de golfwereld. Zo werd hij 
onder meer Nederlands kampioen 
en speelde hij enkele jaren op de 
Europese Tour. In de zeventiger ja-
ren was hij de enige Nederlander 

die meetelde in 
de internationale 
golfsport. Sinds 
een paar jaar traint 
hij paragolfers. 
Toen Monique 
voor haar thera-
pie met de sport in 
aanraking kwam 
en merkte dat ze 
ook deze tak van 
sport snel be-
heerste, wilde hij 
de coaching van 
de geboren Rooi-
se graag op zich nemen. Met zijn 
drieën spendeerden ze de middag 
op de banen aan de Schootsedijk. 

Het was zeer plezierig en een uit-
gelezen mogelijkheid om wat bij te 
praten en van elkaar te leren. 

Wat vertel je de pers niet, 
en vooral: waarom?
Bij het tweewekelijks persgesprek 
met het college van B en W speelt 
het wel eens op: wat vertelt het col-
lege de pers, en wat niet? Vaak blijft 
het bij creatief doorvragen waarop 
het collegelid creatief een ander – 
vaak nietszeggend - antwoord pro-
beert. Afgelopen donderdag draaide 
dat uit op een stevige discussie.

De directe aanleiding daarvoor was 
het bericht over Parkzicht Kienehoef, 
waarin het college de pers liet had 
laten weten dat de handtekeningen 
gezet waren onder de drie benodigde 
overeenkomsten tussen gemeente en 
de initiatiefnemers. Gebruikelijk is dat 
dit gebeurt in aanwezigheid van de 
pers. 

Waarom nu niet?
Omdat een deel van de informatie 
vertrouwelijk is, liet portefeuillehou-
der Cees van Rossum in een eerste 
reactie weten. Met communicatie 
kon je niet voorzichtig genoeg zijn, 
bij het Klimbos bijvoorbeeld had dat 
achteraf bezien ook anders gemoe-
ten.  De media-stilte over Parkzicht 
Kienehoef zou bovendien mede zijn 
besloten op verzoek van de initia-
tiefnemer, die ook plannen zou heb-
ben met het noordelijk deel van het 
Kienehoefpark dat nu als hondenuit-
loopveld wordt gebruikt. 

Een van de persmensen had echter 
de initiatiefnemer daarover gespro-
ken, en die had laten weten het liefst 
alles te vertellen, het was juist de ge-
meente die om vertrouwelijkheid zou 
hebben verzocht. “We hebben het 
samen afgesproken” reageerde Van 
Rossum daarop. De pers accepteerde 
dat niet: waaróm spreek je zoiets af? 
De pers wil dat ook aan de burgers 
uit kunnen leggen. Na doorvragen 
gaf de portefeuillehouder als reden 
aan dat het college éérst de omwo-
nenden wil informeren. Daarmee was 
de angel uit de discussie. 

De pers verzocht wél om voortaan 
duidelijker te maken waaróm bepaal-
de informatie niet naar buiten mag, 
bijvoorbeeld wiens belangen daar-
mee geschaad zouden worden. Maar 
waarom laatst bijvoorbeeld gewei-
gerd werd om het aantal resterende 
bezwaarmakers tegen het bestem-
mingsplan buitengebied te noemen, 
of de hoogte van een “zeer beperkt” 
bedrag aan schadeloosstelling aan de 
initiatiefnemer van het Klimbos, dat 
soort dingen begrijpt de pers nog 
steeds niet. Of het inderdaad “ner-
gens over gaat”, kan de pers ook zelf 
wel beoordelen. En als dat inderdaad 
zo is, komt het ook niet in de krant. 

Rooienaar hoort eis van 3 jaar 
voor dodelijke aanrijding

Dinsdag hoorde 
een man van 25 
jaar uit Sint-Oe-
denrode drie jaar 
tegen zich eisen 
voor het veroorza-
ken van een dode-

lijk ongeval eerder dit jaar op de 
Nijnselseweg in Sint-Oedenrode. 
Daarbij kwam de 41-jarige W. van 
Lieshout bij om het leven. Hij was 
echtgenoot en tevens vader van 

een dochter.

De automobilist reed destijds met 
een snelheid van tussen de 112 en 
120 km/per uur op een weg waar 
een maximum snelheid van 50 km/ 
per uur geldt. Zijn advocaat vond 
dat er geen sprake was van roeke-
loosheid maar van een forse ver-
keersfout, omdat meer automobi-
listen er op dat punt pas laat achter 
komen dat ze in de kom rijden.  

Roois koppel grijpt naast flink geld-
bedrag bij ‘Show me the money’

Neeltje van Kasteren en haar 
vriend Roland Hamers wonnen 
afgelopen zaterdag bijna een flink 
geldbedrag van 125000 euro in de 
tv-show ‘Show me the money’ van 
SBS6. Helaas ging het fout bij de 
voorlaatste vraag. Verspreid over 

twee weken beantwoordden het 
duo zes van de acht vragen goed. 
“Het was een geweldige ervaring. 
Het waren lastige vragen en onder 
druk van de camera's en de keihar-
de euro's is het een stuk moeilijker 
dan je denkt”, aldus Neeltje.

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

Ria Balk
Tel. : 0413 - 84 05 03
i n f o @redactie-tekstbalk.nl
www.redactie-tekstbalk.nl

Corrigeren of (her)schrijven van uw tekst?
Niets is ons teveel
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Boskantseweg 59 // 5492 BV Sint-Oedenrode
T: 0413-472562 // E: info@tuincentrumbrekelmans.nl

www.tuincentrumbrekelmans.nl

ALLERHEILIGEN 
1 NOVEMBER

ALLERZIELEN
2 NOVEMBER

      

   

iedere 4de gratis: 

Rooienaartje
4 minuten bakken per kant

per stuk   € 1.55

iedere 4de gratis: 

runderbaklappen
2-3 minuten bakken per kant

100 gram   € 2.20

Heuvel 26 
Sint-Oedenrode 

Tel. 0413 47 24 63

    www.traiteur-slagerijverheijen.nl

Eerlijk en heerlijk (rund)vlees bij traiteur - slagerij Verheijen
Je komt thuis van een dag hard 
werken en hebt honger als een 
beer. Dan verschijnt er voor je 
neus een heerlijk vers stuk vlees 
van traiteur – slagerij Verheijen. 
Alleen al bij het aanblik loopt het 
water je in de mond. De eerste 
hap….wat een genot! Waarom is 
een stuk (rund) vlees van traiteur 
– slagerij Verheijen beter, eerlijker 
en heerlijker dan elders?

Dat heeft meerdere redenen. Zo 
komt het (rund)vlees uit deze re-
gio. Het komt altijd van dezelfde 
diervriendelijke boerderij hier in de 
buurt. Na grondig onderzoek heeft 
Verheijen de beste keuze gemaakt 
die het kon maken. Over en weer 
is er vertrouwen. Samen gaan ze 
voor de best mogelijke kwaliteit. 
De boer voorziet zijn vee alleen 
maar van natuurlijk en vezelrijk 
voer. Daarnaast staan de runderen 
altijd onder deskundige controle, 
waardoor de kwaliteitsnormen 
gewaarborgd blijven. Omdat Ver-
heijen alleen maar gaat voor de 
beste kwaliteit, verkoopt het uit-
sluitend vlees van vrouwelijk vee. 
Dat is namelijk fijner van structuur, 
malser en beter van smaak. 

Als het vlees eenmaal in de sla-
gerij arriveert dan wordt er 
zeer professioneel mee 
omgegaan. 

Mensen die denken dat het even 
snel verwerkt en verpakt wordt 
om het direct aan de klanten voor 
te schotelen hebben het mis. Nee, 
er komt veel meer bij kijken om 
uiteindelijk het allerlekkerste stuk 
vlees in de toonbank te leggen. Als 
het vlees vijf dagen in de koelcel 
heeft gehangen, gaan vakkundige 
slagers er mee aan de slag. Ze ha-
len er de allerbeste en lekkerste 
stukken uit, verpakken deze in de 
vacuüm en na 1 a 1,5 week komt 
het vlees in de winkel terecht. Op 
deze manier wordt er malsheid en 
smaak aan gegeven. De consu-
ment boft maar met deze werk-
wijze, want door deze aanpak is 
het eten van vlees iedere dag een 
klein feestje. 

Kortom, het (rund)vlees van trai-
teur – slagerij Verheijen is eerlijk 
en heerlijk, met de smaak 
van vrüger.

Traiteur – Slagerij Verheijen, 
Heuvel 26, 
5492 AD Sint-Oedenrode, 
tel: 0413-472463, 

www.traiteur-slagerijverheijen.nl

advertorial

12 uur lang griezelen in OJC de Werf
Op zaterdag 27 oktober is er in 
de Werf een 12uurs filmmara-
thon. Heel de avond worden er 
horrorfilms gedraaid, van 21.30u 
‘s avonds tot 09.30u ‘s ochtends. 
De Werf zal in sfeer aangekleed 
zijn en je mag op je aller engst 
verkleed komen. Mocht het te eng 

voor je worden, dan kun je lekker 
tegen je buurman of buurvrouw 
aan kruipen. 

De entree van de avond is gratis 
en na de filmavond kun je genie-
ten van een lekker ontbijtje voor 
maar 5 euro. Ook op de avond 

zelf kun je lekkere versnaperingen 
kopen voor bij de films. De films 
die we op deze avond zullen gaan 
draaien zijn: Hostel - The Thing - 
Texas Chainsaw Massacre - Jee-
pers Creepers - 28 Days Later - Fi-
nal Destination - Cube

Vervolg voorpagina

Boskant kermis

Al waren er minder teams dan 
vorig jaar, dat mocht de pret niet 
drukken. Elke strijd duurde slechts 
twee minuten, maar in die korte 
tijd werd alles gegeven. Het pu-
bliek genoot en moedigde de 
eigen favorieten luidkeels aan. 
Intussen stroomde toch ook het 
kermisterrein langzaamaan voller. 
De  kinderen holden van de draai-
molen naar de goktent en de Aqua 
Blasta, waar menig ‘brandje’ werd 
geblust. Intussen stonden ook de 
botsauto’s niet stil en ging in de 
tent het toernooi gewoon verder. 
Tijdens de finale werd de lat nog 
iets hoger gelegd. Uiteindelijk wer-
den de Rooise Oortjes kampioen in 
poule 1. De Sjorbandjes wonnen in 

poule 2 en bij de jeugd bleken de 
Dreamkillers het sterkste team. 

Veel kermisbezoekers hadden de 
smaak goed te pakken gekregen 
en zetten het feest in de loop van 
de avond nog gezellig voort. He-
laas komt aan alles een einde. Ook 
aan de laatste regionale kermis van 
dit seizoen. Maandagavond werd 
het geheel muzikaal afgerond. In-
middels hebben de exploitanten 
hun boeltje ook weer gepakt. Vol-
gend jaar weer…

Kijk voor de uitgebreide uitslag 
van het touwtrekken op 
www.mooirooi.nl.

- Herfst actie -
      

2e hoofdgerecht 

€ 1.-
 

Op  
Dinsdag - Woensdag - Donderdag

Reserveren gewenst  
 

 Kijk op onze site 
voor info en voorwaarden
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De UPC actie is geldig t/m 31 december 2012 en beperkt beschikbaar. De aanbieding is geldig voor nieuwe UPC-abonnees en bestaande abonnees die er tenminste 2 diensten (UPC Internet, Bellen of Digitale TV) 
bijnemen. U betaalt eenmalig activatiekosten voor Horizon TV of kosten voor wijziging Horizon Mediabox van € 49,-. U ontvangt de Horizon Mediabox (evt. in combinatie met een modem) in bruikleen. U betaalt hiervoor 
in totaal eenmaal € 45,- borg. Voor alle abonnementen geldt een (nieuw)jaarcontract, daarna maandelijks opzegbaar. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Vraag naar de actievoorwaarden en beschikbaarheid. 
*Bij introductie beschikbaar voor iPhone & iPad.

Kiest u vóór 14 november voor een Alles-in-1 Horizon TV-pakket 
dan ontvangt u een waardebon van € 50,- voor onze winkel.

€ 39,50
p.m. daarna 

€ 54,95

eerste 
6 maanden

Alles-in-1 Horizon TV-pakket
Horizon TV Standaard 
met 50+ tv-zenders en 10 HD-zenders

60 Mb Internet

Bellen

Kabel TV en Radio

Stuur uw eigen 
favoriete video’s, 
foto’s en muziek 
draadloos naar 
uw televisie.

Stuur uw eigen 
favoriete video’s, 
foto’s en muziek 
draadloos naar 
uw televisie.

Horizon geeft u 
persoonlijke suggesties.

Kijk ook tv op uw laptop, 
tablet of smartphone.*

Nu Horizon TV van UPC bij

|  Heuvel 20  |  Sint-Oedenrode

Digitotaal

- nieuwe geurkaarsen Yankee Candle

- Reed Diffusers Ashleigh & Burwood
  in heerlijke wintergeuren

- uit Amerika !! schitterende muziek      
  speeldoosjes en sneeuwbollen

Mosselavond Lionsclub 2012
Al veertien keer eerder organi-
seerde de Lionsclub Sint-Oeden-
rode een mosselavond waarvan 
de opbrengst telkens naar een 
goed doel ging. Dit jaar willen wij 
voor de vijftiende keer in de Bec-
kart te Nijnsel onze mosselavond 
organiseren, waarbij wij een goed 
doel hebben uitgezocht dat heel 
dicht bij huis ligt, namelijk gezin-
nen uit Rooi die het nodig hebben 
om in deze dure wintermaanden 

een steuntje in de rug te krijgen. 
Sinterklaas en Kerstmis maken 
de december maand extra duur 
en wij zijn er zeker van, dat een 
beetje hulp hier erg goed van pas 
zal komen.
Als u op zaterdag 3 november ca. 
19.00 uur in de Beckart aanwezig 
bent, dan wacht u een onbeperkt 
mosselen of, indien u hier de voor-
keur aan geeft, spareribs menu. 
Dit is inclusief een nagerecht. 

Dit alles tegen een vergoeding van 
€ 25,- in de zaal te voldoen.

Het is wenselijk vooraf te reser-
veren i.v.m. inrichting van de zaal 
en de inkoop van mosselen en 
spareribs. Dit kan telefonisch on-
der nummer 0413473178 of per 
e-mail: bd_hbc@hotmail.com.
Wij verwachten, net als andere ja-
ren, weer een grote toeloop, dus 
wie het eerst komt......

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws

Bavaria laat weten erg verheugd te 
zijn met de nieuwe invulling van de 
Gouden Leeuw. Peer Swinkels, di-
rectielid van Bavaria licht toe: “De 
Gouden Leeuw en Bavaria werken 
al jaren samen. We koesteren het 
markante pand en de waarde die 
het heeft voor Sint-Oedenrode. Met 
de nieuwe ondernemer  hebben we 
een perfecte match gevonden om 
een modern en toegankelijk concept 
neer te zetten en tegelijkertijd iets 
toe te voegen aan de gevarieerde 
horecacultuur die Sint-Oedenrode 
rijk is. We kijken uit naar een mooie 
samenwerking en een succesvolle 
start van de hernieuwde invulling op 
deze schitterende locatie.” 

De Vries: “Het interieur van De 
Gouden Leeuw krijgt een modern 
klassieke uitstraling. Onze gasten 
kunnen hier van ’s ochtends tot ’s 
avonds terecht: dus van een kop 
koffie met gebak  tot een lekker glas 
wijn. Daarnaast gaan we een kleine 
kaart aanbieden met lunchgerech-
ten tot kleine (borrel)hapjes. Als de 
zaken lopen zoals we verwachten, 
gaan we ook een dinerkaart aanbie-
den.”  

Eigenaar van het pand, Gebr. Van 
Stiphout Beheer b.v, is eveneens blij 
over de getekende overeenkomst. 
Namens Van Stiphout reageert Mar-
cel Merks: “We hebben het pand 
met veel aandacht voor details ge-
bouwd en het past helemaal in het 
beeld van de Markt. Nu er zeker-
heid is over de horecabestemming, 
hopen we snel een koper te vinden 
voor het appartement op de eerste 
verdieping. Ook zijn we erg gelukkig 
dat we de lelijke bouwhekken aan 
de voorzijde binnenkort verleden 
tijd zijn. Voor het centrum van Sint-
Oedenrode is het een goede zaak  

dat er eindelijk leven in de brouwerij 
komt bij De Gouden Leeuw. En dat 
het een Rooise ondernemer betreft 
die de zaak gaat runnen, is de kers 
op de taart.” 

Voor Rob de Vries breken drukke 
tijden aan. “De planning is om eind 
dit jaar, begin 2013, open te gaan. 
Er moet nog van alles geregeld 
worden. Zo moet het pand aan de 
binnenzijde nog helemaal afge-
werkt worden. Allereerst wordt de 
constructie helemaal geïsoleerd en 
geluidsdicht gemaakt. Daarna be-
ginnen we aan de afwerking van 
het interieur. In het voorste ge-
deelte komt een grote bar, in het 
achterste gedeelte de keuken en 
een ruimte die we apart kunnen 
verhuren voor feesten zoals een 
bruiloft. Ook kan dit gedeelte wor-
den gehuurd voor grotere bijeen-
komsten. En mocht het nodig zijn, 
kan het achterste gedeelte ook bij 
het grandcafé betrokken worden,” 
besluit De Vries. 

Vervolg voorpagina

Rob de Vries nieuwe uitbater van De Gouden Leeuw 
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Het Roois Biergilde doet weer eigenaardig…

Dat oktober de tijd van de bockbieren is, is 
inmiddels genoegzaam bekend. In de afgelo-
pen zeven jaar is daar door het Roois Bier-
gilde ook altijd extra aandacht aan besteed. 
Dit jaar was dat echter anders: het was tijd 
voor iets heel anders…

Zo’n anderhalf jaar geleden konden de leden 
van het Roois Biergilde kennismaken met de 
combinatie van bier (Gulden Draak) en whisky 
(Highland Park single malt). Tijdens de laat-
ste stamtafel stond er de opmerkelijke com-
binatie van bier en port op het programma. 
Niet ieder speciaalbier sluit goed aan bij een 
andere (sterke) drank. Daarom stonden afge-
lopen woensdag 17 oktober heel weloverwo-
gen het Kasteelbier 2005 en de Ferreira Dona 
Antonia Reserva port op tafel. Het bier had 
een rijpingstijd van zeven jaar achter de rug en 
smaakt daardoor heel anders dan jonge Kas-
teel. De smaak is voller, portachtig en beslist 
minder zoet en komt daardoor in de buurt van 

toppers als Rochefort en Westvleteren. Door 
het portachtige in de smaak van het bier is 
de match met de Ferreira Dona Antonia port 
goed te maken. Aan deze oude Tawny port 
is een kleine hoeveelheid jonge port toege-
voegd, evenals vers fruit. De afdronk is zacht, 
verwarmend en mondvullend.

Gelet op de alcoholpercentages (Kasteel 11%, 
Ferreira Dona Antonia 20%) was het uiteraard 
niet doenlijk om de hele avond met deze ver-
rukkelijke combinatie te vullen. Dus kwam er 
onder andere ook nog bockbier op de stamta-
fel, waarvan twee verschillende van het vat: 
Bavaria Hooghe Bock en Christoffel Super 
Bock. De aanwezigen lieten het zich allemaal 
goed smaken!

Zowel de Kasteel 2005 alsook de Ferreira 
Dona Antonia Reserva port zijn verkrijgbaar 
bij Drankenhandel Van Boxmeer.

Rooise wijnoogst is binnen

Een heel legertje vrijwilligers 
stond zondagochtend klaar bij 
wijngaard van Fons van Boxmeer 
aan de Damianenweg. De laatste 
druiven zijn rijp om te worden 
geplukt. Als iedereen een emmer 
en snoeischaar heeft, zoeken zo'n 
15 vrijwilligers hun plaats op de 
enige Rooise wijnberg.

Wijnboer, Fons van Boxmeer, weet 
ieder jaar weer jong en oud en-
thousiast te maken om de oogst 
binnen te halen. Zo ook Ria de 
Koning: “Ik ben hier vlakbij op het 
Sterrebos geboren en dat maakt 
het wel bijzonder om hier drui-
ven te plukken”. Ze plukt dit jaar 
al voor de 21e keer. “Het kan ook 
een jaartje meer of minder zijn, ik 
weet het niet meer precies”, ver-
volgt Ria. Ze is door de wol ge-

verfd. “Als ik ga plukken heb ik 
altijd een schaartje, pleisters en 
handschoenen bij me”,  vertelt ze 
terwijl er weer een paar druiven-
trosjes in de emmer vallen. 

Het hele jaar door werk
Tijdens de pauze vertelt Albert van 
Engeland uit Schijndel, over zijn 
werk op de wijngaard. Van Enge-
land plukt al voor het zevende jaar 
druiven, maar ook de rest van het 
jaar vind je hem regelmatig op de 
wijngaard. “Na de oogst begint het 
snoeien. Alleen krachtigste scheut 
laten we zitten. Al vroeg in het voor-
jaar binden we die in een boog. Aan 
die boog groeien later de druiven”, 
zo vervolgt Albert onder het genot 
van een broodje. Wanneer in het 
voorjaar de natuur weer tot bloei 
komt is er volop werk in de wijn-

gaard. De goeie uitlopers krijgen dan 
kans om te groeien, terwijl de ande-
ren worden afgeknipt. Als de drui-
ven op de ranken staan is het werk 
nog niet gedaan. Het is dan zaak 
dat de druiven niet aan de vraat van 
insecten en vogels ten prooi vallen. 
Anders valt er op het eind van de zo-
mer niets meer te plukken.

Wordt 2012 een goed wijnjaar?
Op het eind van de zondagmiddag 
waren de ranken leeg en stonden de 
druiven klaar om ze naar Valwig aan 
de Moezel te brengen. Maandag wer-
den ze daar geperst en in het voorjaar 
haalt Fons de wijn dan gebotteld en al 
weer op. Pas dan is te zeggen of 2012 
een goed wijnjaar was.

Jong en oud hielp mee om de wijnoogst binnen te halen

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

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

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

De Koning Makelaardij BV
tel. 0413-490000 / 06-22119811

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

Ons woningaanbod 
volgen op uw telefoon?

Bezoek dan onze nieuwe mobiele website.
www.dekoningmakelaardij.nl

Tegen inlevering van deze bon

10% korting
Op een complete poetsbeurt of ozon behandeling

Geldig t/m 1 december 2012

www.carcleaningvanlaarhoven.nl
0413 476198 of 06 20 30 81 05

Handelsweg 11a   
5492 NL   Nijnsel (bedrijventerrein)  

Aan de karakteristieke markt in Sint-Oedenrode 
staat het nieuwe maar tegelijkertijd voor Rooi 
historische pand De Gouden Leeuw. Op de eerste 
etage is een royaal appartement te koop met een 
heerlijk ruim dakterras gelegen op het westen. 
Vanuit de riante living heeft u een prachtige blik 
over de levendige Markt met alle belangrijke voor-
zieningen op loopafstand.

0413 47 29 83
www.vandenbergmakelaardij.nl

0413 47 21 18
www.vdlaar.nl

W W W. VA N - S T I P H O U T. N L

PRIJS VERLAAGD VAN €650.000,- NAAR €595.OOO,-

3607_STIP_Adv.DGL_130x194_V3.indd   1 23-10-12   11:49
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Zó zèldzaam ès ‘ne gruunen hond
(Heel erg zeldzaam)
Bron: Brabantse spreukenkalender,
verkrijgbaar bij ‘t Paperas BRABANTSE SPREUKEN

 Verwarring op Boskant kermis

Heren,
volgens mij moeten

jullie in de tent zijn!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

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

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

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week:
Karin Bekkers

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Meriam van Schaijk
Jekschotseweg 24
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Afscheid van een vriend

 

 ik vul dag en nacht
 met dromen
 misschien wel
 tot overmorgen laat
 
 maar dan kan ik 
 niet meer komen
 spoedig zal de Eeuwige
 niet meer schromen
 je hart telt weldra
 de laatste maat

 je wist wat ik ging zeggen
“ ik weet wat je bedoelt ”,

 zei jij
 de stilte nam het over
 je was doodmoe
 al haast weg bij mij

 nog even 
 en je bent verlost 
 van je benauwde cel

 de buitenlucht 
 die je immer zocht
 vind je dan 
 in overvloed

 elders,
 dat wel
 

Puzzelpagina

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. 472154
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn Salus
Odendael 3, tel. 0413-476149
ma.-do. 09:00u-12:30u en 
13:00 -15:00u
Voor vragen aan het vrijwilligers-
steunpunt, steunpunt mantelzorg,
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijnsalus.nl
info@welzijnsalus.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10 5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: 
www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)

Wat doen dagjes-
mensen als ze hun dag 

niet hebben? 

Dé reisverzekering voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres
Wij geven u een vakkundig, onafhankelijken persoonlijk advies voor uw reisverzekering

Ook al is de afdalingmislukt, wij zorgen datalles op z’n pootjesterecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeuren.
Maar als het gebeurt is het wel zo prettig dat u 
een beroep kunt doen op uw reisverzekering.

Want daarmee bent u altijd verzekerd vanpersoonlijke en financiële hulp.Zodat alles snel weer op z’n pootjes terecht komt.Informeer daarom voor uw vertrek even bij onsnaar zo’n voordelige reisverzekering.

EXCLUSIEF VOOR U!

