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Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

- Woodsideband

- Reünie 75-jarigen 

- Lezer uit Nieuw-Zeeland

- Bromfietstreffen
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Kiest u ook 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

RUIME COLLECTIE 
MODISCHE SCHOENEN EN 

LAARZEN VOOR LOSSE STEUN

Boudewijns Schoenen B.V.
Nieuwstraat 24 5691 AC  Son

www.boudewijns-schoenen.nl

Wij zijn gewoon bereikbaar 
Parkeergelegenheid aan achterzijde winkel

Droomhuis

Een droomproductie door Theather Koor Rooi
Het was een bont gezelschap, dat 
dit weekend drie avonden op een 
rij op de planken stond in de loods 
van boomkwekerij van de Hurk 
aan de Liempdseweg. Kinderen, 
volwassenen, in hun gewone klof-
fie of – soms letterlijk – bont ver-
kleed. Heel Rooi en omstreken zou 
nu moeten weten waar het over 
gaat, want de PR- machine van 
Theaterkoor Rooi heeft zijn werk 
grondig gedaan. Eindelijk was hij 
er dan: de musical Droomhuis. 

Fabeltjeskrant
Was de Fabeltjeskrant al een uit-
vergroting van menselijke karak-
ters voor een publiek van alle leef-
tijden, voor het Theaterkoor Rooi 
ging die uitvergroting nog niet ver 
genoeg. De werelden van kakkers, 
kinderen, bos- en dorpsbewoners 
kwamen bijeen op het podium en 
botsten af en toe stevig. 

Lees meer over Droomhuis 
op pag. 24

Zonnige Ollandse kermis 

Startersavond 2011 

Gezaaid, gegroeid en geoogst
Een behoorlijk aantal ondernemers 
had dinsdag 20 september  de weg 
naar het gemeentehuis gevonden. 
Startende ondernemers, mensen 
die overwegen te gaan onderne-
men, en ook ervaren ondernemers 
waren van de partij. De intentie 
van de avond was ‘samen groei-
en’. Met de woorden: “Rooi is een 
gemeenschap waarin de mensen 
elkaar helpen en zo gaan we ook 
vandaag werken”, verwelkomde 
Arthur Frieser de genodigden.

Wethouder René Dekkers bena-
drukte dat de gemeente trots is een 
steentje bij te dragen om het starters-
klimaat te verbeteren. “De gemeente 
dient te zorgen voor een goede bo-

dem, zodat jullie ook kunnen oog-
sten”. Om te kunnen groeien, moet 
er eerst worden gezaaid en daarvoor 
is een basis nodig. De avond begon 
daarom met een drietal workshops 
voor starters; Goed van start, Social 
Media en Financiën voor starters.

Lees verder meer over de 
startersavond op pag. 22

Rustig ging de Ollandse kermis 
van start. Zaterdagmiddag, even 

voor de start om 16.00 uur, za-
ten de kermisexploitanten nog op 
hun gemak gezellig bij elkaar. Zo 
druk was het toen nog niet. Of het 
erg druk zou worden, kun je na-
tuurlijk nooit van tevoren zeggen. 
“We doen het wel voor het geld”, 
moesten de kermisexploitanten 
beamen. “Maar soms doen we het 
ook voor een beetje”. 

Toch was het voor hen best span-
nend. De laatste twee jaar ver-
liepen niet helemaal vlekkeloos. 
Twee jaar geleden verdwenen 
immers een aantal botsauto’s en 
vorig jaar waren de stuurtjes in de 
draaimolen gesloopt. “We hebben 
afgesproken dat we vertrekken, 
als er iets gebeurt”, vertelde Henri 
Paashuis van de grijpkraam en de 
draaimolen. Maar hij verwachte 
niet dat het nodig zou zijn. 

Al snel kwam er meer bekijks en 
binnen een half uur hadden de 
exploitanten geen tijd meer voor 
een bakje leut. De Ollandse jeugd 
was er natuurlijk als eerste bij. Zij 
hadden er wel zin in. Daphne vond 
met name de grijpkraam het leukst 
en Lisanne de botsauto’s. Gerben 

had zijn Boxtelse vriendin Melanie 
meegenomen. Voor Melanie was 
het een nieuwe ervaring. “Ik ben 
hier nog nooit eerder geweest”, 
zei ze. “Het is wel klein, maar de 
leukste attracties zijn er.”

lees verder op pag. 21

Trotse nieuwe eigenaar van de Ahrend bureaustoel
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COLOFON 

Oplage
10.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Irene Mandos 

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@mooirooi.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Lips Kehrens Snoeks

specialisten in familierecht,
arbeidsrecht en bemiddeling
gratis spreekuur maandag en donderdag

(17:00 tot 18:00 uur)

Borchmolendijk 13 te Sint-Oedenrode
0413-477444

Stichting de Zevensprong zoekt 
uitbreiding kerngroep

Stichting de Zevensprong is op zoek naar uitbreiding van de kerngroep. 
Stichting de Zevensprong organiseert jaarlijks een vakantieweek voor 
alle kinderen uit groep 3 & 4 van de gemeente Sint-Oedenrode.  

Wat zoeken wij:
- Organisatorisch sterke personen
- Enthousiaste teamspelers
- Verantwoordelijkheidsgevoel
- Affiniteit met kinderen in de  leeftijd van 6-8 jaar
Wat vragen wij:
- Actieve betrokkenheid bij de voorbereiding
- Begeleiding van activiteiten en vrijwilligers tijdens de week
- Afspraken maken en contacten onderhouden met andere partijen
- Aanwezigheid bij vergaderingen (15x) en tijdens de week (6 dagen) 
- Je inzet voor het jaar 2012 en de jaren daarna.
Wat bieden wij:
- Veel gezelligheid!
- De kans om ervaring op te doen in het organiseren van een 
 evenement
- Ervaring opdoen in het begeleiden van jonge mensen
- Veel voldoening na afloop van de week.

Ben jij degene die ons team de komende jaren komt versterken? Ben je 
ouder dan 18 jaar? Mail dan je motivatie voor 1 december naar 
zevensprong@xs4all.nl 
Voor meer informatie kun je kijken op www.zeven-sprong.nl of contact 
opnemen met Martin van Hastenberg tel. 06-22461100 (na 18.00 uur).

GGD Bouwt aan integrale jeugd-
gezondheidszorg
Op 1 januari 2012 start de GGD 
Hart voor Brabant formeel met de 
integrale JGZ-organisatie. 600 JGZ-
medewerkers gaan dan werken 
in drie regio’s: Midden-Brabant, 
Brabant-Noordoost en de regio ’s-
Hertogenbosch. De zorg voor de 
ouders en kinderen staat hierbij 
centraal. Voor hen verandert er wei-
nig, ze kunnen gewoon terecht bij 
dezelfde locatie als altijd.

De komende tijd is er nog veel 
werk te verzetten, maar de drie 
thuiszorgorganisaties Pantein, 
Thebe en Vivent richten zich vol-
ledig op de realisatie van één in-
tegrale jeugdgezondheidszorg per 
1 januari 2012. Komend najaar 
benoemt de directie per regio een 
kwartiermaker, die werkt aan de 
verdere voorbereidingen voor de 
nieuwe werkwijze van onder an-
dere de jeugdgezondheidszorg. 
De regio- en wijkgedachte staat 
centraal. Een werkwijze waar JGZ-
medewerkers van de thuiszorg al 
veel ervaring mee hebben.

In oktober is door de GGD samen 
met de thuiszorgorganisaties een 
informatiebijeenkomst gepland 
voor elke regio. Later in 2011 

volgt er een bijeenkomst voor alle 
JGZ-medewerkers. Hier krijgen zij 
informatie over wat het nut en de 
noodzaak zijn van de integratie, 
wat dat voor hen betekent en hoe 
het proces gaat verlopen. Vanaf 
januari zal de GGD Hart voor Bra-
bant de hele jeugdgezondheids-
zorg aansturen.

De klant, daar doen ze het alle-
maal voor. Daarom is cliëntenparti-
cipatie per 1 januari 2012 een logi-
sche stap. In welke vorm moet nog 
blijken. Hierover wordt binnenkort 
gesproken met de vertegenwoor-
digers van de klanten.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken 
voor de overweldigende belangstelling 

die wij hebben mogen ontvangen tijdens de ziekte 
en na het overlijden van mijn vrouw en ons mam

Antoinette van Gerwen

In het bijzonder Thuiszorg Pantein, 
Bernhoven ziekenhuis, 

het pastoraal team Sint Oda parochie, 
de Dela 

en dokter van Osch.

Tevens willen wij u namens de KWF kankerbestrijding 
bedanken voor een opbrengst van € 732,82.

Rien van Gerwen, kinderen en kleinkinderen.

Dankbetuiging

Kossen | Design

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

Donderdag 15 september 
hebben wij afscheid genomen 
van ons zeer gewaardeerd lid 

Harrie van Esch. 

Wij zullen dit verlies als een groot gemis 
ervaren.

Ons medeleven gaat uit naar zijn 
vrouw Nelly en kinderen, 

die wij sterkte toewensen met het verwerken van dit verlies.

Leden en bestuur van Harmonie Nijnsel

In memoriam
Harrie van Esch

Harrie was en blijft een clubicoon, 
hij is 64 jaar lid geweest van onze harmonie. 

Zijn liefde voor muziek maakte hem 
tot een  verdienstelijk muzikant. 

Harrie heeft binnen de Harmonie vele functies vervuld. 
Hij stond voor iedereen klaar. 

Een ‘doener’ die er mede voor heeft gezorgd 
dat de Harmonie zich heeft kunnen ontwikkelen tot de groot-

ste muziekvereniging in de gemeente Sint-Oedenrode. 
Harmonie Nijnsel, Harrie’s trots.

Harrie’s andere passie was zijn prachtige tuin.
Het decor voor vele Harmonie feestjes en seizoensafsluitin-

gen, waar alle leden als gasten door 
Harrie en Nelly werden ontvangen. 

Harrie was van het kaliber 
waar je er in je club wel 100 van zou willen hebben. 

Harrie, wij zijn trots op jou, 
wij zullen je missen, 

bedankt voor alles. Je bent een kanjer!!

Namens Harmonie Nijnsel
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KEURSLAGERKOOPJE

Gepaneerde schnitzels

4 voor

5

50

SPECIAL

Sjalotje

100 gram

2

00

VLEESWARENKOOPJE

Achterham + filet americain

2 x 100 gram

3

30

WEEKAANBIEDING

500 GRAM GEKRUIDGEHAKT&

4 SLAVINKE

SAMEN VOOR

6

00

KOOKIDEE

HOUTHAKKERSTEAK

4 STUKS

5

50

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

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

www.KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

info@kluijtmans.keurslager.nl

Van dorpskapel tot ‘vreemdelingenlegioen’ in 25 jaar

Afgelopen  weekend vierde de 
‘Woodsideband’ uit Boskant in be-
sloten kring haar 25-jarig bestaan. 
Een keer geen optreden voor een 
volle zaal, maar gewoon samen 
proosten op het jubileum. Frap-
pant genoeg komt er nog maar 
één muzikant uit Boskant. Sterker 
nog, er komen er zelfs maar zes 
uit Sint-Oedenrode. “We hebben 
overal de beste muzikanten opge-
trommeld”, lacht voorzitter Huub 
Coenemans en nieuwe muzikan-
ten zijn van harte welkom. 

Hoewel ze allemaal een goede 
noot kunnen spelen is dat niet he-
lemaal waar. De band is meer bij 
toeval op deze manier samenge-
steld. Zo komt lid Jeanne van Ro-

zendaal uit Schijndel. Jeanne: “In 
het begin kwamen bijna alle muzi-
kanten uit Boskant. De band heet-
te toen ’de Lepkes’. Niet veel later 
werd de naam veranderd in ‘Bos-
kants Muziekske’ en op een gege-
ven moment is het ‘de Woodside-
band’ geworden. Er stopten steeds 
meer mensen uit Sint-Oedenrode 
en die werden vervangen door 
buitendorpse muzikanten. ‘Via via 
is iedereen erbij gekomen. Ik zelf 
ook. Zo komen er uit Eindhoven, 
Boxtel, Helmond, Heeswijk en een 
zestal uit Schijndel.

Iedere maandag repeteert de band 
bij ‘de Vriendschap’,  in het dorp 
waar het allemaal begon. De kapel 
heeft een repertoire wat vooral lie-

deren uit de jaren zestig en zeven-
tig laat horen. Er zijn relatief gezien 
veel saxofonisten, waardoor de 
groep een echte eigen sound heeft 
gecreëerd. Dat is iets wat de mu-
zikanten vaak als compliment te 
horen krijgen. De jubilarissen spe-
len op  diverse terrassen in de om-
geving en ook voor de wat oudere 
doelgroep in tehuizen. Ollander 
Huub: “Zo werden we laatst ge-
vraagd om in Boxtel op te treden 
voor een man die 100 werd. Het 
was zijn grote wens om ons op zijn 
verjaardag te hebben. Hij genoot 
enorm van het concert wat voor 
hem en zijn familie werd gegeven. 
Zijn vrouw wordt ook bijna hon-
derd. Ik ben benieuwd of we dan 
weer mogen komen!”

Diabetes Fonds zoekt collectanten in Sint-Oedenrode 
Het Diabetes Fonds zoekt vrijwil-
ligers die in de eerste week van 
november twee uurtjes willen 
collecteren in Sint-Oedenrode. 
Diabetes (ook wel suikerziekte 
genoemd) is een ernstige ziekte 
die diep ingrijpt in het leven van 
mensen. Daarnaast heeft het een 
domino-effect. Diabetes kan lei-
den tot een hartaanval, dementie, 
blindheid en nierfalen. Er zijn nu 
al 1 miljoen mensen met diabetes 

in Nederland. En elke dag komen 
er 200 patiënten bij.
 
Het Diabetes Fonds betaalt weten-
schappelijk onderzoek om diabe-
tes beter te behandelen, te voor-
komen en te genezen. Hiervoor is 
het fonds afhankelijk van donaties 
en de collecte. Om de opmars van 
diabetes tegen te gaan, zijn er 
meer inkomsten nodig. Daarom is 
het Diabetes Fonds hard op zoek 

naar nieuwe collectanten in Sint-
Oedenrode. 
 
De collecteweek is van 30 oktober 
t/m 5 november. Vrijwilligers kun-
nen zelf bepalen op welke avond 
ze willen collecteren. Bel voor meer 
informatie met de collecteleider; 
Noud Pouwels, telefoonnummer: 
0413-474842 of stuur een mailtje 
naar collecte@diabetesfonds.nl.  

Week van de Vleeswaren: eind september
De Vereniging voor de Nederland-
se Vleeswarenindustrie en het 
Productschap Vee en Vlees heb-
ben wedorom het initiatief geno-
men voor de communicatiecam-
pagne Week van de Vleeswaren 
met als motto 'Vleeswaren, een 
wereld aan variatie'. 

De Vereniging voor de Nederland-
se Vleeswarenindustrie en het Pro-
ductschap Vee en Vlees hebben 
wederom het initiatief genomen 
voor de communicatiecampagne 

Week van de Vleeswaren met als 
motto 'Vleeswaren, een wereld 
aan variatie'. 

Van 24 september tot en met 1 ok-
tober 2011 presenteert de vlees-
warensector zichzelf vol trots in de 
Week van de Vleeswaren. Tijdens 
de actieweek laat de sector een 
breed publiek kennismaken met 
de veelzijdigheid van vleeswaren. 
Vleeswaren zijn niet alleen lek-
ker, ze verschaffen ook belangrijke 
bouwstoffen en passen daarom 

in een verantwoord voedingspa-
troon. Vleeswaren zijn ambachte-
lijk vervaardigd en je kunt er ein-
deloos mee variëren. 

Daarnaast laat de vleeswarensec-
tor tijdens de Week van de Vlees-
waren zien dat ze een professio-
nele bedrijfstak is waar het oude 
ambacht nog hoog in het vaandel 
staat, maar met de blik stevig op 
de toekomst gericht. Ook is er in 
de week veel aandacht voor po-
tentiële werknemers. 

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

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

Alle Hollandse appels en peren 
per kilogram € 0,89
Elstar, Jonagold, Golden delicious,
Goudrenet, Conference en Comice.

Fotowedstrijd dierendag
Het is alweer bijna dierendag. Een uitgelezen kans om onze 
huisdieren eens in het zonnetje te zetten. DeMooiRooiKrant 
roept dan ook alle baasjes op, om de mooiste, gekste of on-
troerendste foto’s van hun huisdier in te sturen. De winnaar 
krijgt een prachtig pakket aangeboden door dierenspeciaal-

zaak De Borchmolen in samenwerking met MooiRooi en 
DeMooiRooiKrant. Doe mee en stuur uw foto naar 

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

Nieuws

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

Nu in verkoop!
Nieuw & Steroccasions

Bürstner, Hobby, 
Fendt, etc. 

