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Folders deze week:

Campingsport de Wit
Roois Kultuur Kontact

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

VAN UDEN CARAVAN TECHNIEK

Jan Tinbergenstraat 6
5491 DV Sint-Oedenrode

0413-477022
www.vanudencaravans.nl

Schadeherstel, 
reparaties en onderhoud 

van alle merken caravans! 

Bij ons bent u 
aan het goede adres!

Schadeherstel, 
reparaties en onderhoud 

van alle merken caravans! 

Bij ons bent u 
aan het goede adres!

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Laat de krant leven door Layar!
Bij enkele foto’s in deze krant staat het logo van Layar. Dat 
houdt in dat er een filmpje achter verborgen zit. Hoe kunt 
u het filmpje bekijken?
1-  Download de Layar app via de App store of via Google Play.
2- Open de Layar app.
3- Klik op het ‘scan’ icoontje.
4- Houd de tablet of smartphone boven de pagina.
5- Klik op de scanknop in het scherm.
6- Veel plezier!
7.  Heeft u geen smartphone? Kijk dan voor de filmpjes op 

www.mooirooi.nl

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

Jorisgilde introduceert nieuwe kermistraditie

Grardje Brouwers wordt 
Burgerkoning 2013

Burgemeester Maas vond het af-
gelopen maandag wel aardig dat 
het Rooise schuttersgilde tracht 
een nieuwe traditie in het leven te 
roepen: het Burgerkoning schie-
ten. In sportpark De Neul ston-
den twee schutsbomen opgesteld, 
klaar voor gebruik. Diverse leden 
van het Sint-Jorisgilde stonden er 
in vol ornaat bij. De boog werd 
gespannen, de burgemeester 
kreeg een korte instructie en… 
helaas  miste hij. 

Toch was daarmee het startschot 
gegeven en werd de eer doorge-
geven aan de Rooise burgers. Er 
werd geschoten ‘op wip’, oftewel 
op een metalen plaatje dat boven-
op de 12,5 m hoge schutsboom 
was gelegd. “Je moet eerst bepa-
len waar je gaat  staan”, instru-
eerde de vroegere Koningsschutter 
Frans van den Oever. 

» lees verder op pag. 15

Zo sta je friet te bakken voor een 
handjevol hongerige Rooienaren en 
zo sta je te zingen voor miljoenen 
Chinezen. Zhou Li Dai wil zichzelf 
niet vergelijken met Justin Bieber. 
“Hij zingt veel beter”, zegt de ne-
gentienjarige, die sinds zes jaar in 
Rooi woont. Die nederigheid siert 
Zhou Li, maar zeker is dat hij tiendui-
zenden meisjesharten in China snel-
ler heeft doen kloppen met het op-
treden wat hij onlangs gaf op CCTV, 
een bekende Chinese tv-zender.

We zoeken Zhou Li op in de friet-
tent van zijn broer, Snackbar de 
Klomp in de wijk Armenhoef. Het 
is bijna 16.00 uur en de tiener 
moet de zaak openen. “Mijn broer 
heeft net een kindje gekregen dus 
heeft hij het extra druk. Ik help 
hem graag”, legt hij uit waarom hij 
aan het werk is. Zijn moeder belde 
onze redactie vorige week trots op 
met een bijzonder verhaal. 

» lees verder op pag. 17

Studie en friet bakken voor carrière 
als Chinees tieneridool

zorgt voor topdrukte in centrumKERMIS
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE.

Hoe kunnen we Sint-oedenrode op de kaart zetten? Die vraag wordt regelmatig gesteld binnen de gemeente. Het antwoord bestaat al: rooi Kermis. Het jaar-
lijkse vijfdaagse feest heeft wederom goede reclame gemaakt voor het dorp Sint-oedenrode. Duizenden rooienaren en bezoekers uit omliggende dorpen kiezen 
er ieder jaar weer voor om te genieten van de spetterende attracties of de gezellige terrassen en cafés. De exploitanten doen er alles aan om er een feest van te 
maken en wat te denken van de vele kroegen?! De uitbaters zorgen allemaal voor veel vertier en plezier. Zo is Sint-oedenrode de afgelopen dagen weer een 
speeltuin geweest voor jong en oud. » Kijk op pagina 30 & 31voor veel foto's. op www.mooirooi.nl staan nog meer mooie kiekjes!

- Wim Ooijen doet stapje terug

pag. 4
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

Beleidsplan verlichting: meer investeren 
maar ook meer terugverdienen

Uitvaartverzorging A. Kuis
WWWannannanneeeer er er ddde e e tttiiijjjd d d ssstttiiil l l ssstttaaaaaattt.........WWW d d d ssstttiiil l l ssstttaaaaaattt.........jjjddde e e tttiiiWWWannannanneeeer er er WWWWWW ddd iiijjjd d d iiil l l WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWannannannWWWannWWWannWWWannWWWannannannannannannannannannannannannannannannannannannWWWannWWWannWWWannWWWannannannannannannannannannannannannannannanneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddde e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ttttttttttttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjjiiijiiijiiijiiijjjjjjjjjjjjjjjjjjiiijiiijiiijiiijjjjjjjjjjjjjjjjjjiiijiiijiiijiiijjjjjjjjjjjjjjjd d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d ssssssssssssssssssssssssssssssssssssttttttttttttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ssssssssssssssssssssssssssssssssssssttttttttttttttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatttttttttttttttttttttttttttttttttttt.........................................................................................................................................................

www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

Het zal weinigen ontgaan zijn: in 
het Rooise buitengebied is op ver-
schillende plekken de vertrouwde 
verlichting vervangen door led-
verlichting. Die vervanging is 
geregeld in het beleidsplan en 
de jaarlijkse investeringsplannen 
van de gemeente. Omdat het hui-
dige beleidsplan dateert van 2009 
en de tijd niet stil staat, krijgt de 
gemeenteraad in september een 
nieuw beleidsplan op de agenda.

In het oorspronkelijke beleids-
plan is voor de komende tien jaar 
170.000 euro uitgetrokken voor 
het vervangen van armaturen, 

lampen en masten. In 2013 is dit 
begroot op circa 50.000 euro. Por-
tefeuillehouder René Dekkers wijst 
er op dat die investeringen zichzelf 
op termijn terugverdienen door 
het lagere energieverbruik.
In het nieuwe plan worden nieu-
we inzichten en ontwikkelingen 
verwerkt. Zo worden de huidige 
oranje lampen in Eerschot vervan-
gen door witte, omdat onderzoe-
ken hebben aangetoond dat die 
een groter veiligheidsgevoel ge-
ven. Het parkeerterrein tegenover 
de tennis- en hockeyvelden bij de 
wijk Kienehoef  krijgt voor 15.000 
euro aan nieuwe verlichting. 

Bezuiniging op groen verder doorgezet
Hoeveel kritiek er ook is op nieuw 
beleid van de gemeente, groen-
wethouder René Dekkers weet er 
altijd wel wat voordelen tegen-
over te stellen. Ook bij de bezuini-
gingen op het groenbeleid, ofwel 
in bestuurderstaal “ombuigingen 
beheer openbare ruimte”. Afgelo-
pen week maakte hij bekend dat 
die ombuigingen bij groen niet 
ophouden bij de 30.000 euro die 
in 2012 al binnengehaald zijn.

“We streven nog steeds naar een 
zo goed mogelijk verzorgingsbe-
leid” aldus Dekkers. “Dat hoeft 
niet persé negatief te zijn, zoals 
bijvoorbeeld het bloemrijk gras 
in sommige bermen. Ook is in 
het park Kienehoef nu veel meer 
openheid”. Ook in de volgende 
maatregelen weet hij op voorhand 
positieve effecten te noemen. Zo-
als het minder knippen van hagen 
in het buitengebied, en het niet 
meer maaien van zichtranden bij 
wegbermen. “Het IVN heeft daar 
al op gereageerd met: dat vinden 

wij geweldig!” weet Dekkers. Ook 
het snijden van grasranden langs 
wegen wordt beperkt tot het ver-
mijden van gevaarlijke situaties. 
De 3,6 hectare weidegrond die nu 
tegen betaling worden begraasd 
door schapen van een schapen-
boer uit Nuenen, worden vervan-
gen door schapen van schapen-
houders die dit gratis doen. Tot 
slot wordt het bladafval anders 
aangepakt. “Blad op de grond 
mag je ongemoeid laten maar op 
het moment dat je het opraapt, is 
het volgens de wet opeens afval. 
En dat moet worden afgevoerd” 
schetst Dekkers de uitdaging. Dat 
afvoeren kost geld en drukt ook de 
milieuwinst vanwege het vervoer. 
“We willen dat in de gemeente-
grond gaan onderfrezen. Wet-
telijk is daar een ontheffing voor 
nodig. We hebben bij de Provincie 
daarom toestemming gevraagd, 
om dat als pilotgemeente te gaan 
doen. Dat is ook nog eens goed als 
bodemverbetering”.   

Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

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

DANKBETUIGING

Het was voor ons een geweldige steun dat zoveel mensen 
belangstelling hebben getoond na het overlijden van 

moeder, schoonmoeder, oma en overgroot oma.

Toos Timmermans

Hiervoor onze hartelijke dank.
Kinderen, klein-achterkleinkinderen.

Wij willen Iedereen heel hartelijk dank zeggen voor het 
warme medeleven ti jdens het ziek zijn en overlijden van 

mijn Vrouw, ons Mam en onze liefste Oma.

José Hulsen – Saris

In het bijzonder Dokter van Osch, Dokter Schut, 
medewerkers ziekenhuis Bernhove, thuiszorg Pantein, 

Pastoor Blom en begrafenisonderneming Kuis.

                                                                                                         
 Jan Hulsen, kinderen en kleinkinderen

Sint-Oedenrode, augustus 2013

Raadsleden laten het massaal 
afweten bij zelfgevraagde presentatie
De gemeenteraad van Sint- 
Oedenrode, die zeventien leden 
telt, vroeg onlangs of ze een pre-
sentatie konden krijgen over de 
projecten in de “5-sterrenregio” 
voor de 6 Meierijgemeenten. Ze 
werden op hun wenken bediend, 
en kregen begin juli een uitno-
diging voor een presentatie in 
Sint-Michielsgestel. Tot verbazing 
van het college lieten slechts drie  
raadsleden weten naar de presen-
tatie te gaan. 

De griffier verstuurde afgelopen 
week een herinnering, maar daar 

heeft tot op heden slechts één 
raadslid op gereageerd: Peter Ver-
kuijlen. “Geen tijd in deze flauwe-
kul steken. Ook niet voor allerlei 
tijdrovend en kostbaar ambtelijk 
en bestuurlijk overleg. Veghel/
Schijndel moet de koers zijn. We 
waaien met teveel winden mee. U 
begrijpt dat ik er niet bij zal zijn. 
Zonde van de tijd.”
De “5-sterrenregio”, niet te ver-
warren met de Ple1ngemeentes 
in de Meierij, gaan over de “Agro 
& Food” belangen van deze ge-
meentes. Deelname hieraan kost 
drie euro per inwoner. 

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, 
felicitaties en andere familieberichten. 

Plaats uw reactie op 

www.rooisefamilieberichten.nl
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Boschvoort wil groter groeien

Vakantiepark Boschvoort aan de 
Koeveringsedijk is uit zijn jasje 
gegroeid en wil flink gaan uit-
breiden. Het college, dat Recre-

atie en Toerisme als “speerpunt 
van beleid” heeft, heeft daar wel 
oren naar. De uitbreiding zou 
neerkomen op 17 standplaat-

sen, 15 bungalows waaronder 11 
dubbele, 49 parkeerplaatsen en 
een facilitair gebouw.

Er zijn 4 “zienswijzen” ingediend 
tegen het plan. Voor het in-
spreekrecht in de commissie heeft 
niemand zich aangemeld.  

Portefeuillehouder Cees van Ros-
sum benadrukt dat permanente 
bewoning van vakantiewonin-
gen, wat in het verleden nogal 
wat ophef heeft veroorzaakt in 
Sint-Oedenrode, absoluut niet 
wordt getolereerd. De wet is 
daarover duidelijk maar om slag-
vaardiger te kunnen handhaven 
maakt Sint-Oedenrode daar ook 
nog een verordening voor.  

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

Wij beschikken over eigen implantologen en mondhygiënistes
Al uw prothetische zorg onder één dak!

In samenwerking met 

Bedrijventerrein Nijnsel is weer vitaal

Het bedrijventerrein in Nijnsel 
heeft een flinke boost gekregen. 
Doordat aannemer Heijmans en 
Van Gerwen weg- en waterbouw 
het afgelopen 1,5 jaar de straten op 
de schop hebben genomen, kan het 

bedrijventerrein vitaal de toekomst 
in. Afgelopen donderdagmiddag 
werd de revitalisering afgesloten 
met een officiële opening.

Trots liepen de ondernemers en 
medewerkers van de gemeente 
over het parcours aan de Indus-
trieweg. Het is opzichtig duidelijk 
waar de 1,3 miljoen – waarvan de 
helft gesubsidieerd door de Pro-
vincie – aan is besteed; maar liefst 
twee kilometer nieuw asfalt en 
tachtig parkeerplaatsen. De Eim-
bert kan er weer tegen de komen-
de decennia, net als De Kampen, 
het bedrijventerrein in Rooi wat 
als voorbeeld werd gebruikt. “Het 
was hard nodig”, bekende wet-
houder Dekkers. “Dit bedrijven-
terrein moest weer vitaal worden 
en we kunnen nu met trots zeg-
gen dat het gelukt is.”  Dekkers 
gaf aan te weten dat veel onder-
nemers flink op de blaren hebben 
moeten zitten voor dat het eindre-
sultaat daar was. Sommige bedrij-
ven waren gedurende een lange 
periode slecht bereikbaar. 
“Iedereen die hier een bedrijf 
heeft mag trots zijn”, vertelde 
BBN+K (bedrijventerrein Nijnsel en 
De Kampen) voorzitter Ruud van 
de Laar. “We willen graag de ge-
meente bedanken, maar ook en-
kele ondernemers die hier veel tijd 

in hebben gestoken.” Marc van 
Bree (namens Heijmans), Marco 
Tielemans (ambtenaar), Van de 
Laar en Dekkers, legden alle vier 
een steen in de weg om de revita-
lisering te vieren. 

De Hoofdzaak van Kofferen naar Heuvel

De Hoofdzaak, een winkel ge-
specialiseerd in kappersbenodigd-
heden, gaat verhuizen. Vanaf 2 
september is de zaak te bezoeken 
aan de Heuvel. Voorheen zat de 
Hoofdzaak aan het Kofferen. De 
Hoofdzaak is al sinds 1997 ge-

vestigd in Sint-Oedenrode. Het 
concept – De Hoofdzaak is een to-
taalleverancier voor kapsalons en 
ambulante kapsters - is begonnen 
door de broers Roger en Gelain 
Michels. De winkel in Rooi wordt 
gerund door drie dames. 

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Scheiden doe je samen
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WWW.PIXELBOXDESIGN.NL

RUUD VAN DE POL
HEUVEL 17 SINT-OEDENRODE
06 24809565
INFO@PIXELBOXDESIGN.NL

GRAFISCH ONTWERP
DRUKWERK
WEBSITES
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JAAR
Toen Janus Smetsers in 1963 

startte met de handel in hout en 
het zagen van bomen voor 

boeren uit Sint-Oedenrode en 
omstreken kon hij niet 

vermoeden dat zijn bedrijf ooit 
haar 50-jarig jubileum zou vieren.

Anno 2013, 3 generaties verder; 
is het ons gegund om met trots 

terug te kijken op deze prachtige 
periode van ons familiebedrijf.

JAAR

Toen Janus Smetsers in 1963 
startte met de handel in hout en het 

zagen van bomen voor boeren uit
 Sint-Oedenrode en omstreken kon hij 

niet vermoeden dat zijn bedrijf ooit haar 
50-jarig jublileum zou vieren. 

Anno 2013, 3 generaties verder, 
is het ons gegund om met trots terug te 
kijken op deze prachtige periode van 

ons familiebedrijf.

Op 7 september 2013 staan wij op 
feestelijke wijze stil bij deze mijlpaal.
Samen met familie en medewerkers

willen wij dit jubileum vieren en
stellen uw komst daarbij erg op prijs.

Graag uw komst bevestigen
voor 20 augustus 2013

E-mail: smetsers50jaar@hotmail.com

Programma:
. 14.00 - 16.00 uur:  opendag voor belangstellenden
. 17.00 - 20.00 uur:  bijeenkomst voor genodigden
. 20.30 - 01.30 uur:  feestavond voor genodigden,
                                familie en vrienden.

Met vriendelijke groet,

Ad Smetsers                                               Toon Smetsers

            

         Ollandseweg 134   5491XC   Sint-Oedenrode

Op 7 september 2013 
staan wij op feestelijke 

wijze stil bij 
deze mijlpaal.

Programma:
. 14.00 - 16.00 uur   Open dag voor belangstellenden
.   17.00 - 20.00 uur  Gelegenheid voor felicitaties

Ad Smetsers Toon Smetsers

Met vriendelijke groet,

Wim ooijen neemt afscheid als algemeen coördinator

‘Vader’ van TV Meierij wil weer één zijn met zijn camera

Wim Ooijen mag met recht de ‘vader’ 
van TV Meierij worden genoemd. Hij 
startte de plaatselijke tv-zender van 
Sint-Oedenrode op en jarenlang was 
hij algemeen coördinator. Eerder dit 
jaar besloot hij in goed overleg om 
de leiding over te dragen aan Dick 
Botter. Is het de leeftijd? Wim wordt 
in juni tenslotte alweer tachtig jaar. 
Of is het zijn drang naar puur hob-
bymatig bezig zijn? Allebei, maar er 
zit nog meer achter.

TV Meierij is Wim Ooijen en an-
dersom. Hoe je het ook wendt of 
keert. “Dat is logisch”, erkent Dick 
Botter. “Wim is gestart met de zen-
der en heeft er altijd enorm veel tijd 
gestopt. Hij is er altijd mee bezig. 
Met zijn enorme netwerk heeft hij 

TV Meierij gebracht naar waar het 
nu is.” 

Het begin
TV Meierij bestaat nu iets meer dan 
tien jaar. Toch ligt de basis ergens 
vijftien jaar terug. Wim: “Ik maakte 
amateurfilms met Michiel Bakker en 
Leo van Aarle. We maakten van alles 
en beleefden daar ontzettend veel 
plezier aan. De kwaliteit was echt 
goed. Daarom was het zo jammer 
dat alles in de kast belandde en nie-
mand er meer iets mee deed. Des-
tijds was de Lokale Omroep Sint-Oe-
denrode (LOS) de tv zender van het 
dorp. Daar wilden we best aan mee 
doen, maar dan wel alleen als het 
kwalitatief goed genoeg zou zijn. We 
kwamen niet tot elkaar. Toen liep bij 

hen de zendtijd af. Ze mochten nieu-
we aanvragen, maar dat mochten wij 
ook. We zijn naar Hilversum gegaan 
om ons verhaal te doen. Het was een 
goed voorbereid structuurplan en de 
mensen waren enthousiast. We kre-
gen zendtijd!” Het nieuwe tv-station 
kende een vliegende start, want veel 
sponsoren sloten zich bij het initiatief 
aan. Eindelijk konden Wim, Michiel 
en Leo hun gemaakte films aan de 
burgers laten zien.

Stapje terug
Langzaam maar zeker groeide TV 
Meierij steeds groter. De ene vrijwil-
liger na de ander meldde zich aan. 
Een website, meerdere tv program-
ma’s en een kabelkrant. Onder lei-
ding van Wim Ooijen gebeurde er 

veel. Wim: “De beginstructuur staat 
er in grote lijnen nog steeds, alleen 
werken er nu ongeveer 45 mensen. 
Het is een hele opgave om dat al-
lemaal goed te laten verlopen. Je 
hebt te maken met verschillende 
persoonlijkheden en privélevens. Ie-
dereen moet hier naar wens kunnen 
werken, maar we hebben ook altijd 
kwaliteit verlangd.” Zo eind vorig 
jaar kreeg Wim steeds meer de be-
hoefte om een stapje terug te doen. 
Hij verlangde naar het pure came-
rawerk. Het bestuur stemde er mee 
in en zo is Wim voortaan alleen de 
coördinator van de filmploeg. Voor-
lopig, tot er een vervanger is gevon-
den. “Het is het beste dat ik Dick 
niet in de weg sta. Dat wil ik ook 
echt niet. Daarom zit ik vanaf juni 
niet meer bij de bestuurlijke overleg-
gen.” Wordt er dan niet meer geluis-
terd naar Mister TV Meierij? Dick: 
“Natuurlijk wel. Ik heb nog veel con-
tact met Wim en dat zal zo blijven. 
Informeel overleggen we van alles.”

Nieuwe koers
Dankzij Wim is TV Meierij uitge-
groeid tot een zender die er toe doet. 
Dick en zijn team zijn dat nu aan het 
verfijnen en aan het verbeteren. Een 
scherpe blik naar de toekomst hoort 

daar bij. Alertheid heeft er voor ge-
zorgd dat TV Meierij nu voorloopt 
op zenders in aangrenzende dorpen. 
“Mij is vorig jaar gevraagd om een 
nieuwe organisatie op te zetten”, 
legt Dick uit. “De structuur is aan-
gepast en alle personeelszaken staan 

op papier. Dat was zogezegd mijn 
inwerkperiode. Nu zijn we er klaar 
voor om het uit te voeren. Eén van 
de belangrijkste pijlers is het ombou-
wen van TV Meierij van traditionele 
lokale omroep naar een professio-
nele zender die zeer toekomstgericht 
is. De mediahub van OLON (Orga-
nisatie Lokale Omroepen Neder-
land) is een mooi voorbeeld. Alle be-
standen (teksten, foto’s en films) die 
we klaar hebben stoppen we in de 
mediahub die via Hilversum loopt. 
Binnen een paar minuten verwerkt 
die het zo dat alles op de juiste plek 
komt. Het scheelt ontzettend veel 
tijd voor onze vrijwilligers en alles 
is smartphone- en tabletvriendelijk. 
Binnenkort komt hiervoor een nieu-
we app uit. ” Daarnaast is TV Mei-
erij bezig met het zoeken naar de 
juiste mediapartners om de positie in 
de markt te verbeteren. Er zijn zelfs 
plannen om journaals uit te wisselen 
met bijvoorbeeld Schijndel. Ook het 
menu aan programma’s zal worden 
uitgebreid. Zoals Dick het monter 
zegt: “We willen meer beelden.”

Wim heeft er naar eigen zeggen veel 
vertrouwen in. Hij ziet dat de hui-
dige bestuurders zijn ‘kindje’ goed 
verzorgen. “Dat is een fijn gevoel 

en zelf kan ik nu eindelijk eens aan 
de slag met al die filmplannen die in 
de kast liggen. Ook ga ik extra tijd 
vrijmaken voor mijn kleinkinderen, 
want die heb ik nogal eens links la-
ten liggen. TV Meierij ging bijna al-
tijd voor.” 

“We Willen Meer 
BeelDen.”

Dick Botter (links) en Wim ooijen
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Summum • Moscow • Dante 6 • Drykorn 

10 Days • Closed • Liebeskind • Penn&Ink 

Gratis sjaal 
bij aankoop vanaf 100.- euro       
* Deze actie is geldig van 26 t/m 31 augustus

 Markt 9   •   5492 AA   •   Sint-Oedenrode   •   www.lavie-seasons.nl

*

Barbecue 
bourgondisch
(minimaal 4 personen)

Rooise steak

hamburger

spare-ribs

shaslick (biefstuk en 
varkensfi let met paprika en ui)

barbecuesaus, satésaus en 
piri piri saus

stokbrood, uien-stokbrood 
en kruidenboter

huzarensalade 
en rauwkostsalades
(alles uit eigen keuken!)

€11,50per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

NIEUW!
Barbecue bourgondisch

(minimaal 4 personen)

(alles uit eigen keuken!)(alles uit eigen keuken!)

€12,95per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

Wereldwinkel offi cieel geopend

Tijd voor fi jne dromen

Onder impuls van pastor Simons 
opende de Wereldwinkel in 1979 
een zaak in Sint-Oedenrode. 
Sindsdien is de Fairtrade winkel 
nooit meer weggeweest uit het 
Brabantse dorp. Wel werd met re-
gelmaat verhuisd. Enkele weken 
geleden verkaste de hele club van 
het veelbesproken Martinushuis 
naar het Kofferen. 

De vele ver-
sieringen in 
het Kofferen 
verraadden een feestelijke happe-
ning. Toen ook de Peruaanse mu-
ziekklanken hoorbaar waren, was 
het duidelijk dat de Wereldwinkel 
iets te vieren had. Het was druk 
in de Fairtrade zaak, maar wat wil 
je, de crew van vrijwilligers alleen 
al bestaat uit veertig fanatiekelin-

gen. Tel daar de aanhang, de pers 
en de delegatie van Wovesto bij 
op en de winkel stond lekker vol. 
Piet van Berkel sprak iedereen toe 
namens de Wereldwinkel. “Het 

moment dreigde dat 
we moesten stoppen, 
maar met behulp van 
Wovesto hebben we 
deze geweldige locatie 
kunnen betrekken. Zo 
kunnen we onze ide-
alen voortzetten. Het 
drijven van eerlijke 
handel en het helpen 
van bijvoorbeeld kof-
fieboeren in Mexico of 
houtsnijders op Bali. 
We hopen dat we hier 

nog lang kunnen blijven zitten, 
want verhuizen kost veel energie!”

Tientallen vrijwilligers staken de 
laatste weken de handen uit de 
mouwen om de winkel piekfijn 
klaar te maken. Ze kregen daarbij 
hulp van Rooise ondernemers als 

Keadin schilderwerken, Bongers en 
Van der Vleuten elektro. Inmiddels 
is de zaak enkele weken open en de 
cijfers zien er goed uit, deelde Adri 
Liefkens met de aanwezigen. “Het 
vertrouwen wordt niet geschaad 
en we gaan het zeker redden. Al 
is het maar door het enorme en-
thousiasme van onze vrijwilligers”, 
voegde hij er aan toe. 

Om de opening officieel te maken 
werd Wovesto directeur Leo 
Overmars naar voren geroepen. 
Mede dankzij hem vond de Wereld-
winkel nieuw onderdak. Hij kreeg de 
eer om met het ophangen van een 
zogenaamde ‘dromenvanger’ de 
zaak te openen. Een dromenvanger 
vangt verkeerde dromen op en zorgt 
ervoor dat de fijne dromen overblij-
ven. Tekenend voor de situatie van 
de Wereldwinkel. Vanaf nu is weer 
tijd voor fijne dromen. 

Tijdens de opening werden ook 
nog enkele kinderen getrakteerd 

op een leuke prijs. Deze kinderen 
wonnen de tekenwedstrijd: Lola 
Jansen, Nora Jansen, Julia Jansen, 
Fenny van Schaijk, Niek Hellegers, 
Jip Schepers, Eva van dijk en Noah 
Smit.

Adrie liefkens (links) en leo overmars openden samen 
de winkel door een dromenvanger op te hangen.

Deze kinderen dansten mee op Peruaanse muziek

Piet van Berkel van de Wereld-
winkel sprak het publiek toe
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Filmtheater Mariëndael pakt ook 
dit jaar fl ink uit
Ook dit jaar gaat Filmtheater Ma-
riëndael weer van start met haar 
vertrouwde filmconcept en enkele 
verrijkingen. 

Het filmtheaterteam van Mariën-
dael, bestaande uit Jef de Schep-
per en Mieke van den Hoek, heeft 
weer een tiental indrukwekkende 
films geselecteerd. Films die zullen 
boeien, van hoge kwaliteit zijn en 
waar de nodige prijzen en onder-
scheidingen aan zijn toegekend. 
Drama’s, comedy’s, romances en 
thrillers zullen de revue passeren. 
Daarnaast is het programma ver-
rijkt met een boek- en filmverge-
lijking en wordt er een heuse film-
dag georganiseerd. Hierover volgt 
nog informatie. 

Het filmtheater in eigen dorp kent 
vele voordelen. Er is gratis par-
keergelegenheid. Er wordt een 
vriendelijke entreeprijs van 4 euro 
gehanteerd en iedere film zal voor-
zien zijn van een korte introductie 
over de filmkeuze.

Na afloop van de films is er de mo-
gelijkheid om gezellig na te pra-
ten in de foyer onder het genot 
van een drankje en een bitterbal. 
Geïnteresseerd? Het is mogelijk 
voor een passe-partout te kiezen 
waarmee je van het hele arrange-
ment kan genieten. De prijs van de 
passe-partout bedraagt 40 euro 
met als voordeel dat bij elke voor-
stelling een introducee gratis mag 
meegenieten. De passe-partouts 
en kaartjes zijn te koop bij Mari-
endael. 

Alle films beginnen om 20:15 en 
zullen plaats vinden op donderda-
gen en vrijdagen. De programme-
ring kunt u vinden op de website 
www.Mariendael.nl

nijnselse onderneming bestaat vandaag 10 jaar

Tegeloutlet maakt mensen blij met tegels

Het is vandaag feest in Tegelland 
en wel bij familie van Erp. Tege-
loutlet van Erp bestaat namelijk 
precies tien jaar. Wat met een 
enkele pallet begon, is inmiddels 
uitgegroeid tot een bloeiende 
business die zich verspreidt over 
het hele land. 

Er heerst een handelsvirus bij fami-
lie van Erp. Iedereen kent de suc-
cesverhalen van het bedrijf TVE 
Sport, gestart door Tiny van Erp, 
Van Erp bouwmaterialen en tegel-
handel Jan van Erp uit Schijndel. 
Eigenlijk is dit nog maar het topje 
van de ijsberg. Vooral de tegel-
handel strekt zich in Brabant veel 
verder uit. Enkele neven en een 
nichtje van Ester van Erp handelen, 

in navolging van Jan van Erp, ook 
al jaren in tegels. Zo is er een be-
drijf in Beneden-Leeuwen en een-
tje in Roosendaal. Tegeloutlet is de 
jongste spruit, maar zeker al vol-
groeid tot een zeer serieuze speler 
op de markt.
“Ik kan niet zeggen dat dit is wat 
ik altijd al heb gewild. Dat het een 
droom was ofzo”, geeft Ester indi-
rect toe dat de tegelhandel nu een-
maal niet de meest romantische 
handel is. “Eigenlijk dacht ik meer 
aan een mooie kledingzaak. Ik was 
op de basisschool al verslaafd aan 
kassa’s. Het liefst speelde ik de 
hele dag winkeltje. Toen ons pa de 
zeefdrukkerij verkocht zochten we 
naar een invulling. Is partijhandel 
in tegels niks? vroeg ik me af. Ik 
ben gaan kijken bij een nicht van 

me en besloot er voor te gaan.” 

De naam Tegeloutlet bleek een 
schot in de roos. Tegenwoor-
dig schieten bedrijfsnamen met 
daarin ‘outlet’ verwerkt als pad-
denstoelen uit de grond. Tegelou-
tlet uit Nijnsel was als eerste. De 
naam trok direct veel extra geïn-
teresseerden. Ester: “In het begin 
kwamen ze uit alle hoeken van 
Nederland. Dat was best apart. 
Nu er meer outletzaken zijn, is dat 
wat minder geworden. Toch zijn 
we veel meer dan alleen een out-
let. Het is echt niet alleen tweede 
keus. Wat mensen niet altijd weten 
is dat we alles - maar dan ook echt 
alles - kunnen leveren. Van hele 
goedkope restpartijen tot de beste 
wand- of vloertegels van gere-
nommeerde merken.” Dat is door 
de jaren heen zo gegroeid, letter-
lijk en figuurlijk. Er werden partijen 
voor interessante prijzen ingekocht 
en verkocht. Er kwam alsmaar bij, 
dus de hal werd te klein. Vandaar 
dat de zaak vijf jaar geleden werd 
uitgebreid naar 1200 m². 

Nog steeds lopen iedere dag klan-
ten de showroom en het magazijn 
in en uit. Het klinkt cliché, maar 
de keuze is reuze bij Tegeloutlet. 
“We proberen zoveel mogelijk aan 
te bieden voor een goede prijs”, 
weet de Nijnselse. “Het is iedere 
keer weer mooi om mensen aan 
hun gewenste tegels te helpen. 
Dat ze blij naar buiten gaan. Of 
dat het allermooiste is? Dat kan ik 
niet zeggen. Ik vind de afwisseling 
erg interessant. Dan weer inkopen, 
dan weer klanten helpen en dan 
weer de boekhouding.” 

Samen met haar ouders en twee 
personeelsleden houdt Ester de 
zaak alweer tien jaar draaiende. Ze 
zorgen er samen voor dat de in- en 
uitvoer van tegels niet stokt. Daar 
klinkt de bel. Weer iemand die Te-
geloutlet heeft weten te vinden…  

Tegeloutlet, 
Handelsweg 14, Sint-Oedenrode, 
0413-479199, 
www.tegeloutlet.nl

ester van erp (l) samen met Gracielle renders-Pepers 
voor de zaak aan de Handelsweg

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  

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

Download nu onze gratis app voor 
iPad en iPhone via de Apple-store.

De Android-versie komt 
beschikbaar in november.

Tai chi & Qigong een goede manier om te ontspannen

We weten allemaal dat ontspan-
nen goed voor ons is, maar nemen 
er niet altijd de tijd voor. Vanaf nu 
kunnen we op een eenvoudige en 
leuke manier leren hoe we moe-
ten ontspannen door middel van 
beweging.
 
We kennen Tai Chi van de Chi-
nese mensen die in parken mooie 
bewegingen maken, die langzaam 
en rustig in elkaar overvloeien. Tai 
Chi is ontstaan vanuit de oosterse 
kunst van de zelfverdediging. Te-
genwoordig wordt het vooral be-

oefend om de gezondheid en de 
ontspanning te verbeteren.
 
In de lessen leer je stapsgewijs hoe 
je makkelijk kunt ontspannen en je 
ademhaling kunt verbeteren. Tai 
Chi is vanwege het zachte karakter 
een goede basis voor iedereen die 
iets aan de gezondheid wil doen of 
op een rustige ontspannen manier 
sportief willen bewegen.
 
De lessen worden geven door Kay 
Aras. In het dagelijkse leven een 
Motivatie trainer & Coach voor 

bedrijven en sporters. Hij geeft hij 
al meer dan 17 jaar met veel ple-
zier Tai Chi & Qigong les. Er wordt 
op een leuke en nuchtere manier 
les gegeven. De rustige bewegin-
gen ontspannen het lichaam en de 
geest. En de oefenstof makkelijk 
en toegankelijk voor iedereen.
 
De lessen vinden vanaf  maan-
dag 19 augustus iedere maandag 
van 19.00 tot 20.00 uur plaats in 
de sportzaal van De Odaschool. 
Kosten € 145,- per halfjaar. Het is 
altijd mogelijk om een proefles te 
volgen.
 
Voor vragen of aanmeldingen 
Kay Aras 0413-840687.
Of kijk voor meer info op: 
www.dewegvandecirkel.nl

advertorial

www.verkeersschoolschellekens.n l

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

 Kiki Mettler
1ste keer GESLAAGD

GEFELICITEERD

ZONNEBLOEMEN 
10 STUKS 

LELIES PER BOS
€ 4,95

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

www.tuincentrumbrekelmans.nl

€ 3,50

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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KWF start collecteweek op 2 september 2013

Grootste collecte ooit blijft nodig

Op maandag 2 september gaat 
de grootste collecte van Ne-
derland weer van start.  In deze 
week staan 100.000 vrijwilligers 
op tegen kanker om zoveel mo-
gelijk geld op te halen. Een enor-
me operatie die van levensbelang 
is. Immers hoe meer collectanten 
geld inzamelen, hoe groter de 
opbrengst is en hoe meer geld er 
is voor onderzoek en meer gene-
zing.
 
Kanker is een vreselijke ziekte die 
ons allemaal raakt. Eén op de drie 
Nederlanders krijgt gedurende 
zijn leven kanker, per jaar ruim 
91 duizend mensen. Er sterven 
jaarlijks bijna 42 duizend mensen 
als gevolg van kanker. De ziekte 
is hiermee doodsoorzaak nummer 
één in Nederland.