Verzekeringen - Hypotheken - FinancieringenSNS Regio Bank - MakelaardijVestigingen te St.-Oedenrode, Veghel, Boxtel, Nuenen, Schijndel, OssBeek en Donk: Piet van Thielplein 24, 5741 CP  Beek en DonkTel. 0492-462783www.vkgroep.nl beekendonk@vkgroep.nl

assurantie en adviesbureau
van den Heuvel - van Kuringe

 Van Kuringe Adviesgroep Is een ervaren, dynamisch en onafhankelijkassurantie- en financieel bedrijf

Wij kunnen u een onafhankelijk, vrijblijvend en deskundig totaaladvies geven,zowel voor particulieren als voor bedrijven 

Puzzel je stuk met
van wie is dit 
puzzelstuk?
 
Deze puzzel wordt u aangeboden
door Albert Heijn Sint-Oedenrode

Stuur de oplossing in en win ???: 
redactie@demooirooikrant.nl

Harriët van den Bergh
Achterste Hermalen 11, Schijndel
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

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

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

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

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

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

 

baars, bastion, beatrixstraat, beelstraat, berkstraat, bernhardstraat, 
beukenstraat, bieslook, biezenweg, bolleakkers, borchgrave, 

borchmolendijk, boskantseweg, boxtelseweg, brahmsstraat, brockstraat, 
buizerd, burchtstraat, rossemsstraat, cathalijnepad, christinaweg, 

clausstraat, coeveringslaan, colijnstraat, corridor, dahliastraat, 
damianenweg, pulserstraat, quaystraat, rooisezoom, dendries, denekker 

!
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Drie blinde maïskolven lagen naast 
elkaar op een rij. Zo voor het oog 
niets aan de hand, als ze niet zwaar 
verliefd geworden waren op elkaar. 
Ze dommelden wat en sliepen soms 
zelfs, maar de situatie was tamelijk 
complex, omdat ze niet konden kiezen.
De middelste kolf kon niet kiezen tussen de linker en de 
rechter; de linker niet tussen de middelste en de rechter; 
de rechter niet tussen de linker en de middelste.
Ze kwamen er niet uit – dus bleven ze zo liggen!  

     Kees Hermis

Al 30 jaar collecte voor het 
Diabetes Fonds
Dit jaar (van 28 oktober t/m 3 no-
vember 2012) wordt in Sint Oeden-
rode wederom de collecte gehouden 
voor het Diabetes Fonds. 43 collec-
tanten komen aan de deur voor het 
goede doel. Diabetes, oftewel sui-
kerziekte is een sluipmoordenaar; 
het heeft verwoestende gevolgen 
zoals een hartaanval, dementie, 
blindheid en nierschade. In Neder-
land overlijden jaarlijks evenveel 
mensen aan diabetes als aan borst-
kanker, namelijk ruim 3.000. 

Collecteleider Noud Pouwels: ‘Wij 
vinden het heel belangrijk dat er 
iets aan diabetes wordt gedaan. 
Iedereen kent wel iemand met 
diabetes. Het is een rotziekte met 
ernstige gevolgen. Daarom is on-
derzoek zo belangrijk, zodat min-
der mensen diabetes krijgen en het 
te voorkomen en te genezen is.’ 

Het Diabetes Fonds zet alles op 
alles om diabetes en de verwoes-
tende gevolgen ervan te voorko-
men. Dat doet het fonds door fun-
damenteel onderzoek te betalen. 
Maar van alle subsidieaanvragen 
van onderzoekers kan er maar een 
kwart gehonoreerd worden. Het 
Diabetes Fonds krijgt geen geld 
van de overheid, dus is afhankelijk 
van donaties en de collecte.

Help het Diabetes Fonds in de 
strijd tegen diabetes en geef deze 
week aan de collectant. Mensen 
kunnen ook op een andere manier 
helpen; door vrijwilliger of dona-
teur te worden. Of om een actie 
te organiseren met bijvoorbeeld 
de sportvereniging of muziekclub. 
Voor meer informatie: 
www.diabetesfonds.nl

Drukke open dag voor Brabantband

Tijdens de Open Dag van sporthal 
De Streepen op zondag 7 oktober 
kwamen veel Rooienaren een be-
zoek brengen aan de fonkelnieu-
we sporthal. Diverse verenigingen  
gaven demonstraties en waren 
aanwezig met een stand om pu-
bliciteit te maken. 

Ook Showkorps Brabantband was 
present en kon zich verheugen in 
een grote belangstelling van het 
bezoekend publiek. Door de aan-
wezige leden van de vereniging 
werd informatie gegeven over 
opleidingen en instrumentarium-
keuze maar de bezoekers kwamen 

vooral om deel te nemen aan de 
raadwedstrijd waarbij een heuse 
trompet te winnen was. Deelne-
mers moesten raden wat op zon-
dag 7 oktober de gemiddelde leef-
tijd was van de actieve muzikanten 
zoals die op een grote foto bijeen 
stonden. Sommige deelnemers 
gingen daar zeer serieus mee om, 
voor anderen werd het echt maar 
gokken. De gemiddelde leeftijd op 
die dag was 28,61 jaar en de Nijn-
selse Miranda van Zoghel zat daar 
met 28,5 jaar het dichtste bij. 

Op maandag 15 oktober jl. was zij 
uitgenodigd om in Cultureel Cen-
trum Mariëndael uit handen van 
voorzitter Cor Markgraaff de door 
haar gewonnen trompet kompleet 
met instrumentkoffer in ontvangst 
te nemen. Misschien dat Sint-
Oedenrode binnen niet afzien-
bare tijd weer een muzikant rijker 
is. Dat was ook de insteek van de 
aanwezigheid van de Brabantband 
in de sporthal en mogelijk komen 
er uit de vele belangstellenden 
nieuwe leden net zoals uit de ko-
mende acties van Jeugd Creatief. 
U bent ook van harte welkom om 
’s-maandags op de repetitieavond 
eens vrijblijvend te komen kijken 
en luisteren Mariëndael. 

Kok Gertrudahoeve gastkok op 
MS Rotterdam

Evert Thielen, eigenaar en kok 
van de Gertrudahoeve in Son en 
Breugel, is van 24 oktober tot en 
met 2 november gastkok op de 
Holland America Line, op de MS 
Rotterdam. Speciaal daarom voert 
De Gertudahoeve vanaf zaterdag 
3 november een verrassingsmenu 
HAL 4 of 5 gangen met de mooiste 
gerechten van de cruise. Voor re-
servering kunnen de gasten bellen 
naar 06-53215587 of mailen naar 
info@gertrudahoeve.nl

Advertorial

-  Eten bij strekenproeverij van den elsen in de vernieuwde serre en het 
terras van de Gertruda Hoeve

- Streekgebonden kaart
- Open vanaf 12.00 uur (behalve op maandag en dinsdag)
- Terras
- Oplaadpunt voor fietsen
- Wandel- en fietsroutes verkrijgbaar

Strekenproeverij van den elsen - 
Van den Elsenstraat 23 - 5694 ND Son en Breugel

info@gertrudahoeve.nl - 0499 - 471 037 - 
www. gertrudahoeve.nl

Voor iedere klus 
in en rondom uw huis 

Bel Berry van Weert
T. 06-45028727

VOOR AL UW KLUS, LAS, MONTAGE EN 
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Ook voor langer
thuis wonen!

“Alles is te maken!”

Dit is één van de kenmerkende 
uitspraken van Berry van Weert uit 
Sint-Oedenrode. Hij mag het ook 
zeggen, want de Rooienaar kan 
daadwerkelijk alles vervaardigen. 
Berry is een vakman van nature, 
een handige man met verstand van 
zaken. Onlangs is hij een eigen be-
drijf gestart: Klusbedrijf Berry van 
Weert (KBVW). Een kijkje in zijn 
etalage is dan ook op zijn plaats, 
want Berry heeft veel te bieden.

Ruime werkervaring
Na de basisschool ging de geboren 
Rooienaar de technische kant op. 
Dat wist hij al van kleins af aan. 
Berry startte in de metaalindustrie. 
In een later stadium verbreedde hij 
zijn horizon; bij zijn laatste werk-
gever heeft hij zich gedurende 
12,5 jaar beziggehouden met zo-
wel de werkvoorbereiding als de 
uitvoering van werkzaamheden 
voor de bouw en particuliere op-
drachtgevers.

De nieuwbakken ondernemer kan 
dus overal over meepraten en 
mede door de ruime werkervaring 
durft Berry iedere klus aan. Of het 
nu gaat om timmerwerk of een 
constructieve aanpassing, las- en 

montagewerk, maar ook elektri-
citeit en loodgieterswerkzaamhe-
den. Berry komt zelfs langs voor 
het vervangen van een lampje of 
een andere kleine huishoudelijke 
klus waar u zelf niet aan toe komt.

Persoonlijk en flexibel
Maar waarom moet u KBVW 
bellen? Wel, om meerdere rede-
nen. Het biedt veel voordelen om 
KBVW in te schakelen. Berry kan 
goedkoper werken, omdat hij min-
der kosten heeft dan grote bedrij-
ven en hij is ook nog eens flexibe-
ler. U heeft maar met 1 persoon 
te maken, wat ook zorgt voor een 
stuk tijdwinst. Degene die het werk 
op komt nemen, komt het ook uit-
voeren. Berry gaat voor een per-
soonlijke benadering. Vooraf aan 
het werk bespreekt hij met u het 
plan van aanpak waardoor u niet 
voor verrassingen komt te staan. 
Langer thuis wonen
De geboren vakman richt zich 
ook op de markt van senioren die 
graag zo lang mogelijk thuis willen 
blijven wonen. Door het uitvoeren 
van aanpassingen in en rondom 
het huis, wordt dat ideaalbeeld 
verwezenlijkt. Denk hierbij o.a. 
aan voorzieningen aan douche, 

toilet en entree.

Een grote of een kleine klus, dat 
maakt niet uit. Een ding is zeker, 
Berry van Weert van KBVW kan 
het zeker maken. Hij staat direct 
voor u klaar, wanneer u zijn hulp 
nodig heeft. 
KBVW, Scheperweg 1, 
5491 VM, Sint-Oedenrode, 
06-45028727, www.kbvw.nl

advertorial

www.hippieskinderkleding.nl

Baby - kinder - tienermode

zondag  
28 oktober open 

van 12.00-17.00 uur

ACTIE

20% korting*
op alle 

winterjassen
* t/m 28 oktober

angelique 
Venrooy
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

Te koop/Te huur

Dagelijks verse eieren rechtstreeks van 
de boer. 10 stuks € 1,-
Sonseheideweg 9, Sint-Oedenrode
--------------------------------------
Graszoden € 1,95/m². Donderdag 
voor 18.00 u bestellen, zaterdag vanaf 
8.00 u ophalen. Tuincentrum Brekel-
mans, Boskantseweg 59, Sint-Oeden-
rode. 0413-472562
--------------------------------------
Haagconiferen. 
Tuincentrum Brekelmans, 
Boskantseweg 59, Sint-Oedenrode. 
0413-472562
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop jij 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Te koop bij de VVV: een film over Rooi 
uit 1948
--------------------------------------
Alle kinderschoenen en laarzen vanaf 
nu met 25 % korting, ook nieuwe col-
lectie! Bij van de Kamp kinderschoe-
nen, Hertog Hendrikstraat. 12.
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------

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

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

Bedrijventerrein de Kampen

--------------------------------------
Herstofferen is de beste keus 
Kreijveld meubelstoffering Liempde
Tel: 0411-631775 of 06-22219528
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------

Uw auto weer als nieuw!
Carcleaning van Laarhoven

Handelsweg 11a
5492 NL Sint-Oedenrode 

0413-476198/ 06-20308105
(Bedrijventerrein Nijnsel)

--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------

--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
(bedrijventerrein Nijnsel) 
Nijverheidsweg 4. Tel : 476805
--------------------------------------
Alle kinderschoenen en laarzen vanaf 
nu met 25 % korting, ook nieuwe col-
lectie! Bij van de Kamp kinderschoe-
nen, Hertog Hendrikstraat. 12.
--------------------------------------

Gezellig avondje uit ?
Kom naar het Vestzaktheater in Son 

Brabantse gezelligheid
Kijk voor programma en nieuws

www.vestzaktheaterson.nl

--------------------------------------
Norma Supreme pocketvering matras-
sen NU 2e gratis.
Vennotex. (Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------

gezocht: een kop en schotel met het 
wapen van Sint-Oedenrode
Martien van Velden uit Sint-Oedenrode 
(0413-476002) is op zoek naar een kop 
en schotel met daarop het wapen van 
Sint-Oedenrode (zie foto).
--------------------------------------

Aangeboden
Massage. 
Ook voor jou!
Nu ook cadeaubonnen verkrijgbaar.
Kijk voor meer info op:
www.de-bodhiboom.nl
of bel: 06 52 21 36 52.
--------------------------------------
Zoekt u een werkster? Slechts € 12,95 
per uur, zie www.hulpstudent.nl, bel 
06-1482 6000 of 
mail y.kroef@hulpstudent.nl.
--------------------------------------
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex bij Massage-
praktijk Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of
 www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Massage: een moment van ontspan-
ning, rust en aandacht voor jezelf.
Kijk voor meer informatie op 
www.ellenvorstenbosch.nl
--------------------------------------
Praktijk Fladder je mee; de plek voor
kindercoaching, oudercoaching en
fladderlessen. Kijk op 
www.fladderjemee.nl
--------------------------------------
Klusjes in en rondom uw huis waar u 
als alleenstaande of oudere niet aan 
toekomt? Bel RN Solutions op 06 
20534852 of e-mail 
info@rn-solutions.nl
--------------------------------------
Winterklaar maken of aanleggen van 
uw tuin. Rob Dortmans. 06-22861886. 
Rob-dort@hotmail.com
--------------------------------------

Dieren
Hondenschool het Rooike te 
Sint-Oedenrode:
* puppy & gehoorzaamheidscursussen
*nieuw: workshop steppen met je 
hond en/of ‘samen-fit’ stepcursus.
www.hondenschoolhetrooike.nl 
M. 06-270.384.63
--------------------------------------

Cursussen
Fotocursussen M-Foto
In november 2012 starten er weer 
nieuwe cursussen Fotografie.
Uniek dit jaar: cursus Avondfotografie 
Glow Nieuwsgierig????? 
Voor info ga naar www.mfoto.nl of bel 
06-19449288.
--------------------------------------

Diversen
Ongedierte!!!
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Rikken en jokeren bij De Dorpsherberg 
te Olland: zondag 4 november, zondag 
18 november, zondag 2 december en 
zondag 16 december. Vanaf 20.15 uur
--------------------------------------

   

Wie is deze kruidenier en waar is deze foto gemaakt?
We horen het graag van u! Stuur een mail naar redactie@demooirooi-
krant.nl, bel naar 0413-479322 of loop binnen bij Heuvel 17. De koffie 
staat klaar!

Oplossing week 42

Vrouw links op de foto: Jans Wouters, vrouw 
daarnaast: Mien Wouters, man: Theo Wou-
ters, vrouw rechts voor: Drieka Wouters, 
vrouw rechts achter: Miena Wouters. Ze ko-
men uit een gezin van 11 en woonden aan 
de Boxtelseweg.
Mevrouw de Baay

De foto is van de familie jan Wouters, Box-
telseweg 3 in Olland. Op de foto staan mijn 
Oma en haar kinderen Jas, Jana, Jans en Mien 
Wouters. De foto is bij de boerderij achter 
het huis genomen ± in de jaren 1938/1940.
Mia de Louw van den Biggelaar 
Gerwen

Volgens mij is de vrouw links op de foto mijn tante Berta Slits. Ze is 
getrouwd met William Mulder en woont in Canada.
José Kelders-Slits
Liempde

Historische beelden

Marktplein
Oude stijl Jazz sociëteit Eindhoven
Op zondag 4 november 2012 de New 
Orleans Heat uit Engeland.
Waar? Jazz in Eindhoven, 4 novem-
ber in Musis Sacrum, Leenderweg 67 
Eindhoven (Stratum)
Hoe laat? Jazz in Eindhoven, vanaf 
15.00 uur. Kom, zie, luister en over-
tuig uzelf.
--------------------------------------

Gezocht Dirigent 
& Muzikanten

Smartlappenkoor “de Rooise 
Dommelklanken” Sint Oedenrode

Wij zijn op zoek naar een en-
thousiaste dirigent voor ons 
mannenkoor en wij zouden ook 
graag onze muzikale begeleiding 
uitbreiden, deze bestaat nu uit 
een accordeonist en slagwerker. 
Ziet u dit als een uitdaging, neem 
dan contact met ons op.

Email: rooisedommelklanken@
kpnmail.nl
Contactpersoon: Geer Bakker 
tel: 0413-473999
Site: www.rooisedommelklanken.nl

 Door: Jos Bach-Tromp, 
 bezorgde Rooise burger

Sint-Oedenrode 20 oktober 2012 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Gemeenteraadsleden en Commissieleden.

Betreft: Sint-Paulusgasthuisjes Anno 1434 en Poffermuseum

Geachte Gemeentebestuurders,

HET HEDEN BESTAAT NIET ZONDER HET VERLEDEN.
Ontsteld las ik de berichten in de plaatselijke pers over noodzakelijke en 
veronderstelde noodzakelijke bezuinigingen.
Hoe is het gesteld met uw historische kennis? Je gaat je afvragen of er niet  
goed wordt nagedacht ? U allen weet toch ook dat de Sint-Paulusgasthuis-
jes de parels  van Sint-Oedenrode zijn?  En parels moet je dragen als je wilt 
dat ze niet in kwaliteit achteruit gaan. Bovendien begint de ontstaansge-
schiedenis van Sint-Oedenrode op deze plek. De Kunststichting heeft deze  
zakelijke kern Rode, zichtbaar gemaakt door een medaillon in het wegdek, 
no 1. van de historische lijn tussen Rode en Eerschot, de ambachtelijke kern.
Behalve dat is het Poffermuseum in de Sint-Paulusgasthuisjes gevestigd. Een 
ideale combinatie! Neem een voorbeeld aan de landen om ons heen waar 
zulk cultureel erfgoed toeristisch wordt uitgebuit. Theo Scholten, de grond-
legger van museum “Beelden aan Zee” in Scheveningen zei over musea : 
“Het probleem van een museum is de exploitatie”. Wat de exploitatie van 
het Poffermuseum betreft, kunt U heel tevreden zijn. Het beheer door vrij-
willigers zou door professionelen niet beter gedaan kunnen worden. Ik wens 
U de wijsheid toe dit Rijksmonument, ons Roois cultureel erfgoed, te sparen 
i.p.v. het in de uitverkoop te doen. Ouderdom verdient zorg en respect. 
Wij zijn dit als dorpsgemeenschap van Sint-Oedenrode verplicht aan ons 
nageslacht. Rooise historie verdient het er trots op te zijn. Onze voorouders 
hebben het ook gespaard zie W.Heesters en Dr. C.S.M.  Rademaker in hun 
boek “Geschiedenis van Sint-Oedenrode”. En…onze voorouders waren in 
de achter ons liggende eeuwen aanmerkelijk minder rijk.
Ik wil eindigen met een citaat van Alexander Rinnooy Kan: “WIE DENKT 
DAT KENNIS DUUR IS, WEET NIET WAT DOMHEID KOST”.

Lezerspodium....

Een kijkje in de 
varkensstal
In het buitengebied tussen Sint-
Oedenrode en Son is de laatste 
maanden hard gewerkt aan de nieu-
we varkensstal van Frans en Rieky 
Dortmans. Aan de Ockhuizenweg 
begon Frans 34 jaar geleden een 
eigen agrarisch bedrijf. Samen met 
zijn vrouw Rieky bouwden zij steeds 
door aan de ontwikkeling van hun 
bedrijf. Bij hun kennismaking werd 
Rieky al gewaarschuwd dat ze sa-
men met Frans “nooit meer klaar 
zou zijn”. 

Dit wordt bevestigd nu ze na 34 jaar 
samen nog steeds erg ondernemend 
zijn. Op hun bedrijven aan de Ock-
huizenweg houden ze vleesvarkens 
en vleesstieren. Op een andere lo-
catie in Sint-Oedenrode worden de 
zeugen gehouden. 

Om aan de  actuele welzijns- en mi-
lieueisen te kunnen voldoen is con-
form deze eisen dit jaar een nieuwe 
stal gebouwd. De stal biedt plaats 
aan bijna 2700 dieren en voldoet 
aan de maatlat duurzame veehou-
derij. Dit houdt in dat aan een aan-
tal criteria, bijvoorbeeld extra licht 
in de stal , afleidingsmateriaal etc. 
, wordt voldaan zodat de varkens 
op een duurzame manier gehouden 
worden. Zo wordt de warmte die bij 
de oudere dieren vrij komt gebruikt 
om de jongere dieren een aange-
name temperatuur te geven op hun 
ligruimte. Er zit een koelinstallatie in 
de stal voor de warme dagen. Verder 
is er ook een luchtwasser geplaatst 
achter de ventilatie waardoor 85% 
van de ammoniak uit de af te voeren 
lucht gehaald wordt. 
Omdat in de nabije toekomst ook 
mestverwerking door de overheid 
verplicht gaat worden is hiermee bij 
de bouw van de stal  al rekening ge-
houden. Het is voor Frans en Rieky 
maar een kleine stap meer om ook 
daaraan te kunnen voldoen.

Heeft U altijd al een kijkje willen ne-
men in een moderne varkensstal? 
Dat kan, op vrijdag 26 oktober a.s. 
zetten Frans en Rieky hun deuren 
open om de nieuwe stal te komen 
bekijken. Tal van Rooise bedrijven 
hebben hun bijdrage geleverd aan 
de stal die dan geopend wordt. U 
bent van harte welkom tussen 13.00 
uur en 18.00 uur aan de Ockhuizen-
weg 9 in Son. (vanuit het gezond-
heidsaspect zullen er helaas nog 
geen dieren in de stal aanwezig zijn).
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Roois Kultuur Kontakt pakt uit met schitterende 
herfst performance

In 2010 hadden pianist Ruud Bou-
man en beeldend kunstenaar Adri 
Frigge samen een project vormge-
geven rond de préludes livre 1 van 
Claude Debussy. Vanuit het gegeven 
dat Debussy zich voor deze prélu-
des liet inspireren door literatuur en 
beelden uit de natuur, werd besloten 
de weg terug ook af te leggen en 
vanuit de muziek nieuwe beelden te 
laten ontstaan. Dit resulteerde in een 
reeks kleurenetsen van Adri Frigge, 
op 31 oktober in 2010, was ook in 
Knoptoren de uitvoering ervan.

Nu (2012) hadden zij het Tweede 
Cahier van Debussy uitgewerkt 
en de kleuretsen (14 stuks) waren 
vanaf 14.00 uur te zien. Om 15.00 
uur verzorgde Ruud Bouman het 
pianoconcert en op een groot LCD 
scherm werd steeds een ets gepro-
jecteerd. Dit evenement vond plaats 
in de Knoptoren. In het portaal van 
de toren was een aantal etsen te zien 
van het eerste cahier. De etsen van 
het tweede deel waren nu iets gro-

ter en fijner omdat Adri gebruikt had 
gemaakt van de polymeertechniek 
(fotografische diepdruk). Ook de 
muziek was intenser.

Op het programma stond: “Dan-
seuses de Delphes”(prelude I) en 
drie werken uit de eerste serie. Wel 
werden we verrast door drie pre-
preludes (2012) van de componist 
Jacques Palinckx (Tilburg 1959), de 
componist die zelf aanwezig was en 
ons vertelde dat het een soort mu-
zikale amuses waren. Het smaakte 
in ieder geval naar meer. Maar toen 
volgde het hoofdgerecht en dat was 
natuurlijk de preludes van livre 2 (13 
tm 24). De honderdtal toehoorders 
luisterden ademloos kijkend naar de 
kleuretsen op het LCD scherm. De 
herfstachtige vleugelklanken deden 
je verzinken in eindeloze gedachten. 
Vooral het laatste werk uit deze pre-
ludes – “feux d’artifice” (vuurwerk) 
zorgde voor een explosie van applaus 
na afloop van dit prachtige concert, 
van deze briljante pianist.

Ook deze keer is er weer een mapje 
met een aantal kleuretsen en een cd. 
Er zijn nog een aantal exemplaren 
van het eerste deel over, te bestel-
len via de website van Adri. www.
adrifrigge.com/winkel Adri Frigge is 
genomineerd voor de oeuvre aan-
moedigingsprijs bij Regio Art Rijn-
mond. 24 November wordt deze prijs 
bekendgemaakt. Tijdens een opening 
waar ook werken van Adri te zien 
zijn.

Ruud Bouman (piano) en Adri Frigge (etsen)        
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Leren vloeren en wanden- houten vloeren

Anne-Marie Geerts is vol zelfvertrouwen en toewijding als 
verzorgende werkzaam op Odendael in Sint-Oedenrode 
(onderdeel van BrabantZorg).

Anne-Marie volgde 26 jaar geleden de opleiding MSPO 
bejaardenverzorging en werkte daarna vijf jaar. “Ik ben 
gestopt toen ik kinderen kreeg. Na jaren wilde ik graag weer 
in de zorg gaan werken maar dacht dat mijn opleiding niet 
meer toereikend zou zijn en dat ik weer een nieuwe opleiding 
moest gaan volgen. Daardoor heeft het uiteindelijk 21 jaar 
geduurd voordat ik de stap heb gezet om weer in de zorg te 
gaan werken. Na een dag meelopen op Odendael was ik erg 

enthousiast om een herstart te maken”. Anne-Marie kreeg ondersteuning en begeleiding en 
haalde haar big-registratie. Ze werkt nu weer een half jaar met veel plezier als verzorgende. 
“De zorg is wel zwaarder geworden maar beter georganiseerd en aandacht is een belangrijk 
speerpunt. Ik wil graag mensen die ooit een zorgopleiding hebben gevolgd, oproepen om 
opnieuw de uitdaging aan te gaan.”

