
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe
Jaargang 2 • Week 43 • 26 oktober 2011

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

- Nominaties K&C Gala

- Naar New York voor KiKa

- De Politiek Dichterbij

- Jan van der Vorst

pag. 3 

pag. 13

pag. 15

pag. 23

Kiest u ook 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

HERFSTVAKANTIE 
AANBIEDING

KINDERSCHOENEN EN 
KINDERLAARZEN

20% KORTING
Actie is geldig van 

24 t/m zaterdag 29 oktober
Boudewijns Schoenen B.V.

Nieuwstraat 24 5691 AC  Son
www.boudewijns-schoenen.nl

Pas op!!

De klok wordt 
weer verzet

In de nacht van komende za-
terdag op zondag (30 oktober) 
wordt de klok teruggezet van 
03.00 naar 02.00 uur.

UNICEF weer centraal tijdens 36e Zwemvierdaagse

Ieder jaar weer haalt Zwemvereni-
ging Argo alles uit de kast om de 
traditionele Zwemvierdaagse te or-
ganiseren. Een paar weken geleden 
stond dat even op losse schroeven, 
maar Argo zou Argo niet zijn als ze 
toch weer een meerdaags festijn 
uit de hoge hoed toverden. Deze 
week is het de beurt aan de wa-
terpolocommissie, die met steun 
van andere leden het spektakel in 

goede banen moet leiden. 

Afgelopen maandag rond de klok 
van 18.00 uur sprongen de eerste 
waterratten in het water. Dat de-
den ze allemaal tegelijk in de vorm 
van een bommetje. Daarna hupte 
iedereen één voor één  zwembad 
de Neul in om het eerste baan-
tje te trekken. Behalve een hoop 
jonge deelnemers zwommen er 

ook enkele senioren mee. Zo ver-
scheen er zelfs een bejaarde vrouw 
uit Groningen aan de start die met 
haar rollator steeds dichter naar het 
startblok schuifelde. Ze is hier op 
vakantie en meldde zich resoluut 
aan om in beweging te blijven.
Wellicht maakt ze de vier dagen 
vol en haalt ze morgen of vrijdag 
de finish. Dat is immers de dag dat 
zwemmers een verloren dag nog in 

kunnen halen. Dan zal inmiddels 
ook bekend zijn hoeveel de zwem-
mers samen hebben opgehaald 
voor UNICEF. Net als voorgaande 
jaar het goede doel waar het ver-
zamelde geld naar toe gaat. “Van 
het inschrijfgeld gaat één euro naar 
UNICEF. De rest moet worden ge-
sponsord door jullie ouders, buren, 
opa’s en oma’s. Dus, zet ‘m op!”, 
roept voorzitter Marcel Brands. 

Stichting Mariëndael

Deze herfstvakantie hoef je je niet te vervelen
In Mariëndael staat er deze week 
van alles op het programma. Af-
gelopen maandag startte Moni-
que Fliervoet met veel creativiteit 
met de workshop ‘maak je eigen 
etagère’. Een twaalftal kinderen 
had zich aangemeld. Voor ieder 
was serviesgoed aanwezig en ui-
teraard het nodige materiaal, te 
beginnen met porseleinverf. 

“Ieder mag alvast een kleurtje 
pakken en goed schudden”, aldus 
Monique. “De verf is niet uitwas-
baar, dus wel goed de mouwen op-
rollen.” Al gauw ging iedereen aan 
de slag. De wattenstaafjes werden 
gebruikt om stippen te maken, 

de satéprikkers voor lijntjes en de 
kwasten voor andere figuren. Zo 
verschenen allerlei verschillende 
creaties op het servies. Moeilijk 
vonden ze het niet, maar wel leuk. 
Lieke had een slimme manier ge-
vonden om het kopje niet vast te 
hoeven houden. Gewoon op z’n 
kop. “Ik maak er mooie bergen op. 
Net als in Luxemburg, en als Heidi 
in de Bergen.” 
Ook de rest van de week valt er 
van alles te beleven. Dinsdag was 
er een filmavond, vanmiddag is er 
een speelgoedmarkt en donderdag 
een uitgaansavond voor de jeugd. 
Deze herfstvakantie hoef je je niet 
te vervelen.

Muziekduizendpoot Harrie Scheutjens krijgt Koninklijk lintje
Rooienaar Harrie Scheutjens werd 
afgelopen zaterdagavond in het 
Vestzaktheater in Son verrast door 
een Rooise delegatie tijdens een con-
cert van ‘zijn’ Seniorenorkest Sonore.
Lees verder op pag. 18

DeMooiRooiKrant digitaal:
www.demooirooikrant.nl
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COLOFON 

Oplage
10.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Irene Mandos 

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@mooirooi.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: bel 112
(ambulance, brandweer, politie)
Niet spoedeisend, bel:
Ambulance : 0412-631515
Brandweer : 073-6123123
Politie  : 0900-8844 
Milieustraat
Eversestraat 11
Tel.: 0413-481620
Openingstijden:
Ma t/m vr. 12:00u – 17:00 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 
DeMooiRooiKrant is alle 
mogelijke zorg besteed. Er kunnen 
echter geen rechten aan worden 
ontleend. De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. 
Niets uit deze uitgave mag op 
enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt.

Schrijf je in voor een panna clinic met
Nelson de Kok of een streetdance workshop
van Jelske op zaterdag 12 november.

Rabobank. Een bank met ideeën.

Het idee is dat JIJ ook meedoet!

Gratis!

Zaterdag 12 november organiseert de Rabobank een uniek event voor alle jongens en 

meiden tussen de 11 en 16 jaar uit Sint-Oedenrode en Schijndel. Van 18.30 tot 21.30 uur kun 

je in Sporthal de Dioscuren in Schijndel meedoen aan een panna clinic of streetdance 

workshop! 

Meer informatie en inschrijven op:
www.rabobank.nl/stos (vol=vol)

Rooise burgers mogen meepraten
De burgers van Sint-Oedenrode 
krijgen bij bepaalde onderwer-
pen meer zeggenschap bij beslui-
ten die de gemeenteraad neemt. 
Welke onderwerpen daarvoor in 
aanmerking komen, en welke ka-
ders daarbij gehanteerd worden, 
staat in de “leidraad Burgerparti-
cipatie en interactief werken” die 
donderdag door de gemeenteraad 
werd vastgesteld.

Een hamerstuk was het niet. De 
voorbereidingscommissie had 
eerder deze maand zeer kritisch 

uitgehaald naar de leidraad, die 
op menig fractielid erg negatief 
over kwam.  Pogingen van bur-
gemeester Peter Maas om dit om 
te buigen naar een positief verhaal 
hadden een averechts effect op de 
commissie. Het huiswerk moest 
opnieuw.

Met succes, zo bleek donderdag-
avond in de gemeenteraad. Wel zal 
er een behoorlijke cultuuromslag 
nodig zijn, voordat het mee laten 
praten van burgers bij het ambtelijk 
apparaat tussen de oren zit.  

Harde verwijten discussie Berap
Bij de vaststelling van de 2e be-
stuursrapportage (Berap) 2011 door 
de gemeenteraad, zijn afgelopen 
donderdag harde verwijten geval-
len. Wellicht ook uit frustratie, want 
er is geen weg terug en tegenstem-
men had geen zin, zo oordeelden 
de meeste fracties. En ook al heeft 
de gemeente een aantal kosten niet 
in de hand, portefeuillehouder fi-
nanciën Jeanne Hendriks kreeg de 
wind flink van voren. En niet voor 
de eerste keer dit jaar.

De fracties waren het er wel over 
eens, dat de pijnpunten in de finan-
ciële tegenvallers vooral zitten in 
de zogeheten “open einde-regelin-
gen”. Het uitvoeren van de WMO 
en de IOAW/IOAZ is een wettelijke 
verplichting waar een gemeente 
geen maximum bedrag voor mag 
bepalen, en waarvan pas achteraf 
duidelijk is wat het kost.
Maar het deel waar de gemeente 
wél vat op heeft, liet genoeg te 
mopperen over. Het meeste com-
mentaar kregen de al jaren voort-
durende hoge abonnementskosten 
en een “foutje” van 110.000 euro 
bij de berekening van de rijksbijdra-
ge voor de IOAW/IOAZ. 
Bij de abonnementskosten stak het 
de fracties vooral, dat het college al 
in 2008 beloofd had om hierin te 
gaan snijden. Sindsdien zijn de kos-
ten echter alleen maar gestegen, 
tot inmiddels bijna 17.000 euro. 
Jan de Groot, het vertrekkende 

raadslid, herhaalde de vragen die 
hij dit jaar al vaker aan Hendriks 
had gesteld. “Vindt u dat u het nog 
onder controle heeft? Had u ons 
niet tussentijds moeten informeren 
over deze resultaten?” Hij noemde 
zelfs een totaalbedrag van 225.000 
euro aan foute berekeningen en ra-
mingen, maar ditmaal overtuigde 
hij de portefeuillehouder niet, om-
dat hij ook het dividend mee had 
geteld. “Dat is geen fout, maar een 
bewuste keuze.”
VVD-er Freek Glorius vroeg haar 
om garanties om voortaan niet ach-
teraf, maar vooraf geïnformeerd te 
worden. “Anders geven wij geen 
additionele middelen meer.” Die 
garantie kreeg hij echter niet.
Toen CDA-er Wiel Sporken ver-
volgens ook nog eens met voor 
Hendriks onmogelijke eisen kwam, 
was ze het zat. “Ik geef het u te 
doen, met 100 mensen 300 aan-
dachtsgebieden bij te houden voor 
18.000 klanten!”  

DANKBETUIGING

Bedankt.
 
Graag willen wij iedereen bedanken voor
de belangstelling, de kaarten en de mooie woorden bij
het overlijden van Lena Korsten.
In het bijzonder een woord van dank aan 
pastoor Vincent Blom, de medewerkers van de Boterbloem
en Marjon van de Ven van uitvaartverzorging Kuis.
 
                    

De familie van Lena Korsten.
 
Oktober 2011.

DGS’er Jan de Groot 
verlaat politiek

Jan de Groot, fractielid van de DGS, heeft don-
derdagavond tijdens de gemeenteraadsverga-
dering laten weten dat hij met onmiddellijke 
ingang ontslag neemt als raadslid en zich te-
rugtrekt uit de actieve politiek. 

De Groot, voorheen een onbekende in politiek 
Rooi, trad 19 maanden geleden toe tot de ge-
meenteraad en ontpopte zich daar al snel tot de 
ongekroonde koning van het debat over financiën. 
De manier waarop hij het beheer van het ramme-
lende gemeentelijk huishoudboekje aan de kaak 
stelde, leverde hem meermalen complimenten op 
vanuit andere fracties. 
Portefeuillehouder financiën Jeanne Hendriks had 
een zware dobber aan de DGS-er, in het dagelijks 
leven financieel directeur van Hans Anders. Tege-
lijkertijd gaf hij haar belangrijke adviezen op zijn 
vakgebied, al moest hij meermalen vaststellen dat 
ze niet altijd opgevolgd werden. Ook tijdens zijn 
laatste optreden donderdagavond, toen de Berap 
(bestuursrapportage) ter sprake kwam, uitte hij 
scherpe kritiek op de gang van zaken. Hij zette zijn 
signatuur door DGS als enige fractie tegen de Be-
rap te laten stemmen. 

Als reden voor zijn vertrek gaf de Groot aan, dat hij 
het aanbod had geaccepteerd om naast zijn baan als 
financieel directeur van Hans Anders, ook algemeen 
directeur van Hans Anders Nederland te worden. 
Dit is niet te verenigen met het raadslidmaatschap. 
Op de achtergrond zal hij wel de fractie blijven steu-
nen, zegde hij toe.  Zijn vertrek wordt alom gezien 
als een belangrijk verlies voor de gemeenteraad.
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Tien nominaties voor Kunst- & Cultuurgala 2011

Op vrijdag 11 november 2011 
organiseert de gemeente Sint-
Oedenrode voor de zesde keer 
het Kunst- & Cultuurgala . Dit 
is in het cultureel educatief cen-
trum Mariëndael. Naast de geno-
mineerden worden voor het gala 
ook scholen, culturele verenigin-
gen en instellingen uitgenodigd. 
Tijdens het gala worden voor vier 
categorieën prijswinnaars bekend 
gemaakt.

Het Kunst- & Cultuurgala is be-
doeld als waardering voor de inzet 
van de vele vrijwilligers en voor de 
diverse prestaties op cultureel ge-
bied. De gemeente wil zo het be-
lang van kunst en cultuur in Sint-

Oedenrode benadrukken. Er zijn 
vier prijzen te verdelen: de vrijwil-
ligersprijs, de individuele cultuur-
prijs, de groepscultuurprijs en de 
aanmoedigingsprijs voor jeugd tot 
28 jaar.

Voordracht en nominaties 
Instellingen, verenigingen en in-
dividuele inwoners konden kandi-
daten voor de prijzen voordragen. 
De onafhankelijke nominatiecom-
missie Kunst- & Cultuurgala heeft 
de voordrachten beoordeeld, on-
der andere op basis van originali-
teit, bereik en betekenis voor de 
gemeenschap van Sint-Oedenro-
de. De gemeente maakt hierbij de 
volgende nominaties bekend:

Vrijwilligersprijs:
• Louis Kleijne, voortrekker cultuur-
onderwijs op basisscholen, aandeel 
in Dodenherdenking en bevrijdings-
feest.
• Gerard van den Nieuwenhuij-
zen, restauratie interieur Sint-
Martinuskerk, inzet voor 
Gildehuis Sint Joris, vrijwilliger bij 
Tafeltje-Dekje.

• Willemien Leermakers, inzet 
voor diverse koren door het toe-
gankelijk maken van muziekbe-
werkingen via thuisstudie.

Individuele cultuurprijs:
• Axel Wenstedt, als autodidact 
op orgel en clavecimbel veelge-
vraagd gastspeler bij veel koren/
orkesten in de regio.
• Gerry van Roosmalen, foto’s 
voor boek ‘Paradijsvogels’.
• Hans van der Sandt, gedichten 
voor boek ‘Paradijsvogels’.

Groepscultuurprijs:
• Stichting Roemrijk Rooi, duidelijk 
en origineel beeld van Rooi neer-
gezet in liederen, gedichten, foto’s.
• Stichting Papgat, inzet voor het 
organiseren van activiteiten van het 
jaarlijkse cultuurfeest Carnaval. Aan-
moedigingsprijs jeugd tot 28 jaar:
• Stefan van Acht en Daan Voets, 
jonge talenten van het Rooise 
jeugdcarnaval.
• Guido van Eijndhoven, inzet 
voor jongerenwerk bij Honk122

Rondje Rooi viert 10-jarig jubileum niet in centrum
De organisatie van oldtimerrit 
‘Rondje Rooi’ heeft besloten om 
niet samen te werken aan het tot 
stand komen van een gezamenlijk 
evenement met de wielerronde 
van Rooi op de 1e zondag van juli 
2012 en de daaropvolgende jaren. 
Er zou daarover nog een overleg 
komen, maar dat is volgens het 
bestuur van Rondje Rooi nu dus 
niet meer nodig. 

Het bestuur van Rondje Rooi is 
uitermate teleurgesteld, vooral 
omdat ze beschikte over een lo-
pende evenementenvergunning 
t/m 2013 die nu wordt afgeno-
men. Ook zijn ze ontevreden over 
de manier zoals het hele proces tot 
eventuele samenwerking is verlo-
pen en heeft daarom het besluit 
genomen om de eigen weg te be-

wandelen. In een brief aan het col-
lege geeft het bestuur aan dat ze 
liever energie steken in een goed 
en doordacht 10-jarig jubileum van 
de oldtimerrit Rondje Rooi. “Wij 
zijn al negen jaar in staat om onze 
boontjes zelf te doppen en dat zal 
bij het 10-jarig bestaan zeker ook 
het geval zijn”, aldus bestuurslid 
Frans Mabesoone. “In een eerder 
gesprek kwam voor ons duidelijk 
naar voren dat ze liever de wieler-
ronde hebben. Er werden enkele 
andere datums voorgesteld, maar 
dat ligt in die periode erg moei-
lijk door andere evenementen 
en vakantie. Daarbij zijn mensen 
gewend aan de 1e zondag van 
juli. Later heeft de gemeente nog 
aangeboden om op een of andere 
manier de evenementen te combi-
neren, maar daar zien we niets in.” 

Het 10-jarig jubileum zal dus op 
een andere plaats gevierd worden. 
Waar, is nog niet duidelijk.
In een reactie liet de gemeente we-
ten dat ze de beslissing van Rondje 
Rooi betreurt. Volgens de gemeen-
te waren de evenementen te com-
bineren. “Er zijn diverse gesprek-
ken geweest om te kijken in welke 
vorm we dat konden gieten”, al-
dus een woordvoerder. “Zowel de 
gemeente als de organisatie van 
de wielerronde hebben toegezegd 
om een oplossing te willen zoeken. 
De gemeente heeft geen voorkeur. 
Ze wil het liefst beide evenemen-
ten, maar de wielerronde krijgt van 
de bond een datum aangewezen. 
Dat pakt nu wat ongelukkig uit.” 
Burgemeester Maas hoopt dat hij 
toch nog een gesprek kan hebben 
met Rondje Rooi.

Op jacht naar de Prins
Beste papbui-
ken en pap-
buikinnen

Ná vandaag 
krijgen we 
nog twee tips. 
Als het goed is 

moeten de tips u nu toch wel een 
heel eind op weg geholpen heb-
ben, en zijn de laatste nog om ff 
te checken ! Wie weet, als u de 
volgende tip leest, dat u zegt, zie-
dewel, dan is ie het toch !!
Hier komt ie:

Tip 9:

Oranje is ok moi
Stel oranje zit in hun logo, dan zou 
het zomaar iemand van  “CC de 
Lépkes” of “CC de Paphappers” 
kunnen zijn. Misschien zijn het wel 
échte oranjefans, niet zo zeer om 
het voetballen, maar om de oran-
jefeestjes daarom heen! Of mis-
schien een iemand uit het oranje-
comité? Maar, unne echte papbuik 
houdt van geel rood groen !! En als 

je die kleuren mengt, krijg je ook 
géén oranje.
Maar, ge kunt oranje altijd moi 
vinden, tuurlijk jongens, da kan.

We zetten het nog eens op een 
rijtje, HIJ komt uit het centrum, 
werden met een kluit het riet in-
gestuurd, kwamen er linksdragend 
weer uit, er zat ondertussen wel 11 
jaar tussen, maar na die afscheids-
borrels, waren het er nou 10 of 11, 
werden het sterren op het witte 
doek, gehuld in oranje gewaden, 
maar ach, soort zoekt soort……
Nou zeg, als u het nú niet weet ???
En wilt u nog even verder zoeken, 
bezoek dan de site eens van Papgat: 
www.papgat.com  Op het gasten-
boek kunt u (bijna) alles kwijt, en 
lezen. Op deze site vindt u ook de 
adressen van alle clubs en kapellen 
met hun eigen websites, en daar 
is ook wel het een en ander op te 
vinden !

Wanneer u na deze negen tips 
weet wie onze nieuwe Hoogheid 
en Adjudant is, dan mag u een 
briefje of mailtje achterlaten bij de 

voorzitter van de Prinskeuzecom-
missie Theo Strijbos, 
Boskantseweg 78, 
5492 VB Sint-oedenrode,  
strijbos.rooi@planet.nl
En de traditie is dat de eerste die 
met de goede namen komt een 
overheerlijke Prinselijke Papgat-
wijn persoonlijk krijgt aangeboden 
door de neije Hoogheid en gevolg, 
en natuurlijk verdient deze per-
soon de eeuwige Papgatroem!
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KEURSLAGERKOOPJE

Hacheepakket

500 GRAM VLEES

5

95

SPECIAL

Knapzak

per stuk

2

25

VLEESWARENKOOPJE

Bij 100 gram rauwe ham

GRATIS 100 gram scharrelsalade

WEEKAANBIEDING

GEHAKTBALLEN+

SAUCIJZEN

4 + 4 STUKS

5

99

TIP VAN UW KEURSLAGER

SHOARMAPAKKET

VLEES,SAUS,BROODJES

PER PAKKET

6

00

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

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

www.KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

info@kluijtmans.keurslager.nl

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

de koninCk • diez • eastborn • ghyCzy • heldense • hofstede 

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

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

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

Hertog Janplein 27

5469 BJ  Erp (Veghel)

Tel. 0413 21 28 30

gratis parkeren

 

www.vanzutpheninterieurs.nl

Vlooienmarkt 
Wijbosch

Op zondag 20 november houdt 
buurtvereniging Grieboo van 
9.30 tot 15.00 uur alweer voor 
de tiende keer haar jaarlijkse 
vlooienmarkt in dorpshuis de 
Geut in Wijbosch. De entree be-
draagt € 1.50 kinderen t/m 12 
jaar gratis. Voor kraamhuur tel. 
073-5475121 of 
yvonnevdheijden67@gmail.com
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Glasvezel 
biedt zoveel 

méér.

Wilt u meer informatie?
Kijk voor meer informatie op 
www.eindelijkglasvezel.nl/sint-oedenrode. 
Want het plezier van glasvezel begint pas als 
u een serviceprovider kiest die u internet, 
tv en telefonie via glasvezel gaat aanbieden. 
Op onze website kunt u de serviceproviders 
en hun pakketten, prijzen en aanbiedingen 
die beschikbaar zijn op uw postcode rustig 
vergelijken.

Glasvezel is een zogenaamd ‘open’ netwerk dat vrije concurrentie mogelijk maakt tussen de 
serviceproviders van internet, tv en telefonie. Dat is mooi, want zo bent u verzekerd van aantrekkelijke 
tarieven! Elke serviceprovider heeft z’n eigen pakketten, aanbiedingen en acties. U kunt ze vergelijken 
op www.eindelijkglasvezel.nl. Bent u met glasvezel duurder uit dan met uw huidige abonnementen? 
Integendeel! U krijgt meer voor minder geld. Alle geweldige voordelen en nieuwe mogelijkheden 
van glasvezel!

Glasvezelnieuws Sint-Oedenrode Dit moet u weten.

Wie wordt úw 
serviceprovider?
 

KPN maakt communicatie tussen mensen al 
meer dan 125 jaar mogelijk en is ervan overtuigd 
dat glasvezel de superieure technologie zal 
zijn voor de toekomst. Glasvezel van KPN biedt 
ongekende mogelijkheden voor internetten, 
tv-kijken en bellen. Met de Glasvezel Alles-in-één-
Pakketten van KPN haal je het beste in huis. 
www.kpn.com/sintoedenrode

 

OnsBrabantNet gaat verder dan alleen het 
leveren van de beste glasvezeldiensten. 
OnsBrabantNet geeft gratis en vrijblijvend advies 
aan huis, wanneer het u uitkomt. Dat is het grote 
voordeel van OnsBrabantNet. Wij staan dicht bij u. 
www.onsbrabantnet.nl/sint-oedenrode

 

Wij zijn TriNed, de provider uit het Brabantse 
Sint-Oeden rode. Een stabiele en betrouwbare 
internetprovider voor zowel consumenten als de 
zakelijke markt.
www.trined.nl

 

Glasvezel van Tweak is internet met de hoogst 
haalbare snelheid, hd-televisie en bijzonder 
goedkoop bellen.
www.tweakfi ber.nl/sintoedenrode

 

XS4ALL werd in 1993 opgericht door 
internetpioniers en is sindsdien uitgegroeid tot dé 
kwaliteitsprovider van Nederland voor bedrijven 
en consumenten. Op glasvezel biedt XS4ALL 
Internet, Bellen en Televisie, maar ook zakelijke 
diensten. De hoge snelheid van glasvezel is 
één, maar bij XS4ALL is het kwaliteitsnetwerk en 
de service die daarbij hoort even belangrijk. We 
adviseren u graag over hoe u meer uit internet haalt. 
www.xs4all.nl/glasvezel

EINDELIJK.
ALLE VRIJHEID 
OM TE KIEZEN.

Klaar voor de toekomst.
Glasvezel is niet alleen razendsnel, de capaciteit 
is bijna onbeperkt. Dat komt omdat glasvezel de 
informatie met de snelheid van het licht doorstuurt. 
Dat maakt er een supersnelweg van die bovendien 
duizenden rijbanen kent. En dat terwijl een glasvezel 
niet dikker is dan een menselijke haar. Met glasvezel 
benut u de huidige digitale mogelijkheden optimaal. 
En verwelkomt u de ontwikkelingen die voor uw deur 
staan onmiddellijk.

Een wereld aan nieuwe mogelijkheden. 
Glasvezel brengt een verre toekomst snel dichterbij. 
Een wereld van minder fi les, makkelijker persoonlijk 
contact en van unieke ervaringen. Van echt interactief 
tv kijken, voordelig telefoneren en beeldbellen via 
internet tot een wereld aan nieuwe mogelijkheden 
om te werken, te leren, te communiceren en te 
ontspannen.

Kiezen in alle vrijheid.
Met glasvezel bent u niet langer gebonden aan vaste 
leveranciers, zoals uw kabelbedrijf. U kunt voortaan zelf 
bepalen wie u kiest voor uw tv, internet en telefonie. 
De glasvezelmarkt is vrij, dus dat betekent fl inke 
concurrentie. En scherpe prijzen voor u! Hoewel u van 
glasvezel méér mag verwachten, bent u straks zeker 
niet duurder uit. In Sint-Oedenrode kunt u nu al kiezen 
uit KPN, OnsBrabantNet, Trined, Tweak en XS4ALL.

De toekomst van tv.
Digitale tv, full HD-tv en straks zelfs 3D; met glasvezel 
wordt tv kijken een hele nieuwe belevenis. Reken op 
glashelder geluid en haarscherp beeld, hoe groot uw 

scherm ook is. Maar denk ook aan nieuwe diensten 
die zorgen voor meer interactie en die het leven leuker 
en gemakkelijker maken. 

Zorg op afstand. 
Naar de dokter voor een consult? Daarvoor 
hoeft u straks de deur niet uit. Een uitstekende 
beeldverbinding zorgt voor persoonlijk contact. 
Tegelijkertijd meet een sensor op uw vinger uw 
bloedwaardes die direct worden doorgestuurd en 
geanalyseerd door het lab. Science fi ction? Nee hoor, 
het gebeurt al in Valkenswaard!

Thuis werken.
Vergaderen doet u voortaan thuis achter uw tv via 
een HD-camera, met collega’s uit het hele land of 
misschien wel uit de hele wereld. Zware bestanden 
als rapporten, presentaties of bouwtekeningen 
ontvangt of verstuurt u binnen seconden. Zo bent u 
vaker thuis en staat u minder in de fi le.