Miljoenen mensen delen een 
droom: een wereld waarin kanker 
niet langer een dodelijke ziekte 
is. Wat zou het mooi zijn als deze 
droom uitkomt. We doen er alles 

aan dit waar te maken. Wereld-
wijd werken wetenschappers naar 
die dag toe. Zo snel als zij kunnen. 
Zo snel als wij hen in staat stellen. 
We kunnen kanker onder controle 
krijgen. Wij willen niet accepteren 
dat er zoveel mensen aan kanker 
lijden en er al te vaak aan over-
lijden. Ons doel: Minder kanker, 
meer genezing en een betere 
kwaliteit van leven voor kanker-
patiënten. Sta daarom vandaag 
nog op en help mee in de strijd 
tegen kanker .

De collectant van KWF Kanker-
bestrijding komt in de week van 
maandag 2 t/m 7 september weer 
bij u aan de deur. Elke collectant 
kan zich legitimeren. KWF Kan-
kerbestrijding is te herkennen aan 
het rood-wit-blauwe logo met de 
krab en aan het Keurmerk van het 
Centraal Bureau Fondsenwerving. 
Wie de collectant mist, kan een 
gift doneren in de collectebusjes 
die in bijna elke winkel staan.

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

Rietveld bestratingen Rietveld bestratingen, 
het bestratingsbedrijf 

dat zich
onderscheidt door 

vakmanschap.

Componistenlaan 3
5491 LB  Sint-Oedenrode

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

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

bedrijfspleinen, opritten en reparaties

Janus Smetsers was erg handig en 
bovendien zeer creatief met hout. 
Door de buurt aan de Ollandseweg 
werd hij ingeschakeld als klusjes-
man. Iedereen maakte gretig ge-
bruik van Janus die daarnaast de 
kunde onder de knie had om speel-
goed van hout te maken. Op een 
gegeven moment liepen de kinde-
ren in de buurt allemaal met een 
bolderkar of kruiwagen van Janus. 
‘Waarom begin je geen zagerij?’ 
werd hem gevraagd. Dat vond Ja-
nus een goed idee….

Nu, precies vijftig jaar later, zet de 
familie Smetsers het verhaal nog 
steeds door. Precies op dezelfde 
plek als waar Janus ooit begon, zijn 
zoons Ad en Toon en kleinzoons 
René en Bart iedere dag in de weer 
met hout. Zaterdag 7 september 
vieren ze een jubileumfeest op het 
terrein waarop iedere steen en ieder 
gebouw een verhaal verteld. Smet-
sers is een echt familiebedrijf en 
daar zijn ze trots op.

Ad weet nog piekfijn te vertellen 

over de eerste jaren van het bedrijf. 
Over de tijd dat zijn vader het aan-
durfde om voor zichzelf te begin-
nen. Samen met een compagnon, 
Gerard van der Zanden. Ad: “Het 
voordeel was dat ons pa al enkele 
machines in zijn bezit had, waar-
onder een cirkelzaag. Daardoor kon 
hij zo aan de slag. In die tijd zaagden 
ze vooral geriefhout, dus er werden 
planken gezaagd uit bijvoorbeeld 
canidassen. Later werd dat eiken-
hout. Eind jaren zestig kozen veel 
bouwvakkers er voor om boer te 
worden. Dat leverde extra werk op, 
want er moesten ontzettend veel 
kalverboxen worden gemaakt. Die 
waren destijds nog van hout.” Tien 
jaar lang werkten Smetsers en Van 
der Zanden samen, tot dat de laat-
ste er mee stopte. Dat was het mo-
ment dat Ad mee het bedrijf in stap-
te. Hij was inmiddels oud genoeg. 
Ook Toon volgde, 1,5 jaar later. Zo 
stonden ze plotseling met drieën 
aan het roer. Het was het moment 
van een kleine ommezwaai. Familie 
Smetsers ging zich meer in de hout-
handel verdiepen.

In Sint-Oedenrode en kort daar-
omheen was Smetsers al aardig 
bekend, maar vanaf midden jaren 
zeventig en twee decennia daarna 
leerde heel de wijde regio het bedrijf 
kennen. “De tuinhouthandel kwam 
eind jaren zeventig opzetten. We 
waren er als één van de eerste bij en 
maakten schuttingen en bijgebouw-

tjes voor in de tuin. Voor wat betreft 
speeltoestellen hadden we ook een 
vooruitziende blik”, vervolgt Ad. 
“Begin jaren negentig liepen we 
voor op de bouwmarkten door het 
maken en verkopen van speeltoe-
stellen. Dat was echt heel populair. 
Nu zie je in iedere bouwmarkt pak-
ketten kant en klaar liggen. Daarom 
proberen we weer op andere gebie-
den vooruitstrevend te zijn. Het is 
constant opletten. De markt in de 

gaten houden en dingen uitprobe-
ren, creatief zijn is belangrijk.” 

Sinds enkele jaren denkt ook René 
Smetsers (zoon van Ad, 32 jaar) 
mee over de koers van het bedrijf. 
Net als zijn vader, ome Toon en neef 
Bart (zoon van Toon, 25 jaar) is hij 
iedere dag op de zaak aanwezig 

om er samen met 110% inzet voor 
te zorgen dat Smetsers Houthandel 
mee blijft tellen. “Toen ik wat jonger 
was, dacht ik; wil ik dit wel?” zegt 
René eerlijk. “Maar in de loop van 
jaren is het zo gegroeid. Het is echt 
mooi om er met zijn allen iedere dag 
weer voor te gaan. We hebben een 
bijzonder bedrijf met veelal Ollandse 
werknemers. Onze kracht is dat we 
een team hebben met  timmerlieden 
en machinale houtbewerkers die al-

les kunnen maken. Deze vakbekwa-
me, gemotiveerde mannen hebben 
een groot aandeel in het succes van 
onze onderneming. Bovendien heb-
ben we alles op voorraad liggen. 
Mensen kunnen het hout hier voelen 
en ruiken. Zoeken ze iets specifieks? 
Dan helpen we ze daarbij. Soms ko-
men ze met een idee of een schets 
en dan maken wij het voor ze.” Vol-
gens René wordt tegenwoordig veel 
gewerkt met Douglas hout. Een iets 
goedkoper alternatief voor eiken-
hout. Smetsers maakt al een jaar of 
tien prachtige bouwwerken van deze 
houtsoort. Ook nu telt weer dat het 
Ollandse bedrijf één van de eerste 
was die dat signaleerde. Langzaam-
aan volgen steeds meer houtbedrij-
ven dit voorbeeld.

De familie Smetsers blijft daar heel 
nuchter onder. Dag en nacht zijn 
de heren met het bedrijf bezig. Wat 
begon met het maken van kinder-
speelgoed is door de tientallen jaren 
heen uitgegroeid tot een enorme 
houthandel die tot ver in Nederland 
doordringt. Smetsers Houthandel 
kan interessante en grote partijen 
hout leveren. Niet alleen voor tuinen, 
maar ook aan allerlei sectoren waar-
onder pallet- en verpakkingsindus-
trie, interieurbouw, woningbouw en 
de recreatieve sector, zoals festivals 
en speeltuinen. Daarnaast komen 
veel particulieren over de vloer om 
geholpen te worden met de inrich-
ting van hun tuin of wanneer ze an-
dere ideeën hebben. “De handel met 
de klant vind ik nog steeds het mooi-
ste”, geeft Ad toe. “Mensen komen 
hier binnen met een idee en daarna 
komen we een prijs overeen en is er 
een plan van aanpak.”

De trouwe hoofdsponsor van voet-
balclub Ollandia wil het vijftigjarig 
jubileum graag met zoveel mogelijk 
mensen vieren. Volgende week za-
terdag is het zover. Dan gooit het 
bedrijf haar deuren open. Eerst voor 
een inloopmiddag tussen 14.00 en 
16.00 uur. Iedereen is welkom om 
dan een kijkje te komen nemen 
binnen de muren van Smetsers 
Houthandel. Wat gebeurt er iedere 
dag? Wat doet het bedrijf precies? 
Ad, Toon, René, Bart en de mede-
werkers geven graag een kijkje in 
de keuken. In de avond is het tijd 
voor een feestje met genodigden. 
De hele familie Smetsers heet u van 
harte welkom!

Smetsers Houthandel viert vijftigjarig jubileum

Een echte Smetsers houdt van hout

“MenSen Kunnen Hier Het 
Hout voelen en ruiKen.”

Morgen kan
    altijd beter

Peter Hulsen

•Bedrijfsovername

•Bedrijfsoptimalisatie

•Bancaire begeleiding

•Management coaching

•Ondernemersplannen

•Belastingadvies

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

Maak een afspraak 
voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek

www.nieuwenhof-hulsen.nl

Bedrijfskundig Bancair Belastingadvies

23
19

6
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ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

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

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

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

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

Heuvel 17    
5492 AC Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 479322   
www.demooirooikrant.nl

Woensdag 2 maart 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND
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Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

Deze enveloppe met 
waardebonnen wordt 
u aangeboden door de 

Rooise weekmarkt

De markt in Sint-Oedenrode
waar kwaliteit gewoon is

Af te halen 
bij de marktbakker 
op de weekmarkt

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

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

Antwan Kuis

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

Marielle 40 jaar
Groetjes van C.R.R.M.W.A.

Op 8 sept. hoopt ons mam 
Net van Zandvoort-Vissers 

haar 100ste verjaardag te vieren.

Kinderen, klein- 
en achterkleinkinderen

Odendael, afdeling Madelief 

Saar
23-08-2013

Wij zijn erg blij 
met de geboorte van

Dochter van
Gijs Withoos en Ires Timmers

Tartwijck 94
5491 EM Sint-Oedenrode

Sophie
20-08-2013

Trots en blij verwelkomen wij 
onze kleindochter

Dochter van 
Laura en Patrick van Rijn

Kleindochter van 
Kees en Liesbeth Klerkx
Bunnerveenseweg 27

9321 VZ Peize

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Hoe bereikt u uw klanten?       
Wij schrijven uw boodschap

GARAGE-SALE

op 31 augustus 
en 1 september

van 10.00-17.00 uur

Tartwijck 80, Sint-Oedenrode

Winnaars vakantiefotowedstrijd

De jury heeft niet alleen zitten 
zweten door het mooie weer, maar 
ook om de beste foto's te kiezen. 
Eigenlijk kwamen alle foto's in 
aanmerking om te winnen. Toch 
moesten er drie door de commis-
sie komen. Dat zijn uiteindelijk 
onderstaande foto's geworden. 

De makers kunnen komende vrij-
dagmiddag tussen 12.00 en 16.00 
uur een leuke verrassing op ko-
men halen! Iedereen bedankt voor 
het inzenden. Tot volgend jaar!

foto1: Deze foto van Ad de Beer is 
in de prijzen gevallen. We gaven 

al aan dat een foto met DeMooi-
RooiKrant op een bijzondere plek 
extra punten zou krijgen. Deze 
man zit zo tevreden een krantje 
te lezen en zo pontificaal met De-
MooiRooiKrant in beeld dat je bij-
na zou zeggen dat het in Rooi is....

foto 2: Familie van den Boomen 
maakte dit plaatje van hun konijn 
Kiko. Dat ook een konijn soms aan 
vakantie toe is, blijkt uit deze foto.

foto 3: Geen MooiRooiKrant in de 
buurt op deze foto. Of het moet 
zijn dat hij onder het kleed ligt. 
Toch is het een bijzonder plaatje 
van familie van Peperstraten te 
Liempde. Hoe hebben ze dit toch 
voor elkaar gekregen? De jury 
vond dit een terechte winnaar.

Op zoek naar de neije - Tip 1
Beste papbuiken 
en papbuikinnen. 
Ja hoor, het is weer 
zover, de Kermis 
loopt zachtjes 
naar de laatste 
uurtjes toe, en dan 

kondigt zich het volgende grootse 
feest weer aan. En de Prinskeuze-
commissie is er wederom in ge-
slaagd om ook dit komend seizoen 
een nieuwe Hoogheid te vinden 
met een Adjudant. Ze hebben zelfs 
al dusdanig vergaderd dat de eer-

ste tip weer naar buiten gebracht 
mag worden. Ik onthoud u deze 
dus niet, komt ie:

TIP 1
Ze houwe van een 
goei fi sje.
Dit komt bekend voor, volgens mij 
hielden onze vorige Prinsen ook 
wel van een goei fisje, dus helaas 
beste mensen, ik kan u hier niet 
veel mee verder helpen.

Maar denkt u het te weten, of hebt 
u links of rechts al iets verdachts 
gezien rond een of ander optrekje?
Misschien bent u dan wellicht de 
eerste, en kunt u de oplossing ver-
sturen naar de voorzitter van de 
Prinskeuzecommissie: Frans Ha-
braken, Vresselseweg 39, 5491PA 
Sint-Oedenrode.
Mailen mag natuurlijk ook: habra-
kenf@hetnet.nl
Natuurlijk hoopt ook deze neije op 
veel jagers in Papgat, wanneer ie-
mand van u dit graag wil coördine-

ren dan wil ik graag een oproepje 
plaatsen in mijn wekelijks stukje in 
de media over de neije.
Er zijn wel regels verbonden aan 
dit spel, want wanneer u serieus 
denkt te weten wie die neije is, 
dan vertel het aub aan niemand, 
stuur alleen uw oplossing in naar 
bovenstaand adres.  Verder is het 
niet toegestaan om tijdens het ja-
gen de rotondes links om te gaan, 
de snelheidsbeperkingen te over-
schrijden, met auto’s te jagen door 
bossen na zonsondergang. Wel is 

toegestaan, bewaken van huizen 
van eventuele kandidaten, heel 
veel leut en gein, en op z’n tijd een 
lekker drankje na een wel-/of niet 
geslaagde jachtavond ! MÉT Prins-
keuzecommissie natuurlijk !

‘like’ ons op facebook ‘carnaval 
papgat’ en laat een berichtje ach-
ter !

Ik wens u alleen een prachtig sei-
zoen toe met veel plezier, op naar 
11-11 !!



Woensdag 28 augustus 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe10 

Geldig t/m 19 mei 2013 of zolang de voorraad strekt.

Lancôme  
Mascara’s
elke variant.

kortinG
25%

2013

Beste Drogist
van Nederland

Kneipp douche
alle soorten 

van € 5,07 
voor € 2,99

Noa
eau de toilette, 30 ml  

van € 34,99 
voor € 19,95

Sculpture, 
eau de toilette, 100 ml 
  van € 63,04 

voor € 19,95

Collistar douche 
Benesserre dei sensi  

normaal € 18,10 
nu met 25% korting

Lancaster 
Eau de Lancaster douche/body  

van € 8,50 
voor € 5,95

Lancôme 
alle mascara’s 

van € 31,00 
voor € 19.95

Heropening 
van de winkel 
donderdag 29 augustus, 10.00 uur
De acties zijn geldig op 29, 30 en 31 augustus 2013

Bij besteding vanaf € 10,- 
krijgen de eerste 100 klanten 

een prachtige 
goodiebag kado.

Voor iedere klant wacht een leuke attentie* 
op een van deze drie feestelijke dagen.

*Eén per klant, zolang de voorraad strekt.

Op donderdag 29 augustus: 
nagels lakken door het merk ESSIE

Op zaterdag 31 augustus: 
huid- en make-upadvies door promotrice van het merk CLARINS

Nieuw in ons assortiment:
• Jimmy Choo
• Versace
• Trussardi
• De nieuwe lijn Wood van Dsquared
• Janzen
Tijdens de openingsdagen en de gehele maand september 

het 2e product van het merk Janzen, 50% korting.

Drogisterij en parfumerie
van der Linden

Heuvel 2, 5492 AD Sint-Oedenrode telefoon: 0413-472404
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Nu extra lage rente op een 
SNS Hypotheek met NHG
Ga je een huis kopen of wil je je hypotheek 
oversluiten? Kies dan voor een hypotheek 
met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
Daarmee heb je extra zekerheid en krijg 
je een aantrekkelijke, lagere rente. En als 
je voor 1 oktober 2013 een SNS Hypotheek 
met NHG aanvraagt, krijg je ook nog eens 
extra korting. De korting geldt voor alle 
rentevaste periodes. Een SNS Adviseur 

berekent graag je voordeel en adviseert je 
uitgebreid welke hypotheek het beste bij je 
past. Wil je weten of je in aanmerking komt 
voor een hypotheek met NHG? En wil jij ook 
pro� teren van de extra lage rente op een 
SNS Hypotheek met NHG? Maak dan nu een 
afspraak met een SNS Adviseur. Het eerste 
gesprek is gratis! Bel 0900 - 18 50 of ga naar 
een SNS Winkel bij jou in de buurt. 

Gratis
1e gesprek

Hoofdstraat 109
5481 AD Schijndel

opening boerderijwinkel 'ons thuis'

Weekend van het varken

Op zondag 15 september 2013 
is het weer zover: het Weekend 
van het Varken! Op verschillende 
plaatsen in Nederland kun je var-
kens kijken én vragen stellen aan 
varkenshouders. Bovendien wor-
den er allerlei activiteiten georga-
niseerd. Kortom een uitje voor het 
hele gezin! 

Op 15 september ben je van harte 
welkom bij familie van den Berk-
mortel. Bij Berkmortel Breeding 
worden biggetjes geboren. Ze 
blijven 4 weken bij de moeder en 
gaan daarna naar de speenbiggen 
opvang. Broers en zussen blijven 
zoveel mogelijk bij elkaar, omdat 
ze de gezondheid van de die-
ren erg belangrijk vinden. Op het 
vleesvarkensbedrijf groeien de big-

gen op tot grote varkens. Er is een 
nieuwe stal, met een brijvoerkeu-
ken waar ze restproducten uit de 
humane industrie verwerken. Dit 
is gezond voer voor de varkens en 
goed voor het milieu, het wordt nu 
immers geen afvalstroom.

Tijdens deze dag zal de boerderij-
winkel “Ons Thuis” van Puur Bra-
bant worden geopend.  Wil jij we-
ten hoe een modern varkensbedrijf 
eruitziet? Of heb je vragen over 
varkens? Bezoek dan de 7e editie 
van het Weekend van het Varken. 
Daarnaast is er bij familie van den 
Berkmortel van alles te beleven, 
zoals:

-  Opening boerderijwinkel “Ons 
Thuis” van Puur Brabant

-  Uitleg over voer en gezondheid 
van de varkens

- Optreden van de feestband
- Prijsvraag: Raad het gewicht
- Schilderen voor de kinderen
- Glijden in de maisbak
- Kleine biggetjes knuffelen
- Kijkje nemen in de stal
-  En natuurlijk wordt er ook voor 

een hapje en een drankje gezorgd.

De openingstijden voor het Week-
end van het Varken: vanaf 10.00 
uur.

Je bent van harte welkom op zon-
dag 15 september bij:
Familie van den Berkmortel, 
Houtsestraat 26, 
5492 TM Sint Oedenrode, 
www.berkmortel.eu

ONDERNEMEND
ROOI Ondernemend Rooi

Met wat voor bijzonder project is een 
bedrijf bezig? Wat zijn de dagelijkse 
bezigheden? Hoe lost een ondernemer 
een bepaalde situatie op of wat zijn de 
nieuwe plannen? Rooi is ondernemend 

en ondernemers willen zo nu en dan best eens iets kwijt over hun 
dagelijkse beslommeringen. Daarom deze rubriek: ondernemend 
Rooi. Deze week zijn we op bezoek gegaan bij Aben Reclame. 
Het bedrijf bestickerde een wel heel bijzondere bus.

Deze bus op de foto is 
bijzonder omdat het een 
duurzaam elektronisch 
voertuig is. Hij is het ei-
gendom van het bedrijf 
Ecotap uit Boxtel. “Zij 
hebben ons benaderd 
om de bus helemaal in te 
pakken”, vertelt Jeroen 
Philipse van Aben Re-
clame. “Ze gaan de bus 
gebruiken voor promoti-

onele doeleinden in het hele land en de wens is dat meteen zicht-
baar moet zijn wat het bedrijf doet. Het is nu duidelijk dat Ecotap 
oplaadzuilen levert. Wij hebben dit ontwerp gemaakt en na goed-
keuring mochten we de bus bestickeren. Het inpakken van auto’s 
of grotere voertuigen is een specialiteit van ons.”
Het inpakken van een dergelijk groot voertuig is een pittige en 
zeer precieze klus. “We wilden niet dat er veel naden zichtbaar 
zouden zijn”, vervolgt Jeroen. “Normaal worden de stickers van 
boven naar beneden aangebracht, maar juist dan zie je meer na-
den. Daarom hebben we gekozen voor drie lange banen van tien 
meter lang. Met twee personen moet je die er op plakken, anders 
gaat het niet goed. Uiteindelijk is het goed gelukt. We zijn blij met 
het resultaat. Wellicht zie je hem nog wel een keer ergens voorbij 
rijden.” Hoewel Jeroen het graag had gewild is het stickermate-
riaal nog niet gemaakt van duurzaam materiaal. Dat zit er wel 
aan te komen. Jeroen: “Binnenkort kunnen we PVC vrije stickers 
leveren en gaan we werken met ‘groene’ inkt. Ook wij willen ons 
graag duurzaam gaan inzetten. Dat vinden we erg belangrijk.”
Heeft u ook iets bijzonders te melden over uw bedrijf? Meld het 
dan aan via 0413-479322 of mail naar redactie@demooirooikrant.
nl. We komen graag bij u langs om er een item van te maken.
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lips Advocatuur en Mediation verhuist van Borchmolendijk naar Philippusstraat

Al dertig jaar gaan voor de beste oplossing, voor alle partijen

Het is zo vertrouwd dat het bijna 
niet meer opvalt, maar Bart Lips, 
Advocaat en Mediator, voert deze 
maand alweer dertig jaar zijn prak-
tijk in Sint-Oedenrode. Het kan-
toor bevond zich op verschillende 
plekken in het centrum. Vanaf 
maandag 26 augustus houdt Bart 
Lips spreekuur in een nieuwe lo-

catie, bij het pand van Elan aan de 
Philippusstraat. De beste hulp en 
het voornaamste advies vindt u 
dus dichtbij huis. 

Eerder werkte Lips samen met 
andere advocaten, de laatste ja-
ren met Kehrens en Snoeks. Toen 
hielden ze gedrieën spreekuur in 

Best en in Rooi. Kehrens Snoeks 
staat voortaan op eigen benen. 
Ook Lips is weer zelfstandig, zoals 
hij in 1983 is begonnen. Nu met 
een kantoor aan huis in Oirschot 
en dus met een dependance in 
Sint-Oedenrode.  Advocaat Bart 
Lips is een vakman. Een vrien-
delijke professional die het beste 
voor heeft met beide partijen. Hij 
gaat zeker niet over lijken en wil 
voor iedereen de beste oplossing. 
Vandaar dat hij zich profileert als 
iemand die mediation hoog in het 
vaandel heeft. Sterker nog, het is 
volgens hem in veel gevallen dé 
oplossing. “Ik ben gespecialiseerd 
in mediation”, begint de jubileren-
de advocaat. “Al geruime tijd ben 
ik docent op dat gebied. Nu is de 
zogenaamde “Overlegscheiding” 
daar nog bij gekomen. Vanaf het 
begin ben ik ook enthousiast over 
deze vorm. Het vereist een nauwe 
samenwerking tussen advocaten, 
een coach en een neutrale financi-
eel deskundige met één gezamen-
lijk doel: mensen echt verder te 
helpen. Niemand heeft er iets aan 
als een conflict jaren door moddert 
en enorm veel geld kost. Ik zeg niet 

dat de overlegscheiding een won-
dermiddel is, maar de slagingskans 
is wel zeer hoog, maar liefst 90%. 
Het team van helpers is daarin heel 
belangrijk. De specialisten commit-
teren zich. Ze beloven elkaar om 
de mensen tot een goede overeen-
komst te begeleiden. Lukt dat on-
verhoopt niet, dan wordt het team 
ontbonden en mag geen van de 
teamleden meer voor een van de 
partijen werken. Ieder lid van het 
team is dan ook extra gemotiveerd 
om de zaak goed op te lossen.”

Lips weet waarover hij praat. Al-
leen al in Rooi heeft hij honderden 
mensen geholpen. Niet alleen bij 
relationele kwesties, maar ook tij-
dens crisissen op het werk want 
ook arbeidsrecht is een specialisme 
van hem. Al dertig jaar bewijst Lips 
dat hij een zorgvuldig en betrok-
ken steunpilaar is. Betrokkenheid 
betekent overigens niet dat de cli-
ent een persoon aantreft die naar 
de mond praat maar wel iemand 
die goed luistert en de echte belan-
gen nauwlettend in het oog houdt. 

Lips: “Met echte belangen bedoel 
ik bijvoorbeeld de verhouding met 
de kinderen ná de scheiding, het 
voortbestaan van het familiebe-
drijf, het voorkomen van onnodige 
escalatie door toepassing van me-
diationtechnieken etc. Deze hele 
aanpak, zeg maar levenshouding, 
wordt ingezet, zowel in mediations 
als wel bij (overleg) scheidingen en 
arbeidsgeschillen.”

Vanaf nu houdt Lips iedere maan-
dag en donderdag van 17.00 tot 
18.00 uur spreekuur aan de Phi-
lippusstraat in Sint-Oedenrode. 
Het is een gratis spreekuur. Lips 
was in 1983, toen ook al in Rooi, 
de eerste die het spreekuur gratis 
maakte. “Zie dat als een stukje 
service, want ik wil graag wat voor 
de gemeenschap doen”, nodigt de 
advocaat uit.

Lips Advocatuur & Mediation, 
Philippusstraat 1b, 
0413-477444, 
www.lipsadvocatuur.nl

Bart lips voor zijn nieuwe kantoor aan de Philippusstraat in Sint-oedenrode

advertorial

Wilgenvlechtwerk in de bibliotheek

In de vitrines in de bibliotheek 
in Sint-Oedenrode is momenteel 
wilgenvlechtwerk van Ton  
Kooijmans en Jos van Aarle te 
zien. De manden en andere werk-
stukken, waaronder bijenkorven, 
zijn te bezichtigen tijdens ope-
ningsuren van de bibliotheek.

Al sinds de 18e eeuw wordt er in 
de Familie Kooijmans uit Schijndel 
gevlochten. De mandenvlechterij 
is in de jaren zeventig opgeheven, 
omdat die niet lonend meer was. 

Ton Kooijmans maakt voor de lief-
hebberij nog allerlei soorten man-
den en sier- en gebruiksartikelen. 
Hij is ook een vakbekwaam stoe-
lenmatter. In de wintermaanden 
geeft hij op zaterdagochtenden 
een ‘Vlechtcursus voor beginners’ 
in de blokhut van het Heempark te 
Schijndel.

Járen geleden heeft Jos van Aar-
le eens zo’n cursus gevolgd bij 
Ton. Daarna is hij zoveel mogelijk 
gaan lezen over het vlechten van 

wilgenteen en hij ontdekte daar-
bij dat er érg veel verschillende 
werkstukken gemaakt kunnen 
worden. Grote zware matten om 
zeedijken te verstevigen, tuinaf-
scheidingen, luchtballonmanden, 
allerlei vormen van transport en 
bewaarmanden, vis- en rattenfui-
ken, poppenwagens, babywiegen, 
maar ook kleine voorwerpen als 
rammelaars, brievenmandjes, pen-
nenbakjes, bloemen en diverse 
siervoorwerpen. In een museum 
ligt een mandje, zó klein, dat het 
alleen met een loep als zodanig te 
herkennen is. 

Aanvankelijk had Jos het meeste 
belangstelling voor het maken van  
traditionele gebruiksmanden op 
authentieke wijze. Tegenwoordig 
maakt hij veelal kleine werkstuk-
ken.
Het geeft hem een goed gevoel en 
veel voldoening om met een mini-
mum aan gereedschappen, van na-
tuurlijke materialen iets te maken. 
Vanaf november a.s. zijn er weer 
vlechtcursussen voor beginners. 
Opgeven kan bij Ton Kooijmans, 
tel. 073-5476496. 19 augustus 
t/m 27 oktober 2013 Openingstij-
den: maandag en woensdag 14.00 
– 17.30 uur, vrijdag 14.00 – 20.00 
uur, zaterdag 10.00 – 13.00 uur.

Vanaf 3 september gaan de groepslessen weer van start.
 

Pilates- Yoga- Cesar groepslessen.
Je krijgt een mix van oefeningen vanuit de oefentherapie Cesar, pilates, en 

yoga en adem- en ontspanningstherapie , die je  uitnodigt vooral je lichaam te 
voelen en te genieten van de beweging! Dit zal de stroming van energie in je 

lichaam stimuleren waardoor je vitaliteit, kracht en souplesse zullen verbeteren.

 Verder kunt u ook terecht voor 
individuele begeleiding op het gebied van

-Rug en nekklachten
-Begeleiding tijdens en/ of na de zwangerschap
-Ademhalings en ontspanningstherapie
-Bekkenbodemtraining
-Houdingscorrecties

 
We leren u wat u zelf kan doen om klachten te verminderen en voorkomen.

 
U kunt bij ons binnen 2 werkdagen terecht, ook zonder verwijzing.

 
Voor meer informatie:

 
Cesar Oefentherapie

Ollandseweg 86. 5491 XC Sint-Oedenrode
0413-476563

www.cesaroefentherapie-sintoedenrode.nl

06 514 114 77               www.keadin.nl

Thuis feesten?
Verhuur van o.a.:
Biertaps
Partytenten
Bartafels en krukken
Servies/bestek/glaswerk

     0413-474051 Enz.
 Partyverhuur + drankenhandel

    de Leijer
                               www.partyservicedeleijer.nl                       

Wollerich weer dupe van vandalisme

Iedere keer weer tijdens carnaval 
of kermis wordt restaurant Wol-
lerich de dupe van vandalisme. 
Zo ook weer afgelopen dagen. 
Zowel in de nacht van zondag 

op maandag als in de nacht van 
maandag op dinsdag bezochten 
vandalen de tuin aan de achter-
kant van de eetgelegenheid.

Volgens eigenaar Gerard Wolle-
rich was dit de druppel. “Het is 
niet normaal wat ze gedaan heb-
ben”, treurt hij. “Lampen kapot 
gemaakt, fietsen en verkeers-
borden over de heg gegooid, 
planten vertrapt en bloempotten 
omgegooid. Dit gebeurt altijd tij-
dens carnaval of kermis. Nu is de 
maat vol. Vanaf komende carna-
val komt er een groot hek om het 
gebouw. Dat heb ik zeven jaar 
geleden ook al eens gedaan. Dat 
hielp goed.” Vanavond, de laat-
ste avond van de kermis, wordt 
alles extra scherp in de gaten 
gehouden. Heeft u iets gezien 
of weet u wie dit gedaan heeft? 
Meld dit dan bij de politie: 0900-
8844 
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“nne goeie bizzem in hauws hebbe.
Een goede huisvrouw zijn
Uit: Brabantse spreekwoorden 
van Hein Mandos BRABANTSE SPREUKEN

 Martinuskerk weer onder de pannen

Kunnen
eindelijk de

pannen binnen
weer in
de kast

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:
Bert van de Ven

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Yvonne de Wit, 

Tartwijck 25
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Wat is wijsheid
mijn Bourgondische stijl
wordt soms langzaam in stilte 
maar ook in rumoer gelucht

zo hoort het ook:
waarom zou ik
het genot verwijten
als de schaduw 
ook wordt bevrucht

je moet gedrag veranderen
zeggen wijze mensen,
alles met mate,
zei een filosoof, 
een eeuwigheid terug

hij kan de pot op

ook hij heeft de aarde
na overdadig denken
en warrige wenken,

overeenkomstig het lot
als sterfelijk mens verlaten

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
073- 544 1400 of 073- 5441415.
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 073-5441400
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 472154
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-83598124
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn de Meierij
Odendael 3, tel. 073-5441400
Welzijn De Meierij is telefonisch 
bereikbaar Maandag t/m donderdag:  
8.30-12.30uur en 13.00-17.00uur
Vrijdag: 9.00-11.00uur
Voor vragen aan het vrijwilligerss-
teunpunt, steunpunt mantelzorg, 
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijndemeierij.nl
info@welzijndemeierij.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/
Bernhoven Diagnostisch Centrum  
Postbus 707
5400 AS Uden
Tel.: 0413 - 40 30 00 
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)
Voedselbank Sint-Oedenrode-Boxtel 
tel. 478617 of 472824.

als sterfelijk mens verlaten

Als we ooit terug in de tijd kunnen reizen, 
waarom worden we dan nog niet bezocht door 

mensen uit de toekomst?  

JAAR
Toen Janus Smetsers in 1963 

startte met de handel in hout en 
het zagen van bomen voor 

boeren uit Sint-Oedenrode en 
omstreken kon hij niet 

vermoeden dat zijn bedrijf ooit 
haar 50-jarig jubileum zou vieren.

Anno 2013, 3 generaties verder; 
is het ons gegund om met trots 

terug te kijken op deze prachtige 
periode van ons familiebedrijf.

JAAR

Toen Janus Smetsers in 1963 
startte met de handel in hout en het 

zagen van bomen voor boeren uit
 Sint-Oedenrode en omstreken kon hij 

niet vermoeden dat zijn bedrijf ooit haar 
50-jarig jublileum zou vieren. 

Anno 2013, 3 generaties verder, 
is het ons gegund om met trots terug te 
kijken op deze prachtige periode van 

ons familiebedrijf.

Op 7 september 2013 staan wij op 
feestelijke wijze stil bij deze mijlpaal.
Samen met familie en medewerkers

willen wij dit jubileum vieren en
stellen uw komst daarbij erg op prijs.

Graag uw komst bevestigen
voor 20 augustus 2013

E-mail: smetsers50jaar@hotmail.com

Programma:
. 14.00 - 16.00 uur:  opendag voor belangstellenden
. 17.00 - 20.00 uur:  bijeenkomst voor genodigden
. 20.30 - 01.30 uur:  feestavond voor genodigden,
                                familie en vrienden.

Met vriendelijke groet,

Ad Smetsers                                               Toon Smetsers

            

         Ollandseweg 134   5491XC   Sint-Oedenrode

Op 7 september 2013 
staan wij op feestelijke 

wijze stil bij 
deze mijlpaal.

Programma:
. 14.00 - 16.00 uur   Open dag voor belangstellenden
.   17.00 - 20.00 uur  Gelegenheid voor felicitaties

Ad Smetsers Toon Smetsers

Met vriendelijke groet,

Toen Janus Smetsers in 1963 
startte met de handel in hout en 

het zagen van bomen voor 
boeren uit Sint-Oedenrode en 

omstreken kon hij niet 
vermoeden dat zijn bedrijf ooit 

50-jarig jubileum zou vieren.

Anno 2013, 3 generaties verder; 
is het ons gegund om met trots 

terug te kijken op deze prachtige 
periode van ons familiebedrijf.