Word jij de nieuwe collega van Anne-Marie? 
Odendael heeft vacatures voor 

Verzorgende/ Verzorgende IG
Beschik je over een diploma MSPO bejaardenverzorgende, ziekenverzorgende,
MDGO-VZ of vergelijkbaar? Reageer dan! Neem contact op met Dorothé Nouwen 
dorothe.nouwen@brabantzorg.eu of Gonnie van Vugt gonnie.vanvugt@brabantzorg.eu 
teammanagers Zorg en Welzijn. Of via 0413 47 49 11, ook voor vragen of een dagje 
meelopen.

 twitter.com/BrabantZorgWerk

 facebook.com/WerkenbijBrabantZorg

Word jij mijn nieuwe collega?

Personeel

SOLEX VERHUUR ROOI
Wegens toename activiteiten:

Gevraagd voor seizoen 2013
Oproepkracht

-in bezit rijbewijs B-E (lichte aanhanger)
-enig technisch inzicht

-goede sociale vaardigheid
mail naar info@solexverhuurrooi.nl

KOFFEREN 21A
SINT-OEDENRODE

0413 470561
WWW.SWITCHFASHION.NL

KOFFEREN 21A
SINT-OEDENRODE

0413 470561
WWW.SWITCHFASHION.NL

Kom jij ons team versterken?
 

Wij zijn op zoek naar 
een fulltime medewerkster (min. 30 uur)

Ben jij: Modebewust, representatief, flexibel, creatief?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Stuur een brief met CV en pasfoto naar:

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Agenda

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

Belangrijke adressen 
en telefoonnummers

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

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

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

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

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

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

Motorcrossacties 
Toezichthouders/BOA’s treden op tegen 
misstanden in buitengebied 
In de gemeente Sint-Oedenrode heeft 
het regionale handhavingsteam ‘Samen 
Sterk in het Buitengebied’ opgetreden 
tegen illegaal motorcrossen in de Vres-
selse bossen. 
Tijdens de actie zijn in totaal drie motor-
crossers aangehouden uit  de gemeen-
ten Boekel en Middelbeers. De motor-
rijders zijn bekeurd voor het illegaal 
crossen in het natuurgebied en het ne-

geren van het stopteken. 

Bellen
Nu de mistoestanden binnen uw ge-
meente worden aangepakt vraagt het re-
gionale handhavingsteam iedereen het 
buitengebied in de gaten te blijven hou-
den. Wie denkt dat er iets niet in de haak 
is, kan tegen lokaal tarief bellen met het 
speciale telefoonnummer 0900 - 996 54 
32. Kijk voor meer informatie op 
www.brabant.nl/samensterk

Intensieve controles op fietsverlichting
Actie start op 22 oktober 2012 t/m 13 januari 2013    

Onder het motto ‘Ik wil je zien’ zal de 
politie in de regio de komende maanden 
intensief controleren op het juiste ge-
bruik van fietsverlichting. De actie richt 
zich vooral op scholieren in het basis- en 
voortgezet onderwijs. 

Tijdens de hele handhavingperiode zal 
door de politie meteen verbaliserend 
worden opgetreden. De Fietsersbond en 

Veilig Verkeer Ne-
derland voeren tij-
dens de actieperiode 
zo veel mogelijk pre-
ventieve fietsverlichtingscontroles uit, 
bij voorkeur op scholen. Alle basis- en 
voortgezet onderwijsscholen in de regio 
ontvangen een lesbrief over fietsverlich-
ting en een set campagnematerialen. 

@Kop1=Intensieve controles op fietsverlichting
@Kop2=Actie start op 22 oktober 2012 t/m 13 januari 2013    

Onder het motto ‘Ik wil je zien’ zal de politie in de regio de komende maanden 
intensief controleren op het juiste gebruik van fietsverlichting. De actie richt 
zich vooral op scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs. 

Tijdens de hele handhavingperiode zal door de politie meteen verbaliserend worden opgetreden. De Fietsersbond en Veilig Verkeer 
Nederland voeren tijdens de actieperiode zo veel mogelijk preventieve fietsverlichtingscontroles uit, bij voorkeur op scholen. Alle 
basis- en voortgezet onderwijsscholen in de regio ontvangen een lesbrief over fietsverlichting en een set campagnematerialen. 

Subsidies bijzondere culturele evenementen in de 
gemeente Sint-Oedenrode

Sint-Oedenrode heeft een enthousiast 
en bloeiend cultureel verenigingsleven. 
De gemeente wil stimuleren om activi-
teiten te ontwikkelen die nieuw zijn in 
de gemeente en daardoor een uitstra-
lend effect en inspirerende voorbeeld-
functie hebben op het culturele leven 
in Sint-Oedenrode. De subsidieregeling 
“Bijzondere culturele evenementen” is 
bedoeld voor deze bijzondere, vernieu-
wende en nieuwe initiatieven op het 
gebied van de amateuristische kunstbe-
oefening.

Aanvragen voor activiteiten van januari 
t/m juni 2013
Er zijn per jaar een tweetal verdeelrondes 
ingesteld. Dit betekent dat voor culturele 
activiteiten die plaatsvinden in de peri-
ode januari t/m juni 2013 vóór 1 novem-
ber 2012 een subsidieverzoek ingediend 
moet zijn met daarin een beschrijving van 
de activiteit en een begroting. De sub-
sidieregeling bijzondere culturele eve-
nementen kunt u opvragen bij mw. L. de 
Vos van het team Economie, Vrijetijd en 
Onderwijs, tel. 0413-481911. De regeling 
staat ook op de website van de gemeente 
Sint-Oedenrode (www.sint-oedenrode.nl).

Militaire oefening Koninklijke Landmacht
In de periode van 5 t/m 9 november 
2012 vindt er een militaire oefening 
plaats binnen de gemeente. 
De oefening wordt gehouden in het ka-
der van opleiding en training van ver-
kenners. Praktisch gezien houdt dit in 
dat de militairen verkenningsopdrach-

ten uitvoeren. Activiteiten vinden plaats 
op openbare wegen en buiten de be-
bouwde kom. Aan deze oefening nemen 
80 personen, 18 pantserwielvoertuigen 
en 4 militaire deel. Er wordt geen ge-
bruik gemaakt van oefenmunitie. 

Spreekuur burgemeester

Het spreekuur van de burgemeester van maandag 29 oktober 2012 vindt plaats 
van 9.30 – 11.00 uur.

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Postcode Ingekomen Omschrijving
Industrieweg 27 a 5492 NG 12-10-2012 Verbouwen bedrijfspand
Tulpstraat 5 5492 HP 12-10-2012 Plaatsen lift
Zonnedauw ongen. ---- 16-10-2012 Kappen 2 eiken
Ollandseweg 117 5491 XA 12-10-2012 Aanleggen poel
Damianenweg 5 5491 TJ 09-10-2012 Verlengen stal 6
Wolvensteeg 2 5491 TX 12-10-2012 Wijzigen 4 silo’s van biogasinstallatie
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Sluitappel 83 5491 TS 16-10-2012 Toevoegen verlicht bedrijfslogo
Kinderbos nabij nr 32 ------- 17-10-2012 Kappen 1 Amerikaanse eik (per direct)
Boskantseweg 13 5492 BT 18-10-2012 Vervangen kozijn
Sint-Martenstraat 10 5491 EN 18-10-2012 Plaatsen dakkapel voorzijde woning
Hierop is procedure 1 van toepassing. 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode Omschrijving
Spierkesweg 18 5491 RJ Gedeeltelijke intrekking milieuvergunning.
Vresselseweg 48 5491 PD Tijdelijk bewonen voormalige stal
Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 25 
oktober 2012 ter inzage. 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode Omschrijving
Mosbulten 6 5491 PH Veranderen van agrarisch bedrijf activiteiten milieu,  
   bouwen en slopen
Hierop is procedure 3 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 25 
oktober 2012 ter inzage.

Algemene maatregel van Bestuur niet meer van toepassing
Adres inrichting Postcode Omschrijving
Zwembadweg 21 5491 HP Tuincentrum ingevolge het Besluit glastuinbouw milieubeheer

Verloren voorwerpen
- Donker bruine portemonnee met pasjes 
- Zwarte tas met portemonnee met pasjes
- ID-kaart
- Bruine damesportemonnee met inhoud
-  Klein rood/bruin portemonneetje in 

de vorm van een hoefijzer met geld

-  Matglans zilveren damesring met 
steentje

-  Zwarte herenportemonnee met inhoud  

Gevonden voorwerpen
- Metalic-grijs meisjes jas
- Zakmes 

Meldingen
Verloren en gevonden voorwerpen

Huisvuil

Inzameling oud papier

Zaterdag 27 oktober
-  Wijkvereniging Kinderbos; oud papier 

wordt opgehaald in de wijk Kinderbos 
tussen 09.00 en 12.00 uur

-  Ouderraad basisschool Sint Antonius 
van Padua; kraakperswagen op de par-
keerplaats tegenover de basisschool 
aan de Jasmijnstraat 11 a, van 8.00 tot 
12.00 uur

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

Woensdag 31 oktober
-  Basisschool De Springplank; container 

bij school in Julianastraat van 08.00 
tot 13.00 uur;

-  Buurtvereniging Zwijnsbergen; contai-
ner op Zwijnsbergen 3 van 10.00 tot 
17.00 uur;

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

Huis aan huis kledinginzameling
Op dinsdag 6 november (postcodege-
bied 5491) en donderdag 8 november 
(postcodegebied 5492) zamelt het Leger 
des Heils ReShare in de bebouwde kom-
men van de gemeente Sint-Oedenrode 
huis-aan-huis kleding in. 

Daarom ontvangt elk adres binnen de 
bebouwde kom binnenkort een speciale 
envelop met daarin een kledingzak. Hebt 
u een JA/NEE sticker of een NEE/NEE 
sticker op uw brievenbus èn u woont in 
de bebouwde kom dan ontvangt u geen 

kledingzak. Wilt u wel meedoen 
aan de huis aan huis inzameling 
dan kunt u in het gemeentehuis 
tijdens de openingstijden een 
kledingzak afhalen. De zak kan worden 
gevuld met bruikbare kleding en schoe-
nen en op bovengenoemde dagen aan 
de weg worden gezet. 
Let u hierbij op de genoemde postcode-
gebieden! De vrachtwagens van het Le-
ger des Heils ReShare (herkenbaar aan 
het logo) halen de zakken die dag vanaf 
08.00 uur op. 

@Rubriekskop=Huisvuil

@Kop1=Inzameling oud papier

@Tussenkop=Zaterdag 27 oktober
- Wijkvereniging Kinderbos; oud papier wordt opgehaald in de wijk Kinderbos tussen 09.00 en 12.00 uur
- Ouderraad basisschool Sint Antonius van Padua; kraakperswagen op de parkeerplaats tegenover de 

basisschool aan de Jasmijnstraat 11 a, van 8.00 tot 12.00 uur
- Ouderraad basisschool Dommelrode; container op parkeerterrein bij cultureelcentrum Mariëndael zaterdag 

van 9.00 tot 12.00 uur

@Tussenkop=Woensdag 31 oktober
- Basisschool De Springplank; container bij school in Julianastraat van 08.00 tot 13.00 uur;
- Buurtvereniging Zwijnsbergen; container op Zwijnsbergen 3 van 10.00 tot 17.00 uur;

@Tussenkop=Permanente inzameling
Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercontainer tegenover Ollandseweg 98 van maandag t/m zaterdag.
Tijdens de zomertijd van 08.00 tot 20.00 uur.

@Kop1=Huis aan huis kledinginzameling

Op dinsdag 6 november (postcodegebied 5491) en donderdag 8 november 
(postcodegebied 5492) zamelt het Leger des Heils ReShare in de bebouwde kommen 
van de gemeente Sint-Oedenrode huis-aan-huis kleding in. 

Daarom ontvangt elk adres binnen de bebouwde kom binnenkort een speciale envelop met daarin een 
kledingzak. Hebt u een JA/NEE sticker of een NEE/NEE sticker op uw brievenbus èn u woont in de 
bebouwde kom dan ontvangt u geen kledingzak. Wilt u wel meedoen aan de huis aan huis inzameling dan 
kunt u in het gemeentehuis tijdens de openingstijden een kledingzak afhalen. De zak kan worden gevuld met 
bruikbare kleding en schoenen en op bovengenoemde dagen aan de weg worden gezet. 
Let u hierbij op de genoemde postcodegebieden! De vrachtwagens van het Leger des Heils ReShare 
(herkenbaar aan het logo) halen de zakken die dag vanaf 08.00 uur op. 
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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 worden in de 
aankomende raadsvergadering. 
Het Politiek café is voor iedereen 
toegankelijk en start met een 
politieke rondvraag. Graag tot 
ziens op dinsdag 30 oktober om 
20.00 uur in Café ‘t Pumpke.

Politieke 
bijeenkomsten

Motorcrossacties 

BOA’s treden op tegen misstanden in buitengebied 
In de gemeente Sint-Oedenrode 
heeft het regionale handhavings-
team ‘Samen Sterk in het Buitenge-
bied’ opgetreden tegen illegaal mo-
torcrossen in de Vresselse bossen. 
De toezichthouder heeft samen met 
de natuurorganisatie Staatsbosbe-
heer en Samenwerkings Verband 
Nuenens Wildbeheer een gecoördi-
neerde  en succesvolle motorcros-
sactie gehouden. 

Tijdens de actie zijn in totaal drie mo-
torcrossers aangehouden uit  de ge-
meenten Boekel en Middelbeers. De 
motorrijders zijn bekeurd voor het 
illegaal crossen in het natuurgebied 
en het negeren van het stopteken. 
De groep motorcrossers bestond uit 
ongeveer acht motoren, waarvan de 
overige het hazenpad hebben geko-
zen. De komende maanden zullen er 
in de regio Brabant-Noord nog ver-
schillende motorcrossacties gehou-
den worden met de samenwerkende 

partners in het buitengebied.

De actie van het regionale hand-
havingsteam is een van de vele ac-
ties die het afgelopen jaar hebben 
plaatsgevonden. En met succes. In 
het afgelopen jaar zijn talrijke over-
tredingen gesignaleerd. In veel ge-
vallen kon proces-verbaal worden 
opgemaakt.

Alert
Doeltreffend en succesvol optre-
den is ook precies het doel van de 
samenwerking tussen provincie, ge-
meenten, politie, waterschappen, 
Nederlandse Voedsel en Waren Au-
toriteit (NVWA) en terreinbeheer-
ders in regionale teams. Daarvan 
bestaan er drie: Brabant Zuidoost, 
Noord en Midden-West. Een regio-
naal team gaat zelf op onderzoek. 
Maar met hulp van alerte burgers 
is de kans op een treffer vele malen 
groter. Vandaar dat de organisaties 

de Brabantse burger oproepen toch 
vooral alert te zijn en melding te ma-
ken van verdachte situaties in het 
buitengebied.

Bellen
Nu de mistoestanden binnen uw ge-
meente worden aangepakt vraagt 
het regionale handhavingsteam ie-
dereen het buitengebied in de gaten 
te blijven houden. Wie denkt dat 
er iets niet in de haak is, kan tegen 
lokaal tarief bellen met het speciale 
telefoonnummer 0900 - 996 54 32. 
Tip:  voeg het nummer toe aan uw 
contactpersonen van uw mobieltje. 
De melding gaat direct naar een van 
de instanties die samenwerken in het 
handhavingsteam in deze regio. Dat 
trekt er vervolgens op uit met het 
doel de orde te herstellen en indien 
mogelijk de overtreder te beboeten.

Kijk voor meer informatie op 
www.brabant.nl/samensterk

CDA
Maandag 29 oktober is er weer 
een achterbanoverleg van CDA 
Rooi. Locatie: Zalencentrum de 
Beckart, Nijnsel,  Aanvang 20.00 
uur. Deze avond staat in het te-
ken van begroting en accommo-
datiebeleid.

Zondag 28 oktober Paranormale 
beurs in Meerschot
In wijkcentrum Meerschot, Hei-
straat 22 is zondag 28 oktober 
weer een paranormale beurs. Er 
zullen verschillende mediums 
aanwezig zijn die in diverse disci-
plines actief zijn.

Men kan er terecht voor kaartleg-
ging, invoelen via voorwerpen of 
foto’s, contact leggen met over-
ledenen, handlezen, behandeling 
met oorkaarsen. Communicatie 
met dieren, intuïtief  tekenen, 

engelenkaarten, tarotkaarten en 
pendelstenen. Ook zijn er specia-
listen in ondermeer Reikie en voet-
reflexmassage. De prijs per consult 
is € 5,00.

Verder is er een verkoopstand in-
gericht waar tegen een schappe-
lijke prijs snuisterijen, wierook, en 
mineralen te koop zijn. De beurs 
wordt gehouden van 11.00 tot 
17.00 uur, de toegang is gratis en 
voor iedereen toegankelijk.

Concert Nos Jungit Apollo in Zijtaart 
Op zondag 28 oktober heeft Fan-
fare Nos Jungit Apollo uit St. Oe-
denrode een uitwisselingsconcert 
met Fanfare St. Cecilia uit Zijtaart.

Op zondag 11 november neemt 
Fanfare St. Cecilia deel aan het 
bondsconcours voor muziekver-
enigingen in Zaandam. Eens in de 
vier jaar gaat de fanfare op con-
cours om te toetsen of ze haar 
plaats in de 1e Divisie nog steeds 
verdiend.
Een eerste try-out was op zaterdag 
13 oktober in ’t Hazzo in Waalre, 

waar samen met de Koninklijke 
Harmonie Phileutonia uit Eindho-
ven een uitwisseling plaatsvond.
 
Het volgende concert, op zondag 
28 oktober, is dichterbij, namelijk 
in Zijtaart zelf. In een gezamen-
lijk concert met Fanfare Nos Jun-
git Apollo uit St. Oedenrode zal 
het concoursprogramma aan het 
publiek worden gepresenteerd in 
Dorpshuis het Klooster. Aanvang 
14.00 uur. De entree is gratis. Wij 
nodigen u uit om naar dit concert 
te komen kijken en luisteren.

Werkzaamheden Lieshoutseweg 
begonnen

De werkzaamheden voor het LOG 
Jekschot zijn afgelopen maandag 
begonnen. Aannemer Heijmans 
Wegen uit Eindhoven heeft de 
start gemaakt met reconstructie 
van de kruising van de Lieshoutse-
weg met de Weievenseweg. Op 
deze plaats komt een baansplitsing 
zodat fietsers de weg in twee keer 
over kunnen steken. Het is de be-
doeling dat de Lieshoutseweg zon-
dag 4 november weer open is. Het 

autoverkeer van en naar Lieshout 
wordt via Son en Zijtaart omgeleid.

Sprankelend programma rondom 
Nederland Leest bij Bibliotheek 
de Meierij
De maand november staat in het 
teken van angst, dreiging, verraad, 
illusie, werkelijkheid, goed en 
slecht. Wat is echt en wat is niet 
echt in een wereld die maakbaar is. 
De donkere kamer van Damokles 
van Willem Frederik Hermans is 
het uitganspunt geweest voor deze 
thema’s en staat centraal tijdens 
Nederland Leest 2012. Bibliotheek 
de Meierij ontwikkelde samen met 
anderen een interessant en prik-
kelend programma met voor ieder 
wat wils: film, filosofie of praten 
over verhalen met een bakje koffie.

Verhaal te ruil
Regelmatig komen er bezoekers 

in onze bibliotheken, met tassen 
vol boeken, die zij niet meer nodig 
hebben. Fijn, als een verhaal door-
gegeven kan worden. Daarom 
wordt november de maand van de 
ruilbibliotheek. Heeft u thuis een 
boek dat u niet meer leest, maar 
wel de moeite waard vindt om 
met anderen te delen? Doneer het 
boek de gehele maand november 
aan de tijdelijke ruilbibliotheek in 
elke bieblocatie van de Meierij. 
Het mooie is dat u er een nieuw 
verhaal voor terug krijgt! U kunt 
namelijk een ander boek uit de 
ruilbibliotheek kiezen en mee naar 
huis nemen. Een ‘nieuw’ boek kost 
u dus helemaal niets.  

Concert Wij Gaan Naar Dakar succesvol verlopen
Nog een paar weken en de jongens 
van Wij Gaan Naar Dakar – met 
de Rooienaren Dirk Latijnhouwers 
en Luke Lathouwers -  stappen in 
hun jeep om koers te zetten rich-
ting Afrika. Ze maken de trip voor 
een goed doel en om extra geld in 
te zamelen. Afgelopen donderdag 
hielden ze een benefietconcert 
in de Technische Universiteit van 
Eindhoven. Het was een heel mooi 
feest. Vooral het optreden van de 
bekende rapper Sef was goed; vol 
humor en met een aantal nieuwe 
nummers. In totaal brachten zo’n 
250 mensen een bezoek en in de 
avond waren er 150 mensen bin-
nen. Frietfeest heeft van 16.00 tot 
00.00 uur zorggedragen voor het 
eten, waarbij de gehele opbrengt 
voor de Stichting was. De to-
tale inkomsten van de avond was 
2413,50 euro.

foto: Bram Berkien

Werkzaamheden tijdens Herfstperiode

Sint-Oedenrode centrum en omstre-
ken zijn weer in warme herfstkleuren 
gehuld. Het najaar heeft er onder 
andere voor gezorgd dat de straten 
bezaaid liggen met blaadjes in rode, 
bruine en gele tinten. De gemeente-

werkers zijn weer hard aan het werk 
om het dorp spik en span te krijgen 
en het dorp zoveel mogelijk bladvrij 
te houden. De komende tijd zal het 
dorp het toneel zijn voor bladblazers 
en veegmachines. 

TV meierij vraagt vrijwilligers
Kom jij het 
team van 
TV meierij 
versterken? 
G e v r a a g d : 
een enthou-

siaste interviewer, een weer-
man/ -vrouw en een cameraman/ 
-vrouw. 

Als interviewer heb je interesse 
in de Rooise samenleving en is 

het goed uitdrukken van jezelf in 
woord en geschrift een vereiste. 
Werk je liever achter de scher-
men? Als weerman/ -vrouw pas 
je dagelijks de weersvoorspellin-
gen aan op de kabelkrant en de 
website van TV meierij. De werk-
zaamheden van de cameraman/ 
-vrouw zijn uitgebreider. Dit vari-
eert van filmen voor het tweewe-
kelijkse Rondje Rooi, meewerken 
aan filmproducties, camerawerk 

tijdens (semi-)live uitzendingen 
tot het monteren van filmmateri-
aal. Je wordt begeleid door erva-
ren cameramensen en een interne 
training is mogelijk.
Wilt u zich aanmelden of meer 
informatie, neem contact op 
met het vrijwilligerssteunppunt: 
Femke Broeders, 0413-476149, 
f.broeders@welzijnsalus.nl of 
www.welzijnsalus.nl
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Snel eten verhoogd de kans op overgewicht. Dat is natuurlijk niet 
helemaal nieuw, maar door diverse onderzoeken uit Amerika en Ja-
pan is het nu ook nog eens bewezen.  Hoe komt dat nou eigenlijk dat 
de schransers onder ons meer kans lopen om een buikje te kweken? 
Wanneer je snel eet,  treedt er minder snel verzadiging op. Het duurt 
even voor je vol zit. 

Dat is trouwens bij iedereen het geval hoor. Je maag geeft  pas na 15 
tot 20 minuten een seintje aan je hersenen dat je genoeg hebt gege-
ten. Blijf je maar eten, dan zul je dus vaak met een vol gevoel zitten, je 
maag kan jou letterlijk niet meer bijhouden. De kans dat je jezelf over-
eet wordt ook nog eens versterkt door het eten van veel verzadigde 
vetten en koolhydraten. Dit zou komen doordat dit ongezonde voed-
sel de signalen van eetlust juist doet toenemen, volgens de universiteit 
van Wisconsin die dit onderzoek hebben uitgevoerd.

Snel eten is je vaak als kind al aangeleerd. Ouders hebben er een lek-
ker tempo in, de kinderen moeten mee. Vandaar ook dat je vaak ziet 
dat ouders en kinderen (ook op latere leeftijd) hetzelfde eettempo 
hebben. Nederlanders, Zweden en Britten eten volgens de onderzoe-
kers gemiddeld erg snel. Mensen in landen rondom de Middellandse 
zee nemen vaak iets meer tijd voor hun maaltijden. Dit lijkt beter voor 
de gezondheid. 

Om langzamer te leren eten zijn er een aantal tips waar je gebruik van 
kunt maken: Eet met mes en vork. Je eten naar binnen laden met al-
leen  een vork, is vanaf nu verleden tijd. Pak pas een nieuwe hap als je 
mond leeg is. Leg na elke hap je mes en vork even neer, eet je mond 
leeg en pak dan pas een nieuwe hap. Succes, dat wordt ouderwets  
genieten van je eten!!

In Balans...
Column door:
Kim Rijkers

Vlug, vlug, vlug

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

Helikopter
De bomen zijn klaar voor het najaar. 
Ze laten niet alleen hun bladeren val-
len, ze zijn pas gesnoeid met een he-
licopter. Dat is indrukwekkend.. Niet alleen al dat geluid (kan 
je vergelijken met het geluid van een traumahelicopter). Onder 
aan de helicopter hangen 10 zaagbladen die het werk doen, een 
echt precisiewerkje.