Voordelen.
•  Ongekend snel internet (informatie reist met 

de snelheid van het licht).
•  Superieur tv kijken (glashelder beeld, 

glaszuiver geluid).
•  Buitengewoon stabiel (glasvezel stoort niet, 

ruist niet, altijd constante kwaliteit).
•  Nooit meer de kabel delen (uw internet is altijd even 

snel, hoeveel computers en tv’s er ook in gebruik zijn).
•  Voorbereid op de toekomst (HD, 3D, wat u ook gaat 

kijken, u bent er klaar voor).
•  Verantwoorde keuze (glasvezel is energiezuinig 

en duurzaam).
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Oma van der Kraaij

www.meierijaccountancy.nl

Betrokken én ondernemend!

Een accountant die weet wat er speelt in uw 
bedrijf en die u op eigen initiatief op de hoogte 
houdt van actuele ontwikkelingen? Dat is wat u 
van Meierij Accountancy kunt verwachten!

Interesse?
Kijk dan op de website voor meer 
informatie. In een vrijblijvend 
gesprek vertellen we u graag 
meer over de mogelijkheden.

Wanneer de tijd stil staat …

Dag en nacht bereikbaar op 0413 472544
Sluisplein 58-60  5492 AM Sint-Oedenrode

uitvaart@akuis.nl            www.begrafenisencrematie.nl

Boskant bedankt
De rook van een spetterende kermis is opgetrokken en 
het gewone leven heeft weer zijn draai gevonden. Met 
dit bericht willen wij dan ook alle vrijwilligers bedanken 
die mede hebben gezorgd dat Boskant kermis 2011 
een grandioos succes is geworden. Tevens bedanken 
wij Dennis en Paul van De Vriendschap voor hun ge-
toonde lef en inzet. Natuurlijk hoort daar ook hun 

personeel bij. Niet alleen het publiek dat in grote getale kwam opdagen, 
maar ook het aantal deelnemende touwtrekteams uit binnen en buitenland, 
heeft ons aangenaam verrast. Dit geeft ons veel vertrouwen om het derde 
volle weekeinde van oktober 2012 weer een gradioze kermis te organiseren. 
Noteer de datum maar vast in uw agenda.

Bestuur C.C. de Lépkes

Dimpfi 50
Proficiat!!

ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

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

Eerste Piet in Rooi gesignaleerd
Mensen die op donderdag 20 ok-
tober toevallig in de buurt van de 
Borchmolen waren, hebben de eer-
ste Zwarte Piet gezien. Het blijft de 
vraag wat hij aan het doen was…

Was hij hier voor de inspectie van 
de route van de intocht of is hij op 
zoek naar een goede locatie voor het 
Pietenhuis?  Wat het ook was, het is 
goed te zien dat de voorbereiding op 

het Sinterklaasfeest in volle gang is.

Voor de intocht in Rooi is alle infor-
matie te vinden op www.sintrooi.nl.  
De route en het programma is dit 
jaar anders dan voorgaande ja-
ren. De organisatie raad iedereen 
aan de site goed te bekijken. Ook 
voor kinderen zijn er allerlei leuke 
dingen te ontdekken en natuurlijk 
kunnen zij Sinterklaas mailen.

Wat is Zwarte Piet toch aan het doen?

Geboren 21 oktober

Roos

Dochter van
Paul en Imke Verhappen

Primulastraat 16, 
5492 JH, Sint-Oedenrode

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t/m 29 oktober

nieuwe 
wintercollectie
bij amigos menswear

Heuvel 22    5492 AD Sint-Oedenrode    Tel: 0413-478588    www.amigos-menswear.nl
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HET GEHEIM VAN DE           VAKMAN

Liempdseweg 3 Sint-Oedenrode Tel. 0413-472092

                       

              Zondag 30 oktober 
           SLA JE SLAG DAG
       

   20% KORTING 
OP HET HELE ASSORTIMENT*           
     * GELDT VOOR HET  ASSORTIMENT

           * MUV AANBIEDINGEN EN MONTAGE
           * ALLEEN BIJ CONTANTE VERKOOP

MULTIMATE

   11.00 tot 17.00 
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Al 30 jaar collectant voor het Diabetes Fonds
Dit jaar wordt in Sint-Oedenrode 
voor de dertigste keer de col-
lecte gehouden voor het Diabe-
tes Fonds. 41 collectanten komen 
aan de deur voor het goede doel. 
Diabetes, oftewel suikerziekte is 
een sluipmoordenaar; het heeft 
verwoestende gevolgen zoals een 
hartaanval, dementie, blindheid 
en nierschade. In Nederland over-
lijden jaarlijks evenveel mensen 
aan diabetes als aan borstkanker, 
namelijk ruim 3.000. 

Mw.A.Quadflieg doet ook al voor 
de dertigste keer mee. Annie: ‘Ik 

doe al voor de dertigste keer mee, 
want ik vind het heel belangrijk dat 
er iets aan diabetes wordt gedaan. 
Iedereen kent wel iemand met dia-
betes. Het is een rotziekte met ern-
stige gevolgen. Daarom is onder-
zoek zo belangrijk, zodat minder 
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 aanvragen van on-

derzoekers kan er maar een kwart 
gehonoreerd worden. Het Diabe-
tes 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

GGD adviseert: Hoesten of niezen? Zakdoek kiezen!
Het seizoen 
waarin veel 
mensen een 

griep of verkoudheid oplopen is 
weer begonnen. Goede hygiëne kan 
verspreiding voorkomen. Daarom 
start de GGD Hart voor Brabant 
ook nu weer een voorlichtings-
campagne over griep en verkoud-
heid.

De campagne gaat vooral over 
maatregelen die de kans op be-
smetting verkleinen. Zo adviseert 
de GGD Hart voor Brabant om al-
tijd een hand of zakdoek voor uw 
mond te houden als u hoest of niest. 
Gebruik bij voorkeur een papieren 
zakdoek of tissue en gooi deze na 
één keer gebruik weg. En was vaak 
uw handen, ook na hoesten, niezen 

of snuiten. Zorg bovendien voor 
ventilatie in huis en maak bepaalde 
voorwerpen regelmatig schoon, zo-
als deurknoppen en speelgoed. 
Voor meer informatie of voorlich-
tingsmateriaal kunt u contact op-
nemen met het bureau infectie-
ziektebestrijding van de GGD Hart 
voor Brabant, via 
tel. 073 - 6404074. 

Rooise kleuter wint mooie prijs voor zijn klas

De Rooise kleuter Lars Lintsen had een hele mooie prijs gewonnen. Hij bedacht een nieuwe attractie en mocht daarom 
afgelopen donderdag met zijn hele klas naar  "de Hullies" in Uden om daar -in de nieuwe speelhal- de door hem 
ingezonden nieuwe attractie te openen, samen met de burgemeester. Lars zit in groep 3 van de Kienehoefschool.
(Lars is de tweede feestneus van links)    

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

Wij zijn op zoek naar 
goed afgewerkte 

starterswoningen. 
Neem voor een 

vrijblijvende waardebepaling 
contact met ons op.

Glaswas en Schoonmaakservice
voor particulieren en bedrijven

Eerschotsestraat 94
5491AD St Oedenrode

0413-477485
www.leanschoonmaak.nl

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

2e
 BROEK

HALVE PRIJS
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DEAL

Markt 28, Sint-Oedenrode, T 0413 - 47 70 30
www.geritsmode.nl

Aktie geldig t/m zaterdag 29 oktober

VindOccasion.nl: het beste aanbod in Brabant

Bent u op zoek naar een auto of 
wilt u uw auto te koop zetten? 
Kijk dan eens snel op het laag-

drempelige VindOccasion.nl en 
ervaar hoe makkelijk je een oc-
casion kunt zoeken of online 
kunt zetten. VindOccasion.nl is 
een regionale website, boordevol 
auto’s. Wellicht staat uw toekom-
stige auto er tussen. Zelf plaatsen 
kan dus ook en dat geheel gratis! 
VindOccasion.nl; vinden en ge-
vonden worden!

Rooienaar Tiny Verhagen is de 
grondlegger van de website.  
Naast VindOccasion.nl heeft Tiny 
nog een andere autowebsite, na-
melijk autozoekplaats.nl. Bij die 
site kunnen mensen een zoekop-
dracht invoeren waarbij Autozoek-
plaats.nl een passende auto zoekt 
naar keuze van de klant. Klanten 
vroegen vaak naar de mogelijk-
heid om zelf occasions te plaatsen 
of te zoeken. Die optie biedt Au-
tozoekplaats.nl nu met VindOc-
casion.nl. Een supermakkelijk han-

teerbare website, die iedereen kan 
bedienen. Hij heeft er ook duidelijk 
voor gekozen om de site alleen te 
richten op Noord-Brabant. “Ik heb 
gemerkt dat de klanten hun han-
del het liefst dichtbij huis houden. 
Dat is vertrouwd en scheelt veel in 
tijd”, aldus Verhagen.

De site, die op professionele wijze is 
ontwikkeld door Fruitcake Studio, 
is zeer gemakkelijk te hanteren. 
Wanneer u een auto op de site wilt 
plaatsen, is dat binnen een paar 
seconden gepiept. Even inloggen, 
een foto plaatsen en natuurlijk de 
prijs en de benodigde informatie 
toevoegen. De site is pas net in 
de lucht, maar iedere dag komen 
er auto’s bij. Het bezoekersaantal 
stijgt gestaag, dus de kans dat uw 
auto wordt gespot, is iedere dag 
groter. Hoe meer auto’s hoe beter, 
want misschien staat uw volgende 
wagen wel op VindOccasion.nl. 

advertorial
Nieuws
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De miste boerrekeinder zen onder schoftted gemakt. (De meeste boerenkinderen zijn verwekt onder schafttijd.)
BRABANTSE SPREUKEN

Marktplein

 A.s. Maandag workshop twitteren
op de Kienehoef

hmmm ja,
interresant...

Weet je
zeker dat die 

workshop in PARK
Kienehoef is!?!?

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Ik zweet
 

aangedreven door groene stroom
waait de wind zwoele lucht

het is draaiend chroom
dat meestal op stand twee 
in mijn blozende gezicht zucht

dichters kennen dan 
een trage gang
waarin een voor hen 
onbekend verschijnsel optreedt

dat in mensentermen 
meestal transpireren heet
zichtbaar bij een overmatige
inspanningsdrang

een gevoel van geluk 
maak ik mezelf dan eigen;
dit maatschappelijk bewijs 
van presteren mag ik nu zelf 
even in de praktijk vereren
 
zoute druppels doen immers
de eigenwaarde verder stijgen

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

Bezorger van de 

maand: Myrthe Evers

Myrthe Evers is deze maand de 
bezorger van de maand. Dat ze 
daarvoor gekozen is, is meer dan 
terecht. Ze fietst namelijk iedere 
week bijna twintig kilometer om 
iedereen in haar wijk DeMooi-
RooiKrant te bezorgen. Met haar 
fiets en fietstas rijdt ze over het 
Sterrebos, de Damianenweg, de 
Koevering, de Veghelseweg enz. 
Een lange tocht, maar Myrthe 
vindt het leuk om te doen en bo-
vendien verdient ze er een leuk 
zakcentje mee! DeMooiRooi-
Krant bedankt Myrthe voor haar 
inzet en hoopt dat ze nog lang 
bezorger wil blijven.

Wijkvereniging Eerschot

30 Oktober dag 
van de stilte

Elk jaar op de laatste zondag van 
oktober gaat in heel Europa de 
wintertijd in. Overal draaien we 
die dag de klok één uur terug. Of 
beter: we zetten met z’n allen de 
wijzers één uur stil. Even lijkt er 
rek te zitten op de kloktijd. Even 
wat minder nood om op tijd te 
zijn, om een deadline te halen.

Hierdoor is er één uur ‘extra’, dat 
we kunnen gebruiken om be-
wust stil te staan bij het belang 
van stilte voor onze kwaliteit van 
leven.

De rust van de Stilte 
wordt vaak doorboord
door de misthoorn van het verstand
   
  
   Jon Kabat-Zinn

Vrijdag 28 oktober hebben wij 
weer een kaartavond. Om 20.00 
uur liggen de kaarten voor onze jo-
keraars en rikkers op tafel. Dus heb 
je zin om mee te doen en ben je 18 
jaar en ouder en lid van onze wijk-
vereniging kom dan naar Meer-

schot Heistraat 20. Ook wordt er 
weer een loterij gehouden. Let 
op, kinderen jullie kunnen je nog 
aanmelden voor het knutselen op 
woensdag 9 november bij 
Tonnie van Zoggel 
telefoon 475726.

Een vliegende storm die wilde gaan 
liggen, zag dat zijn plaats al was 
ingenomen door de storm van de dag 
daarvoor.
Wat doe jìj hier? zei de storm. Ik? ant-
woordde de eerdere storm, ik probeer 
tot rust te komen, maar met jou in de buurt gaat dat niet 
lukken, vrees ik.
Nou, zei de storm, je hoeft niet zo opvliegend te reageren, 
je was toch uitgestormd? De eerdere storm die zich 
begon op te winden zei: Als ik jou was, zou ik er maar als 
de wind vandoor gaan, voordat ik mij genoodzaakt zie 
op te staan.  Ik zou maar een beetje inbinden, blaaskaak, 
zei de storm, want wat je bij mij aan wind ligt te zaaien, 
zul je vroeg of laat als wervelstorm oogsten. Goed, zei 
de eerdere storm die toch wel inzag dat hij het niet zou 
winnen, ik ga al, windbuil. En hij begon langzaam de 
aftocht te blazen. Zo zegevierde het verstand en kon dit 
intermezzo later worden gememoreerd als een stormpje 
in een glas water.
     Kees Hermis
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OktOber actiemaand
bezOek Onze shOwrOOm

en kOOp nu uw haard
btw-vrij!

6 november extra koopzondag

DOORNHOEK 3766 • VEGHEL

WWW.HAARDenINTERIEUR.NL

DEZE ACTIE IS GELDIG TOT 7 NOVEMBER 2011. INFORMEER NAAR DE VOORWAARDEN

Goochelshow Rabobank adviescentrum

‘Mik, Mak, Mee’- applaus 

“Heeft iemand de goochelaar ge-
zien?”  vraagt Robert Ellenbroek. 
“Ik ben net gebeld dat hij nog wat 
moet oefenen voor zijn examen.” 
In het adviescentrum van Rabo-
bank Sint-Oedenrode Schijndel 
zaten afgelopen woensdag een 
heleboel kinderen klaar voor de 
goochelshow. “Oh jé, zijn jullie er 
al?” dat was dus de goochelaar, 
oftewel leerling goochelaar Ro-
nald Moray. Met gezwinde spoed 
stormt hij de zaal binnen. Hij is 
behoorlijk zenuwachtig. Alles 
gaat fout en morgen moet hij zijn 
goochelexamen afleggen.

De kinderen wachtten verbaasd op 
wat er komen gaat. “Ik kan al heel 
veel”, vertelde Ronald. “Zo kan ik 
bloemen toveren, maar je moet ze 

ook weer kunnen laten verdwijnen 
en dat kan ik niet.” Ter demonstra-
tie voegt hij de daad bij het woord, 
maar… ze laten verdwijnen, lukt 
inderdaad niet. Het tafeltje laten 
vliegen kon de leerling tovenaar 
ook nog niet. Gelukkig kan hij sa-
men met de kinderen nog even 
oefenen. 

En zo geschiedde… een middag 
vol entertainment en de juiste oe-
fening. Gelukkig kwam uiteindelijk 
alles goed. De bloemen werden 
uiteindelijk weer weggetoverd en 
het tafeltje ging echt de lucht in. 
Misschien dankzij het ‘Mik, Mak, 
Mee’- applaus dat de kinderen 
elke keer weer lieten horen? (Klap-
pen, stampen en ontzettend hard 
gillen).

Basisschoolkinderen zwemmen gratis dankzij klasgenootjes

Afgelopen vrijdag 21 oktober na-
men de winnaars van de teken-
wedstrijd Sjors Sportief samen 
met hun klasgenootjes een duik in 
zwembad De Neul. Sportwethou-
der René Dekkers was aanwezig en 
zette de winnaars in het zonnetje. 
Ze werden luid toegejuicht door 
hun klasgenoten.

Aanle id ing 
voor de duik 
was een 
eerder ge-
houden tekenwedstrijd onder de 
leerlingen van de groepen 3 tot en 
met 8 van de basisscholen in Sint-
Oedenrode. Ook Rooise kinderen 
die buiten de gemeente naar school 
gaan deden mee aan de wedstrijd. 

Er kon via de website van Sjors 
Sportief gestemd worden. De win-
nende tekeningen pronken inmid-
dels ook op de voorzijde van het 
sportdeelnameboekje Sjors Spor-
tief.

Inge van Hommel van groep 6 van 
de Odaschool en Natan Blankert 
van groep 5 van de Dommelrode-
school waren de uiteindelijke win-
naars.  Voor de kinderen was het 
een prachtige voorbode van de na-
derende herfstvakantie. Ze kregen 
een gratis zwemmiddag, aangebo-
den door het gemeentelijke Sport-
bedrijf. Allemaal kregen ze ook 
een lekkere broodjeslunch. Sjors 
Sportief, de vervanger van Jeugd 
in Beweging,  is het gemeentelijke 
sportstimuleringsproject ter bevor-
dering van, en kennismaken met 
sport, door de Rooise jeugd. WAANZINNIGEWOONWEKEN

*Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

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

ZONDAG 

30 OKTOBER

OPEN
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GEMEENTENIEUWS
Procedures
Ter inzage en informatie

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

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste 
bevatten:
- de naam en het adres van degene die het bezwaar indient
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar. 
Als termijn voor het indienen van een bezwaarschrift geldt 6 weken 
vanaf de datum dat het besluit aan de aanvrager is toegestuurd of 
uitgereikt. 

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

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

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste 
bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- de gronden van het beroep.
Indien het een besluit betreft dat is genomen op grond van de Wet 
Milieubeheer dient het beroepschrift te worden gericht aan: Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

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

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

- Voor besluiten op grond van de Wet milieubeheer:
de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State; Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage
- Voor overige besluiten:
Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch
Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch
Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige 
voorziening is griffierecht verschuldigd.

Vooraankondiging bestemmingsplan Ollandseweg 117 e.o.
Burgemeester en wethouders van 
Sint-Oedenrode maken op grond 
van artikel 1.3.1. Besluit ruim-
telijke ordening bekend dat zij 
voornemens zijn om een bestem-
mingsplan op te stellen voor de 
oprichting van 3 woningen nabij 
Ollandseweg 117  alsmede het 
omzetten van de agrarische be-
drijfsbestemming van de locatie  
Ollandseweg 117 naar de bestem-
ming “Wonen”.
Tegen het voornemen om het 
voornoemde bestemmingsplan 

voor te bereiden en in procedure 
te brengen kunt u geen zienswij-
zen indienen en wordt er over dit 
voornemen geen advies gevraagd 
aan een onafhankelijke instantie. 
Ook worden er geen stukken ter 
inzage gelegd.
Het in voorbereiding zijnde bestem-
mingsplan met alle daarbij beho-
rende stukken zal wel in het kader 
van de procedure zoals beschreven 
in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening ter inzage worden gelegd. 
Vanaf dat moment kan iedereen 

(naar eigen keuze) mondeling en/
of schriftelijk zienswijzen bij de ge-
meenteraad indienen. 
De start van deze procedure zal via 
de gebruikelijke wijze bekend wor-
den gemaakt in Midden-Brabant,  
en DeMooiRooiKrant. De Staatscou-
rant en via de gemeentelijke website 
en op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Als u nog vragen heeft over dit 
voornemen, dan kunt u contact 
opnemen met de heer J. den Otter 
via telefoonnummer 0413-481911.

Subsidies bijzondere culturele evenementen
Sint-Oedenrode heeft een enthou-
siast en bloeiend cultureel vereni-
gingsleven. De gemeente wil stimu-
leren om activiteiten te ontwikkelen 
die nieuw zijn in de gemeente en 
daardoor een uitstralend effect 
en inspirerende voorbeeldfunctie 
hebben op het culturele leven in 
Sint-Oedenrode. De subsidierege-
ling “Bijzondere culturele evene-

menten” is bedoeld voor deze bij-
zondere, vernieuwende en nieuwe 
initiatieven op het gebied van de 
amateuristische kunstbeoefening.
Aanvragen voor activiteiten van 
januari t/m juni 2012
Er zijn per jaar een tweetal verdeel-
rondes ingesteld. Dit betekent dat 
voor culturele activiteiten die plaats-
vinden in de periode januari t/m juni 

2012 vóór 1 november 2011 een 
subsidieverzoek ingediend moet 
zijn met daarin een beschrijving van 
de activiteit en een begroting. De 
subsidieregeling bijzondere culture-
le evenementen kunt u opvragen bij 
mw. L. de Vos, tel.  0413-481911. 
De regeling staat ook op de website 
van de gemeente Sint-Oedenrode 
(www.sint-oedenrode.nl).

Verzoek tot vaststelling hogere waarde(n) ingevolge 
Wet geluidhinder Liempdseweg 24/24a
Het verzoek, de ontwerp-beschikking 
en andere terzake zijnde stukken lig-
gen van 27 oktober 2011 tot en met 
7 december 2011 ter inzage op het 
Publieksplein van het gemeentehuis. 
Op werkdagen van 09.00 tot 12.30 
uur. Op verzoek kunnen de stukken 
gedurende bovengenoemde periode 
tevens worden ingezien buiten de 

bovengenoemde uren. U kunt hier-
voor een afspraak maken.
Zienswijze ontwerpbesluit hogere 
grenswaarde. Tijdens de periode van 
terinzagelegging is het voor belang-
hebbenden mogelijk om schriftelijk 
een zienswijze in te dienen ten aan-
zien van het ontwerpbesluit vast-
stelling hogere grenswaarde, bij het 

college van burgemeester en wet-
houders van Sint-Oedenrode, Post-
bus 44, 5490 AA Sint-Oedenrode. 
Tevens is het mogelijk om na het 
maken van een afspraak een monde-
linge zienswijze in te dienen. Daar-
voor kunt u contact opnemen met de 
heer J. den Otter via telefoonnum-
mer 0413-481911.

Leerplichtambtenaren beëdigd
Jacqlin van Beers, Susan Galema, 
Okke Kousemaker, Wendy Schel-
lekens en Deth van Wanrooij zijn 
op 17 oktober door de burgemees-
ters van Oss en Cuijk beëdigd als 
leerplichtambtenaar. Deze leer-
plichtambtenaren zien in de regio 
Brabant Noordoost toe op naleving 
van de leerplichtwet door ouders, 
kinderen en scholen.

Leerplichtwet
Kinderen hebben recht op onder-
wijs. Zij moeten in staat worden ge-
steld om een opleiding af te ronden, 
die past bij hun interesses en mo-
gelijkheden. Wordt de leerplicht-
wet niet nageleefd? Dan treedt 
de leerplichtambtenaar op. In veel 
gevallen is een gesprek voldoende 
om het verzuim te stoppen. Wan-
neer het verzuim niet stopt kan de leerplichtambtenaar in het uiterste geval een proces verbaal opmaken.

Vrijliggend fietspad Veghelseweg
Langs de Veghelseweg komt tussen 
de Postdijk en de Koeveringsedijk 
een vrijliggend fietspad te liggen. 
Het tweezijdig te berijden fietspad 
wordt onderdeel van het regionaal 
fietsnetwerk. Het fietspad komt te 
liggen tussen de parallelweg en de 

sloot langs de A50. Met de aanleg 
van dit fietspad wordt het gemo-
toriseerd verkeer gescheiden van 
het fietsverkeer. Daardoor neemt 
de veiligheid voor schoolgaande 
fietsers toe. 

De plannen voor de aanleg van 
dit fietspad liggen vanaf donder-
dag 27 oktober gedurende twee 
weken ter inzage tijdens de ope-
ningsuren van het gemeentehuis. 
Iedereen kan in die periode inzage 
krijgen in het voorgenomen plan. 

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

Verleende verklaring van geen bezwaar
- Van de Ollandse Lange Afstand Tippelaars voor het organiseren van een wand-
tocht op 20 november   2011 in de omgeving van de Vresselse Hut te Nijnsel.
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Op donderdag 27 oktober een uitgaansavond met DJ Franka. 
Voor de jeugd van 11 t/m 15 jaar. (alcoholvrij) Aanvang 20.30 tot 23.30 uur. 

De toegangsprijs voorverkoop: € 4,00 per persoon, inclusief 1 consumptie. 
Toegangsprijs voor aanvang bij receptie Mariëndael bedraagt €5,00 euro, 

incl. 1 consumptie per persoon. Reserveren: 0413-474031
www.Mariendael.nu

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres   Ingekomen   Omschrijving
Damianenweg 3  17-10-2011  Kappen vleugelnoot
Ollandseweg 172-172a 17-10-2011  Aanvraag huisvestingsvergunning
Dommelrodelaan 6 17-10-2011  Bouw dubbele dakkapel (dakopbouw)
Waterhoef 2  18-10-2011  Herbouw boerderij (gewijzigde aanvraag)
Vresselseweg 71a 20-10-2011  Slopen dak woonhuis en dak schuur

De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres        Besluit verzonden Omschrijving
Sloef 19     18-10-2011 Kappen van 6 esdoorns, onder voorwaarde van herplant
Lieshoutseweg 14a   18-10-2011 Het bouwen van een carport en het wijzigen van  
       een kozijn in garage
Tartwijck thv huisnummers 60-88  19-10-2011 Kappen van 6 lijsterbessen, onder voorwaarde  
       van herplant
Coeveringslaan thv huisnummers 30-63 19-10-2011 Kappen van 6 berken, onder voorwaarde van herplant
Meerkoet thv huisnummers 39-41 19-10-2011 Kappen van 5 platanen, onder voorwaarde van herplant
Stompersstraat thv huisnummers 10-49 19-10-2011 Kappen van 6 haagbeuken, onder voorwaarde  
       van herplant
Lieshoutseweg 59   19-10-2011 Slopen diverse stallen en intrekken gehele omge- 
       vingsvergunning voor de activiteit milieu
Oranje-Nassaulaan 108   20-10-2011 Vestigen kapsalon aan huis
Achterstesteeg 1 2   1-10-2011 Gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning  
       voor de activiteit milieu
Hoogstraat 32 a    21-10-2011 Bouwen agrarische bedrijfswoning met vrijstaan 
       de garage
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Verleende bouwvergunningen
Adres   Besluit verzonden  Omschrijving
Boskantseweg 68 20-10-2011   Afdichten gevel na gedeeltelijke sloop
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Verleende milieuvergunning
Adres   Omschrijving
Sonse Heideweg 9 P.C.M. van Acht, Sonse Heideweg 9 te Sint-Oedenrode om een revisievergunning  
   ingevolge de Wet milieubeheer i.v.m. het veranderen en in werking hebben van 
   een agrarisch bedrijf met pluimvee. (Het definitieve besluit is gewijzigd t.o.v. het ontwerp)

Hierop is procedure 3 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang van donderdag 27 
oktober 2011 ter inzage.