Programma:

Toen Janus Smetsers in 
startte met de handel in hout en 

het zagen van bomen voor 
boeren uit Sint-Oedenrode en 

omstreken kon hij niet 
vermoeden dat zijn bedrijf ooit 

50-jarig jubileum

Anno 2013, 
is het ons gegund om met trots 

terug te kijken op deze 
periode

Programma:

Puzzel je stuk met
van wie is dit puzzelstuk?
Deze puzzel wordt u aangeboden
door Albert Heijn Sint-Oedenrode
Stuur de oplossing in en win een 
goed gevulde boodschappentas: 
redactie@demooirooikrant.nl

Oplossing vorige week:  
HEALTHCITY / BASIC-FIT

DINY PENNINGS 
TUINSTRAAT 2A ROSMALEN
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

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

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

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

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

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   
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G Y M J Q E N P Y R F O G D F H 
O E M A Q O V E P I E W I U V D 
N O M I C R E X H G A G E E K F 
G P L A S T U I T O E O A H L F 
H P P I E O E A E K C N R I U L 
E E A S I O E Z R D I T X T I I 
B R O M G E L U I D N S U I T E 
Q H G R S T I U H C S P I U Z R 
C U N U T D H P E Y P R Z L F E 
L I I E O N A S D N U U M F L F 
G D F B E G M H A G I I I N A L 
D I U R K R E V O T T T D E P U 
H L E D E R H U I D S W E D U I 
T I U L S F A E F D E E T N I T 
D E W H S D T I U L F M O O T S 
R H T I U P S E N I O R E H Q E  

 
Zoek de volgende woorden: 

zuipschuit, ontspruit, opperhuid, gekruid, flierefluit, flapuit,  
dierenhuid, bromgeluid, kluit, inspuit, stoomfluit, afsluit,  
heroinespuit, hondenfluit, plastuit, toverkruid, lederhuid,  

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

 
Zoek de volgende woorden: 

zuipschuit, ontspruit, opperhuid, gekruid, flierefluit, flapuit,  
dierenhuid, bromgeluid, kluit, inspuit, stoomfluit, afsluit,  
heroinespuit, hondenfluit, plastuit, toverkruid, lederhuid,  

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

 
Zoek de volgende woorden: 

zuipschuit, ontspruit, opperhuid, gekruid, flierefluit, flapuit,  
dierenhuid, bromgeluid, kluit, inspuit, stoomfluit, afsluit,  
heroinespuit, hondenfluit, plastuit, toverkruid, lederhuid,  

Heuvel 17 | 5492AC Sint-Oedenrode
Tel. 0413 47 93 22 | www.mooisites.nl

Ziektes en aandoeningen 
Woordzoeker

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

Zoek de volgende woorden:
donor, drogehuid, gezichtshuid, haarverzorging, hart, hoofdpijn, huidverzorging, 
kanker, maagzuur, massage, nierstenen, ontspanning, osteoporose, overgang,

overgewicht, reuma, roken, hygiene, soa, spataderen, spierpijn, stress, 
verslaving, voetverzorging, 

Woordzoeker Gezondheid

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

Zoek de volgende woorden:
donor, drogehuid, gezichtshuid, haarverzorging, hart, hoofdpijn, huidverzorging, 
kanker, maagzuur, massage, nierstenen, ontspanning, osteoporose, overgang,

overgewicht, reuma, roken, hygiene, soa, spataderen, spierpijn, stress, 
verslaving, voetverzorging, 

Deze woordzoeker wordt u aangeboden door:
Heuvel 17 | 5492AC Sint-Oedenrode
Tel. 0413 47 93 22 | www.mooisites.nl

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

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

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

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

	  

Deze woordzoeker wordt u aangeboden door:
Heuvel 17 | 5492AC Sint-Oedenrode

Tel. 0413 47 93 22 | www.mooisites.nl

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

Zoek de volgende woorden: 
filiaalhouder, fotograaf, impresario, insteller, instructeur, mandenmaker,  
mannequin, makelaar, politicus, politieagent, pooier, postbode, poetser,  

stylist, stripper, tekenaar, technicus, wachtmeester, weerkundige,  
vormenmaker, voorzitter, zeilmaker, zetter, zilversmid,  
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Op de adem van de tijd
Uit hun slaap losgeschudde vogels
richten hun snavels op de langzaam
groeiende bomen van het park, als
zonnewijzers volgen zij de golfslag
van het licht, dragers van leven
op tijd en duur gericht

is het de wind, een vogel vliegt van
tak naar tak, het uur verspringt,
geluid van omvallende planken,
een zaagmachine, hamerslagen,
de geur van hars en geschaafd hout,
er wordt een huis gebouwd

de grond ademt de morgen in,
een groene schemer opgelost zal met
de avond weer tussen de stammen
landen, niemand vraagt hoe, niets
beantwoordt waartoe, alleen de bomen
tellen hun geleefde dagen lijdzaam af

     Kees Hermis

Uit: Wat bomen weten
      verschijnt in april – mei 2013

Naast de zwemlessen aan kinderen, verzorgen wij vele andere 
leuke activiteiten voor jong en oud:

Combi-� t is een combinatie van � inke inspanning (conditioneel) en spier-
oefeningen (gymnastiek). Het eerste deel van de les besteden wij aan-
dacht aan verschillende zwemoefeningen. In het tweede deel van de les 
besteden wij aandacht aan rek-en strekoefeningen in het water. Combi 
– Fit is speciaal voor sportieve mensen van 55 jaar en ouder.

Tijdstip
Maandag  09.30–10.15 uur 
   10.15–11.00 uur

Begeleid zwemmen                                                                                                                                                          
U zwemt wekelijks met een vaste groep deelnemers, om uw conditie op 
peil te houden. U beoefent diverse zwemslagen, maar we besteden ook 
aandacht aan aqua-jogging. Er zijn in totaal drie groepen. Het niveau van 
de groepen verschilt onderling. Echter het belangrijkste is, dat u lekker 
een uurtje kunt zwemmen.                                          

Tijdstip
Woensdag
begeleid zwemmen groep 1  09.30-10.30 uur
begeleid zwemmen groep 2  10.15-11.15 uur
begeleid zwemmen groep 3  10.30-11.30  uur

Watergymnastiek
Tijdens de lessen watergymnastiek kunt u in een ontspannen sfeer wer-
ken aan uw lenigheid, uithoudingsvermogen en kracht. Ook als u niet 
kunt zwemmen bent u van harte welkom. De les wordt namelijk gegeven 
in een bad waar u kunt staan. De les duurt 35 minuten. Daarna kunt u 
eventueel lekker bubbelen op de bubbelbank.

Tijdstip
Woensdag
watergym groep 1 09.10-09.45 uur
watergym groep 2 09.45-10.20 uur
watergym groep 3 10.20-10.55 uur

Combi – Fit, zwemmen voor ouderen en watergym voor ouderen, daar-
bij gaat het niet om wedstrijden en prestaties. Het leren kennen van de 
eigen mogelijkheden, het behendiger worden en de afwisseling tussen 
in- en ontspanning betekend: langer � t blijven. Iedereen kan deelnemen 
op zijn/haar eigen niveau! We gaan uit van uw wensen, behoeften en mo-
gelijkheden. Gezellig bijkletsen met elkaar of een kopje ko�  e drinken ? 
Ook dat is mogelijk bij ons.      

Aanmelden                                                                                                                                                  
Inschrijven, waarvoor wij € 12,60 vragen, kan aan de balie van het zwem-
bad tijdens de openingstijden van het recreatief zwemmen. Schrijft u 
vóór 15 september in, dan hoeft u geen inschrijfgeld te betalen. Heeft u 
interesse? Aarzel niet en vraag informatie hierover bij een van onze me-
dewerkers of kijk op onze homepage.

 Zwembad De Neul, 
Dommelstraat 20, 5492 DX, Sint-Oedenrode

telefoon (0413) 477409, 
info@sportbedrijf.com, www.deneul.nl 
Kantoor Sportbedrijf Sint-Oedenrode, 

Dommelstraat 20, 5492 DX, telefoon (0413) 475909 v.m., 
info@sportbedrijf.com, www.sportbedrijf.com

Zwembad de Neul

Activiteiten

Combi-fi t

Zwemmen voor ouderen

Watergym voor ouderen   

• Aqua-Joggen
• Trim-Zwemmen
• Baby-Peuterzwemmen 
• Fifty-Fit zwemsoos
• Aqua-Fit
• Junior-Zwemmen

• Aqua-Kids
• Begeleidend zwemmen en    
   watergymnastiek voor ouderen
• Recreatief zwemmen
• Verenigingszwemmen
• Discozwemmen

Wijkvereniging 
Eerschot start 
weer met haar 
activiteiten

De vakantie zit er voor de meeste 
van ons op, de kermis is voorbij, 
dus alle tijd om te komen rikken 
en jokeren. Vrijdag 30 augustus 
zorgt Angelé dat de koffie en thee 
om 19.30 klaar staat in Meerschot 
Maar vanaf 20.00 uur liggen de 
kaarten op tafel voor onze leden 
vanaf 16 jaar. Ook dit seizoen zor-
gen wij weer dat er lekkere hapjes 
zijn en natuurlijk mag de loterij niet 
ontbreken. Het bestuur hoopt u dit 
seizoen weer te ontmoeten

Hij hield de boog op heuphoogte 
tegen de schutsboom aan. “Dit 
is ongeveer de juiste afstand.” 
Onder zijn deskundige leiding 
trad Gijs van Aarle als eerste aan. 
Langzaam bracht hij de boog op 
zijn schouder omhoog en richtte 
de loop. De pijl werd erop gelegd 
en hij vuurde. In plaats van de 
wip, raakte hij de boom zelf: iets 
te laag, maar wel in de richting. 
Van de eerste vijf schoten raakte 
hij er al vier. Ook de volgende 
speler schoot niet onverdienste-
lijk. Jos Wijn nam er de tijd voor. 
Hij stond helemaal te trillen toen 
hij de wip in het vizier trachtte te 
krijgen, maar hij schoot wel direct 
raak. “Het is niet eenvoudig”, zij 
hij later. “Je moet met heel veel 
dingen rekening houden: adem-
haling, stabiliteit, hoe je goed 
door het vizier heen kijkt en de 
factor wind natuurlijk.”

Om het gilde meer onder de 
aandacht te krijgen en zodoende 
wellicht direct meer leden te ge-

nereren, gaat het Jorisgilde jaar-
lijks het ‘Burgerkoning schieten’ 
organiseren. Kermismaandag is 
voor deze activiteit niet willekeu-
rig gekozen. “Er zijn heel veel 
gildes die op kermismaandag 
Koningschieten”, aldus mede-or-
ganisator Ben van Acht. Wij doen 
dat altijd eens in de drie jaar op 
kermiszondag. Volgend jaar is het 
weer zover.” Volgend jaar volgt 
dus zowel het Koning- als het 
Burgerkoning schieten. Hoe ze 
dat aan gaan pakken? Ben: “Ach, 
dan wordt het wat drukker, maar 
dat komt wel goed.”

De tweede ronde werd gespeeld 
door drie heren: Mario Bullens, 
Grardje Brouwers en Gijs van 
Aarle. Aanvankelijk gingen ze 
gelijk op, totdat Gijs van Aarle 
de boog moest neerleggen. Na 
een spannende strijd wist Grardje 
Brouwers uiteindelijk de titel te 
behalen. Hij mag zich een jaar 
lang Burgerkoning van Rooi noe-
men. 

vervolg voorpagina

Grardje Brouwers wordt Burgerkoning 2013

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Te koop/Te huur

Op zoek naar een kantoor- of spreek-
ruimte voor één uur, dag of week, kijk 
op www.vdberk-flexkantoor.nl of bel 
0413-420190
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------

--------------------------------------
Te koop houten klompen en klomp-
sloffen in allerlei kleuren.
Kantoor DeMooiRooiKrant, Heuvel17.
--------------------------------------
Appartement te huur op de Kienehoef
Contact: 06-52616060
--------------------------------------
Chalet te huur op de Kienehoef
contact: 06-21403425
--------------------------------------

Trage en langzaam opstartende com-
puter ? Voor slechts €25 lossen wij dit 
probleem voor u op ! Ook ondersteuning 
aan huis. Tel: 06-41437284

--------------------------------------
Te huur, per direct, kleine boerderij 
woning. Sterrebos 9a te Sint Oeden-
rode. voor info zie www.vdlaar.nl of 
bel 0413-472118
--------------------------------------

Liempdseweg 3, 5492 SM Sint-Oedenrode
tel. 0413-472092

www.bouwmarktforum.nl  www.kluswijs.nl

Restanten badkameR 
accessoiRes
 -/- 50%!!

--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel Nachtegaal 10, Sint-Oedenrode 
0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------

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

opruiming - opruiming en nog eens 
opruiming www.de-onlinewinkel.nl
Tel.: 06-51051026
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------

Liempdseweg 3, 5492 SM Sint-Oedenrode
tel. 0413-472092

www.bouwmarktforum.nl  www.kluswijs.nl

Restanten 
kRanen 

-/- 50%!!

--------------------------------------
Tempur matrassen, hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. Nijverheidsweg 4 tel:0413-
476805 (Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Te koop: ong. 55m2 gebakken klin-
kers, dikformaat. Tel.06-13833511
--------------------------------------
Te Koop
Elektrische fiets. i.z.g.s. merk: Sparta 
Niet veel gebruikt. 0413-474383
--------------------------------------

Aangeboden

Opknapbeurt voor uw huis/tuin.
Grote schoonmaak, opruiming en/
of schilder werkzaamheden (ook voor 
muurschilderingen en speciale effecten).
Tevens ontruimen en/of schoonmaken 
van leeg op te leveren woning/kamer. 
€ 15,00 per uur. Hiervoor kunt u bellen 
naar Chris: tel.nr. 06-18459864
--------------------------------------

Liempdseweg 3, 5492 SM Sint-Oedenrode
tel. 0413-472092

www.bouwmarktforum.nl  www.kluswijs.nl

Restanten 
deuRkRukken 

-/- 50%!!

--------------------------------------
Neem tijd voor jezelf ! 
Massagepraktijk Ellen Vorstenbosch 
voor ontspanningsmassage of zwan-
gerschapsmassage. 
Kijk op www.ellenvorstenbosch.nl of 
bel 06-20165259.
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie. 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------

www.carcleaningvanlaarhoven.nl
0413 - 47 61 98 • 06 - 20 30 81 05

Handelsweg 11a   5492 NL   Sint-Oedenrode

--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie.
Wegens vakantie gesloten 
van 19 augustus t/m 2 september.
Het adres voor al uw kleding 
herstelwerkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, 
Sint-Oedenrode Tel: 0413-470121
--------------------------------------
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex Massagepraktijk 
Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------

   

Wie herkent personen op deze foto? We zijn beniewd naar wie het zijn. 
Uw reacties kunt u sturen naar redactie@demooirooikrant, u kunt bel-
len naar 0413-479322 of loop eens binnen in ons kantoor: Heuvel 17.
De koffie staat klaar!

Oplossing week 34:
Deze foto heb ik ook, origineel dan. Dit is een lagere schoolklas van juf 
Mien de Vroom.
Welk jaar kan ik niet lezen. Linksboven, die krullenbol, is mijn vader 
Niek Jansen. 
Geboren in 1925, dus de andere kinderen zullen ook van die tijd zijn.

rian Jansen

Jos Scheepens
Martien Moeskops
Dr. Alkemade
Niek Jansen
Juffrouw de Vroom
Jan v.d. Heijden
Jos Kuipers
Jos Vermeltvoort
Jos van Esch
Jan Bekkers
Jan van Acht
Jan Dortmans
Noud Vermeltvoort
Martien van Diest
Jan van Boxtel
Frans Lijendekkers

A. Schepens

Historische beelden

Marktplein
De beste gitaar en drumles krijg je van 
Hans van Liempd 073-5493693 ook 
50+
--------------------------------------
RIOOLONTSTOPPINGEN
o.a. keuken,badkamer,toilet,dakgoot 
enz.Ook voor renovatie en aanleg van 
uw riolering en vegen van uw dakgoot
Risero Rioolservice St-Oedenrode en 
omgeving 
Tel.0413-206181 Mob.06-10025295
www.risero.nl
--------------------------------------

Hulpverlening

Eén op één coaching in de natuur bij 
burn-out, depressie, stressklachten, 
overgewicht. De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------

Gevonden / verloren

Is uw kat vermist?
Wellicht heb ik meer informatie voor 
u. Tel: 06-83128304
--------------------------------------
Gevonden in het centrum. Zwart 
hondje met een rood halsbandje met 
blanco penning. Politie Schijndel heeft 
het hondje meegenomen.
--------------------------------------
Gevonden op de Sloef (van Sint-Oe-
denrode naar Son) Sleutelbos met 2 
sleutels in een zwart etuitje. De eige-
naar kan het op komen halen bij De-
MooiRooiKrant, Heuvel 17.
--------------------------------------

Interieur

Bankstel bijvullen bij u aan huis. 
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417 
--------------------------------------
Herstofferen is de beste keus 
Kreijveld meubelstoffering Liempde
Tel: 0411-631775 of 06-22219528
--------------------------------------
Bent u uitgekeken op de kleur van uw 
keuken/meubel, maar is deze nog in 
goede staat. Bel of mail Spuiterij SIIS 
voor een vrijblijvende offerte 073-
5470128 of info@siis.nl
--------------------------------------

Gezondheid

Afslanken met een Cambridge Weight 
Plan programma. Coaching in 4 fasen:
1. Voorbereiding 2. Afslanken 3. Af-en 
opbouwen 4. Gewichtsbeheersing.
Bianca van Thienen 06-24331743 
Mail: info@balansinmijngewicht.nl
--------------------------------------
www.gewichtscoachingrid.nl
Uw gewichtscoach aan huis
06-10646880
--------------------------------------
Afslanken met Sanaslank, hét eiwitdi-
eet. Op basis van veel eiwitten, veel 
verse groente, weinig koolhydraten 
en weinig verzadigd vet. Het dieet be-
staat uit 4 blokken, het is afhankelijk 
van het te verliezen gewicht in welk 
blok gestart moet worden.
Bel voor meer informatie of voor het 
maken van een afspraak naar 
06-42906465. Mailen kan ook naar 
info@labalanza.nl
--------------------------------------

Ongedierte

ongedierte!!!
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Wespennest ??? van Acht ongedierte-
bestrijding.
06-12091109 of 06-22476999
Onze website: www.vanacht.nl 
--------------------------------------

Diversen

1 sept. VLOOIENMARKT
Sporthal Genderbeemd Sterkenburg 
Eindhoven.
9-16 uur. 06-20299824
--------------------------------------

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

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

Administratiekantoor

-------------------------------------- 
Garage-sale
Op 31 augustus en 1 september
van 10.00 - 17.00 uur
Tartwijck 80, Sint-Oedenrode
-------------------------------------- 

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen
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JOS MARTENS & ZN B.V.
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES

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

Zwitserse kwaliteits spuitapparatuur
NU ook in ons assortiment.

Mooi Rooi 13 Birchmmeier wk 35 36.indd   1 8/22/2013   9:46:16 AM

Arno & Cis bedanken alle gasten, medewerkers 

en artiesten voor de enorm gezellige kermisdagen! 

Nog 1 te gaan! Tot straks!

Vanaf vrijdag 6 september zijn wij weer geopend 

om gezellig te borrelen en/of te eten.

De Ossekop: “Ouderwets Gastvrij”
Heuvel 9 5492 AC  St Oedenrode

tel. 0413-820359

Zhou Li heeft opgetreden tijdens de 
opening van de Asian Young Olym-
pic Games voor jongeren in Nanjing. 
Het werd op 16 augustus live uitge-
zonden op de Chinese tv. Nerveus 
was Zhou Li naar eigen zeggen niet. 
Ook al keken er miljoenen mensen 
mee. “Ik heb al vaker voor een gro-
te zaal opgetreden. Hoe meer hoe 
beter zeg ik altijd. Het klinkt een 
beetje gek, maar voor drie mensen 
durf ik niet, haha.” Ondertussen 
pakt hij zijn laptop om foto’s van het 
optreden te laten zien.

Baard in de keel
Hoe komt zo’n beschaafde en 
bescheiden jongen toch terecht 
bij zo’n groot optreden? Zhou Li 
vertelt wat niemand in Rooi weet. 
“Toen ik zes jaar was ben ik begon-
nen met zingen. Ik zat bij een koor. 
Mijn leraar zei dat ik een goede 
stem had. Volgens hem had ik aan-
leg om een goede zanger te wor-
den en dat terwijl verder niemand 
in de familie muzikaal is! Ik ging 

aan zang-
wedstrijden 
mee doen en 
won keer op keer. In 2005 en 2006 
werd ik kampioen van de provin-
cie (Zhou Li groeide op in de stad 
Wenzhou) en zelfs één keer van 
heel China.” Dat gebeurde alle-
maal vlak voor een keerpunt in zijn 
leven. Zhou Li vertrok met zijn fa-
milie naar Nederland om hier een 
bestaan op te bouwen. Een stap 
die niet makkelijk is voor een tie-
ner. Het werd extra pittig doordat 
de baard in zijn keel op begon te 
spelen.  “Normaal duurt dat een 
jaar of twee, maar mij werd ge-
adviseerd om zes jaar(!) rustig aan 
te doen met mijn stem. Ik moest 
letten op voeding, mocht absoluut 
niet roken en niet te veel zingen. 
Dat was een moeilijke tijd voor me. 
Maar ik heb het volgehouden, om-
dat ik weer wilde zingen.”

Tieneridool
Langzaamaan werd zijn stem weer 

zuiver. En niet zo’n beetje ook. 
Zhou Li durfde het makkelijk aan 
om mee te doen aan The Voice of 
China. Deze bekende zangwed-
strijd wordt niet alleen voor de in-
woners van China gehouden. Ook 
Chinezen uit Europa en de Ver-
enigde Staten mogen mee doen. 
Zhou Li werd eerste in de voorron-
de van Nederland en kwalificeerde 
zich met elf andere ‘Europese Chi-
nezen’ voor de volgende ronde 

in zijn geboorteland. 
“Ik ging niet door, 
maar de andere ‘bui-
tenlandse’ Chinezen 
ook niet. De jury was 
niet helemaal eerlijk. 
Toch was het een 
hele ervaring.” Het 
optreden bleef niet 
onopgemerkt. Van 
verschillende kanten 

kreeg Zhou Li ineens contracten 
aangeboden. Er zat ook een aan-
bieding bij om te zingen tijdens de 
Aziatische Olympische Spelen voor 
jeugd. Zhou Li noemt een zeer bij-
zondere ervaring die zijn popula-
riteit alleen maar groter maakte. 
Via de Chinese MSN wordt hij 
vaak benaderd door tienermeisjes. 
“Dat is wel grappig ja, maar het 
zo extreem is het niet hoor, haha” 
Dat zou het wel kunnen worden 
wanneer hij een contract zou te-
kenen. “Misschien wel ja, maar ik 
wil het niet. Op dit moment vind 
ik mijn studie en het werk hier in 
de snackbar belangrijker. Als ik 
voor een contract zou kiezen dan 
moet ik óf terug naar China, óf om 
de paar weken op en neer vliegen. 
Daar heb ik het geld en de tijd niet 
voor. Bovendien is het leven hier 
beter. Ik vind het vooral rustiger. 
In China moet je echt presteren 

vervolg voorpagina

Studie en friet bakken voor carrière als Chinees tieneridool

en gaat alles veel sneller. Ik weet 
nog niet wat ik in de toekomst ga 
doen, maar voorlopig blijf ik hier.”

Zhou Li laat een klein stukje zien 
van de generale repetitie van zijn 
optreden tijdens de opening. Hoe-
wel het Chinees is en dus onver-
staanbaar, zijn de klanken prachtig 
zuiver. Hij weet duidelijk de show 

te stelen en inderdaad, van zenu-
wen is echt geen sprake. Hij deint 
vrolijk mee met de tientallen dan-
sers om hem heen. Zhou Li is ook 
nog gevraagd voor de eindcere-
monie, maar dat kwam hem niet 
uit. “Ik vind alleen de openings-
ceremonie voldoende. Het kwam 
ook niet uit, want ik moest mijn 
broer helpen.”

Zhou li tijdens het optreden op een immens podium.

in dit stadion trad Zhou li op.

Zhou li bij een optreden tijdens 
Chniees nieuwjaar in Den Haag.
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Nachtegaal 39 5492PG Sint-Oedenrode, tel. 06-41437284

CS Computerhulp 
abonnement voor nog 
geen €1,50 per week 

Wat houdt het abonnement preCieS in? 
* het hele jaar gratis advies en hulp per e-mail, veelal dezelfde dag een antwoord 
* drie maal per jaar gratis telefonisch contact op uw verzoek 
* een uur arbeid à €50 te besteden bij huisbezoek of bij onze eigen technische dienst 
* het gehele jaar voorrang bij hulpvragen en gratis leen pc!
* merk en type van de computer is onbelangrijk!
* u voorkomt problemen zoals het doorbranden van hardware en dure reparaties 
* het gehele jaar 5% korting op onze hardware en 10% voor huisbezoeken
* kosten zijn €75 per jaar, zonder automatische verlenging!!

Ook voor 
gebruikte

Computers en 
laptops vanaf 

€49,- 

(deze zijn volledig 
geïnstalleerd 
en klaar voor 

gebruik) 

• Shoesme 
• Red Rag 
• Develab 
• Converse 
• Renata 
• Hip 
• Mim Pi
• Bumper 
• Kanjers 
• Vingino 
• Bo-Bell

GROOTSTE 
COLLECTIE 

KINDERKLEDING 
IN DE REGIO!

 
WINTERJASSENACTIE!
 IEDERE 25e WINTER-
JAS VOOR DE HELFT 
VAN DE PRIJS!!

KOM VOOR EEN 
NIEUWE WINTERJAS 
NAAR KIDDOOZ EN 

WIN!!!!!!
Hertog Hendrikstraat 12 | Sint-Oedenrode | 0413-472768 | www.stapperz.nl |  www.kiddoozkinderkleding.nl

KlusWijs Forum
Liempdseweg 3,
5492 SM Sint Oedenrode
Tel. 0413 - 472092
www.kluswijs.nl

Uw persoonlijkeUw persoonlijkeUw persoonlijkeUw persoonlijkeUw persoonlijke

Sfeervol 
en 

        ov
erzichtelijkSfeervol 
en 

        ov
erzichtelijkSfeervol 
en 

        ov
erzichtelijkSfeervol 
en 

Hulp bij 

elke klus

Uw persoonlijkeUw persoonlijke
        ov

erzichtelijk

 Ruimtelijk en 
            onderscheidend

Uw persoonlijkeUw persoonlijke

Hulp bij 

elke klusBij ons kunt u terecht 
voor deskundig advies!

Uw vertrouwde bouwmarkt wordt in een nieuw jasje gestoken!

Bij ons kunt u terecht 

wij gaan verbouwen

hoge kortingen!

KlusWijs ForumKlusWijs Forum

hoge kortingen!
tot wel 70%

wij gaan verbouwen
Let op onze opruimings prijzen in de winkel

Openingstijden:
Ma, di, wo, do  8.00 - 18.00 uur
Vrijdag 8.00 - 20.00 uur
Zaterdag 8.00 - 17.00 uur

De nieuwe 
collectie is 
binnen!! 

Kom snel 
kijken!!

Onze 
showroom
is gewoon

open!

Ook bezorgen 
wij thuis!

Nijverheidsweg 4     |     5492 NK  Sint-Oedenrode (Bedrijventerrein Nijnsel)     |     Tel: 0413-476805     |     www.vennotex.nl

•  Specialist in slaapcomfort. Met merken als Norma en Tempur.
•  Altijd de laagste prijs met de hoogste service.

•  U kunt bij ons terecht voor  alleen een bodem of matras t/m een complete slaapkamer
   of boxspring. 

•  Mooie merken beddengoed tegen de laagste prijzen met altijd kortingen 
tot en met 50 % op  o.a. Beddinghouse, Essenza en Pip.

•  NIEUW in ons assortiment HOOG/LAAG bedden.
•  Relax fauteuils showroommodellen 50 % korting!

•  AaBee 4 seizoenen wasbare wollen dekbedden 50 % korting!
•  Bent u slecht ter been? Of heeft U geen vervoer? 

   Wij komen ook graag bij U thuis langs of komen u ophalen!

•  Specialist in slaapcomfort. Met merken als Norma en Tempur.
•  Altijd de laagste prijs met de hoogste service.

•  U kunt bij ons terecht voor  alleen een bodem of matras t/m een complete slaapkamer
   of boxspring. 

•  Mooie merken beddengoed tegen de laagste prijzen met altijd kortingen 
tot en met 50 % op  o.a. Beddinghouse, Essenza en Pip.

•  NIEUW in ons assortiment HOOG/LAAG bedden.
•  Relax fauteuils showroommodellen 50 % korting!

•  AaBee 4 seizoenen wasbare wollen dekbedden 50 % korting!
•  Bent u slecht ter been? Of heeft U geen vervoer? 

   Wij komen ook graag bij U thuis langs of komen u ophalen!

Openingstijden:
Dinsdag: 

09.30 - 17.30 uur
Woensdag: 

09.30 - 17.30 uur
Donderdag: 

09.30 - 17.30 uur
Vrijdag: 

09.30 - 17.30 uur
zaterdag 

09.30 - 16.00 uur 

Openingstijden:

Dinsdag: 
09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 
09.30 - 17.30 uur

Donderdag: 
09.30 - 17.30 uur

Vrijdag: 
09.30 - 17.30 uur

zaterdag 
09.30 - 16.00 uur 

Tip: 

en ook nog 

10% korting 

met de 

agendabonnen

Ook voor uw catering bent u bij ons aan het juiste adres!
Pan & Cook meer dan alleen pannenkoeken!

 Kerkstraat 17, 5492 AH Sint-Oedenrode Telefoon: 0413-477778 www.panencook.nl

Lekker 
genieten?

 
Reserveer 
eens een 

High Tea, 
High Beer of 
High Wine!

High Tea, 
High Beer of 
High Wine!

NEW COLLECTION IN STORE
FINAL SUMMERSALE 
TOT 75 % KORTING

Koff eren 21a | 5492BL Sint-Oedenrode | T: 0413-470561 | www.switchfashion.nl

Héél veel 

nieuwe 
collectie 

tegen betaalbare 

prijzen

 

nieuwe 
collectie 

Nachtegaal 39 5492PG Sint-Oedenrode, tel. 06-41437284

CS Computerhulp 
abonnement voor nog 
geen €1,50 per week 

Wat houdt het abonnement preCieS in? 
* het hele jaar gratis advies en hulp per e-mail, veelal dezelfde dag een antwoord 
* drie maal per jaar gratis telefonisch contact op uw verzoek 
* een uur arbeid à €50 te besteden bij huisbezoek of bij onze eigen technische dienst 
* het gehele jaar voorrang bij hulpvragen en gratis leen pc!
* merk en type van de computer is onbelangrijk!
* u voorkomt problemen zoals het doorbranden van hardware en dure reparaties 
* het gehele jaar 5% korting op onze hardware en 10% voor huisbezoeken
* kosten zijn €75 per jaar, zonder automatische verlenging!!

Ook voor 
gebruikte

Computers en 
laptops vanaf 

€49,- 

(deze zijn volledig 
geïnstalleerd 
en klaar voor 

gebruik) 

• Shoesme 
• Red Rag 
• Develab 
• Converse 
• Renata 
• Hip 
• Mim Pi
• Bumper 
• Kanjers 
• Vingino 
• Bo-Bell
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KINDERKLEDING 
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 IEDERE 25e WINTER-
JAS VOOR DE HELFT 
VAN DE PRIJS!!

KOM VOOR EEN 
NIEUWE WINTERJAS 
NAAR KIDDOOZ EN 

WIN!!!!!!
Hertog Hendrikstraat 12 | Sint-Oedenrode | 0413-472768 | www.stapperz.nl |  www.kiddoozkinderkleding.nl
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Uw vertrouwde bouwmarkt wordt in een nieuw jasje gestoken!

Bij ons kunt u terecht 

wij gaan verbouwen

hoge kortingen!

KlusWijs ForumKlusWijs Forum

hoge kortingen!
tot wel 70%

wij gaan verbouwen
Let op onze opruimings prijzen in de winkel

Openingstijden:
Ma, di, wo, do  8.00 - 18.00 uur
Vrijdag 8.00 - 20.00 uur
Zaterdag 8.00 - 17.00 uur

De nieuwe 
collectie is 
binnen!! 

Kom snel 
kijken!!

Onze 
showroom
is gewoon

open!

Ook bezorgen 
wij thuis!

Nijverheidsweg 4     |     5492 NK  Sint-Oedenrode (Bedrijventerrein Nijnsel)     |     Tel: 0413-476805     |     www.vennotex.nl

•  Specialist in slaapcomfort. Met merken als Norma en Tempur.
•  Altijd de laagste prijs met de hoogste service.

•  U kunt bij ons terecht voor  alleen een bodem of matras t/m een complete slaapkamer
   of boxspring. 

•  Mooie merken beddengoed tegen de laagste prijzen met altijd kortingen 
tot en met 50 % op  o.a. Beddinghouse, Essenza en Pip.

•  NIEUW in ons assortiment HOOG/LAAG bedden.
•  Relax fauteuils showroommodellen 50 % korting!

•  AaBee 4 seizoenen wasbare wollen dekbedden 50 % korting!
•  Bent u slecht ter been? Of heeft U geen vervoer? 

   Wij komen ook graag bij U thuis langs of komen u ophalen!

•  Specialist in slaapcomfort. Met merken als Norma en Tempur.
•  Altijd de laagste prijs met de hoogste service.

•  U kunt bij ons terecht voor  alleen een bodem of matras t/m een complete slaapkamer
   of boxspring. 

•  Mooie merken beddengoed tegen de laagste prijzen met altijd kortingen 
tot en met 50 % op  o.a. Beddinghouse, Essenza en Pip.

•  NIEUW in ons assortiment HOOG/LAAG bedden.
•  Relax fauteuils showroommodellen 50 % korting!

•  AaBee 4 seizoenen wasbare wollen dekbedden 50 % korting!
•  Bent u slecht ter been? Of heeft U geen vervoer? 

   Wij komen ook graag bij U thuis langs of komen u ophalen!

Openingstijden:
Dinsdag: 

09.30 - 17.30 uur
Woensdag: 

09.30 - 17.30 uur
Donderdag: 

09.30 - 17.30 uur
Vrijdag: 

09.30 - 17.30 uur
zaterdag 

09.30 - 16.00 uur 

Openingstijden:

Dinsdag: 
09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 
09.30 - 17.30 uur

Donderdag: 
09.30 - 17.30 uur

Vrijdag: 
09.30 - 17.30 uur

zaterdag 
09.30 - 16.00 uur 

Tip: 

en ook nog 

10% korting 

met de 

agendabonnen

Wij zijn op zoek naar een creatief talent!

Heb jij:
 je kappersopleiding afgerond,

Minimaal 3 jaar ervaring in het vak,
geen bezwaar om te blijven leren,

Genoeg pit om ons trendy team te komen versterken!

Dan nodigen wij je graag uit om te solliciteren naar de 
functie van Haarstyliste. Stuur je motivatie ( met pasfoto) 

naar:

info@senzhaircare.nl

Markt 9
5492 AA  Sint-Oedenrode

WWW.senzhaircare.nl
Tel 0413 – 471737

DE JONGEREN KNAPPE KOPPEN PAS!
Ben je scholier... En tussen de 13 en 20 jaar jong?

Vraag dan bij Senz de jongeren pas aan!

WAT MOET JE DOEN,
Like eerst Senz Haircare op Facebook en kom dan met je 

ID langs in de salon. 
Je ontvangt dan een gratis pas die recht geeft op 

15% korting op je behandeling. 
Deze korting ontvang je dan t/m 2014!

Heuvel 30 | 5492 AD  St Oedenrode | 0413 47 17 37 | www.senzhaircare.nl

Maandag Gesloten 
Dinsdag 

09.00 - 18.00 uur 
Woensdag 

09.00 - 18.00 uur 
Donderdag 

09.00 - 20.00 uur 
Vrijdag 

09.00 - 20.00 uur 
Zaterdag 

08.00 - 16.00 uur 

Openingstijden:

Dinsdag: 
09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 
09.30 - 17.30 uur

Donderdag: 
09.30 - 17.30 uur

Vrijdag: 
09.30 - 17.30 uur

zaterdag 
09.30 - 16.00 uur 

- De nieuwe collectie dekbedovertrekken is binnen.
- Tevens ook nog veel opruiming t/m 50 % op dekbedovertrekken.
- nieuw in het assortiment Riviera Maison dekbedovertrekken.
- 2e tempur hoofdkussen halve prijs.
- Aabee wollen wasbare dekbedden met ruim 50 % korting.
- nieuw hoog laag bedden!
Kom voor goed ( senioren) zit en slaapcomfort eens langs bij ons…. de koffi e staat klaar!

Nijverheidsweg 4, 5492 NK Sint-Oedenrode                   Telefoon: 0413-476805                    Website: www.vennotex.nl
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- nieuw in het assortiment Riviera Maison dekbedovertrekken.
- 2e tempur hoofdkussen halve prijs.
- Aabee wollen wasbare dekbedden met ruim 50 % korting.
- nieuw hoog laag bedden!
Kom voor goed ( senioren) zit en slaapcomfort eens langs bij ons…. de koffi e staat klaar!