Waarom doen ze dit?? Om de eenvoudige reden. Ze hebben 
veel geleerd van storm “Dagmar” en de vele sneeuw die er 
gaat vallen, deze sneeuw ligt er gemiddeld een half jaar. Bomen 
gaan dan doorhangen door dat vele gewicht. Wel heel mooi al 
die kleine boompjes die voor je buigen. Ook de grote bomen 
hangen dan door, soms tot op de elektriciteitsleidingen die zich 
hier boven de grond bevinden. Niet echt de bedoeling en ook 
heel vervelend als je zonder stroom komt te zitten.

Op z’n Zweeds....
Hej då och vi ses!!
Hetty van der Heijden – Hulsen
Jannesland – Stöde – Zweden.

Luch
tpo

st

Foto 1: Zo sta je te kijken en heb je een hele boom.
Foto 2: Het volgende moment heb je gewoon een halve boom.

Lezing: 'Van lust spot en zinnelijk genot'
Het bestuur van de heemkundige 
kring “De Oude vrijheid” heeft de 
heer P.van Hees uit Hilvarenbeek 
uitgenodigd voor zijn lezing: “Van 
lust, spot en zinnelijk genot”

In de voordracht wordt een 
bloemlezing gegeven over de ver-
schillende literaire genres uit de 
middeleeuwse literatuur, waarbij 
de nadruk ligt op de kluchtige ver-
halen de z.g.boerden en de meer 
moraliserende sproken, kortom op 

de schelmenverhalen van de late 
Middeleeuwen. Deze boerden en 
sproken ontstonden onder invloed 
van het felle en kleurrijke leven 
van alle rangen en standen der 
laatmiddeleeuwse bevolking.

De spreker maakt een vergelijking 
tussen de literatuur uit de vroege 
Middeleeuwen met zijn Maria-mira-
kelen, de lof-en klaagzangen ener-
zijds en de literaire stroming uit de 
late Middeleeuwen, de boerden, de 

sproken en de fabliaux anderzijds. In 
het dagelijks leven van de Middel-
eeuwer ontbrak het niet aan levens-
kunst. Niets menselijks was de mid-
deleeuwer vreemd.  De voordracht 
verhaalt over het zinnelijk genieten 
van alle rangen en standen van boe-
ren, burgers en buitenlui, uit dit zin-
derende tijdperk. Deze voordracht 
van de heer van Hees is op woens-
dag 31 oktober a.s. In de Knopto-
renkerk en begint om 20.00 uur. 
Breng gerust een introducé mee.

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

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

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

De hippietijd wordt weer hip met de nieuwe Musical Hair

De musical Hair is over een paar 
maanden te bewonderen in diver-
setheaters in de regio. BMTeens 
van Brabants Muziek Theater 
Schijndel, isdruk in de voorberei-
ding om de musicalin te studeren. 
Tussen de 34 jongeren in de musi-
calgroepzijn ook twee Rooise da-
mes gecast, namelijk Mily Jansen 
en Nadia van Aalst. Zij staken hun 
enthousiasme niet onder stoelen 
of banken en vertelden met een 
glimlach op hun gezicht over de 
aankomende musical. Speciaal 
voor DeMooiRooiKrant lichtten zij 
een tipje op van de sluier. 

Een paar kernwoorden die de mu-
sical omschrijft zijn onder andere 
peace,gezelschap, het samen zijn, 
drugs, flowerpower en eigenlijk 
alles wat bij de hippietijd komt 
kijken. Hair vertelt het verhaal 
over een groep jonge mensen die 
samen een “tribe” vormen. (een 
hechte groep red.) Ze willen een 
nieuwe weg bewandelen en de 
wereld veranderen, waarna ze de 
handen ineenslaan om te proteste-
ren met zang en dans. “Het is heel 
grappig om nu terug te kijken naar 
de tijd van de hippies, het is heel 
anders en ze hadden andere ge-
bruiken dan nu”, vertelt Mily.

Voor beiden was het de eerste keer 
dat ze deelnamen aan een auditie, 
de reactie was dan ook heftig toen 
ze hoorden dat ze gecast waren. 
“Waar ben ik aan begonnen? 
Dacht ik, toen ik voor de tweede 
ronde op auditie mocht komen. 
Maar ik vind het echt héél leuk en 
ik ben blij dat ik dit mee mag ma-

ken”, lacht Mily. Uit verschillende 
regio’s hebben jongeren auditie 
gedaan om een plekje in het ge-
zelschap te bemachtigen. Aan de 
audities mag iedereen mee doen, 
waardoor de jury na elke deelne-
mer een beeld heeft van wie in 
welke rol past en wie al dan niet 
geschikt is voor de musical. Bij de 
eerste auditieronde wordt er ge-
cast voor een rol in het stuk, de 
ronde die er op volgt gaat over de 
verdeling van de hoofdrollen. Uit 
de vele audities hebben uiteindelijk 
45 muzikale jongeren een plaats 
gekregen in de musicalgroep, 
waaronder twee Rooise dames. 
Milly: “Ik durfde in het begin vrij 
weinig en ik vond het best wel eng 
om te zingen voor anderen, maar 
ik ben er achter gekomen dat het 
supergezellig is en dat er een hech-

te groep ontstaat. We zijn echt 
naar elkaar toegegroeid.”  Nadia 
vult aan “Je staat nooit alleen op 
het podium. We hebben met z’n 
allen heel hard gewerkt aan deze 
musical, dus je leert ook heel veel 
van elkaar.”

Een musical ontstaat natuurlijk 
nooit vanzelf, daar gaat een voor-
bereidingsperiode aan vooraf. Na-
dia: “Nog niet iedereen had de 
film gezien, dus we hadden eerst 
een filmavond gehouden, zo leer-

den we de verhaallijn een beetje 
kennen.”  “De musical is alleen 
niet hetzelfde als de film”, zegt 
haar vriendin. “We hebben er veel 
bij bedacht en er een eigen inter-
pretatie aan gegeven.” De repe-
tities zijn vanaf medio maart be-
gonnen en er wordt één keer per 
week druk geoefend om alles in te 
studeren. Er komen naast de lied-
jes, dans en monologen heel veel 
details bij kijken. De musical Hair, 
opgevoerd door BMTeens is ge-
heel in een modern jasje gestoken 
en er wordt met enthousiasme aan 
gewerkt, wat straks ook terug te 
zien zal zijn op het podium. 

Als je denkt dat het een standaard 
musical is, heb je het goed mis. 
“Het heeft echt iets bijzonders en 
hij is zó leuk”, lacht Mily. “De mo-
nologen zijn in het Nederlands, tij-
dens het optreden is er een live or-
kest aanwezig en de liedjes worden 
in het Engels gezongen. Dat wij dat 
geluid met z’n allen kunnen maken 
had ik niet verwacht, echt wow.” 
Deze professionele jongerenmusi-
cal mag je gewoonweg niet missen 
en is zeker de moeite waard om te 
bekijken.“We willen met z’n allen 
een topstuk neerzetten”,besluiten 
de fanatiekelingen.

Tickets zijn te bestellen via de in-
ternetsites van de schouwburgen 
of via www.brabantsmuziekthe-
ater.nl en kosten twintig euro 
per stuk. Wil je meer weten over 
BMTeens? Volg dan de groep op 
Facebook, waar je dagelijks op 
de hoogte wordt gehouden van 
nieuwe updates, leuke nieuwtjes, 
foto’s en previews. 

Musical Hair is op onderstaande 
data’s en schouwburgen te zien:
Zaterdag 23 februari 2013 
De Blauwe Kei te Veghel
Vrijdag 1 maart 2013
Tiliander te Oisterwijk
Zaterdag 9 maart 2013 
Perron 3 te Rosmalen
Vrijdag 15 maart 2013 
De Eendracht te Gemert
Zaterdag 23 maart 2013 
De Schalm te Veldhoven

Nadia (l) en Mily uit Sint-Oedenrode doen mee aan de musical Hair

“DAT WIJ DAT GELUID MET Z’N ALLEN 
KUNNEN MAKEN HAD IK NIET 

VERWACHT, ECHT WOW”

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

Alfred Nobelstraat 6, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-479104 www.autochristiano.nl

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

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

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs
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Bergmans Jeanshouse, Nieuwstraat 4, Son en Breugel. 0499-460738 
www.bergmansjeanshouse.nl

Blaasmuziek Plus - “Oktoberfeest Nijnsel”

Zoals ieder jaar op de laatste za-
terdag van oktober organiseert Ti-
onavrienden in samenwerking met 
Blaaskapel Tiona haar muziekavond 
onder de naam Blaasmuziek Plus. 
Een muzikaal evenement waar de 
luisteraars graag naar toe komen. 
Een Muziekfeest met naast muziek 
van Blaaskapel Tiona een keur aan 
artiesten. Dit jaar wordt het een 
echte Duitse Avond met als titel 
“Oktoberfeest Nijnsel”. Een avond 
geënt op de Duitse Oktoberfesten. 

Tionavrienden heeft hiervoor de 
volgende artiesten in huis gehaald: 
Accordeonist Niels Swinkels, ”De 
Nünentaler Schürzenjäger” en 
“Sandra en Marco” een muzikaal 
duo dat de stemming er flink in zal 
brengen met bekende Duitse schla-
gers welke iedereen ongetwijfeld zal 

herkennen. Op een avond als deze 
zal niets u tegenhouden uit volle 
borst mee te zingen!  

Blaaskapel Tiona gaat deze avond 
openen en zal uitsluitend Duitse 
nummers ten gehore brengen zoals, 
Du, La Montanara en Mama Leone. 
Deze nummers zijn verdeeld over 
drie muziekblokken en variëren van 
feestmuziek tot romantische mee-
deiners. De muziek die Blaaskapel 
Tiona ten gehore zal brengen zal 
voor jong en oud zeer herkenbaar 
zijn. Tussen deze muziekblokken 
door treden Sandra en Marco voor 
u op.
Sandra en Marco zijn sinds 2005 
samen op het podium te bewonde-
ren. Een uitgebreid repertoire zorgt 
er dan ook voor dat ze op elk soort 
feest de muziek kunnen zingen 

die gevraagd wordt, of het nu top 
40, Nederlands- Duitstalig of disco 
is. Sinds oktober 2010 hebben ze 
hun nieuwe cd “doezende sterre” 
gepresenteerd met Limburgse en 
Duitstalige liedjes. Verder hebben ze 
aan vele andere producties hun me-
dewerking verleend. Hun optredens 
bestaan uit vele gezellige meezin-
gers. Ze hebben hun altijd gezellige 
Limburgstalig repertoire uitgebreid 
en beide de muziek opgepakt die ze 
solo ook al zongen. Dit doen ze nu 
als duo.  

Blaaskapel Tiona zal samen met San-
dra en Marco de zaal in goede stem-
ming  brengen zodat  ”De Nünen-
taler Schürzenjäger” Blaasmuziek 
Plus tot een echt Oktoberfeest kun-
nen maken.  Deze 4-mansformatie  
verzorgt live Apres Ski muziek, voor 
feesten, partijen, bruiloften, perso-
neelsfeesten, maar vooral voor een 
Apres Ski themafeest, Duitse avond, 
Schlagerfestival, Oktoberfest, Tiro-
leravond of Bierfeest . Dit enthou-
siaste gezelschap is er klaar voor 
om het publiek te laten meezingen 
op bekende hits van  Jurgen Mar-
cus, Udo Jurgens, Zillertaler Schür-
zenjäger, Heino, Peter Maffay, Die 
Jungen Klostertaler, Markus Becker 
en Peter Wackel. ”De Nünentaler 
Schürzenjäger” hebben bewezen 
dat ze een geweldig feest bouwen 
en staan garant voor een geweldige 
afsluiting van deze avond.         
       
De zaal gaat open om 19:00 uur en 
de entree bedraagt € 3,00 inclusief 
garderobe. Natuurlijk zullen onze 
vroege bezoekers muzikaal welkom 
worden geheten door een echte en-
tertainer. Dit jaar zal Niels Swinkels 
uit Uden u muzikaal begroeten en 
u tot 20:00 uur vermaken met zijn 
accordeonspel.
Graag tot zaterdagavond 27 okto-
ber  ’t Leeuwke te Nijnsel 

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

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

bladblazer najaar 12  Mooi Rooi - Nuenense krant.indd   1 10/17/2012   11:16:00 AM

Keukens met Klasse!

www.vandenboomkeukens.nl
Ekkersrijt 2004 

5692 BA Son

0499 - 47 53 81 

Kom 

eens kijken 

in onze 

showroom

Maak Kennis met een 

Keukenspecialist welke

anders is dan andere. 

Kwaliteit, Kreativiteit 

en uiterste Zorg zijn 

uw Zekerheden voor 

jarenlang kookplezier 

tegen een eerlijke prijs.

Keukens 
Renovatie 

Tegels 
Laminaat

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

tapperij en eeterij d  n dommel 

Presenteert:

As zondag 28 oktober vanaf 19.00 uur

De Rooise Rockband

 LOAD 
Live in d n Dommel.

zondag 4 november vanaf 19.00 uur 
zanger Dennis Benedict
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Schilderijen van Joke van de Ven in de bibliotheek

Van 29 oktober tot en met 10 de-
cember 2012 is er in de biblio-
theek in Sint-Oedenrode een se-
lectie van de schilderijen van Joke 
van de Ven-van Riessen te zien. 
Het is voor de eerste keer dat 
Joke, die uit Den Dungen komt, 

in Sint-Oedenrode haar werk ten-
toonstelt.  

Joke schildert sinds 1993 en be-
schouwt zich als autodidact, hoe-
wel zij in het begin ook lessen 
heeft gevolgd aan het Pieter Breu-

gel Instituut in Veghel. 
Toen ze nog voornamelijk figura-
tief schilderde, waren haar onder-
werpen meestal heel herkenbaar: 
van de stillevens die er in huis zo-
maar ineens kunnen zijn tot wat 
de tuin elk seizoen weer biedt; van 
de taferelen van het platteland tot 
de Waddeneilanden; van bloemen 
tot landschappen en van de katten 
thuis tot de stoffelijke overschot-
ten van hun prooien. 

Ook uit deze periode wordt in de 
bibliotheek werk tentoongesteld. 
De laatste jaren laat Joke in toene-
mende mate abstractie toe in haar 
onderwerpkeuze. Het gebruikte 
materiaal is vrijwel altijd olie- of 
acrylverf op doek, schilders board 
of paneel. Joke werkt ook in op-
dracht.

Het werk van Joke van de Ven is 
gratis te bezichtigen tijdens ope-
ningsuren van de bibliotheek. 
Meer informatie: 
www.jokevanriessen.nl.  

Workshop ‘In veilige handen’
Het programma ‘In veilige handen’ 
is ontwikkeld om grensoverschrij-
dend gedrag naar jongeren in het 
vrijwilligerswerk tijdig te signaleren 
en te voorkomen. Op donderdag 
8 november 2012 organiseren de 
gezamenlijke Steunpunten Vrijwil-
ligerswerk van BWI Het Palet en 
Welzijn Salus de workshop ‘In vei-
lige handen’. 

In het kader van ondersteuning aan 
verenigingen en vrijwilligersorgani-
saties wordt stilgestaan bij de vraag 
hoe grensoverschrijdend gedrag naar 
minderjarigen in het vrijwilligerswerk 
kan worden gesignaleerd en voorko-
men. Deze workshop is van 19.30 tot 
22.00 uur in Mariëndael, Laan van 
Henkenshage 2 in Sint-Oedenrode.
Organisaties die eerder deelnamen 
aan deze workshop vertelden dat zij 
daardoor goede handreikingen had-
den gekregen; voor hun organisatie 
had het meteen een meerwaarde.
Wat gebeurt er, als er sprake is van 
grensoverschrijdend gedrag of van 
ongewenst gedrag? Wanneer noe-
men we iets grensoverschrijdend? 

Wat doet een organisatie, wanneer 
er iemand geplaagd of gepest wordt. 
Is er voldoende aandacht of iedereen 
in eenzelfde mate kan meedoen? 
Wat moet een organisatie doen, 
wanneer er tegen alle goede bedoe-
lingen in toch iets gebeurt, wat niet 
wenselijk of toelaatbaar is?
De workshop gaat met name over 
werken met en voor jongeren in het 
vrijwilligerswerk. Daarom is deze 
vooral bedoeld voor vrijwilligers en 
besturen van sportverenigingen, 
stichtingen, vrijwilligersorganisaties 
en maatschappelijke organisaties die 
met jonge vrijwilligers werken. Dat 
geldt zeker ook voor hen, die zich in-
zetten voor Maatschappelijke Stages.

Aanmelden kan tot 1 november 
2012. Voor vragen en aanmeldin-
gen kunt u mailen (vrijwilligers-
werk@bwihetpalet.nl) of bellen 
(073-5441419) naar het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk van BWI Het Palet 
onder vermelding van naam, organi-
satie, contactgegevens en het aantal 
personen. Deelname is gratis!

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

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

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

Guntlisbergen ADC Best
De meest complete woonwinkel van Nederland

Guntlisbergen

A D C Best
6000 m2

De meest complete woonwinkel van Nederland
Antiek Design Centre

De Brabantse muziekgroep Van Ons End die goan 
An Toffel
Na alweer bijna 20  jaar lang de 
liederentafel te hebben georgani-
seerd (startend in oktober) zijn wij 
dit jaar door omstandigheden ge-
noodzaakt dit te verschuiven naar 
januari 2013.

Ook zijn we bezig om deze gezel-

lige middagen een iets andere in-
vulling te geven. Vandaar dat we 
ook de naam veranderd hebben. 
In plaats van de Brabantse liede-
rentafel heet het nu voortaan op 
z’n Brabants  An Toffel. Dit alles in 
samenwerking  met café cafetaria 
de Dorpsherberg te Olland. Voor-

op blijft natuurlijk de gezelligheid 
en de muziek van de Brabantse 
muziekgroep Van Ons End en via 
het open podia de andere gasten. 
Wij van Van Ons End houden u op 
de hoogte en hopen u allen in ja-
nuari weer te zien in café cafetaria 
de Dorpsherberg in Olland.

Actueel, grappig en scherpzinning

MiK Pieter Brueghel en De Blauwe Kei bieden gratis 
cabaretworkshop aan
Meestal actueel, vaak grappig en 
altijd scherpzinnig; dat is cabaret! 
Logisch dus, dat deze theatervorm 
bij jong en oud razend populair is. 
Voorafgaande aan de voorronde 
van cabaretfestival Cameretten 
2012, op 17 november te zien in 
het Veghelse theater De Blauwe 
Kei, biedt MiK Pieter Brueghel 
samen met het theater een gratis 
workshop cabaret & kleinkunst 
aan, verzorgd door cabaretière en 
MiK-docente Kiki Schippers.

Gratis workshop
Grappig zijn? Mag, maar niet no-
dig! Kunnen zingen? Hoeft niet 
per se! Wat echt nodig is om ca-
baret te maken is de drang om 
te ontdekken welk verhaal je te 
vertellen hebt. Tijdens een korte 
workshop vertelt Kiki Schippers 

over het inhoudelijk vormgeven 
van je verhaal, stemgebruik, podi-
umpresentatie en contact maken 
met het publiek. In korte oefenin-
gen gaan de deelnemers ook zelf 
aan de slag. Na een bezoek aan 
‘Cameretten 2012’ wordt met el-
kaar nog even nagepraat over ‘wat 
gezien’ en ‘hoe geïnspireerd’. Een 
avondvullende topavond!

Volledig avondprogramma
19.15-20.00 uur: Workshop onder 
leiding van Kiki Schippers - Kleine 
Zaal van De Blauwe Kei
20.15 uur: Aanvang voorstelling 
‘Cameretten 2012’ - Bierens The-
aterzaal van De Blauwe Kei
Circa 22.30 uur: Terugblik en na-
babbel met Kiki Schippers - Kleine 
Zaal van De Blauwe Kei

Deelname aan de workshop is gra-
tis. Deelnemers betalen enkel de 
kosten van de voorstelling. Deze 
bedragen € 13,50. Aanmelden kan 
via MiK Pieter Brueghel  - www.
pieterbrueghel.nl / 0413-365675.

Vervolgworkshop cabaret en klein-
kunst
De cabaretsmaak te pakken? MiK 
Pieter Brueghel organiseert deze 
winter een korte workshop caba-
ret en kleinkunst voor deelnemers 
vanaf 16 jaar, verzorgd door Kiki 
Schippers. Een unieke gelegen-
heid om in vijf bijeenkomsten te 
ontdekken hoe actueel, grappig en 
scherpzinnig u nu eigenlijk bent!
Workshopdata: Woensdagavond 
12 en 19 december 2012 en 9, 16 
en 23 januari 2013
Tijdstip: 20.00-22.00 uur

Nieuw in ons programma:

Tractor met 
landbouwfrees.

Wilhelminastraat 20c | 5738 AE Mariahout | 0499 - 42 21 26
www.haroldvereijken.nl
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Onlangs maakten wij een  dubbel-CD met daarop 35 liedjes over Rooi. 
Dit was één van de onderdelen van het omvangrijke project: Roemrijk 
Rooi. Het eerste gedeelte was het boek en aan het derde onderdeel, de 
Rooise Roemrijk Rooi Revue, wordt momenteel hard gewerkt. Waar-
schijnlijk zal die gezien en gehoord kunnen worden in oktober 2013.
Het zou leuk zijn als die liedjes van de CD ook gebruikt werden door 
de Rooienaren, bijvoorbeeld door de diverse koren, TV meierij, horeca,  
meezingmiddagen bij Odendael  enz.. Nauwelijks hoor je ze. Nu de tijd 
van Kerst en Sint er weer aan komt, is het een idee om deze liedjes mee 
te nemen in de programmering van de muziek die altijd door Rooi klinkt, 
via de boxen van Rooi 2000. 
Misschien ben ik wel weer iets te enthousiast. Onlangs heb ik geklaagd 
over Omroep Brabant; deze zender laat nog nauwelijks hun eigen dia-
lect muziek horen. Ik vind dat onbegrijpelijk, maar misschien hebben ze 
ook wel gelijk dat het niet meer van deze tijd is. Zij kijken door de ogen 
van de mensen die daar nu werken en ik moet zeggen: het heeft wel een 
heel groot “harde G gehalte “ en daar kan ik me heerlijk aan ergeren. 
Het lijkt er op dat wij blij moeten zijn met hen, terwijl ik denk dat ze blij 
moeten zijn met de luisteraars.  Ach misschien ben ik wel wat te ouder-
wets…… De CD’s zijn trouwens nog te koop bij Roxs Elelectro.
En als je denkt: wat een geklaag, dan moet je maar denken: “…es de pas-
toors nie mir vraoge en de boeren ie mir klaoge, dan is ‘t…’t end der daoge

Rois Praotje
Rois Praotje

Column door: Nico van de Wetering   

Te weinig Rooise muziek te horen

Jaap Scholten leest voor uit Kameraad Baron

Schrijver Jaap Scholten was vorige 
week dinsdag de allereerste die dit 
nieuwe cultuurseizoen een literai-
re lezing gaf. Uitgenodigd door het 
Roois Kultuur Kontakt, Bibliotheek 
en boekhandel ’t Paperas deed hij 
dat in kasteel Henkenshage. Het 
bleek een voortreffelijke keuze. 
Jaap Scholten (1963) is de schrij-
ver van veel geprezen romans als 
Tachtig, Morgenster, De Wet van 
Spengler en Kameraad Baron.

Zijn boek Kameraad Baron stond 
deze avond centraal, want met dit 
boek heeft Jaap Scholten in 2011 
de Libris Geschiedenis Prijs gewon-
nen. Het boek gaat over de onder-
gang van een Transsylvaanse aris-
tocratische familie. (Transsylvanie 
was vroeger een zelfstandig land, 
later een deel van het Koninkrijk 

Hongarije en werd in 
1918 toegewezen aan 
Roemenie)

Het kasteel Henkensha-
ge was deze avond, 
eenvoudig, maar mooi 
verlicht en bij binnenkomst in de 
kasteelhal werd je verwelkomd 
door Hongaarse accordeon muziek 
van het duo Olivia, Brechje van den 
Brand en Marie van den Heuvel. 
Jaap Scholten woont nu in Buda-
pest en via zijn adellijke Hongaarse 
vrouw is hij goed bekend met het 
Hongaarse aristocratische milieu. 
Hij praatte daar met oude adellijke 
vrienden van de familie van zijn 
vrouw en jonge aristocraten. De 
verhalen die hij van hen hoorde, 
schreef hij op en zijn nu te lezen in 
zijn boek Kameraad Baron. 

De schrijver begon, nadat hij ver-
welkomd was, voor te lezen uit 
zijn boek en allengs werd het stil-
ler in de kasteelzaal. De bezoekers 
(ongeveer 70) hoorden van hem 
hoe de ondergang van deze adel-
lijke families tot stand kwam. Hij 
bleef voorlezen tot de pauze, die 
muzikaal werd opgeluisterd door 
het accordeon duo Olivia. Na de 
pauze, was er ruimte voor vragen 
over zijn literair werk. Om half elf 
was de lezing plotseling afgelopen, 
de schrijver werd hartelijk bedankt 

voor zijn komst naar Rooi en de 
aanwezigen moesten het kasteel 
uit vanwege een huisregel van de 
kasteelheer. 

“Kameraad Baron is een lyrisch 
boek, waarin de auteur ongege-
neerd zijn liefde belijdt voor het 
Transsylvaanse Landschap en de 
zijn bewondering voor de onver-
zettelijkheid van de Roemeense 
adel in communistische tijd” aldus 
een fragment uit het juryrapport 
van de Libris Geschiedenis Prijs.