Verbranden van snoeihout
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft bepaald dat ge-
durende de maand november in 
het buitengebied snoeihout mag 
worden verbrand. Op de zonda-
gen in deze periode mag niet ge-
stookt worden. 

Algemene ontheffing
Het college heeft voor de genoem-
de stookperiode een algemene ont-
heffing vastgesteld. Deze onthef-
fing ligt ter inzage op werkdagen 
van 09.00 tot 12.30 uur in het ge-
meentehuis aan het Burgemeester 
Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode.

Geen individuele ontheffing nodig
In november is het dus mogelijk 
om snoeihout te verbranden, zon-
der dat u eerst naar het gemeente-
huis moet voor een ontheffing. Dit 
betekent ook dat er geen leges-
kosten verschuldigd zijn. 

U hoeft het stoken niet van tevoren 

te melden bij de brandweer, politie 
of gemeente. Voor het verbranden 
van snoeihout in de stookmaand 
gelden de voorwaarden zoals die 
verbonden zijn aan de algemene 
ontheffing. Op de naleving van deze 
voorwaarden zal worden gecontro-
leerd door gemeente en politie. 

Voorwaarden bij het verbranden 
van snoeihout 
1. De ontheffing is geldig voor de 
periode november 2011. 
2. Stoken mag alleen buiten de 
bebouwde kom; indien het stoo-
kadres binnen de bebouwde kom 
ligt is deze ontheffing niet geldig.
3. Er dient voortdurend toezicht 
te worden gehouden door een 
of meer meerderjarige personen; 
deze personen mogen de verbran-
dingsplaats niet eerder verlaten 
dan nadat het vuur is gedoofd.
4. Het is niet toegestaan snoeihout 
te verbranden op zon- en alge-
mene feestdagen die vallen in de 

genoemde periode. 
5. Het vuur mag pas worden aan-
gestookt ná 08.00 uur en moet ge-
heel gedoofd zijn vóór 17.00 uur.
6. Er moet een afstand van meer dan 
30 meter van een gebouw en van een 
opstapeling van oogstproducten wor-
den aangehouden en van tenminste 
100 meter van bos of heidegrond.
7. Voor het aansteken van het vuur 
mag geen gebruik worden gemaakt 
van hulpmiddelen als (oude) auto-
banden, (stook)olie en dergelijke.
8. Het vuur moet zodanig worden aan-
gelegd dat er geen gevaar en/of hinder 
kan ontstaan voor de omgeving.
9. Er mag uitsluitend droog snoei-
hout worden verbrand.
10. Het snoeihout mag uitsluitend 
in kleine hoeveelheden worden ver-
brand, de omvang van de brandsta-
pel mag maximaal 3 m³ bedragen.
11.Eventuele nadere aanwijzingen 
van de toezichthoudende ambte-
naar en/of politie dienen stipt te 
worden opgevolgd. 

Meldingen
Gevonden en Verloren Voorwerpen

Gevonden voorwerpen
- Kentekenplaat van personen auto
Verloren voorwerpen
- Gehoortoestel links Widex Passion
- Portemonnee met inhoud, zwart met witte letters
- Geel/gouden gourmette armband

Huisvuil
Inzameling oud papier

Zaterdag 29 oktober
- Oudervereniging Nijnsel; container op de parkeerplaats tegenover 
   de St.Antonius van Paduaschool aan de Jasmijnstraat 11a, van 08.30
   tot 12.00 uur
- Wijkvereniging Kinderbos; oud papier wordt opgehaald in de 
   wijk Kinderbos tussen 09.00 en 12.00 uur

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

Huis aan huis kledinginzameling
Op dinsdag 1 november (postcodegebied 5491) en donderdag 3 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 enve-
lop 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 boven-
genoemde dagen aan de weg worden gezet. Let u hierbij op de genoemde 
postcodegebieden! De vrachtwagens van het Leger des Heils ReShare (her-
kenbaar aan het logo) halen de zakken die dag vanaf 08.00 uur op. 

Meldpunt zwerfafval
Ons motto is: “Schoon houdt schoon en vuil trekt vuil aan”.
Ziet u afval in de openbare ruimte liggen?
Bel of mail naar de gemeente en het afval wordt opgeruimd.
Telefoonnummer: 0413-481376 of e-mailadres: info@sint-oedenrode.nl

Agenda
Openbare raadsvergadering
De gemeenteraad van Sint-Oedenrode vergadert op donderdag 3 no-
vember a.s. De vergadering begint om 19.00 uur. Op de voorlopige agen-
da voor deze openbare vergadering komt het volgende onderwerp voor:
- vaststelling van de gemeentebegroting 2012 en de meerjaren
  begroting 2013-2015 

Iedereen die gebruik wil maken van het spreekrecht dient dit ten minste 
48 uur voor aanvang van de vergadering te melden bij de griffier. Dit kan 
telefonisch  (tel. 0413-481911) of per e-mail (griffie@sint-oedenrode.nl).
De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor 
iedereen ter inzage in het publieksplein van het gemeentehuis. U kunt 
daar terecht op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur.
De stukken zijn ook in te zien via www.sint-oedenrode.nl

Standplaatsen

Bekendmaking verleende vergun-
ningen op grond van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) voor 
de gemeente Sint-Oedenrode.

Verleende standplaatsvergunningen 
- Aan Albers Vleezerij voor het in-
nemen van een standplaats op 
onze weekmarkt te Sint-Oeden-
rode op vrijdagochtend van 08.30 
uur tot 12.00 uur voor het verko-

pen van vlees- en vleesproducten.
- Aan de heer T. Nguyen voor het 
innemen van een standplaats op 
de Markt te Sint-Oedenrode op 
dinsdag, woensdag en zaterdag 
van 10.30 uur tot 17.00 uur en op 
vrijdag van 13.00 uur tot 18.00 uur 
op de Markt te Sint-Oedenrode.

Hierop is procedure 1 van toepas-
sing (zie procedurekader).

Gemeentenieuws online: 
www.mooirooi.nl
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Wie herkent deze personen?

Midden op de foto zie je de weg  Veghel- St. Oedenrode. Op 
deze foto kijkt men uit richting Buurtschap Sluitappel. Boven-
staande foto’s maakte ik, onderweg van Uden naar Best op weg 
naar mijn meisje, in de jaren ’60. De locatie is St. Oedenrode, 
de akker gelegen aan de rechterzijde van de Veghelse weg. In 

de directe omgeving van Buurtschap 
Sluitappel

 In het najaar werd de akker geploegd  
en ingezaaid met bv. winterrogge. De 
inhoud werd vanuit een stalen zaai-
bak, gedragen aan de arm, handmatig 
uitgestrooid, waarna met een houten 
eg het zaad onder werd gewerkt. 

De eg werd in diagonale stand door 
een paard over het land getrokken. Een 
eg moest ‘goed lopen’, d.w.z. automa-
tisch heen en weer bewegen, zodat het 
zaad  goed ondergewerkt werd. De be-

geleider tilde  regelmatig de eg op wanneer er vuil aan de tanden bleef hangen. De handgreep was  meestal 
van een koehoorn of een bot.

In het vroege voorjaar werd op hetzelfde veld tussen de winterrogge, winterwortelen gezaaid en werd met 
een zwaardere, ijzeren eg het zaad ondergewerkt. De ijzeren eg  werd omgekeerd  gebruikt  bij het egaliseren 
van een wei met molshopen. Na de oogst bleef het stoppelveld onaangeroerd en kwamen de winterwortelen 
tot volle groei. Op de locatie waar destijds  de akker was ligt nu de Noordelijke afslag  9 aan de A 50.

Rien de Groot

Mail uw antwoord door naar redactie@demooirooikrant.nl of bel: 0413-479322. 
U bent ook welkom op ons kantoor. Heuvel 17. De koffie staat klaar!

Oplossing week 42

Op de foto betreffende de wielerwedstrijd herken ik enige 
mensen. Het was een wedstrijd voor enkel dikke mensen. 
Mijn oom Jan van de Laar (Jan van Sjorse) deed ook mee.
Hij kwam verreweg als laatste binnen. Hij staat met dat gekke 
hoofddeksel midden op de foto.
Schuin rechts onder hem, zittend op de grond, is Toon van 
Liempd. Hij was de uitbater van “Oud  Rooi”. De man, on-
geveer recht boven hem met die zwarte hoed en witte band, 
is “d’n  ouwe Kamp”, van de Oda. Als we vanuit hem naar 
rechts kijken en een hoofd overslaan, zien we respectievelijk 
van links naar rechts zijn zoon Janus van de Kamp, Piet Kamp, mijn vader Wim van de Laar en Luuc Moonen. 
Ik heb de wedstrijd gezien en heb veel gelachen om die dikke fietsers. Ikzelf ben Ad van de Laar, de zoon 
van Wim en sta als jochie tegen mijn vader aan in mijn korte broek. Ik ben inmiddels ook alweer zeventig.

Ad van de Laar, Boxtel

Mijn man Luuc Moonen staat op de foto naast Wim van de Laar en Piet van de Warenburg. Piet van de 
Kamp en Janus van de Kamp staan er ook bij in de buurt. Ikzelf sta linksboven naast dhr. Carpay in het witte 
overhemd. Ik was zijn verzorgster. De man in de witte overal met hoed is Meester van Rooi. Daarnaast staat 
mevr. Lavrijsen. Jan van de Laar, (‘Jan van Sjorse’) staat er ook op. Verder staan er op: Jo van Hoof, Theo van 
de Laar, ‘Marteke’ van Oorschot, Harrie van Boxmeer, Grardje van Boxmeer, Piet Vervoort (de aannemer) en 
Jan de Poorter. 

Jaantje Moonen

MooiRooitjes

Te koop/Te huur

Cursussen/workshops

Gezocht

Tijdelijk te huur aangeboden:

Gestoffeerde twee onder 1 kap 
woning in het centrum van 
St-Oedenrode
Voor info 0413-472983 
of 0413-476817

Vrouw met kind zoekt met spoed 
woonruimte. 06-45492333

Schone ruimte voor stalling ver-
koopwagen. Benodigde opper-
vlakte minimaal 3m breed en 7m 
lang. Doorgang dient minimaal 
3.10 hoog te zijn. U kunt bellen 
op 0651015013. 
Vraag naar Peter van Hintum

Kinderyoga en power-4-kids. Om 
de wereld beter aan te kunnen.
Info: www.yogacentrumlibra.nl

Historische beelden
Hulpverlening

Verliesbegeleiding voor kinderen, 
jongeren en ouders bij scheiding 
en overlijden.  Ingeborg 
Minderhoud. Tel: 06-11236472 
www.rouwbegeleiding.com.

Diversen

Kinderfeestjes en crea-middag op 
de boerderij Kippetje Luna
Tel: 0622476999 of zie 
www.kippetjeluna.nl

ONGEDIERTE!!!
Van Acht ongediertebestrijding. 
0612091109. 
Onze website: www.vanacht.nl

De lekkerste worstenbroodjes 
koop je bij Bakkerij Foolen in 
Sint-Oedenrode.
10 Worstenbroodjes € 10,-
Vanaf € 30,- gratis thuis 
bezorging in Sint-Oedenrode.
Mob. 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl

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

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

Donderdagavond 10 November. 
Compleet verzorgde WORKSHOP 
AVONDFOTOGRAFIE Eindhoven 
Glow. www.deinspiratiestudio.net

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

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

Binnenkort in Rooi: 
de webwinkel 
‘de Rooise Juwelier’. 
We houden u op de hoogte.

Tuinontwerp- & adviesbureau
Ruisend Groen,  Sint-Oedenrode
Voor al uw tuinwensen
06-17161170

Rondje Rooi op TV-Meierij
Vanaf donderdag 27 oktober is er 
weer een nieuw Rondje Rooi.  In 
dit Rondje Rooi wordt teruggeke-
ken op de verschillende gebeur-
tenissen die de afgelopen  twee 
weken in Sint-Oedenrode plaats 
vonden. 

In het komende Rondje Rooi is er 
onder andere aandacht voor de 
volgende onderwerpen*:

- Magische Goochelshow 
- Nieuwe plannen voor park 
  Kienehoef
- Eerste Rooise bockbierfestival
- Mosselen eten met de Lions 
- Koninklijke onderscheiding 
  voor Harrie Scheutjens
- De marathon van New York 
  lopen voor KiKa 
- Expositie Adrie Frigge
- Installatiebedrijf Piet Voss bestaat 

  50 jaar
- Verwijderen aarvederkruid uit 
  de roeivijver in Park Kienehoef 
- Zwemvierdaagse

*Items onder voorbehoud. U kunt 
het nieuwe Rondje Rooi vanaf 
donderdag 10 november dagelijks 
op de volgende tijden zien: Van 
00.00 uur tot 24.00 uur, iedere 
drie uur.

Dirigent Lucas Vis in Ger Gedaon
Vanaf 1 november is Lucas Vis 
het middelpunt in de nieuwe Ger 
Gedaon. Lucas dirigeert orkesten 
door heel Europa. Ook geeft hij 
les op het conservatorium en is hij 
voorzitter van jury's bij prestigieu-
ze concoursen. Daarnaast vindt hij 

veel ontspanning in het werken in 
de tuin van zijn boerderij in Olland. 
De Ger Gedaon met Lucas Vis is te 
zien van 1 t/m 14 november om 
10.00 uur, 16.00 uur en 22.00 uur.

7 dagen in de week 24- uurs service

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

Telefoonnummer 0499-373721, BGG 06-53344370

Dieren

Hondenschool het Rooike;
Voor puppy-, basis- en combi-
gehoorzaamheidscursussen.
Voor info/aanmelden; 
06-27038463  
www.hondenschoolhetrooike.nl

MooiRooitje plaatsen?
redactie@demooirooikrant.nl

Gevonden/Verloren 
voorwerpen 

kunt u GRATIS aanmelden: 
redactie@demooirooikrant.nl
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Lopen voor een persoonlijk en gemeenschappelijk doel

Hoe is het jaar verlopen?
Tjelka: “Met het hardlopen heb ik 
nooit problemen gehad. Dat is ei-
genlijk altijd goed gegaan. Op een 
gegeven moment kwam ik in een 
bepaalde flow. Natuurlijk moest 
ik me er wel ooit toe zetten om te 
gaan trainen, maar tot nu toe ben 
ik altijd gegaan. Ik keek wel wat op 
tegen het commerciële gedeelte. 
We moesten natuurlijk ook nog 
geld ophalen. Dat vond ik best las-
tig. Daarnaast heeft het alles bij el-
kaar best een impact gehad op mijn 
gezin. Ik heb er veel tijd in moeten 
stoppen. Mede dankzij mijn man 
Marcel heb ik het gered. Hij heeft 
nooit gemopperd. Dat vind ik echt 
knap! Hoewel ik weet waarvoor ik 
het nu doe, zal het straks wel rust 
geven als ik klaar ben.”

Frank: “Ik heb door het jaar heen 
alleen maar meer energie gekregen. 
Allereerst heb ik me enorm verdiept 
in KiKa. Wie zijn ze? Waar staan ze 
voor? Daarnaast ben ik constant be-
zig geweest met het verzinnen van 
acties om geld op te halen. Omdat 
ik veel mensen ken lukte dat ook 
goed met sponsoren. En wat het 
lopen betreft… Zonder arrogant te 
willen klinken. Ik kan ook zonder te 
trainen een marathon lopen, maar 
dan is de tijd niet best. Altijd wil ik de 
strijd met mezelf aangaan, dus dat 
doe ik ook deze keer. Al met al heb 
ik ontzettend van het jaar genoten. 
Ik heb veel leuke mensen ontmoet 
en de passie voor KiKa werkte aan-
stekelijk.”

Wat verwachten jullie van New 
York?
Tjelka: “Het zal immens groot en 
mooi zijn, maar de trip staat voor 
mij in het teken van lopen. Hoewel 
ik enthousiast raak van de verha-
len zal ik niet veel gaan bekijken, 
afgezien van het bezoeken van Ki-
Ka-bijeenkomsten. Ik ben betrek-
kelijk kort daar.”

Frank: “Ik vlieg samen met vijf sup-
porters naar New York en blijf een 
paar dagen langer dan Tjelka. Een 
aantal vrienden die mee gaan zijn 
er al geweest, dus we gaan zeker 
wat bekende punten bezoeken, 

zoals het Vrijheidsbeeld, Central 
Park, Chinatown en Wallstreet.”

Hoe hebben jullie je voorbereid 
op de marathon en dan refereer ik 
naar de omstandigheden, het par-
cours etc.?
Tjelka: “Ik ben daar helemaal 
niet mee bezig geweest. Emotio-
neel ligt het voor mij allemaal wat 
moeilijker en dus is mijn motivatie 
anders (het overlijden van haar 
moeder aan kanker geldt als ba-
sis voor Tjelka om te gaan rennen 
voor KiKa) Ik heb meer nagedacht 
over hoe ik deze intensieve peri-
ode op persoonlijk vlak kan afron-
den. Een droom zorgde ervoor dat 
ik een vorm heb kunnen beden-
ken. Mijn vader gaat deze droom 
verwezenlijken, hiermee blijft deze 
periode herinnerd.”

Frank: “Zo zie je maar weer dat ie-
dereen een eigen reden heeft om 
mee te doen. Mijn voorbereiding 

bestond uit het lezen van een boek 
over de marathon van New York. 
Het betreft een schrijven van een 
Amerikaanse verslaggeefster die 
facts & figures geeft, plus verhalen 
van mensen die hem al gelopen 
hebben. Ik kan enkele plekken al 
voor de geest halen. Het mooiste 
moment wordt denk ik de start. 
Als je met 40.000 mensen tegelijk 
op die brug staat. Dat moet een 
machtig gezicht zijn.”

Zijn er nog mensen die jullie wil-
len bedanken?
Frank: “We willen onze gezin-
nen, vrienden en families bedan-
ken voor de steun. Maar ook alle 
bedrijven en inwoners van Sint-
Oedenrode die geld hebben ge-
doneerd. Samen hebben we toch 
maar mooi 15000 euro bij elkaar 
gesprokkeld. 
Tjelka: “Ook mogen we DeMooi-
RooiKrant niet vergeten. Ze heb-
ben veel voor ons gedaan op het 
gebied van publiciteit. We gaan er 
voor zorgen dat MooiRooi goed 
vertegenwoordigt wordt in New 
York!”

Zondag zullen er 1500 Nederlan-
ders aan de start staan, waarvan 
135 sporters zich in het zweet gaan 
werken voor KiKa. Twee daarvan 
komen dus uit Rooi. Weer iets voor 
ons dorp om trots op te zijn!

“MET 40.000 MAN OP DIE BRUG. DAT 
MOET EEN MACHTIG GEZICHT ZIJN.”

Ongeveer een jaar geleden kwamen Frank van den Brand en Tjelka 
Blok – Raaijmakers voor het eerst in het nieuws. Binnen een mum van 
tijd stonden ze bekend als het duo dat, ten gunste van KiKa, mee zou 
gaan doen aan de marathon van New York. Honderden trainingsuren en 
tientallen goed doel acties later zijn ze bekende Rooienaren. Hun inzet 
heeft zeker geloond. Burgers en bedrijven hadden sympathie voor de 
plannen en samen brachten ze 15.000 euro in het laatje. Een geweldig 
bedrag. Tjelka en Frank zijn trots en staan aan de vooravond van 42 km 
en 195 m in de ‘Big Apple’. Ieder met een eigen begeestering en ieder 
met een persoonlijk doel.

Hertog Hendrikstraat 1b
Speciale aanbiedingen voor het 

weekend van Allerheiligen!!!

Grote witte potchrysant 
in schaal voor maar    € 2,99
Winterviolen 
per bak nu     € 2,99
Bloemstuk speciaal voor 
Allerheiligen vanaf    € 6,99
Amarylissen 
per bos voor maar     € 1,99
Phalaenopsis plant 
voor maar      € 2,99

ESSO BONGERS

Shopmedewerker m/v
Voor ons tankstation in Sint-Oedenrode hebben we 

plaats voor een medewerker m/v voor 12 uur per week.

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

Vereisten: 
Commercieel inzicht wat betreft bovengenoemde taken. 

Niet leeftijd gebonden.

Stuur uw sollicitatie naar: 

Esso Bongers B.V. 
Schijndelseweg 19

5491 TA  Sint-Oedenrode 
tel: 0413-478709

Personeel

Brugmans brief  27-01-2009  14:53  Pagina 1

BEHANDELING VAN:

- Voetklachten
- Verkeerde stand voeten/tenen
- Verkeerde houding/looppatroon
- Knie/heup/rugklachten t.g.v. voetstand
- Nagelproblemen
- Diabetische/Rheumatische voeten

De praktijk podotherapie is direct toegankelijk, 
dus men kan een afspraak maken voor een consult 
of behandeling zonderverwijzing van de huisarts.

Op dinsdag en woensdag en vrijdag:
Laan van Mariendael 8a
5492GB Sint-Oedenrode

Tel: 0413-478610/06-24148776
E-mail: info@podotherapiebrugmans.nl
Website: www.podotherapiebrugmans.nl

Is vanwege uitbreiding van 
werkzaamheden op zoek naar een 

Allround-tegelzetters 
In het bezit van rijbewijs B

Ervaring vereist

Iets voor u? 
Stuur dan uw sollicitatie + CV naar:

Van Hoof Tegelwerken
Roest 11, 5491 XX, Sint-Oedenrode, 

info@vanhooftegelwerken.nl
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Jan Voets

Hyundai I20 5 deurs, Happy Tuned. 

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

Neem contact op 
voor de voorwaarden

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

www.hyundaimvdbrand.nl

www.rooyseautobedrijven.nl

Hier vindt u de autobedrijven die zijn 
aangesloten bij de vereniging 

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

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

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

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

Kraaijvanger

Jan Voets

Hyundai I20 5 deurs, Happy Tuned. 

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

Neem contact op 
voor de voorwaarden

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

www.hyundaimvdbrand.nl

www.rooyseautobedrijven.nl

Hier vindt u de autobedrijven die zijn 
aangesloten bij de vereniging 

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

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

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

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

Kraaijvanger

Hyundai tucson 
2.0i dynamic

Km. stand:26097
Bouwjaar : 2007
Prijs: €13750,-

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6, 5492 NK Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 490720, www.hyundaimvdbrand.nl

BMW 325i Coupé 
Automaat

Km. stand: 55500
Bouwjaar: 2008
Prijs: 36.950,-

Van Dijk automobielen b.v.
Alfred Nobelstraat 18, 5491 DB Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 478217, www.vandijkautomobielen.nl

Seat Altea XL 
1.9TDI Aut. 

Km. stand: 129.713
Bouwjaar: 2007
Prijs: €13.950,-

Autobedrijf Kees Vervoort
Schietbergweg 2, 5492 TH Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 472364, www.vervoortauto.nl

Daewoo Tacuma 
1.6 Spirit

Bouwjaar: 2004     
Km. stand: 152430  
Prijs:  € 4.300,-  

Autobedrijf Kraayvanger
Eversestraat 47, 5491 SR Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 472285 www.autobedrijfkraaijvanger.nl

Audi A6 Avant
2.4fsi

Bouwjaar: 2005
Prijs: € 24.900,-

Autobedrijf Martien van Erp
Handelsweg 4, 5492 NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 477304 www.autovanerp.nl

Opel Vivaro 1.9CDTI
Combi L2H1  

Km. stand: 225.000 
Bouwjaar: 2003
Prijs € 6950,00

Autobedrijf Scheepens
Schijndelseweg 55, 5491 TA Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 473290 
www.rooyseautobedrijven.nl/scheepens

Mazda 2 1.4 
Touring Automaat

Km. stand: 42.000 
Bouwjaar: 2004
Prijs: € 7.750,-

Autobedrijf Jan Voets b.v.
Industrieweg 1, 5492 NG Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 474000, www.janvoets.nl

Volkswagen 
Fox 1.4

Bouwjaar: 2006
Km. stand:11.800 
Prijs: €6750,-

Autoservice Wehkamp
Eerschotsestraat 74, 5491 AD Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 473022
www.rooyseautobedrijven.nl/wehkamp

Peugeot 207 
X-LINE 1.4 SW

Bouwjaar: 2007
Km. stand: 59.881
Prijs: €11500,-

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

Suzuki wagon 
R 1.3 5DR 
GLX AUT4

Km. stand: 38589  
Bouwjaar: 2005      
Prijs:  € 8.250,-  

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

Suzuki Grand 
Vitara Freestyle

Km. stand: 107541
Bouwjaar: 2005
Prijs: € 11500,-

Garagebedrijf Markgraaff
Nijverheidsweg 24, 5492 NK Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 474059, www.garagemarkgraaff.nl

Jan Voets

Hyundai I20 5 deurs, Happy Tuned. 

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

Neem contact op 
voor de voorwaarden

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

www.hyundaimvdbrand.nl

www.rooyseautobedrijven.nl

Hier vindt u de autobedrijven die zijn 
aangesloten bij de vereniging 

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

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

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

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

Kraaijvanger

Hyundai tucson 
2.0i dynamic

Km. stand:26097
Bouwjaar : 2007
Prijs: €13750,-

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6, 5492 NK Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 490720, www.hyundaimvdbrand.nl

BMW 325i Coupé 
Automaat

Km. stand: 55500
Bouwjaar: 2008
Prijs: 36.950,-

Van Dijk automobielen b.v.
Alfred Nobelstraat 18, 5491 DB Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 478217, www.vandijkautomobielen.nl

Seat Altea XL 
1.9TDI Aut. 