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

vrijdag 3   zaterdag 4 
ZONDAG 5 SEPTEMBER

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

EX VERHUUR, TOP OCCASIONS
EERSTE 2011 MODELLEN BINNEN

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

CARAVAN & CAMPER
SCHADEHERSTEL!!!!

Reunie 75-jarigen een ware happening

In de uitgave van de Mooi Rooi 
krant van 31 augustus werd deze 
reunie aangekondigd met een 
programma,voor elk wat wils. Wel-
nu, 20 september jongsleden waren 
in de Beurs 31 dames en 13 heren 
aanwezig en hebben er een zeer ge-
zellige middag van gemaakt.

Iedereen werd verwelkomd met 
koffie en gebak. Om ongeveer 
half drie deed Joke van Rooi-van 
Slagmaat het welkomswoord. Met 
leuke humor doorspekt hield zij 
haar verhaal maar stond met ge-
paste eerbied stil met de medede-
ling dat de afgelopen 5 jaar toch 8 

personen overleden waren.

Daarna was het tijd voor de be-
kende groepsfoto en een bezoek 
aan het poffermuseum en de krui-
dentuin in de Paulus Gasthuisjes.
Terug in de Beurs werd een film 
over Rooi vertoond.

Omstreeks 6 uur genoot men ge-
zamenlijk van een lekker soepje en 
diverse broodjes, waarna Joke in 
haar slotwoord iedereen bedankte.
Men was zeer tevreden en allen 
lieten merken , dat ze graag over 5 
jaar er weer bij willen zijn.

Schoorsteenbranden 

Veilig stoken

EMTÉ en Van Kaathoven samen groener

Pilot in one stop afvalcollecting
Gemeente onderzoekt 
‘klantgericht communiceren’

Maandag 5 september zijn EMTÉ Su-
permarkten en Van Kaathoven Groep 
een pilot gestart met ‘one stop afval-
collecting’ bij EMTÉ supermarkten. 
Het nieuwe en unieke in deze pilot is 
dat er drie afvalstromen tegelijk, dus 
met één voertuig, worden opgehaald. 
Verpakte (tht-)producten, vlees en 
restafval worden op winkelniveau 
gescheiden en ingezameld.

Deze nieuwe werkwijze heeft diverse 
voordelen. Door het ‘one stop col-
lecting’ komt er nog maar één voer-
tuig voor afvalstromen bij de winkel. 
Kees de Rooij, logistiek directeur 
Sligro Food Group: “Naast een kos-
tenbesparing levert het ook een sub-
stantiële bijdrage op het gebied van 
duurzaamheid. Er vindt immers geen 
verbranding meer plaats van waar-
devolle grondstoffen, de verpakte 
tht-producten worden duurzaam 
verwerkt tot biogas en bemestings-
producten en het lager aantal vracht-
autobewegingen draagt bij aan een 
reductie van CO2-uitstoot.”

Rob van Kaathoven, commercieel 
directeur van de Van Kaathoven 
Groep: “De techniek is een eigen 
ontwikkeling van de Van Kaatho-
ven Groep en voldoet aan de hui-
dige en toekomstigen VWA-eisen. 
In EMTÉ vonden wij de partner om 
onze kennis en visie in de praktijk te 
gaan testen.” De afvalcontainers zijn 
voorzien van chips en de vrachtauto 
vanregistratie- en weegapparatuur, 
zodat er een continue monitoring op 
winkelniveau mogelijk is. Doordat tot 
500 gram nauwkeurig wordt gewo-
gen, is er een zorgvuldige vergelijking 
met andere filialen mogelijk en kan er 
door EMTÉ centraal gestuurd wor-
den op afvalreductie.

De pilot is gestart met 12 winkels en 
zal de komende weken worden uit-
gebreid naar 25 EMTÉ supermarkten 
in Noord Brabant. Het is de verwach-
ting dat eind dit jaar de pilot wordt 
afgesloten en dat ‘one stop afvalcol-
lecting’ kan worden uitgerold naar 
alle EMTÉ-filialen in Nederland.

Online offerte voor uw administratie?

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

Jaarlijks zijn er in ons land meer 
dan tweeduizend schoorsteen-
branden. De oorzaak is meestal 
een vervuild of verstopt schoor-
steenkanaal. Stookt u in uw kachel 
of openhaardhout, kolen of olie, 
dan komen er onverbrande deel-

tjes in het rookkanaal terecht. Die 
vormen daar een teerachtige, zeer 
brandbare laag. Het is daarom be-
langrijk uw schoorsteen regelmatig 
te laten vegen! 

(bron: brandweer) 

De gemeente gaat onderzoeken hoe 
ze beter met de klanten kunnen gaan 
communiceren. Van 1 oktober tot 1 
januari krijgt daarom iedereen die een 
brief krijgt van de gemeente, ook een 

bijsluiter met vragen hoe dat volgens 
de lezers beter en vooral duidelijker 
kan. Om te benadrukken dat sugges-
ties welkom zijn, verloot de gemeente 
onder degenen die reageren een aantal 
cadeaubonnen van € 25,--.

www.demooirooikrant.nl
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Als je lesbies
kruist met Lesbos
kom je in
de Biesbos.
   Kees Hermis

Nieuws

1

T

Noa & Tygo

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

Op een leuke 
en leerzame manier 

je rijbewijs halen.
Kijk op onze website 

voor alle 
mogelijkheden.

www.autorijschooldndommel.nl 

of bel 06-12190470

JAARWISSELINGS AKTIE
40 UUR RIJLES + E.V. + 

PRAKTIJKEXAMEN.

€ 1745,=

Tel. 06 121 90 470
www.autorijschooldndommel.nl

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

Wanneer de tijd stil staat …

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

uitvaart@akuis.nl            www.begrafenisencrematie.nl

Yvonne  en  Frank
Geslaagd als 

taal- en spraakpatholoog en 
bedrijfskundige!

Proficiat!
Tot zaterdag!
Anja en Hans

Wij willen iedereen bedanken 
die ons 50-jarig huwelijksfeest

 tot een onvergetelijke dag 
hebben gemaakt.

Familie, vrienden en kennissen, 
wijkver. Eerschot, KVO en 

seniorenorkest De Bloasplekkers,  
het was geweldig.

Albert en Mien Daniëls
Kinderen en kleinkinderen.

Samen 500!!!

Vandaag (28 september) is Jan van Acht jarig. Hij wordt maar liefst 86 jaar. Daardoor is hij nu samen met zijn 
broers en zussen precies 500 jaar! Het ouderlijk huis van familie van Acht (de ouders waren Karel van Acht en 
Antje van Genugten)  staat aan de Sloef in Sint-Oedenrode. 

Antoon van Acht

Anna van Acht Nanda van Acht Corry van Acht

Jan van Acht Toos van Acht

Reünie,  50 jaar na dato
Oproep voor een reünie van de 
schoolverlaters van 1962 van de 
Maria-meisjesschool aan de Past. 
V. Erpstraat in Schijndel.
Geboren in 1949 - 1950

De reünie vindt plaats in 2012

Aanmelding:  
r.gloudemansvana@hotmail.com 
toosenwil@hetnet.nl

of telefonisch: 
Ria Gloudemans- van Aarle; 
tel. 0413-366637
Toos Peters- Geerts; 
tel. 0413-478386

BEDANKT!
“Na 20 jaar supermarkt, 

ga ik nu genieten!” 

Collega’s en klanten
EMTE

 Bedankt & Tot Ziens!

Uitnodiging voor de patiënten van dr. Wenstedt

Vrijdagavond 30 september
tussen 19.00 en 21.00 uur

is er in de grote zaal van Odendael
gelegenheid om bij een kopje koffie of thee 

afscheid te nemen van dr. Wenstedt (na 31 jaar)
en de praktijkondersteuner Vivian Engels-Lingen

(na 6 jaar), en kennis te maken met de opvolgende
huisartsen mw. Van den Heuvel-Dekker en mw. Heineman.

Marijke gefeliciteerd 
met je 25 jarig jubileum.

Team Excelance haarmode

Anne 
Bedankt voor al je inzet.

Team Café Oud Rooij

Jan Ebbenn
Fotograaf

Tartwijck 89
5491 EJ Sint-Oedenrode
T: 0413-47 56 06 E: jan@jefotografie.nl
M: 06-42 06 28 33 I: www.jefotografie.nl

JE fotografie voor al uw evenementen, familieportretten, glamourportretten, 
bedrijfsfotografie, reportages en productfotografie.
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Een zorgvuldig samengestelde collectie van de
allernieuwste monturen, met als voornaamste 
uitgangspunt optimale draagbaarheid en kwaliteit
tegen een scherpe prijs.

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

Voilà...
De nieuwe collectie is binnen!

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

Gastouderbureau ViaViela Sint-Oedenrode 
organiseert informatieavond over oppassubsidie
Sint-Oedenrode, september 2011 
Naast reguliere vormen van kin-
deropvang, zoals kinderdagver-
blijf of crèche, wint gesubsidieer-
de opvang in informele, huiselijke 
sfeer steeds meer terrein. Recent 
onderzoek bevestigt dat jonge 
kinderen gebaat zijn bij opvang 
in een rustige omgeving . Om 
ouders en grootouders over gast-
ouderopvang te informeren orga-
niseert gastouderbureau ViaViela 
Sint-Oedenrode op woensdag 
12 oktober 2011 een informatie-
bijeenkomst. De avond is bedoeld 
voor inwoners van Son en Breu-
gel en omstreken met kinderen of 
kleinkinderen in de leeftijd van 0 
tot 12 jaar. Consulente Ellen Ha-
braken en Inge Huijbers zullen on-
der andere ingaan op de mogelijk-
heden van gastouderopvang en de 
eisen om geregistreerd gastouder 
te worden.

“Ouders zijn vaak onvoldoende 
op de hoogte van de mogelijk-
heden die gastouderopvang een 
gezin kan bieden”, aldus Ellen Ha-
braken. Vanzelfsprekend staat het 
welbevinden van het kind voorop: 

opgroeien in een veilige, rustige 
omgeving voorkomt stress. Daar-
naast is gastouderopvang ook 
financieel een zeer interessant al-
ternatief.” Tijdens de bijeenkomst 
gaat de consulente in op de vol-
gende vragen: Wat is ViaViela? 
Welke eisen worden er gesteld aan 
de gastouder? Welke begeleiding 
en diensten biedt ViaViela? Hoe-
veel subsidie kan je ontvangen? 
Ook is er voldoende ruimte om uw 
vragen beantwoorden. 

Gastouderopvang: een interessant 
alternatief
Ouders die de afgelopen jaren ge-
bruik maakten van crèche of kin-
derdagverblijf werden vorig jaar 
opgeschrikt door een voorstel in 
de kamer om streng te gaan be-
zuinigen op kinderopvangtoeslag. 
Consulente Ellen Habraken: “Ik 
heb moeders gesproken die zich 
ernstig zorgen maakten. Of ze 
hun baan wel konden behouden. 
Puur en alleen omdat het inkomen 
niet meer opwoog tegen de kos-
ten van het kinderdagverblijf of de 
crèche.”  Ellen Habraken vervolgt: 
“Het is tijd om ouders uit de regio 

te informeren over andere gesub-
sidieerde vormen van opvang.”

Informatiebijeenkomst
Vanaf 19.00 uur zijn geïnteresseer-
den welkom bij café Restaurant De 
Zwaan op de Markt 9 te Son. Na 
ontvangst zullen consulente Ellen 
Habraken en Inge Huijbers verdere 
uitleg geven. 

Programma:
19.00 Ontvangst 
19.15 Presentatie
20.00 Rondvraag
20.30 Afsluiting 

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden door een 
bericht te sturen naar: Sint-Oeden-
rode@viaviela.nl onder vermelding 
van naam en telefoonnummer.
Voor geïnteresseerden die deze 
avond verhinderd zijn maar wel 
meer informatie willen, is het mo-
gelijk contact op te nemen met El-
len Habraken via emailadres 
sint-oedenrode@viaviela.nl.
Meer informatie over ViaViela is te 
vinden op de website: 
www.viaviela.nl.

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

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

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

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

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

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

Wij zijn op zoek naar 
goed afgewerkte 

starterswoningen. 
Neem voor een 

vrijblijvende waardebepaling 
contact met ons op.

Cursus BHV op kinderboerderij Kienehoeve
Kinderboerderij Kienehoeve orga-
niseert een BHV-cursus voor haar 
vrijwilligers, maar heeft ook nog 
een aantal plaatsen vrij voor me-
dewerkers en vrijwilligers van an-
dere stichtingen en verenigingen.  
De opleiding wordt verzorgd door 
Promedu-opleidingen (NIBHV-
gecertificeerd) en zal worden ge-
geven in twee dagen. Elke dag zal 
worden afgesloten met een schrif-
telijke meerkeuze toets. Indien bei-
de toetsen en de in de cursus af-
genomen competenties voldoende 

zijn, ontvangt de deelnemer een 
certificaat van het NIBHV.

Cursusdata:
Lesdag 1: zaterdag 5 november 
van 9:00 tot 17:00 uur
Lesdag 2: zaterdag 12 november 
van 9:00 tot 17:00 uur

De cursus bestaat uit:
Lesdag 1: Eerste hulp
- Niet levensreddende handelingen
- Levensreddende handelingen (in-
clusief reanimatie met AED gebruik)

Lesdag 2: brand en ontruiming
- Gebruik kleine Blusmiddelen
De prijs bedraagt voor deze twee 
dagen € 245. Hierbij is inbegrepen:
- Certificering NIBHV (bij goed re-
sultaat)
- Gebruik benodigde verband- en 
blusmiddelen
- Lunch
Optie: lesboek BedrijfsHulpVerle-
ning  € 18,95 
Aanmelden of meer informatie:
 Jan Swinkels - jswinkels@skbn.net   
/ 06-21690594 

Kinderboerderij op 4 oktober extra lang open! 
Tijdens de komende Werelddie-
rendag op 4 okt. is de Kinderboer-
derij geopend van 09.00 tot 17.00 
uur! De kleintjes kunnen, verge-
zeld van ouder of grootouder, de 
gehele dag genieten van konijn-
tjes, pauwen, schapen plus wat er 
nog meer te zien en te beleven is 
op de boerderij!

Er is mooi weer belooft dus alle 
reden een bezoek te brengen aan 
park Kienehoef met zijn fijne speel-
tuin en natuurlijk 
de kinderboerde-
rij….. 

de toegang is gra-
tis en u bent We 

willen u op Werelddierendag 2011 
graag verwelkomen!

Kinderboerderij “ Kienehoeve “  
Vraagt vrijwillige secretaris m.v 
Als secretaris van de kinderboerde-
rij ben je betrokken bij alles wat er 
gebeurt binnen de stichting. Naast 
de relatief kleine taak van het ver-
zorgen van notulen ben je breed 
inzetbaar en help je bijvoorbeeld 
ook andere bestuursleden met hun 
taken. Er gebeurt van alles binnen 

de stichting en het is belangrijk dat  
informatie op een goede manier 
wordt uitgedragen.

Voor meer informatie over deze 
functie kunt u contact opnemen met: 
Jan Swinkels jswinkels@skbn.net 
of 06-21690594

Autoportier raakt 
fietser Sint-Oedenrode

Sint-Oedenrode - Rond 9.15 uur is op de Markt in 
Sint-Oedenrode een fietser gewond geraakt nadat zij 
tegen een openslaande autodeur is aan gereden. Het 
slachtoffer is met onbekend letsel met ambulance naar 
het ziekenhuis gebracht. 
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N e t  h o u d t 
N e d e r l a n d  w a r m

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSTALLATIETECHNIEK BV

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

Uw NEFIT-dealer

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

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

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

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

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

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

Hertog Janplein 27

5469 BJ  Erp (Veghel)

Tel. 0413 21 28 30

gratis parkeren

 

www.vanzutpheninterieurs.nl

zondag 2 oktober geopend van 11.00 tot 17.00 uur
Topprogramma Klompenklets

De “Klets” com-
missie van Kar-
navalsvereniging 
de Narrekap is 
er ook dit jaar 
weer in geslaagd 
om de beste ton-
praoters uit Bra-
bant en Limburg 

naar St. Oedenrode te halen. 

In het weekeinde van 25, 26 en 27 
november a.s. staat de 24e Rooise 
Klompenklets weer op het pro-
gramma. De organiserende ver-
eniging, K.V. De Narrekap , heeft 
alles in het werk gesteld om ook 
dit jaar weer een topprogramma 
te presenteren in Zalencentrum de 
Beurs.

Diverse deelnemers van de Bra-
bantse Kampioenschappen zijn in 
Papgat vertegenwoordigd maar 
ook andere topkletsers komen hun 
kolderieke belevenissen vertel-

len in St. Oedenrode.  Uiteraard 
is Berry Knapen (Brabants kam-
pioen 2011) van de partij, maar 
ook nieuwelingen zoals Jan Schel-
lekens, Cees Coolen en Rob van 
Elst zullen  hun beste beentje voor 
zetten. Het programma wordt ge-
completeerd door bekende namen 
zoals Koen Verstappen, Eric Mul-
der, Ton Brekelmans en niet te ver-
geten Hans Eijkemans. Dat wordt 
lachen van de eerste tot de laatste 
minuut. Uiteraard zal de Narreka-
pel van K.V. De Narrekap zorgen 
voor de muzikale omlijsting. 