Het accordeon duo Olivia verwelkomde 
het publiek met Hongaarse muziek

Jaap Scholten plaatste 
handtekeningen voor zijn fans

Huidverjonging zonder botox
Een nieuwe, veilige revolutionaire 
techniek tegen huidveroudering. 
Er zijn meerdere methoden om uw 
huid er weer jong uit te laten zien. 
Maar slechts enkelen werken op 
natuurlijke wijze en geven goede 
resultaten. 

PRP huidverjonging therapie is ge-
baseerd op gedegen wetenschap-
pelijk onderzoek en heeft goede 
resultaten. De behandeling wordt 
uitgevoerd door een plastisch chi-
rurg. Plaatjes-Rijk-Plasma (PRP) 
therapie heeft bewezen de huidtint 
en de weefselstructuur sterk te ver-
beteren. 
Het vermindert fijne lijntjes en rim-
pels door de aanmaak van collageen 
te stimuleren en de doorbloeding 
te verbeteren. PRP huidverjonging 
therapie is een van de nieuwste, 
lichaamseigen, antiveroudering, 
huidverjongingsbehandelingen.

Hoe gaat de procedure in zijn 
werk?
Plaatjes-Rijk-Plasma (PRP) bevat 
een hoge concentratie aan groei-
factoren (en regeneratie factoren) 
die van vitaal belang zijn voor 
weefselverbetering en huidver-
jonging.  Dit PRP bevat uw eigen, 
unieke geconcentreerde bloed-
plaatjes. Dit PRP is eenvoudig te 
gebruiken als injectievloeistof op 
plaatsen in het gezicht, de nek, het 
decolleté, de handen en andere 
huidgebieden die men wenst te re-
vitaliseren met gezichtsverjonging 
en huidverbetering als resultaat.

Welke veranderingen kunt u ver-
wachten?
PRP bevordert aanmaak van colla-
geen en verbetert de doorbloeding 
van de huid. Beide zijn belangrijke 
factoren in de huidverjongingsme-
thode. Uw huidtint en structuur 
zullen verbeteren doordat nieuwe 
collageen cellen worden gestimu-

leerd en ontwikkeld. Resultaten 
zullen na 3 – 6 weken zichtbaar 
zijn. Klinische studies hebben aan-
getoond dat het effect voortduurt 
en langer blijft bestaan dan bij an-
dere behandelingen.

Informatieavond en demonstratie
Op dinsdag, 30 oktober a.s. zal er 
bij Quatre Bras in Best een informa-
tieavond en demonstratie plaats-
vinden. Onder het genot van een 
drankje en een hapje, wordt er uit-
leg gegeven over de behandeling. 
U kunt zien hoe een behandeling 
wordt uitgevoerd door de plastische 
chirurg (werkzaam in het Catharina 
ziekenhuis in Eindhoven) en u kunt 
vragen stellen. De informatieavond 
begint om 20.00 uur. Voor meer 
informatie kijk op onze website 
www.bodyresult.nl . Voor vragen 
kunt u bellen naar een van de ves-
tigingen van Body Result  of naar 
06-40363757. Aanmelden voor de 
infoavond kan via de website.
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Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

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

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

Openingstijden

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Nieuw in Sint-Oedenrode: Sas en Tas

“Als je een tas koopt, ben je in je 
nopjes, oftewel in je sas.  Daar-
om heet mijn nieuwe winkel Sas 

en Tas”, legt Ellen van Welten 
Lederwaren uit. Ze is de eigena-
resse van de nieuwe tassen- en 

accessoire winkel aan de Heuvel 
in Sint-Oedenrode die op 15 no-
vember open gaat. 

Behalve tassen gaat Sas & Tas 
straks ook riemen, sjaals, porte-
monnees, handschoenen en nog 
veel meer accessoires verkopen.  
Ellen: “De winkel naast Welten Ju-
weliers is niet heel groot, maar het 
krijgt een open karakter. 
De mooie producten moeten mijn 
klanten naar binnen trekken. Het 
wordt zeker niet te vol, maar over-
zichtelijk en aantrekkelijk om rond 
te snuffelen.”

De merken die Sas & Tas gaat voe-
ren: Roberto d’Angelo, Cowboy-
belt, Mucho Gusto, Ferrici,  HJ de 
Rooy, Cowboybag en Bulaggi.
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Het jachtseizoen is weer geopend en dat zien we overal terug: hertenbief-
stukjes en hazenbouten liggen weer in de schappen van de supermarkten 
en groothandels, alsook het bijbehorende garnituur van stoofpeertjes en 
cranberries. De wat minder bekende of exclusievere wildsoorten vol-
gen tegen de Kerst en dat is dan ook de tijd waarin het maatschappelijk 
draagvlag vóór de jacht het grootst is. Want zeg nou zelf, eerst een groot 
bord hazenpeper naar binnen werken en daarna ’n beetje afgeven op 
“die gemene jagers”, daar trappen we niet meer in, amme hoelah!
Hoe simpel was het leven vroeger, toen de jagersman op z’n fiets met z’n 
geweer over de schouder,  aan z’n stuur een haas en fazant bungelend, 
dwars door het dorp naar huis reed, nageroepen door bedelende en ja-
loerse kennissen of vrienden. Die moesten het natuurlijk vaak afleggen 
tegen de burgemeester, de pastoor, mijnheer d’n dokter of de veldwach-
ter, die allemaal met een stukje wildbraad te vriend moesten worden 
gehouden, Corruptie is van alle tijden….
Een tijd geleden stond in deze krant een foto van een uit de kluiten 
gewassen, goed gehumeurd en heel divers gezelschap. Zo te zien een 
jachtgezelschap, waarvan het aantal lieden zonder geweer de grote 
meerderheid vormde. En zo was het ook, want het ging om de jaar-
lijkse  raadsdrijfjacht, georganiseerd door de plaatselijke meubelfabrikant 
en de bierbrouwer uit het naburige dorp, die samen het “genot van de 
jacht” in de gemeentebossen van Sint-Oedenrode hadden gepacht. Het 
origineel van deze foto is in mijn bezit en daarop zijn haarscherp de ver-
schillende deelnemers te herkennen. Te beginnen met de raadsleden: de 
gehele fractie van de Arbeiderspartij was vertegenwoordigd, alsmede de 
VVD-raadsleden, onder aanvoering van hun vrouwelijk voorzitter (com-
pleet met groen laarsjes en sjaal), dan het katholieke deel van de raad 
(zal toen nog wel KVP geheten hebben) en dan de rest van wat we Partij 
Eigenbelang zullen noemen, zo stak dat ongeveer in mekaar. Jawel, er 
waren ook jagende raadsleden, ’n stuk of drie en die droegen natuurlijk 
een geweer en dan waren er, wonder boven wonder, twee jagende pas-
toors bij uit onze gemeente, de ene groot en de ander klein. Over die 
kleine heb ik al ’n keer geschreven, maar die grote was een echte bour-
gondiër, die een papegaai had en die hij had geleerd “Proost, pastoor!” 
te zeggen, wanneer hij ’s avonds een cognacje tot zich nam. (V.S.O.P. wel 
te verstaan: Vur ‘Saovonds Opde Pastorie….) Verder zie je het complete 
college van B&W in drijverskledij, aan de zijkant de burgervader met aan 
de riem de jachthond van de gastheer. De dag moet voorspoedig zijn 
verlopen, want links en rechts bungelen nogal wat hazen en konijnen 
aan de wildrekken. Best wel knap, want tussen het drijven door wer-
den diverse grappen uitgehaald. De plaatselijke drukker/boekhandelaar 
(raadslid) was in een complot betrokken om wat pikante lectuur uit de 
verborgen schappen te leveren, dat van tevoren in een bosperceel werd 
gedumpt. Het was de bedoeling dat de kolen/olieboer (raadslid) door 
de jachtopzichter naar die plek zou worden gedirigeerd. Toen die daar 
inderdaad bij uitkwam was hij zo verbouwereerd dat alle konijnen en 
hazen hem tussen de benen glipten (dat blad moet zoiets als “De Lach” 
zijn geweest, waarin destijds nog een mooie blonde meid uit ons dorp 
in haar blote kont heeft gestaan…). Nadat iedereen royaal van wild was 
voorzien toog het gezelschap naar de brouwerij, waar de dag waardig 
werd afgesloten, dat laat zich raden! Ondanks de verschillende politieke 
kleuren werd op de terugreis eenstemmig en luid gezongen. Zo zie je 
maar: jacht verbroedert!
Noot: In mijn bezit heb ik de brieven van twee progressieve raadsleden, 
die om “principiële redenen”  bedankten voor de uitnodiging. Onderaan 
de brief staat: “Wij wensen u allen een plezierige jachtdag”. Kom daar 
nog eens om, in deze tijd.

Hazenpeper volgens Anneke Vervoort
1 hele haas of 4-6 achterbouten, 100 gram stukjes ontbijtspek
2 uien, 2 tenen knoflook, 1 dikke snee peperkoek, milde mosterd
1 fles rode Côte du Rhone, 4 goudreinetten, 2 eetl. rodewijnazijn
Snijd “het” haas in delen, smeer licht in met mosterd, peper en zout. 
Bak het ontbijtspek uit in wat boter en braad de haasdelen langzaam 
rondom aan in het spekvet. Haal uit de pan en smoor de gesnipperde 
uien en knoflook. Blus af met de azijn en rode wijn en laat even door-
koken. Doe het vlees terug in de pan, schil en snijd de goudreinet in 
stukjes en voeg toe. Laat alles 5 a 6 uur langzaam sudderen tot het 
vlees van de botten valt. Voeg halverwege de peperkoek in kleine 
stukjes toe, dit zorgt voor de binding en het kruidige zoetje. Wanneer 
de hazenpeper klaar is laat je deze afkoelen en haalt er met je vingers 
alle botjes uit. Warm op vóór het serveren en proef af met peper en 
zout. Mocht je van het haas wat bloed hebben opgevangen, roer er 
dat dan op het laatst doorheen. Drink er een glas stevige Gigondas, 
Vacqueyras of Chateauneuf du Pape bij. 

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

Drijvende raadsleden

Natuurwerkdag in De Geelders, Groene Woud 

Bomen zagen op de hei, takken-
rillen aanleggen voor kleine zoog-
dieren en amfibieën, met schopjes 
boompjes uitsteken. Het werk 
in de natuur houdt nooit op. Op 
zaterdag 3 november kunt u een 
handje helpen tijdens de Natuur-
werkdag in natuurgebied De Geel-
ders te Liempde. Jong en oud kan 
die dag werken aan het behoud en 
herstel van natuur en landschap. 
Het is eigenlijk een opknapbeurt 
van het landschap.

Natuurgebied de Geelders is een 
nat bosgebied afgewisseld met hei-
de in het Groene Woud te Liemp-
de. In de Geelders komen veel zeld-
zame planten en dieren voor. Zo 

wemelt het er van de reptielen zo-
als levendbarende hagedis en ha-
zelworm. In lente en zomer wordt 
je aangenaam verrast door de vele 
bijzondere vlinders zoals kleine ijs-
vogelvlinder, eikenpage en heide-
blauwtje die zich ophouden in de 
bosranden en op de hei. En door de 
hoge grondwaterstanden komen 
in de Geelders prachtig bloeiende 
planten voor zoals bosanemoon, 
dalkruid en slanke sleutelbloem.

De heide waar we aan de slag gaan 
tijdens Natuurwerkdag groeit dicht 
met den en berk waardoor kikkers, 
salamanders en reptielen hun leef-
gebied verliezen. Zeldzame plan-
ten zoals klokjesgentiaan en moe-

raswolfsklauw, die afhankelijk zijn 
van open bodems, worden ver-
drongen. Ook bijzondere padden-
stoelen zoals de lenteknotzwam 
komen bij een dichtgegroeide hei-
de niet meer tot bloei. Vandaar dat 
wij tijdens deze Natuurwerkdag 
graag het heidelandschap willen 
herstellen door een aantal boom-
pjes weg te zagen.

De boswachter van Staatsbosbe-
heer wil graag dat er ook veel kin-
deren komen helpen in de Geel-
ders. Vandaar dat er een compleet 
dagprogramma is speciaal voor 
kinderen. Zo kunnen kids aan de 
slag met beugelzaagjes, waterdie-
ren scheppen in een grote poel, 
op hagedissenexpeditie en tus-
sendoor met zelfgezaagde stokken 
marshmallows opwarmen rond het 
kampvuur. Na afloop ontvangen 
de kinderen van de boswachter 
een presentje.
 
Start: Zaterdag 3 november as 
Startlocatie: Parkeerplaats Sa-
vendonkseweg te Liempde nabij 
café Het Groene Woud, Kasteren-
seweg 23, Liempde Duur: 09.30-
14.30 uur Aanmelden: www.na-
tuurwerkdag.nl (lokatie Geelders, 
't Heike) Kosten: Deelname is gra-
tis Tip: draag waterdichte schoenen 
of laarzen en trek warme kleding 
aan.  Natuurwerkdag De Geelders 
wordt georganiseerd door Heem-
natuurgroep Sint Oedenrode, Na-
tuurwerkgroep Liempde en Staats-
bosbeheer.

Herfstwandeling 
De Geelders 

In de Geelders komen veel zeld-
zame planten en dieren voor. Zo 
wemelt het er van de reptielen 
zoals levendbarende hagedis en 
hazelworm. In de herfst zoeken 
zij naar een onderkomen voor 
de winter zoals onder een dikke 
boomstam of in een konijnenhol. 
Tevens vind je hier tientallen bij-
zondere paddenstoelen, zoals de 
witte knolamaniet en de wollige 
bundelzwam, in Brabant ook wel 
popelzwam genoemd omdat hij 
alleen leeft op populieren. Op de 
hei vind je behalve een bijzonder 
kleinschalig landschap het kleine 
moeraswolfsklauw en het vlees-
etende zonnedauw die beiden fel 
groen en rood afsteken tegen de 
zandige bodem.

Ga mee met de Meierijgidsen van 
Staatsbosbeheer en ontdek dit bij-
zondere natte bosgebied. Trek je 
laarzen aan en stap langs kleurrijke 
paddenstoelen en bladeren. Geniet 
van het ratelen van de vele popu-
lieren en snuif de geuren op van de 
herfst. En wellicht zie je nog een le-
vendbarende hagedis, die wegsnelt 
op zoek naar een winterverblijf.
Start: Zaterdag 27 oktober as 
Startlocatie: Parkeerplaats Staats-
bosbeheer aan de Schijndelsedijk 
te Boxtel Duur: 1-1,5 uur Aanmel-
den: hoeft niet Kosten: Deelname 
is gratis Tip: draag waterdichte 
schoenen of laarzen en trek warme 
kleding aan.  

Martinushuis
Een werkgroep heeft ideeën aangedragen voor de toekomstige be-
stemming van bovenvermeld pand. Misschien zou een nieuwe be-
stemming voor het Martinushuis gevonden kunnen worden door een 
externe deskundige in te schakelen.

Het is onbekend, of de gemeente überhaupt wel verlies lijdt op het 
onderhoud van dit pand. Mocht dit niet het geval zijn, dan is er al 
helemaal geen reden tot verkoop. Het thans overhaast verkopen van 
het pand is een slechte zaak, onder andere omdat verkoop over en-
kele jaren een veel hogere koopsom oplevert. Vanwege het feit dat de 
economie er dan waarschijnlijk beter voor staat. 

Bovendien is het feit dat er thans slechts een koper(Van Stiphout) is, 
niet bevorderlijk voor een goede opbrengst bij verkoop van het pand. 
De gemeente moet daarom meer gegadigden/kopers proberen te vin-
den door een groot makelaarskantoor (buiten Rooi!) in te schakelen 
voor de verkoop. 
Voorts bestaat er thans onzekerheid, of en zo ja, welk gedeelte van 
het pand in gebruik blijft bij de bibliotheek (hierna genoemd: de bieb).

Recente uitlatingen van Janny Stevens (van de bieb) wijzen op een 
voorkeur voor vertrek naar Mariendael (n.m.m. een slecht idee van-
wege de ligging buiten het centrum). Maar de bieb heeft nog geen 
definitieve keuze gemaakt, of zij in het pand blijft of naar elders ver-
trekt.  Zolang deze onzekerheid bestaat kan de gemeente het pand 
niet verkopen, want dan weet zij niet wat verkocht wordt, ofwel een 
pand in vrij te aanvaarden toestand, ofwel belast met een gebruiks-
recht. Overigens dient de manier van het (blijven) gebruiken van het 
pand door de bieb, tijdig voor de verkoop nauwkeurig vastgelegd te 
worden. Vage toezeggingen door de koper daarover, zijn van geen 
waarde.
Voorkomen moet worden, dat zich het volgende voordoet:
het pand wordt verkocht belast met het gebruiksrecht van de bieb, en 
korte tijd na de verkoop vertrekt de bieb alsnog naar elders. Feitelijk 
heeft de koper dan een vrij pand verkregen voor een koopprijs die 
gebaseerd is op de (lagere) waarde (lees: koopsom) van een pand 
belast met een gebruiksrecht. Hij is dan spekkoper, want niet de ge-
meente maar hij steekt het waardeverschil in zijn zak. Dit kan voorko-
men worden door een clausule in het verkoopakte op te nemen, dat 
bij vertrek van de bieb binnen een jaar na de transactie, de koper dit 
verschil alsnog moet vergoeden aan de gemeente op straffe van een 
stevige boete.

In alle gevallen moet - voordat er onomkeerbare beslissingen worden 
genomen- de gemeenteraad eisen van het College van B en W, dat er 
een taxatierapport wordt opgesteld door een taxateur als onderbou-
wing van de verkoopwaarde van het pand. Dit om te voorkomen, dat 
overheidseigendom voor een vriendenprijsje wordt weggegeven.

Lezerspodium....
Door: Mr. J.F.A. Van de Wall, 
Sint-Oedenrode.

Gespecialiseerd in: 
Volkswagen, Audi en Seat

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



Woensdag 24 oktober 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

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

MooiRooikrantDe 23
Wilde zwijnen

Een groepje puberende wilde 
zwijnen (sus scrofa) door onze 
fotograaf betrapt tijdens de maal-
tijd. Ik schat ze ongeveer een half 
jaar oud. Hun gestreepte pyjama-
kleurige geboortevacht is bijna 
verdwenen. Ze zijn direct familie 
van de talrijke malse, smakelijke 
knorrepotten in ons buitengebied. 

Wilde zwijnen komen echter in 
Rooi (nog) niet voor. Ze zijn in heel 
Nederland ongewenst, behalve op 
de Veluwe en het grensoverschrij-
dende natuurgebied de Meinweg 
bij Roermond. Overtreders wacht 
de doodstraf. Door de intensieve 
landbouw is Nederland een Lui-
lekkerland voor ze. Ze doen dan 
ook hun uiterste best om binnen 
te komen. In Drenthe, Limburg en 
bij Nijmegen steken ze regelma-
tig illegaal de grens over. In het 
Leenderbos heeft een fokker, zijn 
hobby beu, er een aantal vrij gela-
ten. In het begin kwamen ze wan-
delaars besnuffelen en schooiden 
om eten. Nadat de jacht werd ge-

opend hebben ze hun gedrag snel 
aangepast. Intussen zitten er meer 
dan honderd. Nog een illegale en 
vogelvrije troep zwijnen bevindt 
zich in de Peel. DNA onderzoek 
leert dat het familie is van de po-
pulatie bij Roermond. Officieel zijn 
ze de Maas overgezwommen en 
vervolgens naar natuurreservaat 
de Groote Peel gewandeld. Ge-
looft u het?  Ze zullen wel uitge-
zet zijn door natuurliefhebbers of 
jagers. Motieven: het is een leuk 
beest om te zien, intelligent, spec-
taculair als doelwit en smakelijk in 
de pot. Het wachten is nu tot ze 
in de Vresselse Bossen verschijnen. 
Uit oogpunt van een everzwijn 
een prima leefgebied. Schuilgele-
genheid genoeg en aan voedsel 
geen gebrek. Een goede raad aan 
liefhebbers van dit beest: bezint 
eer gij begint. Degenen die in hun 
enthousiasme illegaal edelherten 
loslieten op Terschelling werden 
veroordeeld om de kosten van 
vangen en afschieten (in totaal 
€ 46.000,-) te vergoeden. 

Avond- én ochtendwandeling in de Moerkuilen

Rondom de “Nacht van de Nacht” 
organiseert IVN Rooi niet één, maar 
twéé wandelingen. Zo kun je zelf 
de grote verschillen tussen dag en 
nacht in de natuur ervaren. 

Als je in het donker gaat wande-
len, gebruik je andere zintuigen dan 
overdag. Ben je overdag gewend 
om vooral dingen te bekijken, in het 
donker kun je ze vooral horen, rui-
ken of proeven. Je neus is dan op-
eens heel belangrijk en je smaak kan 
dan op de proef worden gesteld, je 
hoort een stuk beter…. Kortom, je 
beleeft alles heel anders dan in het 
daglicht. Schijnt de maan en is het 
niet bewolkt, dan kun je ook nog 

eens genieten van de sterren en pla-
neten aan het firmament! Je ogen 
wennen in een kwartier dusdanig 
aan het donker dat je ook zonder 
zaklamp goed kunt zien. De staaf-
jes in je ogen nemen het over van 
de kegeltjes waar je overdag mee 
kijkt en kleuren kunt zien, een heel 
bijzondere eigenschap van je ogen. 
Dieren hebben nog iets extra’s in 
hun ogen, maar we verklappen niet 
alles… dat vertellen we onderweg 
bij de Moerkuilen, want daar gaan 
we naar toe. 

We verzamelen op zaterdagavond 
27 oktober om 21.30 uur bij het 
Martinuskapelletje aan het Everse 
Akkerpad waar we starten met een 
beker warme chocolademelk en om 
ca. 24.00 zijn we weer terug. Kleding 
tip; jas en/of regenkleding, wandel-
schoenen en/of laarzen. ZAKLAM-
PEN thuis laten, des te eerder zijn je 
ogen aan het donker gewend.  

Tijdens de ochtendwandeling draait 
het ook om gebruik van je zintuigen, 
daarnaast zal er aandacht besteed 
worden aan de cultuurhistorie en de 
natuur van het gebied en het zeer 
afwisselende landschap. De bijzon-
dere natuurwaardes van het gebied 
zullen volop aan bod komen bij de 
wandeling. Tevens zal de beleving 
van het landschap en het verschil in 
beleving tussen de ochtend- en de 
avondwandeling een belangrijke rol 
spelen.  

Ochtendwandeling zondag 28 okto-
ber van 09:30 tot plusminus 11:30 
uur, startpunt parkeerplaats Moer-
kuilen aan de Lieshoutsedijk.

Uiteraard kun je ook aan één van 
beide wandelingen deelnemen, aan-
melden is niet nodig. Zie voor het 
laatste nieuws over deze activiteit 
www.ivnrooi.nl. Let op! Deze nacht 
wordt de klok een uur teruggezet.

CD Presentatie van Berry Daamen in Oud Rooy
Aanstaande zaterdag 27 oktober 
houdt Berry Daamen zijn CD Pre-
sentatie in Café Oud Rooy. Dat 
Berry zich bezighoudt met mu-
ziek is natuurlijk geen verrassing, 
maar wie is deze Brabantse zanger 
eigenlijk en wat brengt hem naar 
Sint-Oedenrode? 

Als klein jochie trad Berry al op bij 
de Terheijdense Zomerfeesten om 
te playbacken op verschillende 
liedjes. Toen de zanger dertien jaar 
was, vond zijn vader dat hij te oud 
werd voor het playbacken en dat 
hij maar eens wat zanglessen moest 
gaan nemen. Diverse optredens op 
familiefeestjes en partijen volgden, 
het begin was gemaakt, met als 
gevolg dat Berry Daamen nu door 

heel het land op de planken staat. 
Zijn debuutsingle “jij bent m’n su-
perster” werd op tv- en radiosta-
tions zo goed ontvangen, dat een 
vervolg niet lang op zich kon laten 
wachten. De zanger wordt gespon-
sord door cafe Oud Rooij uit Sint-
Oedenrode.
Op 7 februari 2011 verscheen de 
single “Ik weet het zeker”, een ge-
zellige meezinger, die mede door-
dat hij vaak gedraaid wordt op TV 
Oranje en andere zenders, zorgt 
dat Berry Daamen van Leeuwarden 
tot Maastricht optredens verzorgt 
en zalen uit hun dak laat gaan.

Op de vraag of de zanger dit later 
als zijn beroep ziet, antwoord hij: 
“Ik studeer Horeca Ondernemend 

Manager en dat is voor nu het be-
langrijkste. Beroepszanger zou heel 
leuk zijn maar er zijn heel veel ta-
lenten. Ik geniet van elk optreden 
en heb er vreselijk veel plezier in. 
Brabants of toch landelijk bekend, 
dat zou ik wel heel graag willen 
worden. Vreemd genoeg heb ik 
heel veel optredens in het hele land 
maar in eigen regio minder.”

Meer informatie over Berry Daa-
men is te vinden op de website: 
www.berrydaamen.nl. 
Je kunt hem ook volgen op face-
book, twitter en hyves.

Op zaterdag 27 oktober kun je 
vanaf 20:00 uur de CD presentatie 
van Berry Daamen bijwonen. 