Km. stand: 129.713
Bouwjaar: 2007
Prijs: €13.950,-

Autobedrijf Kees Vervoort
Schietbergweg 2, 5492 TH Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 472364, www.vervoortauto.nl

Daewoo Tacuma 
1.6 Spirit

Bouwjaar: 2004     
Km. stand: 152430  
Prijs:  € 4.300,-  

Autobedrijf Kraayvanger
Eversestraat 47, 5491 SR Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 472285 www.autobedrijfkraaijvanger.nl

Audi A6 Avant
2.4fsi

Bouwjaar: 2005
Prijs: € 24.900,-

Autobedrijf Martien van Erp
Handelsweg 4, 5492 NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 477304 www.autovanerp.nl

Opel Vivaro 1.9CDTI
Combi L2H1  

Km. stand: 225.000 
Bouwjaar: 2003
Prijs € 6950,00

Autobedrijf Scheepens
Schijndelseweg 55, 5491 TA Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 473290 
www.rooyseautobedrijven.nl/scheepens

Mazda 2 1.4 
Touring Automaat

Km. stand: 42.000 
Bouwjaar: 2004
Prijs: € 7.750,-

Autobedrijf Jan Voets b.v.
Industrieweg 1, 5492 NG Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 474000, www.janvoets.nl

Volkswagen 
Fox 1.4

Bouwjaar: 2006
Km. stand:11.800 
Prijs: €6750,-

Autoservice Wehkamp
Eerschotsestraat 74, 5491 AD Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 473022
www.rooyseautobedrijven.nl/wehkamp

Peugeot 207 
X-LINE 1.4 SW

Bouwjaar: 2007
Km. stand: 59.881
Prijs: €11500,-

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

Suzuki wagon 
R 1.3 5DR 
GLX AUT4

Km. stand: 38589  
Bouwjaar: 2005      
Prijs:  € 8.250,-  

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

Suzuki Grand 
Vitara Freestyle

Km. stand: 107541
Bouwjaar: 2005
Prijs: € 11500,-

Garagebedrijf Markgraaff
Nijverheidsweg 24, 5492 NK Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 474059, www.garagemarkgraaff.nl

Autobedrijf Kraayvanger
Eversestraat 47, 5491 SR Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 472285 
www.autobedrijfkraaijvanger.nl

Autobedrijf Kees Vervoort
Schietbergweg 2, 5492 TH Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 472364
www.vervoortauto.nl

Autoservice Wehkamp
Eerschotsestraat 74, 5491 AD Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 473022
www.rooyseautobedrijven.nl/wehkamp

Autobedrijf Jan Voets b.v.
Industrieweg 1, 5492 NG Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 474000
www.janvoets.nl

Autobedrijf Scheepens
Schijndelseweg 55, 5491 TA Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 473290
www.rooyseautobedrijven.nl/scheepens

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

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

Garagebedrijf Markgraaff
Nijverheidsweg 24, 5492 NK Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 474059
www.garagemarkgraaff.nl

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6, 5492 NK Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 490720
www.hyundaimvdbrand.nl

Autobedrijf Martien van Erp
Handelsweg 4, 5492 NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 477304 
www.autovanerp.nl

Van Dijk automobielen b.v.
Alfred Nobelstraat 18, 5491 DB Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 478217
www.vandijkautomobielen.nl

Mazda 6 
Hatchback 2.0 Touring

Bouwjaar: 2008
Km.stand: 35.000

Prijs: € 19.900,-

Toyota Avensis 
2.0 liftback

Bouwjaar: 2004
Km. stand: 78.000 km

Prijs: € 8.750.-

Peugeot 207
X-LINE 1.4 SW

Bouwjaar: 2007
Km. stand: 59.881 

Prijs: € 11.500,-

Suzuki wagon R 1.3 5DR
GLX AUT4

Bouwjaar: 2005
Km. stand: 38.589

Prijs: € 8.250,-

Hyundai tucson 
2.0 i style

Bouwjaar: 2006
Km. stand: 75.035

Prijs: € 12.750,-

VW Golf 
1.6 FSI

Bouwjaar: 2008
Km. stand: 83.322

Prijs: € 12.950,-

BMW 520d 
Touring Automaat

Bouwjaar: 2011
Km. stand: 24.650

Prijs: € 60.950,-

Audi A6 Avant
2.4fsi

Bouwjaar: 2005

Prijs: € 24.900,-

Nissan Qashqai

Bouwjaar: 2008
Km. stand: 24.500 

Prijs: € 18.250,-

Daewoo Tacuma
1.6 Spirit

Bouwjaar: 2004
Km. stand: 152.430

Prijs: € 4.300,-

Suzuki Alto

Ook 50/50 deal 
mogelijk

vanaf € 8.950,- Rijklaar
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Coöperatieve Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel U.A. 
gevestigd te Schijndel 

Wij nodigen onze leden van de afdeling

Bedrijven van harte uit voor de

afdelingsvergadering op dinsdag 22

november 2011. U bent welkom vanaf

19.30 uur in ons adviescentrum, Jan

Tinbergenstraat 1 in Sint-Oedenrode. De

vergadering begint om 20.00 uur.

In het eerste deel van de vergadering

krijgt u een toelichting op de jaarcijfers

2010 en de huidige bancaire

ontwikkelingen. De ledenraad doet

verslag van zijn activiteiten.

Het tweede deel van de avond wordt

ingevuld met een inspirerende

presentatie door Ben Tiggelaar.

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. 

Hieronder vindt u de verkorte agenda

- Opening

- Notulen van de vorige vergadering

- Toelichting op de jaarcijfers 2010

- Ontwikkelingen coöperatief bankbedrijf

- De ledenraad aan het woord

- Rondvraag & mededelingen

- Presentatie Ben Tiggelaar

U bent van harte welkom! 

De afdelingscommissie en de directie

 

Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel

Onze leden van de afdeling
Bedrijven zijn van harte welkom.

De Politiek Dichterbij

DeMooiRooiKrant geeft  in de 
maandelijkse rubriek “De politiek 
dichterbij”  het woord aan de per-
soon achter het raads- en commis-
sielid. De interviews worden afge-
nomen op het voor hem of haar 
mooiste plekje in Sint-Oedenrode. 
Wij streven naar een open en aan-
genaam  gesprek waarbij op de 
persoon wordt ingezoomd en niet 
op politieke standpunten.

Deze keer in De Politiek Dichterbij:
Peter Verkuijlen

Waarom is dit uw favoriete plek?
“Ik ben hier vooral in mijn jeugd 
veel gekomen. Als kleine jongen 
ging ik hier vaak vissen. Het zag 
er toen echter heel anders uit. Het 
was destijds een klein wit strandje 
en de bomen waren natuurlijk nog 
niet zo volgroeit. Toen ik ouder 
werd ging ik er vaak zwemmen of 
varen met bootjes die er lagen. Ik 
heb er zelfs nog een keertje wat 
gevreeën op het strandje, haha! 
Er werden zo nu en dan feestjes 
gehouden. Dan kwam ‘de Fitsel’ 
vanaf de Veghelseweg bier bren-
gen. Hij zette het neer en wij dron-
ken het op! Ik heb prachtige herin-
neringen aan deze plek. Zo nu en 
dan loop ik er weer eens langs en 

dan denk ik daar aan terug.”

Is Peter Verkuijlen een echte Rooi-
enaar?
“Nee, eigenlijk niet! Ik ben op mijn 
zesde in Nijnsel komen wonen. Sa-
men met mijn ouders en broer en 
zussen woonde ik in Loosbroek. 
Mijn vader werkte bij Van Kaat-
hoven op de kraan en moest altijd 
met de brommer op en neer. Toen 
hij een aantal keer was gevallen, 
besloten ze om dichterbij het werk 

te gaan wonen. Ik ben opgegroeid 
in het huis waar nu Rien Verhagen 
woont. Voor studie en werk heb ik 
nog een tijdje in Leeuwarden en 
Nijmegen gewoond, maar nu dus 
alweer jaren hier in Rooi.”

Er is de laatste tijd veel te doen 
geweest rondom uw persoon. 
Kunt u de lezer nog even kort uit-
leggen wat er gebeurd is? 
“Door een meningsverschil ben ik 
uit de gemeenteraadsfractie van 
het CDA gezet. Ik had  onenig-

heid met de fractievoorzitter en de 
voorzitter van de partij. Dat ging 
over een aantal politieke punten, 
zoals bedrijven langs de A50, me-
gastallen, wel of geen geheime 
vergadering over de bezuinigin-
gen en samenwerking met Son en 
Breugel . Eerder twijfelde ik er aan 
om in de raad te blijven. Ik heb nu 
besloten om dat toch te blijven 
doen. Op eigen houtje. Ik ben nog 
wel lid van het landelijke CDA.”

Hoe lang zit u al in de politiek?
“Al heel jong was ik geïnteresseerd 
in politiek. Ik las erg veel boeken en 
sympathiseerde met uiterst links. Ik 
weet niet of je ‘de Rode Jeugd’ van 

Eindhoven kent? Als je ze kent dan 
weet je wat ik bedoel, haha. Hoe 
ouder ik werd, des te minder was ik 
links georiënteerd. In mijn studen-
tentijd stemde ik nog PvdA, maar 
dat veranderde later. Ik kwam er 
achter dat de ‘linkse’ ideologie niet 
klopt. Later koos ik voor een partij 
met een praktisch en menselijk so-
ciaal gezicht:  het CDA.”

Voor de mensen die het nog niet 
weten. Wat voor werk doet u?
“Ik ben advocaat. Na de middelbare 

school studeerde ik planologie, eco-
nomische geografie en ruimtelijke 
economie aan de Radbouduniversiteit 
te Nijmegen. Later werd ik in Leeu-
warden onderdirecteur van de Kamer 
van Koophandel. In die periode stu-
deerde ik al rechten en daarna werd 
ik dus advocaat. Ik heb een eigen ad-
vocatenkantoor in Sint-Oedenrode.”

Wat zijn uw hobby’s? 
“Sporten. Vroeger heb ik veel gevist 
en later door de jaren heen alleen maar 
duursporten. Ik ben een individualist, 
dus dat past het best bij mij. Dan ben 
ik namelijk zelf verantwoordelijk voor 
mijn prestaties. Dat klinkt eigenwijs, 
maar dat komt door deze sporten.  
Altijd maar weer die klok. Dan is het 
meetbaar en daar houd ik wel van. 
Ik heb veel hard gelopen bij Fortuna, 

geschaatst,  gezwommen, gefietst en 
geskeelerd. Ik heb ook nog een tijdje 
motor gereden en tegenwoordig in-
teresseren bergen me steeds meer. 
Laatst heb ik bijvoorbeeld de Olym-
pus in Griekenland beklommen. Aan 
het eind was het echt klauteren. Best 
eng, maar heerlijk om te doen!”

“IK LAS ERG VEEL BOEKEN EN SYM-
PATHISEERDE MET UITERST LINKS.”

De redactie wil het plaatselijke en regionale nieuws op een open, uit-
nodigende en vriendelijke wijze onder uw aandacht brengen. De plaat-
selijke politici mogen daarbij niet ontbreken. Ons valt op dat de Rooise 
burger weinig of niets van het Rooise raads- of commissielid weet.  

Aanplant nieuwe vlechtheggen in 
Het Groene Woud

Stichting Streekrekening Het Groene 
Woud gaat in het najaar van 2011 een 
project starten voor het stimuleren van 
de aanleg van vlechtheggen in Het 
Groene Woud.

Vlechtheggen kwamen vroeger veel 
voor en dienden als veekering of erf-
afscheiding. Helaas zijn de meeste van 
deze heggen in Noord-Brabant verdwe-
nen. Door deze weer aan te planten wil 
de Stichting een bijdrage leveren aan de 
verbetering van de biodiversiteit en van 
het cultuurhistorische karakter van Het 
Groene Woud.
Er is een projectteam samengesteld 
dat bestaat uit een lid van Stichting de 
Brabantse Boerderij en twee leden van 
Stichting Het Roois Landschap, die het 
project aansturen en begeleiden.
Het projectteam nodigt natuur(werk)
groepen en IVN’s, maar ook andere ge-
interesseerde groepen binnen Nationaal 
Landschap Het Groene Woud uit om 

aan het project deel te nemen.
In het voorjaar van 2012 wordt gestart 
met een cursus (zowel theoretisch als 
praktisch). In het najaar van 2012 wordt 
door de deelnemende groepen heggen 
geplant op door hen gekozen locaties. 
Na het planten volgen een aantal jaren 
van regulier onderhoud en omstreeks 
2018 zijn de locaties geschikt om gelegd 
en gevlochten te worden. Het project-
team organiseert de cursus en begeleidt 
het aanplanten, onderhouden en t.z.t. 
leggen en vlechten van de heggen.
Indien u meer informatie wilt over het 
project en de randvoorwaarden kunt 
u deze verkrijgen bij Wim de Vrij, tel. 
(0413) 47 82 52 / 06 23 37 05 34 of via 
vlechtheggen@gmail.com.

Geïnteresseerde groepen in Het Groe-
ne Woud kunnen zich inschrijven vóór 
8 november, ook grondeigenaren die 
ruimte hebben voor een vlechtheg kun-
nen zich melden.

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146
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Hier won iemand

€ 20 000!

Bent u de
volgende?

Primera
Sint-Oedenrode

Borchgrave 41
5492 AT Sint-Oedenrode

0413 - 477 049
www.primera.nl
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Exclusief bij Primera Sint-Oedenrode
op donderdag 27, vrijdag 28, en zaterdag 29 oktober !

Iedere 10   klant een
                       GRATIS 1/5   Staatslot.

e

Voor Staatsloten
...even naar Primera

Primera Sint-Oedenrode
Borchgrave 41
5492 AT Sint-Oedenrode
0413 - 477 049

e
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Weet u welke trucs oplichters gebruiken?

Kom naar de bijeenkomst Veilig Betalen
Even voor een boodschap het 
dorp in, een kopje koffie drinken 
of op vrijdag naar de markt. Her-
kenbaar? We hebben dagelijks te 
maken met het betalen van pro-
ducten en diensten. Maar doen we 
het wel veilig (genoeg)? 

Betalen, dagelijkse kost
Betalen is onderdeel van het dage-
lijks leven. Daarnaast ontvangen 
we ook geld op onze rekening en 
kunnen dat tegenwoordig zelfs via 
internet inzien en regelen. Vorig 
jaar organiseerden BrabantZorg, 
Welzijn Salus en Wovesto de eer-
ste bijeenkomst over Veilig Wonen 
voor senioren. Dit jaar organise-
ren ze een vervolgbijeenkomst, 
deze keer met het thema ‘veilig 
betalen’. Eerst is er een korte te-
rugblik op de vorige bijeenkomst 
met daarin onder andere aandacht 
voor tips en het thema buurtpre-

ventie. James Sittrop van Rabo-
bank Sint-Oedenrode Schijndel 
vertelt daarna hoe u veilig(er) om-
gaat met betalen, pinnen, chippen 
en internetbankieren.   

Oplichting
Voor oplichters is contant beta-
len, pinnen, chippen en internet-
bankieren een mogelijkheid om 
makkelijk geld te verdienen. Door 
telefonische en online trucs (het 
zogenaamde phishing) achterha-
len ze bankgegevens van personen 
zodat ze hen geld afhandig kun-
nen maken. Maar ook al tijdens 
het pinnen in de winkel of bij het 
pinnen uit een automaat zijn op-
lichters actief en proberen ze door 
middel van skimming je pasgege-
vens en je pincode te achterhalen. 

Leer meer over veilig bankieren
Klinkt dit onbekend, interessant, 

nieuw of ingewikkeld? Kom dan 
op dinsdag 1 november 2011 naar 
de bijeenkomst over veilig bankie-
ren. Op deze avond hoort u welke 
trucs worden gebruikt door oplich-
ters en hoe u deze kunt herken-
nen. Na de presentatie over veilig 
bankieren is er de mogelijkheid om 
informatietafels te bezoeken waar 
meer verteld wordt over financiën. 
Ook benieuwd naar internetban-
kieren? Ontdek op deze avond 
onder begeleiding hoe dat werkt. 
Wilt u meer weten over erven en 
schenken dan zal notaris Grimbel 
du Bois u daar alles over kunnen 
vertellen. Voor wie: Alle senioren 
(50+) in Sint-Oedenrode 
Wat: Informatiebijeenkomst over 
veilig betalen. Waar: De Ontmoe-
ting in Odendael 
Wanneer: 1 november 2011. Hoe 
laat: 18.45 uur ontvangst, 19.00 
uur start programma

Van Stekelenburg bloemen één jaar in Rooi

Afgelopen week vierde van Steke-
lenburg bloemen officieel haar een-
jarig jubileum in Sint-Oedenrode. 
De winkel is inmiddels niet meer 
weg te denken uit het centrum. 

Van Stekelenburg staat in de regio 
al jaren synoniem voor een goede 
kwaliteit bloemen en planten en 
een breed assortiment accessoires. 

Door jarenlange ervaring weten ze 
hoe de markt in elkaar zit en wat 
de consument wil.  De kracht van 
Van Stekelenburg is dat het een echt 
familiebedrijf is. Bijna de hele fami-
lie werkt keihard mee om de klan-
ten van schitterende bloemen en 
planten te voorzien, maar ook het 
personeel staat zijn mannetje. Het 
assortiment is heel breed. Naast al-

lerlei bloemen en planten voor een 
scherpe prijs verkoopt Van Stekelen-
burg ook accessoires voor buiten en 
binnen, zoals potten, schalen, vazen 
enz. De klanten worden door pro-
fessioneel personeel op hun wenken 
bedient. Het is dan ook niet voor 
niets dat Van Stekelenburg door de 
jaren heen een geweldige klanten-
kring heeft opgebouwd.

'Het allerbelangrijkste vind ik 
dat de basiszorg dichter bij de 
mensen in de buurt komt. 
Daarnaast wil ik een einde maken 
aan de doorgeschoten fusiedrift 
waardoor instellingen steeds 
groter worden, de bewoners en 
verzorgers elkaar steeds slechter 
kennen en de keuzevrijheid voor 
patiënten afneemt’.  
 
Bron Mw. Schippers, 
minister van VWS op haar website.

                                                                                                                                                      
                                                                                       
Zorg zoals de minister het bedoelt.                                                                                                                                       
Maatwerk zonder wachtlijsten.                                                                                                                                    
U heeft nog keuzevrijheid tot 1 januari 2012.

Wilt u weten wat het nieuwe beleid voor u gaat inhouden?

Maak gerust een afspraak met ons,                                                                                                                                             
tel: 0413-841957 of mail: info@alertzorg.nl
Eerschotsestraat 12, www.alertzorg.nl

Vliegende start voor Talenz Groep!

Ruim een jaar na de oprichting is 
Talenz Groep (Werving & Selectie, 
Coaching & Trainingen) al toe aan 
een groter onderkomen. Per sep-
tember 2011 is dan ook een nieuw 
bedrijfspand in Boxtel betrokken 
waar vanuit het nu 7-koppig pro-
fessioneel en enthousiast team 

opereert. Talenz Groep kan door 
deze uitbreiding met ervaren me-
dewerkers nog beter aan de vraag 
van de markt voldoen met haar 
motto “oog voor talent”. 

Talenz Groep bemiddelt in vaste ba-
nen op MBO+, HBO en WO niveau. 

Zowel kandidaten als bedrijven zijn 
klant en ondervinden de kracht en 
toegevoegde waarde van een sterk 
gemotiveerd team dat voor u het 
verschil maakt. Vanuit Boxtel is Ta-
lenz Groep zeer succesvol in de re-
gio actief maar ook daar buiten. Tot 
haar vaste klantenkring behoren 
MKB bedrijven en gerenommeerde 
internationals. Talenz Groep bemid-
delt in zeer diverse functies.

Talenz Groep onderscheidt zich door 
haar transparante, energieke, prak-
tische en no-nonsense aanpak, wat 
zich vertaalt in een zeer concurre-
rende prijs/kwaliteit propositie.

Bent u als bedrijf geïnteresseerd in 
een nadere kennismaking bel dan 
06-14130900. Wilt u zich als kan-
didaat aanmelden bezoek dan de 
website www.talenzgroep.nl en 
schrijf u in via “Solliciteer nu!”.  Ta-
lenz Groep, met haar oog voor ta-
lent, kan uw loopbaan of bedrijfsre-
sultaat een positieve impuls geven!

advertorial Vervolg voorpagina

Muziekduizendpoot Harrie 
Scheutjens krijgt Koninklijk lintje
Rooienaar Harrie Scheutjens werd 
afgelopen zaterdagavond in het 
Vestzaktheater in Son en Breugel 
verrast door een Rooise delegatie 
tijdens een concert van ‘zijn’ Se-
niorenorkest Sonore. De delegatie 
werd aangevoerd door loco-bur-
gemeester van Sint-Oedenrode, 
Henriette van den Berk. Zij kwam 
Harrie onderscheiden voor zijn 
verdiensten in de muziekwereld. 
De dirigent, muzikaal leider en 
muziekdocent werd benoemd tot 
Lid in de orde van Oranje Nassau. 
Hij ontving de uitreiking ter gele-
genheid van zijn 20-jarig jubileum 
van Sonore.

Terwijl hij als dirigent voor het 
orkest stond, had hij niets in de 
gaten. Pas toen Van den Berk de 
volle zaal in werd geroepen ging 
er een lampje branden. Getuige de 
speech van de loco-burgemeester 
was het meer dan terecht dat Har-
rie Scheutjens werd onderscheiden 
voor het oog van zijn vrouw, fami-
lie en vrienden. 
Scheutjens heeft een indrukwek-
kend palmares. De onderscheiding 
is dan ook een kroon op zijn werk. 

De Rooienaar speelde meerdere 
instrumenten, stond als dirigent 
voor verschillende orkesten (waar-
onder de Rooise kapel ‘Moi Zat’) 
en leerde jarenlang muzikanten 
de fijne kneepjes van het vak. Van 
den Berk prees zijn kundigheid, 
zijn bevlogenheid, zijn passie en 
zijn professionaliteit. Ze noemde 
hem een druk baasje die leeft voor 
de muziek. 

De verdiensten van de heer 
Scheutjens zijn als volgt: 
• 1968 – 2000: muziekdocent en 
gedurende 7 jaar bestuurslid van 
Philips Harmonie Eindhoven 
• 1971 – 1998: muziekdocent, 
hoofd muziekopleidingen en diri-
gent van het leerlingenorkest bij 
de Stichting Pro Honore et Virtute, 
Son en Breugel 
• 1988 – 2009: dirigent en muzi-
kaal leider van familieorkest Moj-
Zat in Sint-Oedenrode 
• 1991 – heden: dirigent en mu-
zikaal leider Seniorenorkest Sonore 
in Son en Breugel 
• 2004 – heden: dirigent en muzi-
kaal leider Octopus-Band in Beek 
en Donk
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Johan van der Sandenprijs voor Inge de Laat

Inge de Laat uit Sint-Oedenrode 
won vorige week de Johan van 
der Sandenprijs voor haar scriptie 
‘Het LWOO(Leerweg ondersteu-
nend onderwijs) beleid onder de 
loep’ over het LWOO beleid op 
het Elde college. Inge mocht haar 
prijs vorige week tijdens de ma-
nagementbijeenkomst van Sich-

ting Platform vmbo in Elst, in ont-
vangst nemen. 

Ieder jaar wordt uit vele inzen-
dingen de Hoofd- en de Hartprijs 
uitgereikt aan twee veelbelovende 
vmbo-docenten. De inzending van 
Inge stak volgens de jury met kop 
en schouders boven de andere in-
zendingen uit.
Het juryrapport over de scriptie van 
Inge loog er niet om: ’In dit helder 
geformuleerde, goed te volgen, uit-
gebreide survey onderzoek waarin 
leerlingen, ouders, mentoren en 
LWOO-begeleiders op verantwoor-
de wijze uiting geven aan hun tevre-
denheid over het LWOO-beleid op 
school staat voor de jury een ding 
vast: met de concrete aanbevelin-
gen tot beleidsverandering op het 
gebied van zorgleerlingen - ook in 
het licht van de komende ‘passende’ 

veranderingen- kan dit onderzoek 
gezien worden als een echt hulpin-
strument voor het optimaliseren van 
het LWOO. Heel bruikbaar om direct 
door diverse ‘actoren’ in school toe 
te passen en een mooie aanzet voor 
onderzoek in de toekomst t.a.v. de 
komende veranderin-
gen.’

De Johan v.d. San-
den bestaat uit 
een kunstwerk van 
Guido Geelen en 
een cheque voor de 
winnaar en een wis-
selbokaal voor het 
begeleidende insti-
tuut. Inge heeft deze 
scriptie geschreven 
ter afronding van 
haar Master Sen-
opleiding.

B&B ’t Tussehuiske ontvangt vier Tulpen

Bed & Breakfast ’t Tussehuiske van Jan en Gerrie van 
Berkel aan het Bakkerpad in Nijnsel bestaat pas een 
jaar, maar nu al hebben ze vier Tulpen gekregen. De 
op één na hoogste onderscheiding die wordt uitge-

geven door Bed & Breakfast Nederland. 
Afgelopen vrijdag kreeg het echtpaar 
de onderscheiding uitgereikt door twee 
‘Mystery Guests’ die natuurlijk niet met 
naam en foto in de krant wilden.

Tot grote verrassing van Jan en Gerrie 
was ook wethouder Van den Berk aan-
wezig. Zonder dat zij het wisten schoof 
de bestuurder aan tijdens het ontbijt 
van de Mystery Guests. Zo ervoer ze 
de kwaliteit van het huisje en het ont-
bijt. Gerrie en Jan hadden niets in de 
smiezen, maar waren uitermate verrast 
door het bijzondere bezoek en de hoge 
onderscheiding. Ze zijn nu immers de 
tweede B&B in Rooi met vier Tulpen. Er 
is nu maar één B&B in hetzelfde dorp 
dat hoger scoort. Nu gaat familie van 
Berkel op naar vijf Tulpen, maar dat 
zal niet lang duren. Volgens de regels 
scheelt het nog maar een douchematje 
en enkele badjassen. 
Verder heeft de ‘jury’ op alles gelet. 
Omgeving, comfort, hygiëne enz. Op 
al deze gebieden scoorde ’t Tussehuiske 
een ruime voldoende. 
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Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 29 oktober 2011.

Formido  
Sint Oedenrode 

Eerschotsestraat 44 
Tel.: 0413 - 49 03 33

Haal meer uit je huis

Kom snel naar 
Formido!

Hoogglans 
autoshampoo 
Reinigt, glanst en 
beschermt. 500 ml. 
Voor 20 was- en 
glansbeurten. 
Nu 1 + 1 gratis! 

 2 Stuks. 7.58 

3.79

25%
KORTING

op het gehele 

assortiment van

1 + 1 gratis!

Autoparkeerplaatsen 
te huur in het centrum 
van Sint-Oedenrode 
aan de Borchgrave. 

€ 54,- excl. 
servicekosten 

per maand

WWW.PANENCOOK.NL

Duurzaam ondernemen; Van denken naar doen

Op dinsdag 15 november 2011 
houdt BTB Sint-Oedenrode in sa-

menwerking met de Gemeente 
Sint-Oedenrode het eerste Duur-
zaamheidscongres voor Rooise 
ondernemers in het gemeentehuis. 
Deze avond spreekt duurzaam on-
dernemer, Ruud Koornstra, over 
duurzaamheid, de sleutel naar een 
beter en rijker leven. Centraal staat 
hoe duurzaam ondernemen voor
Rooise ondernemers kan werken.