De voorverkoop zal plaatsvinden 
bij Zalencentrum de Beurs op za-
terdag 8 oktober, aanvang 12.00 
uur. Toegangsprijs € 12.00

Op zondag 27 november is er een 
middagprogramma, aanvangstijd 
15.00 uur. In samenwerking met 
Zalencentrum de Beurs wordt er 
een smakelijke brunch georgani-

seerd, kosten € 22,00 incl. toe-
gangskaart voor de Rooise Klom-
penklets. Aanvangstijd van de 
brunch vanaf 12.00 uur.

Na 8 oktober vindt de kaartver-
koop plaats via Zalencentrum de 
Beurs, Heuvel 44 te St. Oedenrode

Zaterdag 1 oktober, Beauty en The 
Nerd party bij tienerdisco The Joy
Heeft je opa misschien nog een 
potje haarvet of een maffe bril? 
Of wil je graag die mooie paar 
hakschoenen weer aan die eigen-
lijk zijn bedoeld voor die ene spe-
ciale gelegenheid?

Tover dan maar gauw voor de dag. 
Je kunt het namelijk heel goed 
gebruiken voor het themafeest: 
“Beauty en The Nerd’ wat de vrij-
willigers van tienerdisco The Joy 
zaterdag 1 oktober voor jullie heb-

ben georganisseerd!
Voor meer informatie: T. Aarts;
06-19674221, of Salus Jongeren-
werk: 0413-476149

Wie: Alle tieners uit Olland, Bos-
kant, Nijnsel en Sint-Oedenrode 
van 12 t/m 16 jaar
Waar: Zalencentrum de Beckart, 
tienerruimte The Joy in Nijnsel
Aanvang: 20.30uur Einde: 00.30 uur
Entree: Gratis
Belangrijk: Schoolpas is verplicht!
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Wor d’n braauwer zit, kan d’n bèkker nie zén.
(Waar de brouwer zit, kan de bakker niet zijn.)
Iemand die veel gedronken heeft, heeft geen honger en heeft ook geen geld voor brood.

BRABANTSE SPREUKEN

 De herfst is weer begonnen

Eindelijk!
Kan na lange tijd

de korte broek weer
uit de kast

Door: Jeroen Kossen

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

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

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

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

5 0
b c da

www.demooirooikrant.nl        www.puzzelservices.nl

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Staatsloterij

Puzzel mee in DeMooiRooiKrant

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

Tekenen in het zand

 
als je me even 
niet ziet
dan kan dat 
zeker kloppen
 
het dauwt namelijk 
vlak boven de aarde
 
ik teken daar in het zand
met mijn vingertoppen
een hart vol 
met kinderogen
 
geloof me,
ze zijn van
onschatbare waarde
 
zij spreken mij toe
en ik 
ja, ik raak weer opgetogen

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Op jacht naar de Prins.
28 September, 
een heerlijk 
najaarszonne-
ke, en we zijn 
toch al druk 
met de voor-
be re id ingen 

bezig voor het nieuwe carnavalssei-
zoen en komen met de nieuwe tip:

Tip 5

"t is 10 of 11
Papbuiken en papbuikinnen, wat 
zullen we hier op zeggen, ’t is 10 
of ’t is 11 óf ’t is 10 óf……wat is 
het nou ???

Met Carnaval is het altijd 11, daar 
kennen we geen 10 !  

Maar deze neije twijfelt nog een 
beetje, is niet erg, daar helpen we 
hem wel van af als het zover is.

Maar waarom geeft de PK deze tip 
weg? 
Zou er 11 jaar tussen de leeftijd zit-
ten waarop zijn vader Prins werd, 
en nu hij ? En heeft hij zich vorige 
week vergist en zijn het toch 10 
jaren?
Het is maar net welk jaar je telt, de 
neije Hoogheid is Prins over 2011-
2012, onze huidige over 2010-
2011, en welk jaar neem je nu als 
je één jaar noemt ?

Stel (voorbeeld!) de vader van de 
neije is Prins geweest op 41 jarige 
leeftijd, dan zouden we nu zomaar 
een Prins kunnen krijgen van 30 of 
31, isdawa?

Of weet ’n bepaalde club niet 
meer wanneer ze de oprichtings-
vergadering hebben gehad, is dat 
nou 10 of is het nou 11 jaar ge-
leden, of hadden ze nou 10 of 11 
leden ?

Voor sommigen blijft het gissen, en 
voor sommigen is het al zeker wie 
die neije is, maar of ze het dan ook 
bij het rechte eind hebben?????

Mocht deze tip bij u de doorslag 
hebben gegeven, dan mag u een 
briefje of mailtje achterlaten bij de 
voorzitter van de Prinskeuzecom-
missie Theo Strijbos, Boskantse-
weg 78, 5492 VB Sint-oedenrode,  
strijbos.rooi@planet.nl

En de traditie is dat de eerste die de 
goede namen (Prins en Adjudant) 
doorgeeft aan deze voorzitter een 
overheerlijke Prinselijke Papgat-
wijn persoonlijk krijgt aangeboden 
door de neije Hoogheid en zijn ge-
volg, en natuurlijk verdient deze 
persoon de eeuwige Papgatroem!

P.S.  Noteer in uw agenda:  
12-11-2011 naar het grootse Car-
navals-11-11-bal !!!

pixelbox 

Thinking outside the box

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

 [info@pixelboxdesign.nl]

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

pixelbox 

Thinking outside the box

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

desIg

Hertog Hendrikstraat 1b

Loop eens binnen 
voor de mooiste 

bloemen, planten 
en accessoires 

tegen scherpe prijzen

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

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

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs

Oud-medewerkersfeest OJC de Werf
Oud-medewerkers opgelet: 5 november wordt het feest der herkenning 
in de Werf. Met een weerzien van de wilde haren van toen. Een bonte 
verzameling van vaste krachten en stamgasten uit 37 jaar Werfhistorie. 
Of dat allemaal gaat passen? Dat gaan we meemaken op 5 november.  
OJC de Werf
Heuvel 21
5492 AC Sint-Oedenrode
Voor meer informatie en contact: www.ojcdewerf.nl
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bezoek 40 jeugdige muzikanten uit Slowakije aan Mik

Zoals U al weet heeft de mu-
ziekafdeling van Meierijs Insti-
tuut voor Kunsteducatie(MIK) een 
florerende accordeonafdeling met 
maar liefst drie grote orkesten.

Deze orkesten hebben al vele ma-
len muzikale uitwisselingen over 
de gehele wereld verzorgd .Zo 
bezochten ze onder mijn leiding  
België(5x), Spanje, Denemarken, 
Zweden, Zwitserland, Hongarije 
(2x)Slowakije (4x), Canada (4x), 
Rusland en onlangs zelfs China.
Meestal waren we dan te gast bij 
accordeonfamilies aldaar.
Natuurlijk vloeiden hieruit tegen-
bezoeken en mochten we al vele 
malen muzikale jeugd vanuit an-
dere landen verwelkomen in Veg-
hel en omstreken.

Naar aanleiding van onze 4e mu-
zikale reis naar het verre Humenné 
in Oost-Slowakije vorige herfstva-
kantie, krijgen we de eerste week 
van oktober een muzikaal tegen-
bezoek van deze muziekschool.
Zo’n 40 jeugdige muzikanten in-
clusief leiding krijgen van ons dan 
een ‘”droom”weekje Nederland 
aangeboden, omdat zij ook ons 
vorig jaar geweldig hebben ont-
vangen. Door een gulle gift van de 
Rooise Lions beleven deze jonge-
ren een onvergetelijke week 
Onze Slowaakse muziekvrienden 
zullen  5 concerten verzorgen in 
respectievelijk: 
Maandag  3 Oktober 
’s ochtends om 10.00 uur op het 
Elde college in Schijndel-voor maar 
liefst 1100 leerlingen!-;  
’s avonds  om19.30 uur in het ver-

zorgingstehuis Odendael in Sint 
Oedenrode; 
Woensdag 5 Oktober om 19.30 
uur in het Centrum voor de Kun-
sten  in Eindhoven; 
Vrijdag 7 oktober ’s middags om 
13.30 uur  op de Hoge school voor 
de Kunsten Fontys te Tilburg  
en ’s avonds om 19.30 uur op het 
Gymnasium Bernrode te Heeswijk/
Dinther als slotconcert voor de 
gastfamilies en andere muziekfans.

Daarnaast zullen we ze kennis la-
ten maken met de bijzondere din-
gen van Nederland,tw.:
Onze hoofdstad Amsterdam;
Klank en geluid in Eindhoven;
Rondleiding ’s Hertogenbosch;
Kanotocht te Boxtel;
Boottocht op de Binnendieze;
En De Efteling –uiteraard!

BrabantZorg, met aandacht

Brabantzorg is gestart met een imagocampagne: 

“de Inspiratiegeneratie” 
www.brabantzorg.eu/inspiratiegeneratie

Jonge mensen willen we inspireren om voor de zorg te kiezen! 
Twee jonge mensen die hebben gekozen voor werken in Odendael:

Rowan: “Het mooie van ‘t werken in de ouderenzorg is dat je veel contact hebt met 
een heel andere generatie. Daar kunnen wij veel van leren.”

Luzan:”In de zorg werken is dankbaar werk. Door mijn werk krijg ik een hechte band 
met bewoners. En we hebben veel leuke collega’s!”

Wil jij onze nieuwe collega worden?
We zijn in Odendael op zoek naar:

meerdere parttimers (vanaf 12 uur) en fulltimers, 
verzorgende of verzorgende IG voor verzorgingshuis

oproepkrachten voor verzorgingshuis en in de woongroepen voor dementerenden

2 parttime verzorgende IG voor de thuiszorg

oproepkrachten voor de thuiszorg.

Interesse? 
Neem dan contact op met Dorothé Nouwen, teammanager Zorg en Welzijn of 

Thea van der Velden, teammanager thuiszorg BrabantZorg Odendael
Tel: 0413-474911 of mail je sollicitatie naar: Dorothe.nouwen@brabantzorg.eu 

of Thea.vandervelden@brabantzorg.eu

BrabantZorg, met aandacht

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

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

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

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

en onze kip is afkomstig van poulet Yvonne uit Frankrijk.

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

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

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

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

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

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

De Scharrelslager,  Nieuwstraat 34,  Son en Breugel, 

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

WWW.PANENCOOK.NL
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GEMEENTENIEUWS

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Ingekomen  Omschrijving
Everse Bergen 2 08-09-2011 Sloop varkensstal
Slophoosweg 9 14-09-2011 Sloop bovenbouw ligboxenstal
Lindendijk 12 15-09-2011 Kappen 2 berkenbomen
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving. 

Rectificatie
In de krant van woensdag 21 september is bij de binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning een 
foutief adres opgenomen voor het slopen van een varkensstal aan het adres Everse Akkerpad. Dit moet echter zijn 
Everse-Bergen 2.

Besluit buiten behandeling aanvraag reguliere omgevingsvergunning
Adres   Besluit verzonden Omschrijving
Ollandseweg 134   20-09-2011 Aanleggen inrit
Pearl S. Buckstraat 3  21-09-2011 Herinrichten bedrijfspand
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Besluit   verzonden Omschrijving
Emmausstraat 12  22-09-2011 Uitbreiden woonhuis
Esdoornstraat 2  22-09-2011 Realiseren sportaccommodatie
Hoge Vonderstraat 39 22-09-2011 Bouwen aanbouw aan woonhuis
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Agenda
Openbare raadsvergadering (herziene agenda)
De gemeenteraad van Sint-Oedenrode vergadert op donderdag 29 
september a.s. De vergadering begint om 20.00 uur.
Op de voorlopige agenda voor deze openbare vergadering komen de 
volgende onderwerpen voor:
- Vaststelling uitgangspunten gladheidsbestrijding;
- Continueren uitvoering realisatieplan dienstverlening 2011-2015;
- Wijziging statuten Stichting Openbaar Onderwijsgroep (OOG);
- Intrekken Verordening Baatbelasting Leunestraat;
- Invoering reclamebelasting.

Behalve waar aangegeven, is spreekrecht over genoemde agenda-
punten mogelijk. Iedereen die gebruik wil maken van het spreekrecht 
dient dit ten minste 48 uur voor aanvang van de vergadering te 
melden bij de griffier (tel. 0413-481911) of per e-mail: griffie@sint-
oedenrode.nl
De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor 
iedereen ter inzage in het publieksplein van het gemeentehuis op 
werkdagen van 09.00 - 12.30 uur.
De stukken zijn ook in te zien via www.sint-oedenrode.nl

Spreekuur burgemeester
Het spreekuur van de burgemeester van maandag 3 oktober 
aanstaande vindt plaats van 9.00 – 10.00 uur.

Huisvuil
Inzameling oud papier
 
Donderdag 29 september
- K.V.O. Nijnsel; papiercontainer aan de achterzijde van de Beckart 
vanaf 09.00 uur

Zaterdag 1 oktober
-Oudervereniging Sint Petrusschool, papiercontainer tegenover speel-
tuin Binneveld van 10.00 tot 12.00 uur

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

Inzameling grof snoeiafval op zaterdag 8 oktober

Bebouwde kom
Bewoners van alle bebouwde kommen kunnen hun snoeiafval gewoon 
aan de straat leggen(7.30 uur), zonder zich aan te melden.

Buitengebied
Voor bewoners van het buitengebied geldt dat zij zich telefonisch moe-
ten aanmelden via de meldingen- en servicelijn 0413-481376 
of info@sint-oedenrode.nl.
Voor de inzameling van 8 oktober moet dit gebeuren vóór woensdag 
5 oktober 12.00 uur.

Bent u eigenaar van een woning met een plat hou-
ten dak? Maak deze brandveilig(er)!
Uit verschillende branden is geble-
ken, dat bij woningen met een plat 
houten dak, brand snel kan over-
slaan naar de naastgelegen wonin-
gen. Dat betekent niet dat er meer 
kans is op het ontstaan van brand 
in zo’n woning. Bent u eigenaar/
bewoner van een woning met een 
plat houten dak, gebouwd vóór 
1980? Dan kan het zijn dat uw 
woning niet brandveilig genoeg is 
als het gaat om het doorslaan van 
brand naar een naastgelegen wo-
ning. Het is belangrijk dat u dan 
overgaat tot actie.

Rookmelder
In afwachting van de noodzake-
lijke bouwwerkzaamheden om 
eventuele gebreken in uw woning 
op te lossen, kunt u op korte ter-
mijn uw veiligheid verhogen door 

rookmelders op de juiste plaats(en) 
in uw huis aan te brengen. Een 
rookmelder waarschuwt u snel bij 
brand (ook als u slaapt) en zorgt 
daardoor dat u op tijd wordt ge-
waarschuwd en kunt vluchten.

Eisen aan brandwerendheid
Er gelden wettelijke eisen voor de 
brandwerendheid van huizen. Dit 
betekent dat huizen een bepaalde 
tijd bestand moeten zijn tegen 
het overslaan van brand naar de 
naastgelegen woning. De wette-
lijke eis voor bestaande huizen is 
dat het minimaal 20 minuten moet 
duren voordat een brand doorslaat 
door een muur, wand of plafond 
naar een ander gebouw.

Onderzoek
Om na te gaan hoe de brandwe-

rendheid van uw woning is, moet 
er een onderzoek worden uitge-
voerd naar de scheidingsconstruc-
tie. Dat betekent dat de aansluiting 
op het dak van de wand tussen u 
en uw buren, moet worden beke-
ken. Woningeigenaren zijn er zelf 
verantwoordelijk voor dat hun 
woning voldoet aan de wettelijke 
eisen.

Meer informatie
De inspectie van het Ministerie 
van VROM informeert u over wat 
u kunt doen om de brandveilig-
heid van uw woning te verbete-
ren. U vindt deze informatie op de 
website van de VROM-inspectie, 
www.vrominspectie.nl, onder 
brandveiligheid of 
via de link op de site 
www.sint-oedenrode.nl. 

Thema-avond ‘Jongeren en alcohol’ 

De gemeente Sint-Oedenrode organiseert in samenwerking met het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin een thema-avond ‘Jongeren en alcohol’ op 
woensdagavond 5 oktober van 19:15 – 22:00 in De Beckart in Nijnsel.

Tijdens deze avond vertelt dokter Slabbers (kinderarts Bernhoven Zie-
kenhuis) op indrukwekkende wijze wat de medische aspecten zijn van 
alcohol gebruik door jongeren. Na de pauze is er een theatervoorstelling 
waarin acteurs herkenbare situaties en dilemma’s naspelen en handvat-
ten geven om in de praktijk te gebruiken. 