Buitenschoolse opvang: avontuurlijk voor kinderen

Buitenschoolse opvang de Dommelclub
Buitenschoolse opvang (BSO) de Dommelclub is geves-
tigd in de Dommeltoren en bestaat uit twee groepen: 
Dommeldorp en Dommelhonk. 
Dommeldorp bestaat uit maximaal 20 kinderen in de 
leeftijd van 4 t/m 6 jaar. Dommeldorp bevindt zich in 
een knus, overzichtelijk lokaal met verschillende hoeken. 
Denk hierbij aan een poppenhoek, bouwhoek en (voor)
leeshoek. Daarnaast is er voldoende spel-, knutsel- en 
speelmateriaal voor de kinderen, om van alles te ontdek-
ken en om zich te ontwikkelen. Dommelhonk is de groep 
voor de oudere kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar. 
Deze groep bestaat uit maximaal 30 kinderen. 
Dommelhonk bevindt zich in de kleuterlokalen die voor-
heen tot de Odaschool behoorden. Dommelhonk heeft 
veel verschillende ruimtes, waardoor de kinderen rustig kunnen spelen en van alles ontdekken. Er is een jon-
genskamer vol met constructiemateriaal, een knutselkamer om fijn te rommelen en kliederen en een mei-
denkamer met een radio om te dansen en kletsen. Uiteraard is er ook een huiskamer. Naast het plezier van 
de televisie en de WI, kunnen daar gezellig spelletjes worden gespeeld. Er zijn volop mogelijkheden! Beide 
groepen maken gebruik van het volledige speelterrein van de Odaschool. Ook één van de buitenruimten 
van de Dommeltoren, met trampoline & moestuinen, wordt na schooltijd gebruikt door beide BSO’s.

Buitenschoolse opvang de Springclub
Buitenschoolse opvang de Springclub is gevestigd in een lokaal van basisschool de Springplank. De 
Springclub is een  verticale BSO. Kinderen van 4 t/m 12 spelen daar gezellig samen. De groep bestaat uit 
maximaal 30 kinderen. BSO de Springclub maakt na schooltijd gebruik van de gymzaal van de Spring-
plank. Dat betekent fijn klimmen en klauteren, zelfs als het buiten regent. Ook het schoolplein van de 
Springplank wordt na schooltijd gebruikt door de Springclub. De ligging dichtbij  park de Kienehoef 
biedt voor de Springclub veel mogelijkheden. Het lokaal van de Springclub heeft meerdere hoeken zoals 
een poppenhoek, bouwhoek, huishoek en knutselhoek. In de knutselhoek staat een grote, lage knutsel-
kast waar de kinderen zelf hun materialen uit kunnen pakken. Een stuk van de hal voor het lokaal wordt 
na schooltijd ook gebruikt door de BSO. Hier staan tafels, computers en een voetbaltafelspel.

Zowel op de Dommelclub als op de Springclub is kinderparticipatie een belangrijk uitgaanspunt. De 
kinderen worden actief betrokken bij het aanbod op onze BSO’s. Ze kiezen zelf welke thema’s er wor-
den behandeld en welke activiteiten er binnen die thema’s worden aangeboden. We bieden activitei-
ten aan op het gebied van techniek, buitenspel, sport, koken en creativiteit. Beide BSO’s hebben een 
kinderraad. De kinderraad houdt de belangen van de kinderen op de BSO’s goed in de gaten. Ze letten 
op de regels, het contact met de pedagogisch medewerkers, contacten tussen kinderen onderling en 
de materialen op de BSO. In vergaderingen met de kinderraad worden deze punten besproken en 
vastgelegd. Onze BSO probeert de vrije tijd voor de kinderen zo uitdagend mogelijk te maken.

Volgende week kunt U meer lezen over onze oudercommissie. 

Kijk voor meer informatie op www.kinderopvanghumanitas.nl

Laan ten Bogaerde 5 - 5491 GC - SINT-OEDENRODE - 0413-477763
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Fred van de Laar
Kerkdijk-Zuid 13
5492 HW Sint-Oedenrode
Tel: 0413 – 475 226
Mobiel: 06 – 53 950 484
Fax: 0413 – 47 36 69
E-mail: info@fredvandelaar.nl

WWW.FREDVANDELAAR.NL

Werkzaamheden Spoorzone Helmond

Op tijd op het werk dankzij Fred van de Laar, Grond -,  Weg -,  en Waterbouw BV   
Terwijl de eerste Helmondse zonnestra-
len zich op vrijdagochtend een weg door 
de bomen wurmden en de cabine van de 
vrachtwagen wisten te bereikten, keek 
Fred van de Laar op zijn I-pad die tegen zijn 
voorruit stond geposteerd. Via de webcam 
hield hij precies in de gaten wat er op de 
bouwplaats gebeurde. Even in zijn achter-
uit en de rupskranen stonden klaar om de 
kieper  vol te laden  met zand. Fred en zijn 
mannen waren bezig aan een immense 
klus aan het spoor in Helmond, met een 
flinke tijdsdruk. Voor maandagochtend 
vijf uur moest het karwei klaar zijn, want 
dan komen de eerste treinen er aan ge-
denderd. “Ik heb er het volste vertrouwen 
in dat alles goed komt, want alles is goed 
voorbereid”, roept Fred overtuigend.

Het afgelopen weekend is er in Helmond 
hard gewerkt om drie tunneldekken onder 
het spoor te plaatsen tussen de Floref-
festraat en de Stationsstraat. Pro Rail was 
de opdrachtgever, MNO Vervat de aan-
nemer. Fred van de Laar G.W.W.  BV was 
verantwoordelijk voor het gehele grond-
werk. Er moest o.a. 4.000 kuub zand wor-
den ontgraven en afgevoerd. Per uur werd 
er 1.000 m3 zand geladen en afgevoerd. 
Voor het grondtransport werd de Engelse-
weg volledig afgesloten voor het verkeer.   
Daarom trommelde de Rooienaar 32 ma-
chines en 42 man personeel op, waaron-
der veel Rooienaren. In totaal maakte Van 
de Laar ruim 1.300 manuren in de buiten-
dienst stelling van 80 uur. De planning was 
tot op de minuut geregeld. Tijdens het uit-

graven op vrijdagmorgen lag het hele pro-
ject drie kwartier voor op schema. Het liep 
op rolletjes.

Op zaterdagmorgen om halfzes ging het 
mis. Bij het inrijden van het tweede tunnel-
dek boog het betonnen gevaarte gevaar-
lijk door. Met spoed moest MNO Vervat 
een ondersteunend platform regelen. Toen 
ook nog een immense 750 ton wegende 
telekraan de geest liet, die de zware be-
tonnen  elementen de bouwput in moest 
tillen, liep de vertraging uiteindelijk op 
naar elf uur. Pas op zondagmiddag was 
het probleem opgelost. Na flink overleg en 
adequaat handelen kreeg Fred het met zijn 
team voor elkaar om de elf verloren uren 
in te lopen. Het enige ‘mankement’ aan de 

operatie was dat er op maandagochtend 
geen drie (zoals gepland) maar twee spo-
ren in gebruik konden worden genomen. 

Het moeten ook voor Pro Rail spannende 
uren zijn geweest. Een etmaal van tevoren 
moet zij namelijk beslissen of het spoor de 
volgende ochtend wordt opengesteld voor 
het treinverkeer. De knoop werd doorge-
hakt, zonder dat het echt zeker was van de 
zaak. Gelukkig leverden de arbeiders een 
knap staaltje vakwerk, waardoor maan-
dagochtend duizenden mensen gewoon 
op tijd op hun werk konden verschijnen. 
Het kwam dus toch gewoon goed, maar 
dat wist Fred al lang.

WWW.FREDVANDELAAR.NL
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Eerste hulp bij pesterijen

Pesten is een verschrikkelijke 
zaak, misschien ben je zelf slacht-
offer van pesterijen of ken je ie-
mand die daar de dupe van is. De 
door jongeren opgerichte organi-
satie “Gepest – Worden” wil daar 
verandering in brengen en gaat dit 
probleem aanpakken door klaar te 
staan voor anderen, met het doel 
dat pesten voorgoed verdwijnt. 

Wie zijn het brein achter deze or-
ganisatie? Enrico Tan, 11 jaar, is 
één van de twee oprichters van 
Gepest – Worden. “De reden van 
het stichten van Gepest - Wor-
den is dat er in Nederland ruim 70 
procent van de jongeren gepest 
wordt. Dat moet stoppen, dus wil-

len wij de kinderen een opgelucht 
gevoel geven door erover te pra-
ten. Ik vind het heel leuk om deel 
uit te maken van Gepest - Worden, 
want het voelt goed om andere 
mensen en kinderen te helpen. 
Daarom stichtte ik met een vriend 
van mij, Mike Mattheeuwsen, deze 
organisatie”, vertelt Enrico. 

Er zit een groot verschil tussen 
pesten en plagen. Pesten zorgt er-
voor dat je bang wordt en dat je je 
erg onzeker gaat voelen. Veel kin-
deren die uitgescholden, geduwd, 
vernederd en getreiterd worden, 
durven zelfs het verhaal niet meer 
te vertellen omdat zij zich scha-
men. Pesters zijn heel goed in het 
bedenken van hun pesterijen en 
denken dat volwassenen en lera-
ren er nooit achter zullen komen. 
Naast direct pesten, is er ook een 
ander soort pesten, bijvoorbeeld 
als je nooit uitgenodigd wordt 
voor feestjes, niet mee mag doen 
met een spelletje op het school-
plein of wanneer andere kinderen 
expres doen alsof je er niet bent. 
Zo bestaat er ook cyberpesten, 
door middel van MSN en andere 

sociale netwerken kan het zijn dat 
je gepest wordt of dat mensen ne-
gatieve dingen over je zeggen. 

Wat kun je tegen cyberpesten 
doen? Je kunt al op veel sociale 
netwerken de pesters blokkeren 
en verwijderen. Ook is het be-
langrijk dat je al jouw persoonlijke 
netwerken goed beveiligd met 
een ingewikkeld wachtwoord. Als 
je dat niet doet, kunnen vreemde 
mensen je wachtwoord raden en 
kunnen ze alles van je lezen of 
zelfs vanuit jouw naam versturen! 
Bedenk wel, er is kans dat als je de 
pesters blokkeert, dat ze in “het 

echte leven” naar je toe kunnen 
komen en je daar verder kunnen 
pesten. Daarom is het ook verstan-
dig om deze voorvallen te bespre-
ken met een vertrouwenspersoon. 

Gepest –Worden zou je graag 
willen helpen. Wij willen er alles 
aan doen, om het pesten tegen 
jouw en 1000’en andere kinderen 
te stoppen. Heb je hulp nodig? 
Neem contact op met Gepest – 
Worden, we helpen je graag! Ben 
jij de dupe van pesterijen? Bel dan 
gratis met een van de medewer-
kers op 0800-7878787. 
www.gepest-worden.nl

Wijkvereniging Eerschot
Woensdag 24 oktober is er voor 
de leden die zich hebben aange-
meld een workshop kerstkaarten 
maken. Wij beginnen om 20.00 
uur in Meerschot en om 22.00 uur 
gaat iedereen met de kaarten naar 
huis. Zaterdag 27 oktober hebben 
wij onze jaarlijkse feestavond.

Deze avond begint om 20.00 uur 
in Meerschot en wij zorgen na-
tuurlijk voor een hapje, drankje 
en een activiteit. Zorg wel dat je je 

hebt aangemeld voor 24 oktober 
bij Tonnie en Riny van Zoggel.
Voor het kinderknutselen op 
woensdag 7 november kunnen 
de kinderen van groep 1 t/m 8 
zich opgeven bij Carin Jansen tel 
475759. Voor het gezinskegelen  
op zaterdg 17 november bij Ger-
da van de Burgt tel. 476173. En 
voor de sinterklaasavond kan het 
strookje van de wijkkrant ingele-
verd worden bij Tonnie en Rinie 
van Zoggel Hertog Janstraat 62

Prior van Milstraat 6  Uden, 0413-262539, www.vandonzel.nl

28 OKTOBER OPEN ZONDAG!

10%
korting

op de hele collectie*

2+2,5 zits bank DUBLIN
In stof Casino.
In diverse kleuren leverbaar.

899,-

van 11.00 tot 17.00 uur

*vraag naar de voorwaarden

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl
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almere - amsterdam - arnhem - breda - capelle a/d ijssel 
eindhoven - enschede - gorinchem - helmond - leiderdorp - nieuwegein 

voordeliger dan internet, prima legservice
meer dan 200 bekende merken op voorraad, tegen bodemprijzen. 
Kom eens langs en laat u verrassen door ons ruime assortiment 

laminaat, pvc en houten vloeren.

Vloer Het Zelf eindHoVen: 
Willem v. Konijnenburglaan 1c, 
industrieterrein de Kade, tel. 040-24 68 180. 
Geopend: ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur, 
vr. koopavond 09.30 - 21.00 uur, za. 9.00 - 17.00 uur. 

Gratis parkeren. www.vloerhetzelf.nl
Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Eindhoven. 
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

lamel parket
rustieK eiKen landhuisdelen

183 cm lang,

15 cm breed,

4 mm toplaag,

leverbaar in 

naturel geolied,

wit geolied, natuurKleur 

geolied of onbehandeld.

van 39,95

zondag
28 oktober 

geopend
11.00 - 17.00 uur

stuntprijs!

28,
95

m2
INCl. BtW

RBC neemt deel aan 
het Miecon Toernooi

badminton

Met de overstap naar de nieuwe 
badmintonbond in Helmond ko-
men er ook nieuwe toernooien op 
ons pad. Een van deze toernooien, 
al sinds jaren georganiseerd door 
Badmintonvereniging Mierlo ‘76, 
is het Miecon toernooi voor de 
jeugd. Het toernooi vond plaats 
in sporthal De Weijer in Mierlo op 
zondag 21 oktober.

Ook een viertal jeugdspelers van 
de Rooise Badminton Club nam 
hieraan deel. Rob Foolen, Maikel 
van der Heijden, Mirre Botman en 

Marjolijn Fliervoet schreven zich 
voor dit toernooi in op alle onder-
delen. De hele dag streden zij op 
de badmintonbaan in singeldu-
els, heren- en damesdubbels en 
gemengd dubbels. Aangepaste 
spelregels golden vanwege het 
grote deelnemersveld: Elke wed-
strijd werd gespeeld in 2 sets tot 
15 punten. Snel scoren was dus 
noodzaak. Gelukkig wisten ze 
een groot aantal sets met winst 
te spelen. Helaas niet genoeg om 
met een beker weer huiswaarts te 
gaan. Echter, aan hun inzet en mo-

tivatie heeft het niet gelegen. Het 
was een sterk deelnemers veld en 
de tegenstanders bleken een ma-
tje te groot. Soms zelfs letterlijk te 
nemen door het leeftijdsverschil 
in de klasse waarin ze speelden. 
Maar gelukkig zijn de spelers van 
RBC nog vol goede moed voor het 
volgende toernooi dat op hun pad 
gaat komen. En niet te vergeten 
weer een prachtig leermoment 
om hun spelkwaliteit te verbeteren 
voor het lopende competitiesei-
zoen.

Veldritseizoen begonnen voor 
broers Van Lierop

wielersport

Afgelopen  zaterdag was het Jur 
die het spits afbeet in Lierop. Stef 
liet de wedstrijd aan zich voorbij 
gaan.

Jur was meteen goed weg, maar 
had het de eerste twee rondjes 
erg zwaar, hij zakte terug naar een 
10e plek. In de 3e ronde begon de 
jonge Rooise renner zijn draai te 
vinden en begon hij aan zijn inhaal 
slag. Hij wist nog bijna de vierde 
plek te veroveren maar door zijn 
gretigheid maakte hij een stuur-

fout en kwam ten val. Uiteindelijk 
werd hij vijfde.

Een week later stonden de gebroe-
ders allebei aan de start in Echten 
(Drenthe). Jur’s start was niet super 
goed en dat zorgde ervoor dat hij 
als negende het bos in ging. Na 1 
rondje kwam Jur op een 5e plek te 
liggen (3e jongen). Dat was ook 
meteen het hoogst haalbare voor 
Jur want het 4tal voor hem was te 
ver weg om nog te kunnen inhalen.
 

Na één rondje was Stef al opge-
klommen naar een 11e plek. Hij 
belande al snel in een groep van 
6 renners(sters) die mochten gaan 
strijden voor plek 5. Stef lag lang 
op de 10e plek maar in het laatste 
rondje kwam de man met de ha-
mer. Hij zat helemaal stuk (niet gek 
wetende dat dit de 2e keer was dat 
hij dit seizoen op zijn crossfiets zat) 
Hij moest het groepje laten gaan 
en kwam als heel tevreden als 11e 
over de streep.

Hooidonkse Kano Club goes 
Germany

Afgelopen zaterdag zijn Niek en Lars in gezel-
schap van de aanhang naar Lippstadt gereden 
om daar de beroemde sprintrace te varen. Deze 
race bestaat uit een klein parcours van slechts 
7 poortjes (normaal zijn dit er ongeveer 20). 
Ook moet de peddel tijdens deze race over een 
doek worden gegooid en daarna weer worden 
opgevangen. Verder wordt er gewerkt met een 
afvalsysteem; je vaart eerst een kwalificatie en 
daarna wordt je onderverdeeld in groepjes van 5 
waar steeds de beste twee doorgaan.

Deze race is in de kanowereld heel bekend en 
normaal doen er ook vele Nederlanders mee, 
echter deze keer waren we de enige Nederlan-
ders. Helaas kwamen we net te laat aan voor 
de kwalificatie dus waren we in sterkere groe-
pen verdeeld. Vooral Niek had hier pech; hij was 

ingedeeld bij de huidig Europees kampioen en 
Hannes Aigner, die derde werd op de Olympi-
sche Spelen. Ook Lars had te kampen met een 
aantal snelle Duitsers. Allebei zijn ze afgevallen in 
de eerste ronde en toen ze eenmaal op de kant 
stonden te genieten van een drankje hoorde Lars 
dat hij toch door was, maar dit werd hem nogal 
onduidelijk verteld net na de race. Volgend jaar 
beter dan maar!

Het leuke aan de wedstrijd is dat deze midden in 
het stadscentrum wordt gevaren als er kermis is. 
Er is overal leuke muziek en een groot feest met 
Duitse eettentjes en vooral veel bier waar na de 
wedstrijd ook goed van genoten is. De volgende 
dag zijn ze weer terug gereden en volgend jaar 
zijn ze er zeker bij, hopelijk met meer Nederlan-
ders en HKCers! 

kanoën 

Oprichting motorclub en 
wielrenclub PVGE
Op donderdag 1 november om 
10.00 uur wordt er in wijkgebouw 
Braeklant in Son en Breugel een 
bijeenkomst  gehouden om de mo-
gelijkheden te bekijken om binnen 
de PVGE een Motorclub en een 
Wielrenclub  voor senioren te doen 
opstarten binnen de PVGE vereni-
ging van senioren (met circa 80 le-
den uit Sint-Oedenrode). De PVGE 
staat open voor alle senioren vanaf 
50 jaar.

Het is de bedoeling dat, bij vol-
doende animo, beide clubs star-
ten met ingang van het seizoen 
2013.   M.b.t. de motorclub kan 
worden gezegd dat in Helmond 
binnen de PVGE al een motorclub 
bestaat, die reeds vanaf de oprich-

ting in 2011 een bloeiend bestaan 
leidt. De wielerclub zal geen toer-
fietsclub worden (want die is er al) 
maar een club, waar met stevige 
snelheid op racefietsen wordt ge-
reden.

Tenslotte zal ook de belangstel-
ling (start 11.00 uur) voor andere 
nieuwe clubs: een fotoclub en een 
kampeer/caravanclub worden ge-
peild.  

Wie deze activiteiten in clubver-
band aanspreekt, is welkom op 
deze ochtend.
Verdere inlichtingen bij: 
Herman Hendriks, 
tel. nr.: 0499-473042; 
e-mail: herman.j.hendriks@planet.nl 

De organisatie van jeugdvoetbalkamp 
VV Nijnsel bedankt haar club, 

sponsoren en vrijwilligers voor 
het mede mogelijk maken van een 

geweldig kamp.

paardensport

De Rooise amazone Annelieke Stoop is de afge-
lopen weken twee keer Nederlands kampioen en 
vier keer Belgisch kampioen geworden.  Dat deed 
ze niet alleen, maar met haar paarden Amira en 
Ysabella.

Vorige week werd de laatste AVS dressuurwed-
strijd van het jaar gehouden in Sint-Oedenrode. 
Dit was tevens de afsluiting van de competitie, 
waar de Nederlandse Kampioenen bekend wer-
den gemaakt.  Ysabella maakte haar debuut in de 
M1 en Amira had haar laatste wedstrijd in de M1. 
Ondanks een storing in de eerste proef zette Ysa-
bella twee goede proeven neer. Amira reed ook 
twee foutloze, nette proeven dus ze waren aan 
elkaar gewaagd. De eerste proef wist Amira te 
winnen met 198 punten. Ysabella werd tweede 
met 189 punten. De tweede proef wist Ysabella te 
winnen met maar liefst 206 punten en Amira werd 
hier tweede met 191 punten. Aangezien Ysabella 
het hele jaar heeft gereden in de L2 dressuur, tel-

den de punten nog mee voor de L-competitie. 
Ysabella had het hoogste percentage (tevens ook 
het hoogste percentage van alle competities) en 
werd Nederlands Kampioen van de L1/L2! Amira 
had het hoogste percentage van de M-competitie 
en werd Nederlands Kampioen van de M1/M2!

Afgelopen weekend was het Belgisch Kampioen-
schap van de DAP te Jeneffe (B). Aangezien Ysa-
bella en Amira met de andere wedstrijden al het 
hoogst aantal plaatsingspunten van 20 punten (4 
wedstrijden gewonnen) hadden behaald, was het 
kampioenschap al zeker binnen. Ysabella liet ook 
vandaag zien dat ze onverslaanbaar was en won 
de proef E7 met een persoonlijk record van maar 
liefst 76,8%! Een 6 of lager was er niet te vinden 
op het protocol. Ook de proef E5 sloot ze win-
nend af met een hoge score van 71,9%. Amira 
had helaas de eerste proef spanning in de hoeken 
bij C wat haar een 2de prijs opleverde met 63,6% 
in de A7 proef. De A6 proef wist ze wel te win-
nen met 61,9%. Uiteindelijk was de prijsuitreiking 
waarbij Annelieke en haar paarden gehuldigd 
werden tot 4x Belgisch Kampioen. Ysabella in de 
proeven E7 en E5 en Amira in de proeven A7 en 
A6. Het was een mooie afsluiting van het seizoen 
2012 en nu hebben ze beide vakantie verdiend. 

Bij deze wil Annelieke haar vaste instructrice Do-
rine van Enckevort en haar sponsor Alex Brusse-
lers van 4WDcars Boxtel bedanken. Zonder hun 
hulp en ondersteuning waren de fantastische re-
sultaten die ze het afgelopen jaar hebben behaald 
nooit gelukt.

Annelieke Stoop meervoudig 
Belgisch en Nederlands Kampioen
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Ollandia sneller en in het nieuw!
Gaat het binnen de lijnen van het voetbalveld al goed bij vv Ollandia, 

ook buiten de lijnen timmert men aan de weg. 
Zo heeft vv Ollandia met ingang van het huidige sei-
zoen een nieuwe teamsponsor voor haar damesteam. 
TVE Sport uit Sint-Oedenrode draagt het damesvoetbal 
in Olland een warm hart toe en heeft deze gevoelens 
omgezet in een driejarig sponsorcontract met de ver-
eniging. Door deze overeenkomst zijn de dames geheel 
in een nieuw tenue gestoken met daarbij de trainings-
pakken en zelfs de voetbaltassen toe. Het bestuur van 
Ollandia is bijzonder blij met deze samenwerking en is 
er van overtuigd dat de uitstraling van de vereniging, en 
die van het damesteam in het bijzonder, aansluiten bij 
die van TVE Sport.

Men zegt altijd “de vereniging is trots op haar sponso-
ren, maar de sponsoren moeten ook trots kunnen zijn 
op de vereniging.” Dit kan op allerlei manieren tot uit-
drukking komen, sportiviteit is daarbij uiteraard num-
mer één, maar ook de uitstraling en het onderhoud van 
het sportpark, de sfeer en gezelligheid binnen de ver-
eniging, het beleid en de omgang met de jeugdleden en 
uiteraard ook de prestaties zijn hierbij belangrijk zaken. 

Is men bij Ollandia al blij met haar nieuwe teamspon-
sor voor haar damesteam, ook de selectie is dit seizoen 
in nieuwe trainingspakken gezet. Hoofdsponsor Gebr. 
Smetsers houthandel heeft deze nieuwe outfit mogelijk 
gemaakt. Door de bijdrage van Gebr. Smetsers Hout-
handel zijn al vele dromen verwezenlijkt kunnen wor-
den bij vv Ollandia, zo ook deze. 

Om de snelheid van het computersysteem aan te pas-
sen aan de snelheid op het veld heeft Kremers Com-
puter Service uit Sint-Oedenrode middels sponsoring 
Ollandia voorzien van een nieuwe computer en verder 
de noodzakelijke aanpassingen in het systeem doorge-
voerd. Vv Ollandia wil langs deze weg al haar spon-
soren bedanken voor de plezierige samenwerking en 
in dit geval TVE Sport, Gebr. Smetsers Houthandel en 
Kremers Computer Service in het bijzonder.