Programma
Het congres bestaat uit een plenair 
gedeelte verzorgt door Ruud Koorn-
stra en bekende Rooise sprekers. 
Het congres duurt van 19.30 uur tot 
23.00 uur. De avond wordt afgeslo-
ten met een discussiepanel met ver-
schillende duurzame Rooise onder-

nemers en aansluitend een borrel.

Aanmelden
U kunt zich als ondernemer aan-
melden voor het congres via de 
website van BTB Sint-Oedenrode: 
www.btbsintoedenrode.nl. Voor 
dit congres worden geen kosten 
in rekening gebracht. Ruud Koorn-
stra is oprichter van Tendris. Hij 
staat bekend om zijn aanstekelijk
enthousiasme, waarmee hij samen 
met anderen sterke innovatiepro-
ducten en -diensten ontwerpt. Hij 
weet als geen ander de verbintenis 
aan te gaan met andere partijen 
om gezamenlijke niet alledaagse, 
maar eigenlijk heel voor de hand 
liggende doelen te bereiken.

Workshops en cursussen van Salus
Het najaar is begonnen, wellicht dé 
tijd voor u om een workshop of cur-
sus te volgen. Dit seizoen gaan er 
nog enkele van start en er zijn nog  
plaatsen beschikbaar. U kunt meer le-
ren over hoe u verschillende planten/
bomen kunt  snoeien in uw tuin. Ook 
kunt u goede tips ontvangen om ein-
delijk uw  thuisadministratie op orde 
te brengen en om zelf uw aangifte 

inkomstenbelasting in te vullen.

Heeft u soms last van nek- of 
schouderklachten? In deze cursus 
krijgt u een aantal technieken (Shi-
atsu) aangereikt om spieren weer 
soepel te maken. 
Op 14 november organiseren Wel-
zijn Salus en de KBO, in de acti-
viteitenruimte van Odendael, een 

Slow Zumba-fitnessdance cursus 
voor 55+. Als u houdt van dansen, 
plezier maken, genieten en werken 
aan uw conditie is dit iets voor u!

Zin om mee te doen?
U kunt zich aanmelden via onze web-
site of bellen tijdens kantoortijden
SALUS Welzijn. T: 0413-476149. 
www.welzijnsalus.nl
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Eet je bord leeg!! “Dat dure, goei  
vlees gooi je niet weg. Als jij het 
niet meer lust dan heeft papa daar 
nog wel een gaatje voor.”  En zo 
schuiven heel wat papa’s (en ook 
mama’s) iedere avond meer naar 
binnen dan in eerste instantie de 
bedoeling was. Hoezo weggooi-
en? ……… Das zund!! 

Door: Kim Rijkers

Maar al die kleine kontjes worst, 
lepels vla, halve boterhammen en 
afgeknauwde koekjes kunnen be-
hoorlijk in de weg gaan zitten. In 
veel huishoudens wordt vaak teveel 
gekookt. Net te weinig voor nog 
een portie en teveel om zomaar in 
de kliko te mikken, tja dan zit er niet 

veel anders op dan dat iemand zich 
op moet offeren voor die laatste 
paar lepels macaroni. En juist dat 
zijn die extraatjes die je best eens 
zou kunnen laten staan. Want zeg 
nou zelf…zijn die laatste “tegen 
heug en meug “ happen macaroni 
nog wel zo lekker.  Meestal zijn ze 
weg voor je het in de gaten hebt. 
Je geniet er niet eens meer van, en 
wordt er pas weer aan herinnerd als 
die weegschaal weer eens onder 
het stof vandaan wordt getrokken.  
Van kinds af aan leerde je dat je, je 
bordje leeg moest eten. Zo niet…
dan toch! Dus dat je gewend bent 
om je bord tot aan de laatste restjes 
aardappel leeg te schrapen, is nog 
niet eens zo raar. Toen ik enige tijd 
geleden sushi ging eten in Eindho-

ven, werd ik 
weer even 
pijnlijk her-
innerd aan 
die goeie 
ouwe tijd. 
Het principe 
was heel 
simpel, je 
kon bestel-
len wat je wou….maar wat er ook 
gebeurde je at het op! Zo niet dan 
ging de kassa rinkelen.  Even was ik 
bang dat mijn moeder uit de keu-
ken tevoorschijn zou komen. Ik heb 
keurig mijn bordje leeggegeten uit 
angst voor represailles. Die kilo ex-
tra en de buikpijn die volgde nam 
ik op de koop toe. Morgen maar 
weer een balansdag….

Tis nog zund

Rooienaar Rob Vervoort op avontuur in Peru

Inmiddels zijn we al aardig inge-
burgerd in Lima, alles wordt hier 
snel ‘gewoon’, ongelofelijk eigen-
lijk hoe snel je een stad, de mensen 
en een land leert kennen. Toch is 
er nog steeds veel waar ik me over 
verbaas, zo liepen we laatst zon-
der dat we het ons realiseerde een 
slechte wijk in en werden we bijna 
overvallen. Volgens mij was het 
niet zo’n ervaren overvaller want 
we zijn er zonder lichamelijke en 
materiele schade vanaf gekomen. 
Een flinke waarschuwing was het 
wel want we zijn erg geschrokken.
 
Vorige week zijn we naar Huaca-
china geweest, dat ligt zo’n 4 uur 

ten zuiden van Lima. We zaten 
midden in de woestijn en het weer 
was hier een stuk beter. Het weer is 
sowieso meteen een stuk beter als 
je Lima uit gaat, dan heb je geen 
last meer van smog en bewolking. 
Het was heerlijk om de drukte van 
Lima even te ontvluchten, even 
geen uitlaatgassen in te ademen, 
autoalarmen die de hele dag door 
toeteren, sirenes en het altijd overal 
maar alert zijn op zakkenrollers. 

Ik ga  stage lopen in Ventanilla. Nu 
mijn Spaanse lessen er bijna op zit-
ten vertrek ik volgende week naar 
dit district van Lima. Ventanilla is 
een erg arme wijk van Lima. Ik ben 

er twee weken terug al een kijkje 
gaan nemen. Mijn eerste indruk 
was erg positief, sommige jon-
geren daar spraken zelfs redelijk 
Engels en er zijn veel vrijwilligers 
actief. Ik ga in deze wijk op een 
school lessen geven en activitei-
ten organiseren in de avonduren. 
Ik ben ontzettend benieuwd naar 
de omstandigheden en de manier 
van lesgeven in deze wijk. Onge-
twijfeld zal die heel anders zijn dan 
wat ik gewend ben en hopelijk kan 
ik hier een positieve bijdrage aan 
leveren! Ik hou jullie op de hoogte.

Rob Vervoort
www.robvervoort.waarbenjij.nu

Scouting Rooi: de PlusScouts

De afgelopen weken stelde Scou-
ting Rooi haar speltakken op deze 
plaats voor. De Bevers, Welpen, 
Scouts, Explorers en de Stam heb-
ben zich al voorgesteld, maar er 
mist nog één speltak. Sinds dit 
seizoen heeft Scouting Rooi er 
namelijk nog een speltak bij, de 
PlusScouts.

De PlusScouts is voor iedereen 
toegankelijk vanaf 23 jaar. De 
speltak bestaat nu voornamelijk 
uit (ex)-leiding, bestuursleden en 
andere betrokkenen van Scou-
ting Rooi, maar het aantal groeit 
snel. Eens per vier weken komen 

de PlusScouts bij elkaar op een 
vrijdagavond op de blokhut aan 
het Achterpad, van 21.00 uur tot 
23.00 uur. Het ondernemen van 
activiteiten met de eigen speltak 
en het ondersteunen van Scou-
ting Rooi in het algemeen zijn de 
voornaamste bezigheden van de 
PlusScouts. In week 41 vond de 
eerste ‘echte’ draaidag van de 
PlusScouts plaats, nadat vier we-
ken eerder de Scout-In werd be-
zocht. Op het programma stond 
‘The Phone’, als in het tv-pro-
gramma. Via de mobiele telefoon 
kregen de PlusScouts aanwijzingen 
voor opdrachten die zij uit moes-

ten voeren op verschillende loca-
ties. Die opdrachten werden op 
verschillende manieren gepresen-
teerd, zo stonden er opdrachten 
op een usb-stick, een videoband 
of een oude diskette. Na het uit-
voeren van de opdrachten keerden 
de PlusScouts terug op de blokhut, 
waar de eerste draaiavond werd 
afgesloten.
Wil jij graag eens komen kijken bij 
de PlusScouts of als oud-lid van 
Scouting Rooi graag weer betrok-
ken raken met de Scouting? Ga 
dan naar www.scoutingrooi.nl 
voor meer informatie! 
Scouting Rooi is tevens dringend 
op zoek naar nieuwe leiding voor 
verschillende speltakken. Ben je 
minstens 16 jaar en zou je graag 
leiding worden? Kijk ook dan op 
onze website!

Silver Factory - Borchgrave 39 - Sint-Oedenrode - 0413471222

Laatste kans 

OPRUIMING 
nog tot 5 november

Tisento en diverse 
andere merken  

50% KORTING

De Gouden Leeuw
De Gouden Leeuw. Een goede herinnering. Alle Rooise mensen weten 
waar we het over hebben. Bij het lezen van DeMooiRooiKrant zag 
ik de datum, 19 oktober.2011. En ik realiseerde me dat wij, 50 jaar 
geleden 19 oktober 1961, als een pas getrouwd stel  in de Gouden 
leeuw zijn gaan wonen. 

Hoe dat in zijn werk is gegaan zou ik  graag als een  zeer aparte en 
mooie tijd willen omschrijven, en als een aandenken aan Annie en 
Doi Hastenberg, want zo werden ze genoemd. Mijn man Ruud was 
een echte Rooise man. Hij werkte in die tijd aan een renovatie in 
het café van de Gouden Leeuw. Tijdens zijn werk vond hij een oude 
ansichtkaart met een afbeelding van de Gouden Leeuw, maar dan uit 
de tijd dat de tram nog een functie had . Annie was er dolblij. Bij deze 
gelegenheid waren ze aan het praten, hoe en wat er allemaal moest 
gebeuren. Ruud vroeg of er boven nog veel werk was. ‘Ja’, zei ze , 
‘maar dat komt later wel.’ Ik weet er zo vlug geen raad mee.’ Toen 
vroeg Ruud: ‘Heb je plaats over, misschien kan ik iets huren, want we 
willen gaan trouwen.’ ‘O ja,  nou, ik weet het niet.’
Het kwam ook een beetje onverwachts en ze zei: ‘Weet je wat, ik zal 
het er met onze’n Doi over hebben.
Dus zo gezegd, maar niet zo gedaan, want de volgende dag begon 
Ruud er weer over. ‘O nee, ik heb er nog niet met onze’n Doi over 
gesproken, maar het zal wel goed zijn’. Meteen liet ze hem de kamers 
zien.  ‘Och en Doi vond het allemaal wel goed. En hij zei,  als je hulp 
nodig hebt dan hoor ik het wel.’ En zo leerde wij ze kennen als een 
geweldig stel, altijd met mensen bezig. 

De daarop volgende maanden was het een drukte van belang in de 
Gouden Leeuw, boven en beneden. Wij hadden de vier ramen rechts als 
woongelegenheid; een keuken, slaapkamer en woonkamer. We kwamen 
er achter dat midden in de kamer de vloer 2a3 cm. was gezakt. Als we 
een bal plaatste aan de zijkant dan rolde hij precies naar het midden. 
Later hoorde wij het verhaal dat daar een tandartsstoel had gestaan. 
Misschien zijn er nog mensen die daar in hebben gezeten??
Het was altijd feest in de kamer naast de onze.  Daar sliepen de 
zonen van Annie en Doi. Alleen het naar bed gaan, was al een hele 
klus voor deze knapen. We konden letterlijk horen waar ze het over 
hadden, want er was maar een dunne wand tussen. Wij wisten wat 
er komen ging, en ja hoor….Na enige tijd kwam er iets naar boven, 
het leek wel een brullende leeuw en die leeuw brulde: ‘En het is nu 
afgelopen! Het moet nu maar gedaan zijn, ik wil  niets meer horen!’
Hij maakte  met zijn postuur en ruim taalgebruik altijd indruk, maar 
wij wisten ook dat hij een groot hart bezat. Het was ook een rustige 
man en bemoeide zich weinig met de dagelijkse dingen. Wat hebben 
wij hier een mooie tijd gehad, en dat zegt dan wel iets over de Fam. 
Hastenberg, die ons deze gelegenheid hadden geboden. Ook heel 
veel dank aan Mia en Harry, die er zo lang als zij er waren, heel veel 
mensen een hele mooie tijd hebben bezorgd. 

Ria van Aarle 
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Genealogie fam. van den Oetelaar gepresenteerd

Op 20 oktober werd in Kasteel 
Henkenshage in Sint-Oedenrode 
het boek Familie Van den Oete-

laar 1250 – 1700 gepresenteerd. 
De genealogie is geschreven door 
Ger van den Oetelaar. De lijvige 

genealogie met als ondertitel Land-
lieden, Bestuurders en Kartuizers 
binnen Hertogdom Brabant door 
Ger van den Oetelaar beschrijft de 
familie Van den Oetelaar uitgebreid 
vanaf de 13e eeuw. Door de vele 
activiteiten van de familie Van den 
Oetelaar zijn hun sporen in vele 
binnen- en buitenlandse archieven 
terug te vinden. 
Deze veelheid 
aan gegevens is 
de basis van deze 
geïllustreerde ge-
nealogie.  
Het boek kan be-
steld worden via: 
www.duthmala.
nl/boek.htm

Harmonie Nijnsel bij Jumbocup in Zijtaart
Op zaterdag 5 en zondag 6 november zal in Zij-
taart het jaarlijkse Jumbo Muziekfestival voor 
slagwerkgroepen, fanfares en harmonieën 
plaatsvinden. Acht slagwerkgroepen en twaalf 
orkesten zullen dit jaar hun muzikale prestaties 
laten horen tijdens dit festival, georganiseerd 
door de commissie uit de aangesloten muziek-
verenigingen. Ook Hamonie Nijnsel doet mee 
aan de wedstrijd.

Dit jaar vindt het Kringfestival voor de 27ste 
keer plaats in Het Klooster te Zijtaart. De inzet 
van het weekend is 
de JumboCup, de 
wisselbeker voor 
de best spelende 
slagwerkgroep en 
het fanfare of har-
monieorkest, maar 
het plezier in mu-
ziek, zowel voor 
de deelnemers als 
voor het publiek, 
staat voorop. Alle 
muziekgeledingen 
krijgen 25 minuten 
de gelegenheid om 
zich te presenteren 
voor publiek en jury. 
De deelnemers spe-
len 2 onderdelen: 
onderdeel 1 bevat 

een muziekwerk uit het ‘Groot- of Klein Reper-
torium’, en dit werk wordt uitgebreid beoor-
deeld met het ‘tienrubrieken’- puntensysteem. 
De werken uit onderdeel 2 worden gezamenlijk 
beoordeeld. Het gemiddelde van de twee on-
derdelen vormt de uitslag van de deelnemers.
Hopelijk zullen vele Nijnselse en Rooise suppor-
ters zaterdag 5 november aanwezig zijn om de 
slagwerkgroep te beluisteren om 15.00 uur en 
het harmonie orkest zondag om 15.45 uur in 
de Het Klooster te Zijtaart. De toegang is gratis.

BtB bezoekt ‘Vos Interieur & Stijl’ en 
‘Marcel Vos Woninginrichting’

Iedere derde dinsdag van de 
maand komen leden van onderne-
mersvereniging BtB (Business-to-
Business) bij elkaar. Soms wordt 
er een lezing gegeven of een the-
mabijeenkomst, een andere keer 
vindt er een bedrijfsbezoek plaats 
bij één van de leden. Wat elke 

keer centraal staat, is het netwer-
ken. Dat vormt een vast onderdeel 
van elke bijeenkomst.

Deze maand werd een bezoek ge-
bracht aan twee bedrijven: ‘Vos 
Interieur & Stijl’, en ‘Marcel Vos 
Woninginrichting’. De twee ge-

broeders John en Marcel Vos ver-
welkomden de leden van de BtB 
in hun beide panden aan de Han-
delsweg in Nijnsel. Samen kunnen 
de gebroeders de klant van A tot 
Z van dienst zijn als het gaat om 
interieur en woninginrichting. De 
interesse was groot, het was een 
drukte van belang. 
Na de officiële opening was ieder 
vrij om rond te kijken en vragen 
te stellen aan de eigenaars of het 
personeel. Styliste Mieke op ’t 
Root toonde vol trots een leren 
vloer, een muur met fluweelverf 
en de design verlichting. Een kleine 
greep uit een enorm assortiment. 
De werkplaats was ook zeker de 
moeite van het bezoek waard. De 
geur van bewerkt hout kwam je 
tegemoet, zodra de deur open-
ging. De machines stonden volop 
te draaien en er was van alles te 
bewonderen. Daarnaast was er, 
ook deze keer weer, gelegenheid 
om te netwerken. 
Volgende maand staat er een con-
gres over duurzaamheid op het 
programma. Ook dan zijn de leden 
van de BtB weer welkom. 

De Scharrelslager
Nieuwstraat 34
5691 AD
Son en Breugel
0499-471225
www.slagerijroyackers.nl 

U leeft bewust, u eet bewust, kies dan voor:
Een (h)eerlijk stukje scharrelvlees of scharrelkip.

Wij verkopen uitsluitend een verantwoord, kwalitatief 
goed, gezond en ook nog eens een diervriendelijk stuk-

je vlees. Zonder antibiotica en groeibevorderaars!!!
Wij onderscheiden ons met Zuiver Nederlands scharrelvlees 

en onze kip is afkomstig van poulet Yvonne uit Frankrijk.

Nederlands scharrelvlees en waarborgt hiermee dierenwelzijn en 
gezondheid. En dat wordt streng gecontroleerd door Producert. 

Deze instantie controleert; de boeren, leveranciers en verkopen van 
scharrelvlees. Samengevat zijn er vier basiseisen waar scharrelvlees 
aan moet voldoen. Het welzijn van de dieren staat altijd voorop, ze 

hebben ruim voldoende ruimte om binnen en buiten te kunnen leven, 
jonge dieren worden niet bij hun moeder weggehaald en alle 

ingrepen gebeuren onder verdoving.
De veiligheid van het vlees wordt gegarandeerd. Zo zijn er geen 

antibiotica en groeibevorderaars toegevoegd aan het voer van onze 
dieren. Hierdoor kunnen wij u verzekeren dat u dat ook niet binnen 
krijgt door het eten van ons scharrelvlees. Ondanks de vele eisen 
is het vlees betaalbaar gebleven, steeds meer mensen ervaren de 
smaak en kwaliteit van scharrelvlees. Ervaar en proef het zelf!!

Bezoek onze winkel eens in het centrum van Son en Breugel, 
schuin tegenover de kerk.

De Scharrelslager,  Nieuwstraat 34,  Son en Breugel, 

Telefoon: 0499-471225, www.slagerijroyackers.nl, 
openingstijden: di t/m vrij van 8.30 tot 18.00 uur en 
zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur

Online offerte voor uw administratie?

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

Nieuws
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Ook lege etalage Kofferen krijgt kleur

Zoals bekend staan er veel panden 
leeg in Rooi. En dat al een hele 
tijd. Bijna twee jaar geleden werd 
daarvoor in de ‘nieuwe’ winkel-
straat Borchgrave een ‘tijdelijke’ 
oplossing voor gevonden. Etalages 
die leeg stonden werden opgevuld 
door Rooise ondernemers of kun-
stenaars. Dat gaf de straat weer 
wat meer kleur en zo viel de leeg-
stand wat minder op. In het Koffe-
ren heeft Dorrit Design de etalage 
van een voormalige kledingwinkel 
in het appartementencomplex De 
Hogevonder een boost gegeven. 
Sinds twee weken staan er pro-
ducten van de interieurzaak ge-
etaleerd. Een positieve oplossing, 
maar ook tijdelijk als het goed is, 
want de prachtige ruimte is nog 
steeds te huur.

Kleurrijke lampionnentocht BSO Dommelclub
De avond valt weer eerder, het wordt 
sneller donker… tijd voor tv-avond-
jes, spelletjes en vroeg naar bed…, 
maar niet voor de kinderen van BSO 

Dommelclub. Zij hebben namelijk 
1,5 week geleden de eerste voorbe-
reidingen getroffen voor een lampi-
onnenoptocht. Er is volop getekend, 

geknipt en geplakt. Het uiteindelijke 
resultaat mocht gezien worden! 

Op donderdag 20 oktober waren 

ze er klaar voor. Rond 
6 uur vertrokken ze –
met ongeveer 50 kin-
deren - om gezamenlijk 

een ronde door Rooi te lopen met 
de zelfgemaakte lampionnen in de 
hand. Enkele moeders en pedago-
gisch medewerkers hielpen mee om 
de groep veilig door het sportpark 
De Neul, langs Odendael en over 
de markt te leiden. Door de Philip-
pusstraat en dan over het fietspad 
langs de Dommel richting Laan ten 
Bogaerde. Daar stonden de andere 
ouders te wachten om hun kind op 
te vangen. Na iets lekkers konden 
de kinderen van Humanitas Kinder-
opvang naar huis. Vermoeid maar 
voldaan en vol goede zin om aan 
de herfstvakantie te beginnen. 

Slow Samba cursus

Swingende dans en beweging voor senioren 
Als je de muziek hoort, kom je 
vanzelf in beweging. Dat heeft 
de KBO ervaren tijdens de zomer-
workshop van dit jaar, toen heel 
wat dames in Sint-Oedenrode met 
veel enthousiasme mee deden 
met de Slow Samba.  

Dans  heerlijk mee op de ritme van 
de muziek. De basispassen van 
Slow Samba zijn zo eenvoudig, dat 
het helemaal niet moeilijk is om ze 
aan te leren. Er wordt gebruik ge-
maakt van de ritmes van de ‘latijnse 
dansen’   in combinatie met opzwe-
pende hedendaagse muziek. Het 
gaat om afvallen en plezier maken 
gecombineerd in één.  Slow Samba 

is ook geschikt voor senioren.  

De lessen worden gehouden: op 
maandagochtend in de Activitei-
tenruimte van Odendael, begane 
grond achter de grote zaal. Aan-
vang op maandagochtend weke-
lijks vanaf 14 november tot 19 de-
cember 2011 (6 weken) , om 11.05 
uur, afsluiting: 12.05 uur, Aantal 
deelnemers: minimum 8 pers. / 
max 20 personen. De kosten be-
dragen: voor totaal  6 keer:  € 21,- 
De cursus  die wordt georganiseerd 
door de KBO en door Welzijn/Salus 
is bestemd voor  alle senioren vanaf 
55 jaar en ouder; KBO-leden, zowel 
als niet KBO-leden. Deelname is 

onder uw eigen verantwoordelijk-
heid. Betaling van het cursusbedrag 
contant, met gepast geld aan de 
zaal. Deelname wordt bepaald door 
de  aanmeldingsvolgorde. 

Aanmelding voor cursus
Opgave bij contactpersonen: Diny 
Kuijpers, WelzijnSalus, 473504 of 
email d.kuijpers@welzijnsalus.nl 
Marcel Janse, KBO, 474985 of 
email marcel.janse@kpnmail.nl; 
Of per opgaveformulier, die lig-
gen bij  de Bibliotheek, Odendael 
of Mariendael en deponeer deze in 
de KBO-postbus achter de receptie 
van Odendael. Aanmelding aan de 
zaal is ook nog mogelijk. 

Solexverhuur Rooi zorgt voor 
zwart-gele MooiRooi-solex

Vanaf deze week zal regelmatig 
een zwart-gele solex door het 
dorp flitsen. Solexverhuur Rooi 
heeft er namelijk voor gezorgd 
dat DeMooiRooiKrant een nieuw 
brommertje tot zijn beschikking 
heeft om verschillende gebeurte-
nissen en evenementen in Sint-
Oedenrode te bezoeken. Ook zal 
de solex worden ingezet voor pro-
motiedoeleinden.

De oerdegelijke solex is al ruim zes-
tig jaar een befaamd vervoersmid-
del onder alle bevolkingsgroepen 
van jong tot oud. Veel hobbyisten 

rijden er mee rond en regelmatig 
trekken groepen er op uit om even 
heerlijk rond te snorren. De solex 
past perfect bij de krant, degelijk 
en populair.
Jan Verhagen, eigenaar van 
Solexverhuur Rooi, zegt er trots 
op te zijn dat DeMooiRooiKrant 
de solex in gaat zetten als recla-
meobject. Verhagen: “Ik heb met 
de eigenaren Bas van Turnhout en 
Jeroen van de Sande al proefrit-
jes gemaakt. Ze genoten duidelijk 
van hun nieuwe solex. Zeker, deze 
bromfiets komt bij DeMooiRooi-
Krant heel goed terecht!” 

Lezing Arthur Japin in Kasteel Henkenshage
Op dinsdag 1 november houdt 
Arthur Japin een lezing in Kasteel 
Henkenshage. Aanvang 20.00 
uur. Entree €7,50 inclusief een 
consumptie. Leden van de biblio-
theek betalen €6,50 indien zij hun 
kaartje van tevoren in de biblio-
theek kopen. Scholieren en stu-
denten betalen €3,00 op vertoon 
van hun studentenpas.

Een kleine greep uit de prijzen die 

Arthur Japin (Haarlem, 1956)  zijn 
toegekend: hij behaalde voor zijn 
roman “Een schitterend gebrek” 
in 2004 de Libris Literatuurprijs.  In 
2008 won hij de NS Publieksprijs 
voor “De overgave” en voor zijn 
laatste roman “Vaslav” uit 2010 
werd hij genomineerd voor deze 
prijs.

Zijn romans en verhalen heb-
ben veelal een historische kern. 

De zwarte met het witte hart uit 
1997 , Een schitterend gebrek , De 
overgave  en Vaslav zijn  hier de 
bekendste voorbeelden van. In de 
pauze is er gelegenheid om boe-
ken van Arthur Japin te kopen en 
te laten signeren. Na de pauze is er 
gelegenheid om vragen te stellen. 
Deze avond wordt georganiseerd 
door bibliotheek De Meierij, boek-
handel Paperas en de werkgroep 
literatuur van het RKK.