Nijverheidsweg 4, 5492 NK Sint-Oedenrode                   Telefoon: 0413-476805                    Website: www.vennotex.nl
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CS Computerhulp 
abonnement voor nog 
geen €1,50 per week 

Wat houdt het abonnement preCieS in? 
* het hele jaar gratis advies en hulp per e-mail, veelal dezelfde dag een antwoord 
* drie maal per jaar gratis telefonisch contact op uw verzoek 
* een uur arbeid à €50 te besteden bij huisbezoek of bij onze eigen technische dienst 
* het gehele jaar voorrang bij hulpvragen en gratis leen pc!
* merk en type van de computer is onbelangrijk!
* u voorkomt problemen zoals het doorbranden van hardware en dure reparaties 
* het gehele jaar 5% korting op onze hardware en 10% voor huisbezoeken
* kosten zijn €75 per jaar, zonder automatische verlenging!!

Ook voor 
gebruikte

Computers en 
laptops vanaf 

€49,- 

(deze zijn volledig 
geïnstalleerd 
en klaar voor 

gebruik) 

• Shoesme 
• Red Rag 
• Develab 
• Converse 
• Renata 
• Hip 
• Mim Pi
• Bumper 
• Kanjers 
• Vingino 
• Bo-Bell

GROOTSTE 
COLLECTIE 

KINDERKLEDING 
IN DE REGIO!

 
WINTERJASSENACTIE!
 IEDERE 25e WINTER-
JAS VOOR DE HELFT 
VAN DE PRIJS!!

KOM VOOR EEN 
NIEUWE WINTERJAS 
NAAR KIDDOOZ EN 

WIN!!!!!!
Hertog Hendrikstraat 12 | Sint-Oedenrode | 0413-472768 | www.stapperz.nl |  www.kiddoozkinderkleding.nl

KlusWijs Forum
Liempdseweg 3,
5492 SM Sint Oedenrode
Tel. 0413 - 472092
www.kluswijs.nl
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hoge kortingen!
tot wel 70%

wij gaan verbouwen
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Zaterdag 8.00 - 17.00 uur
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collectie is 
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Onze 
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wij thuis!
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•  Specialist in slaapcomfort. Met merken als Norma en Tempur.
•  Altijd de laagste prijs met de hoogste service.

•  U kunt bij ons terecht voor  alleen een bodem of matras t/m een complete slaapkamer
   of boxspring. 

•  Mooie merken beddengoed tegen de laagste prijzen met altijd kortingen 
tot en met 50 % op  o.a. Beddinghouse, Essenza en Pip.

•  NIEUW in ons assortiment HOOG/LAAG bedden.
•  Relax fauteuils showroommodellen 50 % korting!

•  AaBee 4 seizoenen wasbare wollen dekbedden 50 % korting!
•  Bent u slecht ter been? Of heeft U geen vervoer? 

   Wij komen ook graag bij U thuis langs of komen u ophalen!
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•  AaBee 4 seizoenen wasbare wollen dekbedden 50 % korting!
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en ook nog 

10% korting 

met de 
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Ook voor uw catering bent u bij ons aan het juiste adres!
Pan & Cook meer dan alleen pannenkoeken!

 Kerkstraat 17, 5492 AH Sint-Oedenrode Telefoon: 0413-477778 www.panencook.nl

Lekker 
genieten?

 
Reserveer 
eens een 

High Tea, 
High Beer of 
High Wine!
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* het hele jaar gratis advies en hulp per e-mail, veelal dezelfde dag een antwoord 
* drie maal per jaar gratis telefonisch contact op uw verzoek 
* een uur arbeid à €50 te besteden bij huisbezoek of bij onze eigen technische dienst 
* het gehele jaar voorrang bij hulpvragen en gratis leen pc!
* merk en type van de computer is onbelangrijk!
* u voorkomt problemen zoals het doorbranden van hardware en dure reparaties 
* het gehele jaar 5% korting op onze hardware en 10% voor huisbezoeken
* kosten zijn €75 per jaar, zonder automatische verlenging!!

Ook voor 
gebruikte

Computers en 
laptops vanaf 

€49,- 

(deze zijn volledig 
geïnstalleerd 
en klaar voor 

gebruik) 

• Shoesme 
• Red Rag 
• Develab 
• Converse 
• Renata 
• Hip 
• Mim Pi
• Bumper 
• Kanjers 
• Vingino 
• Bo-Bell

GROOTSTE 
COLLECTIE 

KINDERKLEDING 
IN DE REGIO!

 
WINTERJASSENACTIE!
 IEDERE 25e WINTER-
JAS VOOR DE HELFT 
VAN DE PRIJS!!

KOM VOOR EEN 
NIEUWE WINTERJAS 
NAAR KIDDOOZ EN 

WIN!!!!!!
Hertog Hendrikstraat 12 | Sint-Oedenrode | 0413-472768 | www.stapperz.nl |  www.kiddoozkinderkleding.nl

KlusWijs Forum
Liempdseweg 3,
5492 SM Sint Oedenrode
Tel. 0413 - 472092
www.kluswijs.nl
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 Ruimtelijk en 
            onderscheidend

Uw persoonlijkeUw persoonlijke

Hulp bij 

elke klusBij ons kunt u terecht 
voor deskundig advies!

Uw vertrouwde bouwmarkt wordt in een nieuw jasje gestoken!

Bij ons kunt u terecht 

wij gaan verbouwen

hoge kortingen!

KlusWijs ForumKlusWijs Forum

hoge kortingen!
tot wel 70%

wij gaan verbouwen
Let op onze opruimings prijzen in de winkel

Openingstijden:
Ma, di, wo, do  8.00 - 18.00 uur
Vrijdag 8.00 - 20.00 uur
Zaterdag 8.00 - 17.00 uur

De nieuwe 
collectie is 
binnen!! 

Kom snel 
kijken!!

Onze 
showroom
is gewoon

open!

Ook bezorgen 
wij thuis!

Nijverheidsweg 4     |     5492 NK  Sint-Oedenrode (Bedrijventerrein Nijnsel)     |     Tel: 0413-476805     |     www.vennotex.nl

•  Specialist in slaapcomfort. Met merken als Norma en Tempur.
•  Altijd de laagste prijs met de hoogste service.

•  U kunt bij ons terecht voor  alleen een bodem of matras t/m een complete slaapkamer
   of boxspring. 

•  Mooie merken beddengoed tegen de laagste prijzen met altijd kortingen 
tot en met 50 % op  o.a. Beddinghouse, Essenza en Pip.

•  NIEUW in ons assortiment HOOG/LAAG bedden.
•  Relax fauteuils showroommodellen 50 % korting!

•  AaBee 4 seizoenen wasbare wollen dekbedden 50 % korting!
•  Bent u slecht ter been? Of heeft U geen vervoer? 

   Wij komen ook graag bij U thuis langs of komen u ophalen!

•  Specialist in slaapcomfort. Met merken als Norma en Tempur.
•  Altijd de laagste prijs met de hoogste service.

•  U kunt bij ons terecht voor  alleen een bodem of matras t/m een complete slaapkamer
   of boxspring. 

•  Mooie merken beddengoed tegen de laagste prijzen met altijd kortingen 
tot en met 50 % op  o.a. Beddinghouse, Essenza en Pip.

•  NIEUW in ons assortiment HOOG/LAAG bedden.
•  Relax fauteuils showroommodellen 50 % korting!

•  AaBee 4 seizoenen wasbare wollen dekbedden 50 % korting!
•  Bent u slecht ter been? Of heeft U geen vervoer? 

   Wij komen ook graag bij U thuis langs of komen u ophalen!

Openingstijden:
Dinsdag: 

09.30 - 17.30 uur
Woensdag: 

09.30 - 17.30 uur
Donderdag: 

09.30 - 17.30 uur
Vrijdag: 

09.30 - 17.30 uur
zaterdag 

09.30 - 16.00 uur 

Openingstijden:

Dinsdag: 
09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 
09.30 - 17.30 uur

Donderdag: 
09.30 - 17.30 uur

Vrijdag: 
09.30 - 17.30 uur

zaterdag 
09.30 - 16.00 uur 

Tip: 

en ook nog 

10% korting 

met de 

agendabonnen

Wij zijn op zoek naar een creatief talent!

Heb jij:
 je kappersopleiding afgerond,

Minimaal 3 jaar ervaring in het vak,
geen bezwaar om te blijven leren,

Genoeg pit om ons trendy team te komen versterken!

Dan nodigen wij je graag uit om te solliciteren naar de 
functie van Haarstyliste. Stuur je motivatie ( met pasfoto) 

naar:

info@senzhaircare.nl

Markt 9
5492 AA  Sint-Oedenrode

WWW.senzhaircare.nl
Tel 0413 – 471737

DE JONGEREN KNAPPE KOPPEN PAS!
Ben je scholier... En tussen de 13 en 20 jaar jong?

Vraag dan bij Senz de jongeren pas aan!

WAT MOET JE DOEN,
Like eerst Senz Haircare op Facebook en kom dan met je 

ID langs in de salon. 
Je ontvangt dan een gratis pas die recht geeft op 

15% korting op je behandeling. 
Deze korting ontvang je dan t/m 2014!

Heuvel 30 | 5492 AD  St Oedenrode | 0413 47 17 37 | www.senzhaircare.nl

Maandag Gesloten 
Dinsdag 

09.00 - 18.00 uur 
Woensdag 

09.00 - 18.00 uur 
Donderdag 

09.00 - 20.00 uur 
Vrijdag 

09.00 - 20.00 uur 
Zaterdag 

08.00 - 16.00 uur 

Openingstijden:

Dinsdag: 
09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 
09.30 - 17.30 uur

Donderdag: 
09.30 - 17.30 uur

Vrijdag: 
09.30 - 17.30 uur

zaterdag 
09.30 - 16.00 uur 

- De nieuwe collectie dekbedovertrekken is binnen.
- Tevens ook nog veel opruiming t/m 50 % op dekbedovertrekken.
- nieuw in het assortiment Riviera Maison dekbedovertrekken.
- 2e tempur hoofdkussen halve prijs.
- Aabee wollen wasbare dekbedden met ruim 50 % korting.
- nieuw hoog laag bedden!
Kom voor goed ( senioren) zit en slaapcomfort eens langs bij ons…. de koffi e staat klaar!

Nijverheidsweg 4, 5492 NK Sint-Oedenrode                   Telefoon: 0413-476805                    Website: www.vennotex.nl
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Dinsdag: 
09.30 - 17.30 uur
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09.30 - 17.30 uur

Donderdag: 
09.30 - 17.30 uur

Vrijdag: 
09.30 - 17.30 uur

zaterdag 
09.30 - 16.00 uur 

- De nieuwe collectie dekbedovertrekken is binnen.
- Tevens ook nog veel opruiming t/m 50 % op dekbedovertrekken.
- nieuw in het assortiment Riviera Maison dekbedovertrekken.
- 2e tempur hoofdkussen halve prijs.
- Aabee wollen wasbare dekbedden met ruim 50 % korting.
- nieuw hoog laag bedden!
Kom voor goed ( senioren) zit en slaapcomfort eens langs bij ons…. de koffi e staat klaar!

Nijverheidsweg 4, 5492 NK Sint-Oedenrode                   Telefoon: 0413-476805                    Website: www.vennotex.nl
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Tele2 Actiebundel 
500 min/sms + 1000 MB

€32.75 
/mnd

gratis

nu 2 jaar €60.-

abonnementskosten:

toestelprijs:

Samsung 
Galaxy 

S4
Mini

FLIPCOVER

BY DOUTZEN

 CADEAU!*

keuze uit alle netwerken:

Schijndel Markt 1 

www.maastelecombinatie.nl 
info@maastelecombinatie.nl | 085 1119393Maas

Dansend het nieuwe jaar in

De eerste weken van het nieuwe 
schooljaar zitten er op. Traditie-
getrouw opent basisschool Kie-
nehoef het jaar met een activi-
teit voor de kinderen. Gisteren 
waren alle ouders en opa’s en 
oma’s uitgenodigd om te komen 
kijken naar een spetterende voor-
dracht van alle klassen. Zij kre-
gen  gedurende de culturele dag 
dansles van theatergroep Grote 
Broer. Verschillende culturen ston-
den centraal; onder andere het 
Midden-Oosten, Azië en Spanje 
kwamen voorbij. Het ene dansje 
nog origineler en grappiger dan 
het ander. “Het is vooral mooi 

om de kinderen te zien stralen”, 
jubelt directeur Gery van Meers-
bergen. “Dat betekent dat ze  het 
leuk hebben. Het is geweldig ge-
gaan vandaag. Mede dankzij veel 
ouders die zorgden voor de juiste 
kleding en make-up. Dit creëert 
saamhorigheid.” 

www.facebook.com/demooirooikrant
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MooiRooikrantDe20 Gemeentenieuws

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Evenementen

Meldingen

Gemeentehuis vanaf 1 september 
op vrijdagmiddag gesloten 

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

Openingstijden publieksplein
Ma t/m vrij van 9.00 - 12.30 uur.
Voor paspoorten, rijbewijzen 
en overige burgerzaken is het 
publieksplein ook geopend op 
maandagmiddag van 16.00  tot 
20.00 uur.
Vanaf 1 januari 2013 werken wij 
op afspraak! 
Via www.sint-oedenrode.nl of via 
(0413) 481 911 kunt u een af-
spraak maken.

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

Meldingen en servicelijn
Openbare ruimte en riolering 
(0413) 481 376 en buiten 
kantooruren 06 – 51 60 29 17 
Voor drukriolering  buiten 
kantooruren 06 - 22 57 97 58

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

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

Het gemeentehuis is vanaf 1 september 
op vrijdagmiddag gesloten. Ook telefo-
nisch zijn we niet bereikbaar. 

Komt u naar de gemeente? 
Maak dan een afspraak via 
www.sint-oedenrode.nl/afspraak 
of bel (0413) 481911.

Buurtmoestuinen zoeken actieve buurtbewoners 
in het Groene Woud
Milieuvriendelijke buurtmoestuinen
Stichting Streekrekening Het Groene 
Woud wil in 2014 op een praktische 
manier het aantal milieuvriendelijke 
buurtmoestuinen in Het Groene Woud 
vergroten. De stichting wil hiermee de 
inwoners van Het Groene Woud meer 
betrekken bij de eigen voedselproduc-
tie. Daarnaast versterkt dit initiatief de 
sociale cohesie in buurten en vergroot 
de biodiversiteit in wijken. 
De Stichting Streekrekening roept groe-
pen van minimaal vijf burgers uit de 
woonkernen van Het Groene Woud op 
om vóór 30 oktober 2013 met prakti-

sche voorstellen te komen. De projecten 
worden op volgorde van binnenkomst 
beoordeeld. Maximaal 15 projecten kun-
nen worden gehonoreerd.

Werkwijze
Voor een bedrag van maximaal € 1.000,- 
kunnen groepen van individuele burgers 
een digitale aanvraag doen bij Stichting 
Streekrekening Het Groene Woud. 
Meer informatie over een aanvraag, wel-
ke kosten al dan niet vergoed worden 
en de overige voorwaarden, vindt u op 
www.sint-oedenrode.nl/laatstenieuws. 

Verloren en Gevonden Voorwerpen

Verloren voorwerpen
• zwart horloge merk Boccia;
• heren zonnebril op sterkte in zwarte etui.

Gevonden voorwerpen
• zilveren armband met opschrift;
• rood leren damesjasje;
• sleutels met groen M&M poppetje.

Open Monumentendag 2013
In het weekend van 14 en 15 septem-
ber a.s. is het Open Monumentendag. 
Duizenden monumenten zijn dan in 
het hele land gratis te bezichtigen. Dit 
jaar is gekozen voor het thema Macht & 
Pracht. Dat betekent speciale aandacht 
voor verschillende soorten macht, en de 
pracht die daar in Nederland uit voort-
kwam, te zien bij kastelen, stadspalei-
zen, grachtenpanden, buitenplaatsen, 
maar ook bij kerken, rechtbanken en ge-
bouwen van openbaar bestuur. 

In onze gemeente zijn tijdens Open Mo-
numentendag een drietal monumenten 
(gratis) te bezichtigen. 

Programma:
- Sint-Martinuskerk (Kerkplein)
•  open op zaterdag 14 september van 

10.00 uur tot 16.00 uur en op zondag 15 
september van 10.45 uur tot 16.00 uur

•  bezichtiging van de kerk en rondleidingen 
•  bezichtiging van de Oda-expositie, het 

gerestaureerde uurwerk en de reizen-
de beiaard op het Kerkplein

• orgelconcerten

-  Kasteel Dommelrode (Burgemeester 
Wernerplein)

•  open op zaterdag 14 september van 
10.00 uur tot 16.00 uur

•  bezichtiging van het gebouw en rond-
leiding om 11.00 uur en om 14.00 uur

- Knoptorenkerk (Eerschotsestraat)
•  open op zaterdag 14 september en 

zondag 15 september van 10.00 uur 
tot 16.00 uur

•  bezichtiging van de Knoptoren en kerk-
zaal

•  beklimming van de toren is op beide 
dagen mogelijk 

Spreekuur klantmanagers Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) 
Met ingang van 19 augustus zijn de 
klantmanagers Zorg (Wmo) en Werk en 
Inkomen (WWB) dagelijks telefonisch 
bereikbaar. Elke werkdag tussen 9.30 en 
10.30 uur kunt u terecht met een korte 
vraag of om een afspraak te maken. 
Vraagt u naar uw eigen klantmanager! 

Nog niet bekend bij het team WIZ? Ook 
in dat geval helpen we u direct of ver-
binden u door. 

Wmo staat voor Wet maatschappelijke 
ondersteuning; WWB voor Wet werk en 
bijstand. 

Wegafsluiting industrieterrein De Kampen vrijdag 
6 september van 17.15 – 18.30 uur
Op vrijdag 6 september 2013 is vergun-
ning verleend voor de organisatie van 
een wielerwedstrijd; het Nederlands 
Kampioenschap Wielrennen voor burge-
meesters en gemeentesecretarissen.
Deze wedstrijd wordt gehouden op in-
dustrieterrein De Kampen in Sint- 
Oedenrode. 

De wedstrijd start om 17.30 uur. Het par-
cours omvat de volgende wegen: Marie 
Curiestraat, Alfred Nobelstraat en Jan 
Tinbergenstraat. Dit betekent dat vanaf 
17.15 uur het industrieterrein wordt 
afgesloten voor het doorgaand verkeer. 
Vanaf 18.30 uur is het parcours weer 
open voor doorgaand verkeer.

Inzameling wit- en bruingoed en grof huishoudelijk 
afval op vrijdag 6 september
Op vrijdag 6 september wordt wit- en 
bruingoed en grof huishoudelijk afval 
ingezameld, wanneer dit schriftelijk is 
aangemeld op dinsdag 3 september bij 
de Van Kaathovengroep. De kosten hier-
voor bedragen € 20,- voor het wit- en 
bruingoed en € 0,185 per kilo (met een 
minimum bedrag van € 18,15) voor grof 
huishoudelijk afval.

Machtiging
Voor het aanbieden van dit afval heeft u 
een machtiging nodig. Deze kunt u zon-
der afspraak ophalen bij het gemeente-
huis of downloaden op 

www.sint-oedenrode.nl. Zoek op ‘grof 
huisvuil’ en u vindt het formulier bij de 
downloads. De machtiging moet op dins-
dag 3 september bij Van Kaathovengroep 
zijn. Hebt u deze op tijd verstuurd, zet 
dan het afval op 6 september om 07.30 
uur duidelijk zichtbaar voor uw huis.

Tip
Zelf brengen van afval naar de milieus-
traat is goedkoper dan het laten opha-
len.
Bruikbare spullen kunnen naar de Kring-
loopwinkel aan de Sluitappel 17a (na te-
lefonische aanmelding: 0413-490950).

Inzameling oud papier week 35

Zaterdag 31 augustus
•  Ouderraad basisschool Sint Antonius 

van Padua; containers op de parkeer-
plaats tegenover de basisschool aan 
de Jasmijnstraat 11 a, op zaterdag van 
8.00 tot 12.00 uur;

•  Wijkvereniging Kinderbos; oud papier 
wordt opgehaald in de wijk Kinderbos 
op zaterdag tussen 09.00 en 11.00 uur.

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papier-

container tegenover Ollandseweg 98 
van maandag t/m zaterdag. Tijdens de 
zomertijd van 08.00 tot 20.00 uur en 
tijdens de wintertijd van 08.00 uur tot 
17.00 uur. 

Omgevingsvergunningen

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Dreef 3 5491 SX 19-08-2013 Gewijzigd uitvoeren bouw jongveestal
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Uiterlijke  Omschrijving
  beslisdatum 
  verlengd met: 
Jenne Akkers 8 5491 VA    4 weken Bed&breakfast in bijgebouw
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Boskantseweg 79 5492 VA 26-08-2013 Wijziging brandcompartimentering  
   en verdiepingsvloer
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Meldingen ingevolge Activiteitenbesluit
Adres inrichting Postcode  Omschrijving
Bikkelkampen 8 5491 SM  Het plaatsen van een mestbassin
Bovengenoemde meldingen liggen gedurende twee weken ter inzage.

Vergunningen

Bekendmaking ingekomen aanvragen 
(evenementen)vergunningen en verleen-
de vergunningen, ontheffingen en te tref-
fen verkeersmaatregelen op grond van de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
voor de gemeente Sint-Oedenrode.

Ingekomen aanvragen
In de periode van 20 augustus 2013 tot en 
met 26 augustus 2013 zijn de volgende 
aanvragen bij de gemeente ingekomen:
•  Van Bouwmarkt Forum voor het houden van 

een vuurwerkshow op 12 december 2013 
in sportpark de Neul te Sint-Oedenrode.

•  Van Buurtschap Oud Rijsingen voor het 
houden een feest rondom het 25 jarig 
jubileum van Buurtschap Oud Rijsin-
gen op 31 augustus 2014 aan de  
Ollandseweg te Sint-Oedenrode.

Melding meerjarenvergunning
•  Van Handboogvereniging Concor-

dia voor het houden van wedstrijden 
Handboogschieten op 14 en 15 sep-
tember 2013 op een terrein aan de 
Donderdonk en de Donderdonksedijk 
te Sint-Oedenrode

Verkeersmaatregel
•  In verband met een straatbarbecue is op 

1 september 2013 tussen 13.00 uur en 
21.00 uur de Constantijnstraat te Sint-
Oedenrode afgesloten voor het verkeer.

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

Jan Hein van den Broek

Een geweldig dorp….
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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112 Sint-OedenrOde
Alarmnummer 112
Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844
Brandweer Sint-Oedenrode 0413-472222
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

112 Sint-OedenrOde

Rooise brooddieven 
aangehouden

Sint-Oedenrode - Vorige week 
donderdagmorgen vroeg zijn 
twee Rooienaren (25 en 31 jaar) 
aangehouden, nadat bleek dat ze 
zeventien broden hadden gesto-
len bij de Aldi in Schijndel. 

Rond 4.30 uur zagen de agen-
ten de mannen lopen aan de 

Rooise Heide tussen Schijndel en 
Sint-Oedenrode. Even later za-
gen ze dezelfde mannen in een 
auto rijden op de Schijndelseweg 
richting Sint-Oedenrode. Op de 
Schootsedijk werden ze tot stil-
stand gemaand. Bij het onderzoe-
ken van de auto bleek dat er ze-
ventien broden in lagen, volgens 
de politie nog warm. Toen bleek 
dat deze waren weggehaald bij 
de Aldi in Schijndel zijn de man-

nen aangehouden en mee naar 
het bureau genomen. Ze kregen 
allebei een proces verbaal.

Bestelbusjes botsen op 
elkaar in Sint-Oedenrode
Donderdag 22 augustus, kort na 
het middaguur, zijn op de Ever-
sestraat in Sint-Oedenrode twee 
bestelbusjes op elkaar gebotst. 

De bestuurder van een van de be-
trokken voertuigen wilde de Ever-
sestraat op rijden en nam hierbij 
de bocht een beetje te kort. De 
bestuurder van het andere voer-
tuig, die vanuit de Eversestraat 

kwam gereden, probeerde nog 
te ontwijken maar kon toch een 
botsing niet voorkomen. Er raakte 
niemand gewond bij dit ongeval, 
wel moest er een bergingsbedrijf 
aan te pas komen om beide voer-
tuigen weg te slepen.
Bij allebei de bestuurders werd 
door de politie een blaastest afge-
nomen, maar er bleek geen alco-
hol in het spel te zijn geweest. De 
gemeente heeft de gemorste olie 
van het wegdek geruimd. Tijdens 
de opruim- en takelwerkzaamhe-
den was de weg volledig afge-
sloten wat tot enige filevorming 
zorgde. 

Foto’s en tekst: Christian v.d. 
Broek, 112brabantnieuws.nl

Ongeval op Oostelijke rand-
weg
Sint-Oedenrode - donderdag 22 
augustus rond 16.00 uur heeft er 
een verkeersongeval plaatsgevon-
den op de Oostelijke randweg in 
Sint-Oedenrode. 

Een motor en een auto kwamen 
met elkaar in botsing. De motor-
rijder werd ter plekke onderzocht, 
maar werd later wel naar het zie-
kenhuis vervoerd voor verder on-
derzoek.

Winnaars oldtimerrit Rondje Rooi

De laatste editie van Rondje Rooi 
is een groot succes geworden. 
Ruim 150 klassieke auto’s en een 
paar motoren reden de 80 kilome-
ter lange tocht langs onze mooie 
Brabantse wegen. Het weer was 
top, de cabriodakjes konden open. 
Alle deelnemers werden getrak-
teerd op lekkere Italiaanse koe-
ken, een sappig appeltje en een 
koel ijsje. Koffie kon genuttigd 
worden bij de Vresselse Hut en la-
ter een pilsje bij de Vriendschap. 
Ondertussen werd er gezellig ge-
buurt over ons rijdend erfgoed.

Voor de neutrale kijker was er weer 
genoeg te zien: Trotse kerels in een 
Manta, een official Pace Car Corvet-
te, een DeSoto met toepasselijk jaren 
60 geklede jonge dame en dito heer, 
een MG TD inclusief jaren 50 kledij,  
een degelijke Lada geparkeerd naast 
een American Muscle Trans Am. 
Prachtig gerestaureerde Diane en 
Traction stonden geparkeerd bij een 
V8 Rover die zo uit de showroom 
kon komen. Een Mini Van met aan-
hanger zij aan zij met een aantal VW 
busjes, Porsches de ene nog mooier 
dan de andere. Dafjes en Kevers in 
de bloei van hun leven.

Voor de jury was het uit deze mooie 
staaltjes autotechniek moeilijk kie-
zen. Na uitvoerig wikken en wegen 
kozen zij voor de volgende 3 auto’s: 
Een Peugeot 203 uit 1956 werkelijk 
tot in de perfectie gerestaureerd, 
een Peugeot 205 T16 waarvan elke 
autosportliefhebber smult vanwege 
de brute kracht. En een vooroor-
logse  Buick die zo weggelopen 
zou kunnen zijn uit de fabriek, zo 
prachtig. We bedanken onze hel-
pende handen en sponsors voor het 
mogelijk maken van dit evenement. 

Frans Mabesoone, Ad Peeters, 
Theo Geevers en 
Michiel van den Boomen

De vresselse beeldhouwers

Een nadere kennismaking met Piet Slegers

Op dit moment loopt er een 
beeldenexpositie in de kruiden-
tuin van het Sint Paulusgasthuis 
in Sint-Oedenrode. Zeven Vres-
selse Beeldhouwers laten daar in 
die oase van rust gedurende de 
maanden augustus en september 
hun recente werk zien.In deze 
reeks artikelen zullen we weke-
lijks nader kennismaken met een 
van deze beeldhouwers. Deze 
week: Piet Slegers.

Piet Slegers: Vanaf het moment 
dat ik met spijt mijn reguliere werk 

achter me moest laten, heb ik me 
heel voorzichtig georiënteerd in 
de richting van het beeldhouwen. 
Dat besluit was gevallen, door-
dat ik op een gegeven dag naar 
een tuinbeeld zocht. Mijn vrouw 
en ik  gingen op zoek, maar we 
vonden niets van onze gading. Of 
de beelden waren niet mooi, of ze 
waren te duur. Dus toen viel het 
besluit om zelf een beeld te ma-
ken.Enige bescheidenheid vond 
ik wel op zijn plaats, omdat ik me 
nog maar zelden op het pad van 
de vormgeving had begeven. Dat 
wil zeggen; niet daadwerkelijk, 
want zowel sculpturen als schil-
derijen hadden altijd al wel mijn 
interesse. 

Zelf aan de “slag” gaan is echter 
een ander verhaal. Vijf jaar heb ik 
eerst in Nuenen in het Klooster 
lessen gevolgd. Maar echt veel 
heb ik er niet geleerd. De leraar 
was zelf geen echte beeldhouwer. 
Het gebruik van gereedschap en 
de eigenschappen van de ver-
schillende soorten steen zijn heel 
belangrijk en dat heb ik me daar 
onvoldoende eigen kunnen ma-
ken. Maar toen ik me later bij de 
Vresselse Beeldhouwers aansloot, 
heb ik deze kennis gevraagd en 

ongevraagd geleerd.

Mijn eerste kennismaking met 
een steen was dat hij niet alleen 
hoogte en breedte had, maar 
ook diepte. Het driedimensionaal  
werken was een ervaring die veel 
inzicht en voorstellingsvermogen 
vergt. En altijd is daar ook weer 
de uitdaging die een steen biedt. 
Al werkend komen details ineens 
anders te voorschijn. Halverwege 
kan de vorm van een beeld on-
voorzien opeens totaal verande-
ren. Dat is vooral het geval bij 
abstract werk, wat ik de grootste 
uitdaging vind en waarmee ik 
nog altijd de meeste moeite heb. 
Nog steeds kan ik al werkend veel 
geven aan de steen, me verliezen 
in de vormgeving en vaak is het 
moeilijk om te stoppen. Het is 
iedere keer steeds weer een ge-
vecht, met materie en materiaal, 
maar dat is dan voor mij de uit-
daging.

Er zijn 4 beelden van Piet Slegers 
te zien:
#17 ‘Tuinbeeld’, franse kalksteen, 
#14 ‘Hellas’, serpentijn, #3 ‘Mo-
digliani’, serpentijn en #2 ‘Zonder 
Titel’, Serpentijn/Hardsteen.
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MooiBernhezekrantDe

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS BLAD     

Son en Breugel, Ekkersrijt en Esp

v
Het meest gelezen

weekblad van

Son en Breugel

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

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantDe

WIJ BUNDELEN ONZE KRACHTEN!

De onDerneming

Brabants Centrum is een stichting die al bijna 70 jaar een lokale 
krant uitgeeft in het verspreidingsgebied Boxtel, Liempde, Len- 
nisheuvel, Esch en Gemonde. Deze abonnementenkrant ver-
schijnt wekelijks op donderdag in een oplage van ruim 8.000 
stuks. Verder beschikt de krant over een goed bezochte website 
en is de krant actief op Twitter en Facebook. De stichting heeft 9 
medewerkers en is financieel gezond.

Wij zoeken een:

Media-adviseur
Functie-omschrijving

de media-adviseur verkoopt de advertentieruimte in de krant, 
op de website en geeft advies aan adverteerders. de media-
adviseur gaat hierbij zelfstandig en actief op zoek naar adver-
teerders, bouwt het netwerk van adverteerders uit en versterkt 
de relatie met de bestaande adverteerders. de media-adviseur 
werkt daarbij in nauw overleg samen met de redactie om nieuws 
omtrent gebeurtenissen, activiteiten en thema’s te kunnen be-
nutten voor commerciële kansen. Ook gaat de media-adviseur 
hierbij op zoek naar de commerciële mogelijkheden van de so-
ciale media. daarnaast is de media-adviseur (mede)verantwoor-
delijk voor het bedenken van wervingsacties van abonnees. de 
media-adviseur rapporteert rechtstreeks aan de directie.

Functie-eisen

de media-adviseur heeft minimaal een MBO werk- en denk- 
niveau en heeft een commerciële opleiding. Gezien de grote zelf-
standigheid van de functie is enige jaren ervaring in de verkoop 
van advertenties een vereiste. daarnaast zijn de volgende com-
petenties vereist: klantgericht, resultaatgericht, onderhande-
laar, doorzettingsvermogen, netwerker, overtuigingskracht.

AAnboD

Wij bieden een leuke en afwisselende fulltime baan (40 uur/
week) in een klein en hecht team dat wekelijks met veel enthou-
siasme, inzet en betrokkenheid werkt aan de totstandkoming 
van een breed gelezen abonnementenkrant voor Boxtel en om-
geving.

voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met 
interim-directeur Louis van Besouw 06-22 20 81 43. uw sollicitatie, 
compleet met curriculum vitae, zien we graag uiterlijk 23 maart 2013 
tegemoet.

brAbAnts centrum
t.a.v. directeur a.i. ir. L.F.M. van Besouw 
Postbus 81
5280 aB Boxtel
louis.vanbesouw@cmenp.nl

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

Alfred Nobelstraat 6, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-479104 www.autochristiano.nl
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MooiRooikrantDe 1
Pastoraal Centrum:
Centraal adres voor infor-
matie en aanmelding van 
doop, huwelijk, jubileum, 
huisbezoek of pastoraal 
gesprek, ziekencommunie 
(1e vrijdag v.d. maand), 
ziekenzalving, enz.

 

genda
27-08     
Doopvoorbereiding 
20.00-21.30

28-08     
Eerste Heilige Communie werkgroep                    
09.00-11.00
Overleg PeuterKleuter viering                                 
20.00-22.00

29-08     
Lunchbijeenkomst pastoraal team                         
12.30-14.00

30-08     
Bijeenkomst kinder- en jeugdwerkers                 
20.00-22.30

31-08     
Concert Smitsorgel Martinus-C                                
15.30-17.00

02-09     
Mogelijkheid pastoraal gesprek Odendael         
13.30-17.00
Overleg Zonnebloem                                                   
19.30-21.00

03-09     
Bijeenkomst parochiebestuur                                  
20.30-22.30

04-09     
Pastores dekenaat naar Brugge

05-09     
Bijeenkomst pastoraal team                                    
12.30-14.00

06-09     
Viering Odendael                                                           
10.00-11.00
Rondbrengen ziekencommunie                              
10.00-12.00

Pastoraal Centrum:
Mgr. Bekkersplein 1
5491 EB Sint-Oedenrode
Tel: (0413) 477741
Openingstijden Pastoraal Centrum maan-
dag en woensdag van 10.00 – 12.00uur
Telefonische bereikbaarheid van de 
parochie: maandag t/m vrijdag van 
10.00 – 12.00 uur.
Voor dringende pastorale zaken zoals 
het ontvangen van de ziekenzalving of 
in geval van overlijden ook buiten deze
uren bereikbaar via achterwacht.
Informatie over de parochie vindt u op 
de website: www.heiligeodaparochie.nl
Email: team@heiligeodaparochie.nl   of  
informatie@heiligeodaparochie.nl 
Banknummer parochie: Rabobank 
1382.04.071 t.n.v. Parochie Heilige Oda

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

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

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

Eerschot De Goede Herder
e-mail: eerschot@heiligeodaparochie.nl
Adres: Mgr. Bekkersplein 1
5491 EB  Sint-Oedenrode
Tel: (0413) 477741
Openingstijden parochiebureau:
woensdag 11.00 – 12.00 uur

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

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

Boskant Heilige Rita
e-mail: boskant@heiligeodaparochie.nl
Adres: Ritaplein 2
5492 EH  Sint-Oedenrode
Spreekuur op de pastorie:
maandag 10.30 - 11.30 uur

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

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

Voor de tijden van de vieringen
zie de kerkberichten elders in deze krant.
Designed by: DMRK

Wie zijn toch die heiligen van onze 
parochie? Waarom waren ze zó be-
langrijk voor mensen in het verle-
den, dat ze hun kerkgebouw en hun 
parochie naar hen vernoemd heb-
ben? 
En wat hebben deze voorgangers in 
het geloof ons vandaag de dag nog 
te zeggen?