Handboogvereniging  Ontspanninghandboogschieten

Dinsdagmiddag bij de veteranen 
afdeling Ontspanning een onder-
linge wedstrijd geschoten. Deze 
wedstrijd gaat over 25 pijlen op een 
60 cm blazoen op 18 meter. Dag-
winnaar was Antoon Vervoort met 
223 punten. Verdere uitslag Jan van 
Bergen 222, Jan van Erp 221, Ron 
Spijker 217 (PR), Leo van Breugel 
210, Jan Gordijn 188, Ad Hasten-
berg 164, Albert van Ofwegen 163, 
Jan Lathouwers 120 en Piet van Ke-
menade 164. 

De jeugd van Ontspanning heeft op 
woensdagavond getraind met het 
schieten op ballonnen en afscheid 
genomen van Roos Staals. Zij gaat 

gedurende 6 maanden varen met 
School at Sea. Op de boot wordt zei-
len en leren intensief gecombineerd. 
Ontspanning wenst haar een fijne 
tijd en een behouden vaart. 

Op de clubavond afgelopen vrijdag 
zijn de Zuilen van Ontspanning ver-
schoten. De schutters worden op 
basis van hun behaalde gemiddelde 
het afgelopen jaar ingedeeld in zes-
tallen. Elk zestal schiet voor een wis-
selbeker. De winnaars waren: 1e zuil 
William Huyberts, 2e zuil Jan van 
Erp, 3e zuil Jos van der Veer en de 
4e zuil Michael Moonen.
Sjef van den Berg heeft in het week-
end een indoorfita geschoten in Eer-

de. Op zaterdag schoot hij 294 en 
283, totaal 577. Op zondag schoot 
hij 293 en 296, totaal 589. Met deze 
scores werd hij eerste bij de heren 
cadetten recurve.

Dinsdagmiddag is er bij de Rozelaer 
een reguliere wedstrijd. Dinsdag-
avond is de 5e indoorwedstrijd. Het 
1e team schiet bij Landsman Unie in 
Schijndel en het 2e team in L’Union 
Liempde.  Vrijdagavond schiet de 
jeugd de 5e indoorwedstrijd bij 
L’Union Boxtel. 
Op dinsdagavond is het vrij trainen 
(als er geen wedstrijden zijn) en op 
woensdagavond traint de jeugd.

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

info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

Vakantiesluiting Mariëndael
 

Van maandag 9 juli 2012 
tot en met 3 augustus 2012

 

De medewerkers en het bestuur van Mariëndael 
wensen iedereen een �jne vakantie.

02 november 2012
Aanvang 20:15 uur 
€ 15,00 p.p.

Laan van Henkenshage 2, 
5492 BH Sint-Oedenrode
www.mariendael.nu

Dressuurwedstrijd goed afgesloten, 
volgend weekend springwedstrijd  

paardensport

Zaterdag en zondag waren de eerste 
dressuurselecties voor de paarden. 
Deze wedstrijd werd georganiseerd 
door de Rooise Ruiters en Ponyrui-
ters. Twee dagen lang stond locatie 
‘de Pijnhorst’ weer in het teken van 
paardensport.

Op zaterdag kwamen Myrthe Evers 
en Ohlala de grote dressuurpiste bin-
nen gereden. Ze waren van plan om 
een goed resultaat neer te zetten en 
dat is gelukt. Ze eindigden op een 5e 
plaats in de klasse Z1. Volgens de kri-
tische amazone Myrthe kan het nog 
beter en daarom gaat ze naar eigen 
zeggen hard werken aan de verbe-

terpunten om de volgende keer nog 
hoger te eindigen. Beide wedstrijd-
dagen waren uitstekend verlopen, 
zondag werd ook nog afgesloten 
met een aantal mooie uitslagen.
 Miranda Ulehake en Willeke van der 
Velden namen deel in de klasse B. 
Met hun nog jonge paarden gaan ze 
dit seizoen voor de eerste keer van 
start. Ze lieten zondag meteen mer-
ken dat ze erbij mochten horen.
Willeke van der Velden en Enjoy 
Amaris V eindigde op een 5e plaats. 
Daarachter plaatsten Miranda Ule-
hake en Delorus zich op een 6e 
plaats.

Hilde van den Oever en Rana waren 
dit weekend te gast op de dressuur-
wedstrijd in Geldrop. Zij wonnen met 
overtuiging de rubriek klasse D-L2 
en namen een mooie strik en winter-
jas in ontvangst..
Komend weekend staat er weer een 
wedstrijd op het programma van 
de Rooise Ruiters en Ponyruiters. 
Dit keer de springwedstrijd voor de 
pony’s en paarden. Zaterdag zullen 
de ponyruiters de spits afbijten en in 
de avonduren zullen de klasse B en 
BB van de sectie paarden gereden 
worden. Zondag is het vanaf half 10 
weer de beurt aan de paarden maar 
dan de klasse L, M, Z en ZZ.  
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biljarten

Rooise Biljartcompetitie
In ronde 6 een uitstekende score 
voor Kofferen 92, Boskant 89 en 
Gin Keus 85 punten. Omdat de 
Beurs slechts 51 punten behaalde 
moeten ze de koppositie overdra-
gen aan Oud Rooi. 

Korte partijen: Ton van Alphen 
(Dorpsherberg) 30 car. in 10 
beurten waarbij een serie van 14 
(moy. 3), Hans de Wit (Oud Rooi) 
20 car. in 10 beurten waarbij een 
serie van 10 (moy. 2), Mari van 
Esch (St.Joris) 24 car. in 11 beur-
ten (moy. 2,18), Martijn de Jong 
(Wellie Winne Welles) en Toon 
Lathouwers (BC Eerschot) 20 car. 
in 11 beurten (moy. 1,81), Tiny 
van de Bersselaar (Wapen van Eer-
schot) 48 car. in 12 beurten (moy. 
4), Dries van der Vegt (Oud Rooi) 
24 car. in 12 beurten waarbij een 
serie van 10 (moy. 2), Antoon van 
Eert (Boskant) 40 car. in 13 beur-
ten (moy. 3,07), Hans Oerlemans 
(Kofferen) 38 car. in 14 beurten 
(moy. 2,71) en Wim van Breugel 
(Boskant) 26 car. in 14 beurten 

(moy. 1,81).
Uitslagen: B.C. Eerschot – Wellie 
Winne Welles 65-75, ’t Straotje – 
Kofferen 48-92, Boskant – Beurs 
89-51, D’n Toel – Wapen van Eer-
schot 70-70, Oud Rooi – Dorpsher-
berg 70-70, Jachtrust – St. Joris 63-
77, Gin Keus – ’t Pumpke 85-55.
Stand; 1 Oud Rooi 463, 2 Beurs 
453, 3 Kofferen 443, 4 Wellie 
Winne Welles 433, 5 D’n Toel 432, 
6 Boskant 430, 7 St.Joris en Gin 
Keus 425, 9 Wapen van Eerschot 
413, 10 ’t Straotje 408, 11 B.C. 
Eerschot 407, 12 Jachtrust 406, 13 
’t Pumpke 352, 14 Dorpsherberg 
340. 

Progamma; ma. 22 okt. 
B.C. Eerschot – ‘t Straotje
Kofferen - Boskant
di. 23 okt.       
Wapen van Eerschot - Jachtrust
St.Joris - Dorpsherberg
do. 25 okt. 
Wellie Winne Welles – D’n Toel
Beurs – Gin Keus
’t Pumpke – Oud Rooi    

Jonge Attaquer klimt van F- naar E-licentie

Menno van Os derde in landelijke 
meerkampfinale

tafeltennis

Menno van Os heeft alle reden om 
trots op zichzelf te zijn. De 20-jari-
ge speler van Attaque 3 werd vorige 
week zondag derde in de landelijke 
meerkampfinale voor spelers met 
een F-licentie. In Hilversum speelde 
hij zij aan zij met de Nederlandse 
subtop.

De campagne 
van Van Os be-
gon al voor de 
zomer: in april 
werd in Etten-
Leur de regiona-
le voorronde af-
gewerkt, waarin 
de Attaquer 
tweede werd. 
In september 
volgde de halve 
finale, in Zwolle. 
Van Os eindigde 
daar als derde, 
genoeg om uit-
genodigd te 
worden voor de 
landelijke finale 

in Hilversum, bij de plaatselijke ta-
feltennisvereniging.

Daar werden op ruim dertig tafels 
maar liefst vijf meerkampfinales be-
slecht: in poules van acht speelden 
heren en dames om de nationale 
meerkamptitels in de B-, D- en F-

klasse. Van Os legt uit: “In die B-
klasse zit misschien niet de Neder-
landse top tien, maar je hebt daar 
zeker wel spelers uit de top vijftig. 
Het was dus wel indrukwekkend om 
daar te zijn, in zo’n grote zaal, met 
al die goede spelers.” Gelukkig had 
Van Os ook aandacht voor zijn ei-
gen spel: van de zeven wedstrijden 
won hij er vier, en met dusdanige 
verschillen dat hij als derde eindigde.
“Dat had ook zo heel anders kun-
nen lopen”, haast Van Os zich te 
zeggen. “Tegen Richard Clement 
(van Megacles uit Weert – red.) 
stond ik op een gegeven moment 
met 2-1 achter. Gelukkig won ik 
de vierde game met 15-13, en was 
hij in de beslissende set de moraal 
kwijt.” Dankzij die koelbloedigheid 
is Van Os nu de trotse bezitter van 
een klein bekertje en, belangrijker 
nog, van een E-licentie. Dat hij die 
waard is, mag hij over een maand 
al bewijzen: eind november zijn de 
regionale voorrondes in het meer-
kamptoernooi voor E-licentiehou-
ders.

B1 kampioen buitencompetitiekorfbal

     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

Vorige week zaterdag speelde nijnsel B1 de kampioenswedstrijd tegen Tuldania B1. Hier hebben ze gewonnen 
met 2-8. Nijnsel B1 mag zich een ware kampioen noemen en gaan er weer tegen aan voor de binnencompetitie.

Op de foto: V.l.n.r.:  Noor Rijkers, Hanneke van Hek, Sandra Verhagen (Coach/Trainster), 
Laura Heerkens, Nicole de Koning (Coach), Dimphy Goverde (boven), Lisa Verschuren, 
Kelly van Kessel (midden), Imke Hoppenbrouwers, Joyce van Kessel en Demi van de Wijdeven (onder).

Hoelang bent u al supporter van 
Ollandia?
“Even denken hoor….Ik ben al van 
jongs af aan supporter van Ollan-
dia. Ik ben nu 45 jaar en op mijn 
vijftiende ben ik zo’n beetje begon-
nen.” Na een kort rekensommetje 
kwam Johan tot de conclusie “Dus 
dan ben ik nu 30 jaar supporter van 
de club.”

Waarom bent u supporter van 
Ollandia?
“Het is een kleine maar mooie ver-
eniging en het is er altijd gezellig, in 
goede en in slechte tijden.”

Hoe vaak staat u langs de lijn?
“Ik ga standaard elke zondag naar 
de wedstrijden kijken, dat is vaste 
prik. Ik mis eigenlijk nooit een 
wedstrijd, heb in al die tijd dat ik 
supporter ben hooguit één of twee 
wedstrijden per jaar gemist. In de 
ochtend ga ik altijd naar het twee-

de en derde team kijken, net wie er thuis moet spelen. ’s Middags sta ik 
langs de lijn voor het eerste team.”

Wat is het mooiste moment wat je als supporter hebt meegemaakt?
“Dat was het moment dat ze twee jaar geleden kampioen werden. Nu 
moet ik dat wel goed zeggen natuurlijk”, lacht Johan. “Ja, dat was het 
mooiste, ze promoveerden naar de vijfde klasse. Het was een kei mooi 
seizoen en dat is dit jaar weer zo. Het gaat hartstikke goed dus zijn de 
wedstrijden ook extra leuk om naar te kijken.”

Langs de Lijn

Johan Verberk, 
supporter van Ollandia

Kim van Esch behaalt 1e prijs bij 
debuut in klasse B-L2

De Nijnselse Ruiters en Ponyrui-
ters hebben afgelopen weekend 
flink wat prijzen naar huis mogen 
nemen in zowel de dressuur als 
het springen.

In Sint-Oedenrode werd de eerste 
dressuurselectie voor paarden van 
het indoorseizoen verreden. Onze 
dressuuramazones wisten goede 

resultaten neer te zetten. Eveline 
van de Ven pakte de 2e prijs met 
Allure in de klasse M2. Ook Henri-
ette Smits wist zich in de prijzen te 
rijden. Ze behaalde met de jonge 
Douches een 5e prijs in de klasse 
L2.
 
In Geldrop stond er voor de po-
nyruiters de tweede dressuurselec-

tie op het programma.
Kim van Esch liet zien dat ze in top-
vorm is. Met beide pony's wist ze 
een prijs te bemachtigen. Met haar 
grote D-pony Lady Sita wist ze in 
de klasse B een 6e prijs te behalen. 
Met haar kleinere pony Sita startte 
ze voor de eerste keer in de klasse 
B-L2. Ze reed een goede proef 
wat haar direct een 1ste prijs op-
leverde. Kersverse clubkampioene 
Anouk van den Nieuwenhuijzen 
liet nog eens zien dat zij met haar 
Miss Ghibly heel veelzijdig is en 
nam een 3e prijs in de klasse C-L1 
mee naar huis.
 
In de Mortel werd voor de paar-
den een springwedstrijd gehou-
den waar onze springruiters aan 
deelnamen. Annette van Engeland 
mocht ook dit weekend weer met 
succes naar huis. Ze behaalde een 
5e prijs met Dun Douglas in de 
klasse B. Mandy Jansen reed met 
Cyrinda S naar mooie 10e plek in 
de klasse L.

paardensport

Exclusief             dealer!

Specialisatie MTB eBikes!

De Stad 9 5688 NX Oirschot
0499 - 578015 - 06 22406153 - www.bmsbikes.nl
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voetbal Bekeravontuur Rhode voorbij na zeperd tegen Margriet

Nijnsel op een haar na in derde bekerronde

In een verrassend evenwichtige 
wedstrijd moest P. Voss Baderie/
Nijnsel pas laat buigen voor eer-
steklasser Oss ‘20. Rhode had op 
zondagmiddag geen schijn van 
kans tegen Margriet, dankzij drie 
vroege tegentreffers en een rode 
kaart.

Nijnsel – Oss ‘20 1-2 (0-0)
“Complimenten voor Nijnsel, maar 
onze ploeg had deze pot natuurlijk 
veel eerder moet beslissen” – de 
Osse coach Roland Schuermans zal 
deze wedstrijd, in de eerste knock-
outronde van de beker, snel willen 
vergeten. Het was weliswaar Oss 
dat in de openingsfase de meeste 
aanspraak maakte op een voor-
sprong, maar in het Nijnselse straf-
schopgebied was de eersteklasser 

veel te slordig met de eigen kan-
sen. In het eerste kwartier zette 
Nijnsel daar vooral een paniekerige 
verdediging tegenover.
Naarmate de wedstrijd vorderde, 
gebeurde er voor beide doelen 
steeds minder. Twee minuten voor 
rust verzuimde Stefan Hulsen een 
rakelings langs het doel scherende 
vrije trap in te koppen, en daarmee 
liet hij de grootste kans van de hele 
eerste helft lopen. Vijf minuten na 
rust was het wél raak: de berester-
ke spits Sander de Bont kwam op 
de kop van het Nijnselse zestien-
metergebied moederziel alleen aan 
de bal. Hij draaide simpel weg bij 
zijn blauw-gele bewakers en had 
vervolgens de hoek voor het uit-
zoeken. Oss liet Nijnsel daarna te-
rug in de wedstrijd komen. Vooral 

invaller Leon Peters was vanaf de 
rechterflank een paar keer behoor-
lijk gevaarlijk, maar vond met zijn 
voorzetten geen ploeggenoten.
Tien minuten voor tijd, toen de 
Nijnselse furie eigenlijk al voorbij 
was, werd de Osse nachtmerrie 
dan toch bewaarheid: Lars van 
Zutphen schoot een vrije trap van 
25 meter stijf in de linker boven-
hoek, buiten bereik van keeper 
Maikel van der Lee. In de rom-
melige slotfase die daarop volgde 
was het juist Patrick van Osch, de 
gehele wedstrijd een stabiele fac-
tor, die misgrabbelde in een kluts 
voor eigen doel. Nijnsel kan zich 
nu gaan richten op de competitie: 
aanstaande zondag wacht de hui-
dige nummer twee van de vijfde 
klasse, Ravenstein.

Margriet – Rhode 5-1 (3-1)
Hardop zal hij het niet snel dur-
ven zeggen, maar zondagmiddag 
was aan alles te merken dat Ro-
nald Tielemans het heus niet zo 
erg vindt dat zijn ploeg zo vroeg 
al uit de beker ligt. Tegen twee-
deklasser Margriet, ook uit Oss, 
had Rhode negentig minuten 
lang helemaal niets in te bren-
gen. De coach: “Deze nederlaag 
was ingecalculeerd, maar we had-
den vandaag wel degelijk beter 
gekund.” En of Rhode beter had 
gekund: na een halfuur en bij een 
3-0-achterstand kwam er pas een 
tegentreffer van de ploeg die maar 
één klasse lager speelt. Die tref-
fer, het moet gezegd, was er één 
uit het boekje: Tim Stewart kreeg 
de bal op de rechterflank en wist 
met een voorzet Teun Latijnhou-
wers te bereiken, die de bal met 
een simpele voetbeweging in het 
Osse doel deed belanden. Het 

doelpunt had, na een paar goede 
Rooise aanvallen, een kantelpunt 
kunnen zijn, maar een rode kaart 
voor Paul Smeets gooide roet in 
het eten. Smeets passte fout in 
en kon die fout slechts herstellen 
met het neerhalen van de daarop 
doorgebroken speler. Scheidsrech-
ter Van den Elzen had geen andere 
keus dan de verdediger tien minu-
ten voor rust direct uit het veld te 
sturen.

Na rust was het Rhode dat niet 
meer kon, en Margriet dat wist dat 
het niet meer hoefde en toch nog 
twee doelpunten maakte. Rhode-
trainer Tielemans kon dan ook blij 
zijn dat dit ‘maar’ en bekerwed-
strijd was; hij kan zijn ploeg nu 
gaan klaarstomen voor de derby, 
zondag, tegen Avanti. In die wed-
strijd zal de ploeg uit het centrum 
“het tij moeten gaan keren”, aldus 
Tielemans.

Lars van Zutphen stoomt richting zijn tegenstander 
om de bal te onderscheppen

Ollandia voor 
periodetitel op 
bezoek bij Fc de Rakt

Zondag staat op sportpark Mole-
neind aan de Aalstweg in Uden 
de 8ste en laatste wedstrijd van 
de 1ste periode op het program-
ma. Dan zal Fc de Rakt als gast-
heer optreden en Ollandia gaat 
met 3 punten voorsprong en met 
een positief saldo van + 9 t.o.v. 
naaste concurrent Ravenstein, 
als koploper aan deze wedstrijd 
beginnen. De 1ste periodetitel 
is dus binnen bereik, maar ook 
ditmaal zal er vol voor gestre-
den moeten worden, want elke 
tegenstander is er op uit om de 
tot nu toe ongeslagen koploper 
een hak te zetten en te proberen 
om de eerste punten afhandig te 
maken. Ook Ollandia zal echter 
hard voor de 3 punten strijden en 
als dan het de laatste weken sterk 
opkomende Nijnsel punten zou 
kunnen afsnoepen van concur-
rent Ravenstein, dan zou het zon-
dag zowel voor de periodetitel als 
totaalstand een extra mooi week-
end kunnen worden. Ollandia re-
kent dan zondag ook weer op de 
volle steun van de supporters.   

Boskant speelt uit tegen Mariahout
Aanstaande zondag staat er voor 
Boskant 1 de uitwedstrijd tegen 
Mariahout op het programma.  
Een niet te onderschatten tegen-
stander, ondanks de lage plek op 
de ranglijst.

Voor de meeste clubs uit de com-
petities in afdeling Zuid 2 staat 
voor aanstaande  zondag de 8e 
wedstrijdronde op het program-
ma. Een belangrijke ronde, omdat 
daarna de eerste periodekampioe-
nen bekend zijn. Zover is het voor 
Boskant nog niet, maar het zou 

toch zomaar kunnen. Koploper 
Avesteyn speelt namelijk tegen het 
als 2e geplaatste Boekel Sport. Bij 
een gelijkspel en winst van Bos-
kant op Mariahout, gaat de pe-
riode naar Boskant! Dat geeft de 
uitwedstrijd tegen Mariahout na-
tuurlijk wel extra inhoud.
Mariahout behaalde tot dusver 
slechts 3 punten en staat daarmee 
op de voorlaatste plaats. Alle re-
den om de mouwen nog eens op 
te stropen. Met 16 punten uit 7 
wedstrijden staat Boskant er een 
stuk florissanter voor. Maar rang-

schikkingen beslissen de wedstrijd 
niet! Dus ook bij Boskant zullen de 
mouwen omhoog moeten. Eerst 
winnen, of dat beloond wordt met 
een periodetitel, horen we na de 
wedstrijd wel!

Meer info vindt u op de v.v. Bos-
kant site: www.vvBoskant.nl 

Meer informatie over onze activiteiten en agenda vindt u op www. sonnerie.nl

Nieuwstraat 45  - Son en Breugel - T. 0499 - 460 222    

Hotel • Brasserie • Zalen

Activeitenagenda
Het hele jaar door de leukste activiteiten,

natuurlijk bij la Sonnerie!

Vrijdag 2 november

la Sonnerie en Ladies’ Circle Son en 
Breugel nodigen u uit om wijn te kopen 
waarvan de opbrengst bestemd is voor het 
goede doel!

Geheel verzorgde avond waarbij u een 
culinair 6-gangen wildmenu wordt 
geserveerd met mooie bijpassende wijnen.

Wijn voor het goede doelWildavond

Toegang gratis
Voor meer informatie: www.sonnerie.nl

Wildavond € 65,- p.p. All in
(Reserveer tijdig)

Zondag 4 november

Europalaan 44-46, Schijndel
073-549 25 10
www.pimvanheertum.nlBanden

Carwash
Tanken

Optimale grip
Veilig op weg

Maximale
rijprestaties

De winterbanden
wissel doet u bij ons

Kofferen 14a, St. Oedenrode
tel: 0413 - 47 92 65  
Ook in Uden en Gemert 
www.dehoofdzaak.com          

Nouvelle verf

€ 7,10
100ml.

Nouvelle oxydant
1000ml en 100ml

€ 9,10
1000ml.
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Ter introductie
10% korting op:
Karpetten van Ambiant
(standaard maten)

Kunststof designvloeren 
van MFLOR

(acties zijn geldig in oktober)

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

T. 0499 - 479 508 / M. 06 - 23 266 277

info@mo-el.nl / www.mo-el.nl

Ta f e l s  -  A c c e s s o i r e s  -  B a n k e n  -  S t o e l e n  -  K u n s t s t o f  D e s ig n v l o e r e n  -  K a s t e n  -  S a l o n t a f e l s
D r e s s o i r s  -  T V - m e u b e l s   -  K a r p e t t e n  -   K u s s e n s   -   L a m p e n   -   S p i e g e l s   -   S c h i l d e r i j e n  -  L o k a l e  k u n s t

• Verrassend en eigentijds 
• Gemoedelijke ambiance 
• Interieuradvies
• Maatwerk

Uitslagen

Ollandia
  
Uitslagen senioren zo 21/10: 
SCMH 5-Ollandia 4   2-2

Uitslagen jeugd za 27/10:
Ollandia C1-Blauw Geel’38 C3   2-6
Avanti’31 F4G-Ollandia F2G   2-0

Programma senioren zo 28/10: 
Fc de Rakt 1-Ollandia 1   14.30u
Ollandia 2-Dijkse Boys 2   11.00u
Avesteyn 3-Ollandia 3   12.00u
Fc de Rakt 6-Ollandia 4   9.30u
Ollandia Vr1-Berghem Sport Vr1   10.00u

Programma jeugd za 27/10:
Rhode B3-Ollandia B1   v:13.15u
Rhode C3-Ollandia C1  v:11.30u
Ollandia D1-Blauw Geel’38 D6   12.00u
MULO E2-Ollandia E1  v:10.00u
Ollandia E2G-Gemert E9   10.30u
Ollandia F1-Gemert F6   9.30u
Gemert F9-Ollandia F1  v:9.30u 

Rhode

Uitslagen senioren zo 21/10:
Margriet-Rhode 5-1
Schijndel 3-Rhode 2 3-2
Keldonk 3-Rhode 4 4-1
SES 3-Rhode 6 9-3
Rhode 8-Blauw Geel 9 0-12
Volkel 6-Rhode 10 3-6
VOW 2-Dames 4-1

Uitslagen jeugd za 20/10:
Rhode A1-Sparta’25 A1  4-2
Rhode B1-Schijndel B1  0-6
Rhode B3-Schijndel B2  0-7
Handel B1-Rhode B4  9-2
Blauw Geel C2-Rhode C1  n.b, 
Rhode C3-ASV´33 C1  0-9
Rhode MB1-HVCH MA2  2-2
Rhode D1-Erp D1  afg.
Rhode D3G-Blauw Geel D2  11:15u
Rhode D4  vrij
Rhode D5-Blauw Geel D7  0-8
HVCH E1-Rhode E1  3-5
Rhode E3-Blauw Geel E4  0-7
Schijndel E7-Rhode E5  6-2
Blauw Geel E13-Rhode E6G  2-11
Erp E6-Rhode E8  3-10
Rhode E9-Schijndel E6  2-18
WEC F1-Rhode F1  2-5
Rhode F3-DVG F5  19-0
Rhode F5-Rood Wit’62 F2  3-6
Rhode F6-Unitas F7  0-22
Rhode F7-Nemelaer F3  1-8
Nemelaer F5-Rhode F9  1-8

Programma senioren zo 28/10:
Avanti-Rhode 14.30u
NWC 2-Rhode 2 12.00u
Stiphout V. 2 –Rhode 3 11:30u
Rhode 4-Gemert 7 12.00u
DVG 5-Rhode 6 13:30u
Rhode 7-Avanti 7 10.00u
Schijndel 9-Rhode 8 10.00u
Rhode 9-Blauw Geel 16 12.00u
Rhode 10- UDI 13 10.00u
Boekel Sport-Dames 10.00u
Veteranen-RKPVV 16:30u. 