Woensdag 26 oktober 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 23Kunst & cultuur

Toporkest “Die Alpenkrainer” Duitsland 

Op zaterdagavond 29 oktober 
blaast Blaaskapel Tiona de origi-
nele Oostenrijkse Avond een nieuw 
leven in. Op deze laatste zaterdag 
van oktober organiseert Blaaskapel 
Tiona traditiegetrouw een avond-
vullend muziekprogramma onder 
de titel Blaasmuziek Plus. Dit jaar 
heeft de blaaskapel haar grenzen 
verlegd en kijkt zij naar de Alpen-
landen. Blaaskapel Tiona is erg blij 
dat het gelukt is om ‘Die Alpenkrai-
ner’ uit Duitsland te contracteren. 
Die Alpenkrainer zijn gegroepeerd 
rondom accordeonist Markus Hoeft 
en brengt een avondvullend concert 
met muziek in de stijl van Slavko 
Avsenik, die hiermee wereldbe-
roemd is geworden.

Die Alpenkrainer met hun zange-
res Barbara Wieczorek hebben een 
uitstekende naam verworven met 

hun live optredens 
zowel in Duitsland als 
in de landen om ons 
heen. Zij zijn met hun 
stemmingsvolle Ober-
krainer sound regel-
matig te horen op de 
Nederlandse radio. 
De melancholieke 
Alpenmuziek uit Slo-
venië wordt door dit 
ensemble origineel 
getrouw doorgege-
ven. Tegenwoordig 
hebben Die Alpenkrai-

ner zelfs een echte internationale 
fanclub.
De muzikanten veroveren snel de 
harten van de toehoorders met 
hun vrolijke polka en wals melo-
dieën zoals de ‘Trompeten-Echo’, 
‘Es ist so schön ein Musikant zu 
sein’ of met ‘Hinter dem Hüh-
nerstall’. De liederen gaan over de 
schoonheid van de natuur, over 
het drinkgelag, de gezelligheid en 
natuurlijk over de liefde. De mu-
zikale rondreis wordt afgesloten 
met een vakantiereis met hartver-
warmende stukken als ‘Der Wind 
bringt dir mein Lied’ en ‘Heimat-
träume’.
Natuurlijk neemt Blaaskapel Tiona 
o.l.v. Jos van Heesch, ook plaats op 
het podium en heeft zij haar pro-
gramma helemaal afgestemd op 
muziek uit de Alpenlanden. Wat 
te denken van “die Tiroler Holz-

hackerbuab’n’, het wereldbekende 
nummer ‘der Klarinettenmuck’l en 
‘Der Teppichklopfer’. 
Ook zijn er nog optredens van Jan-
neke Huisinga die met haar jodel-
kunsten heel Nederland verraste 
tijdens ‘Holland got Talent. Vanaf 
19:15 uur zal Johan Wiegers op 
zijn Steirische Harmonica u muzi-
kaal welkom heten en later op de 
avond treedt hij ook nog, samen 
met Blaaskapel Tiona voor u op.
Daarbij gevoegd een fris getapt 
biertje of een goed glas wijn maakt 
het tot een gezellige muzikale fa-
milieavond. Tiona Grenzeloos met 
in 2011 een bezoek aan de Alpen-
landen vindt plaats op 29 oktober 
2011 in Zalencentrum ’t Leeuwke 
in Sint-Oedenrode. De zaal gaat 
open om 19:00 uur en de muziek-
avond begint om 20:00 uur.
Voor meer informatie over deze 
Oostenrijkse Avond in Sint-Oe-
denrode kunt u contact opnemen 
met de Jos van Heesch, 
info@tionavrienden.nl  

Topfit, maar gedwongen tot stoppen

Jan van der Vorst uit Sint-Oeden-
rode werd twee weken geleden 75 
jaar. Een prachtige mijlpaal. Vooral 
als je ook nog eens zo fit bent als 
een hoentje. De goedlachse Rooi-
enaar heeft veel hobby’s en zet zich 
als vrijwilliger in op allerlei gebie-
den. Toch kleeft er aan de leeftijd 
een zwart randje. Een regel van ver-
voersmaatschappij Arriva bepaalt 

namelijk dat Jan niet meer zelf mag 
rijden in de plaatselijke buurtbus.

Volgens Jan is dat een streep door 
de rekening. “Het is inderdaad jam-
mer. Ik kan me namelijk nog makke-
lijk vier uur concentreren. Toch heb 
ik er ook wel begrip voor. Het is nu 
eenmaal een regel en daar moeten 
we ons aan houden. Er zijn immers 

mensen van mijn leeftijd die het niet 
meer kunnen.” De buurtbuschauf-
feur, die al tien jaar zijn rondjes rijdt 
in Schijndel, Sint-Oedenrode, Best 
en Liempde, werd op zijn laatste 
dag nog flink in het zonnetje gezet. 
“Toen ik er ’s morgens aankwam 
was mijn hele bus versierd. En toen 
ik vanuit Schijndel weer terug kwam, 
reden mijn vrouw en drie kleinkin-
deren het laatste stuk mee. Dat was 
op en neer naar Best. Het regende 
erg hard en de kinderen hadden bal-
lonnen op hun paraplu. Een prachtig 
gezicht, haha!”

In december wordt Jan officieel 
uitgezwaaid door zijn collega’s. Hij 
beleefde een hoop avonturen ach-
ter het stuur en genoot vooral van 
de leuke contacten en het luisteren 
naar gesprekken op de achterbank. 
Ondanks het feit dat hij geen chauf-
feur meer mag zijn, is Jan niet bang 
dat hij zich gaat vervelen. “Ik heb 
nog genoeg te doen!” besluit de 
duizendpoot.

Oostenrijkse Avond
zaterdag 29 oktober 2011  
Aanvang 20:00 uur (zaal open 19.00 uur) 

’t Leeuwke Nijnsel

Die Alpenkrainer  
o.l.v. Markus Hoeft, Duitsland

Blaaskapel Tiona
o.l.v. Jos van Heesch

Johan Wiegers, Steirische Harmonica 
Jodelkoningin Janneke 

“Tiona Grenzeloos”
Gratis toegang         www.tiona.nl 

‘t Leeuwke, Sonseweg 3, 5492 HK Nijnsel
Tel: 0413 - 479680, www.leeuwke.nl

 

               Flip van Dijk Dak- loodgieter- en Rioolservice 
  

  
  
 
Met onze nieuwste geavanceerde apparatuur, kunnen wij u bijstaan vanaf het vooronderzoek tot en 
met reparatie. 
 
Wij staan 24 uur, 7 dagen per week gereed voor al uw rioolproblemen. 

 

Rioolverstopping !!! 
BEL ONZE SERVICELIJN : 073-5470555 
 

Met onze nieuwste geavanceerde apparatuur, kunnen wij u bijstaan 
vanaf het vooronderzoek tot en met de reparatie. 

Wij staan 24 uur, 7 dagen per week gereed voor al uw rioolproblemen.

Flip van Dijk, Dak- Loodgieter- en Rioolservice
Ericastraat 16, 5482 WR  Schijndel     Ook voor al uw dak- en loodgieterswerk

RIOOLVERSTOPPING!!!
BEL ONZE SERVICELIJN: 073-5470555
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D’N DOMMEL

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMME

Rijbewijs B,  praktijk 
En theorie

Voor jongeren,
Vanaf november 2011 

Ook voor 
16-jarige kandidaten 

Korte training 
voor de begeleiders van de 

17-jarige kandidaat 
die deelneemt aan 

2todrive. 

Voor ouderen, 
opfris/bijspijker-lessen 

theorie en praktijk

JAARWISSELINGS AKTIE
40 UUR RIJLES + E.V. + 

PRAKTIJKEXAMEN.

€ 1745,=

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

www.vanhoofbetonboringen.com

zoals keukens, badkamers, 
betonvloeren enz.

pixelbox 

Thinking outside the box

desIgn //webdesign  //webhosting  //graphic design
www.pixelboxdesign.nl

 [info@pixelboxdesign.nl]

desIg“Van ontwerp tot realisatie van al uw gedrukte en digitale media”
                           Ruud van de Pol

pixelbox 

Thinking outside the box

desIgn //webdesign  //webhosting  //graphic design
www.pixelboxdesign.nl [info@pixelboxdesign.nl]

desIg

Chippen van honden vanaf 2012 verplicht
Alle honden die vanaf 2012 worden 
geboren, moeten verplicht een chip 
krijgen. De gegevens van de eigenaar 
worden opgeslagen in een databank. 

De ministerraad heeft ingestemd 
met een voorstel van staatssecretaris 
Bleker (EL&I) om misstanden in de 
hondenfokkerij en -handel tegen te 
gaan en het welzijn van honden te 
verbeteren. Het kabinet geeft met 

de maatregel gehoor aan het ver-
zoek van veel partijen. 
Om verschillende problemen in de 
handel met honden te bestrijden, is 
het belangrijk te weten waar honden 
vandaan komen. Vanaf het voorjaar 
van 2012 is daarom elke eigenaar 
verplicht zijn hond binnen 7 weken 
na geboorte te laten chippen. De ei-
genaar moet onder meer zijn naam, 
adres en woonplaats registreren. 

Met deze gegevens kunnen toe-
zichthouders nagaan of iemand 
bedrijfsmatig handelt in honden. 
Bij een mishandelde, verwaarloos-
de of achtergelaten hond is met de 
chip de eigenaar op te sporen.
 Het besluit gaat in het voorjaar 
van 2012 in. Het ontwerpbesluit 
gaat voor advies naar de Raad van 
State en moet worden gemeld bij 
de Europese Commissie
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MET VOLLE MOND....
Frankenheim 1

Culinaire column door:
Pieter van de Kamp

Het achtervolgt me nog wel ‘ns, en 
af en toe droom ik nog eng over het 
maken van tentamens of examens. 
Ik was dus twee keer gezakt voor 
het eindexamen en dat paste niet 
bepaald bij het verwachtingspatroon 
dat mijn direkte omgeving (daar heb 
je ze weer) van deze “talentvolle 
maar ongedisciplineerde en verwen-
de jongen” had. Muziek, meiden en 
de kroeg (seks, drugs and rock’n  roll) hadden een zware wissel op mijn 
geplande carrière getrokken. Dus werden er zwaardere middelen inge-
zet, een particulier schooltje in een stad in het midden van het land, we 
zullen het voor het gemak “Frankenheim” noemen. Het instituut werd 
geleid door de gelijknamige oprichter, een gewezen commando met dito 
allures. Hij was een kleine, gedrongen man, met een studentenbrilletje en 
geprononceerde kaak en liet zich door zijn leerlingen “het baasje” noe-
men. Bij het “intake”-gesprek werd aan mij, mijn vader en m’n oudste 
broer (voorwaar een zware delegatie) duidelijk gemaakt dat hier korte 
metten werd gemaakt met bestaande pedagogische methodieken, néé, 
’n hengst voor je kanus van hem persoonlijk kon je krijgen. Ook kreeg ik 
te horen dat ik mijn meisje, zo die er al was, het komende jaar maar beter 
kon vergeten en dat “stappen” al helemaal niet tot de mogelijkheden 
zou behoren. Verder was jasje-dasje elke dag verplicht en waren lange 
haren en bakkebaarden absoluut uit den boze.
Tijdens de eerste ochtend, wij zaten met 20 HBS-leerlingen aan een 
grote ovale tafel met hem aan het hoofd, hield hij een aanvankelijk 
vriendelijke welkomsspeech. Ergens middenin veranderde de blik in zijn 
ogen en bespeurde ik een groeiende geladenheid. Plotseling explodeer-
de zijne excellentie met een daverende vuistslag op de tafel, waarbij hij 
ons bezwoer die-en-die gelegenheid in de stad te mijden, waar “zulke 
linkse honden als Koos Posthuma en Marcel van Dam” hun verderfelijke 
gedachtengoed na de zoveelste borrel plachten rond te bazuinen. Het 
schuim stond op zijn lippen en tijdens de stilte die volgde zat iedereen, 
groot en klein, te beven als een riet. Dat was dus menens! Nou ja, hij 
was een kei in wis-, natuur- en scheikunde en door hem begreep ik de  
voormalige abracadabra binnen de kortste keren (dat mocht onderhand 
ook wel…). Hij had een knappe vrouw, een Française die dus Frans gaf, 
maar die zich ontpopte als zeer onvoorspelbaar en in mijn ogen als het 
volmaakte loeder. Taallessen kregen we in aparte lokaaltjes in groepen 
van vier. Toen een goeïge en hardwerkende medeleerling in haar ogen 
zijn woordjes niet vlekkeloos en snel genoeg kon opdreunen mepte ze 
opzettelijk een kop koffie over zijn boek én zijn broek, the bitch! Ook 
presteerde zij het om tijdens een proeftentamen (ze hadden daarvoor 
notabene een compleet zalencentrum afgehuurd) onverwacht binnen 
te vallen en onze nagels te controleren, terwijl wij peentjes zaten te 
zweten. Zoiets kon alleen maar uit een sadistisch brein als het hare ont-
spruiten. Ondanks haar knappe uiterlijk en uitdagende, diep uitgesne-
den decolletée kreeg ik een bloedhekel aan dat mens. Het ergste nog 
was dat medeleerlingen heimelijk gek op haar waren en onder mekaar 
de meest vunzige seksuele toespelingen aan haar toedichtten. Ze wist 
dat wel degelijk en ze genoot daar onmiskenbaar van in haar perverse 
brein (wordt vervolgd).

De volgende soep zou wel bij voornoemde freule passen:

Koninginnesoep van houtduiven (ca. 1,5 liter)
4 houtduiven, panklaar (vraag poelier of jager uit de buurt)
1 ui, 1 wortel, 3 takken bleekselderie, tijm, laurier, peperkorrels
Garnering: 1 prei en ½ wortel, in brunoise, 1 mok doperwtjes, extra 
fijn 1/8 room, 1 eidooier, 50gr bloem, 50gr boter, fijngehakte peterse-
lie. Breng 2 liter water met de grof gesneden ui, wortel, selder en tijm, 
laurier en peperkorrels aan de kook. Doe er nu pas (tip van Jeroen 
Meus) de duiven bij en trek de bouillon ettelijke uren. Zeef de bouillon 
en haal het vlees in plukjes van de duiven. Breng op smaak met kip-
penbouillonblokken. Maak een roux van de boter en de bloem. Voeg 
hierbij op matig vuur bij beetjes al roerend de bouillon tot de soep licht 
gebonden is. Doe er nu het vlees en de brunoise van wortel, prei en de 
doperwtjes bij en laat 6 minuten zachtjes pocheren. Klop de eidooier 
door de room en roer dit mengsel langzaam, van het vuur af, door de 
soep (niet meer koken). Garneer met fijngehakte peterselie.

Keizer Kuzco door jongerengroep van ’t Roois Theater

Wat krijg je als een arrogante kei-
zer door zijn gemene raadsvrouw  
wordt omgetoverd in een Lama? 
Wil je het zelf meebeleven? Dan 
kom je toch op 5 of 6 november 
naar cultureel centrum Mariendael. 
De jongerengroep van 't Roois The-
ater speelt dan Keizer Kuzco; een 

hilarisch stuk voor jong en oud.

Dit toneelstuk is geschreven en 
geregisseerd door Pauline Verstra-
ten en Emile Kalmann. Zaterdag 
begint het stuk om half 3, zondag 
om 7 uur. De entree is 3 euro 50.
Op 5 november is er ook een com-

binatie mogelijk met de KidsClub. 
Eerst kijken naar het stuk, daarna 
lekker eten! Kijk voor meer infor-
matie hierover op mariendael.nl.

Keizer Kuzco is een stuk dat je niet 
mag missen, dus zorg dat je erbij 
bent.

Borchmolendijk 15
Sint-Oedenrode

Tel: 0413 471431

maandag gesloten
di t/m do 9.00-18.00 uur

vr 9.00-20.00 uur
za 9.00-17.00 uur

verf behang
& woondecoratie

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

OKTOBER  WOONMAAND
NIEUWE NAJAARSCOLLECTIE 2011

BEHANG GORDIJNENBBEBEPROFESSIONELE LAKKEN

GEDURENDE  DE  HELE  MAAND OKTOBER

15% KORTING

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

Aanbiedingen  

Tuinmeubels: 
25% korting 

Binnenmeubels
nergens goedkoper

Teak Tafels 
15% korting

 
Sint-Oedenrode:
Eerschotsestraat 72e 

open iedere zaterdag van 9-17 uur 
 

Eindhoven: 
Leenderweg 277e 

6 dagen per week open
en iedere zondag open van 12-17 uur

maandag gesloten
 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

Pastoor Hackenstraat 77
5491 CE Sint Oedenrode

Tel. 06 - 43235212
E-mail info@woon-s.nl

www.woon-s.nl

Interieur- en kleuradvies 

Verkoopadvies

Modelwoningen

Personal Organising

www.woon-s.nl
KVK 17227910   BTW NL 140481953B03   Rabobank 1439.89.537

Esther Hoefsloot

Hart voor Rooi/PvdA
De achterban bijeenkomst van Hart voor Rooi/
Partij van de Arbeid is op maandag 31 oktober 
2011 om 20.00 uur in de commissiekamer van 
het gemeentehuis (witte vleugel).
Verdere info over Hart voor Rooi/Partij van de 
Arbeid vindt u op www.hartvoorrooipvda.nl

Politieke bijeenkomsten

De wereld vangen in beelden

Fototentoonstelling Ton Rovers 
Van 19 oktober t/m 12 november 
exposeert fotograaf Ton Rovers in 
de Bibliotheek De Meierij locatie 
Sint-Oedenrode. Het onderwerp 
van zijn fotoserie is Tunesië, waar 
hij begin van dit jaar geweest is. 
De tentoonstelling is vrijblijvend 
te bezichtigen tijdens openings-
uren van de bibliotheek. 

Ton Rovers, 56 jaar jong, is docent 
en supervisor aan Fontys Hoge-
scholen in Eindhoven en fotograaf 
sinds 1975. Hij wilde al heel jong 
de wereld vangen in zijn handen. 
Ooit is hij begonnen met kleuren, 
krassen en kliederen. Eerst buiten 
de lijntjes, later erbinnen, maar 
nooit goed genoeg naar zijn zin. 
Het fototoestel bracht uitkomst. 
Oefenen, kijken en nog eens oefe-
nen en kijken.

Activiteit: Fototentoonstelling Ton 
Rovers, Locatie: Bibliotheek Sint-
Oedenrode, Markt 30
Datum: 19 oktober t/m 12 no-
vember 2011, Entree: gratis
Openingstijden  maandag en vrij-
dag 14.00 - 20.00 uur, dinsdag 
t/m donderdag 14.00 – 17.30 uur
, zaterdag 10.00 – 13.00 uur
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Clubkampioenschappen 
TV Boskant 2011

Van zaterdag 16 t/m zondag 23 
oktober werden de clubkampi-
oenschappen van TV Boskant ge-
houden. Er werd gespeeld om de 
Paulus van den Berk-bokaal. De 
organisatie was in goede handen 
bij Angeline van der Heijden en 
Corrie Bouwens.

Uitslagen:
Mini’s
Jill van de Wijdeven

Jeugd
Kristi van der Zanden
DD7
1. Marjo Louwers en Femke Willems
2. Angeline van der Heijden en 
Corrie Bouwens
DD8
1. Maria van der Gouw en Ine de 
Koning
2. Monique van den Berk en Joyce 
van Duijnhoven
GD7

1. Dorine en Peer van de Loo
2. Corrie Bouwens en Marcel van 
den Nouweland
GD8
1. Marion en Carl van de Ven
2. Annemarie en Martien Rovers
HE
1. Marcel van den Nouweland
2. Will Hanegraaf
HD7
1. Rien Taks en Rien van der Zanden
2. Ad Foolen en Rob Merkx

tennis

Jongste springruiters aan zet

Afgelopen weekend is de eerste 
kringselectie springen verreden 
voor zowel de pony’s als de grote 
paarden in Manege de Pijnhorst. 
De pony springruiters beten het 
spits af op zaterdag. Dat leverde 
voor Veerle van de Pasch met 
Gandalf de overwinning op in 
de klasse DB. Nina van Encke-
vort startte in de klasse CB met 
haar pony Vingino en ook voor 
deze combinatie leverde dat de 
1e plaats op. Met haar pony Mr. 
Ewald wist Nina in de klasse CL 
ook nog eens de 2e plaats op te 

eisen. Pleun van de Pasch wist 
met Hoogerdijk's Jolly de klasse 
CM op haar naam te schrijven. 
Een mooie uitgangspositie voor 
onze jongste combinaties.
 
De grote springpaarden waren op 
zondag aan de beurt. In de klasse 
B leverde dat voor Marianne van 
Hooft met Ancelotti een 3e plaats 
op en voor Moniek van Gastel 
met Vanitha Z een 11e plaats. In 
de klasse L was de 3e plaats voor 
Suzan van Gastel met Boogie 
Woogie, de 6e plaats voor Thom 

van Dijck met Coco Habana, de 
7e plaats voor Paul van Dijck met 
To Saffier H en de 8e plaats voor 
Mandy Jansen met Cicarlos. Thom 
van Dijck was op zaterdag in Asten 
aan de start verschenen met VD 
Tequila in de klasse Z. Dat leverde 
deze combinatie een 7e plaats op.
 
Rectificatie
Vorige week is abusievelijk een 
onjuiste naam vermeld in de uitsla-
gen. In de klasse DEB wist Eveline 
Hazenberg met Annet de overwin-
ning op haar naam te schrijven.

paardensport

Tangle Teezer 
is een borstel die geheel pijnloos 

het haar ontklit en ontwart. 

In verschillende kleuren 
verkrijgbaar voor €14,95.

Extensions 
In 12 leuke kleuren, 

€3,- per stuk

5492 BL  S int- Oedenrode
Tel.   0413-477829

w w w.unique -k apsalon.nl

Kofferen 3A
5492 BL Sint-Oedenrode

Tel. 0413-477829
www.unique-kapsalon.nl

TEGOEDBONTEGOEDBON 

 
TER WAARDE VAN 1 GRATIS 

SCREENING 
 

Sanne Lunenburg 
Diëtist 
 

Bremhorst 4 
5491 LR Sint-Oedenrode 
 06 15601415 
 

 info@dietistenpraktijkfitlife.nl 
 www.dietistenpraktijkfitlife.nl 
 

TEGOEDBON

Ter waarde van 
1 gratis screening

TEGOEDBON 

 
TER WAARDE VAN 1 GRATIS 

SCREENING 
 

Sanne Lunenburg 
Diëtist 
 

Bremhorst 4 
5491 LR Sint-Oedenrode 
 06 15601415 
 

 info@dietistenpraktijkfitlife.nl 
 www.dietistenpraktijkfitlife.nl 
 

TEGOEDBON

TER WAARDE VAN 
1 GRATIS SCREENING

Rooise pony wint ook Nederlands Kampioenschap

Bijna twee maanden terug  werd 
de Rooise pony Daphne van Lier-

op, van Wim en Franka Bekkers, 
verkozen tot mooiste pony in haar 
categorie tijdens een regionale 
wedstrijd in Sint-Oedenrode. Dat 
leverde haar een ticket op voor de 
Nederlandse Kampioenschappen 
in Lunteren. Dat vond afgelopen 
weekend plaats. Tot grote vreugde 
van Wim en Franka ging Daphne 
er wederom met de hoofdprijs 
vandoor in de klasse: Jeugd, kleine 
maat. Er waren 270 dieren aanwe-
zig, waarvan er 25 streden in de-
zelfde klasse als het Rooise paard-

je. Een goede prestatie dus, die in 
huize Bekkers goed is gevierd.

Rooise Ruiters en Ponyruiters 
Manege de Pijnhorst was het afge-
lopen weekend het decor voor een 
tweedaagse springwedstrijd voor 
paarden en pony’s. Op zaterdag 
hebben de pony’s het spits afgebe-
ten en was er in openingsrubriek, 
de klasse DE-B, een 3e plaats voor 
Pleun vd Vleuten met Bianca en 
een 5e  plaats voor Elise Jacobs 
met Locket Shogun. 

Het middagprogramma begon met 
de allerkleinsten en in de klasse BB 

werden Evi de Beer en Lolly 2e. Op 
zondag was het de beurt aan de 
paarden, in de klasse M was er een 
5e plaats voor Anne van Liempd en 
Bekkers Bartabas. Vervolgens stuurde 
Anne van Liempd vd Berk’s Zadamin-
ka naar een 6e plaats in de klasse Z. 
Twee weken geleden hebben Anne 
van Liempd en Zadaminka deelge-
nomen aan een springwedstrijd in de 
Mortel en zij behaalden hier een 2e 
plaats in de klasse Z.  

Ook voor goede service en garantie 
moet U bij de Concurrent zijn.

 

U BENT WELKOM BIJ:
DE CONCURRENT
HEUVEL 6
5737 BX LIESHOUT

De wereld vangen in beelden

Fototentoonstelling Ton Rovers 

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

Rooi sportief
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Nachtkleding - Lingerie - Badkleding
Heuvel 15a - tel. 0413-330838

Hier kunt u winkelen met 
de spaarkaart en cadeaubon van 

Rooi 2000

www.rooi2000.nl

Hertog Hendrikstraat 12
tel. 0413-472768

Ko� eren 4
tel. 0 413-769027

Liempdseweg 3
tel. 0413-472092

Hertog Hendrikstraat 2
tel. 06-25238369

Heuvel 44
tel. 0413-472645

Markt 25
tel. 0413-473919

Borchmolendijk 20a
tel. 0413-472520

Borchmolendijk 20
tel. 0413-486054

Heuvel 30
tel. 0413-472720

Borchmolendijk 14
tel. 0413-473510

Heuvel 32
tel. 0413-479291

Op naar de ZOMER
DE ZOMER is in aantOcht! tijD vOOR wat niEuws 

Muller Mode is gevestigd aan de Markt 14 in sint-oedenrode, tel 0413-472783, www.MullerMode.nl

Tijd om eens met een kritische blik te kijken naar het 
interieur van uw woning, de tuin en de garderobekast. 

Modebewuste mannen gaan voor hun nieuwe outfit naar 
Muller Mode in Sint-Oedenrode. De dikke truien kunnen de kast 

in, het is tijd voor zomerse mode. Muller Mode heeft de nieuwe 
collecties binnen. Prachtige kleuren, bijzondere accenten en gedurfde combinaties. Topmerken als Boss, Pal Zileri ,valentini ,stone 

island, Moncler, Hans ubbink, Paul smith, Boss orange, replay, tommy Hilfiger, gant, Mc gregor zijn ruimschoots 
vertegenwoordigd in de collectie. Kies je eigen stijl, voel je lekker en ga met een outfit van Muller Mode de zomer tegemoet. 

Het team van Muller Mode heet u welkom en helpt u graag met het maken van een passende keuze. Ze laten graag de collectie zien 
onder het genot van een heerlijke espresso, cappuccino of wellicht een glaasje prosecco.