Rond deze vragen is deze reeks be-
zinningsavonden in het kader van het 
Oda-jaar opgebouwd. Elk van de pa-
troonheiligen van de kerken van onze 
Odaparochie komt op een avond aan 
bod en de reeks start met de patro-
nes van onze parochie: de heilige 
Oda, wier eeuwfeest we dit jaar vie-
ren. Op de tweede avond staan we 
stil bij de persoon van Jezus, als de 
Goede Herder, naar wie de kerk van 
Eerschot is genoemd. Daarna komen 
achtereenvolgens de heiligen Gen-
oveva, Petrus, Martinus van Tours, 
Rita en Antonius van Padua aan bod. 

Na een inleiding door een van de le-
den van het pastoraal team gaan we 
met elkaar in gesprek en we hopen 
zo een antwoord te vinden op de 
vraag: wat heeft deze heilige mij te 
vertellen?

De avonden worden gehouden in 
het parochiecentrum van NIjnsel: 
Lieshoutseweg 9 A, 5492 HS Sint-
Oedenrode.

Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee 
klaar, zodat we om 20.00 uur ook 
echt kunnen beginnen. Om 21.30 
uur wordt de avond besloten.

1e bijeenkomst: Heilige Oda (680-
726) Dinsdag 10 september 
Inleider: pastoor Vincent Blom

2e bijeenkomst: Jezus, de goede Her-
der; Dinsdag 24 september
Inleider: Diaken Wilchard Cooijmans

3e bijeenkomst: Heilige Genoveva 
(422-502) Dinsdag 8 oktober
Inleider: Diaken Wilchard Cooijmans

4e bijeenkomst: Heilige Petrus Dins-
dag 22 oktober
Inleider: Pater Pushpa

5e bijeenkomst: Heilige Martinus van 
Tours (316-397) Dinsdag 5 november
Inleider: Pastoor Vincent Blom 

6e bijeenkomst: Heilige Rita (1380-
1457) Dinsdag 19 november
Inleidster: Mw. Manon vd Broek p.w.

7e bijeenkomst: Heilige Antonius van 
Padua (1195-1230) 
Dinsdag 3 december
Inleider: Pater Pushpa

De bijeenkomsten zijn los van elkaar te 
volgen, al bent u natuurlijk uitgenodigd 
om u in te schrijven voor de hele reeks. 
Het is fijn als u zich voor de avonden 
aanmeldt, maar het is niet verplicht. 
Aanmelden kan tijdens kantooruren 
via het centrale parochiesecretariaat 
(0413-477741) of via email 
wcooijmans@heiligeodaparochie.nl. 
Meer informatie kunt u vinden op de 
folder die achter in de kerken ligt.

Aan de deelname zijn geen kosten 
verbonden.

De heiligen van onze parochie

Zeven bezinningsavonden in het 
kader van het Oda jaar

Van de pastores

Jeugdsentiment
Zolang ik me kan herinneren 
gingen we bij ons thuis één 
keer per jaar naar de Efteling. 
En de Efteling groeide met 
ons mee. Ieder jaar ontdekten 
we nieuwe sprookjes in het 
sprookjesbos, want de gedach-
te dat die oude huisjes in de 
afgelopen winter pas gebouwd 
waren, kwam natuurlijk niet bij 
me op. En toen ik op de mid-
delbare school zat, kwamen er 
spannende attracties bij: acht-
banen en een wildwaterbaan, 
precies wat ik toen leuk vond. 
Nog altijd hoort een bezoekje 
aan de Efteling bij onze vakan-
tie; het hoort er gewoon bij. Als 
je er binnen stapt, stap je in je 
eigen herinneringen en je eigen 
verleden. Een dag lang onder-
gedompeld in jeugdsentiment 
en romantiek. Daar is het ook 
precies voor bedoeld, denk ik. 

Soms kijken we echter met de-
zelfde ogen naar de kerk en het 
geloof. Het hoort er bij: de doop 
bij de geboorte van een kindje, 

de eerste communie, trouwen 
voor de kerk, en ook: het op 
zondag naar de kerk gaan. En 
daar is niks mis mee. Maar an-
ders dan bij de Efteling, is dat 
niet het doel van de kerk. In de 
kerk komen we samen om ons 
geloof te vieren, ons verbonden 
te weten met God, met Jezus 
Christus, en ons door Hem te la-
ten inspireren. En de evangelie-
lezingen van de afgelopen we-
ken drukken ons nog eens goed 
op het hart wat Jezus van zijn 
volgelingen, en dus ook van ons, 
verwacht: dat we ons bekomme-
ren om anderen, ons hart laten 
spreken. “Span je tot het uiterste 
in”, zegt Hij”, ”want het zijn er 
maar weinig die gered worden”. 
Dat zegt Hij niet om ons bang 
te maken, maar om ons wakker 
te houden en waakzaam. Ons 
geloof moet immers meer zijn 
dan jeugdsentiment, waar we bij 
kunnen wegdromen. Daarvoor 
kunnen we naar de Efteling. 

Diaken Wilchard Cooijmans

Parochie Heilige Oda 
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Komende week komen de informa-
tieboekjes over de voorbereiding op 
de Eerste Heilige Communie in de 
verschillende kernen beschikbaar. 

De kinderen op de basisscholen van 
Sint-Oedenrode, Son en Breugel 
krijgen deze boekjes mee via school. 
Zit uw kind buiten deze gemeenten 
op school, of heeft u het boekje niet 
gekregen, dan vragen wij u contact 

op te nemen met het parochiesecre-
tariaat. Wij zorgen er dan voor dat 
u het informatieboekje alsnog krijgt. 
Voor de data van de ouderavonden 
in de diverse kernen vragen wij u de 
website van de parochie Heilige Oda 
te raadplegen. Graag tot ziens!
Namens de werkgroep Eerste 
Heilige Communie Heilige Oda

Manon van den Broek

Informatieboekje 
Eerste Heilige Communie

In oktober gaat de voorbereiding 
op het Vormsel van start. Al vóór 
de vakantie zijn in de verschillende 
kernen de informatiebijeenkomsten 
geweest. 

Sommige ouders en kinderen wer-
den hierdoor overvallen. Zijn jullie 
alsnog tot de conclusie gekomen dat 

je graag mee zou willen doen aan 
de voorbereiding op het Vormsel, 
dan kan dat alsnog! Graag even een 
mailtje naar vormsel@heiligeodapa-
rochie.nl met je naam en de naam 
van je school, dan komt alles in orde.

Manon van den Broek

Voorbereiding op het Vormsel

Wij kunnen 
geen parttime 
christenen zijn. 
Als Christus het 
centrum van ons 

leven is, is Hij aanwezig bij alles 
wat wij doen.
Paus Franciscus
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MooiRooikrantDe 23
Dichter Julius Dreyfsandt Zu Schlamm en woordkunstenares Doreth verstappen

Poëzie in de Kas Plek

Op een mooie vrijdagavond, 23 
augustus om 19.00 uur, was dich-
terlijk Rooi in de Kas Plek nabij 
de Knoptoren aanwezig. Het duo 
Julius Dreyfsandt Zu Schlamm en 
Doreth Verstappen. Zij verwenden 
de aanwezigen een dik uur met 
poëzie, gedichten, verhalen en 
muziek.
 
De mensen werden door het duo 
verwelkomd en het werd een 
fraaie en interessante ontdekkings-
tocht van woorden en muziek. Het 

evenement was ingedeeld in 
drie blokken, daartussen was 
er een korte pauze, tijd voor 
koffie en een drankje mét 
praatje natuurlijk!
Ze begonnen met de eerste 
openbare uitvoering van het lied 
“Ons Mooi Rooi” van Rob van 
Goethem, compositie/zang Toos 
Saris en tekst van dichter Julius 
Dreyfsandt Zu Schlamm.  

Het publiek hoorde fraaie ge-
dichten over Rooi, mooi 

voorgedragen door dichter Julius 
Dreyfsandt Zu Schlamm en prach-
tig vertelde verhalen van Doreth 
Verstappen. Onder andere over 
een boer als advocaat. Ook bracht 
Doreth een werk van Largo Vival-
di, gespeeld op haar blokfluit. Een 
op en top Rooise avond dus.

Magneet Massages
En

Energetix Magneet 
Sieraden

Voor meer informatie
neemt u contact op met:

H&H Lifestyle
www.hh-lifestyle.nl

www.hh-lifestyle.energetix.tv
Email: info@hh-lifestyle.nl

Telefoon: 0499-851353

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

siergrind vloeren, giet vloeren, 
tro� elvloeren en coating vloeren

Dijksteegje 32 5491 TN Sint-Oedenrode
T 0413 - 47 28 05

info@siergrind.nl           www.siergrind.nl

Kerkdiensten
Sint Genoveva-kerk, Breugel

Zaterdag 31 augustus
18.30 uur: Eucharistieviering                                                                                      
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)                                                            
intentie:Willy Jaspers, Theo en Anna 
Swinkels-Geven, om zegen over 
onze parochie

Zondag 1 september
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor, Kinder-
woorddienst.
intentie: Ad Versantvoort, Nelly 
Vlemmix-Versantvoort, Miny van 
de Ven-Winkelman, Wieza Xhofleer-
Hölzken, Han Verhagen, Miet van 
Kemenade, Mies Merks-van de Rijt, 
om zegen over onze parochie

Zaterdag 7 september
11.30 uur: huwelijksviering Janny 
van de Gevel en Coen Lokker
18.30 uur: Eucharistieviering in Son
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)

De Goede Herder

Zaterdag  31 augustus 19 u. 
Eucharistie met parochieel kor.
Intenties: Jan en Margaretha Bek-
kers-van Thienen; Nelly van Encke-
voort-Bekkers

Martinuskerk 

Zondag 1 september 9.30 uur 
Eucharistieviering met het Martinus-
koor.
Intenties:  Hendrik en Sjaan Hees-
akkers-Versantvoort, Thea van den 
Berkmortel-Maas, Agnes en Leon 
Verwilghen-van der Wielen, Leonie 
van der Poel-Peeters, Gijs en Maria 
van Liempd, Willie en Riky Snep-
Kauwenberg, Gerard Voets, Theo en 
Jaan Ketelaars-van Kaathoven, Piet 
Verhagen, Toon van Boxtel, Theo en 
Gemma Timmermans en overl. ou-
ders Timmermans-der Kinderen en 
Geven-van Rooij, Antoon en Marie-
tje Hendriks-van Gestel, Piet Rovers, 
Overl. ouders Gerrit en Riek van 
Slagmaat-Vos en hun zonen Frans 
en Bob, Overl. ouders Harrie en Lies 
van Rooij-van Loon en dochter Net-
ty, Broer de Poorter. Antonet en Piet 
van den Brand - van de Weetering 
en hun zonen Albert, Harrie en Kees.
Doopviering van Sam en Anouk Ha-
gen, Joep Kersten en Ties van den 
Tillar

Maandag 9.00u. 
Eucharistieviering.

Dinsdag 9.00u. 
Eucharistieviering.

Woensdag  9.00u. 
Eucharistieviering. 

Donderdag 9.00u. 
Eucharistieviering. 10.00u. 
Repetitie Martinuskoor.

Vrijdag 10.00u. 
Eucharistieviering in Odendael i.v.m. 
1e vrijdag v.d. maand..

Parochiecentrum, tel. 476455.  
E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl

H.Martinus Olland

Zaterdag 31 augustus 
geen eucharistie.

Protestantse kerk Knoptoren
 
Zondag 1 september, 
Dienst in Son, 10.00 uur, 
Predikant Ds. Chr. Mondt.

Sint Antonius Nijnsel

Zondag  1 sept. 11.00u. 
Eucharistieviering met dameskoor.
Intenties: 
Piet en Bertha van Gastel en zoon 
Harrie, Pastoor Martin, Jans v.d. 
Meerakker, Theo Vos, Willem en To-
nia v.d. Loo- v.d. Sande, overl. ou-
ders Grard en Mieke van Kessel- van 
Zutphen, Anna van Grinsven- van 
berkel, Wilma van Grinsven, Harrie 
en Dineke v.d. Koevering, Martha en 
Driek v.d. Berg en zoon Gerrit.   

Sint Petrus’  Banden-kerk, Son

Zaterdag 31 augustus
18.30 uur: Eucharistieviering in Breu-
gel
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz)

Zondag 1 september
11.00 uur: Eucharistieviering
intenties: Uit dankbaarheid voor een 
50-jarig huwelijk,  Pieter van Riet, 
ouders Peeters-Goossens, An van 
Dinter-van de Ven, Diny van Keme-
nade, Martinus Rovers-van Breugel.

Maandag 2 september
19.30 uur: Woord- en communievie-
ring

Woensdag 4 september
Geen viering

Vrijdag 6 september, 
Eerste Vrijdag van de maand
08.30 uur: Eucharistieviering

H. Rita parochie Boskant

Zaterdag 31 Aug. 
17.30 uur Eucharistieviering
met zang Ritakoor.
Misintenties
Mari Schepens v.w. verjaardag. 
Harrie Schepens.
Peter van der Linden.Sjaan en Toon 
Bekkers van Duinhoven.
Overleden ouders Bekkers v. 
Oirschot en dochter Annie.
overl. ouders de Koning van de 
Wijdeven.
Jan e Anna van Thienen van 
Kuringen. en zoon Jan

GRATIS INLOOP SPREEKUUR
Phillippusstraat 1b

Iedere maandag en donderdag van 17.00 – 18.00 uur

Hebt u een probleem? Een groot probleem 
zoals een echtscheiding of een arbeidsgeschil?

Bel: 0413-477444 
of kijk op: www.lipsadvocatuur.nl

Martinuskerk weer onder de pannen

Afgelopen week zijn er een aan-
tal leien op het dak van de Mar-
tinuskerk vervangen. Dat was 
volgens Mies Bekkers, de bouw-
adviseur van het kerkbestuur, 
ook hard nodig. “Vanaf de grond 
zagen de leien er nog goed uit, 
maar als je ze vastpakte vielen ze 
eigenlijk meteen uit elkaar”. 

Tijdens de restauratie van de kerk 
in 1996 zijn er al veel slechte leien 
vervangen. Dat deze leien toen 
zijn blijven liggen komt volgens 
Bekkers, omdat er ook toen op 
de financiën moest worden gelet. 
Nu bijna twintig jaar later is er wel 
geld om dit deel van het dak te 
repareren. Vorig jaar verleende de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
een subsidie om dit deel van het 
dak te repareren.

Tegelijk met de vervanging van 
de leien, vervangt het kerkbe-
stuur ook een deel van de kap-

constructie van de kerk. Dat gaat 
nu relatief gemakkelijk omdat er 
toch een steiger stond. Het Rooi-
se bouwbedrijf Van Zon voert 
daarvoor het timmerwerk uit. 
Volgens Bekkers is met deze res-
tauratie, dit deel van de kerk voor 
de eerste tachtig jaar weer onder 
de pannen. Of moeten we zeg-
gen onder de leien?
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Jan Voets

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6 5492 NK Nijnsel

Tel. 0413 - 490720 www.hyundaimvdbrand.nl
Eversestraat 47 5491 SR Sint-Oedenrode

Tel. 0413-472285 www.autobedrijfkraaijvanger.nl

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

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

Peugeot 206 CC 
1.6 16v EEC
Bouwjaar: juni 2004
Km.stand: 75.926   

Prijs: € 6.950,- 

Volkswagen Touran
Mei 2004
Km stand: 105.942

Prijs: € 9.495,-

Hyundai I30 CW 1.6i 
Dynamic
29-02-2008
km.Stand: 83.335  
 

Prijs: € 8450,- 

Schijndelseweg 55 5491 TA Sint-Oedenrode
T: 0413-473290 - www.autobedrijfscheepens.nl

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

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

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

Handelsweg 4 5492NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel. 0413-477304 - www.autovanerp.nl

Autoservice Wehkamp.
Eerschotsestraat 74 5491AD Sint-Oedenrode

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

Van Dijk automobielen b.v. 

BMW 3 Serie 
Touring 320d 
Steptronic8 Executive
Automaat
Diesel
Bouwjaar: 23-11-2012
km.stand: 12.000
Kleur: Saphirschwarz

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.

Hyundai I20 5 deurs, Happy Tuned. 

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

Neem contact op 
voor de voorwaarden

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

www.hyundaimvdbrand.nl

Kraaijvanger
Autobedrijf

Volkswagen Passat 
1.8 tfsi
Nieuw staat 
eerste eigenaar 
km 76.112
alle opties

Voor al uw onderhoud 
aan uw Peugeot!

Ook onderhoud 
aan campers

Peugeot 107 
Urban Move 1.0-12v 5D
Bouwjaar: 05-2011
Km.stand: 52.135 km

Prijs: € 6.950,-

Suzuki SX4 1.6 Shogun
Km.stand: 21.314 km
Bouwjaar: 02-2010

Prijs:  € 12.950,-

Prijs:      € 17.000,-

Apk
accu’s

Airco service
banden
uitlaten

onderhoudsbeurten 
Nieuwe carwash 

met extra zachte foam borstels
Houd de onderkant van 
uw auto goed schoon! 

Like onze facebook pagina: Kraaijvanger Auto’s

Volkswagen Polo
5-deurs 1.4 Highline
14.000 km
Juni 2010
Als nieuw
 

Voor € 13.799,-

Schoenmakers

Type: Nissan Qashqai 
1.6, acenta
Bouwjaar: 2008
Km. stand: 24.500km

Prijs: € 16.995,-
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Grootse Vlooienmarkt  
C.V. ’t Skrothupke

Op zondag 1 september aaan-
staande houdt carnavalsvereni-
ging ’t Skrothupke in Sint-
Oedenrode weer zijn traditionele 
grote vlooienmarkt op het par-
keerterrein aan ’t Kofferen. Deze 
markt staat bekend om zijn goed 
gesorteerde kramen.

Muziek is aanwezig en er is ge-

legenheid voor een hapje en een 
vers kopje koffie of thee. 
De opbrengst wordt o.a. besteed 
aan het maken van een carnavals-
wagen en loopgroep en ’t instru-
mentarium van de kapel. De markt 
is geopend van 10 tot 14 uur. En-
tree € 2 en kinderen tot 12 jaar 
gratis. Kortom: Gewoon ún gezel-
lige mért.

SAVE HUMANITYSAVE HUMANITY
START VAPINGSTART VAPING

T H I S  P R O D U C T  I S  F O R  A D U LT S  O N LY.  N O  C E S S AT I O N  D E V I C E .  C O N TA I N S  N I C O T I N E , 
A N  A D D I C T I V E  S U B S TA N C E .  N O T  F O R  C H I L D R E N ,  P R E G N A N T  O R  B R E A S T F E E D I N G  W O M E N .
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€10,95
Electronic cigarettes. 
No smoke, 
no smell, 
no ash, 
no tar. 
Just taste.

Borchgrave 41, 5492 AT Sint-Oedenrode 
Telefoon: 0413-477049

nieuw in Sint-oedenrode: Won Yu Hapkido

Maak gebruik van gratis proefles Hapkido

De wereld 
van de krijgs-
kunsten is 
een bijzon-
dere wereld. 
Vanaf 10 
september is 
het mogelijk 

om daar in Sint-Oedenrode ken-
nis mee te maken. Won Yu, een 
school die les geeft in Koreaanse 
krijgskunst, gaat dan lessen geven 
in sporthal de Kienehoef. Hapki-
do is geen vechtsport, maar een 
weerbaarheidsport.

Won Yu heeft sportscholen in Laar-
beek, Aalst/Waalre, Eindhoven en 
Gemert. Vanaf 10 september dus 
ook in Sint-Oedenrode. In de les-
sen worden onderdelen van Hapki-
do gegeven waaronder: Hapkido, 

Hankido en Hankumdo. Allemaal 
verdedigingsporten met een eigen 
verhaal en eigen techniek.  Voor 
de Koreaanse vechtsporten is Won 
Yu gecertificeerd en staat het bij 
de Internationale HKD Federatie 
(I.H.F) geregistreerd. 

Hapkido heeft een groot diversiteit 
aan technieken waar zelfvertrou-
wen en weerbaarheid door verbe-
terd worden. Verscheidende tech-
nieken die tijdens de les worden 
behandeld zijn: Klemtechnieken; 
om iemand op een goede manier 
onder controle te krijgen. Trap- en 
stoottechnieken; voor een betere 
evenwicht en controle over het 
lichaam. Rol- en valtechnieken; 
het leren omgaan met het vallen 
waarbij aandacht wordt besteed 
aan het breken van de val. Wat 

ook in het dagelijkse leven van 
groot belang is. Buiten klem- trap- 
rol- en valtechnieken wordt er ook 
aandacht besteedt aan Hankido. 
Hierbij wordt de kracht, doormid-
del van cirkelende bewegingen, 
van de aanvaller omgebogen om 
een verdediging in te zetten.

Won betekent cirkel en yu bete-
kend water. Het water raakt niet in 
conflict met objecten op zijn pad. 
Het past zich aan en stroomt er om 
heen zonder zijn vorm te verliezen. 
Toch kan water heel krachtig zijn. 
Niet strijden maar meegaan in de 
beweging. Juist dat laatste wordt 
veel toegepast in Hapkido. Per Ko-
nings zal de lessen gaan geven in 
Sint-Oedenrode. “Door het leren 
van Hapkido krijg je meer zelf-
vertrouwen en bouw je de nodige 
weerstand op. Het is een sport 
voor jong en oud. Iedereen mag 
zich hiervoor aanmelden. Op 10 
september zal ik een demo geven 
en krijgt iedere geïnteresseerde 
een eerste gratis proefles. Tijdens 
de proefles kom je er achter wat 
deze prachtige sport ongeveer 
inhoudt. We begeleiden ieder-
een. Alle deelnemers krijgen de 
aandacht en de kans om zich te 
ontwikkelen. Wie weet tot welke 
band u het schopt!”

Heeft u interesse om een proefles 
te volgen? Wilt u deze bijzondere 
Koreaanse weerbaarheidsport on-
der de knie krijgen? Op dinsdag 10 
september beginnen de eerste les-
sen van 19.00 tot 20.30 uur. Aan-
melden kan via www.wonyu.nl 

Autobedrijf van de maand: garage Oerlemans

Iedere maand staan de Rooyse 
autobedrijven met een pagina in 
DeMooiRooiKrant. Daarop laten 
ze stuk voor stuk sterke aanbie-
dingen of nieuwe modellen zien. 
In 2013 komen al deze autobedrij-
ven een keer aan het woord. Wie 
zijn ze? Wat doen ze? En waarom 
zou je eens kijkje moeten gaan 
nemen bij de betreffende zaak? 
In deze aflevering gaan we op be-
zoek bij garage Oerlemans.

Garage Oerlemans is een begrip in 
Sint-Oedenrode en omstreken. Al 
decennia lang is het bedrijf geves-
tigd aan de Lieshoutseweg in Nijn-
sel. Het is een prachtige garage 
met zeer ruime werkplaats en een 
interessante showroom. Het grote 
logo op de garage verraadt het al. 

Garage Oerlemans is een Peugeot 
specialist. In de breedste van het 
woord. De mensen die er werken, 
weten werkelijk alles van en over 
het Franse merk. Uw Peugeot is er 
zeker in goede handen.

Een ander specialisme van ga-
rage Oerlemans is het onderhoud 
van campers. Door de vergrijzing 
kiezen steeds meer Nederlanders 
voor de aanschaf van een camper. 
Het reist gemakkelijk en rijdt com-
fortabel. Of het nu een tweede-
handse of een nieuwe camper is, 
garage Oerlemans is de juiste hulp 
voor u wanneer er iets mis is met 
uw vakantiehuis op wielen.    
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De ingrediënten voor deze avond:  
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€ 39,75 pp (excl. drankjes) 
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Lekker eten, drinken en vooral lachen 
 

€ 39,75 pp (excl. drankjes) 
Vooraf reserveren 

 

Kijk op onze site voor meer info 

 Mariastraat 21-23           Tel.  0499-421448                info@depelgrim-mariahout.nl 
 5738 AH   Mariahout                      www.depelgrim-mariahout.nl 
   

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
 

 

~Comedy diner~
Vrijdag 4 oktober

Een avondvullende show met muzikomisch “Duo Vreemd”

De ingrediënten voor deze avond:

Lekker eten, drinken en vooral lachen
€ 39,75  pp(excl. drankjes)

Vooraf reserveren

Kijk op onze site voor meer info
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Mooi op  leeftijd

Wat is er mooier dan een stralende lach? 

Daar wordt u toch ook vrolijk van? Zeker met een rij 

natuurlijke, verzorgde tanden. Een gebitsprothese 

waar u uzelf zeker over voelt!

Heeft u nog andere vragen over uw gebitsprothese? 

Bel naar 0499 – 87 13 87.

Een goed passende 
gebitsprothese met een 
natuurlijke uitstraling?

Vraag ’t aan Jeroen

Oirschotseweg 68 | Tel. 0499 - 87 13 87 
info@tppbest.nl | www.tppbest.nl

KBO fi lmclub 
presenteert: Yo 
tambien

Spaans drama waarin een univer-
sitair geschoolde man met down-
syndroom verliefd wordt op een 
collega. Winnaar publieksprijs 
IFFR 2010.

Waarom zou je normaal wil-
len zijn? Een romantisch drama 
over Daniel, een man van 35 met 
het Down Syndroom die verliefd 
wordt op zijn collega Laura. Da-
niel is de eerste Europese man 
met Down Syndroom die is afge-
studeerd aan de universiteit. Als 
hij een baan bij de sociale dienst 
krijgt, ontmoet hij de vrijdenkende 
Laura. Snel ontstaat er een bijzon-
dere vriendschap tussen de twee, 
wat stuit op afkeurende blikken 
van collega’s en vrienden. Onder 
de druk van regels door duikend 
en wars van alle commentaar we-
ten zij een vriendschap en liefde 
te beleven die uniek is. Maar is de 
band tussen hen sterk genoeg als 
Daniel verliefd wordt op Laura? De 
film duurt ca. 103 minuten. Dins-
dagavond 10 september 2013 in 
Zaal Maas & Dieze in Odendael 
Aanvang: 19:00 uur (zaal open 
18:30u) Entree:  € 3,50 (incl. kof-
fie/thee tijdens pauze)

SeniorenRAADgevingen 16

De Seniorenraad Sint-Oedenrode 
(SRO) is er voor alle senioren (55 
plussers) van Rooi. Zij heeft 4 S 
‘en in haar “vaandel” staan: Sig-
nalering, Stimulering, Samenwer-
king en Steunverlening. Dit zijn 
de basiselementen van haar werk 
voor het bevorderen van het wel-
zijn van senioren. Daarom zal de 
SRO tweemaal per maand met de 
rubriek SeniorenRAADgevingen 
verschijnen in de weekbladen met 
onderstaande 5 thema’s. 
 
1. In Rooi: Voedselbank ook voor 
ouderen.
In Sint-Oedenrode worden onge-
veer 25 gezinnen geholpen door 
de voedselbank. Dit is een depen-
dance van Voedselbank Boxtel. 
Om voor een voedselpakket in 
aanmerking te komen mag het in-
komen niet hoger zijn dan 
€ 180,-- per maand voor een een-
persoonshuishouden, te verhogen 
met € 60,-- voor een partner of 
volwassenen boven de 18 jaar en 
€ 50,-- voor een kind.
Denkt iemand in aanmerking te 
komen, dan kan deze zich aan-
melden op onderstaand adres. Een 
intaketeam zal vervolgens bepalen 
of dat werkelijk zo is.
Hoewel heel veel levensmiddelen 
door diverse bedrijven en instellin-

gen beschikbaar worden gesteld 
zijn de kosten om dit mooie pro-
ject te realiseren erg hoog. (ex-
ploitatiekosten)
Wilt u dit initiatief steunen dan 
kunt u een bedrag overmaken op 
rekening 1227.48.190.
Voor meer informatie kan men de 
folder halen bij de bibliotheek of 
kijken op  de website: www.voed-
selbankboxtel.nl  of bel met ons 
bestuurslid  André van de Waren-
burg, tel. 0413-478671.

2. Uit de regio: Regionaal reuma 
centrum.
Op donderdag 12 september is de 
officiële opening van het regio-
naal reumacentrum te Eindhoven 
op de locatie van het Maxima Me-
disch Centrum.
Iedereen is tussen 14.30 uur en 17.30 
uur van harte welkom om deze nieu-
we locatie te bezoeken. Deskundige 
reumatologen geven informatie over 
jicht, reuma en artrose. 
Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met St. Anna 
zorggroep of telefonisch 040-
8885676 of 
www.regionaalreumacentrum.nl

3. Tip van de week: 
Wil je goedkope uitstapjes maken 
of goedkoop enkele dagen erop 
uit zoek dan www.actievanvan-
daag.nl of bel 0900282633

4.Activiteit: Actie op 4 oktober in 
Rooi
Zoals de media al uitvoerig heb-
ben vermeld is de deelname aan 

de Nationale Ouderendag een 
groot succes. De Seniorenraad 
heeft tot deelname besloten om 
hierdoor de onderlinge contacten 
tussen senioren te bevorderen, 
ook voor de toekomst. Zij zocht 
en vond daarbij steun van diverse 
organisaties in Rooi zoals o.a. de 
Zonnebloem, Rode Kruis, Omme-
kaar, H.Oda-parochie en Vrienden 
van Odendael. Op 4 oktober zul-
len zij de ruim 75 wensen trachten 
in vervulling laten gaan. Hiervoor 
zijn veel vrijwilligers nodig. Wens-
vervullers kunnen zich melden via 
de website sintoedenrode.natio-
naleouderendag.nl(zonder www.) 
of zich melden bij Bert Heijen tel. 
474508

5.Agenda: Max ledendagen
Op 8 september wordt in Eindho-
ven in het Parktheater een van de 
vier Max ledendagen gehouden. 
Iedereen is op deze gezellige mid-
dag van 13.00 uur tot 17.00 uur 
van harte welkom. Kaarten 
(€ 7,50 per persoon) kunt u be-
stellen via www.omroepmax.nl/
ledendag  of telefonisch 026-
3779736

Hebt u onderwerpen, ideeën, sug-
gesties of vragen betreffende deze 
rubriek neem dan contact op met 
een van de leden van de senioren-
raad of de secretaris van de Seni-
orenraad, Bert Heijen tel. 474508, 
of stuur een mailtje naar 
info@seniorenraadrooi.nl.
Zie ook onze website 
www.seniorenraadrooi.nl. 

nationale ouderendag Sint-oedenrode

U kunt zich nog aanmelden als 
wensvervuller

De eerste stappen zijn gezet. De 
Rooise bevolking weet de web-
site van de Nationale Ouderen-
dag Sint-Oedenrode te vinden en 
heel spontaan worden hun na-
men ingevuld achter de speciale 
wensen van ouderen. Maar velen 
bellen ook enthousiast naar con-
tactpersoon Bert Heijen, die hen 
graag uitlegt wat de bedoeling 
is, hun namen noteert en deze 
vervolgens invult in het wensen-
systeem. Gemakkelijker kan het 
niet. En hiermee wordt de droom 
van een oudere op 4 oktober 
werkelijkheid.

Veelgestelde vragen
Omdat het de eerste keer is dat 
deze Nationale Ouderendag in 
Sint-Oedenrode wordt georgani-
seerd, zijn er natuurlijk nog veel 
vragen. Niet alleen bij het werk-
comité dat de wensen gaat bekij-
ken maar ook bij de wensvervul-
lers (vrijwilligers).

Om goed te kunnen inschat-
ten wat de gedachte achter de 
wens van de oudere is, neemt 
het werkcomité persoonlijk con-
tact op met de wensindiener of 
wordt deze persoonlijk bezocht. 
Vaak blijkt in een gesprek, dat de 
vraag heel anders is dan de inge-
vulde wens. Een klein voorbeeld: 
de wens betreft een rit in een 
Amerikaanse Truck. Bij navraag 
blijkt dat de betreffende oudere 
altijd spreekt over Amerikaanse 
trucks, maar daarmee bedoelt hij 
niet de hedendaags, grote trucks 
die over de highways in de USA 
rollen, maar de trucks waarmee 
deze persoon heel vroeger in de 
oorlog gedwongen heeft ken-
nis gemaakt. Hij is dan ook veel 
blijer te maken met een bezoek 
aan een oorlogsmuseum waar hij 
deze trucks op foto’s of in het echt 
kan bekijken en waar hij even met 
de vrijwilliger kan praten over die 
oorlog van vroeger. Pas wanneer 
het werkcomité de gedachte ach-
ter de vraag kent, is het mogelijk 
om een vrijwilliger te benaderen 
die deze wens in vervulling kan 
laten gaan.  

Er leven uiteraard ook nog vele 
vragen bij de wensvervullers. 
Wordt van hen verwacht dat zij 
alleen de oudere begeleiden of 
moeten zij zelf ook de kosten van 
het uitstapje betalen, zoals auto-
kosten, entreegeld of koffie met 
iets lekkers? Ook hierover heeft 

het werkcomité goed nagedacht. 
Aan iedere wens wordt daarom 
door het comité een kosten-
plaatje gekoppeld en aan de hand 
hiervan wordt bepaald hoeveel 
de oudere zelf moet bijdragen 
aan de vervulling van zijn wens, 
of er een sponsor moet worden 
gezocht die deze wens financieel 
gaat adopteren,  of dat er zich 
een vrijwilliger heeft gemeld die 
de wens volledig wil adopteren 
(dus begeleiding en kosten). We 
kennen dus drie soorten wensver-
vullers: vrijwilligers die alleen een 
oudere willen begeleiden bij het 
uitstapje, daarnaast vrijwilligers 
die niet alleen de oudere wil be-
geleiden maar ook de kosten kan 
dragen van het uitstapje en als 
derde de donateurs, bedrijven of 
particulieren die alleen de kosten 
van een wens willen adopteren 
maar zelf op 4 oktober de ou-
dere niet kunnen begeleiden. Het 
werkcomité is blij met alle vormen 
van ondersteuning. Het een is 
niet belangrijker dan het andere. 
En komt het comité er nog niet 
uit, dan is er nog een pot van de 
Provincie, waaruit ze een kleine 
bijdrage kunnen doen. 
Geen reden dus om niet mee te 
doen!

Het werkcomité verwacht dan 
ook dat meedoen aan dit prach-
tige initiatief voor niemand een 
bezwaar hoeft te zijn. Dus waar 
wacht u nog op? Neem snel de 
telefoon en bel 0413-820362. 
U kunt ook bij google intypen: 
sintoedenrode.nationaleoude-
rendag.nl (dus zonder www.) en 
u komt op een internetpagina 
waarop de link naar onze Rooi-
se website staat. Hier ziet u alle 
wensen en kunt u inschrijven op 
de vervulling van een wens. Alle-
maal te ingewikkeld? Bel dan ge-
woon 0413-820362 en Bert helpt 
u graag verder.

Door uw steun aan dit prachtige 
initiatief,  draagt u bij aan een 
goed en gelukkig leven van oude-
ren en voorkomt u eenzaamheid 
onder deze oudere generatie. En 
wat is fijner dan een glimlach op 
het gezicht van de oudere mens 
die in zijn/haar werkzame leven 
ook een steentje heeft bijgedra-
gen aan ons geluk? Want crisis 
of niet, een dagje jezelf inzetten 
voor de ander kost zo weinig en 
geeft zoveel. 
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‘Behandelen met een doel’
Reumapatiëntenvereniging  
’s-Hertogenbosch e.o. organiseert 
op 18 september 2013 een voor-
lichting met als thema ‘Behande-
len met een doel’. 

Aan bod zal komen hoe en wan-
neer reuma behandeld wordt, met 
welk doel, volgens welke richtlij-
nen, met welke kennis, etc. Wat 
kan het uiteindelijk voor een pa-
tiënt opleveren (of niet) en wat 
vraagt het van een patiënt. Hoe 
wordt "behandelen met een doel" 
als visie en strategie bij het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogen-
bosch uitgedragen (volgens het 
zogenaamde ‘Treat-to-Target’ be-
handelplan). 
De sprekers zullen uitgebreid in-
gaan op genoemd thema met dr. 
M.C.W. Creemers als reumatoloog 

en drs. M.P.T. de Wit vanuit het 
patiëntenperspectief.
Datum: woensdagavond 18 sep-
tember 2013. 
Tijd: 19.00 uur (tot ca. 21 uur).