Het programma is als volgt:
19.15 uur Inloop met koffie en thee
19.30 uur Opening door wethouder J. Hendriks- van Kemenade
19.40 uur Presentatie de heer G. Slabbers, kinderarts ziekenhuis Bernhoven
20.15 uur Pauze
20.30 uur Theatervoorstelling door theatergroep Playback
22.00 uur Vragen en afsluiting

Aanmelden voor de avond kan via info@cjggeeftantwoord.nl 
of 0800-2540000. 

Vergadering Voorbereidingscommissie op donder-
dag 6 oktober 2011
In de openbare vergadering van 
de Voorbereidingscommissie van 
donderdag 6 oktober 2011 (aan-
vang 20.00 uur) komen de vol-
gende onderwerpen aan de orde:

 A. Voorstellen:
1. Notitie interactief beleid en bur-
gerparticipatie 
2. Goedkeuring begroting 2012 
lokaal Volkshuisvestingsfonds
3. Invulling impuls brede scholen, 
cultuur en sport (combinatiefuncties)
4. Integraal huisvestingsplan on-
derwijs 2012-2022
5. Vaststelling subsidieverordening 
welzijn 2012
6. Vaststelling verordening Gemeen-
telijke Basisregistratie Personen

7. Vaststelling 2e Berap 2011
 B. Ter bespreking:
1. Evaluatie en herziening archeo-
logiebeleid
2. Afvalinzameling 2010 
  C. Ter kennisneming:
1. Jaarverslag Welstandscommissie 
2010

De Voorbereidingscommissie ver-
gadert in de raadzaal van het ge-
meentehuis. Voorafgaand aan de 
vergadering wordt tussen 19.30 
en 20.00 uur het zogeheten tech-
nisch beraad gehouden. Daarbij 
zijn de behandelende ambtenaren 
aanwezig om technische (concre-
te, feitelijke) vragen te beantwoor-
den. Ook het technisch beraad is 

openbaar.
Spreekrecht is mogelijk over alle 
eerder genoemde onderwerpen. 
Iedereen die gebruik wil maken 
van het spreekrecht voor een van 
de geagendeerde onderwerpen, 
dient dit ten minste 24 uur voor 
aanvang  van de desbetreffende 
vergadering te melden bij de grif-
fier van de commissie 
(0413 481911) of per mailbericht: 
griffie@sint-oedenrode.nl 
De voorlopige agenda en de daar-
bij behorende stukken liggen voor 
iedereen ter inzage op werkda-
gen vanaf aanstaande vrijdag van 
09.00 - 12.30 uur, maar zijn ook te 
raadplegen op de website van de 
gemeente.
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Procedures
Ter inzage en informatie
De op de procedure betrekking hebbende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage op het gemeentehuis aan het Burgemeester Wernerplein 1 in 
Sint-Oedenrode. Voor informatie kunt u zich wenden tot het publieks-
plein, tijdens werkdagen geopend van 9.00 uur tot 12.30 uur en telefo-
nisch bereikbaar onder nummer (0413) 481911. 
Op verzoek kan, tegen betaling van leges, een kopie van de ter inzage 
gelegde stukken worden verkregen. 

1. Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een bezwaarschrift 
worden ingediend door belanghebbenden. Om als belanghebbende te 
worden aangemerkt, moet het gaan om een eigen, persoonlijk, concreet 
en direct geraakt belang. 
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevat-
ten:
- de naam en het adres van degene die het bezwaar indient;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar. 
Het bezwaarschrift kunt u richten aan (tenzij anders in de publicatie staat 
vermeld): College van Burgemeester en Wethouders, 
Postbus 44, 5490 AA Sint-Oedenrode

Als termijn voor het indienen van een bezwaarschrift geldt 6 weken van-
af de datum dat het besluit aan de aanvrager is toegestuurd of uitgereikt. 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van ons besluit 
niet. Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaard-
bare situatie ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een 
voorlopige voorziening moet worden getroffen. In dat geval kunt u de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank
’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch
schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen (art. 8:81 Awb)

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is grif-
fierecht verschuldigd. 

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

Verleende evenementenvergunningen en ontheffingen 
 - Aan de heer F.A.H.G. van den Brand voor het organiseren van de Burendag op 24 september 2011 van 
12.00 uur tot 22.00 uur in de Streepenstraat te Sint-Oedenrode.
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Verleende verklaring van geen bezwaar
- Aan Wieler Toerclub Zijtaart voor het organiseren van een veldtourtocht op 27 november 2011 in de om-
geving van het Vresselse Bos te Sint-Oedenrode.

Verkeersmaatregel
- In verband met het Roois Bromfietstreffen zal er op 2 oktober 2011 van 07.00 tot 18.00 uur op de Markt, 
tussen de Stompersstraat en de Neulstraat, een parkeerverbod gelden.

Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in het gemeentehuis ter inzage ligt:
A. het besluit op een m.e.r.-aanmeldingsnotite van:

- G.M.A. Pepers, Spierkesweg 22 te Sint-Oedenrode, voor het beoordelen van een m.e.r.-aanmeldingsnotitie 
   voor het adres Spierkesweg 22 te Sint-Oedenrode. Het betreft de m.e.r.-aanmeldingsplichtige activiteit van 
   het oprichten van een stal voor het houden van 2.688 vleesvarkens het uitbreiden van bestaande stallen 
   voor het houden van 240 vleesvarkens.

Ter inzage
De bovengenoemde stukken liggen met ingang van 29 september 2011 ter inzage in het gemeentehuis, 
Burgemeester Wernerplein 1, op werkdagen van 09.00 uur tot 12.30 uur en desgevraagd na telefonische 
afspraak ook op maandag van 16.00 uur tot 18.30 uur. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de 
stukken worden gegeven.

Het onder A genoemde besluit betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag om 
een milieuvergunning en ligt gedurende 6 weken ter inzage. Conform artikel 6.3 van de Algemene wet 
bestuursrecht is tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk tenzij deze beslissing de belangheb-
bende los van het voor te bereiden besluit rechtsreeks in zijn belang treft.

Waarschuwings- en alarmeringssysteem in Olland 
tijdelijk buiten bedrijf
Op iedere eerste maandag van de 
maand worden om 12.00 uur de 
sirenes van het waarschuwings- 
en alarmeringssysteem luid ge-
test. Vanwege werkzaamheden 
(verplaatsing) aan het waarschu-
wings- en alarmeringssysteem in 

Olland, zal op maandag 3 oktober 
a.s. om 12.00 uur geen alarmsig-
naal te horen zijn in Olland. 

In de periode dat de sirene buiten 
dienst is, wordt in geval van een 
calamiteit gebruik gemaakt van 

geluidswagens en sms-alert, om 
de inwoners van Olland te infor-
meren/ alarmeren.
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Mark Rijkers, 
beleidsmedewerker integrale vei-
ligheid gemeente Sint-Oedenrode.

Subsidieregeling praktijknetwerken: open tot 28 oktober
Het ministerie van EL&I geeft net 
als voorgaande jaren subsidie aan 
praktijknetwerken in de agrarische 
sector. Daarmee wil ze stimuleren 
dat landbouwondernemingen sa-
men kennis ontwikkelen en delen. 
De subsidie kan tot 28 oktober 
aangevraagd worden via het loket 
van het ministerie. 

In praktijknetwerken komen par-
tijen uit agro-sector bijeen om 
samen nieuwe kennis te ontwik-
kelen, nieuwe concepten uit te 
denken of ideeën te verdiepen die 
goed zijn voor hun bedrijven of 
voor de hele sector. De subsidie is 
bedoeld om kosten te dekken die 
gemaakt worden voor een pro-
cesbegeleider of projectuitvoerder, 

de vergaderingen, het verspreiden 
van kennis en voor de inhuur van 
deskundigheid. 
Ondernemers uit alle landbouw-
sectoren komen in aanmerking 
voor de subsidie van in totaal 5,6 
miljoen euro. Er is apart subsidie 
beschikbaar voor zowel kleine als 
grote praktijknetwerken.

Geen tijd voor twijfel: 
bel 112, ook bij verdachte situaties

informatie

Iedereen weet wel 
dat het alarm-
nummer 112 ge-
beld moet worden 

bij levensbedreigende situaties. 
Minder bekend is dat het alarm-
nummer ook gebeld mag worden 
als u een verdachte situatie waar-
neemt of getuige bent van een 
misdrijf op heterdaad. Bel dan ook 
112, want ook dán telt elke secon-
de! De politie kan met uw informa-
tie sneller in actie komen en daar-
mee vergroten we de pakkans. De 
meeste aanhoudingen vinden na-
melijk plaats op heterdaad en vaak 
na meldingen van burgers. 

Wanneer belt u 112? 
In principe kunt u de volgende 

spoedsituaties aanhouden, waarin 
u altijd 112 belt:
- als iemand gewond of in levens-
gevaar is (mens of dier); 
- acute gevaarlijke situaties voor 
de volksgezondheid;
- u bent zojuist slachtoffer gewor-
den van een misdrijf;
- u bent getuige van een misdrijf;
- verdachte situaties (bijvoorbeeld: 
u ziet personen een televisie uit het 
huis van uw buren dragen, terwijl 
zij op vakantie zijn en u vertrouwt 
het niet.).

Wanneer belt u met 0900-8844?
In principe belt u met 0900-8844 
voor alles wat 'zonder zwaailicht' 
kan. Op dit telefoonnummer kunt 
u ook terecht voor informatie en 

advies. Mocht de centralist uw 
situatie toch beschouwen als een 
112-melding, dan wordt u doorge-
zet naar de desbetreffende hulp-
dienst. 

Anoniem blijven?
Mensen voelen vaak wel aan dat 
een situatie verdacht is, maar dur-
ven daar niet altijd op te reageren. 
Wilt u anoniem blijven, dan belt u 
met 0800-7000. U kunt dan toch 
uw informatie met ons delen, zon-
der dat u zichzelf bekend hoeft te 
maken.

112 of 0900-8844? 
Enkele praktijkvoorbeelden 
Voorbeeld: u zit tv te kijken en ziet 
dat er bij uw overburen ingebro-

ken wordt. Dit is een verdachte 
situatie, namelijk een inbraak op 
heterdaad. U bent getuige van een 
misdrijf in uitvoering en daarom 
belt u 112. U wordt doorverbon-
den met de politie. 

Voorbeeld: u bent op vakantie ge-
weest en komt thuis. Bij thuiskomst 
ontdekt u dat er is ingebroken. Om-
dat er geen sprake meer is van een 
heterdaadsituatie, belt u met 0900-
8844. De centralist zal u de benodig-
de informatie geven en samen met u 
bekijken wat er moet gebeuren.

Lees het 
gemeentenieuws 

op 

www.mooirooi.nl
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Wie zijn deze 4 gezinsverzorgsters? Wanneer is deze foto gemaakt?
We zijn benieuwd...

U kunt uw reactie sturen naar redactie@demooirooikrant.nl of 
henny@fotorooi.nl. 
Of loop binnen op ons kantoor aan Heuvel 17. De koffie staat klaar.

MooiRooitjes

Te koop/Te huur

Cursussen/workshops

Diversen

Verloren

Gevonden

Te koop gevraagd;
Hoekwoning met garage en/of 
carport
Max.  400 meter  van de Markt.
Tel. 06-47493047

Beschermengeltjes in diverse uit-
voeringen!
Foto de Vakman Sint-Oedenrode 
T: 0413-473147

Officiële pasfoto’s, GROEPS-
KORTING tot eind oktober!
2 pers = € 2,00, 3 pers = € 2,50, 
vanaf 4 pers = € 3,00 korting pp.
Foto de Vakman Sint-Oedenrode 
T: 0413-473147

Bedrukken rugnummers, speciale 
teamprijzen!
Foto de Vakman Sint-Oedenrode 
T: 0413-473147

Nieuw bij café Oud Rooij
Tafelvoetbal
Flipperkast
Poolbiljart

Te koop gevraagd;
Hoekwoning met garage en/of 
carport
Max.  400 meter  van de Markt.
Tel. 06-47493047

Gouden speld, 
waarschijnlijk verloren in Nijnsel.Tijdelijk te huur aangeboden:

Gestoffeerde twee onder 1 kap 
woning in het centrum van 
St-Oedenrode
Voor info 0413-472983 of 
06-52037150

Gevonden;
Fietssleutel in de 
Hertog Hendrikstraat.

Te huur gevraagd;
Ruimte voor vouwwagen en 
aparte ruimte voor aanhanger.
Tel. 06-11247117

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

Kamers te huur nabij het centrum 
van Sint-Oedenrode,
Evt. gemeubileerd.
Tel. 06-86281996

Hulpverlening

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

Kinderyoga en power-4-kids.  
Zelfs in drukke tijden rust kunnen 
vinden.
Info: www.yogacentrumlibra.nl

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

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

NOG EVEN NAAR DE ZON?
LAST MINUTE HERFSTVAKANTIE
6 persoons luxe camper te huur.
Nieuwstaat. Fiat ducato 160 pk.
A i r co ,nav i ,oven/koe l ka s t /
vriezer,douche,wc.
Per week EUR 550,00 in 2011. 
2012 op aanvraag.
Tel: 0499-422795 / 
06-53231903

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

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

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

Historische beelden

Rondje Rooi op TV-Meierij
Vanaf donderdag 29 september is 
er weer een nieuw Rondje Rooi.  
In dit Rondje Rooi wordt terugge-
keken op de verschillende gebeur-
tenissen die de afgelopen  twee 
weken in Sint-Oedenrode plaats 
vonden.

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

-Roois Theaterkoor brengt Droom-
huis op de planken 
-Startersbijeenkomst voor jonge 

ondernemers
-Wat gaat er gebeuren met het ge-
bouw van het Fioretticollege
-Fokpaardendag
-Sloop sporthal 'De Streepen'
-Bevrijdingsavond Odendael
-Gemeente herdenkt bevrijding
-Paralanding op Veerse heide
-Aftrap naderende bouw "Hart 
van Olland"

*Items onder voorbehoud

U kunt het nieuwe Rondje Rooi 
vanaf donderdag 29 september 

dagelijks op de volgende tijden 
zien:

0.00 uur 12.00 uur
3.00 uur 15.00 uur
6.00 uur 18:00 uur
9.00 uur 21.00 uur

Rondje Rooi wordt herhaald tot en 
met 12 oktober 2011.

Zaterdag 1 oktober start alweer de 
tweede Ger Gedaon van dit tele-
visieseizoen. In deze uitzending is 
Fried van den Brand te gast. 

TV-Meierij klaar voor de toekomst
Burgemeester Peter Maas zal zon-
dagmorgen om half twaalf de 
nieuwe studio van TV-Meierij of-
ficieel openen. De Rooise lokale 
omroep houdt die dag van 11.00 
tot 17.00 uur een open dag. Ieder-
een kan dan komen kijken wat er 
allemaal moet gebeuren voor dat 
een uitzending van Rondje Rooi of 
Ger Gedaon op de kabel komt.

Afgelopen zomer verhuisde TV-
Meierij van sporthal de Streepen 
naar de nieuwe studio aan de Laan 
van Mariëndael 30A. De 32 vrijwil-
ligers van de lokale omroep maak-
ten van de nood een deugd. De 
sporthal, en daarmee dus ook hun 
televisiestudio, zouden worden 
gesloopt. Na een lange zoektocht 
vonden de televisiemakers een 
nieuwe stek en dat ook nog eens 
vlak bij hun oude studio.

Twee keer zoveel ruimte
Wat de ruimte betreft zijn ze er bij 
TV-Meierij flink op vooruit gegaan. 
In sporthal De Streepen was er 60 
m² werkruimte. Nu hebben de pro-
grammamakers de dubbele hoe-
veelheid ruimte tot hun beschikking.

Een van de grote verbeteringen in 
de nieuwe huisvesting is volgens 
Hans van den Wijngaard wel dat 
de opnamestudio en de regieka-
mer nu een vaste opstelling heb-
ben. In sporthal de Streepen was 
er veel te weinig plaats om alles te 
laten staan. De tafel voor de regie 
was na een opname weer nodig 
om te monteren. In de opname-
studio was zo weinig ruimte dat 
een cameraman met moeite achter 
zijn camera kon staan. Dat behoort 
nu allemaal tot het verleden. TV-
Meierij heeft nu een vaste regie-
kamer en ook nog eens een veel 
ruimere opnamestudio.

Allemaal vrijwilligers
Wilbert Aben, de voorzitter van 
de stichting TV-Meierij, vertelt dat 
TV-Meierij helemaal op vrijwilligers 
draait. "We zijn momenteel met 
32 vrijwilligers en die kunnen meer 
dan alleen filmen!" Aben vertelt 
dat de hele nieuwe studio door de 
vrijwilligers zelf is gebouwd. "Toen 
het pand werd aanvaard, was het 
een grote lege ruimte. Onze vrij-
willigers hebben zelf het ontwerp 
gemaakt, de wanden geplaatst, 
alle aansluitingen gemaakt en alles 
van een likje verf voorzien. Alleen 
voor specialistische klussen zijn be-
drijven gevraagd om hun hulp aan 
te bieden".