26

Markt 14 
tel. 0413-472783

Borchgrave 39
tel. 0413-471222

Markt 20
tel. 0413-490525

Hertog Hendrikstraat 10
tel. 0413-470168

Eerschotsestraat 74
tel. 0413-473022

Eerschotsestraat 52a
tel. 0413-476544

Kerkplein 1a
tel. 0413-478791

Mgr. Bekkersplein 6b
tel.  0413-471595

SWITCH
FASHION & LIFESTYLE

Ko� eren 21a
tel. 0413-470561

Hertog Hendrikstraat 1a
tel. 0413-475821

Hertog Hendrikstraat 14 
 tel. 0413-472607

Markt 20a
tel. 0413 - 475988

HET GEHEIM VAN DE           VAKMAN

w w w. b o u w m a r k t f o r u m . n l

Heuvel 32, Sint-Oedenrode,

www.bakkerijbekkers.nl

“ Het Roois Kaashuis ”Effe Anders
Modeaccessoires

Babykleding (Feetje)
Babyaccessoires

Tevens Outlet verkoop
woonaccessoires

 70% korting
Aanstaande zondag 27 maart geopend van 12.00 tot 17.00 uur

Effe Anders, Hertog Hendrikstraat 10 

Kerkplein 1
tel. 0413-473147

Eerschotsestraat 44
tel. 0413-490333

Unieke service bij  
Formido St. Oedenrode
Formido Easyline 
dakkapellen!

Formido Sint Oedenrode 
Eerschotsestraat 44 
Tel.: 0413 - 49 03 33

Creëer snel meer ruimte in uw huis met een Ruiter Easyline  
dakkapel van Formido. Een Easyline dakkapel wordt ingemeten 
en geplaatst door Ruiter dakkapellen. U hoeft alleen zelf de  

inrichting te verzorgen. 
Keuze uit 2 modellen in 
diverse maat voeringen 
en kleuren.

Compleet 
verzorgd

Vaste all-in prijs 
vanaf  4.395.-*
*Excl. eventuele lokale leges.

Snelle plaatsing

Topgarantie van 
15 jaar!

Alle benodigde 
informatie 

verkrijgbaar in  
onze bouwmarkt!

Haal meer uit je huis

Borchmolendijk 9 
 tel. 0413-472362

ROXS 

Meidoornstraat 2
tel. 0413-470271

Heuvel 40
tel. 0413-472784

Heuvel 22
tel. 0413-478588

Heuvel 15a
tel. 0413-330838

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

Heuvel 15a, 5492 AC Sint-Oedenrode
Tel: 0413-330838Markt 12 - tel. 472280

Hertog Hendrikstraat 5a - tel. 475665

Markt & 
Dommelrode
Apotheken

www.rooi2000.nl

www.rooi2000.nl

www.rooi2000.nl

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Boskantseweg 59
tel. 0413-472562

Heuvel 20
tel. 0413-473 567

www.rooi2000.nl

Ko� eren 22
tel. 0413-477902

Tricomp heet vanaf 15 september Optie1 Sint-Oedenrode. En dat betekent dat je naast computers bij ons nu alles vind wat je zoekt op telecom-

gebied. Van de nieuwste toestellen en tablets tot de scherpst geprijsde abonnementen. Nieuw en verlenging. Privé en zakelijk. Ook helpen we je 

graag met vast, mobiel én prepaid internet. En natuurlijk kun je blijven rekenen op de beste service. Ook na je aankoop. Kom op 15 september langs 

en profi teer ook nog eens van 4 unieke aanbiedingen en van 25% openingskorting op alle accessoires.*

* vraag in de winkel naar de voorwaarden

Optie1 nu ook in:

J O U W  E E R S T E  K E U S  I N  T E L E C O M W W W . O P T I E 1 . N L

O p t i e1  S i n t- O e d e n r o d e ,  B o r c h m o l e n d i j k  2 0 ,  5 492 A K  S i n t- O e d e n r o d e ,  0 413 - 4 8 6 0 5 4

25%  korting 
 op accessoires!*

BlackBerry 
8520

Incl. 15,- beltegoed

139,00

Prepaid

Samsung 
Galaxy S II

GRATIS

0,00
  p.mnd*

42,50

2-jarig iSmart 300
300min + 1000MB data

De eerste 3 maanden

Terra Mobile 
1528 Laptop

15.6” HD LED Display
Intel Dual Core B950M Processor
2 GB Intern Geheugen
320 GB Harde Schijf
DVD±RW Dual Layer 
Microsoft Windows 7 
Home Premium 32-Bit

389,00

Samsung 
RV720 Laptop

17.3” HD LED Display
Intel Core i3 2310M Processor
4Gb Intern Geheugen
320 Gb Harde Schijf
DVD±RW Dual Layer
Microsoft Windows 7 
Home Premium 64-Bit

549,00
2 GB Intern Geheugen

Microsoft Windows 7 
Home Premium 32-Bit

4Gb Intern Geheugen
320 Gb Harde Schijf
DVD±RW Dual Layer
Microsoft Windows 7 
Home Premium 64-Bit

www.rooi2000.nl
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HBV Ontspanning

Vrijdagavond hebben de senioren 
de 8e en voorlaatste ZONA ge-
schoten. De indivuele scores wa-
ren: Annette Boonstoppel 13*9 
(217), William Huyberts 11 (219), 
Albert Ofwegen 10 (194), Mart 
Verhoeven 9 (199), Wil Kivits 9 
(209), John van Mulukom 8 (213), 
Antoon Vervoort 8 (208), Jan van 
Erp 6 (197), Michael Moonen 5 
(161), Beppie van Bergen 4 (186),  
Ron Spijker 2 (158).

De veteranen afdeling “De Rose-
laer” heeft afgelopen dinsdagmid-
dag de 17e competitiewedstrijd ge-
schoten. Dagwinnaar was Antoon 
Vervoort met een score van 231. 
Verdere uitslag: Jan van Erp 229, 
Leo van Breugel 216, Ron Spijker 
178, Piet van Kemenade 168, Ad 

Hastenberg 157, Jan Lathouwers 
148, Jan Habraken 139, Paul Rei-
chert 139 en Wim Boonstoppel 124.
De jeugd van Ontspanning heeft 
op vrijdagavond de 5e competi-
tiewedstrijd geschoten in Eerde. 
De scores waren: Luke Klootwijk 
201, Floris Mesu 219, Dione Mesu 
229, Teun Martens 148, Martijn 
de Kok 155, Piet van den Berg 
248, Remco Boleij 110, Daan Mar-
tens 159 en Sjef van den Berg 290. 
Ondanks de herfstvakantie schiet 
onze jeugd op vrijdag de 6e com-
petitiewedstrijd.
Drie jeugdleden hebben op zater-
dag en zondag in Diessen gescho-
ten bij het junior f2f (face-to-face).  
Luke Klootwijk en Piet van den Berg 
schoten bij de aspiranten. Luke 
schoot de eerste ronde 264 en ging 

als 34e geplaatst naar de eerste eli-
minatieronde. Daar schoot hij 266 
punten. Uiteindelijk werd hij 30e. 
Net niet genoeg, maar een mooi 
debuut. Piet schoot in de eerste 
ronde 301 punten. Hiermee stond 
hij op de 20e plaats. Met een score 
van 293 punten eindigde hij op de 
24e plaats. Net genoeg om door te 
gaan naar de volgende ronde. Zijn 
volgende score was 289. Hij wist 
nog wel een plaatsje te stijgen naar 
de 23e plek. Dat was echter niet 
genoeg om door te gaan naar de 
laatste 16.
Sjef van den Berg schiet bij de 
cadetten. Met scores van 354, 
349, 352, 353 en 353 wist hij 
probleemloos als eerste geplaatst 
door te dringen tot de halve finale. 
Daar werd geschoten volgens het 
setsysteem en het ging om drie 
gewonnen sets. Bij een 2-2 stand 
schoten Sjef en zijn Deense tegen-
stander allebei 28. Er moest dus 
één pijl geschoten worden voor 
de winst. De pijl die het dichtst bij 
het midden van het blazoen landt, 
wint de halve finale. Beide schut-
ters schoten een 10, maar Sjef zat 
dichter bij het midden. In de finale, 
die ging over vier gewonnen sets, 
schoot Sjef 30, 30, 29, 29. Weer 
een shoot-off!  Sjef wist ook deze 
shoot-off te winnen met een heel 
mooie 10. 4-0 En toernooiwinst 
voor Sjef! Voor meer gegevens en 
alle uitslagen en foto’s kunt u kij-
ken op www.juniorf2f.nl

handboogschieten

Dubbel programma voor Stef en Jur van Lierop
Afgelopen zaterdag stonden ze 
aan de start in Breda. Jur was re-
delijk goed weg en ging als 8e het 
veld in. (16 deelnemers) Na bijna 
een ronde had Jur aansluiting ge-
vonden bij de kop van de wed-
strijd. Hij lag lang op een 4e plek 
maar na een stuurfoutje viel hij en 
moest de jonge coureur daarna de 
achtervolging inzetten. Jur werd 
uiteindelijk zesde.

Zij broertje Stef zat het niet mee in 
Breda. De loting zette hem op de 
achterste rij. Hij moest daarom flink 
inhouden bij de start, omdat ze voor 
hem niet snel weg waren en ging 
pas als 32e het veld in. (34 deelne-
mers) Inhalen was bijna onmogelijk 
op het smalle parcours, maar het 
lukte Stef wel. Stef heeft nog even 
18e gelegen maar finishte uiteinde-
lijk als 21e.

Een dag later verliep het een stuk 
beter voor de gebroeders. Jur’s 
start was heel erg goed. Hij ging 
dit maal als 2e het veld in van 
de 22 deelnemers(sters). Na een 
mooie ontsnapping  was hij op en 
kwam als 4e over de streep. Een 
hele knappe prestatie op een snel 
technisch parcours.

Stef had weer geen geluk met de 
loting, maar ditmaal kwam hij toch 
goed weg. Hij streed met nog 5 
andere renners voor de 15e plek. 
(34 deelnemers) In de laatste ron-
de wist Stef met nog 2 andere een 
gat de slaan en streed hij voor de 
14e plaats. Sprinten is niet Stef zijn 
ding, maar hij ging er wel voor en 
kwam uiteindelijk een wiellengte 
tekort. Stef werd dus keurig 16e! 
Volgende week staan ze aan de 
start in het dorpje Zeeland.

Ollands dartsonderonsje

Deze week stonden er weer veel 
dartwedstrijden op het program-
ma, waaronder een Ollands on-
deronsje tussen de beide teams 
van d’n Toel. 

’t Kofferen kwam in Gemert in actie 
tegen het zwakkere de Zwaan.
Dat wil in het darten echter niks 
zeggen.  In de eerste drie legs werd 
’t Kofferen weggespeeld.In de vier-
de leg kon het team uit Rooi weer 
een beetje tegenstand bieden.  Het 
Rooise team won uiteindelijk wel 
met een overtuigende 20 tegen 3.
 
Van Ouds 2 speelde tegen de Berg-
plaets. Maar ook Van Ouds 2 had 
ook geen schijn van kans in het 
begin van de wedstrijd.  Ze begon-

nen om een 5-0 achterstand weg 
te werken. Uiteindelijk lukte dit. Ze 
wonnen met 12 tegen 9. Daardoor 
staan ze vaster op de tweede plaats.
 
Van Ouds 1 moest naar het altijd 
lastige Max bullshitt uit Uden. Van 
Ouds heeft met dit team weinig 
moeite als ze in Rooi spelen maar 
uit blijft lastig. Van Ouds verloor 
met 13 tegen 8.
 
Het steeds weer verassend spelen-
de team D'n Toel 1 kreeg hun ka-
meraden tegen in de vorm van D'n 
Toel 2. De hele week werd er door 
beide teams goed getraind voor de 
Ollandse derby. D'n Toel 2 was er 
op gebrand om een eind te maken 
aan de zegereeks van D'n Toel 1. 

Dit bleek echter al snel een beet-
je te hoog gegrepen. D'n Toel 1 
won met 16 tegen 5 en verstootte 
hiermee van Ouds 1 van de derde 
plaats in de competitie.

darten
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Afgetekende overwinning 
Waterpolodames Argo

Zonder enige problemen wisten 
de dames van Argo in de uitwed-
strijd tegen Njord 2 in Veldhoven 
de winst naar zich toe te trekken. 
Na een slechte start van Argo in 
de eerste wedstrijd tegen PSV, 
volgde een uitstekende wedstrijd 
tegen TRB/RES vorige week. Het 
was dan ook de vraag wat Argo 
dit weekend tegen het zeer erva-
ren Njord zou doen, wat zelf ook 
wisselvallig van start is gegaan in 
deze competitie. 

Al snel bleek dat het goede spel 
van de afgelopen week geen toe-
valstreffer was want Argo pakte 
kinderlijk eenvoudig het initiatief. 
Argo hanteerde een zware pres-
sing waardoor Njord geen kans 

kreeg om het spel op te bouwen. 
Hierdoor wist Argo op basis van 
snelheid regelmatig de counter in 
te zetten waaruit mooie doelpun-
ten gemaakt werden. Gelegen-
heidscoach Lamert van Schijndel 
had genoeg aan een aantal kleine 
aanwijzingen om de concentratie 
van het team tot het einde van de 
wedstrijd te behouden. Met een 
einduitslag van 2-11 werd de wed-
strijd beëindigd en kunnen de da-
mes van Argo met alle vertrouwen 
uitkijken naar de volgende wed-
strijd. Dan staat namelijk de thuis-
wedstrijd tegen hetzelfde Njord op 
het programma. Doelpunten van 
Argo zijn gemaakt door Inge Ha-
braken, Lotte van Schijndel, Josine 
Raaijmakers (3x), Renske van der 

Burgt, Nicole van Boxtel (2x) en 
Liesbeth van der Korst (3x).

Afgelopen vrijdag hebben 13 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
deelgenomen aan de 1e LAC wed-
strijd in zwembad ‘De Beemd’ in 
Veghel. Tijdens deze wedstrijd 
zijn er 14 persoonlijke records ge-
zwommen. Daarnaast wist Dana 
Janssen een clubrecord te zwem-
men op de 800m vrije slag in 
14.05.96.

Komende zondag nemen de 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
in zwembad ‘De Drietip’ in Nue-
nen deel aan de tweede Solo wed-
strijd, aanvang 15.30 uur.

waterpolo

Argodames verwelkomen sponsor
Het damesteam van Argo is sinds 
afgelopen donderdag een sponsor 
rijker. De eigenaren van Intertoys 
Beek & Donk hebben zich voor 
drie jaar gebonden aan het water-
poloteam van Argo. 

Yvonne, de keepster, bracht de 
vestiging van de landelijke speel-
goedketen een paar jaar geleden al 
in contact met de club. Zij en haar 

man zijn namelijk de eigenaars van 
de winkel. Naast dat de dames 
de komende drie seizoenen in de 
kleding van Intertoys op iedere 
wedstrijd zullen verschijnen heeft 
de vestiging van Intertoys ook een 
mooie aanbieding geboden aan de 
leden. Op deze manier zijn de ac-
tiviteiten van beide partijen onder-
steund. De dames zijn hiermee het 
eerste team dat een teamsponsor 

aan zich weet te binden. Gesprek-
ken met enkele andere sponsoren 
zijn echter al in vergevorderde 
staat, waarbij op korte termijn een 
contract getekend zou kunnen 
worden. Voor geïnteresseerden 
zijn er ook nog teams die geen 
sponsor op het oog hebben. 
Alles over Argo is te vinden op 
www.zw-argo.nl.

Rooise 
Biljartcompetitie

biljarten

Dorpsherberg behaalde in de 6e ron-
de een uitstekende score van maar 
liefst 95 punten. Ook Wellie Winne 
Welles 90 en Jachtrust 84 punten 
deden het goed. Korte partijen: Nico 
Saris   (’t Straotje)  28 car. in 8 beurten 
(moy. 3,5), Jan Smits (St.Joris) 20 car. 
in 8 beurten ( moy. 2,5), Dorita Bek-
kers (Dorpsherberg) 22 car. in 9 beur-
ten (moy. 2,44), Bert Hubers (Wellie 
Winne Welles) 40 car. in 10 beurten 
(moy. 4), Lia van de Ven (Dorpsher-
berg) 22 car. in 10 beurten (moy. 
2,2), Martien Kluijtmans (Jachtrust) 
20 car. in 10 beurten (moy. 2), Chris 
van Gerwen (Wapen van Eerschot) 
20 car. in 12 beurten (moy. 1,66), 
Nico Lucius (Wellie Winne Welles) 60 
car. in 13 beurten waarbij een serie 
van 21 (moy. 4,61), Harrie Toelen 
(D’n Toel) 30 car. in 13 beurten (moy. 

2,30), Jan Lathijnhouwers (Beurs) 28 
car. in 14 beurten (moy. 2), Martien 
Rovers (Wapen van Eerschot) 24 car. 
in 14 beurten (moy. 1,71) en Bas van 
de Tillaart (Gin Keus) 20 car. in 14 
beurten (moy. 1,42).
Uitslagen: Gouden Leeuw – Wel-
lie Winne Welles 50-90, ’t Straotje 
– Jachtrust 56-84, Kofferen – Beurs 
62-78, Dorpsherberg – ’t Pumpke 
95-39, D’n Toel – Wapen van Eer-
schot 64-76, St.Joris – Boskant 74-
66, Gin Keus – Oud Rooi 74-66.
Stand: 1 Beurs 479, 2 Gin keus 
465, 3 St.Joris 458, 4 Boskant 441, 
5 Wellie Winne Welles 435, 6 ’t 
Straotje 429, 7 Dorpsherberg 425, 8 
Jachtrust 419, 9 Oud Rooi 407, 10 
D’n Toel 395, 11 Wapen van Eer-
schot 394, 12 Gouden Leeuw 389, 
13 Kofferen 380, ’t Pumpke 358.

Biljarten Wapen van Eerschot
In de 1e divisie speelde team Cor-
fu/Manopmaat tegen BC Arnhem 
en zij wonnen met 7-1. Michel van 
Camp wist zijn 45 caramboles in 
37 beurten te maken. Moy. 1,216. 
In de 2e divisie speelde team 
Zwiers Grootkeukenservice tegen 
De Mixx en hier werd met 8-0 ge-
wonnen. Team aMate Communi-
cations speelde 4-4 tegen Boers en 
Roosenboom. In de 3e divisie nam 
team Didden Distributie het op te-
gen N. v.d. Borden Schilderwerken 
en zij wonnen met 5-3. Hans Paas-
huis wist zijn 35 caramboles in 30 
beurten te maken. Moy. 0,857. 
Team v.d. Berk Assurantiën verloor 
met 6-2 van P. v. Hulst BV.

In de districtscompetitie driebanden 
speelde wist team 1 25 punten te ha-
len tegen BV Ammerzoden. Team 2 
verloor met 20-30 van ’t Ivoor. In de 
B1 klasse werd met 21-30 verloren van 
Schutterswelvaren. In de c3 klasse libre 
werden de volle 40 punten in de wacht 
gesleept tegen De Hopbel, mede door 
de goede partij van Lia v.d. Ven die 
haar 38 caramboles in 25 beurten wist 
te maken met daarbij een serie van 13.
In de strijd om de KNBB beker 
verloor team Particolare met 6-2 
van de Mixx. Team Corfu/Man op 
Maat won met 8-0 van Ames/De 
peel. Team Didden Distributie won 
met 6-2 van Broekman mode.

Dai Ippo naar Made

Zondag gingen helaas maar 3 ju-
doka’s van Dai Ippo naar Made 
om hun krachten te meten met 
anderen. Misschien dachten de 
anderen dat ze hun krachten be-
ter konden sparen voor volgende 
week, als wij zelf ons jaarlijkse 
toernooi hebben. Dit jaar welis-
waar in Schijndel maar het is wel 
ons toernooi.

Gijs van Iersel moest 3 partijen 
draaien. Ondanks dat hij een paar 
dagen van te voren nog in een spij-
ker was gestapt stapte hij toch dap-
per de tatami op. Hij wist 2 partijen  
te winnen en door zijn scores wist 
hij een mooie 1e plaats te behalen. 
Vol trots mocht hij een mooie be-
ker omhoog houden op de hoogste 
trede van het ereschavot.

Zijn broer Koen had nog iets recht 
te zetten van vorige week. Jammer 
voor Koen verloor hij weer zijn 1e 
partij. Maar hij wist zich te herpak-
ken en won 4 partijen op rij. Nog 
één wedstrijd te gaan en hij komt 
nog in de prijzen. Koen moet vol-
gens dit systeem nog een keer te-
gen de judoka waarvan hij in zijn 1e 
partij heeft verloren. Ook nu komt 
hij te kort en Koen gaat na 6 par-
tijen met lege handen naar huis.

Jim van de Ven verliest ook van-
daag weer zijn 1e partij. Vorige 

week was dit ook al zo bij Jim. We 
zullen hier flink aan gaan werken 
want je hebt gewoon geen wed-
strijd om even lekker warm te 
draaien. Jim gaat vol vertrouwen 
verder hij weet maar liefst 5 par-
tijen achter elkaar te winnen. Zijn 
7e partij gaat bepalen of hij 2e of 
3e wordt. Jim komt vermoeid de 

mat op en weet deze partij helaas 
niet te winnen. Toch is hij redelijk 
tevreden over die 5 winst partijen 
en met opgeheven hoofd neemt 
hij de 3e prijs in ontvangst.
Tot volgende week in de Sporthal 
“De Dioscuren”te Schijndel, zater-
dag en zondag vanaf 9.30 uur. 

budo
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Ollandse Biljartkampioenschappen
Maandag 24 oktober, de negende 
speelavond, zijn 13 partijen uit de eer-
ste ronde gespeeld. Dat het einde van 
de eerste ronde in zicht is en dat elk 
punt er toe doet, was toch bij een aan-
tal spelers wel te merken. Dit zorgde 
dan ook voor een aantal verrassende 
uitslagen. De kortste partij speelde 
Mark Huijbers tegen Henk van Rooij 
t.w. 13  beurten met het gemiddelde 
van 1.46. Ook deze week werden er 
weer een aantal hoge series gemaakt. 
Ze werden gemaakt door Antoon Ver-
santvoort (20), Rien van de Spank (14), 
Cees Bouter (11), Jan de Jong (7), Re-
nee Wisse (7) en Jan Sanders (6).

Uitslagen D’n Toel: 
Rien v.d. Spank 7 – Michael Toelen 6; 
Jos Essens 4 – Jan Sanders 10; Mari 
Heesakkers 0 – Maarten van Hoof 
10; Eric Huijbregts 4 – William Koolen 
4; Joost Hungerink 9 – Renee Wisse 
7; Jos Markus 7 – Joric Witlox 8.
Uitslagen De Dorpsherberg:
Gerard v.d. Tillaart 6 – Bert v.d. Plas 
4; Rien Kastelijn 7 – Toon v.d. Ak-
ker 6; Arjan Timmermans 7 – Theo 
Strijbos 4; Antoon Versantvoort 
6 – Cees Bouter 10; Gerard Eijke-
mans 6 – Jan de Jong 7; Mark Huij-
bers 10 – Henk van Rooij 3; Ton 
van Alphen 8 – Peter Markus 10.

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Vanavond, woensdag 26 oktober, 
zal burgemeester Maas de veldver-
lichting van voetbalvereniging Ol-
landia officieel in werking stellen. 
De aanleg van deze veldverlichting 
is onlosmakend verbonden aan de 
nieuwbouw van De Holm.

Wat is het geval? Sinds 30 jaar 
huurt vv Ollandia het achter De 
Holm en de kerk gelegen trai-
ningsveld van de gemeente. Nu 
dit veld i.v.m. de nieuwbouw van 
De Holm ten minste voor een jaar 
is komen te vervallen ontstond er 
bij de voetbalvereniging een groot 
probleem voor de trainingen van 
haar damesteam en jeugdelftal-
len. Er moest op korte termijn een 
oplossing worden gevonden. De 
nieuwe verlichting voor vv Ollan-
dia is het resultaat van een aantal 
zeer constructieve gesprekken tus-
sen gemeente en vereniging, zo 
laat voorzitter Erik Huijbregts ons 
weten. De uitermate plezierige 
samenwerking met de gemeen-
teambtenaren ziet hij ook graag 

opgenomen. Hij geeft tevens aan 
dat VV Ollandia zeer tevreden is 
met de geboden oplossing. Dat de 
nieuwe verlichting de sterkte heeft 
gekregen dat er ook wedstrijden 
kunnen worden gespeeld onder 
KNVB eisen en normen geeft di-
rect de kwaliteit van de geplaats-
te verlichting aan. Het is echter 
wel zo dat er altijd eerst gekeken 
wordt naar een optimale bezet-
ting van het trainingsveld en pas 
daarna naar een gebruik van het 
hoofdveld als trainingsveld, zo laat 
Huijbregts ons weten. Dit om de 
kwaliteit van het hoofdveld zo veel 
als mogelijk te beschermen. 

Voor vanavond is er een kort pro-
gramma samengesteld waarbij de 
jeugd centraal staat. Het belang 
van de jeugd is, net als bij vele 
andere verenigingen, van een on-
schatbare waarde. Nu de jeugd ook 
op het sportpark met alle daarbij 
aanwezige faciliteiten haar trai-
ningen kan afwerken komt het de 
saamhorigheid en betrokkenheid 

van de jeugd met “hun” sportpark 
alleen maar ten goede. Dat Ollan-
dia ook vooruit durft te kijken blijkt 
uit de voorzieningen die getroffen 
worden op en bij het sportpark om 
het trainen ook optimaal te kunnen 
faciliteren. Zo is er de afgelopen 
maanden een nieuwe ballenvanger 
geplaatst welke de volle breedte 
van het veld beslaat en worden de 
voorbereidingen getroffen voor het 
bouwen van een nieuwe materiaal-
ruimte. De vergunning is al binnen 
dus we kunnen in het voorjaar ze-
ker aan de gang wordt er nog even 
bij vermeld.