Locatie: Sociaal Cultureel Centrum 
PERRON-3 -  Hoff van Hollantlaan 
1 – Rosmalen. 
Info: Gerrit van der Zalm - 
tel: 0411–607193

PVGE Samen-Uit club definitief van start
Inmiddels is met elf belangstellen-
den de Samen-Uit club definitief van 
start gegaan. De rode draad is maan-
delijks met elkaar op stap te gaan.

Dit kan een etentje zijn of soms, voor 
degenen die dat willen, ook bezoek 
van een voorstelling in een theater 
hier of in de buurt. Er wordt voor ge-

zorgd, dat leden zonder vervoer, door 
andere leden worden opgehaald.

Ook is er een clubteam gevonden, 
dat de coördinatie van de Samen-Uit 
club op zich neemt en wel als coör-
dinator Anneke Uppelschoten en als 
leden Leny Broeders en Henk Du-
ker. De bijeenkomsten vinden steeds 

plaats op de 1ste woensdag van de 
maand.  De eerstvolgende bijeen-
komst is nu woensdag 4 september.
Wie meer wil weten of zich wil aan-
melden kan terecht bij de coördina-
tor:
Anneke Uppelschoten, 
tel.:0499-461011; email: 
keesannekeupp@hotmail.com  

PVGE Schildersclub start nieuw seizoen
Vanaf september start het nieuwe 
seizoen van de PVGE schildersclub  
met een reeks nieuwe workshops, 
waarbij  schilderen of leren schilde-
ren centraal staat.  Voor de “begin-
ners” zijn er intensieve workshops, 
waarbij men o.a. kennis maakt met 
kleur / kleurmenging, methoden 
om tekeningen op een doek te zet-
ten, perspectief, compositie, licht en 

contrast, vormen van schilderen en 
materiaalgebruik. Voor de meer er-
varene zijn er extensieve workshops. 

Beschikking over eigen materiaal is 
nodig. Gerard van de Ven, die de 
begeleiding verzorgt, schildert al een 
groot deel van zijn leven. Naast zijn 
diploma van de kunstacademie heeft 
hij een certificaat van een gespeciali-

seerde vervolgopleiding op de kunst-
academie. Het atelier, waar de activi-
teiten plaatsvinden, is gelegen aan de 
Vresselseweg 44 te Breugel (grond-
gebied St. Oedenrode); vrijdags van 
9.30 uur tot 16.00 uur.    
Voor opgave en inlichtingen: coördi-
nator Gerard van de Ven, 
tel.: 06-45 808 402 of via email: 
gerard.vandeven@gmail.com

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e, T: 0413 47 25 10

 

  

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

di 12.00 - 18.00 uur
wo en do 10.00 - 18.00

vrij 10.00 - 19.00, 
za 9.00 - 17.00

Openingstijden

COMPLEET BIJ U THUIS

®

GRATIS
THUISBEZORGD

geen afwas

gekoelde 
dranken

BESTEL MAKKELIJK EN SNEL OP WWW.BBQENZO.NL

Vele extra's kijk op www.bbqenzo.nl

standaard
Bijbehorend serviesgoed
Barbecue + toebehoren

Genoemde salades
Genoemde sausjes

Stokbrood met kruidenboter

Verdeeld over 5 stukken vlees p.p.

Satéstokjes
Kipfi let

Hamburger
Varkenshaasspies
Bourgondische rib

BBQ-worst
Speklap

groeps-
bbq

€ 12,50
p.p

vanaf 25 personen te bestellen

b
a
r
b
e
c
u
e

BBQ

€ 12,95
p.p

Kipfi let
2 Satéstokjes
Hamburger
BBQ-worst

 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95

BBQ

€ 14,95
p.p

Satéstokje
Bourgondische rib 

Kipfi let
Hamburger

Speklap
Shaslick

BBQ

€ 18,95
p.p

Speklap
Spareribs

Presa steak
Biefstuk

Ambachtelijke hamburger
Varkenshaasspies

Stokbrood met kruidenboter

BBQ
vlees/vis

€ 16,95
p.p

Bourgondische rib
Hamburger

Varkenshaasspies
Gambaspies
Vispakketje
Pangafi let

COMPLEET BIJ U THUIS

vlees
BBQ
zee
Zalmfi let
Tilapiafi let

Gambaspies
Vispakketje
Pangafi let

€ 15,95
p.p

vanaf 25 personen te bestellen

€ 7,25
p.p

BBQ-worst
Marshmallows
Hamburger
Kipspies

Speelgoedverrassing

BBQ
Plop

vanaf 25 personen te bestellen

€€ 7,25 7,25 7,25 7,25

Speelgoedverrassing

salades
Rundvleessalade
Brabantse salade
Columbus salade

Tomaat-komkommersalade
Vers fruitsalade

Kartoffelsalade (halal+vega)

• Dranken worden koel 
geleverd

• Niet aangebroken fl essen 
worden retour genomen

• De online rekenmodule helpt 
u bij het berekenen hoeveel 
drank u nodig hebt.

• Uw drankbestelling is los, 
 dan wel in combinatie 

met andere onderdelen te 
bestellen op www.bbqenzo.nlbestellen op www.bbqenzo.nl

Volg @BBQenzo_nl en blijf op de hoogte! www.facebook.com/BBQenzo

 12,50 12,50

Kartoffelsalade (halal+vega)

sausjes
Satésaus

Knofl ooksaus
Cocktailsaus
Barbecuesaus
Kruidenboter

Remouladesaus (vis)

€ 15,95
p.p

Kipfi let
Lamskotelet

Runderhamburger
Kippenbout

Kippenhamburger

BBQ
halal

€ 14,95
p.p

Groenteburger
Gepofte aardappel

Satéstokje
Shaslick

Vegetarische schnitzel

BBQ
vega

nu NOG GROTER BEZORGGEBIED

Liempde

Liempde
BBQenzo.nl Liempde
Dorpsstraat 37
5298 CA Liempde

T: 0411 63 16 82
W: www.BBQenzo.nl
E: liempde@BBQenzo.nl

BBQenzo.nl, compleet bij u thuis

Lekker ongedwongen barbecueën 
vertrouwd in uw eigen huis of op 
uw bedrijf.  Waar bestelt u het 
vlees, vis, vegetarische barbecue 
of halal vlees? Wie regelt de bar-
becue? En erger nog, wie doet in 
hemelsnaam de afwas?

BBQenzo.nl regelt alles voor u. 
BBQenzo.nl bezorgt kosteloos bij 
u aan de deur. Zelfs de vuile vaat 
is voor BBQenzo.nl een uitdaging! 
Lekker thuis of op locatie culinair 
genieten met de voordelen van 
dineren buiten de deur. BBQenzo.
nl is voor u hét adres voor al uw 
barbecuearrangementen. 

Wat is BBQenzo.nl
•  Gratis thuisbezorgd vanaf 4 per-

sonen
• Geleverd in koelboxen
• Uitsluitend versproducten
•  Incl. serviesgoed, BBQ en beno-

digdheden
• Geen afwas

•  Vanaf € 12,50 per persoon ( kin-
deren € 7,25 )

• All-in prijzen, geen extra kosten
BBQenzo.nl wil dat de klant zonder 
bijkomende zorgen en kosten ook 
thuis of op het werk  kan genie-
ten van een smaakvolle bbq. Van 
barbecues tot bestek/borden, van 
vlees/vis tot salades en sauzen, u 
hoeft gewoonweg nergens meer 
aan te denken. Zelfs de vuile vaat 
en andere benodigdheden worden 
door BBQenzo.nl de volgende dag 
weer retour genomen. 

Ook voor partyverhuur en voor 
alle, ook heerlijk gekoelde dranken 
kunt u hier terecht. 
Lekker en genieten!

Bezoek nu de website 
www.BBQenzo.nl en maak kennis 
met de vele mogelijkheden! 

Daar leest u ook de werkwijze en 
voorwaarden van BBQenzo.nl Al-
les onder één dak. U hoeft alleen 
maar te zorgen dat het vlees niet 
aanbrandt….

BBQenzo.nl Liempde
liempde@bbqenzo.nl
Telefoon: 0411 - 63 16 82

BESTEL GEMAKKELIJK VIA WWW.BBQENZO.NL

GEEN 
AFWAS & 
GRATIS 
THUIS-

BEZORGD

OOK DRANKEN EN 

PARTY-VERHUUR

BBQ
GOURMET

TAPAS

advertorial

Geef uw mening op www.mooirooi.nl
   De uitslag van deze week. Iedere woensdagmiddag verschijnt er een nieuwe stelling op     
   www.mooirooi.nl. Deze staat onder ieder nieuwsbericht.
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Mooi in de regio
Nieuwe Prins van Ploegersland, 
Liempde (tip 2)

Wekelijks tot zijn openbare instal-
latie op vrijdag 25 oktober geeft 
de Geheimcommissie van Prin-
senvereniging de Ploegers een 
Tip wie de nieuwe Prins van Ploe-
gersland gaat worden. Let vooral 
op de details in de tip en ontdek 
het antwoord achter het grote ge-
heim.

De kleur gevonden die we bedoel-
den in de eerste tip? En wat de 
relatie is met onze nieuwe prins? 
Er waren een paar inzendingen die 
akelig dicht in de buurt kwamen! 

Voor de tweede tip gaan we naar 
Willie Wortel. De gekke uitvin-
der uit de Donald Duck die zulke 
goede uitvindingen maakt dat ze 
gedoemd zijn om te mislukken. 
Belangrijk om te weten. Maar ook 
belangrijk is dat Willie Wortel een 
kraanvogel is in een menselijke 
gedaante. En de kraanvogel is al 
sinds de oudheid een symbolische 
vogel. Zo ook bij de oude Egypte-
naren. Als je weet te achterhalen 
wat bij hen de symbolische bete-
kenis van de kraanvogel was, heb 
je een aanwijzing te pakken die je 
dichter bij de naam van de nieuwe 
prins brengt.

Denk je te weten wie het is? Stuur 
een e-mail naar redactie@ploegers.
nl en maak kans op twee kaartjes 
voor de Zittingsavonden. Wil je de 
Tips nog een keer teruglezen, kijk 
op www.ploegers.nl. 

Cursus EHBO bij kinderen
Bij voldoende deelname organi-
seert het GVO van de Stichting 
Gezondheidszorg te Veghel, een 
cursus EHBO bij kinderen.

Een cursus speciaal voor ouders, 
verzorgers, grootouders en voor 
diegene die wel eens oppassen. Als 
ouder, verzorger, oppas is het goed 
te weten wat te doen bij; wonden, 
kneuzingen, brandwonden, bot-

breuken, vergiftigingen enz.

De cursusdata zijn; woensdag 18 
en 25 september en woensdag 2 
en 9 oktober 2013. 
Voor de eerste cursisten van 2013 
is er op dinsdag 24 september 
2013 een herhalings les.
De aanvangstijd van de cursus is 
20.00 uur, einde plm. 22.00 uur. 
Locatie: Thuiszorg Pantein, Stad-

huisplein 47 te Veghel.  De cursus 
wordt gegeven door mevrouw 
Hanny van Teeffelen.

U kunt zich aanmelden bij; Anny 
van den Hurk Verhoeven Telefoon 
0413-363187
E-mail; pvdhurk@hetnet.nl. Zij kan 
u meer info geven over de kosten. 

Exposities verpleeghuis St. Barbara
In verpleeghuis St. Barbara zullen 
exposities te bezichtigen zijn van 
Joke Verhoeven – Vogels (Schil-
derijen) en Wilma Ewalds – van 
Dommelen (Beelden) De expo-
sities zijn te bezichtigen van 2 
september tot 4 november 2013. 
Openingstijden dagelijks 10.00 - 
20.00 uur.

Joke Verhoeven – Vogels - Schil-
derijen, “ONS BRABANT” in pas-
tels.
Brabant, Ge verandert, zingt Ad de 
Laat in een van zijn liedjes. Voor 
deze expositie in verpleeghuis St. 
Barbara in Schijndel heeft Joke ge-
kozen voor de tekeningen die zij in 
2002 heeft geëxposeerd tijdens de 
tentoonstelling “Honderd jaar Bra-
bant” in het Provinciehuis. Deze 
tekeningen zijn geïnspireerd door 
foto’s van haar vader Nard Vogels 
uit Vlokhoven en hierdoor is ook 
het boekje “Ons Opoe” over het 
boerenleven in Brabant ontstaan.

De heer Van Gennip, voorzitter 
van de vaste commissie voor Bui-
tenlandse Zaken voor de Eerste 
Kamer, die haar vader heeft ge-
kend, schrijft haar o.a. hierover: 
“Soms trof me de verstilde humor, 
maar meestal werd ik geraakt door 
het grote respect, dat u aan de dag 
legt voor het leven en de omstan-
digheden van die generatie, zoals 
ik me die nog herinner”. 
Vanuit haar ervaring weet Joke 
dat haar tekeningen en pastels bij 
oudere mensen veel herinneringen 
oproepen en daarom heeft zij be-
wust hiervoor gekozen, in de hoop 
deze mensen hiermee een plezier 
te doen. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met; Joke Ver-
hoeven – Vogels, 073 – 5432980.

Wilma Ewalds – v. Dommelen - 
Bezielende beelden
Na schilderen en keramiek is Wil-
ma in 2004 begonnen met beeld-
houwen en is zij daarin lessen gaan 

volgen. Beeldhouwen is nu haar 
passie geworden.
De originele vorm van de ruwe 
steen is de basis van waaruit Wil-
ma begint te werken.  Langzaam, 
afhankelijk van onder meer de 
kleurnuances, de adering en de 
structuur van de steen, ontstaan 
dan de, vaak abstracte, contouren 
van een uniek beeld met een eigen 
karakter en ziel. 
Als Wilma aan het beeldhouwen 
is, focust ze zich helemaal op dit 
creatieve proces. Hier gaat ze he-
lemaal in op, geniet ervan en ver-
geet alle tijd. 
Ze kiest heel vaak voor serpen-
tijn steen. Maar albast en Chinese 
speksteen vindt zij ook fijn om mee 
te werken.  

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met;

Wilma Ewalds – van Dommelen
073 - 5478850

Deelnemers Open Dag van de Week van de 
Akkerbouw compleet

Ravotten in een graandoolhof, 
zwemmen in een graanzwembad, 
racen met traptractoren of zelf 
aardappels oogsten: het kan al-
lemaal tijdens de Open Dag van 
de Week van de Akkerbouw, op 
zaterdag 31 augustus. Verspreid 

over heel Nederland stellen akker-
bouwers hun bedrijf die dag open 
voor publiek. De definitieve lijst 
met akkerbouwers die meedoen 
aan de Open Dag is nu compleet.

Hypermodern
Wie zelf een moestuin heeft, weet 
dat er heel wat moet gebeuren 
voordat gezaaide plantjes geoogst 
kunnen worden. Plantenetende in-
secten, hagelbuien en plantenziek-
ten gooien gemakkelijk roet in het 
eten. Nederlandse akkerbouwers 
hebben elke dag met zulke zaken 
te maken, maar halen desondanks 
enorme oogsten binnen. Weinig 
mensen weten dat dit met hyper-
moderne machines en de nieuwste 
technieken gebeurt, en dat onze 
akkerbouwsector steeds duurza-
mer wordt.

Voor jong en oud
Voor akkerbouwers is de Open 
Dag de ideale gelegenheid om be-
zoekers zelf te laten zien waarom 
zij zo trots zijn op hun bedrijf. Het 
is dan ook niet voor niets dat zij 
er alles aan doen om jong en oud 
deze dag te vermaken. In Limburg 
vindt de Open Dag op verschillen-
de data plaats, onder meer op zon-
dag 18 augustus in Odilienberg. U 
kunt er zien hoe akkerbouwers GPS 
gebruiken, of deelnemen aan een 
fiets- en wandeltocht terwijl kinde-
ren zich op een groot springkussen 
uitleven. Op 1 september krijgt u 
bij Erkens Agro in Heerlen uitleg 
over eiwit- en oliegewassen en 
kunt u GPS gestuurde trekkers be-
kijken. Ook op 1 september vindt 
in Hoeve Bongard in Wijnandsrade 
een groot akkerbouwevenement 

plaats. Bezoekers zien er onder 
meer een dorsdemonstratie en 
kunnen historische tractoren be-
wonderen en het bakproces in een 
mobiele steenoven bekijken. 

Definitieve lijst met deelnemende 
akkerbouwers in de regio Zuid Ne-
derland:  
•  Open Dag op zondag 1 septem-

ber: Erkens Agro – Heerlen 
•  Evenement op zondag 18 augus-

tus: Ploegwedstrijden – Odilien-
berg 

•  Evenement zondag 1 september: 
Historische tractoren en motoren 
treffen – Wijnandsrade  

Altijd vlakbij
Natuurlijk is het goed mogelijk dat 
u op een van deze dagen elders in 
het land bent. In dat geval kunt u 
terecht op de website 
www.weekvandeakkerbouw.nl, 
waar u het volledige overzicht 
vindt van alle deelnemende ak-
kerbouwbedrijven in Nederland én 
hun activiteiten. U zult zien dat u 
nooit ver hoeft te rijden. Komt u 
ook een kijkje nemen?

Week van de Akkerbouw
De Open Dag is het hoogtepunt 
van een week aan festiviteiten en 
activiteiten in het kader van de 
Week van de Akkerbouw. De Week 
is een initiatief van Productschap 
Akkerbouw in samenwerking met 
de Vakgroep Akkerbouw van LTO 
Nederland en de Nederlandse Ak-
kerbouw Vakbond. De Week van 
de Akkerbouw wordt gesteund 
door Agrifirm Plant, Avebe, CZAV, 
de Nederlandse Aardappel Orga-
nisatie en Royal Cosun.

Het strakke 
van nu en 
het warme 
van vroeger

Boxtelseweg 47 -  5298 VA Liempde
Tel: 0411 - 632328 - www.meubelmakerijdenberg.nl

Schuif maar 
lekker aan

  Ginderdoor 55, Mariahout  www.martenstuinmeubelen.nl
Martens Tuinmeubelen vindt u tussen Mariahout en Lieshout achter Jos Martens en Zn.

Aanbiedingen in barbecues, tuinmeubelen en parasols

Martens Tuinmeubelen
voor een gigantische kwaliteit
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Prior van Milstraat 6  Uden, 0413-262539, www.vandonzel.nl

OPRUIMING
“Lombardo” salontafel

Uitgevoerd in hoogglans wit.

149.-
“Twiggy” bijz ettafel

25.-

“Saskia” bijzettafel

59.-“Zurich”  dressoir
Uitgevoerd in hoogglans wit.

349.-
“Zurich”  TV dressoir 

Uitgevoerd in hoogglans wit.

299.-

“Pluto” salontafel
Uitgevoerd in hoogglans wit.

199.-

OPRUIMING
OP=OPOPOPOP

Uit voorraadleverbaar!

Welzijn de Meierij op zoek naar 
vrijwilliger voor Activerend Huisbezoek

Vrijwilliger Activerend Huisbe-
zoek – wat is dat? Onze samenle-
ving wordt in hoog  tempo steeds 
ingewikkelder en mensen raken 
soms het overzicht kwijt. Er zijn 
steeds weer andere  regelingen en 
veel nieuwe voorzieningen die het 
zelfstandig blijven wonen van se-
nioren gemakkelijker maken. Om 
mensen te informeren over al deze 
ontwikkelingen heeft Welzijn De 
Meierij enkele vrijwilligers die bij 
mensen op huisbezoek gaan, als 
zij dit op prijs stellen, op het mo-
ment dat zij 75 jaar worden.

Na een telefonische afspraak gaat 
u als seniorenvoorlichter op be-

zoek. Tijdens dit huisbezoek wordt 
aan de hand van een aantal aan-
dachtspunten besproken of er 
knelpunten, vragen of onduidelijk-
heden  zijn op het gebied van;
-  Huishoudelijke of verzorgende 

werkzaamheden
- Wonen en woonomgeving
- Sociale contacten
- Hulpmiddelen
-  Voorzieningen en financiële re-

gelingen
Waar mogelijk adviseert u over  
oplossingen. Indien noodzakelijk 
kunt u als seniorenvoorlichter ver-
wijzen naar de juiste instanties.
Lijkt dit iets voor u of heeft u nog 
vragen of behoefte aan meer in-
formatie? Dan kunt u contact 
opnemen met Welzijn de Meierij 
073-5441400 en vragen naar 
Gerry Jochems of mailen naar 
info@welzijndemeierij.nl.

Gezocht zaterdagwerker(s)
Richting metaal(RVS)

Ook voor langere periode 
(zaterdagen + vakanties)

Hellings Metaal- en Lastechniek
info@hellingsmetaalenlastechniek.nl

Tel: (0413) 48 04 08

PERSONEEL

vrijdag 18 oktober opening

Bouwmarkt Forum tovert winkel om tot Kluswijs paleis

advertorial

De eerste contouren zijn al zicht-
baar, maar het duurt nog anderhalve 
maand voor dat bouwmarkt Forum 
aan de Liempdseweg haar ‘nieuwe’ 
winkel aan de gasten kan tonen. 
Kluswijs – een keten waar Forum 
deel van uitmaakt – is bezig om door 
het hele land winkels op eenzelfde 
manier in te richten. Dat zorgt niet 
alleen voor een modern sausje. 

De Forum is één van de grootste 
(misschien wel de grootste) winkels 
in Sint-Oedenrode. De bouwmarkt 
heeft een flink winkeloppervlakte 
van bijna 1000 vierkante meter. Door 
de nieuwe inrichting en de rigoureu-
ze verbouwing komt daar nog wat 
bij. “Zo kunnen we onze klanten nog 
meer bieden”, laat mede-eigenaar 
Ed Steenbakkers trots zien op een te-

kening. Hij legt uit waarom het aan-
gepaste Kluswijs uiterlijk straks meer 
is dan een modern sausje. “Door dat 
we de schappen lager gaan maken, 
heeft de klant meteen overzicht over 
de gehele winkel. Daarnaast is de 
opstelling anders, zodat ons assor-
timent heel snel duidelijk is. In to-
taal krijgen we meer ruimte om nog 
meer producten te kunnen bieden. 
Een mooi voorbeeld is ons ‘kleuren-
café’. De verfafdeling is flink uitge-
breid. We verkopen alle bekende 
merken, zoals Histor, Sikkens, Wijzo-
nol en Sigma. Ook interessant is ons 
huismerk. Dat is van hoge kwaliteit 
en zeer betaalbaar.” Behalve op de 
verfafdeling is er straks ook meer 
keuze in sanitair, verlichting, deuren 
enzovoorts. Forum gaat zelfs com-
plete verhuispakketten aan de man 
proberen te brengen. 

Verbouwingskorting
De winkel gaat maar één dag dicht. 
Dat zal de dag voor de opening zijn, 
zodat nog even de puntjes op de i 

kunnen worden gezet. Tot die tijd 
heersen de enorme verbouwingskor-
tingen. Die delen deze dagen even 
de lakens uit. Kortingen tot 70% zijn 
op dit moment geen uitzondering. 
Zo krijg je nu op rolgordijnen en op 
kranen 50% korting. Ook de verlich-
ting is aantrekkelijk afgeprijsd. Wel-
geteld zijn er dus twee voorname re-
denen om bij Forum binnen te lopen. 
Ten eerste kunt u stiekem even kijken 
hoe het met de verbouwing staat en 
ten tweede is de verbouwingskorting 
te interessant om niets mee te doen. 

“We willen een gemoedelijke bouw-
markt zijn. Een winkel waar mensen 
vriendelijk behandeld worden. Dat 
heeft ons extra klanten opgeleverd. 
We horen dan ook vaak dat mensen 
zeggen ‘bij de Forum wordt je ten-
minste nog netjes geholpen.’” De 
verbouwing en uitbreiding van de 
winkel zal zeker bijdragen aan een 
extra stukje service. Forum wordt 
een echt Kluswijs paleis, waar de 
klant als vorst wordt onthaald.

Basisschool Kienehoef vervangt 
gevelpanelen uit voorzorg
Tijdens de zomervakantie zijn de 
gevelpanelen van basisschool 
Kienehoef verwijderd om vervan-
gen te worden. De panelen zijn uit 
voorzorg weggehaald omdat er 
asbestspoortjes in zaten.

“Toen we het constateerden heb-
ben we samen met SKOSO en de 
gemeente besloten om de panelen 
vijf jaar eerder dan gepland te ver-
vangen. Er was nog niets aan de 

hand, omdat ze heel waren. Maar 
als ze in de toekomst af zouden 
gaan brokkelen dan zou het pro-
blemen op kunnen leveren”, legt 
Gery van Meersbergen, directeur 
van de basisschool uit. 

De verwachting is dat de nieuwe 
panelen in de herfstvakantie wor-
den geplaatst.

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 
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Kijk en bestel kermisfoto´s op 
www.mooirooi.nl KERMIS

DeDe
Kijk en bestel kermisfoto´s op 

www.mooirooi.nl
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2-PACK

kunststof
MAAT
BEKER
500 ml

0.59

RVS
HONDEN
VOERBAK
Ø21x7 cm

0.79

zoek uit
AVI 
LEESBOEK

1.49

MEUBEL
DIENBLAD
30x20x8 cm

2.99

solar
FIETS
VERLICHTING
rood of wit

1.99

maten 
134-164

2.19

hartvorm
KAARTEN
HOUDER XL
56 cm

2.29

markeer
STIFTEN 
of TAPE

0.69

OFFICE ESSENTIALS

GEO
DRIEHOEK
onbreekbaar
ideaal voor 
de scholier

ZIKI HEREN

BOXER
SHORT
katoen/elastan
1 uni + 1 print
maten XS-XXL

3.29

BASIC

MEISJES
T-SHIRT
diverse kleuren
katoen/elastan
korte mouw
maten 
86-128

SPECTRUM

MUUR
VERF
voor binnen 
en buiten
superdekkend
voldoende 
voor 25-32 m²
wit of RAL9010
4 liter

1.55

JERSEY

HOES
LAKEN
wit of off-white
90x200 cm

2.49

2.89 4.59

VOGELKOOI

KAARTEN
HOUDER
incl. lint en knijpers
metaal
71x42 cm

PLAYBOY DEOSPRAY OF

SHOWER
GEL
diverse soorten
deospray: 
150 ml
showergel: 
250 ml

HOUTEN

BUTLER
DIENBLAD
diverse kleuren
met tekst 
'bon appetit'
48x32x24 cm

PEDIGREE

HONDEN
VOER
adult: gevogelte
senior: kip en rijst
1,5 kilo

IMPULS

COMPACTE
BLENDER
kunststof maatbeker
2 snelheden
500 ml
180 Watt

COMPLEET

REGEN
PAK
hoogwaardige 
kwaliteit
met reflectie
maten XS-XXL

13.95

1.89

0.79

DELTAS

SPEEL- en
OEFENBOEK
keuze uit verschillende
niveaus en titels

8.99

3.49

0.197.95

90x220 cm

2.59
140x200 cm

3.49
180x200 cm

4.29
180x220 cm

4.59

DECO-TIP!

KIJK OP ACTION.NL VOOR DE FOLDER!KIJK OP ACTION.NL V !

OP KAM
ERS

Elders
4.99
5.95

Elders
1.99
2.99

Elders
18.95
27.95
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Kijk voor winkeladressen en overige informatie op onze website: www.action.nl
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Toen ik ’n jaar of veertien was had je nog gewoon een ouderwetse 
kermis bij ons in het dorp. Niet die duizelingwekkende hightech instal-
laties met bijbehorende gillende pubers, maar gewoon simpele dingen 
zoals de rups, de schommels, de mallemolen, de cakewalk, botsau-
tootjes en, weet u het nog, de swingmill. Sommige van die attracties 
staan er in ons dorp nog steeds maar dreigen natuurlijk het onderspit 
te delven tegen het hedendaags amusement. Die swingmill overigens 
was best een aardig ding, want daarin beleefde je voor die tijd be-
hoorlijk aardige middelpuntvliedende krachten. Een simpele carrousel 
draaide in het rond en daaraan zaten ’n soort van Romeinse strijdkar-
retjes, die met een flinke snelheid op kleine zwenkwieltjes over stalen 
platen werden rondgecentrifugeerd. Dan had je ook nog een stevig 
stuk touw, waarmee je dat karretje, tegen de slingerkracht in, naar 
binnen kon trekken. Wanneer je het touw losliet maakte je een zwie-
per van jewelste en was het natuurlijk mooi meegenomen als jouw 
buurkarretje een fikse oplawaai kreeg, echt iets voor de vetkuiven 
en suikerspinnen van die tijd. Ik heb de swingmill nooit meer gezien, 
hoogstwaarschijnlijk is een van die karretjes ergens op een kermis ’n 
keer losgeschoten en honderd meter verder door de pui van een café-
zaal met dansend publiek geknald, stel ik me zo voor, want ik heb nog 
steeds een levendige fantasie. Natuurlijk, over de rups heb ik al eens 
geschreven, m’n eerste meiske en wachten tot de kap dichtging…. 
De schommels waren altijd het doelwit van de rebelse waaghalzen. 
Constant proberen het tentdoek te raken en dan die uitbater als een 
waanzinnige aan de stangen trekken om de remplanken omhoog te 
brengen, onderwijl scheldend en verwensingen slakend richting zijn 
ongehoorzame klanten.
Voor veel mensen was vroeger de kermis de enige vorm van vakantie, 
vooral voor de boeren. Het volk druppelde al om elf uur ’s morgens 
de Harmoniezaal binnen, want je kon niet vroeg genoeg beginnen. 
Ze hadden tassen met broodjes bij zich –dat mocht toen- die onder 
de tafels werden gezet en spoedig begon het orgel of een eenvoudig 
orkest met een mazurka of veleta, want die dansen waren ’n deel van 
de opvoeding. Ik ben er als jonge kerel wel eens nietsvermoedend 
naar binnen gelopen, zo om ’n uur of drie ‘s middags, en trof er Jan-
Steeniaanse taferelen aan; mannen en vrouwen met rooie neuzen, 
schaterend over de tafel liggend, hun slechte gebitten nauwelijks ver-
hullend. Ook vrouwen die maar ’n beetje chagrijnig langs de kant 
zaten en de lol van die zatteman’s taferelen niet konden waarderen. 
Die dronken dan ook alleen maar “limmenaode” of “zuvvenup” en 
hadden al weken opgezien tegen die vermaledijde kermis. De atmo-
sfeer was een samenstelling van bier, zweet, sigaren, eau-de-cologne 
en stallucht. De kastelein ploegde zich er dapper doorheen.
Toen ik ’n jaar of dertig was traden ’s middags tijdens de kermis be-
roemde artiesten op in “De Beurs”, onder anderen Willem Duijn en de 
meidengroep Babe, met Marga Bult en Gemma van Eck.
Mijn vriend Chris en ik hadden geregeld dat we ’n half uurtje uit de 
zaak weg konden en stonden pole-position vóór tegen het podium. 
Toen de dames het podium betraden hadden ze zúlke korte jurkjes 
aan dat we ze recht in hun tabernakel keken. We voelden ons der-
mate ongemakkelijk dat we ’n eindje terug zijn gaan staan, om niet als 
onbeschaamde voyeurs op het netvlies van die mooie meiden achter 
te blijven. Twee weken geleden stond ze ineens bij mij aan de toon-
bank, Marga  Bult. Ik had ze in eerste instantie niet herkend, zag van 
opzij een mooie blonde en lange vamp en toen ik haar hielp viel het 
kwartje. Ook bij mijn assistente trouwens, die mij zo opvallend moge-
lijk in mijn rug porde. ’n Fractie van een seconde wisselden onze blik-
ken elkaar. Wow, de tijd had dertig jaar stilgestaan, nou ja, ’n beetje 
dan……

Oliebollen met rumrozijnen voor Marga (15 stuks)
250 gram bloem, 1 ei, 12 gram droge gist
250 ml lauwwarme melk, ½ theelepel zout
100 gr in rum gewelde krenten, zonnebloemolie om in te frituren
Droog de gewelde krenten zo veel mogelijk. Los de gist op in ’n deel 
van de melk, zet op een warme plek weg totdat er belletjes op komen. 
Meng bloem en zout, maak er een kuiltje in en giet het gistmengsel er 
bij. Werk van binnenuit door het deeg heen. Doe in een kom en meng 
er dan met een mixer de rest van de melk en het ei door. Sla tot een 
glad beslag, meng de krenten erdoor, dek af en laat een uurtje rijzen 
op een warme plek. Verhit de olie in een pan tot 180°C, maak porties 
deeg met een ijsbolapparaat en bak met 4 stuks tegelijk ca. 6 minuten 
of totdat ze mooi bruin en gaar zijn. Laat uitlekken op keukenpapier 
en bestrooi met poedersuiker. Denk eraan: eerst oliebollen en daarna 
bier, niet andersom!

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

Kermis

Heem-natuurgroep bezoekt natuurgebied “de Mortelen”
Op zondag 1 september gaat de 
Heem-natuurgroep uit Sint-Oe-
denrode naar het bijzondere na-
tuurgebied “de Mortelen’ te Oir-
schot. 

Het Brabants Landschap heeft de 
Mortelen in hun bezit, is ruim 900 
ha. groot en het is met geen ander 
natuurgebied in Brabant te verge-
lijken. Met zijn ouderwetse klein-
schalige boerenlandschap, gele-
gen tussen bosjes, houtwallen en 
boomsingels, ziet het er gelukkig 
nog authentiek uit. Waar vind je 
vandaag de dag nog een dergelijk 
gevarieerd landschap. 

Struinen door een wei met mod-
derige stukken, waarin koeien-
poten diepe afdrukken hebben 
achtergelaten. Het Brabants Land-
schap heeft vele paden ruig gela-
ten, poelen gegraven en veel bra-
men geplant, is aangepast voor de 
herintroductie van de boomkikker. 
Deze kwamen heel vroeger hier 
ook voor. 
Met de vogels gaat het prima, het 
jaar door zijn er de nachtegaal, 
wielewaal, geelgors, houtsnip, 
wespendief en diverse spechten 
en andere vogels te zien en te ho-
ren. Er komen 27 soorten vlinders 
voor, daarmee behoort het tot de 

vlinderrijkste gebieden van Bra-
bant. Planten zijn er in alle kleuren 
en maten te zien, met soorten als 
knolsteenbreek, pinksterbloem, 
slanke sleutelbloem, blauwe 
knoop, gevlekte orchis en brede 
orchis. Al met al een natuurgebied 
dat alles heeft wat een natuurfreak 
wenst te zien.

De natuurgroep vertrekt om 9 uur 
vanaf de Markt te Sint-Oedenrode. 
Kom daar naar toe als je interesse 
hebt om mee te gaan grasduinen. 
Zorg wel voor stevig schoeisel het 
kan er nat zijn. Rond 12 uur willen 
ze weer in Rooi zijn.

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Relaties in het groen, de verkassende steenuil

Deze zomer in de MooiRooi krant 
een serie foto’s van wonderscho-
ne en vaak kwetsbare relaties 
die je gewoon om de hoek in het 
groen zou kunnen tegenkomen. 
De hoofdrol is voor de “gewone” 
planten en dieren. Een vogel die 
zeer gevoelig is voor verande-

ringen in zijn 
leefomgeving 
is de steenuil. 
Zijn favoriete 
“woonwijk” is 
het kleinschalig 

boerenlandschap. De variatie aan 
akkers, houtwallen en weilanden 
zorgt namelijk het hele jaar door 
voor veel verschillende soorten 
prooidieren.