Meer programma's?
Over het antwoord op de vraag 
of er nu ook meer programma's 
komen, moet Wilbert Aben kort 

nadenken. "We zijn er technisch 
helemaal klaar voor, maar ondanks 
dat we 32 vrijwilligers hebben 
is menskracht toch ons grootste 
struikelblok. We hopen eigenlijk 
dat we op de open dag van ko-
mende zondag toch een paar 
mensen enthousiast kunnen ma-
ken om zich ook voor TV-Meierij 
in te zetten. Een van onze grote 
wensen is om ook een jongeren-
programma te maken, maar dan 
hebben we wel jongeren nodig die 
dat willen doen"

De open dag is vooral bedoeld 
om Sint-Oedenrode te laten zien 
wat TV-Meierij is en doet. "We 
zijn een publieke omroep en vin-
den het daarom belangrijk om het 
publiek eens achter de schermen 
van TV-Meierij te laten kijken. 
Als we dan ook nog eens men-
sen enthousiast kunnen maken 
om daar aan mee te werken, dan 

snijdt het mes aan twee kanten".

Verrassing
Voor de bezoekers van de open 
dag heeft TV-Meierij een verras-
sing. Op de vraag wat die ver-
rassing is antwoordde Jeanne 
Wouters: "Een verrassing is een 
verrassing en dat gaan we niet ver-
tellen. Dan is het geen verrassing 
meer". Wie dus wil weten wat TV-
Meierij komende zondag in petto 
heeft, zal echt zelf naar de open 
dag moet komen.

De deuren van TV-Meierij staan 
komende zondag 2 oktober open. 
U bent welkom tussen 11.00 en 
17.00 uur. Het adres van de nieu-
we studio is Laan van Mariëndael 
30A. Dat is op de hoek met de 
Mater Lemmensstraat. Voor wie 
met de auto wil komen zijn er par-
keerplaatsen bij het gemeentehuis 
en bij Mariëndael.

MooiRooitje plaatsen?
redactie@demooirooikrant.nl

www.frietfeest.nl
0413-479310 / 06-51601912 
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Aftrap Hart van Olland een feit

Het heeft heel wat voeten in de 
aarde gehad, maar afgelopen 
donderdag was het eindelijk zo-
ver: de realisatieovereenkomst 
voor het toekomstige Hart van 
Olland tussen de gemeente en 
woningbouwvereniging Wovesto 
is getekend. Wovesto-directeur 
Leo Overmars memoreerde daar-
bij nog even dat het lang geduurd 
heeft voordat het zover was. 
“Ik kan me nog de bijeenkomst 
herinneren, een jaar of vijf geleden, 
in gemeenschapshuis de Holm. ‘We 
willen niet nog meer onderzoeken, 
die hebben we al zoveel gehad, en 
er gebeurt toch niks,’ riep een van 
de aanwezigen toen. ” 

Dat het daarna toch nog vijf jaar 
geduurd heeft, had onder meer te 
maken met een bezwaar van een 
omwonende. Er loopt nu nog een 

bezwaar tegen de bouwvergun-
ning maar de kans dat de bouw 
daardoor stopgezet zou moeten 
worden is klein, aldus wethouder 
Henriëtte van den Berk. Meer de-

tails over het bezwaar wilde het 
college niet kwijt. 
Nu de realisatieovereenkomst is 
getekend, kan de eerste schop de 
grond in.  

 

Iets te vieren?

informeer 
vrijblijvend 

naar de 
mogelijkheden

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Lekker en gezond, elke dag weer verse 
salades uit eigen keuken !

Donderdag t/m zaterdag          

Nieuwe oogst mandarijnen         
per kilo       € 1,99
Hollandse  Elstar appels                                 
per kilo                 € 0,79
Super!  Muskaat druiven                   
500 gram                  € 1,29

Ook groot assortiment paddenstoelen verkrijgbaar  
o.a. cantharellen,oesterzwam

Schitterend afgewerkte en uitgebouwde twee-onder één 
kapwoning met royale living, compleet ingerichte 

woonkeuken, maar liefst 5 slaapkamers en luxe badkamer 
gelegen op een kindvriendelijke lokatie, in nieuwbouwplan 

"Heikant". Tuin op het zuiden.

Perc.opp. 226 m2. Inhoud ca. 675 m3. 

Vraagprijs € 449.900,= k.k.

TE KOOP

Sint-Oedenrode                           Beelstraat 14

Makelaardij van de Laar 
Kofferen 71 

5492 BM, Sint-Oedenrode 
Tel. (0413) 47 21 18 

IN PRIJS VERLAAGD !

Een oud artikel 
terug lezen?

Bekijk ons archief op: 

www.demooirooikrant.nl
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Huisartsenmanifestatie donderdag 6 oktober

Huisartsen vrezen vermindering patiëntenzorg
Huisartsen en hun medewerkers 
zijn bang dat zij volgend jaar de 
dienstverlening aan hun patiën-
ten moeten verminderen, omdat 
de minister van Volksgezondheid 
een bezuiniging van 20.000 euro 
voor iedere huisartsenpraktijk wil 
doorvoeren. In totaal gaat het om 
een bezuiniging van 132 miljoen. 
Huisartsen en praktijkpersoneel 
willen de minister en “politiek 
Den Haag” wakker schudden en 
duidelijk maken dat deze bezuini-
ging tot slechtere zorg zal leiden.

Daarom gaan zij op donderdag 6 
oktober aanstaande massaal naar 
een landelijke bijeenkomst in de 
RAI in Amsterdam. Alle huisarts-
praktijken in Sint-Oedenrode zul-
len die dag dus gesloten zijn. Die 
dag is de huisartsenpost te Veghel 
geopend voor spoedgevallen.  Een 
aantal van de Rooise huisartsen zal 
meegaan naar de manifestatie, alle 
anderen zullen hun werk doen op 
de huisartsenpost te Veghel of vi-
sites rijden. Voor ernstig zieken en 
gewonden worden dus visites ge-
reden vanuit de huisartsenpost.
De huisartsenpost Veghel is be-
reikbaar onder telefoonnummer:  
0900-8860

Zorg dicht in uw buurt.
Huisartsen zijn de afgelopen jaren 
steeds meer mensen in hun prak-
tijk gaan behandelen die voor die 
tijd ergens anders naar toe moes-

ten voor hulp. Denk bijvoorbeeld 
aan diabetespatiënten, die eerst 
naar het ziekenhuis moesten, maar 
dankzij de inzet van praktijkver-
pleegkundigen nu in de huisart-
senpraktijk terecht kunnen. Zij, en 
veel andere chronische patiënten, 
kunnen nu dicht bij huis de zorg 
krijgen die zij nodig hebben en 
hoeven vaak niet meer zo lang te 
reizen. Huisartsen hebben hier al ja-
ren voor gepleit. En ook de huidige 
minister van Volksgezondheid heeft 
altijd gezegd, dat gezondheidszorg 
zo dicht mogelijk in de buurt van de 
patiënt moet gebeuren.

Meer zorg, minder geld.
Maar wat doet diezelfde minister 
nu? Meer zorg door de huisarts 
betekent natuurlijk ook dat de kos-
ten voor die zorg hoger worden. 
En daar houdt de minister even 
geen rekening mee. Zij constateert 
alleen dat zij vorig jaar 132 miljoen 
meer aan huisartsenzorg heeft uit-
gegeven en brengt dat via een kor-
ting op de tarieven in 2012 recht-
streeks en volledig in rekening bij 
de huisartsen. Dat die huisartsen 
met hun extra zorg vaak voor veel
grotere bezuinigingen op de uitga-
ven aan ziekenhuiskosten hebben 
gezorgd, doet voor de minister 
blijkbaar niet ter zake. Zij doet het 
voorkomen of dat geld in de zak-
ken van de huisartsen is verdwe-
nen. Het tegendeel is waar. Dit 
geld is gebruikt om u meer en vaak 

betere zorg te geven.

Patiënt uiteindelijk de dupe.
Een bezuiniging van 20.000 euro 
is voor iedere huisartsenpraktijk 
te groot om zomaar even op te 
vangen. Wij komen daarom tot de 
volgende conclusies:

• Huisartsen en hun medewerkers 
zijn meer zorg gaan leveren en de 
extra kosten daarvan worden nu 
weer door de minister terugge-
haald.
• Huisartsen en hun medewerkers 
moeten door deze bezuinigingen 
noodgedwongen de kosten
terugschroeven en kunnen daar-
door minder zorg geven.
• Patiënten worden daardoor eer-
der doorgestuurd naar het zieken-
huis, waardoor u veel meer tijd 
kwijt bent.
• Meer ziekenhuisbezoek leidt tot 
duurdere zorg.
• En duurdere zorg leidt onher-
roepelijk tot een verhoging van de 
premie die u moet betalen

De huisartsen van Sint-Oedenrode.

Donderdag 6 oktober is er een 
manifestatie van de huisartsen. De 
huisartspraktijken zijn die dag ge-
sloten.
Voor spoedgevallen is de huisart-
senpost open.

Voel jij je schuldig na het eten van 
een lekker frietje met mayo, of baal 
je als je een paar lekkere koekjes 
naar binnen hebt gewerkt? Waar-
schijnlijk ben je niet de enige..

Door Kim Rijkers

Vier op de tien vrouwen voelt 
zich schuldig wanneer zij iets heb-
ben gegeten, wat behoort tot 
“verboden”voedsel. Maar ook 
mannen kunnen er van balen als 
het afslaan van die bitterbalen tij-
dens de borrel weer niet is gelukt. 
Jammer. Van de ene kant goed 
natuurlijk omdat je, je bewust 
bent van het feit dat, dat frietje 
mayo er niet voor gaat zorgen dat 

die riem een gaatje strakker kan.  
Maar aan de andere kant zijn  juist 
die schuldgevoelens de valkuilen 
voor iemand die probeert een 
paar kilootjes kwijt te raken of die 
bewust probeert om te gaan met 
voedsel. Door alle voedingsmid-
delen in te delen in goed en fout, 
is de kans dat je het voor je ge-
voel compleet hebt verknald heel 
groot. Een veel gehoorde term 
is dan ook “zondigen”, wat vol-
gens van Dale, de regels en wet-
ten overtreden betekent! Nou ik 
geloof niet dat er ooit iemand de 
bak in is gedraaid voor het eten 
van een frikadel speciaal.

Juist die schuldgevoelens zorgen er 

in veel geval-
len voor dat 
je maar een 
beetje in een 
cirkeltje blijft 
draaien. Je 
eet iets, wat 
voor je ge-
voel eigenlijk 
niet kan. Je voelt je schuldig. De dag 
is verknald, dus weet je wat, dan 
maakt dat extra bakje chips ook niet 
meer uit. Je voelt je weer schuldig….
enz. Zo haal je, je doel dus nooit. Tijd 
om het eens anders te gaan doen! 
Niet weer een nieuw soort honger 
dieet. Maar gewoon eten, alles kan 
en alles mag af en toe met mate en 
zonder schuldgevoel.

De gulden middenweg

Brief uit Nieuw- 
Zeeland
We kregen onlangs een prachtige brief bin-
nen uit Nieuw-Zeeland die we graag met 
de lezer willen delen. Zo zie je maar weer 
dat DeMooiRooiKrant ook aan de andere 
kant van de wereld wordt gelezen....

Luch
tpo

st

BOA- capaciteit ingehuurd: 
denk aan je parkeerschijf!
Wegens omstandigheden is de BOA- inzet in Sint-Oedenrode het afge-
lopen half jaar minimaal geweest. Daar gaat verandering in komen: met 
ingang van 26 september worden 1000 BOA- uren extra ingehuurd. De 
nieuwe BOA heeft als opdracht om parkeerovertredingen en honden-
overlast aan te pakken.

Neultuuters on tour

Op zondag 9 oktober maken “de 
Neultuuters” een muzikale tocht 

door het gezellige Brabantse land. 
Om 12.00 uur rijdt de speciaal 

hiervoor gehuurde rode dubbel-
dekker vanuit Sint-Oedenrode 
naar de Markt in Valkenswaard. 
Daarna worden muzikanten om 
14.00 uur verwacht in Eersel waar 
gespeeld wordt tijdens de pauze 
van de paardenraces.Vervolgens 
vertrekt de bus naar café “de Tijd” 
in Oisterwijk om van daaruit naar 
Oirschot te rijden om op te treden 
bij café “De Gelagkamer”. De tour 
eindigt rond 18.00 uur in Sint-Oe-
denrode waar deze dag muzikaal 
wordt afgesloten. 

Heb je zin in een dagje aangenaam 
muzikaal gezelschap? Voor 15 euro 
en een telefoontje naar Johan van 
den Bongaardt (tel. 0413-472719) 
ben je verzekerd van een plaatsje 
in de Neultuuters on tour bus. 
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Gouden Carolus bij Roois Biergilde

Woensdagavond 21 september 
2011 ging het 7e seizoen van het 
Roois Biergilde van start in Café 
Van Ouds. Al 6 jaar lang komt daar 
iedere 3e woensdag van de maand 
een select groepje bierliefhebbers 
bij elkaar om een goed glas spe-
ciaalbier te drinken. In de loop der 
jaren is de stamtafel uitgegroeid 
tot gemiddeld 30 deelnemers, van 
wie een aantal bijna geen enkele 
bijeenkomst heeft overgeslagen!

Gedurende de eerste 6 jaar van 
zijn bestaan heeft het Roois Bier-
gilde al 125 verschillende bieren 
op tafel gezet. Daarvan kwam 
het overgrote deel uit (hoe kan 
het ook anders) België. Maar ook 

met een aantal kleine Nederlandse 
en Duitse speciaalbierbrouwerijen 
hebben de bierliefhebbers kennis 
kunnen maken.

In het seizoen 2011/2012 zal on-
der meer aandacht worden be-
steed aan een aantal kleine, ge-
specialiseerde bierbrouwerijen in 
België en Nederland. Afgelopen 
woensdag beet Brouwerij Het 
Anker uit Mechelen (België) het 
spits af. Deze brouwerij is vooral 
bekend om haar Gouden Caro-
lus bieren. Daarvan stonden er 
deze avond een drietal op tafel: 
Gouden Carolus Classic, Gouden 
Carolus Tripel en Gouden Carolus 
Cuvée van de Keizer 2011. De 30 
aanwezigen lieten zich het bier en 
de hapjes goed smaken. Enkele 
geluksvogels konden ook nog het 
onderscheid ontdekken tussen de 
Cuvée uit 2011 en één uit 2000. 
Omdat dit zware bier (11% Vol.) 
smaakevolutie heeft, wordt het 
bij goede bewaarcondities alleen 
maar beter. Ook in dit geval was 
het smaakverschil opmerkelijk, 
waarbij vastgesteld kon worden 
dat dit bier na 11 jaar iets over z’n 
hoogtepunt heen was.

De naam Gouden Carolus (tot eind 
jaren ’50 heette het Keizersbier) ver-
wijst naar de gouden munten van 
keizer Karel V (1500-1558). Deze 
groeide op in Mechelen en liet na 
zijn troonsafstand regelmatig Me-
chels bier overbrengen naar het ver-
re Spanje. Bij Brouwerij Het Anker 
brouwt men tegenwoordig Cuvée 
van de Keizer, Gouden Carolus Tri-
pel, Gouden Carolus Ambrio, Gou-
den Carolus Hopsinjoor, Gouden 
Carolus Christmas en Gouden Caro-
lus Easter. De Cuvée van de Keizer 
komt jaarlijks op 24 februari uit, de 
geboortedag van keizer Karel.
De volgende stamtafel van het 
Roois Biergilde vindt plaats op 19 
oktober a.s. en dan staat er een 
bokbierproeverij op het program-
ma. Brouwerij Jopen uit Haarlem 
heeft enkele nieuwe speciaalbie-
ren en staat daarom in november 
in de spotlight. December is zoals 
vanouds de tijd voor de kerst- en 
winterbierenspecial en in januari 
wordt een aantal bijzondere bieren 
van Brouwerij John Martin op ta-
fel gezet. En hoewel de naam van 
deze brouwerij wel heel erg Engels 
klinkt, staat hij toch in België!

Henk Grootendorst.

Evaluatie nota integrale veiligheid: 
grote verschillen met 2008
De evaluatie van de nota integrale 
veiligheid heeft grote verschillen 
aan het licht gebracht tussen 2008 
en 2011. Burgemeester 
Peter Maas vergeleek de cijfers 
van beide jaren.