Al met al kan men stellen dat het 
met vv Ollandia goed gaat. Dat de 
sportieve prestaties ook nog eens 
prima zijn, zowel bij de senioren als 
bij de jeugd, geeft nog maar eens 
aan dat het wel goed zit in Olland.
Dat het geheel vanavond ook nog 
opgeluisterd kan worden door 
de “eigen” Ollandse Dorpskapel 
maakt het feestje vanavond voor 
Olland alleen maar mooier.

voetbal

Pupil van de Wedstrijd Rhode: 
Jordy en Stan de Wit

Jordy en Stan de Wit zijn a.s. zon-
dag 30 oktober  pupillen van de 
wedstrijd bij de thuiswedstrijd 
Rhode 1 tegen Erp 1. Jordy voet-
balt in de D2. Hij speelt rechtsbui-
ten en is zeer snel, zo pikt hij ook 
af en toe een goaltje mee. Hij is 
niet zo groot maar staat wel zijn 

mannetje. Jordy speelt met heel 
veel inzet en heeft plezier in het 
voetballen. Jordy heeft maar één 
hobby en dat is voetbal. Zijn fa-
voriete club is PSV. Stan voetbalt 
in de E7. Hij staat rechts op het 
middenveld of rechts in de verde-
diging. Ook al is hij niet zo groot, 
hij is heel goed in het verdedigen 
en het veroveren van de bal. Het 
maakt Stan ook niks uit als de te-
genstander een of twee koppen 
groter is, hij deinst nergens voor 
terug. Stan is snel en heeft een 
groot loopvermogen. Stan heeft 
net als zijn grote broer Jordy één 
hobby en dat is voetbal. Zijn fa-
voriete club is PSV. Jordy en Stan 
zijn  iedere week trouw aanwezig 
bij de training en wedstrijd. Jordy 
en Stan zullen aanwezig zijn bij 
de warming-up van Rhode 1, de 
aftrap nemen en de verdere ver-
richtingen van Rhode 1 vanuit de 
dug-out volgen.

Wij wensen Jordy en Stan een ge-
zellige voetbalmiddag bij Rhode.

Derby Boskant 1-Nijnsel 1 zondag 30 oktober
Lang is er naar uitgekeken. Aan-
staande zondag 30 oktober is het 
dan zover, Nijnsel 1 komt op be-
zoek bij Boskant 1. Een sportieve 
feestdag voor beide teams!

Voor de meeste vaandelteams is 
het spelen van een derby “de slag-
room op de taart”. Zeker wanneer 
ze beide in dezelfde gemeente zijn 
gehuisvest. Een derby is beide ver-
enigingen niet nieuw, al moeten 
we daarvoor terug naar het sei-
zoen 2007-2008. Voor Boskant 
een succesvol jaar met een kampi-
oenschap en promotie naar de 3e 
klasse. Voor Nijnsel een 3e plaats 
van onder waarmee de 4e klasse 
veilig gesteld werd. Maar dat alles 
is verleden tijd. Terug naar de wer-
kelijkheid! Terug naar het huidige 
seizoen. Een moeizame start voor 
Nijnsel 1. Na 7 gespeelde wed-
strijden bezet het team de laatste 

plaats met 1 punt uit 7 wedstrij-
den. Boskant staat wat florissanter 
op de lijst, dik in de middenmoot 
met 10 uit 7.

Een leek die dat constateert trekt 
een simpele conclusie: een eitje 
voor Boskant. Maar daarin vergist 
hij zich, hij is niet op de hoogte van 
de krachten die loskomen bij der-
by’s zoals deze. Het is helemaal niet 
zo vanzelfsprekend dat het verschil 
op de ranglijst terug is te zien op het 
speelveld. De spelers kennen elkaar 
goed en zullen die kennis ook zeker 
tactisch inzetten in een streven naar 
de overwinning.

Hopelijk werkt het weer een beet-
je mee zodat we er met z’n allen 
een mooie voetbaldag van kunnen 
maken. De wedstrijd zal worden 
“opgewarmd” met een wedstrijd-
je tussen de Nijnselse en Boskantse 

E-teams. Hopelijk zorgen 23 ac-
teurs (inclusief scheidsrechter dus) 
voor een spannende en technisch 
hoogstaande wedstrijd met vele 
spannende momenten zodat er 
tijdens de 3e helft volop gespreks-
stof verzameld is. Een derde helft 
die muzikaal zal worden opgeluis-
terd door een discotheek. Natuur-
lijk niet alleen voor de Boskanters 
(actieve en rustende leden, spon-
soren, supporters enz. ), ook spe-
lers en aanhang van Nijnsel zijn 
van harte welkom! Afgelopen zon-
dag heeft Boskant 2 voor de beker 
gespeeld tegen EVVC 2. Boskant 
leverde een goede  prestatie door 
de wedstrijd met 3-1 te winnen 
zodat het bekeravontuur een ver-
volg krijgt. 
Meer info over voetbalvereniging 
Boskant vindt u op de Boskant site: 
www.vvBoskant.nl 

Pupil van de Wedstrijd V.V.Boskant: 
Marèl Eijkemans

Tijdens de derby Boskant 1 – Nijn-
sel 1 heeft Marèl Eijkemans de eer 
om pupil van de wedstrijd te zijn. 
Marèl woont samen met haar ou-
ders en kleine zusje in het buiten-
gebied van Boskant. 

Ze is dit jaar begonnen met voetbal 
en speelt dit seizoen bij de E1. Marèl 
heeft al laten zien dat ze goed kan 
voetballen. Ze kan goed uit de voe-
ten op het midden veld, maar ook 
in de spits waar ze regelmatig scoort 
en goede assists geeft. Marèl is al-
tijd op de training en ook daar doet 
ze enorm haar best. We hopen dat 
Marèl vanuit de dug-out samen met 
de ongetwijfeld grote hoeveelheid 
toeschouwers een mooie, spannen-
de, sportieve derby mag gaan zien.
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reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis 

Voor al uw digitaal drukwerk
Clubbladen 

in alle formaten
Sluisplein 60 5492 AM Sint-Oedenrode | Tel. 0413-479787

Info@printservice-sint-oedenrode.nl | www.printservicesint-oedenrode.nl

Voor goed en 
betaalbaar onderhoud 

voor alle merken

www.dapstoedenrode.nl

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

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

Programma: 
Rhode-Erp 14.30u
Rhode 2-Blauw Geel 2 11.00u
VOW 2-Rhode 3 11:30u
Rhode 4-Nijnsel 4 10.00u
UDI 11-Rhode 6 10.00u
Rhode 7-Eli 4 10.00u
Rhode 8-DVG 6 10.00u
Handel 4-Rhode 9 10:30u
Rhode 10-Boskant 5 12.00u
RKPVV-Veteranen 16:30u

Uitslagen:
Venhorst-Rhode 2-3
FC Uden 3-Rhode 6 2-2
Blauw Geel 14-Rhode 7 0-1
Rhode 8-Heeswijk 5 8-4
Nijnsel-Veteranen  1-5

Jeugd
Programma  za 22/10:
Heeswijk A1-Rhode A1  1-4
Rhode B2-Venhorst B1  1-0
Rhode C1-Boekel Sport C1  4-2
Rhode D1-Nooit Gedacht D1  6-0
OSS’20 E1-Rhode E1G  n.b.
Rhode E2-SBC E2  2-12
SBC E4-Rhode E3  3-3
Rhode E7-Blauw Geel E8  4-3
SBC E12-Rhode E8  20-1
SBC F3-Rhode F3  n.b. 
SBC F5-Rhode F5   n.b.
Rhode F6-SBC F7  6-1
Boskant F1-Rhode F7  0-10
Heeswijk F1-Rhode F8  n.b.
SBC F10-Rhode F10  n.b. 
Rhode F11-SBC F11  1-2

Programma  za 29/10:
Rhode A2-HVCH A3  a14:30u
Avanti B1-Rhode B1  v13:00u
ASV’33 C2-Rhode C2  v11:45u
Rhode C3G-Schijndel C2  a12:45u
HVCH C5-Rhode C5  v12:30u
Rhode D1-Nijnsel D1  a11:15u
Avesteyn D2-Rhode D2  v10:30u
Sparta’25 D5-Rhode D3G  v10:30u
Rhode D5-Nijnsel D2  a11:15u
Rhode E1-SBC E3  a9:15u
Boskant E2-Rhode E2  v10:15u
Rhode E4-SBC E11  a9:15u
Rhode E5-Best Vooruit E10  a9:15u
SBC E7-Rhode E6  v9:00u
VOW E3-Rhode E7  v8:30u
Rhode E8-Avanti E4  a9:15u

Blauw Geel F1-Rhode F1  v9:30u
Rhode F2-Gemert F4  a10:15u
Rhode F3-Blauw Geel F2  a10:15u
Rhode F4-SBC F6  a10:15u
Nijnsel F2-Rhode F5  a9:15u
Gemert F11-Rhode F6  v9:30u
Rhode F7-Avanti’31 F4G  a10:15u
SBC F8-Rhode F8 v8:00u
Schijndel F8-Rhode F9  v9:45u
Rhode F10-Rhode F1  a10:15u
Rhode F11-Rhode F10  v10:15u
Mini-pupillen: onderling wedstrijdjes  
aanvang 10:00.

Uitslagen: 
EVVC 2-Boskant 2   1-3(beker)
Boskant 4-Keldonk 3   0-5

Programma zo 30/10:
Boskant 1-Nijnsel 1  14.30u. 
Boskant 2-SSS’18 2  11.00u. 
Irene 2-Boskant 3  12.00u. 
Boskant 4-Blauw Geel 11  12.00u. 
Rhode 10-Boskant 5  12.00u. 
Boskant 6  vrij 
Boskant Da1-Erp Da2  10.00u.

jeugd
Uitslagen:
Boskant A1–Avanti’31 A2 3-0
Boskant D1–Sparta’25 D2 3-5
BlauwGeel D7-Boskant D2 0-2
Boskant E1–Wilhelmina Boys E5 2-8
Boskant F1–Rhode F7  0-10

Programma za 29/10:
Nijnsel A1 - Boskant A1v13.30a14.30
Boskant B1 – Margriet B4  a14.30
Schijndel D4 - Boskant D2 v10.45 a11.45u 
Boskant E2 – Rhode E2  a11.00u

Uitslagen: 
Nijnsel 4-Ollandia 3   4-4
SBC 14-Ollandia 4   2-6

Programma zondag 30/10: 
Ollandia 1-Odiliapeel 1  14.30u
Blauw Geel’38/OW 7-Ollandia 2   12.00u
Ollandia 3-Avesteyn 3  11.00u
SCMH 5-Ollandia 4   10.00u
Ollandia Da1-Volkel Da1   10.00u

Jeugd:
Uitslagen:
Ollandia D1-RKPPV 1   6-3
Programma za 29/10:
Irene F3-Ollandia F2   v:9.30u

Uitslagen 22 en 23/10
2e bekerronde : 
Nijnsel 1 – Heeswijk 1  0-2 
Blauw Geel’38 3 - Nijnsel 2  2-3 
HVCH DA1 - Nijnsel DA1  2-2 
(Nijnsel w.n.s.)
Nijnsel DA2 - Heeswijk DA1  1-6
Competitie: 
Nijnsel 4 - Ollandia 3  4-4
Veteranen: 
Nijnsel – Rhode  3-5 

Programma za 29/10:  
Sparta’25 – Veteranen  16.15u
Programma zo 30/10:
Boskant 1 - Nijnsel 1  14:30u
MVC 2 - Nijnsel 2  12:00u
Nijnsel 3 - WEC 2  12:00u 
Rhode 4 - Nijnsel 4  10:00u
Gemert 9 - Nijnsel 5  12:00u
Nijnsel 6 - Heeswijk 5  10:00u
Nijnsel DA1 - MVC DA1  12:00u
Nijnsel DA2 - RKVV Keldonk DA1  10:00u 
Nooit Gedacht DA2 - Nijnsel DA3 10:00u.

Jeugd 
Uitslagen za 22/10:
Gemert D4 - Nijnsel D2  7-4
Boekel Sport MB1 - Nijnsel MB1  7-3

Programma 29/10:
Nijnsel A2 – Boskant A1  (vr)
za 29/10:
Wilhelmina Boys E3 - Nijnsel E1   10.30u
Zo 30/10:
Boskant E1 - Nijnsel E1     13.30u
Boskant E2 - Nijnsel E2     13.30u
Bekerwedstrijden
Gemert A2 - Nijnsel A1  15:00u
Rhode D1 - Nijnsel D1  11:15u
Rhode D5 -Nijnsel D2  11:15u 
Nijnsel F1 - Mariahout F1G   10:30 u. 
Nijnsel F2 - Rhode F5  10:00u.
EVVC MB1 - Nijnsel MB1  15:00u.
Voor de laatste informatie kunt u na-
tuurlijk altijd de website 
www.vvnijnsel.nl raadplegen

Overige sporten

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 19/10:
1 Dms. N.Vervoort- T.Klomp 66,67% 
2 Mevr. J.Hendriks- Hr. H.v.Zon 65,83 
% 3 Hrn. H.v.Genugten- H.v.Erp 
62,50 % 4 Echtpr. v.Gerwen 55,42 %.

BC Rooi 750 

uitslag 19/10:
Lijn A: 1 Maria Broeke & Lin de la Parra 
65,03%; 2 Jos & Harrie van Rijbroek 
59,10%; 3 Theo & Robert Janssen(Jr) 
58,06%; 4 Jan Machielsen & Henk 
Schakenraad 57,47% Lijn B 1 Jan van 
Lanen & Leon Heijckmann 61,67%; 
2 Harrie Hol & Ad van Kaathoven 
56,25%; 3 Nellie Spanjers & Nellie 
Vervoort 55,83%; 4 Nettie Hulsen & 
Jeanne Verberk 52,50% Lijn C 1 Will 
van Rooij & Mieke Vugs 56,67%; 
2 Netty Leijtens & Nel van der Pijl 
56,15%; 3 Jaap Agema & Ton van 
Boxtel 54,69%; 4 Dirk Gillissen & Ton 
Soons 54,27%6%; 2 Jaap Laman Trip 
& Martien Hulsen 58,96%; 3 Bep Ma-
chielsen & Joost van Heertum 56,88%; 
4 Dirk Gillissen & Ton Soons 53,65%

B.C. d’n einder ‘05

Uitslag 19/10: 
A Lijn: 1. Fons en Els Raaijmaakers 
61.46 % 2. Jan en Mien v. Rooij 57.29 
% 3. Hilde v.d.Kaden- Diny Vos 54.17 
% 4. Joop en Marianne Muller 53.65 
% . B Lijn 1.Conny v.d. Nieuwenhui-
zen-Ria v Zon 67.50 % 2. Bets Mars- 
Riet Verstappen 59.17 % 3. Ageeth 
Schevers- Maria Bloem 57.50 % 4. 
Bert Foolen- Martien Vos 51.67 %. zie 
ook: www.deneinder.nl

BC ‘t Koffertje 

Uitslagen d.d. 24/10: 
A-lijn: 1. Loes Tecklenburg & Wim 
Kemps 57,08 %. 2. Ad van Helvoort & 
Jan van Lanen 55,83%. 3. Lieke Pieters 
& Jos van Rijbroek 55,00 %. 4. Irmgad 
Etman & Dirk Gillissen 54,17 %.
B-lijn: 1. Ben van der Hoef & Jan 
Vrenssen 59,38 %. 2. Martien Hulsen 
& Rien Voets 54,69 %. 3. Thea van de 
Aker & Netty Leijtens 

52,08 %. 4. Jan Derks van de Ven & 
Joke Thomassen 52,08 %. C-lijn: 1. 
Marcel Janse & Willy Swinkels 59,81 
%. 2. Bertha van de Laar & Annie La-

tijnhouwers 57,40 %. 3. Mieke van 
64,69%. 4. Maria Bloem & Ria Goos-
sens 50,00 %.

De Warande - B1          5-5
DZT`62 - C1                     5-10
DBD - D1                       8-2
Aquamigos - D2         15-0
Njord - Dames  1        2-11
DZT`62 - Heren 1          4-5
Platella - Heren 2          9-9

Programma waterpolo
Zaterdag in Z.I.B. te Best:
E1 – PSV                 15.45u

D1 – DBD                 16.15u
D2 – Aquamigos                 16.45u
C1 - DZT`62                 17.15u
B1 - De Warande    18.00u
Dames 1 – Njord    18.45u
Heren 2 – Platella    19.30u
Heren 1 - DZT`62    20.15u

Zaterdag in De Molen Hey te Schijn-
del:
BCombi - Zeester-Meerval     18.15u

Zondag in De Stok te Roosendaal:
Hieronymus - Dames 1    16.15u

Beugelclub 
“De Lustige Spelers”   
  
Uitslagen: 17  oktober – 23 oktober  
Stramproy 2 - Olland 1  2-3
Loosbroek 2 - Olland 2 3-2
Schijndel 1 - Olland 4 5-0
Liempde 2 - Olland 5 4-1
Olland 6 - Hoogeloon 5 1-4

Competitie-programma:  
31 oktober – 5 november  
aanvang wedstrijden:  20.00 uur 
Olland 1 - Bree 1 05-11-11
Olland 3 - Olland 2  01-11-11
Liempde 1 - Olland 4  01-11-11 
Olland 6 - Olland 5  04-11-11

Ollandia

Rhode

VV Boskant

VV Nijnsel

bridgen

Samenwerkende Tandartsen St. Oedenrode

Koninginnelaan 107   •   5491 HB  Sint Oedenrode

T: 0413 472569

E: stoedenrode@samenwerkendetandartsen.nl

 W: www.samenwerkendetandartsen.nl

De perfecte
tandheel-
kundige zorg 
voor
het hele gezin

Onze praktijkdeuren 
staan voor u open!

Onze tandartspraktijk is ingericht volgens de laatste 
normen en beschikt over een professioneel team. 

Daarnaast is er speciale aandacht voor mondhygiëne 
en preventie. Door de nauwe samenwerking met 

zusterpraktijken in de omgeving heeft u direct 
toegang tot de meest voorkomende specialismen.  

Graag nodigen we u uit om kennis met ons 
te komen maken. U kunt dan ervaren, dat bij 

Samenwerkende Tandartsen de patiënt centraal staat.

Nieuw in Sint-Oedenrode:

waterpolo

beugelen

Kijk voor sportuitslagen

op www.mooirooi.nl
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Engelsen te gast bij MHC 
Sint-Oedenrode

Afgelopen zondagmorgen speelde 
meisjes D van MHC Sint-Oeden-
rode tegen de Holmwood School 
uit Engeland. Het werd een uiterst 
vriendschappelijke wedstrijd die 

uiteindelijk door de thuisploeg met 
4-0 werd gewonnen. Er stond veel 
familie langs de lijn die de meiden 
goed aanmoedigden. Coach Egi 
Kluijtmans was erg trots op zijn 

team.  Het team is sowieso succes-
vol dit jaar. Ze zijn nu herfstkampi-
oen in de 2e klasse. Na de herfst-
vakantie gaan ze naar de 1e klasse.

hockey

Natuurlijk wonen

Kom genieten,
laat u inspireren!
Het aangename binnenleven begint met creatief en   Openingstijden:

inspirerend inrichten. Bij Van der Rijt zijn we u graag   Ma  GESLOTEN

behulpzaam bij de realisatie van een persoonlijke   Di/Wo/Do 10.00 - 18.00

inrichting, waarbij sfeer en warmte tot de belangrijkste  Vr  10.00 - 21.00

ingrediënten behoren. Kom puur genieten in Boekel!  Za  10.00 - 17.00

Bergstraat 28  5427 EC  Boekel  T. 0492 32 28 61  WWW.VANDERRIJTINTERIEURS.NL

 Nieuw in de collectie: betaalbare banken, loungebanken en hoekbanken! 
 Bank zoals afgebeeld 2 zits + longchair € 995,- hocker € 189,- los element 1 zits zonder armen € 295,-

ZONDAG 30 OKTOBER
GEOPEND VAN 12.00 - 17.00

Speciaal voor 
de kinderen:

  Springkussen! 
Eerste tablesoccer event prooi voor Roel en Ard 

Zaterdag 22 oktober vond de eer-
ste editie van het tablesoccer event 
plaats in Café Oud Rooy. Dit is een 
tafelvoetbaltoernooi waarin ge-
streden wordt door koppels van 
twee. Op deze avond stond de eer 
op het spel om te boek te gaan als 
eerste kampioenen van de Rooise 
tafelvoetbalscène. Door middel 
van poulefases werd bepaald welke 
koppels zich plaatsten voor de fina-
les. Roel Smeets en Ard Groenen-
dijk wisten in een spannende fina-
lepot de bal net iets beter te raken 
dun hun tegenstanders Steven van 
der Zanden en Tim Otten en na-
men beslag op de felbegeerde titel. 

N e t  h o u d t 
N e d e r l a n d  w a r m

Gratis 12 jaar garantie 
op alle onderdelen van uw 
nieuwe Nefit HR-ketel!

Gokt u erop dat uw oude cv-ketel het de hele winter uithoudt?  Of kiest  
u voor zekerheid?  R uil nu uw oude ketel in voor de ultieme HR-ketel van 

het meest ver trouwde merk, de robuuste Nefit TopLine. U profiteer t dan 
van een ijzersterke aanbieding: wij bieden u maar liefst 12 jaar garantie 
op alle onderdelen. Dat betekent meer warmte- en warmwatercomfor t, 

een lager energieverbruik en absolute zekerheid ...tot ver in 2023!  
Maak snel een vrijblijvende afspraak en vraag naar de voorwaarden.

Gratis 12 jaar garantie 
op alle onderdelen van uw 
nieuwe Nefit HR-ketel!

Gokt u erop dat uw oude cv-ketel het de hele winter uithoudt?  Of kiest  
u voor zekerheid?  R uil nu uw oude ketel in voor de ultieme HR-ketel van 

het meest ver trouwde merk, de robuuste Nefit TopLine. U profiteer t dan 
van een ijzersterke aanbieding: wij bieden u maar liefst 12 jaar garantie 
op alle onderdelen. Dat betekent meer warmte- en warmwatercomfor t, 

een lager energieverbruik en absolute zekerheid ...tot ver in 2023!  
Maak snel een vrijblijvende afspraak en vraag naar de voorwaarden.

N e t  h o u d t 
N e d e r l a n d  w a r m

Gratis 12 jaar garantie 
op alle onderdelen van uw
nieuwe Nefit HR-ketel!

Gokt u erop dat uw oude cv-ketel het de hele winter uithoudt?  Of kies
u voor zekerheid?  R uil nu uw oude ketel in voor de ultieme HR-ketel va

het meest ver trouwde merk, de robuuste Nefit TopLine. U profiteer t da
van een ijzersterke aanbieding: wij bieden u maar liefst 12 jaar garanti
op alle onderdelen. Dat betekent meer warmte- en warmwatercomfor

een lager energieverbruik en absolute zekerheid ...tot ver in 2023!  
Maak snel een vrijblijvende afspraak en vraag naar de voorwaarden.

INSTALLATIETECHNIEK BV

Rob van Schijndel A5 envelop  23-08-2007  10:01  Pagina 1

Uw NEFIT-dealer

tel. 0413 - 42 08 55
mob. 06 23 53 74 94
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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

26 oktober
Seniorenorkest Dommelvolk

Odendael

26 oktober
Seniorendag

odendael

28 oktober
Halloween Party
Café Oud Rooij

28 oktober
Ouderavond

De Werf

29 oktober
Blaasmuziek Plus

‘t Leeuwke

29 oktober
Roda JC - Ajax

FC Twente - PSV
+ DJ

Café Oud Nijnsel

29 oktober
Hard Case (Rockcover band)

Café ’t Pumpke

29 oktober
Vrije Dansavond

Danscentrum Cultura

30 oktober
Brian Christopher

Café Van Ouds

1 november
Lezing Arthur Japin

Kasteel Henkenshage

2 november
Speeddate

Café Oud Rooij

5 november
Tienerdisco

The Joy (Beckart)

5 november
Kookdemo

Huijberts Keukens

5 november
Kind Ouder

tennistoernooi
Sportpark de Kienehoef

5 november
Dansen in Odendael

Odendael

5 november 
Vogelshow

Zwembadweg 62

5 november
Optreden jeugd Roois Theater

Mariendael 

6 november
Optreden jeugd Roois Theater

Mariendael

6 november
Live muziek: Rogue

Café Oud Rooij

6 november - 22 december
Tentoonstelling schilderijen

Mien Snijders
Mariendael

6 november
Live: The Dynamite Shadows 

50 jarig bestaan
De Beurs

6 november
Paranormale beurs

Meerschot

9 november
Lezing “Gezond Lopen”

de Beckart

11/12/13 November
Pre Apres-skiweekend

Café ‘t Pumpke

11 november
Pre-carnaval party

de Werf

12 november
Vrije Dansavond

Danscentrum Cultura

12 november
Joris Linssen en Caramba

Mariendael

12 november
Band: 100% Katoen

Café Van Ouds

12 november
Elf-Elf bal
De Beurs

12 november
1 jarig bestaan

Café Oud Nijnsel

13 november
Intocht Sint Nicolaas

Centrum Sint-Oedenrode

13 november
Bridge-Drive

Rodekruis / Lions
De Beckart

14 november
“Het Edelhert”

Lezing door Chris Achterberg
Kringloopcentrum

d’n einder

16 november
Roois Biergilde
Café Van Ouds

17 november
Samen muziek maken

Leef & Vind

18 november
Vrije Dansavond

Danscentrum Cultura

18/19 november 
11 - 11 Bal Skrothupke

live muziek
Café Oud Rooij

20 november
Receptie Prins ???

Zalencentrum De Beurs

20 november
Mathieu Dirven Koffieconcert

Kasteel Henkenshage

20 november
Olat wandelsport

vereniging
Nijnsel

(De Vresselse Hut)

20 november
Koopzondag Winkels open
Centrum Sint-Oedenrode

20 november
Zwarte Pieten op  kinderboerderij

Kinderboerderij Kienehoeve

20 november
Apres Ski Party

DJ Jerome ‘Sex met die kale’
Café D’n Toel

20 november
NJA najaarsconcert

Mariendael

22 november
Filmclub - Sound of Music

Odendael

25 november
Topprogramma Klompenklets

De Beurs

25 november
Fireman party
Cafe D’n Toel

25 november
De wereldberoemde DJ Jean

Oud Rooij

26 november
Topprogramma Klompenklets

De Beurs

26 november
Vrije Dansavond

Danscentrum Cultura

27 november
Open Rooise

Cross- en Trimcompetitie
Park Kienehoef

27 november
Topprogramma Klompenklets

De Beurs

30 november
Sinterklaasavond

de Beckart

  3 december 
Tienerdisco
  The Joy 

3 december 
Dansen in Odendael

  Odendael 

8 - 29 december 
Oud Rooij Driebanden

kersttoernooi 
Oud Rooij 

10 december 
Titelveiling

  Café Van Ouds 

10 december 
  Opening kerststal 
lampionnenoptocht

  Kinderboerderij Kienehoeve 

  11 december 
Winterbraderie 

  Centrum 
Sint-Oedenrode

13 december 
Kerstmarkt Odendael

  De Ontmoeting, Odendael 

14 december 
Gezellige “Kerstviering”

  De Beckart 