Programma jeugd za 27/10:
Rhode A1-Nooit Gedacht A1  14:30u
SCMH A1-Rhode A2  14:30u
Nooit Gedacht B1-Rhode B1  14:30u
Rhode B2-Venhorst B1  14:30u
Rhode B3-Ollandia B1  14:30u
Boerdonk B1G-Rhode B4  14:30u
Rhode C1-Blerick C1G  12:45u
WEC C1-Rhode C2G  13:00u

Rhode C3-Ollandia C1G  12:45u
Rhode C4-WEC C2  13:00u
Venhorst C2G-Rhode C5  12:30u
Erp MB1-Rhode MB1  14:45u
Nooit Gedacht MC1-Rhode MC1  13:00u
Rhode D1G-Mariahout D1  11:15u
Boekel Sport D2G-Rhode D2  13:00u
Stiphout V. D2G-Rhode D3G  11:15u
Rhode D4-Gemert D5  11:15u
Boekel Sport D5-Rhode D5  11:45u
Rhode D6-Blauw Geel D11  11:15u
Heeze E1-Rhode E1  10:15u
Rhode E2-Erp E2  9:00u
Handel E1-Rhode E3  10:00u
Rhode E4-Blauw Geel’38 E7 9:00u
Rhode E5-Rood Wit’62 E3  9:00u
Venhorst E3-Rhode E6G   10:00u
Rhode E7-Blauw Geel’38 E11  9:00u
Schijndel E8-Rhode E8G  10:15u
Rhode E9-Handel E3  9:00u
Rhode F1-Schijndel F1  10:15u
Blauw Geel’38 F2-Rhode F2  10:15u
Rhode F3-Avanti’31 F2  10:15u
Blauw Geel’38 F4-Rhode F4  10:15u
ASV’33 F2-Rhode F5   9:15u
Rhode F6G-Erp F3  10:15u
Erp F5-Rhode F7  10:30u 
Rhode F8-Blauw Geel’38 F9M  10:15u
Boekel Sport F5-Rhode F9  9:30u
Rhode F10-Mariahout F3G  10:15u
Mini-Pupillen: onderling wedstrijden 
aanvang 10:00u

VV Boskant

Uitslagen senioren zo 21/10: 
Blauw Geel 10-Boskant 4 7-1
Boskant 6-Schijndel 9  2-1
UDI’19VR2-Boskant VR1  4-0

Uitslagen jeugd za 20/10:
Boskant A1–ASV’33 A1  3-7
Schijndel E4–Boskant E2  7-3 (beker)

Programma senioren zo 28/10:
Mariahout 1-Boskant 1  14.30u.
Boskant 2-Festilent 2  11.30u.
Boskant 3-Nijnsel 4  12.00u.
Schijndel 6-Boskant 4  10.00u.
Keldonk 4-Boskant 5  11.30u.
Avesteyn 6-Boskant 6  12.00u.
Boskant 7-Schijndel 12  09.30u.
Boskant VR1-FC De Rakt VR1  
10.00u.  

Programma jeugd za 27/10:
Boskant A1  vrij
SCMH B1–Boskant B1  v13.15
Gemert C4–Boskant C1  v10.30
Boskant D1–VOW D1  a11.30u
Boskant E1–Blauw Geel’38 E5  a09.30u
Schijndel E6–Boskant E2  v08.00
Boskant F1–Schijndel F5  a10.30u
Boskant MiniF–Boxtel MiniF  a10.30u.

VV Nijnsel

Uitslagen senioren do 18/10:
Nijnsel 1 - OSS’20 1 1-2

Uitslagen senioren zo 21/10:
Nijnsel 2 - Nulandia 4 2-0
Margriet 2 - Nijnsel 3     3-1
Nijnsel VR 1 - SVEB 1     2-3 

Programma senioren za 27/10:
Sparta’25 vet. – Nijnsel vet. 16.15u

Programma senioren zo 28/10:
Ravenstein 1 - Nijnsel 1 14.30u
Mariahout 2 - Nijnsel 2 11.30u
Nijnsel 3 - RKVV Keldonk 2 12.00u
Boskant 3 - Nijnsel 4 12.00u

DVG 4 - Nijnsel 5 10.00u
WEC 5 - Nijnsel 6 12.30u
Nijnsel VR1 - Heeswijk VR1 12.00u
Nijnsel VR2 - DAW VR2 10.00u
Nijnsel VR3 - DVG VR1 10.00u

Programma jeugd za 27/10:
Nijnsel A1 - Mariahout A1 14.30u
Schijndel/VITAM B2 - Nijnsel B1 15.00u
Nijnsel C1G - MVC C1 13.00u
ELI C3 - Nijnsel C2 12.30u
Nijnsel D1G - Rood Wit’62 D4 11.30u
Gemert E4 - Nijnsel E1 9.15u
Blauw Geel’38 E12 - Nijnsel E2 9.15u
Nijnsel F1G - Blauw Geel’38 F5 10.00u

 
hardlopen

SV Fortuna ‘67

Molenhoeks Makkie, Molenhoek 
21 oktober
Mannen 40  
319. Ge de Louw 10.000 m 
1.07.08 

Stadsloop, Kerkrade 21 oktober 
Vrouwen  
11. Irene van der Velden 05.000 m 
24.27,6 

Herfstloop, Lopik 20 oktober 
Vrouwen Trim 
6. Tineke van Boxmeer 10.000 m 
58.59
Mannen Trim 
33. Piet van Engeland  10.000 m 
1.01.21

10 van Cuijk, Cuijk 21 oktober 
 
Vrouwen55 
3 Dorien  Gloudemans  05.000m  
30.59 
4 Carin van Hoof 05.000 m
31.02J 
Vrouwen55  
5 Diny van de Wijdeven 
VrouwenTrim 10.000 m 
 56.20 

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 17/10:
1 Echtpr. v.Gerwen 72,92% 
2 Dms. A.v.Genugten- W.v.Gerwen 
66,67 % 3 Dms. N.Vervoort- 
F.Raaymakers 59,17 % 4 Mevr. 
M.v.Schijndel- Hr. A.v.Hommel 58,75 %.
 
B.C. “d’n einder ‘05”

Uitslag 17/10: 
A lijn 1. Mari en Nellie v.d.Vleuten 
65.83 % 2. Mia Poels- Ria v Zon 57.50 %. 
3 Joop en Marianne Muller 56.25 % 4/5 
Jos en Marlies Teulings en Jo Evers-
Anja Lafleur 52.08 % .B lijn 1. Ardie 
v Bakel-Leny Wijn 61.33 % 2. Fons en 
Els Raaijmaakers 58.75 % 3. Thea Hui-
berts-Ger Vervoort 55.83 % 4. Truus v 
Heesch-Addie Rijkers 55.67 % 
zie ook : www.deneinder.nl

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 18/10:
A-lijn: 1.Harrie & Jan v Erp 59.02; 2 en 
3 gedeeld: Liesbeth v Dijk & Nellie Phi-
lipsen en Jo Evers & Nellie v.d. Vleu-
ten 58.68; 4. Mieke & Frans v.d. Ven 

55.90. B-lijn: 1. Guus Plevier & Fried 
v.d. Laar 62.55; 2.Thea vd Heijden & 
Hans v Hoof 60.93; 3. Ann v.d. Laar & 
Betsie vd Meulengraaf 57.29; 4. Corrie 
& Annie Dortmans  57.29.

BC Rooi750 

Uitslag 17/10:
A lijn 1 Willem Pieters & Rien Voets 
61,11% 2 Hetty van Geffen & Lieke 
Pieters 58,68% 3 Leon Heijckmann & 
Nellie Vervoort 56,60% 4 Theo Jans-
sen & Willem de Roo 56,25% B lijn 1 
Betsy van Kaathoven & Tiny v.d. Pasch 
56,42% 2 Diny v.d. Biggelaar & Wilma 
v.d. Biggelaar 55,92% 3 Riet v.d. Laar 
& Mia de Leijer 54,35% 4 Hermien 
Botter & Dick Botter -54,08% C lijn 
1 Hanny Bosch & Jan Bosch 64,69% 
2 Lenie v.d. Wall & Sjan van Acht 
56,61% 3 Will van Rooij & Mieke 
Vugs 54,89% 4 Harrie Hol & Ad van 
Kaathoven 54,06%

ZBC’01  

Competitie 16/10
A-lijn: 1.Toon & Marietje v.Schaijk 
60,07 % 2.Bert & Diny Kanters 57,99 
%  3.Chris & Christien v.Helvoirt 56,94 
% 4.Mari v.d. Steen & Piet v.schaijk 
55,56 %  B-lijn: 1.Anneke Jans & Ma-
ria Pepers 55,90 % 2.Mieke Toebast & 
Toos Vissers 54,86 % 3.Noud & Toos 
v.Zutven 54,51 % 4. Riet v.Hout & 
Corry Kastelijn 52,78 %  

Vrijdagmiddag Club 

Competitie  19/10
A-lijn:  1.Ad v.d.Sangen & Henriëtte 
Beems 66,67 % 2.Pieter v.Geffen & 
Tonnie Kivits  57,50 % 3.Cor v.d.Berg 
& Jan Rijkers 54,58 % 4.Ben & Tiny 
v.d. Steen 53,75 % B-lijn: 1.Cor & Ma-
rietje Mollen 66,15 % 2.Chris & Chris-
tien v.Helvoirt 64,58 % 3.Martien v. 
Cleef & Marietje v.d.horst 58,33 % 4. 
Mies & Jo v.d.Burgt 56,25 %

BC ’t Koffertje 

Uitslag 22/10:
A-lijn: 1 Jan Machielsen & Rien Voets 
72,92; 2 Cees Laas & Sjef van Rooij 
67,71; 3 Nicole van de Berg & Theo van 
Geffen 60,76; 4 Leny Kremers & Wil-
lem de Roo 59,31 B-lijn: 1 Jan Engbers 
& Ria Prinsen 63,33; 2 Leny van Keme-
nade & Rina Verhagen 56,25; 3 Corry 
van der Hamsvoort & Jan Derks van de 
Ven 55,83; 4 Coen Meuwissen & Geert 
van der Zanden 53,75 C-lijn: 1 Ben van 
de Hoef & Wim Stierum 62,50; 2 Riet 
van de Laar & Ans Wiessing 59,38; 3 
Anny & Lena van Acht en Paul van der 
Meer & Larry Rackwitz 51,04

Bridgeclub De Neul  

Uitslag 22/10:
A-lijn: 1. Harrie v. Erp & Harrie Hut-
schemaekers 64.69; 2. Annie Stevens 
& Lonja Woonings 57.97; 3 en 4 ge-
deeld: Maria Broeke & Ardie v. Bakel 
en Willemien Braken & Nellie vd Meer-
akker 56.90.
B-lijn: 1. Jana & Harrie v.d. Acker 
69.05; 2. Heleen Wiers & Frans v.d. 
Boomen 58.93; 3. Liesbeth Bekkers & 
Peter Schepers 58.04; 4. Annie & Cor-
rie Kastelijn 56.85.
C-lijn: 1. Marietje v. Aarle & Mia v.d. 
Eertwegh 64.95; 2. Hennie v.d. Linden 

& Ria Theunis 61.69; 3 en 4 gedeeld: 
Cor v. Gerwen & Toon v.d. Vleuten en  
Ria Damen & Toos Hurkmans 57.45.
Zaterdag 27 oktober a.s. open herfst-
drive. Voor informatie en uitslagen: 
www.bcdeneul.nl

waterpolo

Argo

Komende zondag nemen de zwem-
mers van de Wedstrijdgroep in zwem-
bad “De Neul” deel aan de 2e Solo 
wedstrijd, aanvang 15.00 uur.

Programma waterpolo
Zaterdag in het Z.I.B. te Best:
E1 - De Treffers 15.45u
E2 – Njord 16.30u
D1 - T.R.B.-R.E.S. 17.15u
Heren 2 - De Treffers 18.00u
Heren 1 - De Dokkelaers 18.45u
Dames 1 - T.R.B.-R.E.S. 19.20u

MHC Sint-Oedenrode

Programma jeugd za 27/10: 
Oedenrode JF2 mix - HOD JF1 mix 9:00
Oedenrode M8E3 - HOD M8E4 9:00
Oedenrode ME1 - Eindhoven ME2 9:00
Oedenrode MF2 - Eindhoven MF2 9:00
Oedenrode JD1 -  Basko JD1 10:30
Oedenrode MD4 - Oirschot MD4 11:30
Oedenrode MC1 - Berlicum MC1 12:00
Oedenrode MD1 - Den Bosch MD5 13:00
Oedenrode MB2 - Basko MB5 13:30
Oedenrode JA1 - Uden JA1 14:30
Oedenrode MA1 - Oirschot MA1 15:00
Oedenrode MB1 - Geel-Zwart MB1 16:00
Helmond MF3 - Oedenrode MF3 9:00
Son JE1 - Oedenrode JE2 9:30
Son MF2 - Oedenrode MF1 9:30
Eindhoven JF1 - Oedenrode JF1 9:45
Geldrop ME4 - Oedenrode ME2 9:45
DVS JE1 - Oedenrode JE1 10:00
Geldrop M8E2 - Oedenrode M8E1 10:00
Eindhoven M8E3 - Oedenrode M8E2 10:15
Hopbel JD2 - Oedenrode JD2 10:30
Heesch MD3 - Oedenrode MD3 11:15
Hopbel MC2 - Oedenrode MC3 12:00
Heesch MC2 - Oedenrode MC2 14:00
Son JB1 - Oedenrode JB1 14:45
Mierlo MA2 - Oedenrode MA2 16:45
 
Programma senioren zo28/10 
Oedenrode D6 - Shot D4 11:00
Oedenrode HB - Oirschot HC 11:00
Oedenrode D4 - HDL D1 12:30
Oedenrode HA - Weert HA 12:30
Oedenrode D3 - Oss D3 14:00
Oedenrode H2 - Helmond H5 14:00
Geldrop D2 - Oedenrode D5 11:00
Tilburg D6 - Oedenrode D2 12:15
Berkel Enschot D1 - Oedenrode D1 12:45
Geel-Zwart H1 - Oedenrode H1 14:45
EMHC H7 - Oedenrode H3 15:30

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst
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MTB seizoen geopend

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

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

Kanaalstraat 11
5691 NA Son

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

Nog gemakkelijker 
over elk terrein!

NIEUW! 
29inch MTB
De voordelen:
• Meer tractie
• Mooi in balans
• Koersvast op rechte stukken
• Eenvoudiger op snelheid te houden
• Stabiliteit tijdens afdalingen
• Sneller dan een 26 inch
• Meer veerweg en comfort
• vanaf € 699,-

vissen

Willem van 
Breugel winnaar 
van de najaars-
wedstrijden
De najaarswedstrijden zijn weer ten 
einde. Ondanks dat er in het voor-
jaar genoeg vis is uitgezet, bleven 
de goede vangsten vaak achterwege. 
De plaats waar men kwam te zitten 
was vaak bepalend voor de vangst.

De stand over drie geviste wedstrij-
den is als volgt: 1. W. van Breugel 
5 punten, 2. J. Fransen 7 punten,  
3. Annie Rovers 9 punten,  4. B. de 
Gruiter 9 punten,  5. P. Rovers 10 
punten,  6. G. Rovers 10 punten,  7. 
L. v.d. Heijden 10 punten, 8  .Bertha 
Rovers 10 punten,  9. J. Verhoeven 
12 punten, 10. A, Rovers 16 punten.

Feestavond
Om uiteenlopende redenen gaat 
de op 3 november  geplande feest-
avond niet door.

Roofviswedstrijd. Deze is op 27 
oktober van 14.00-16.00 uur

Zwem4daagse is niet zo druk als vroeger, maar wel leuker

“Ik ga er nog twintig doen!”
zwemmen

Met 189 deelnemers was de Rooi-
se Zwem4daagse, georganiseerd 
door Argo, ook dit jaar weer goed 
bezocht. Uw meezwemmende 
reporter (elf deelnames) ging op 
zoek naar het vierdaagsegevoel, 
en naar de lol van het baantjes 
trekken.

Woensdagavond, zwembad de 
Neul. Met een rood hoofd staat 
Jan-Berend zijn dochters Laura (2 
deelnames) en Amy (1) de borst-
crawl voor te doen. Gekleed, vanaf 
de tribune, maar haast fanatieker 
dan zijn zwemmende kroost. “An-
ders blijven ze maar aan die lijnen 
hangen”, legt de vader tussen 
twee aanmoedigingen uit. “En zo 
kunnen ze natuurlijk ook een beet-
je aan hun techniek werken.” Het 
is op de tribune inderdaad net zo 
druk als in het bad. Nicolette (3) 
slaat dit jaar over, maar is onder-
tussen apetrots op haar drie zoon-
tjes: “Niek (1) heeft net zijn zwem-
diploma’s, en wou per se met een 
brilletje zwemmen. Dat hebben 

we vandaag voor ‘m gekocht.” Ze 
legt uit dat haar jongste elke dag 
twintig baantjes zwemt, in plaats 
van tien. “En Sebas (3) en Dirk (4) 
doen er geloof ik een stuk of hon-
derd.”

Kinderen die uit het water komen 
en in looppas terug naar de start 
gaan voor nog twintig baantjes: 
dat zag je tien jaar geleden nog 
niet. “Met vijf- of zeshonderd 
deelnemers moesten we toen heel 
streng zijn”, legt organisator Jan 
van Eindhoven uit. “We zijn heel 
blij dat we daar nu een beetje los-
ser in kunnen doen.” Meer deel-
nemers? Dat ziet Van Eindhoven 
niet meer gebeuren: “Kinderen 
hebben nu natuurlijk veel meer te 
doen in zo’n herfstvakantie, ook ‘s 
avonds.” Maar soms wordt de tra-
ditie gewoon van ouders op kinde-
ren overgedragen. Langs de kant 
staan zwemvriendinnen Jeanine 
en Renske (“Hoe vaak wij heb-
ben meegedaan? Geen idee joh. 
Vaak.”) een potje trots te zijn op 

hun eigen kin-
deren (samen 
al zeventien 
deelnames).

Ook in het 
water veel 
ouders, zoals Zidan (1) en Guido 
(1), die op hun eigen prestatie nog 
trotser zijn dan op die van hun kin-
deren. Marcel (5), een andere va-
der, komt foeterend het water uit: 
“Ik ben eraf gesprint door een elf-
jarige!”. Soms is er keiharde com-
petitie tussen de lijnen. Maar va-
ker nog is de zwemvierdaagse een 
heerlijk tijdverdrijf, met natuurlijk 
na afloop een paar snoepjes van de 
‘gezellige collega’s’ Fleur (8), Loes 
(had dit jaar geen zin) en Dana (2). 
Of het is een gewoonte geworden, 
zoals voor recordhouder Mien de 
Bie (39 deelnames). Hoe ze het 
volhoudt? “Ik zwem om gezond te 
blijven, en door te zwemmen blijf 
ik gezond. En ik doe het graag” Zo 
simpel kan motivatie zijn.

Ollandse Biljartkampioenschappen

biljarten

Maandag 22 oktober, de achtste 
speelavond, zijn 12 partijen uit 
de eerste ronde gespeeld. Dat het 
einde van de eerste ronde in zicht 
is en dat elk punt er toe doet, was 
toch bij een aantal spelers wel te 
merken. Dit zorgde dan ook voor 
een aantal verrassende uitslagen. 
De kortste partij speelde Bert van 
Kessel tegen Peter van Driel t.w. 
15 beurten met het gemiddelde 
van 1.87 en zijn hoogste serie van 
7. Bij Bert Groenendaal was er 
sprake van een constante partij. Hij 
maakte zijn 25 caramboles in 17 
beurten. Ook deze week werden 
er weer een aantal hoge series ge-
maakt door Johnny van Oorschot 
(2x 11), Rien v.d. Spank (11), Janus 

Heesakkers (11) en  Bart van Esch 
(6).
Uitslagen D’n Toel: 
Dorita Bekkers 10 – Bart v.d. Bergh 
9; Rien v.d. Spank 9 – Cees Bouter 
7; Bart van Esch 6 – Wil v.d. Pasch 
10; Jo v.d. Biggelaar 6 – Janus 
Heesakkers 8; Frans van Esch 5 – 
Ruud van Driel 6; Ad v.d. Bergh 8 
– Arjan Timmermans 6. 

Uitslagen De Dorpsherberg:
Michael Toelen 3 – Johnny van 
Oorschot 10; Peter van Driel 6 – 
Bert van Kessel 10; Eric Huijbregts 
7 – Rien Kastelijns 5; Bert v.d. 
Groenendaal 10 – John Hagelaars 
5; Rene Bodet 5 – Mia Nooijen 7; 
Arie Markus 7 – Jan Sanders 10.

Kijk voor foto´s 
van evenementen op 

www.mooirooi.nl
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Sint Oedenrode

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooirooi.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooirooi.nl

Evenementen

8 september - 8 november  
Expositie

 ‘Kunst Dichterbij bekeken’
  Zaken- en bestuurscentrum 

10 oktober - 28 december  
Expositie naaldschilderwerk 

Zorgcentrum Odendael
 

14 oktober - 15 december  
Tentoonstelling 

Harrie Eijkemans
  Cultureel Centrum Mariëndael 

  24 oktober 
Seniorendag
  Odendael 

26 oktober 
Show ‘Tis aalt wa’
  De Vriendschap 

27 oktober  
12uurs filmmarathon

  De Werf 

27 oktober  
CD presentatie
 Berry Daamen

  Café Oud Rooij 

27 oktober  
Blaasmuziek Plus

  Zalencentrum ’t Leeuwke 

 28 oktober  
Wintertijd

 
 28 oktober  

de Rooise Rockband LOAD
  Café d’n Dommel 

28 oktober  
Paranormale Beurs

  Meerschot 

28 oktober 
2e wedstrijd Trimcompetitie

  Park Kienehoef 

  29 oktober - 10 december  
Schilderijen 

Joke van de Ven
  Bibliotheek 

31 oktober
Halloween

31 oktober  
Lezing: 

‘Van lust spot en zinnelijk genot’
  Knoptoren

  1 november 
Kaartavond 

Buurtver. Boskant
  De Vriendschap 

2 - 4 november  
Kind-ouder tennis toernooi 

  Tennisvereniging 
de Kienehoef 

2 november  
Groep 8 party

  The Joy 

2 november  
Mathilde Santing

  Mariendael 

3 november 
Natuurwerkdag IVN

  Vogelsven 

3 november  
Dansavond
  Odendael 

3 november 
Mosselavond Lionsclub  

 
 3 november   
De Beckart 

3 november  
HILLSTREET 70’s & 80’s party

  De Beurs  

 4 november 
2e Marathon van Rooi

Zwembadweg  

 4 november  
Pompoenen maken

  Leef & Vind 
 

 4 november  
Zanger Dennis Benedict

  d’n Dommel 

4 november  
Rikken en Jokeren
  De Dorpsherberg 

6 november  
Lezing Wim Daniels

  Kasteel Henkenshage 

8 november  
Feestelijke Ledenavond Rabobank  

  C  ’t Spectrum,  Schijndel 

9 november  
Vrije dansavond
  De Vriendschap 

9 november  
De Uitvaartpresentatie

  Zalencentrum De Beurs 

10 november  
Show ‘Tis aalt wa’
  De Vriendschap 

10 november  
Rooyse vogelvreugd, 

een vogeltentoonstelling 
  Zwembadweg 62  

 10 november  
11-11 bal
  The Joy 

10 november  
Van der Aa’s & Zekhuis 

  Mariendael 

10 november  
Elf-elf bal 
  De Beurs 

11 november  
Sint Maarten

  
11 november  

Concert Jesje De Schepper
  Mariendael 

12 november  
Lezing Kees Bottema

  d’n einder 

13 november  
KBO film: 

The bridges of Madison County
  Odendael 

15 november  
Onderonsje: 

film kijken en napraten
  Damiaancentrum 

16 november 
Vrije dansavond
  De Vriendschap

 17 november  
Diner Chantant Roois kamerkoor

  De Vriendschap 

17 november  
11 - 11 Bal ‘t Skrothupke

  Café Oud Rooij 

17 november  
Verkiezingsavond Ondernemer 

van het Jaar 2012
  ’t Leeuwke

 18 november  
Bridge-drive Rode Kruis/Lions

  De Beckart  

 18 november  
Olat 45 jaar Jubileumtocht

  De Vriendschap 

18 november  
1e Rooise Snèvel en Corenwijn mert

  Slijterij van Boxmeer 

18 november  
Sinterklaas Intocht 

Centrum 

18 november  
Wat is jouw talent? 

  Mariendael 

18 november  
Koopzondag 

  Centrum  

 18 november  
Zwarte Pieten op de kinderboerderij

   Kienehoeve 

18 november  
Orgelconcert door 

Marc Baumann
  Martinuskerk 

18 november 
Rikken en Jokeren
  De Dorpsherberg 

21 november  
Roois Biergilde
  café Van Ouds 

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

www.facebook.com/demooirooikrant