Op het onderdeel Woon- en leef-
omgeving blijken de inbraken in 
woningen en motorvoertuigen 
fors te zijn toegenomen. Was vo-
rig jaar Nijnsel nog topscoorder op 
dit onderdeel, inmiddels heeft het 
inbrekersgilde zijn werkterrein ver-
plaatst naar het buitengebied. Dit 

gaat een hoge prioriteit krijgen in 
de afspraken met de politie.
Het aantal vernielingen daarente-
gen vertoonde een sterk dalende 
lijn: ruim 20% minder dan in 2008. 

Het aantal meldingen vanuit be-
drijventerreinen is ten opzichte van 
2008 meer dan gehalveerd. Maas 
schrijft dit toe aan de maatregelen 
die zijn genomen. “We kunnen 
bijvoorbeeld precies zien aan de 
cijfers, wanneer de camera’s zijn 
geplaatst,” illustreert hij.

Integriteit en veiligheid gaf geen 
rooskleurig beeld. Er zijn hennep-
plantages aangetroffen van tussen 
de 1200 en 1600 planten. De fi-
nanciering van de horeca zal door-
gelicht worden op de wet Bibop 
“omdat dat een van de plaatsen is 
waar onderwereld en bovenwereld 
elkaar ontmoeten.” 

De verkeersveiligheid is sterk toe-
genomen: een daling van 20% bij 
de ongevallen. Wel zijn er meer 
meldingen van doorrijders na een 
ongeval. 

Personeel

Vacature:
Voor ons druk bezette restaurant zijn wij voor uitbreiding van ons team 

per direct op zoek naar een 

leerling gastvrouw/gastheer 
BBL of BOL opleiding

 
en een 

gastvrouw/gastheer 
voor circa 32 uur per week

Ervaring gewenst

Wij bieden:
Uitstekende arbeidsvoorwaarden, prettige werksfeer in een jong en 

enthousiast team en de mogelijkheid om jezelf verder te 
bekwamen en te ontwikkelen.

Als jij het een uitdaging vindt om het onze gasten naar de zin te maken 
en je beschikt over de juiste kwaliteiten, 

bel dan voor een afspraak met dhr. van de Moosdijk

Restaurant De Rooise Boerderij, Schijndelseweg 2, 5491 TB 
Sint-Oedenrode, 0413 474901, www.derooiseboerderij.nl

Functie eisen:
 Plannen / indelen van ritten

 Administratieve ondersteuning
 Rijbewijs C E vereist

Ervaring met planning wegvervoer
Flexibel in werktijden.

Heeft U interesse in deze functie.

Stuur dan een e-mail met uw telefoonnr en CV naar: 
info@kraayvangerbv.nl

u kunt ook telefonisch contact opnemen met 
Dhr Temmink, telefoon 0413-477948

J & A Kraaijvanger BV, A Nobelstraat 5, 5491 DB Sint-Oedenrode

Wij zijn wegens uitbreiding van ons 
bedrijf op zoek naar een: 

PLANNER WEGVERVOER

           Bestratingsmaterialen 
          Betonproducten

                Natuursteen   
                    Gebakken materialen
         Afhalen vloerspecie, 
         stabilisatie en beton

Nijnselseweg 38  5492 HE Sint-Oedenrode
tel. 0413-472595 www.meulengraaf-beton.nl
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De Heem-natuurgroep uit Sint-
Oedenrode heeft op zondag 2 ok-
tober een herfstwandeling in het 
beekdal van de rivier de Rosep ge-
legen in de gemeente Oisterwijk. 

De naam “Rosep” is mogelijk af-
geleid van Roesop ( roest-er-op) 
wat duidt op het roesthoudende 
kwelwater van de beek. Uit his-
torische kaarten blijkt dat de hui-
dige loop van de Rosep vanaf circa 
1850 nagenoeg ongewijzigd is ge-
bleven.
Het riviertje de Rosep is een 10 km 
lange beek die ontspringt in het 
Moergestelse broek en uitmondt 
in de Essche stroom. Langs het 
bosbeekje de Rosep ligt een oever 
die zeer plantenrijk begroeid is. Als 
het weer vochtig blijft, staan hier 
in deze tijd van het jaar vele ver-
schillende soorten paddenstoelen. 
Wandelend door het bos en langs 
het meanderende bosbeekje is ze-
ker rustgevend te noemen en mis-
schien zien of horen we de specht. 
Alleen de jaarvogels, doortrekkers 
en de eerste wintergasten zijn nu 
waar te nemen. De verschillende 
mezen zijn in het najaar alleen 
maar bezig om aan genoeg voed-
sel te komen, soms hoor je een 

roepje hoog in de bomen. 

Zin in een frisse wandeling door 
een mooi natuurgebied kom dan 
naar de markt. Het vertrek is om 

9.00 uur vanaf de markt te Sint-
Oedenrode. Van daar car-poolen 
naar de Rosep. Zorg bij slecht weer 
voor laarzen en regenkleding. 

Nieuws

TEL: 073-5470454 www.autobedrijfmvdlaar.nl

Galvaniweg 2b Schijndel
(Industrieterrein Duin 1)

Fotografie-excursie met IVN Rooi
Zondagmorgen 25 september, 9 
uur. In een fraai ochtendzonnetje 
verzamelt zich een groep van zo’n 
25 personen op de Karthuizerweg 
tegenover café Den Toel in Olland. 
Enkelen dragen een flinke spiegel-
reflexcamera, terwijl anderen met 
een kleine compactcamera in de 
hand staan. Maar allemaal zijn ze 
gekomen voor een nieuwe activiteit 
van het IVN  Rooi:Een wandeltocht 
in het Dommeldal onder begelei-
ding van een aantal actieve leden 
van Fotoclub Rooi die ervaring heb-
ben met landschapsfotografie.

Na een korte uitleg van IVN–gids 
Wim de Vrij gaat de groep op pad. 
Er ontstaan al snel leuke gesprek-
ken tussen fotografen en belang-

stellenden en iedereen is direct be-
zig met het vastleggen van mooie 
vergezichten, doorkijkjes en ande-
re landschapsbeelden.
Het weer werkt prima mee,want 
de laatste flarden van de ochtend-
mist en het zachte ochtendlicht 
leveren fraaie omstandigheden 
voor fotografie. Dan blijkt voor 
menigeen dat ook die eenvoudige 
camera nog niet ontdekte moge-
lijkheden biedt om net wat meer 
van die landschapsfoto te maken 
dan eerder werd gedacht. Termen 
als sluitertijd en diafragma worden 
regelmatig gehoord en worden 
verduidelijkt voor de deelnemers
Bijna drie uur en heel veel tips en 
fraaie foto’s later gaat de groep 
weer uit elkaar.

Iedereen voldaan na een fraaie 
wandeling en hopelijk met enkele 
fraaie landschapsfoto’s.

Als vervolg op deze ochtend is er 
op woensdag 5 oktober een avond 
waarbij van elke deelnemer on-
geveer 3 foto’s kunnen worden 
besproken. Op deze ochtend ge-
maakte foto’s kunnen naar de bij-
eenkomst worden meegenomen 
op een geheugenstick of –kaartje.
Aanvang van deze avond is 20:00 
uur bij de Handboogschutterij, 
Industrieweg 18 in Nijnsel.

Verdere informatie: Wim de Vrij, 
0413-478252, 
wimdevrij@gmail.com, 
www.ivnrooi.nl.

MET VOLLE MOND....
McD

Culinaire column door:
Pieter van de Kamp

“Over 20 kilometer stoppen we en 
nemen dat wegrestaurant waar we 
altijd eten.” “Ik heb eigenlijk nog 
geen honger”, zei mijn vrouw. “Ja, 
maar daarna zal ik rijden”, sprak 
ik. We waren de hectiek van Lyon 
net gepasseerd – we rijden altijd 
door Lyon centre en laten ons niet 
verneuken door de overheidspo-
gingen om de gemiddelde toerist 40 kilometer om te laten rijden – en 
vanaf dat moment begint voor ons eigenlijk al de “Midi”. Je steekt 
twee keer de Rhone over en passeert direct de Condrieu en Côte 
Rotie, wereldberoemde wijngebieden die langzaam overgaan in de 
Hermitage en Saint Joseph, met allemaal niet te versmaden en veelal 
kostbare wijnen, die absoluut met niets minder dan een voortreffelijk 
maal gedronken dienen te worden. In Vienne ligt het 2 ** -restaurant

La Pyramide en even daarna ligt in Valence het buitenaardse paradijs 
van Ann-Sophie Pic, bekroond met de hoogste eer van de bobo’s van 
Michelin (menu decouverte van € 280,=, excl. wijnen!). Aldus mijme-
rend en culinair fantaserend reden wij ons gebruikelijke massarestau-
rant, waar ik overigens altijd een niet te verprutsen saladebuffet kies, 
pardoes voorbij en stopten wij, 30 kilometer verder, noodgedwongen 
bij de volgende snelweguitspanning. Hier was toch vroeger een Au-
toGrill? OK, we moeten toch tanken, dus nemen we de afslag. En 
aan het eind van de afrit, onaangekondigd en dus eigenlijk een beetje 
sneaky, verrijst ineens die grote gele kromme “M”, symbool van de 
carnivore wereldveroveraar, verdringer van het nationale culinaire erf-
goed, en lastig in verband gebracht met de obesitas van een groot 
deel van de, eertijds bevallige en slanke, Franse jeugd. Want dat valt 
mij wel op: tussen de bewust slanke mademoiselles naar Saint-Tropez 
model lopen steeds meer dikke en daardoor ongelukkig kijkende fast-
foodprototype’s. 

Maar allez, we moesten er uit, alleen al sanitair gezien, en stapten on-
bevangen in de tot high-tec en first-in-first-out omgebouwde vreet-
schuur naar binnen, alleen al omdat we daar, éérlijk waar, nog nooit 
binnen waren geweest, ook niet in Nederland. En weet u wat dan zo 
wonderlijk is? Dat wij door dat personeel met die vlotte caps worden 
aangekeken alsof wij aliens zijn, gewoon omdat wij niet weten hoe 
het allemaal werkt, dat je híer moet gaan staan om bij die ene dombo 
te bestellen, die dan in zo’n slechte-adem-verdrijver aan z’n kop iets 
mompelt, dan op een andere plek moet gaan staan om, na net iets 
te lang wachten, aan een andere klojo te vertellen dat je het hier wilt 
opeten en dan alsnog datgene, wat voor eten door moet gaan, in een 
onnodig milieubelastend doosje op een dienblad krijgt gepresenteerd. 
Want dat is natuurlijk het verschil, als je het niet hier opeet maar mee-
neemt krijg je geen dienblad! Dommerik die ik ben.
We vinden gemakkelijk een tafel – echt druk is het niet – en kijken ver-
bouwereerd in het geopende doosje. Zíj een kartonnen wrap en ik, die 
om op zeker te spelen maar een Caesarsalade had besteld, een berg 
slablaadjes met rare rode draadjes er doorheen, kipfilet in een kro-
krant jasje en een zakje witte, zuur ruikende sperma om er overheen 
te spuiten. Anders kan ik het niet uitdrukken. Dan nog de ambiance: 
bij McD mogen kinderen gillen, nee, het lijkt er op dat ze door hun 
ouders worden aangemoedigd om te gillen, met name in de klimrek-
ken en de ballenbak. Af en toe begint er eentje te janken, door een 
ander vervelend kind op z’n hersens geslagen of gewoon een tand 
door z’n lip gevallen. Niemand van de ouders kijkt op, ze zijn bezig 
met het verwerken van hun synthetische maaltijd en fake-cola. Ook 
het personeel lijkt onaangeroerd door de schier onhoudbare chaos. 
Uit protest mijden wij de alom aanwezige vuilstortkokers en laten al-
les, bijna compleet, op de tafel staan. Het zal ze worst wezen, denk ik. 
Wij spoeden ons naar het zuiden, waar het kankergezwel van de fast-
food helaas ook al terrein wint. Wat een schande, in een land dat 
vooral bekend is om zijn hoogstaande eetcultuur………
Er is natuurlijk niets mis met een hamburger op zijn tijd, maar dan wel 
graag een goeie.

Zelfgemaakte hamburgers (4 pers.)
1 ui, 400 gr goede rundertartaar
Peper, zout,1 theelepel oregano en 1 ei
2 eetlepels paneermeel, 4 eetlepels bloem
Meng de tartaar met de de zéér fijngesneden ui, ei, peper zout, ore-
gano en paneermeel. Maak nu 4 grote of 8 kleine ballen. Rol ze door 
de bloem en druk plat, kneed de barstjes dicht. Bak of gril ze, de Fran-
sen vragen altijd hoe je ze gebakken wil hebben, rosé of medium, en 
serveer met een doormidden gesneden en kort gegrild broodje, rauwe 
uiringen, plakjes augurk en tomatenketchup, de enige echte. P.S. José 
Bové is een Franse boer, die een partij oprichtte om te vechten vóór 
eerlijke Franse producten als ambachtelijke kaas en vlees en te pro-
testeren tegen de komst van McD. Het gaat niet zo goed met hem.

Zondag 2 oktober: tiende Bromfietstreffen

Elke eerste zondag van oktober 
vindt het Roois Bromfiets Treffen 
plaats. Een toertocht voor brom-
fietsen, solexen en snorfietsen van 
twintig jaar en ouder. Aanstaande 
2 oktober is het weer zover. Hon-
derden solexen en bromfietsen 
zullen starten vanaf de Markt om 
een mooie route te rijden.

De Veghelse bromfietsclub ‘de 
Bromvliegers’ organiseert het fes-
tijn. Een club met een Roois tintje. 
Van de 450 leden komen er name-
lijk tientallen uit Sint-Oedenrode. 
2 oktober aanstaande vertrekt er 
een grote groep brommerrijders 
vanaf de markt voor twee etappes 
van 40 kilometer. Om 10.45 uur 

starten de solexen. Om 11.00 uur 
de brommers. Zoals ieder jaar wor-
den ook nu weer prijzen uitgereikt. 
Aangezien het de tiende editie be-
treft, krijgen alle deelnemers een 
vaantje als aandenken. Iedereen 
kan zich nog aanmelden voor het 
evenement. 
Kijk op www.bromvliegers.nl

Herfstwandeling in beekdal Rosep te Oisterwijk.
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Iedere zaterdag 
van 10.00 tot 14.00 uur

EXTRA SERVICE

Er wordt voor u getankt!
-Geen vieze handen

-Uw kleding blijft schoon

Op verzoek:
-Controle bandenspanning

-Voorruit reinigen
-Olie peilen

-Ruitenwisservloeistof bijvullen 

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

Voor uw gemak

Deze week in vak apart:
Rosanne van Esch

Welke studie volg je?
HBO opleiding docent Neder-
landse Gebarentaal. 

Waar volg je de studie?
Op de Hogeschool in Utrecht.

Kun je uitleggen wat de studie 
precies inhoudt?
Je leert een volledig nieuwe taal 
met een eigen grammatica en 
woordenschat. Dat is te verge-
lijken met het leren van bv. Chi-
nees. Bovendien maak je kennis 
met de Dovencultuur, wat een 
wereld op zichzelf is. Door de 
pedagogische vakken op mijn 
opleiding, is het mogelijk om 
deze taal te doceren aan ande-
ren en ze kennis te laten maken 
met de Dovencultuur. 

Wat vind je leuk aan de studie 
en wat minder?
Het is een bijzonder vak waar-
bij ik kan communiceren met 
mensen, die binnen Nederland 
een eigen cultuur en taal heb-
ben. Ook heeft de Dovenwereld 
diverse kunstvormen, waarmee 
ik horenden wil laten kennis-
maken. Ik geef naast diverse 
workshops ook demonstraties 
“Muziektolken”. Hierbij vertaal 
ik niet alleen de tekst van een 
liedje in gebarentaal, maar ook 

de muziek via lichaamsbewe-
ging en mimiek.
Wat ik minder leuk vind aan de 
opleiding, is dat het in mijn vak-
gebied lastig is om mijn muzika-
le kant volledig te uiten. Maar 
via mijn afstudeerscriptie pro-
beer ik toch manieren te vinden 
om deze schijnbare tegenstellin-
gen bij elkaar te brengen. 

Wat wil je na je studie gaan 
doen?
Cursussen en workshops Ne-
derlandse Gebarentaal geven en 
daarbij nog een creatieve oplei-
ding volgen om mezelf verder te 
ontwikkelen

DeMooiRooiKrant wenst 
Rosanne veel succes in haar 
verdere toekomst.

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

Atelier Mansarde opent haar deuren

“Ik wil graag de basis van het tekenen overbrengen 
op mijn cursisten”

Aanstaand weekend houdt Atelier 
Mansarde inloopmiddagen. Op 
zaterdag 1 en zondag 2 oktober 
is iedereen van harte welkom om 
tussen 13.00 en 18.00 uur een 
kijkje te komen nemen in dit nieu-
we atelier aan de Hazelaarstraat 
43 in Boskant. 