Vroeger was het uilennest vaak te 
vinden in knotwilgen. Tegenwoor-
dig leven ze graag in de buurt van 
bebouwing. Ze broeden vooral 
onder daken, in spouwen en in 
nestkasten. Door intensivering 
van de agrarische bedrijfsvoering 
zijn veel nestgelegenheden verlo-
ren gegaan. Een mooi voorbeeld 
hiervan is van een paartje steen-

uilen, dat al jaren zijn nest had bij 
een boerderij. Door het stoppen 
van de agrarische bedrijfsvoering 
werd de grond verpacht aan een 
boomkweker. Na een jaar verhuis-
den de uilen enkele honderden 
meters naar het oosten. Dit was 
blijkbaar nog niet ideaal. Weer 
een jaar later gingen ze nog een 
paar honderd meter verderop aan 
de andere kant van de weg zitten. 
Hier hebben ze inmiddels hun rust 
weer terug gevonden.

Ga deze zomer eens op zoek naar 
dit soort “relaties in het groen”, 
maak er een mooie foto van en 
stuur hem naar ivnrooi@gmail.
com, o.v.v. “Zomer Fotowed-
strijd” wie weet staat hij dan vol-
gende week in de krant.

Foto: Henk Steenbakkers

van 27 sept. t/m 1 okt

Olland kermis 2013 XL
Dit jaar zal Olland kermis nog 
groter en gezelliger worden bij 
Café d’n Toel in Olland. Het pro-
gramma is ook dit jaar weer voor 
jong en oud in de kermistent bij 
d’n Toel in Olland. Op vrijdag 27 
september zal de allround cover-
band RELOAD naar Olland ko-
men.

Succes gegarandeerd… scheuren-
de gitaren, stampende beats, lek-
kere meezingers en een show die 
zijn weerga niet kent. Vanaf 2000 
tot nu is Reload een succes geble-
ken in het evenementen circuit. 
Schuurfeesten, outdoor optredens, 
beachparty’s, tentfeesten, studen-
tenfeesten en braderieën. Reload 
weet wat er wordt gevraagd van 
een professionele band. Voor tent- 
en schuurfeesten hebben zij daar-
om nummers op de playlist staan 
van o.a. Mooi Wark, Normaal, Jo-
vink, ACDC en Guns ´n Roses.

Zaterdag 28 september: de ul-
tieme kermis act  “A NIGHT TO 
REMEMBER”
Met de  voorstelling ‘A night to re-

member’ gunnen wij u een kijkje 
in het leven van misschien wel 
uw buurman of buurvrouw. Wie 
is toch dat wonderlijke zenuw-
achtige figuur? Een kijkje in de 
spiegel wellicht? Een confrontatie 
met uzelf? ‘A night to remember’! 
Inderdaad, een avond om nooit 
te vergeten! Even alle zorgen aan 
de kant, genieten van dans, zang, 
show en entertainment. 

Zondag  29 september  vanaf 
14.00 uur:  “de Drei Dörfer Musi-
kanten” en vanaf 20.00 uur “You 
& Me”
Zondag vanaf 14.00 uur zullen de 
“Drei Dörfer Musikanten” op het 
grote podium van kermis XL te be-
luisteren zijn. Deze middag zal de 
tent omgetoverd zijn tot een Duits 
decor!! Vanaf 20.00 uur zal You & 
Me het podium beklimmen. Deze 
allround top band heeft weinig uit-
leg nodig. You & Me is een 6-per-
soonsband die met hun vocale en 
instrumentale kwaliteiten op tal 
van momenten een ongekende in-
druk achterlaat. Het ongebreidelde 
enthousiasme van Esther en Dirk 

zal U in het hart raken. 
Maandag 30 september vanaf 
14.00 uur: matinee en Stropdas-
drinken vanaf 20.00 uur, wederom 
You & Me
Maandagmiddag beginnen we in 
Olland met onze matinee met o.a. 
Stropdasdrinken. De hoofdprijs is 
€100  aan consumptie munten!! 
Net als alle andere dagen kan DJ 
Mike van Dijk natuurlijk ook niet 
ontbreken. Hij zal die middag alle 
kermishits draaien! Vanaf 20.00 
uur kunnen we weer gaan luiste-
ren naar de top band You & Me. 

Dinsdag 1 oktober: de foute avond 
met de “FAUTE ESTHER BAND” 
vanaf 20.00 uur
De laatste avond alweer van Ol-
land kermis XL. Maar ook deze 
avond hebben we topentertain-
ment voor jullie. Deze band zal de 
laatste avond de feesttent op zijn 
kop zetten met gezellige meezin-
gers en een hoop topentertain-
ment voor jong en oud!
En natuurlijk elke dag “dj Mike van 
Dijk”, de beste opkomende dj van 
Nederland!

Jumpy springt de kermis rond
Er lopen veel verschillende mensen 
rond op de Rooise kermis, maar 
dit was wel een vreemd figuur! Hij 
noemde zich Jumpy en sprong zo-
wat de hele kermis rond. Het bleek 
de mascotte te zijn van Thermae 
Son uit Son en Breugel. Hij bleek 
erg sportief. Ook sportief genoeg 
om even mee op de foto te gaan.
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KINDEREN GRATIS ENTREE - GRATIS PARKEREN - GRATIS ATTRACTIES 

BRABANTS DAGJE UIT!

ZONDAG
1 SEPTEMBER

2013

Effe noar Geffe: hét Brabants dagje uit

In het kort: geniet van de vele 
(boerderij)dieren, kinderata
tracties, braderie, demona
straties van oude ambachten, 
stoomstraat, muziek en dans, 
en dat alles in nostalgische 
sfeer.

Meer dan 1.000 dieren
Uiteraard zijn er weer volop 
traditionele boerderijdieren 
aanwezig, maar je komt er 
ook roofvogels, alpacas, geia

ten, Belgische dikbil koeien, 
statige Friese paarden en bija
zondere watervogels tegen.
Er is een speciale kinderboera
derij ingericht, waar kinderen 
onder begeleiding tussen de 
dieren mogen lopen. Ook 
vindt de keuring van de Nea
derlandse landgeit plaats. Er 
kan daarnaast een bezoek 
worden gebracht aan het ona
langs nieuw geopende bijena
centrum.

Volop gratis kinderactiviteiten
Kinderen beleven de dag van 
hun leven. Diverse dieren 
aaien en knuffelen, de nosa
talgische kermis, touwtreka
ken en surfen met paarden, 
een ritje in het stoomtreintje, 
ravotten in de hooiberg, en 
meer!
Het thema van de speciaal ina
gerichte Kinderspeulploats is 
dit jaar ‘Ontdek de wereld ona
der water’. Kom je verkleed 
als boertje of boerinnetje, 
dan krijg je een leuk extraa
tje!

Braderie
Op de Geffense braderie is 
het altijd heerlijk om op je 
gemak te slenteren langs alle 
kraampjes met leuke artikea
len en onverwachte aanwina
sten. De kraampjes zijn vera
spreid over het parcours 
terug te vinden.

Demonstraties van oude 
ambachten
We zouden het bijna vergea
ten, maar ‘vruuger’ was het 
de normaalste zaak van de 
wereld om al het werk met de 
hand te doen. Gelukkig zijn 
er nog veel liefhebbers die 

het vakwerk van vroeger laten 
herleven, zoals klompen maa
ken, dorsen, brood bakken, 
manden vlechten en edel 
smeden. Zij tonen dit tijdens 
Effe noar Geffe graag aan je.

Muziek
Op negen verschillende poa
dia kun je genieten van gezela
lige en sfeervolle livemuziek, 
eventueel op het terras in 
combinatie met een hapje en 
een drankje. Denk aan Exa
ploit & Loco Loco Disco Show, 
Feestband Rock Stieren, Mea
lody Rockers, Riverside, het 
Boekels Kwartierke, diverse 
blaaskapellen en nog veel 
meer. Een echt Brabants 
feestje dus!

Veiling der emotie
Op het terras bij de Koppela
linck worden bijzondere voora
werpen uit grootmoederstijd 
geveild. Je wordt ook getraka
teerd op de nodige dosis hua
mor van de veilingmeesters. 
En misschien ga je naar huis 
met een prachtig tafelkleed, 
een oerlelijk schilderij of een 
echt wasbordje. Een absolute 
aanrader!

Nostalgische kermis
De hele middag rondjes maa
ken in de draaimolen, volop 
zwieren in de zweefmolen, 
bijna dol worden in de Swinga
mill of zo hard mogelijk 
schommelen in de nostalgia
sche schuitjes: volop kindera
vermaak, en nog gratis ook! 
De papa’s en mama’s rusten 
lekker uit op het bijbehorena
de terras.

Traditionele boerderij
Er zijn veel verschillen tussen 
een boerderij van toen en nu. 
In het oude (nagebouwde) 
boerderijtje aan de Veldstraat 
komen oude herinneringen 
weer helemaal naar boven. Je 
ziet hoe de boeren en boerina
nen vroeger leefden en werka
ten.

Bezoek de molen Zeldenrust 
en molen De Vlijt
Bezichtig één van de twee 
molens die Geffen rijk is en 
zie hoe een ouderwetse moa
lenaar zijn werk doet. Extra 
leuk: een huifkar brengt je er 
gratis naar toe en ook weer 
terug.

Meer informatie:
De entree is slechts 5 euro. 
Kinderen tot en met 12 jaar 
hebben gratis toegang tot het 
evenement. Bovendien zijn 
de (kermis)attracties op de 
markt gratis. Én het parkeren 
is gratis!

Een voorbeeld: een gezin bea
staande uit twee ouders en 
twee kinderen zijn hiermee 
een hele zondag zoet voor 
maar 10 euro. Meer beziensa
waardigheden en informatie: 
www.effenoargeffe.nl. 
Tot ziens op 1 september!

Op zondag 1 september is het weer zover: de 
37ste editie van Effe noar Geffe! Een prachtig 
evenement voor jong en oud. Zie hoe men vroe-
ger leefde, ervaar echte Brabantse gezelligheid 
of neem je (klein-)kind mee op een educatieve 
trip door het boerenleven. Van boerderijdieren 
en oude ambachten tot muzikale acts uit de om-
geving; alles om jouw dagje uit tot een echt Bra-
bants dagje uit te maken. En het mooie is dat je 
aan alles mee kunt doen!

Wat is er te beleven?
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PER 1 SEPTEMBER WORDT HEALTHCITY 
SINT-OEDENRODE EEN BASIC-FIT CLUB CLUB

Onbeperkt sporten v.a.

per maand

€15,95

GRATIS
INSCHRIJVEN 

HANDDOEK &

BIDON KADO

Nieuw in Sint–Oedenrode
Bremhorst 4

tegenover / nabij camping De Kienehoef

LIV
E 

G
R

O
EP

SL
ES

SEN • LIVE GRO
EPSLESSEN

€ 5,95

VOORDELEN BASIC-FIT 
SPORTPAS: 
✓ ÉÉN SPORTPAS VOOR HET HELE GEZIN

✓  ÉÉN SPORTPAS TE GEBRUIKEN IN HEEL 

NEDERLAND BIJ 88 CLUBS

✓ VIRTUELE INDOOR CYCLING

✓  LIVE EN/OF VIRTUELE 
GROEPSLESSEN

Biljarten: driebanden

Kermistoernooi voor tweede keer prooi Jacques 
Janssen uit Oss

biljarten

In het Wapen van Eerschot is 
afgelopen weekend het tiende 
driebanden kermistoernooi afge-
sloten. Voor de derde keer in de 
historie was het Wapen het do-
mein voor de driebanders die met 
liefst 108 deelnemers vorm heb-
ben gegeven aan het jaarlijkse 
kermistoernooi. 

Niet alleen spelers uit de wijde 
regio, maar vooral ook de plaat-
selijke spelers hebben samen met 
de organisatie, gezorgd voor een 
sportieve en gezellige ambiance . 
Voeg daarbij de welwillende me-
dewerking van de vele sponsoren 

uit Rooi en omgeving , dan is daar 
het concept voor een uniek biljart-
toernooi en dit ondanks soms tro-
pische temperaturen. Menig speler 
hield zelfs rekening met zijn of 
haar vakantieplanning. 

Tot aan de finales is gespeeld in 
poules van vier spelers, te begin-
nen met 27 poules in de eerste 
ronde, waarin iedere speler telkens 
drie wedstrijden af moest werken. 
De samenstelling van de poules 
werd telkens door loting vastge-
steld. De eerste twee spelers van 
elke poule plaatsten zich direct 
voor de volgende ronde, samen 

met enkele beste nummers drie. 
Op deze manier werd telkens de 
volgende ronde samengesteld: in 
de tweede ronde vijftien poules, 
de derde ronde negen poules, de 
vierde ronde zes poules en op de 
finaledag werden drie poules ge-
speeld. Een totaal aantal wedstrij-
den over het gehele toernooi van 
maar liefst 365.

Al in de eerste ronde moest de 
winnaar van vorig jaar, Piet Smits, 
het veld ruimen. In de volgende 
ronden was er telkens wel ie-
mand  van de favorieten die het 
moest ontgelden.  Maar de meeste 

plaatselijke spelers wisten zich 
dit jaar uitstekend te handhaven, 
ook al hing zo nu en dan verdere 
deelname aan een dun draadje. 
Scherprechter was de vierde en 
voorlaatste ronde, welke toegang 
gaf tot de finalewedstrijden op 
kermiszaterdag. Desondanks toch 
nog een goede plaatselijke verte-
genwoordiging in de finalerondes: 
runner-up Hans Hulsen, Wim Wij-
nen en Pieter Hulsen wisten zich 
voor deze slotronde te plaatsen. 
Voor Wim en Pieter was de halve 
finale ondanks een goede start net 
een brug te ver, maar Hans Hulsen 
plaatste zich voor het eerst in zijn 
carrière  bij de laatste vier. Hierin 
ontmoette hij de eerdere winnaar 
Jac. Janssen die met zijn jarenlange 
ervaring Hans geen enkele kans 
bood. 

In de andere halve finale kon uit-
bater Willy Smetsers na een paar 
goede partijen geen vuist meer 
maken tegen Bert v. Dijk, zodat 
de finale een treffen werd tus-
sen J. Janssen en B. v. Dijk. Lang 
heeft het er naar uit gezien dat dit 
een walk-over zou worden voor J. 
Janssen, maar uiteindelijk bedroeg 
het verschil slechts één carambole 
in het voordeel van J. Janssen, die 
daarmee voor de tweede keer in 
zijn loopbaan het kermistoernooi 
op zijn naam kon schrijven. 

De organisatie was dit jaar al voor 
de tiende keer in de vertrouwde 
handen van Cor v. Alphen, die sa-
men met Pieter Hulsen, Toon v.d. 
Ven uit Schijndel, en Co v.d. Velden 
het toernooi tot een unieke ge-
beurtenis  heeft gemaakt. 

duivensport

Duivenvlucht 
vanuit Isnes
Op zaterdag 24-08 werd de Na-
toervlucht vervlogen vanuit Is-
nes (130 km jong en oud). De 
duiven werden gelost met een 
zwakke z.o. wind om 7.25 uur. 
Bij de jonge duiven stonden er 
421 aan de start van 19 liefheb-
bers. De eerste werd geklokt 
door Hans Jansen om 9.00 uur 
(snelheid 1258 m.p.m.)

De eerste 15 in Rooi waren: H. 
Jansen: 1. Comb. G. & H. v. Dijk: 
2,8. W. v. Houtum: 3. H. v. Box-
meer: 4,5,6,7,12,13. A. v. Sinten: 
9,11,14. J. v. Houtum: 10. W. v. 
Esch: 15. 

Bij de ouden stonden 85 duiven 
van 6 liefhebbers aan de start. 
De eerste werd geklokt door W. 
v. Houtum: om 9.07 uur (snel-
heid 1310 m.p.m.) De eerste 
15 in Rooi waren: W. v. Hou-
tum: 1,4,6,7,15. J. v. Boxmeer: 
2,3,5,8,9,11,12,13,14. H. Jan-
sen: 10.

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst
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Uitwisseling JBC Boskants 
Boeleke – Cloeck en Moedigh

jeu de boules

Op sportpark de Esdoorn was het 
op dinsdag 20 augustus 2013 een 
drukte van belang. Er werd tennis 
gespeeld (Roois Kampioenschap) 
en er was een Jeu de Boulesuit-
wisseling van JBC Boskants Boe-
leke met Cloeck en Moedigh.

Cloeck en Moedigh speelde voor 
de eerste keer in Boskant en zij 
gaven een compliment over de 
verzorgde banen en de omgeving 
hiervan.  Nadat ieder zijn of haar 
medespeler had gevonden kon er 

na 19.00 uur begonnen worden 
aan het spel van aftasten wat de 
tegenstanders en de medespelers 
in hun mars hadden.

In de pauzes was het genieten van 
een hapje en drankje en na afloop 
gezellig nabuurten.
Het was een geslaagde, zomerse 
avond. De onderstaande personen 
hebben alle 3 de wedstrijden ge-
wonnen:
1 Jo Bekkers  +25 
JBC Boskants Boeleke

2 Hanneke v. Erp +25
 Cloeck en Moedigh
3 Anny Hartman  +20 
Cloeck en Moedigh
4 Henk Smulders +19 
JBC Boskants Boeleke
5 Piet v. Hastenberg +17 
JBC Boskants Boeleke
6 Koen v.d. Linden +17
 Cloeck en Moedigh
7 Mien Brands  +16 
JBC Boskants Boeleke
8 Narda v. Zutphen +12 
Cloeck en Moedigh

Winnaars op de foto van links naar rechts zijn:
Jo Bekkers, Henk Smulders, Hanneke v. erp, Anny Hartman, Piet v. Hastenberg en Koen v.d. linden.

Afdelingscompetitie Cloeck en 
Moedigh weer begonnen
Na de zomerstop is deze week de 
NJBB Afdelingscompetitie weer 
begonnen. De meeste van onze 
teams zijn de zomer blijkbaar 
goed doorgekomen, want alle 
teams lieten in totaliteit slechts 
twee punten liggen. 

Team 1 won in de hoofdklasse uit 
van VOP Udenhout 1 met 5-4, 
waarin het triplet Marco van Wan-
rooij/Joris van Liempd/Igor vd Loo 
met drie overwinningen een be-
langrijk aandeel had. Team 1 staat 
nu derde in de rangschikking van 
de hoofdklasse. Thuis presteerde 
team 2 in de 1e klasse met een 
klinkende 7-2 tegen PC Oisterwijk 
2 boven verwachting. Het triplet 
Hennie van Eck/Jan vd Loo/Ria vd 
Loo won alle drie de partijen. Men 
neemt nu de derde plaats in het 
klassement in. Enigszins teleurstel-
lend was het resultaat van team 3 
in de eerste klasse. Stond deze tot 
nu toe ongeslagen aan kop, tegen 
medekoploper PV Tilburg 3 uit 
moest men nipt het hoofd buigen 
met een nederlaag van 4-5. 

Het kampioenschap in de 1e klasse 
is nu zo goed als verkeken. Opste-
ker is echter dat het ene punt dat 
men behaalde wel promotie naar de 
hoofdklasse betekent omdat men 
zeker is van een 2e plaats. In de 2e 
klasse behaalde team 4 uit tegen 
VOP Udenhout 2 een belangrijke 
overwinning (5-4) en stelde daar-
mee promotie naar de 1e klasse vei-
lig. Momenteel staat men aan kop 
in de 2e klasse. Om kampioen te 
worden in de 2e klasse is men nu 

echter afhankelijk van de uitslag die 
de twee directe concurrenten ko-
mende wedstrijd onderling moeten 
uitvechten. Zelf komt team 4 name-
lijk niet meer in actie. Belangrijk was 
het aandeel van het triplet  
Hanneke van Erp/Lineke den Boer/
Ad Ketelaars met drie overwinnin-
gen. Een ander belangrijk aandeel 
in de promotie van team 4 had team 
5, die in hun wedstrijd uit tegen PV 
Tilburg 4 met een 6-3 overwinning 
deze naaste concurrent belangrijke 
punten onthield.  De drie overwin-
ningen van het triplet Maria van 
Berkel/Els Goorts/Bert Goorts wa-
ren hierbij bepalend. Team 5 staat 
nu 4e in de rangschikking.

Donderdagavond is ook het toer-
nooi om het doubletten clubkam-
pioenschap van Cloeck & Moedigh 
van start gegaan. In poule A staat 
het doublet Dora van Hastenberg/
Bert Goorts (2 +10) bovenaan en 
in poule B het doublet Henk  
Smulders/Frans vd Velden (2 +12). 
Met nog 3 avonden te spelen 
is het echter nog te vroeg om al 
conclusies te kunnen trekken. Op 
het zondagmiddagtoernooi deed 
de familie v/d Rijdt goede zaken. 
Zoon Leon werd 1e met 3 +32 en 
vader Wim 2e met 3 +27. Ook 
Jos van Eck wist 3 partijen te win-
nen en werd 3e met +11. Met 2 
winstpartijen werd Albert v/d Loo 
4e (+11) en Mien v/d Velden 5e  
(+10). Leider in het klassement is 
Ad v/d Velden, maar in de laatste 
wedstrijd in september zijn er nog 
5 kandidaten die voor de eind-
overwinning kunnen gaan. 

Veldtoertocht TWC Dommeldal

Op zondag 15 september a.s. 
houdt T.W.C. Dommeldal uit Sint-
Oedenrode een veldtoertocht. 
De tocht over een afstand van 
25, 35, 45 of 60 kilometer wordt 
verreden in de bossen van Best, 
Son en Breugel, Laarbeek en Sint-
Oedenrode. De route is in duide-
lijke samenspraak met Staatsbos-
beheer en de gemeente bepaald 
en hiervoor is dan ook volledige 
toestemming verkregen. De route 
wordt op een duidelijke manier 
met fel gekleurde oranje kunststof 
pijlen aangegeven, zodat het voor 
iedereen duidelijk is hoe de route 
loopt.

Tijdens de tocht is er nog gelegen-
heid om te kiezen voor de te fiet-
sen afstand. Halverwege de tocht 
is er een pauzeplaats waar de 
deelnemers onder het genot van 
een drankje en een hapje bij kun-
nen komen van hun inspanningen. 
Voor de deelnemers aan de langste 
route is er zelfs een tweede pauze-
plaats ingericht.
De route wordt ieder jaar geëvalu-
eerd en aangepast, zodat er ieder 

jaar nieuwe stukken in de route 
worden opgenomen.
Na afloop van de tocht is er de 
mogelijkheid om de fiets af te spui-
ten op een speciaal daarvoor aan-
gelegde afspuitplaats. Inschrijfgeld 
bedraagt € 3,00 voor leden van 
de NTFU en € 4,00 voor niet le-
den, ongeacht welke afstand men 
fietst. Het is mogelijk voor leden 
van de NTFU om met het start 
& go principe in te schrijven. Dit 
voorkomt wachten bij de start en 
men kan zelf bijhouden hoeveel 
men gefietst heeft in een jaar tijd. 
Start en finish vinden plaats bij de 
Vresselse Hut aan de Vresselseweg 
33 tussen Son en Breugel en Nijn-
sel. Starten is mogelijk vanaf 8.30 
uur tot 10.00 uur. 

De vereniging heeft ook een vaste 
mountainbikeroute aangelegd in 
de Vresselse bossen tussen Nijn-
sel en Mariahout van ca. 33 km 
lengte. Deze route wordt maande-
lijks gecontroleerd door leden van 
de vereniging om te kijken of er 
mankementen zijn. Boomtakken en 
overhangende bramentakken wor-

den verwijderd en kapotte of ont-
brekende routebordjes worden dan 
vervangen, zodat het voor iedereen 
die gebruik maakt van de route dui-
delijk is hoe de route loopt. Start-
punt van de “Vresselaarroute” is 
eveneens de Vresselse Hut.

T.W.C. Dommeldal heeft momen-
teel 42 leden die zowel op de 
racefiets als de mountainbike ac-
tief zijn. Ongeveer de helft van de 
leden fietst iedere zondag op de 
racefiets een tocht van ca. 100 tot 
150 kilometer. Daarnaast worden 
er klassiekers als Diekirch-Valkens-
waard, Amstel Gold Race en de Jan 
Janssen Classic gereden. Woens-
dagavond fietsen de wegrenners 
65 kilometer over een vaste rou-
te. De mountainbikers rijden veel 
routes in Limburg en België, maar 
zijn ook te vinden op de vele tour-
tochten die in de wintermaanden 
in de omgeving worden gereden. 
Daarnaast fietsen ze op dinsdag-
avond een ronde in de omgeving. 
Voor meer informatie kunt u op de 
website: www.twcdommeldal.nl
kijken.

wielersport

Zomer soffttipcompetitie ten einde

darten

Afgelopen week zijn de laatste 
wedstrijden gespeeld in de zo-
mercompetitie van het softtip-
darts. Het was spannend tot het 
laatste moment.

Kofferen Pro, het team van 
Raymond van de Ven, Arno van 
Rosmalen en Leon van der Heij-
den stond op de eerste plaats, op 
korte afstand gevolgd door het 
team Goud van Ouds. Het team 
van Freddie der Kinderen en Jarno 
Kapteijns. Beide teams speelden 
tegelijk. Team Goud van Ouds 
in café van Ouds tegen Flying 
Dutchman (Jeroen van Rijcke-
voorsel en Peter Opheij). Koffe-
ren Pro moest in café ‘t Kofferen  
tegen  Het Haasje uit Geffen die 
om hun plaats te behouden (3de 
plaats) de wedstrijd moest win-
nen. Kofferen 1 (Harry Bomen en 
Hein Jansen) speelde tegen d’n 
Toel (Kenneth School en Jeffrey 
van Liempd) Kofferen 1 moest de 
wedstrijd winnen om het Haasje 
van de derde plaats te halen en 
zelf derde te worden. Ook om de 
5e, 6e en 7e plaats was het nog 
spannend. Hier speelden Flying 
Dutchman Team de Zwaan uit 
Gemert en het team van café d’n 
Toel 1 voor. Dat werd 10-9. De 
Lyckis verloren met 17 tegen 2 
van Kofferen 1. Hierdoor kwam 
het Kofferen op de derde plaats 
uit en de Licky’s op de 8ste plaats.  
Goud van Ouds won uiteindelijk 
met 14 tegen 5. Het was genoeg 
om de tweede plaats te verzilve-
ren. Flying Dutchman kwam met 
deze uitslag uit op de 5de plaats. 
D’n Toel werd zesde, De Zwaan 
zevende. Kofferen Pro deed wat 
het moest doen en won de wed-
strijd met 12 tegen 7 en zette 
hiermee het kampioenschap vast.  

Op vrijdag 23 augustus was er 
ook nog een zomeravond eind-
toernooi gepland in café de 
Zwaan in Gemert.  De koppels 
Hein Jansen en  Luuk Erkelens, 
Harry Bomen en Raymond van 
de Ven, Eric Nooijen en Arjan van 
den Bosch en het koppel Jeffrey 
van Liempd en Johan van Haren 
kwamen na de poule in de halve 
finale terecht. In die halve finale 
speelde het team van Hein en 
Luuk tegen Eric en Arjan. Hein’s 
team won hier en kwam dus in 
de finale terecht. Ook het kop-
pel Jeffrey en Johan wonnen van 
Harry en Raymond en zo werd 
de finale bekend. De finale werd 
uiteindelijk gewonnen door Hein 
en Luuk. Ook was er nog een 
sportiviteitsprijs te winnen. Deze 
werd gewonnen door team de 
Zwaan en voor het eerst was er 
een tweede team met evenveel 
stemmen. Team Dutch probeer-
team won ook deze beker.

Half september wordt begonnen 
met de wintercompetitie. Wil jij 
hiervoor nog een team inschrij-
ven? Dat kan nog tot 30 augus-
tus op www.bullshooter.nl. A.s. 
dinsdagavond 3 september speelt 
het internationale team Toel In-
ternationaal 1 haar eerste wed-
strijd. Op deze avond wordt er bij 
wijze van training gespeeld tegen 
de Europees kampioen uit Hoorn. 
Deze wedstrijd is live te volgen in 
café d’n Toel in Olland. 

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Ollandia bekert verder

voetbal

Voor Ollandia 1 staat er zaterdag 
al weer de laatste bekerwedstrijd 
op het programma, waarbij ze op 
sportpark Ekkerzicht 5de klasser 
Boerdonk ontvangen. 

Dit is  de laatste wedstrijd om te wer-
ken aan de wedstrijdconditie en om 
het automatisme weer in het spel te 
krijgen, voordat op zondag 8/9 als 
nieuwe 4de klasser de competitie  
begint met een uitwedstrijd tegen 
Mariahout. Ook Ollandia 2 speelt 
zondag de laatste bekerwedstrijd 
en ontvangt daarin thuis de sterke 
Helmondse 3de klasser Rood Wit’62 
2. Ook de overige senioren kun-
nen zondag wedstrijdritme op gaan 

doen, want dan spelen 2 teams uit 
een mix van Ollandia 3 en 4 tegen 
elkaar. Na een mooie 3-3 tegen de 
sterke 4de klasser  Heeswijk spelen 
de Ollandia Vrouwen, in tegenstel-
ling tot andere berichten, zondag 
hun 2de bekerwedstrijd uit in en 
tegen Gemert. Ook de Ollandia A1- 
en B1-junioren bekeren zaterdag 
verder met laatste poulewedstrijd, 
terwijl er voor de C1 zaterdag en 
woensdag 4/9 nog bekerwedstrij-
den op het programma staan. De 
pupillen spelen zaterdagmorgen in 
het kader van de Zwaluwen Jeugd 
Actie, welke sporten voor het ge-
handicapte kind mogelijk maakt, in 
toernooivorm de 1ste bekerronde.

Kijk voor alle actuele informatie re-
gelmatig op de Ollandia site, 
www.ollandia.nl.

Boskant selectie start bekerprogramma met winst
Boskant 1 en 2 kenden een prima 
start in de bekercompetitie. Beide 
teams wisten te winnen en wat 
belangrijker was, met goed voet-
bal!

Natuurlijk geeft zo’n eerste over-
winning geen garantie voor toe-
komstig succes (het lijkt de beleg-
gingswereld wel), maar de manier 

waar op zowel Boskant 1 als Bos-
kant 2 hun tegenstander wisten te 
kloppen, geeft aan dat het nade-
rende competitiejaar met vertrou-
wen tegemoet kan worden gezien.

Boskant 1 klopte tegenstander 
UDI’19 2 met 3-0 en Boskant 2 
stuurde de reserves van Rhode 
met 5-1 richting sportpark De 

Neul. Voor Boskant 2 krijgt het be-
kertoernooi a.s. donderdag al een 
vervolg. Tegenstander is Mierlo 
Hout 2 dat met 5-2 klop kreeg van 
Nijnsel 2. Boskant 1 speelt a.s. za-
terdag tegen een oude bekende: 
EVVC 1 uit Vinkel. De mouwen 
kunnen worden opgestroopt!
Meer info vindt u op onze site: 
www.vvBoskant.nl

Bas Verhagen en Koen van der 
Wijst crossen in Tiel

bmx

Zondag 21 augustus hebben Bas 
Verhagen en  Koen van der Wijst 
meegedaan aan een vakantiewed-
strijd in Tiel.
 
Bas werd in de Open klasse bij de 
boys 9/10 jarigen in de manches 3 
x 3e, in de kwartfinale 5e en in zijn 
Eigen klasse boys 9 jarigen werd hij 
in de manches 2e, 1e en 3e.  In de 
finale reed hij naar een vierde plek. 
Koen werd in de Open klasse boys 
15/17 jarigen in de manches 3 x 
1e, in de halve finale 2e en in de 
finale 4e. In zijn eigen klasse boys 
15/16 jarigen werd hij 3 x 1e in de 
manches en de finale 2e. 

valse start nijnsel, rhode en ollandia winnen

Daverende stunt Boskant bij 
seizoensstart

Met de eerste wedstrijden in het 
bekertoernooi is het Rooise voet-
balseizoen dit weekend officieel 
begonnen. En gelijk al was het 
acht keer raak voor Ollandia, en 
drie keer voor Boskant, waar trai-
ner Henry van Wanrooy offici-
eel debuteerde. Ook debuterend 
coach Theo van Lieshout sloot 
zijn eerste wedstrijd op de bank 
bij Rhode winnend af. Nijnsel kon 
derdeklasser Mierlo Hout niet bij-
benen.

Boskant – UDI’19 2 3-0 (1-0)
Boskants nieuwe trainer Henry 
van Wanrooy debuteerde zater-
dag met een daverende stunt. 
Het tweede team van hoofdklas-
ser UDI’19, weliswaar verzwakt 
door blessures en met A-junioren 
op de bank, kreeg alle hoeken van 
de Scheken te zien en stapte na 
negentig minuten met een 3-0 ne-
derlaag van het veld. „We hebben 
het twintig minuten moeilijk ge-
had, daarna kwam het systeem dat 
ik dit jaar wil hanteren goed uit de 
verf en waren we heer en mees-
ter”, analyseerde Van Wanrooy 
na afloop. Boskant speelt dit jaar 
met een breder middenveld, de 
ruit van Theo van Lieshout is door 
de nieuwe coach uit elkaar getrok-
ken. „Het was de eerste wedstrijd 
met de hele groep, dus goed te 
zien dat ze het oppikken.” Doel 
voor de volgende wedstrijd, za-

terdag bij tweedeklasser EVVC uit 
Vinkel, is om het nieuwe strijdplan 
wat rustiger uit te voeren. „Maar 
eigenlijk gaat het me niet om die 
beker, die winnen we toch niet”, 
zegt Van Wanrooy. „Voor mij is 
het belangrijk om er aan het begin 
van de competitie, tegen Uden en 
Schadewijk, te staan.”

Rhode – VOW 4-2 (2-1)
De nieuwe ploeg van Theo van 
Lieshout, die deze zomer over-
kwam van Boskant, had het in de 
eerste wedstrijd ‘voor het echie’ 
wel erg gemakkelijk. Te gemak-
kelijk, misschien, zo oordeelde de 
nieuwe coach na afloop. „In zeven 
minuten stonden we 2-0 voor, en 
na een kwartier speelden we nog 
maar tegen tien man. Daar rea-
geerde het team op door minder 
scherp te gaan spelen. En dus ging 
het alsnog bijna mis, met een te-
gengoal van de ploeg uit Zijtaart 
nog voor rust en heel veel door 
de doelman van VOW geredde 
kansen. Na rust vielen er kort na 
elkaar weer twee doelpunten, en 
kon de thuisploeg weer achter-
overleunen. Wat Rhode ook deed, 
met een tweede tegengoal van de 
vierdeklasser tot gevolg. Verder 
kwam het gelukkig niet, en opge-
lucht kon Van Lieshout constate-
ren dat zijn ploeg „op zeventig à 
tachtig procent van het vereiste ni-
veau voor de competitie” is. Twee 

schorsingen uit het vorige seizoen 
nopen de oefenmeester nog wel 
tot experimenteren in de aanloop 
naar de competitiestart. Zaterdag 
is het voor de beker tegen Erp.

Ollandia – Racing Boys 8-2 (2-1)
Ollandia, dat halverwege juni na 
talloze nacompetitiewedstrijden 
ternauwernood naar de vierde 
klasse promoveerde, liet tegen 
de Deurnese tegenstander zien 
waarom het de vijfde klasse is ont-
groeid. „Al hadden we aardig wat 
geluk met de scheidsrechter”, gaf 
trainer Gerard van Zutphen ach-
teraf toe. „Door een rode kaart 
voor Racing in de zestigste mi-
nuut kwamen we tot een geflat-
teerde uitslag.” Want inderdaad, 
het eerste uur ging gelijk op, met 
een 1-1-stand na zeven minuten. 
In overtal hield Ollandia het veld 
breed, en trakteerde de ploeg het 
thuispubliek op vijf treffers. Ko-
mende week wachten Brandevoort 
(dinsdag) en Boerdonk (zaterdag). 
Twee zesdeklassers, en onder nor-
male omstandigheden geen partij 
voor Ollandia, dat zich moeiteloos 
zou moeten plaatsen voor de vol-
gende bekerronde. De grootste 
hobbel ligt binnen de ploeg zelf: 
aanvoerder Carlo Siemons is nog 
altijd niet topfit.