Eigenaresse Rita Bullens vierde 
vorige week nog haar 25-jarig ju-
bileum op de Franciscusschool in 
Boskant, momenteel is ze druk be-
zig met de laatste loodjes om haar 
atelier klaar te maken voor ont-
vangst. Ze vertelt: “Het tekenen 
en schilderen heeft mijn hele leven 
al een speciaal plekje gehad, naast 

het geven van onderwijs op de 
basisschool. Tijdens de opleiding 
tot kleuterleidster en op de PABO 
kwam het tekenen wel aan bod, 
maar het bleef altijd op de achter-
grond. Toen mijn twee dochters 
naar de basisschool gingen en het 
nog steeds kriebelde heb ik beslo-
ten om tekenlessen te volgen bij 
Adri Frigge en  daarna schilderles-
sen bij Robert Pothecary.”
Maar daar bleef het niet bij. Rita 
besloot naar de Kunstacademie in 
Arendonk te gaan.
“Ik heb daar in totaal 7 jaar hogere 
graad Tekenen gedaan en in juni 
2011 ben ik geslaagd
voor Specialisatie Tekenen.” 

‘Leren tekenen’
Rita heeft altijd het gevoel gehad 
dat ze meer moest gaan doen met 
haar teken- en schilderkunst. Een 
eigen atelier om haar werk uit te 
dragen hoort daar ook bij. Zo’n 
twee jaar geleden is ze samen 
met familieleden al gestart met 
de bouw. En na veel werken – het 
moest allemaal naast de dagelijkse 
dingen gebeuren – is het atelier nu 
dan bijna helemaal klaar voor ge-
bruik. 
“In eerste instantie wil ik op de 
donderdagmiddag en – avond 
starten met cursussen voor vol-
wassenen vanaf 16 jaar. Met 
daarnaast een keer in de maand 
workshops tekenen voor kinde-
ren. Ik wil graag volwassenen en 
kinderen bereiken die echt belang-
stelling hebben voor het tekenen. 
Ik heb zoveel kennis op het gebied 
van ‘leren tekenen’ en ik wil cursis-
ten graag de mogelijkheid bieden 
om ook te leren tekenen. Techniek 
staat hierbij voorop. Denk aan 
compositie, verhouding en per-
spectief; de manier waarop je naar 
een persoon of voorwerp kijkt is 
een belangrijke basis.” 

Eigen werk
De vrijdag houdt Rita voorlopig 
voor zichzelf om bezig te zijn met 
haar eigen werk of om samen met 
andere kunstenaars te werken. 
“Mijn werk heeft zich vooral ge-
concentreerd op het maken van 
‘landschapportretten’ op papier, 
met inkt en (aquarel)potlood. 
Veelal met kaders in de breedte 
waarin het portret wordt afgesne-
den. De lijnvoering is deels strak 
en hard maar ook zacht met een 
gevoelige finesse. De basis van het 
portret blijft bestaan, omdat ik de 
kijker wil meenemen in het portret. 
Beleven, doorgronden, geboeid 
zijn, staan hierin centraal.”
Gedurende de maanden oktober 
en november is Rita’s werk in haar 
eigen atelier te bezichtigen. Be-
zichtiging op afspraak.

Rustige start 
Rita gaat uit van een rustige start. 
Wat haar atelier in de toekomst 
brengt durft Rita niet te zeggen. 
“Ik kijk wel hoe het gaat lopen en 
zie wel wat er op me afkomt. Voor 
mij betekent het al erg veel als ik 
mensen kan laten genieten en iets 
kan leren.” 
Iedereen is aanstaand weekend 
van harte welkom om kennis te 
maken met Rita, haar werk en haar 
nieuwe atelier. 
Noteer in uw agenda, inloopdagen 
Atelier Mansarde, vernoemd naar 
de Franse kap die prijkt aan de 
Hazelaarstraat 43 in Boskant. U 
bent van harte welkom!

Glaswas en Schoonmaakservice
voor particulieren en bedrijven

Eerschotsestraat 94
5491AD St Oedenrode

0413-477485
www.leanschoonmaak.nl

OPRUIMING

Silver Factory - Borchgrave 39 - Sint-Oedenrode - 0413471222

DIVERSE 
TISENTO SIERADEN 

VOOR 

DE HELFT 
VAN DE PRIJS
LOOP GERUST BINNEN  

EN VRAAG NAAR DE 
AANBIEDINGEN

ZATERDAG 1 OKTOBER
OPENBARE VERKOOP

verkoop van meubels, porselein, kristal, 
huishoudelijke apparaten enz.

ook is er een aantal auto´s 
waarop u een bod mag doen. 

Kom tussen 11.00 en 16.00 
naar de boedelverkoop 

aan de Violenstraat 6 in 
Nijnsel-Sint Oedenrode 
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Een bijzondere mooie, speciale Oda wandeling in Rooi

Zaterdagmorgen, 24 september, 
begon om 11. 00 uur bij de Knop-
toren een speciale en inspirerende 
wandeling over een van de Rooise 
kunstroutes. 

Deze wandeling was gebaseerd op 
de legende van de Heilige Oda en 
langs deze route staan kunstpro-
jecten waarin kunstenaars de cul-
tuurhistorische en landschappelijke 
kwaliteiten van Rooi benadrukken. 
Deze unieke wandeling werd ge-
organiseerd door de Kunststichting 
Sint – Oedenrode
(Peter van den Berk) en de biblio-

theek De Meierij (Birgit Jeuken).
De heilige Oda was een blinde 
Schotse prinses , geboren in 680, 
bezocht het graf in Luik van de 
heilige Lambertus van Maastricht 
en genas van haar blindheid, toen 
haar vader haar wilde uithuwelij-
ken, vluchtte zij naar onze streek. 
Het levensverhaal van de heilige 
Oda is een legende. Haar verering 
is nauw verweven met de opkomst 
van Sint-Oedenrode tegen het 
einde van de twaalfde eeuw. 

De zon stond er stralend bij, toen 
de wandeling begon, ongeveer 

30 deelnemers hadden zich aan-
gemeld en de route liep vanaf de 
Knoptoren, langs het wandelpad 
van de Dommel , richting A 50.
Daar aan de Dommelkant staat het 
kunstwerk  , “Orakel” of kleine 
veldkapel van Christiaan Zwanikken, 
in dit object hoor je kwetterende ek-
sters, afgewisseld met gregoriaans 
gezang. Oda had wat met eksters 
en vormen ook haar attribuut.

We houden de veldweg aan en 
gaan via de andere kant van de 
Dommel naar de Corridor, die we 
oversteken en over de Aesopus-

brug van Floris Alkemade en via 
het kerkhof naar de Odakapel. De 
Odakapel, 1934, is gebouwd met 
bakstenen en voor de ingang van 
de kapel ligt het graf van bisschop 
Bekkers en aan de achterkant staat 
het beeld van de Heilige Oda kij-
kend richting Rome , zij wilde daar 
naar toe.

Vervolgens liepen wij via de Markt, 
Neulstraat en Klaverpad naar het 
kunstwerk “Air Quake” van Ho-
nore D’O. Je kan met dit kunstwerk 
zelf spelen,maar doe het voorzich-
tig anders lig je zo in de Dommel. 
Tenslotte kon je deelnemen aan de 
manifestatie “ODA een geluidsre-
likwie (680 A.D. – 2007)” van Ci-
lia Erens, geluidskunstenaar. Juist 
door haar blindheid moet Oda 
intens hebben geluisterd en Cilia 
Erens ontwikkelde blinddoeken 
met kleine speakers, waarmee je 

geblinddoekt aan de arm van een 
begeleider een reis in de tijd kan 
maken.
Dit reisje was het laatste onderdeel 
van deze bijzonder wandeltocht en 
het is zeker voor herhaling vatbaar.

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

www.PuurBasic.nl
St.Oedenrode 06-12215162

“Persoonlijk contact met de klant vind ik heel erg 
belangrijk”

Je kent dat wel. Er is een pro-
bleem met je verzekering en 
je moet aankloppen bij een 
grote,logge maatschappij. Je 
hangt veel te lang aan de tele-
foon en het persoonlijk contact 
is ver te zoeken. Veel mensen 
vinden dat verre van prettig. 
Het kan ook anders. In Sint-Oe-
denrode huist Martien Temmink 
Verzekeringen. Al twintig jaar 
werkt hij alleen en is hij thuis in 
de verzekeringen. Iedere klant 
kent hij van binnen en van bui-
ten. Nergens worden je zaakjes 
beter geregeld.

“Veel mensen vinden een goed 
persoonlijk contact erg prettig”, 
begint Martien. “Ze komen hier 

dan op mijn kantoor en kunnen 
dan hun ei kwijt. Ze mogen alles 
vragen. Ik leg ze heel graag uit 
hoe de vork in de steel zit. Alleen 
dat al is een goede reden om over 
te stappen van een grote maat-
schappij naar een kleine. Je hebt 
dan beter in de gaten wat er al-
lemaal gebeurd.” Iedere dag is 
Martien Temmink op zijn kantoor 
aan de Borchmolendijk te vinden. 
Klanten zijn altijd welkom om bin-
nen te lopen. 
Al twintig jaar geeft Martien het 
beste advies. Face to face, maar 
ook via internet. Martien: “Als 
mensen willen kunnen ze hun 
zaakjes ook online regelen. Ze 
krijgen dan een digitale polismap 
waarin alles staat wat ze moeten 

weten. Ook kun je via de site pre-
mies berekenen en schades mel-
den. Het werkt heel erg praktisch. 
Na een korte uitleg weet iedereen 
hoe het werkt, maar natuurlijk 
kan dan nog steeds iedereen bij 
mij persoonlijk terecht. En als de 
mensen het echt willen, krijgen ze 
de polis nog gewoon via de post.” 
Martien Temmink Verzekerin-
gen houdt zich vooral bezig met 
particulieren en ZZP’ers. Dat is 
zijn specialiteit. Het bijzondere is 
dat hij zijn klantenkring dusdanig 
koestert dat hij in nauw contact 
met ze blijft. “Ik bel regelmatig 
een rondje om te vragen of alles 
nog oké is. Bij kleine bedrijven 
ga ik zelfs langs. Ik heb prachtig 
werk. Ik doe dit al twintig jaar, 

maar ik ga nog steeds fluitend naar mijn werk.”

Maak kennis met de Martien Temmink Voordeelpas. 
Kijk op www.martientemminkverzekeringen.nl of neem contact op 
met Martien Temmink. Borchmolendijk 17, tel: 0413-475633

Opening expositie fotowerkgroep ‘Zien & Doorzien’

De nieuwe expositie van ‘Zien & 
Doorzien’, de fotowerkgroep van 
Pieter Brueghel, is van vrijdag 30 
september tot en met woensdag 2 
november 2011 te zien in de pu-
blieksruimte van Pieter Brueghel. 

De expositie van ‘Zien & Doorzien’ 
toont het werk van zes  amateur-
fotografen: 
Leo Adank                         
Light scapes in bomen in het land-
schap
Willie Jan Bons  
Documentaire: Portretten van Mo-
lenaars
Ruud Kroon                    

Stillevens van metaalafval waaruit 
nieuw autonome vormen ontstaan
Han Seijger                 
Experimenteel: 3D Anaglyph
Geert Hendriks              
Documentaire: gehandicapte zoon
Margreet Hoefnagels    
Collages van bestaand beeldmateriaal

Leden van de fotowerkgroep wer-
ken onder leiding van fotograaf Je-
roen de Wijs aan persoonlijke foto-
grafische projecten. Er wordt onder 
meer aandacht besteed aan concep-
tontwikkeling, technische en inhou-
delijke aspecten van fotografie en 
verschillende presentatiemethodes.

De expositie is het resultaat van 
een jaartraject van concept naar 
realisatie: een proces van veel ex-
perimenteren, ideeën uitwerken, 
beelden bespreken met anderen 
en vooral van veel keuzes maken. 

Vrijdag 7 oktober aanstaande om 
19.30 uur wordt de expositie offi-
cieel geopend in de publieksruimte 
van Pieter Brueghel in het bijzijn van 
de zes fotografen en Jeroen de Wijs.

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Pieter Brueghel, 
via telefoonnummer 0413-365675. 

zondag 2 oktober 2011
 11.00 - 17.00 uur 

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

LOKALE OMROEP VOOR DE GEMEENTE SINT‐OEDENRODE
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Boskantseweg 59 Sint-Oedenrode tel: 0413-47 25 62

mooie 
bloeiende 

winterviolen 
fleuren u tuin op 
tot volgende jaar 

 
super grote 

potchrysanten 
voor 4,95 euro

Nieuw in Sint-Oedenrode:

www.vanhoofbetonboringen.com

zoals keukens, badkamers, 
betonvloeren enz.

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

Aanbiedingen in 
Sint-Oedenrode en 

Eindhoven:

Tuinmeubels: 
25% korting 

Binnenmeubels: 
15% korting

 
Sint-Oedenrode:
Eerschotsestraat 72e 

open iedere zaterdag van 9-17 uur 
 

Eindhoven: 
Leenderweg 277e 

iedere zondag open van 12-17 uur
 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

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

 

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

Hoedoedegedè?

Rooise beeldhouwers op de vingers gekeken tijdens 
open atelier

Afgelopen weekend hield de 
beeldhouwgroep het Ar(T)senaal 
open atelier. Deze beeldhouw-
groep bestaat inmiddels 6 jaar 
en is opgericht door Lia Bekkers, 
Harry Donker en Jeanne Wijnak-
ker. In het atelier aan de Linden-
dijk waren diverse beeldhouwers 
actief aan het werk te zien. 

Jeanne Wijnakker: “Twee jaar ge-
leden hebben we voor het eerst 
ons atelier open gesteld. Dat was 
een groot succes. De mensen die 
hier komen, zijn nieuwsgierig en 
willen zien hoe beeldhouwen in de 

praktijk in zijn werk gaat. Ze vin-
den het leuk om ons bezig te zien. 
Wij geven uitleg over de verschil-
lende materialen en laten bepaalde 
technieken zien.” Harry Donker is 
bezig aan een beeld uit speksteen. 
Enthousiast geeft hij toelichting op 
de werken die hij heeft gemaakt. 
“Ik werk met verschillende mate-
rialen, nu toevallig met spierwit 
speksteen, dat kom je bijna nooit 
tegen.”
De beeldhouwgroep komt iedere 
dinsdag van 9.00 uur tot 17.00 uur 
in het atelier bijeen om individueel 
te werken aan een project. Een 

aantal van de werken was ook te 
zien tijdens de open atelierroute. 
De Rooise bevolking wist de weg 
goed te vinden naar de Lindendijk 
10. Organisator Lia Bekkers: “Het 
was een zeer succesvol weekend. 
We hebben ongeveer 325 be-
langstellenden ontvangen. Dit zijn 
onder andere bezoekers die heel 
gericht komen kijken hoe wij wer-
ken, wie wij zijn en wat wij maken. 
Maar ook mensen die uit nieuws-
gierigheid een kijkje kwamen ne-
men.” Wie de open atelierroute 
heeft gemist: over twee jaar is er 
weer een kans.

Woon- en energiemarkt
Op 11 oktober is er in Odendael 
een grote woon- en energiemarkt 
voor alle inwoners van Rooi. 
Daarbij is alles en iedereen die 
te maken heeft met deze onder-
werpen in huis. Aan de woning-
kant van makelaars tot notaris, 
van woningbouwvereniging tot 
projectontwikkelaar, van bank 
tot verzekeraar. Aan de energie-
kant nemen lokale ondernemers 
uit die branche deel, bijvoorbeeld 
CV- installatiebedrijven.  Aan alle 
doelgroepen is gedacht, zoals se-
nioren.  Voor mensen met een be-

perking is bijvoorbeeld de stich-
ting Labyrint aanwezig.

Bijzondere aandacht gaat uit naar 
de starters op de woningmarkt. 
Waarom? “Er is ontzettend veel 
gebouwd de laatste jaren’” al-
dus wethouder Henriëtte van den 
Berk. “We willen vraag en aanbod 
bij elkaar brengen. Om een hypo-
theek te kunnen nemen hebben de 
banken de eisen aan het inkomen 
flink opgeschroefd.”

“De starters stellen tegenwoordig 

ook hogere eisen,” vult Leo Over-
mars van woningbouwvereniging 
Wovesto aan. “Er loopt een on-
derzoek ‘behoud starters’. Wat 
willen ze? Wij willen beter bouwen 
dan het bouwbesluit aangeeft.”

Daarmee is het onderwerp “ener-
gie” aangesneden. “Wij leggen de 
lat hoger. In Boskant worden bij de 
nieuwbouw 20 woningen voor-
zien van zonnecollectoren, in de 
Dille zeven. We streven naar nul- 
energie- woningen, die hun eigen 
energie opwekken.”