Nijnsel/TVE Reclame – Mierlo 
Hout 1-4 (1-2)
Vijfdeklasser Nijnsel ging lang mee 
met derdeklasser Mierlo Hout, maar 
kon de bezoekers uiteindelijk niet 
meer bijbenen. „In de eerste helft 
waren we compleet gelijkwaar-
dig, Mierlo kreeg niet eens kansen 
maar kon wel twee keer scoren”, 
sipte coach Theo Hageman na af-
loop. „Na rust waren ze wel veel 
beter”, waardoor de gescoorde 
penalty van Paul van de Rijt, vlak 
voor de pauze, geen gewicht in de 
schaal kon leggen. Paul van Gastel, 
die van zijn trainer de kans kreeg 
om zich als doelman te bewijzen, 
kreeg in totaal vier treffers om de 
oren. Dinsdag is de wedstrijd bij 
Oranje Zwart uit Helmond, zater-
dag gaat Nijnsel naar Aarle Rixtel 
voor het treffen met ASV’33. De 
ploeg moet op een wonder hopen 
om deze bekerronde te overleven.

Bas verhagen  haalde een 4e plaats bij 
de nationale BMX vakantiewedstrijd.

Martijn de Kok wint Kermisbeker

handboogschieten

Dinsdagmiddag schoten bij de Roze-
laer de veteranen vanaf 55 jaar hun 
wedstrijd. Dagwinnaar was Jan Gor-
dijn met een score van 213. Verdere 
uitslag: Antoon Vervoort 211, Jan 
van Erp 208, Leo van Breugel 208, 
Ron Spijker 207, Antoon Hermes 
200, Albert van Ofwegen 154 en Jan 
Lathouwers 102. 

Vrijdagavond is na de zomervakan-
tie het 2e gedeelte van het seizoen 
geopend met de verschieting van de 
kermisbeker. Dit is een wisselbeker 
uit 1985. Dit is een wedstrijd op een 
blazoen voorzien van een aantal ga-
ten. Een schot in een gat levert geen 
score op. Tevens mag de schutter 
voor de wedstrijd 3 jokers inzetten, 
deze tellen dubbel. De winnaar van 
deze ludieke wedstrijd was Martijn de 
Kok. Martijn is net 18 jaar en schoot 
voor de eerste keer mee met de seni-
oren. Zijn  totaalscore was 170. Ver-
dere uitslag: Mark Kuys 168, Jan van 
Erp 147, Wil Kivits 142, Toon Hermes 
140, Agnes Vissers 138, Marjelein 
Verhoeven-van de Staak 136,  
Antoon Vervoort 123, Jos van der 
Veer en Jan van Bergen 118, Frans 
van de Braak 105. Buiten mededin-
ging de jeugdschutters Lotte Ste-
ijaart 131 en Daan Martens 120. De 
troostprijs voor de meeste gaten 13, 
was voor Jan van Bergen. 
Piet van den Berg heeft op zater-
dag een fita geschoten in Boekel. Hij 
schiet op 70, 60, 50 en 30 meter. Zijn 
totaalscore was 1215 punten. Piet 
werd tweede bij de heren cadetten.

Op zondag hebben Floris en Di-
one Mesu en Piet van den Berg een 
jeugdfita geschoten in Purmerend. 
Floris en Dione schieten op 40, 30 
en 20 meter. De score van Floris was 
872. Hiermee werd hij vierde bij de 
jongens aspiranten t/m 12 jaar. Dione 
schoot 900 punten. Zij werd eerste 
bij de meisjes aspiranten t/m 12 jaar. 
Piet schiet op 60, 40 en 30 meter. Zijn 
score was 968 punten, goed voor een 
tweede plaats bij de heren cadetten.
Het was de laatste jeugdfita van dit 
jaar, dus ook de einduitslag van de 
beker werd bekend. Dione Mesu was 
de winnaar bij de meisjes aspiranten. 
Floris werd derde in het eindklasse-
ment van de jeugdfita’s bij de aspi-
ranten en Piet wist een tweede plaats 
in de wacht te slepen bij de cadetten.

Op 1 september wordt het NK out-
door voor junioren geschoten in 
Haaksbergen. Piet van den Berg en 
Lotte Steijaert schieten namens Ont-
spanning bij de cadetten mee voor de 
nationale titel.
Op maandagavond hebben de Vrien-
den van Pieter Breugel hun club-
avond. Op dinsdagmiddag wordt er 
bij de Rozelaer geschoten. Vrijdag-
avond is de clubavond met steeds 
weer een andere wedstrijd uit het 
jaarprogramma. Voor het trainen 
buiten op de lange afstanden zijn 
banen gehuurd bij LMU in Schijndel. 
De leden hebben een eigen sleutel en 
kunnen vrij trainen als de accommo-
datie niet bezet is. De jeugdtrainin-
gen beginnen weer op woensdag 4 
september.

Alles voor je haar
voor iedereen.

Openingstijden:
Maandag 13.00 - 17.00 uur

Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
Zaterdag 9.00 - 16.00 uur

tel. 0413-479265Ko�eren 14a  5492 BN Sint-Oedenrode

 www.dehoofdzaak.com
(vanaf september: Heuvel 36, 5492 AD)



Woensdag 28 augustus 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe38 Uitslagen/programma

Uitslagen

Rhode

Uitslagen senioren:
Rhode – VOW 4-2
Boskant 2 – Rhode 2 5-1
Rhode 3 – Blauw Geel 6 3-2
Blauw Geel 14 – Rhode 4 5-4
Rhode 5 – Sparta 8 4-12
Sparta 5 – Rhode 6 9-1
Mariahout 5 – Rhode 7 7-2
Nijnsel 4 – Rhode 8 2-3
Blauw Geel 15 - Rhode 9 
Rhode 10 – Blauw Geel 20 6-2
Rhode VR 1- NLC VR 1 0-5

Uitslagen jeugd za 24/8:
Boekel Sport A1-Rhode A1  n.b.
Rhode A2-WEC A2  2-0
Schijndel B1-Rhode B1  n.b.
Sparta’25 B2- Rhode B2  1-3
Rhode B3- WEC B2  17-0
VOW B2-Rhode B4  3-3
Rhode C1- Avanti’31 C1  1-8
Ollandia C1G-Rhode C2  3-5
Rhode C3-Gemert C5 11-1
Rhode C4- DVG C3  9-2
Avanti’31 C3- Rhode C5  5-2
Gemert MA1-Rhode MA1  afg.
EVVC MC2-Rhode MC1  afg.

Programma senioren do 29/8:
Rhode  2 - Nijnsel  2 18:45u
Erp  4 - Rhode 3 18:45u
Programma senioren za 31/8
Erp – Rhode, 18:00u
Rhode  2 - Mierlo Hout  2 18:00u
Rhode  4 - Gemert 7 18:00u
Rhode  8 - Gemert 13 18:00u
Programma senioren zo 1/9:
Rhode  3 - Volkel   2 12:00u
Blauw  Geel 13 - Rhode  5 10:00u
Rhode  6 - ASV 4 12:00u
Rhode  7 - Gemert 12 12:00u
Rhode  9 - FC   Uden 12 12:00u
Gemert 10 - Rhode 10 10:00u
HVCH  VR2 - Rhode  VR1 10:00u
Programma senioren di 3/9:
Volkel – Rhode 18:45u
Blauw Geel 12 - Rhode 6 18:45u

Programma jeugd woe 28/8:
DVG A2-Rhode A2  18:30u
Rhode B2-Venhorst B1  18:30u
Schijndel B3-Rhode B3  18:30u
Rhode B4-DVG B2  18:30u
Programma jeugd do 29/8:
VOW MC1-Rhode MC1  18:30u
Programma jeugd za 30/8:
Rhode A1-Avanti’31 A1 14:30u
Ollandia A1-Rhode A2 14:30u
Rhode B1-Blauw Geel’38 B1 14:30u
Boekel Sport B2-Rhode B2 14:45u
Avanti’31 B2-Rhode B3 14:30u
Rhode B4-Mariahout B2 13:00u
Blauw Geel’38 C2-Rhode C1 13:00u
Rhode C2-Boskant C1 13:00u
Mariahout C2G-Rhode C3G 13:00u
Boskant C2-Rhode C4 13:00u
Rhode C5-Schijndel C4 13:00u
Rhode MA1-Sparta’25 MA1 14:30u
Rhode MC1-HVCH MC1 11:30u
Zwaluw Jeugd Actie toernooi
Nijnsel - Rhode MD1  9:30u
Blauw Geel - Rhode D1  9:30u

Avanti - Rhode D2  9:30u
Blauw Geel - Rhode D3  9:30u
Blauw Geel - Rhode D4  9:30u
Sparta’25 - Rhode D5  9:30u
Erp - Rhode E1  9:30u
Schijndel - Rhode E2  9:30u
Blauw Geel - Rhode E3  9:30u
ASV’33 - Rhode E4  9:30u
Gemert - Rhode E5  9:30u
Blauw Geel - Rhode E6  9:30u
ELI - Rhode E7  9:30u
Irene - Rhode E8  9:30u
ELI - Rhode E9  9:30u
Rhode F1 - Rhode  9:30u
Rhode F2 - Rhode  9:30u
Avanti - Rhode F3  9:30u
Rhode F4 - Rhode  9:30u
WEC - Rhode F5  9:30u
DVG - Rhode F6  9:30u
Avanti - Rhode F7  9:30u
DVG - Rhode F8  9:30u
DVG - Rhode F9  9:30u
WEC - Rhode F10  9:30u
Mini-pupillen onderling thuis 10:00u

VV Boskant

Uitslagen senioren
Boskant 1-UDI’19 2  3-0 (beker)
Boskant 2-SBC 2  2-2
Boskant 2-Rhode 2  5-1 (beker)
Boskant 3-Keldonk 3  2-1 (beker)
Avesteyn 3-Boskant 4  8-0 (beker)
Boskant 7-Boxtel 8  3-3
Boskant VR1-Boekel Sport VR2  2-3 
(beker)

Uitslagen jeugd
Boskant B1–Schijndel/De Wit B2  0-4 
(beker)
Boskant C1–Schijndel/De Wit C2  10-1 
(beker)
Nijnsel C2–Boskant C2  6-5 
(beker)

Programma senioren do 29/8:
Mierlo Hout 2-Boskant 2  20.00 u. 
(beker)
Programma senioren za 31/8:
EVVC 1-Boskant 1  18.00 u. (beker)
Programma senioren zo 1/9:
Nijnsel 2-Boskant 2  12.00u. (beker)
Blauw Geel 9-Boskant 3  12.00u. 
(beker)
Boskant 4-Schijndel 5  12.00u. (beker)
Boskant 5-Boskant 7  11.00u.
Boskant 6-Nederwetten 4  10.00u.
ASV’33 VR1-Boskant VR1  11.00u. 
(beker)

Programma senioren di 3/9:
Boskant 1-SCI 1  20.00u.

Programma jeugd woe 28/8:
VOW B1–Boskant B1  a.18.30u.  
v.17.30u. (beker)

Programma jeugd za 31/8:
Boskant B1-Ollandia B1  a.14.30u. 
(beker)
Rhode C2-Boskant C1  a.13.00u. 
v.12.00u. (beker)
Boskant C2-Rhode C4  a.13.00u. 
(beker)

Boskant D1 Zwaluwtoernooi in Ol-
land  a.09.30u.
Boskant E1 Zwaluwtoernooi in Lies-
hout  a.09.30u.
Boskant F1 Zwaluwtoernooi in Olland  
a.09.30u.

Ollandia
 
Uitslagen senioren: 
Ollandia 1-Racing Boys 1   8-2
DVG 2-Ollandia 2   2-1
Ollandia Vr1-Heeswijk Vr1   3-3

Programma senioren do 29/8: 
Ollandia 2-ELI 2   18.45u
Programma senioren za 31/8: 
Ollandia 1-Boerdonk 1  18.00u
Programma senioren zo 1/9:
Ollandia 2-Rood Wit’62 2   11.00u
Mix Ollandia 3/4  - Mix Ollandia 3/4   
10.30u 
Gemert Vr2-Ollandia Vr1  10.00u

Uitslagen jeugd beker: 
Ollandia A1-DVG A2   2-2
Ollandia B1-VOW B1   3-1
Ollandia C1-Rhode C2   3-5
Programma jeugd beker woe 28/8: 
WEC  A2-Ollandia A1   v:17.30u
Schijndel/De Wit B2-Ollandia B1  v:17.30u 
Programma jeugd za 31/8: 
Ollandia A1-Rhode A2   14.30u
Boskant B1-Ollandia B1  v:13.15u
Schijndel/De Wit C2-Ollandia C1  v:12.15u
Ollandia D1 Zwaluwen Jeugdtoernooi 
Olland   9.15u
Ollandia E1 Zwaluwen Jeugdtoernooi 
Gemonde  v:8.45u
Ollandia E2 Zwaluwen Jeugdtoernooi 
Handel  v:8.30u
Ollandia F1 Zwaluwen Jeugdtoernooi 
Olland   9.30u
Programma jeugd woe 4/9: 
Ollandia C1-Boskant C1   18.30u 

VV Nijnsel

Uitslagen senioren:
Nijnsel/TVE Recl. 1 - Mierlo Hout 1 1-4
Nijnsel/TVE Recl. 2 - Mierlo Hout 2 5-2
Schijndel 4 - Nijnsel/TVE Recl. 3 0-3
Nijnsel/TVE Recl. 4 - Rhode 8 2-3
Nijnsel/TVE Recl. 5 - ASV’33 5 9-1
Gemert 11 - Nijnsel/TVE Recl. 6 3-3

Uitslagen jeugd:
Nijnsel/TVE Recl. A1 - Keldonk A1 9-0
WEC B1 - Nijnsel/TVE Recl. B1 7-1
VOW C1 - Nijnsel/TVE Reclame C1 0-1
Nijnsel/TVE Rec. C2 - Boskant C2 6-5
Nijnsel/TVE Recl. VR1 - Festilent VR1 4-3
VCO VR1 - Nijnsel/TVE Recl. VR2 2-4

Programma senioren do 29/8:
Rhode 2 - Nijnsel/TVE Recl. 2 18.45u
Nijnsel/TVE Recl. 3 - VOW 2 18.45u
Willy’s VR1 - Nijnsel/TVE Recl. VR1 18.45u
Programma senioren za 31/8:
ASV’33 1 - Nijnsel/TVE Recl. 1 18.00u
Programma senioren zo 1/9:
Nijnsel/TVE Recl. 2 - Boskant 2 12.00u
Nijnsel/TVE Recl. 3 - Avesteyn 2 12.00u

Boekel 7 - Nijnsel/TVE Recl. 4 10.30u
ELI 5 - Nijnsel/TVE Recl. 5 11.15u
Nijnsel/TVE Recl. 6 - Rood Wit’62 4 10.00u
Nijnsel/TVE Recl. VR2 - Erp VR1 10.00u

Programma jeugd woe 28/8:
Nijnsel/TVE Recl. B1 - Mariahout B1 18.30u

Programma jeugd za 31/8:
Mariahout A1 - Nijnsel/TVE Recl. A1 14.30
Nijnsel/TVE Recl. B1 - DVG B1 14.30u
Nijnsel/TVE Recl. C1 - DVG C1 13.00u
DVG C3 - Nijnsel/TVE Recl. C2 13.00u
Nijnsel/TVE Recl. VR1 - Sparta’25 VR1 18.00u

bridgen

Bridgeclub J.V.G. 

Uitslag 21/8: 
1: Harrie v. Erp - Harrie v.Genugten  
59,17%. 2: Nelly en Jan Seegers 
57,50%. 3: Mien v.Schijndel - Ad 
v.hommel 55,42%. 4: Jet v.d. Meerak-
ker - Piet v. Joof 51,67%.

Bridgeclub Rooi 750

Zomerinloop 21/8
1. Anneke Majoor & Toon Majoor 
67,50 2. Margot Fassbender & Heleen 
Voets 52,50 (3) Mieke van Lankveld & 
Ton Soons 50,00 (3) Betsy van Kaat-
hoven & Tiny v.d. Pasch 50,00

Bridge BC Rooi 750 vs. BC Schijndel
A-lijn : 1. Jan Machielsen & Henk 
Schakenraad 61,90 2. Theo Janssen 
& Robert Janssen 57,74 3. Hetty van 
Geffen & Lieke Pieters 56,85
B-lijn 1. Wilma van Vugt & Marion 
Vugts 63,10 2. Lia van Ham & Leny 
Kremers 55,65 3. Frans van Aarle & 
Rien van den Bogaart 55,36 
C-lijn 1. Trees van de Heuvel & Gerda 
Singor 62,50 2. Jeanne Peters & Geert 
Putmans 59,82 3. Tiny Dekkers & 
Jeanette-Marie Hendriks 56,25
Woensdag 28 Augustus bridgeinloop 
locatie Mariendaal ook niet leden van 
harte welkom

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 15/8
A-lijn: 1. Mieke & Frans v.d. Ven 
58.75; 2. Harrie & Jan v. Erp 56.66; 3. 
Guus Plevier & Fried v.d. Laar.55.41; 4. 
Marietje v Aarle & Jo Verhoeven 54.58
B-lijn:  1. Marietje Aaarts & Zus v.d. 
Rijt 64.85; 2. Piet & Toon v. Schaijk 
60.14; 3. Annie Kastelijn & Addy Rij-
kers 60.12; 4. Tineke Klomp & Riet 
Verstappen 58.69.

ZBC’01 Zijtaart

Vrij Bridgen 20/8
A-lijn: 1.Cees & Riet v.Hout 61,77 % 
2.Toon & Marietje v.Schaijk 57,29 % 3. 
Jana v.d.Acker & Anny v.d.Hurk 54,06 
% 4.Toos v.Berlo & Jan Rijkers 53,13 
% B-lijn: 1.Albert & Petra v.d.Hurk 

61,25 %  2. Adriaan v.d.Tillart & Jack 
Sebrechts 60,42 % 3.Clasien Nolle & 
Trudy Smulders 55,83 % 4.Harrie & 
Marietje v.d.Wijgert 55,42 %. 

KBO Zijtaart

Vrij Bridgen 23/8
A-lijn: 1.Tonny Kivits & Harrie Lucius 
64,58 % 2.Ben & Tiny v.d.Steen 57,92 
% 3.Cees & Riet v.Hout 54,58 % 4.Wim 
& Tiny v.Lieshout 54,17 % B-lijn: 1.Jo 
Verhoeven & Riek Vervoort 61,81 % 
2.Piet Thijssens & Riek Rijkers 58,33 % 
3.Martien v.Cleef & Marietje v.d.Horst 
56,25 % 4.Ad & Riet Koevoets 53,47 %.

Aanvang seizoen Bridgeclub ‘t 
Koffertje

Op dinsdag 9 september begint 
het nieuwe speelseizoen weer voor 
Bridgeclub ‘t Koffertje in zalencentum 
‘t Leeuwke.
De aanvang is om 13.30 uur. Hebt u 
belangstelling of wilt u lid worden: bel 
0411-685397 voor verdere informatie. 

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Odisco

Programma za 30/8:
Odisco C1 - Euro Girls C1        14:00u
Odisco D1 - JES D1        12:30u
Zo 1/9:
BIO 1 - Odisco 1                   12:15 u
SCMH 3 - Odisco 2                  10:00 u
Woe 4/9:
Odisco MW 1 - Rooi MW 1  20:00 u  

KV Rooi

Programma za 31/8:
Oranje Wit B1-KV Rooi B1  v. 13.45u. 
DDW D1-KV Rooi D1  v. 10.45u. 
Bladella E1-KV Rooi E1  v. 09.45u. 
De Korfrakkers E2-KV Rooi E2  v. 09.45u. 
KV Rooi F1-Altior F2  a. 10.00u.
Programma zo 1/9:
KV Rooi  - SVSH/KSV 1  a. 13.00u
KV Rooi 2 – SVSH/KSV 2  a. 11.00u.
Programma ma 2/9:
Odisco  Mw 1- KV Rooi Mw 1 a. 20.00u 
(kienehoef)
Programma woe 4/9:
KV Rooi Mw 3- Avanti  Mw 1 a. 20.00u
Spoord. Girls Mw1 – KVRooi Mw 2 a. 20.00u.

hardlopen

Fortuna ‘67

Stratenloop Boekel, 18 augustus 
 
JongensTrim 
2. Guus van Kessel 01.300 m 
   5.41
MannenTrim 
12. Jeffrey van Hout 10.000 m 
  39.35
34. Bart van de Sande 10.000 m 
  46.14

Rooise renners koersen er op los

In het Belgische Halen behaalde 
Roy van Heeswijk op donderdag 8 
augustus in een wedstrijd voor elite 
en beloften een 99e plaats. Er von-
den nog meer wedstrijden plaats.

Plombieres en Vremde (B)
In het weekend van 10 en 11 au-
gustus heeft Sander Schuurmans 
deelgenomen aan twee wedstrij-
den in Belgie. In Plombieres be-
haalde Sander een 28e plaats en 
in Vremde nabij Antwerpen waar 
maar liefts 165 renners voor de 
plaateselijke omloop aan de start 
verschenen behaalde Sander een 
51e plaats.

Steensel
In het kermiscriterium in Steensel 

op maandag 12 augustus maakte 
Roy van Heeswijk deel uit van 
de 18 man sterke kopgroep. In 
de slotfase reed wereldkampioen 
veldrijden bij de belofte Mike Teu-
nissen, weg uit de kopgroep en 
won de wedstrijd. Roy kwam uit-
eindelijk als 17e over de meet. 

Ronde van Midden-Brabant
In de klassieker Ronde van Mid-
den-Brabant voor elite en beloften 
over 163.9 kilometer met start en 
finish in Dongen eindigde Roy van 
Heeswijk in het peloton. Van Hees-
wijk werd 46e . Frank Lathouwers 
moest de wedstrijd 20 km voor 
het einde verlaten omdat de groep 
waarin hij zat op een te grote ach-
terstand was gekomen.

Hoeleden(B)
Op dinsdag 13 augustus reden 
diverse elite en beloften renners 
van WV Schijndel in het Belgische 
Hoeleden. Frank Lathouwers werd 
hier 41e 

Verrebroek (B)
Op zaterdag 24 augustus werd 
Sander Schuurmans 19e in de 
plaatselijke omloop van Verre-
broek in België.

Nuenen
In de Ronde van Nuenen op zon-
dag 25 augustus finishte Roy van 
Heeswijk als 19e achter een sterke 
kopgroep van 10 renners.

wielersport
DeMooiRooiKrant: 

als je meer wilt 
weten!
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Thermae Sport deelt het geheim 
voor een succesvolle sportclub
Thermae Son is in de afgelopen 
27 jaar gegroeid van saunabedrijf 
tot wellnessresort. Een plek waar 
ontspanning, gezondheid en ge-
zelligheid centraal staan. Met een 
ruim aanbod thermenfaciliteiten 
en een sportclub die beschikt over 
fitnessfaciliteiten, sport groeps-
lessen, een zwembad, Ricochet 
banen en een spinningsruimte is 
de eerste stap naar een gezonde 
levensstijl gezet. 

Op-en-top-gezond!
“Werken aan een slanke lijn of 
aan de conditie is vaak een doel 
waar veel mensen fanatiek aan 
beginnen, maar na enkele weken 
afhaken wegens gebrek aan mo-
tivatie. De drempel om naar de 
sportschool wordt daardoor steeds 
hoger. Bij Thermae Sport stimule-
ren we het bezoek aan onze sport-
club door persoonlijke begeleiding 
en een huiselijke, gemoedelijke 
sfeer. Het lichaam in shape krijgen 
is een leuke en sociale bezigheid, 
waardoor de stap om weer naar 
de sportschool te gaan als plezierig 
wordt ervaren! Met een persoon-
lijk wellnessplan aangevuld door 
de juiste gemotiveerde begelei-
ding worden gewenste resultaten 
geboekt. De medewerkers van het 
fitnessgedeelte helpen de sportle-
den graag bij het behalen van hun 
doelen. Leden ervaren dit als ple-
zierig en blijven gemotiveerd. Een 
bezoek aan Thermae Sport is laag-
drempelig wat al jaren resulteert 
in het succes van de club.“ vertelt 
Marco Nooijen, sportmanager van 
Thermae Son enthousiast

Wellness op één adres
“Tevens heeft Thermae Son een 
aantal specialisten in huis die 
aansluiten bij het aspect van een 

gezonde levensstijl, zoals een ho-
meopaat, osteopaat, voetzonere-
flexmassagetherapeut en een voe-
dingscoach. Alles onder één dak 
op het gebied van wellness. Ben je 
lekker wezen sporten neem je nog 
even een duik in het zwembad of 
bezoek je het thermengedeelte. 
Ontspannen na inspannen.  Liever 
een massage of gezichtsbehande-
ling? Ook dat is een mogelijkheid. 
Hoe fijn is het dat in deze heden-
daagse drukke tijd je niet een aan-
tal deuren af moet voor een avond-
je wellness, maar alles te vinden is 
op hetzelfde adres. Geniet na het 
sporten nog van een drankje aan 
de sportbar en profiteer van leuke 
sportactiviteiten, zoals de zevende 
editie van de Thermae Son Duo-
race die op zondag 8 september 
zal plaatsvinden. Een event waarbij 
door twee personen wordt deelge-
nomen die over één fiets beschik-
ken, waarvan één persoon loopt 
en de andere persoon fietst een 
gedurende 15,4 kilometer.” 

Van 1 tot en met 7 september wor-
den in het Pieter van den Hoogen-
band Zwemstadion in Eindhoven 
de Europese Masters Kampioen-
schappen gehouden. Aan dit eve-
nement zullen ruim 5100 Mas-
ters, in de leeftijd van 25 tot 92 
jaar, deelnemen in de disciplines 
zwemmen, schoonspringen en 
synchroonzwemmen.

Namens Argo zullen vijf masters 
deelnemen. Op maandag komt 
Janna van den Einden in actie op 
de 200m wisselslag. Op woensdag 
staat voor GertJan van Thienen de 
100m schoolslag op het program-
ma. Donderdag staat voor Martijn 
Te Molder de 200m rugslag op 
het programma, voor Ron Lenting 
de 50m vlinderslag en 100m vrije 
slag en voor Marielle Rooyakkers 
en Janna de 100m vrije slag. Daar-
naast zullen Martijn, Marielle, Ron 
en Janna donderdags deelnemen 
aan de 4x50m vrije slag estafette. 
Op vrijdag komt Martijn in actie 
op de 50m vrije slag en de 100m 
rugslag. Iedereen is welkom om 
de zwemmers aan te komen moe-
digen, de toegang is gratis. Daar-
naast zullen Marianne en Adry van 
der Heijden en Hans van der Staak 
gedurende meerdere dagen actief 
zijn als official.

Open water zwemmen
Zondag 18 augustus hebben Ra-
chel, Luc, Bart, Loes, Fleur, Dana, 
Roel, Antwan en Marit deelgeno-
men aan de 3e IJzeren Man Zwem-

race in de IJzeren Man te Vught. 
Tijdens deze wedstrijd zijn er zes 
persoonlijke records gezwommen 
en twee clubrecords. De clubre-
cords waren voor Antwan Peijnen-
burg op de 5000m vrije slag en Luc 
van Eijndhoven op de 500m vrije 
slag.
De uitslag van deze wedstrijd: Ra-
chel Brunnen: 1000m vrije slag 
in 20.14.02; Luc van Eijndhoven: 
500m vrije slag in 08.38.81; Bart 
van Eindhoven: 1000m vrije slag 
in 16.02.94; Loes van Eindho-
ven: 1000m vrije slag in 15.51.46; 
Fleur Gibbels: 1000m vrije slag in 
16.01.21; Dana Janssen: 500m 
schoolslag in 10.50.79 en 1000m 
vrije slag in 18.00.04; Roel Janssen: 
500m schoolslag in 10.51.67; Ant-
wan Peijnenburg: 5000m vrije slag 
in 1.24.48.06; Marit van Weert: 
5000m vrije slag in 1.24.56.54.

Afgelopen zaterdag hebben Katie, 
Luc, Fleur, Dana en Roel deelgeno-
men aan de 2e PSV Arena Sport-
Emotion Kanaalrace in het Wilhel-
minakanaal te Oirschot. 
Tijdens deze wedstrijd zijn er drie 
persoonlijke records gezwommen 
en twee clubrecords. De clubre-
cords waren voor Luc van Eijnd-
hoven op de 500m vrije slag en 
Dana Janssen op de 1500m vrije 
slag. De uitslag van deze wedstrijd: 
Katie Brunnen:  500m schoolslag 
in 13.10.50; Luc van Eijndho-
ven: 500m vrije slag in 08.02.55; 
Fleur Gibbels: 2500m vrije slag in 
45.13.50; Dana Janssen: 1500m 

vrije slag in 28.56.30; Roel Jans-
sen: 500m vrije slag in 09.42.35

Afgelopen zondag hebben Ra-
chel, Luc, Loes, Fleur, Dana, Roel, 
Antwan en Marit deelgenomen 
aan de 82e Dopharma open wa-
ter wedstrijd in het Wilhelminaka-
naal te Oosterhout.  Tijdens deze 
wedstrijd zijn er zeven persoon-
lijke records gezwommen en twee 
clubrecords. De clubrecords waren 
voor Luc van Eijndhoven op de 
500m vrije slag en Dana Janssen 
op de 1000m schoolslag.
De uitslag van deze wedstrijd: Ra-
chel Brunnen: 1000m vrije slag 
in 20.18.36; Luc van Eijndhoven: 
500m vrije slag in 07.59.23; Loes 
van Eindhoven: 1000m vrije slag 
in 15.25.30; Fleur Gibbels: 1000m 
vrije slag in 15.19.42; Dana 
Janssen: 1000m schoolslag in 
20.35.68; Roel Janssen: 500m vrije 
slag in 09.16.84; Antwan Peijnen-
burg: 1000m vrije slag in 15.02.55; 
Marit van Weert: 1000m vrije slag 
in 15.34.72;

Komend weekend wordt er deel-
genomen aan twee Open Water 
wedstrijden:
Op zaterdag staat de Ganzetrek op 
het programma, die wordt gehou-
den in Kanaal naar Goes bij Wilhel-
minadorp, aanvang om 11.15 uur. 
Zondag staat de 42e Kanaalrace in 
Kanaal door Walcheren te Vlissin-
gen op het programma, aanvang 
11.00 uur.

zwemmen Argo neemt deel aan Europese 
Masters Kampioenschappen
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WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Nieuwstraat 15, 
5691 AA Son, 

Tel.: 0499-496390

RIH  -  Batavus  -  Sparta  -  Kalkho�  -  
Cortina  -  Focus - Gazelle 

Specialist in elektrische �etsen!
Occassions vanaf € 1200,00  MET garantie  

gratis stuurtas t.w.v. 110,00
incl.

advertorial

Nieuwe bridge-cursus gaat van startbridgen

Een aantal bridgeclubs in Sint-Oedenrode 
hebben besloten om gezamenlijk een nieu-
we cursus te starten. Het ligt in de bedoe-
ling om hiermee te beginnen in de week 
van 23 september.

Op welke dag en welk dagdeel is nog niet 
precies bekend, maar de voorkeur gaat uit 
naar de dinsdagavond. Mochten er zich 
meer dan 16 mensen aanmelden dan kun-
nen we nog een 2e cursus geven op de vrij-
dag overdag. Daarom willen we op dinsdag 
17 september as. om 19.30 uur een bijeen-
komst organiseren voor de aspirant-cursis-
ten in d’n einder. Daar zal dan afgesproken 
worden ,wie, wanneer en hoe?

De cursus zal gegeven worden in de vorm 
van een Powerpoint presentatie, die ontwik-
keld is door de Nederlandse Bridgebond 
(NBB). Het is hierbij de bedoeling om –naast 
de noodzakelijke theorie – ruim aandacht te 
schenken aan het spelen. De cursus zal ge-
geven worden door Mari vd.Vleuten, samen 
met Joop Muller. Verder zal er een onder-
steuning zijn door ervaren bridgers indien 
nodig. Er is overleg geweest met de KBO 
en deze ondersteunt dit initiatief van harte, 
omdat zij het belangrijk vindt dat senioren 
via dit bridgen hun sociale contacten kunnen 
behouden. Daarom betalen zij voor ieder 
KBO-lid dat aan de cursus mee doet, 
€ 10,- van het cursusgeld.

Degenen die interesse hebben voor deze 
cursus kunnen zich aanmelden bij Mari vd. 
Vleuten,  (0413 ) 472834 of via de email: 
mvdvleuten@gmail.com. Verder is nadere 
informatie te krijgen via Rien Voets (0413) 
476449 of via email: rvoets2@kpnmail.nl 
Wacht niet te lang want de eerste cursus-
avond zit al bijna vol.



Woensdag 28 augustus 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  
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MooiRooikrantDe40 

Sint Oedenrode

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

Evenementen

5 juni - 28 augustus 
Iedere woensdagavond: Bridgedrive 

BC Rooi 750
Mariendael

13 juni - 30 november 
Tentoonstelling Heilige Oda

Martinuskerk

voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

voor rooienaren, 
door rooienaren

30 juli - 28 september 
Tentoonstelling ‘Beelden tussen Ka-

millie, Venkel en Rozemarijn’
Sint-Paulusgasthuisjes

14 augustus 2013 – 
13 augustus 2014

KBO Dansen
 iedere woensdagmiddag

Odendael

19 augustus - 27 oktober 
Wilgenvlechtwerk

Bibliotheek

28 augustus 
Laatste dag
Rooi Kermis

Centrum Sint-Oedenrode

28 augustus 
DJ’s op overdekt terras
Café Oud Rooij/café 

d’n Dommel

28 augustus 
Live muziek
Van Ouds

28 augustus 
The Best off

De Beurs

28 augustus 
Matinee Live entertainment

Café De Ossekop

28 augustus 
Trendy Ibiza Style

De Pastorie

28 augustus 
Maarten Verhees en

 Inge (Inch)
Van Ouds

28 augustus 
Frontliner
De Beurs

28 augustus 
Summer breeze - 

Female friendly edition
´t Straotje 

30 augustus - 1 september 
Unimog weekend

Oostelijke Randweg

30 augustus 
Film: The best exotic Marigold hotel

Mariendael

voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

voor rooienaren, 
door rooienaren

31 augustus 
Orgelconcert met 

Althuizen en Augustus
Martinuskerk

1 september 
Vlooienmarkt 

CV ‘t Skrothupke
Parkeerterrein Kofferen 

1 september 
Wandeltocht W.S.V EJOS

Vresselse Hut

7 september 2013 – 
6 september 2014

KBO Dansen - iedere 
1e zat. v.d. maand

Odendael

7 september 
Inloopmiddag 

Smetsers houthandel
Smetsers houthandel

voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

voor rooienaren, 
door rooienaren

8 september - 20 oktober 
Tentoonstelling 
Annie Veldkamp

Cutureel Centrum Mariendael

8 september 
Bloemen voor 
het landschap 

Kas Plek 

10 september 
KBO fi lm: Yo, también

Odendael

10 september 
Gratis startersbijeenkomst 

Campus Fioretti

12 september 
Onderonsje: 

herfststukjes maken
Damiaancentrum

13 september 
Tropical Party

The Joy

14 - 15 september 
NK Handboogschieten

Donderdonksedijk

voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

voor rooienaren, 
door rooienaren

14 - 15 september 
Open Monumenten Dagen

Sint-Oedenrode

15 september 
Veldtoertocht 

TWC Dommeldal 
Vressels Bos

15 september 
Weekend van het varken 

familie van den Berkmortel

15 september 
Fokpaardendag
Sint-Oedenrode

15 september 
The Food of Love

Cult. Centr. Mariendael

15 september 
Expositie Herman Rademaker

Cathalijnepad 4

15 september 
Open Huis 

Danscentrum Cultura / 
De vriendschap

voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

voor rooienaren, 
door rooienaren

21 september 
Burendag

Sint-Oedenrode

27 september - 1 oktober 
Kermis 
Olland

27 september - 1 oktober 
Kermis XL

café d’n Toel

27 september 
Film: the broken circle breakdown

Mariendael

29 september 
Mathieu Dirven Koffi econcert
Cultureel Centrum Mariendael

  

in de regioMooi adverte
ren
.nl

Laat zien dat je uit Rooi komt!
Gratis af te halen: MooiRooi autosticker Heuvel 17