Combinatiefunctionaris
De term combinatiefunctiona-
ris klinkt misschien wat ambtelijk 
vaag, maar Sint-Oedenrode kan 
er wél zijn voordeel mee doen. 
Door het combineren van ver-
wante functies kan de gemeente 
namelijk € 54.000 per jaar bespa-

ren omdat subsidie wordt verstrekt 
om het aantal fte’s met 2,7 fte uit 
te breiden. “Daarbij kun je denken 
aan een medewerker voor school 
en sportvoorzieningen. Dit kan 
worden doorgetrokken naar de 
coördinator Brede school, en naar 

schoolzwemmen. De bedoeling is 
dat we de goede voorzieningen 
die we al hebben op peil kunnen 
houden. En omdat een aantal van 
die dingen al deden, houden we 
er geld aan over,” aldus Van den 
Berk.

Eiken Koninginnelaan worden vervangen
Wegens problemen met de eiken die 
in de jaren 70 aan de Koninginne-
laan zijn geplant, zullen die worden 
gekapt. “Het zijn Hongaarse eiken, 
geënt op inlandse eiken. Wat we 

toen nog niet wisten maar nu wel, is 
dat de twee elkaar afstoten. Dat kan 
leiden tot gevaarlijke situaties. Bij een 
gecontroleerde trekproef bleek in-
derdaad dat ze precies op het entvlak 

afscheurden, “ aldus Dekkers. 

De 18 oude eiken die er nu nog 
staan, zullen worden vervangen 
door Moseiken.



Woensdag 28 september 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe20 Rooi2000

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

Heuvel 15a, 5492 AC Sint-Oedenrode
Tel: 0413-330838

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

Hier kunt u winkelen met 
de spaarkaart en cadeaubon van 

Rooi 2000

www.rooi2000.nl

Hertog Hendrikstraat 12
tel. 0413-472768

Liempdseweg 3
tel. 0413-472092

Hertog Hendrikstraat 2
tel. 06-25238369

Heuvel 44
tel. 0413-472645

Markt 25
tel. 0413-473919

Borchmolendijk 20a
tel. 0413-472520

Borchmolendijk 20
tel. 0413-486054

Heuvel 30
tel. 0413-472720

Borchmolendijk 14
tel. 0413-473510

Heuvel 32
tel. 0413-479291

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

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

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

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

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

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

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

26

Markt 14 
tel. 0413-472783

Borchgrave 39
tel. 0413-471222

Hertog Hendrikstraat 10
tel. 0413-470168

Eerschotsestraat 74
tel. 0413-473022

Eerschotsestraat 52a
tel. 0413-476544

Kerkplein 1a
tel. 0413-478791

Mgr. Bekkersplein 6b
tel.  0413-471595

SWITCH
FASHION & LIFESTYLE

Kofferen 21a
tel. 0413-470561

Hertog Hendrikstraat 1a
tel. 0413-475821

Hertog Hendrikstraat 14 
 tel. 0413-472607

Markt 20a
tel. 0413 - 475988

HET GEHEIM VAN DE           VAKMAN

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

Heuvel 32, Sint-Oedenrode,

www.bakkerijbekkers.nl

“ Het Roois Kaashuis ”Effe Anders
Modeaccessoires

Babykleding (Feetje)
Babyaccessoires

Tevens Outlet verkoop
woonaccessoires

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

Effe Anders, Hertog Hendrikstraat 10 

Kerkplein 1
tel. 0413-473147

Eerschotsestraat 44
tel. 0413-490333

Unieke service bij  
Formido St. Oedenrode
Formido Easyline 
dakkapellen!

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

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

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

Compleet 
verzorgd

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

Snelle plaatsing

Topgarantie van 
15 jaar!

Alle benodigde 
informatie 

verkrijgbaar in  
onze bouwmarkt!

Haal meer uit je huis

Borchmolendijk 9 
 tel. 0413-472362

ROXS 

Meidoornstraat 2
tel. 0413-470271

Heuvel 40
tel. 0413-472784

Heuvel 22
tel. 0413-478588

Heuvel 15a
tel. 0413-330838

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Hertog Hendrikstraat 5a - tel. 475665

Markt & 
Dommelrode
Apotheken

www.rooi2000.nl

www.rooi2000.nl

www.rooi2000.nl

www.rooi2000.nlwww.rooi2000.nl

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Boskantseweg 59
tel. 0413-472562

www.rooi2000.nl

Kofferen 22
tel. 0413-477902

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

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

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

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

* vraag in de winkel naar de voorwaarden

Optie1 nu ook in:

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

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

25%  korting 
 op accessoires!*

BlackBerry 
8520

Incl. 15,- beltegoed

139,00

Prepaid

Samsung 
Galaxy S II

GRATIS

0,00
  p.mnd*

42,50

2-jarig iSmart 300
300min + 1000MB data

De eerste 3 maanden

Terra Mobile 
1528 Laptop

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

389,00

Samsung 
RV720 Laptop

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

549,00
2 GB Intern Geheugen

Microsoft Windows 7 
Home Premium 32-Bit

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

Als vanouds stonden Peter en 
René weer voor de Dorpskapel in 
de oliebollenkraam. Na een span-
nend begin, zonder elektriciteit, 
bakten zij de ene na de andere 
overheerlijke oliebol. Zowel de 
Dorpsherberg als Café den Toel 
zorgden tijdens de hele kermis 

voor een  programma vol muziek 
en gezelligheid, dus het was voor 
iedereen goed toeven.

Ook zondag stond de zon weer 
stralend aan de hemel en genoten 
de kleine kinderen volop van de 
draaimolen, of van het touwtjes 

trekken. Op maandag begon de 
kermis zelfs eerder dan verwacht, 
omdat de kinderen van Basisschool 
Sint Petrus ’s middags vrij hadden 
vanwege een studiedag. Was dat 
even een meevaller! Helaas moest 
er dinsdag toch echt weer een ein-
de aan de kermis komen.

www.beterwonenerp.nl

Meubelshow: Zondag 2 oktober
van 11.00 t/m 17.00 uur

Uw adres voor:
meubelen

tapijt
gordijnen

woonaccessoires

Kerkstraat 30-34 Erp
Tel. 0413-211445

Meer dan 80 verschillende soorten RELAXFAUTEUILS.

Frikandellenwedstrijd
Ook een frikandellenwedstrijd hoorde erbij tijdens Olland kermis. Met 

4 deelnemers ging de strijd om zoveel mogelijk frikandellen van 
18 cm lang te consumeren. De uitslag was als volgt:

Harm vd laar  7 stuks
Mark Verhagen 6 stuks

Peter Schuurmans 9 stuks

Bart v/d Oever  12 stuks.
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GROOTS
OPENINGS-
WEEKEND

 • open vanaf 19:00 uur • m.m.v. DJ MARK
vrijdag 30 september

GROOTS
OPENINGS-WEEKEND

 • open vanaf 14:00 uur • m.m.v. DJ EDWIN
zaterdag 1 oktober

 • open vanaf 15:00 uur • Live-muziek voor jong en oud 
TWENTy SIcKS

zondag 2 oktober

iedereen is van harte weLkom om kennis te  
komen maken met café tante sis!

graag tot ziens bij joost!

Molenstraat 28
5124 GR Veghel

info@grandcafe-demolen.nl
www.grandcafe-demolen.nl

Lekker Lunchen,
dineren of borreLen!

Startersavond 2011 (vervolg voorpagina)

Gezaaid, gegroeid en geoogst
Het moment om te groeien brak 
aan. Arthur Frieser hield een aantal 
interessante bureaustoelinterviews 
met ervaren ondernemers. Zo wist 
Arent van Dijk, voorzitter van de 
BtB, te vertellen dat naar verwach-
ting binnen vijf tot tien jaar 35% 
van het werk verricht zal worden 
door zzp’ers. 

Zijn tip: “Raak niet in paniek als 
je blut bent. Vijf jaar geleden zat  
ik zelf op het randje. De krachten 
die dat in je losmaakt…” Alexan-
der Bekkers, eigenaar van bakkerij 
Bekkers wist niet wat hem succes-
vol maakte. Hij wist wel dat hij zijn 
vak graag doet en hij veel leert van 
andere bakkers. 

John van de Laar, penningmeester 
Starterscollectief, gaf een toelich-
ting op de plannen die het star-
terscollectief heeft voor het Fio-
retticollege. “Het zou een mooie 
proeftuin kunnen zijn waar we met 
starters een centrum kunnen reali-
seren. Het gaat erom dat je samen 
iets deelt. Niet alleen maar voor el-
kaar, maar ook voor Rooi.” 

Hoe het centrum er precies uit gaat 
zien is afhankelijk van de starters 
die zich aan gaan melden. Dat het 
er komt, is in ieder geval iets waar 

het starterscollectief van overtuigd 
is. 

Uiteindelijk was het tijd om te 
oogsten. De starters werden uit-
gedaagd vragen te stellen aan de 
deskundigen. Daarvan konden zij 
niet alleen iets leren, ook konden 
zij zo een lot verdienen. Later op 
de avond werd de bureaustoel 
verloot. De gelukkige winnaar 
werd Tommie Loerakker. Tommie 
is nog niet gestart, maar wil graag 
iets met ambachten gaan doen. Hij 
is een meester in het beeldhou-
wen, smeden en leerbewerken. 
Voor vele starters was het een zeer 
vruchtbare avond. Er werd daad-
werkelijk gezaaid, gegroeid en ge-
oogst. Maar ook voor de ervaren 
ondernemers. Als ondernemer kan 
je immers altijd blijven groeien.

Heb je een tip? 
Bel de nieuwslijn:

0413-479322
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Burendag

Boskant-west stak de koppen bij elkaar

Afgelopen zaterdag vierden we 
de nationale burendag. Voor vele 
buurten een reden om er een feest-
je van te maken. Zo ook in Bos-
kant-West. De afgelopen weken 
zijn ze erg druk geweest om hun 
eigen ontmoetingsplek op tijd af 
te hebben. Een plek om samen te 
komen, compleet met een stenen 
bank, reuzendambord en knikker-
baan. Tijdens de burendag vierden 
ze dat het werk erop zat en werd 
‘de Brink’ feestelijk ingeluid.

Samen met de buurtkinderen, 
mocht Wethouder René Dekkers 
‘de Brink’ officieel openen. Hij be-
nadrukte dat de gemeente er erg 
trots op is dat een kleine buurt met 
weinig geld en veel handen zoiets 
tot stand kan brengen. 

Hij telde af en toen stormden de 
kinderen allemaal samen door de 

grote papieren wand. Daarmee 
was de opening een feit. Voor ie-
dereen was goed gezorgd. Er stond 
een feesttent en een springkussen, 
een buurtgenoot had gezorgd voor 
heerlijke hapjes enzovoorts. Er was 
een loterij met echte prijzen en de 
kinderen mochten mozaïeken op de 
witte stenen in de bank.
“Het was geweldig”, aldus buurt-
genoot Annemarie Rovers. “De 
kinderen hebben vreselijk hun best 
gedaan met mozaïeken en de bank 
ziet er dan ook geweldig uit. Met 
het bestuur en met heel veel vrij-
willigers hebben we iets moois ge-

maakt van het braakliggende pad. 
We kregen dan ook veel reacties. 
Het idee kwam door de reclame 
‘steek de koppen bij elkaar en ont-
werp iets’ van het oranjefonds. Dat 
hebben we gedaan. We hebben het 
plan ingediend en kregen al snel 
te horen dat we konden rekenen 
op steun. Ook de gemeente en de 
dorpsraad hebben ontzettend ge-
holpen en ontzettend veel vrijwilli-
gers”. Een mooi initiatief. Hoe een 
kleine buurt gezellig bij elkaar komt. 
Niet alleen om te feesten, maar ook 
om een feest mogelijk te maken.

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

€ 54,- excl. 
servicekosten 

per maand

www.smitswoonboetiek.nl

Voor de complete 
wooninrichting
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De conflicten werden niet alleen 
prachtig verbeeld, maar ook in 
muziek gegoten. Klassiek en rap 
gemixt in één nummer waarbij de 
gevestigde orde en de natuurlief-
hebbers elkaar vocaal te lijf gin-
gen, was zonder meer een van 
de hoogtepunten. Er was meestal 
weinig fantasie voor nodig om een 
plaatselijke “toestand” te herken-
nen: in het decor van het grote die-
renbos het Kienehoefpark. Soms 
moest je voor die herkenning wel 
even doordenken: van wie was dat 
swingende gospelnummer ook al-
weer? Raymond van het Groene-
woud. Het Groene Woud … 

Podiumbeesten
De podiumbeesten kwamen goed 
tot hun recht. Menigeen verbaasde 
zich over het talent dat op de plan-
ken stond. Ook de kinderen deden 
het voortreffelijk. Maar het publiek 
werd niet alleen via het podium 
verwend. Een onherkenbaar tot 
theaterzaal omgetoverde bedrijfs-
hal, een “praathuis” waar je volop 
kon eten en drinken, een slimme 
opstelling van het uitstekend in-
gespeelde en geleide orkest diep 
voor het podium, terwijl iedereen 
van het publiek een tribuneplaats 
had waardoor niemand iets hoefde 
te missen, professioneel geluid en 

licht, enzovoorts.
Staande ovatie
Een gewaagde truc was de reclame 
voor de sponsoren, die bij sommi-
ge passages was ingelast. Omdat 
dat met mate gebeurde, en op het 
juiste moment, kon het publiek er 
de lol wel van inzien. Ook was er 

ruimte voor een improvisatie, die 
welhaast op het laatste moment 
moest zijn ingelast vanwege de 
actualiteit. “Doe effe normaal joh” 
zei Ed tegen Willem Bever. Na een 
seconde stilte viel het “kwartje” 
bij het publiek: Wilders en Rutte. 
Toen de burgemeester zich uitein-

delijk had laten ompraten van ho-
tel tot popconcert, werd het onder 
invloed van de vele uitgedeelde 
glaasjes prik een dolle beestenboel. 
Het laatste ‘woord’ bij de première 
vrijdag was voor het publiek: een 
staande ovatie!

Droomhuis (vervolg voorpagina) 

Een droomproductie

Vollenhoven Exploitatie B.V. zoekt ter versterking van het team van haar 
selfservice tankstation AVIA De Kampen in Sint Oedenrode kandidaten voor 
de functie van

Medewerker Tankstation m/v
voor +/- 16 uur per week. Er wordt gewerkt zowel op weekdagen als in het 
weekend.

In deze functie ben je het visitekaartje van het station en draag je zorg voor 
een nette en schone shop en een verzorgd buitenterrein. Je staat klanten te 
woord, rekent af en je bent verantwoordelijk voor de geldstroom. Hierbij volg 
je steeds de geldende procedures. 

Door je open en vriendelijke houding ben je in staat om de shopomzet te 
verhogen. Je bent alert en signaleert onregelmatigheden. Wanneer nodig 
schakel je met je stationsmanager.

Ben je minimaal 18 jaar;
Klantvriendelijk, spontaan en communicatief sterk;
Opmerkzaam, accuraat en stressbestendig;
Kun je goed in een team werken?

Neem dan voor nadere informatie contact op met de stationsmanager 
De heer Pepijn Kluijtmans, telefoon  06 – 22993163 (tussen 09.00 en 17.00 
uur).

Schriftelijke sollicitaties kun je sturen naar:
VOLLENHOVEN OLIE BV,  Alfred Nobelstraat 20, 5491 DB Sint Oedenrode, 
t.a.v. de heer P. Kluijtmans, of mail naar kluijtmans.p@vollenhovenolie.nl.

“klompemklets 22”

Proost!  

 

Lekker vur mensen ut Roi 
en ok veur de mensen die 
in Roi op bezoek waare.

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

Ditte borreltje 
“Klompenklets 22” 
is ‘n idee van 2 boerkes 
uit Sint-Oedenrode.

Kunst & cultuur
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www.rabobank.nl/stos

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel
blijvend dichtbij!

Altijd Dichtbij.
Dat is het idee.
Als particuliere Rabobank klant maakt u voor uw dagelijkse bankzaken steeds vaker gebruik van telefoon,

internet en e-mail. Uw wensen veranderen, dus verandert onze dienstverlening met u mee. Natuurlijk

blijft u ook van harte welkom op ons verkoopkantoor op de Markt 19 in Sint-Oedenrode. Onze

medewerkers staan daar op maandag van 12.00-16.00 uur, dinsdag t/m donderdag van 9.00-16.00 uur en

vrijdag zelfs tot 19.00 uur voor u klaar.

Scouting Rooi: 
de Welpen

Het nieuwe scou-
tingseizoen is enkele 
weken geleden weer 
van start gegaan en 
het belooft nu al een 
mooi seizoen te wor-
den! Scouting Rooi 
kent verschillende 

speltakken die allen hun eigen thema en 
activiteiten hebben. De komende weken 
stelt Scouting Rooi haar speltakken op 
deze plaats voor. Vorige week stelden 
de Bevers zich voor, deze week is het de 
beurt aan de Welpen.

Welpen zijn jongens en meisjes van 7 tot en 
met 11 jaar. De Welpen zijn de enige spel-
tak binnen Scouting Rooi die twee groepen 
hebben: een vrijdagavond- en een zater-
dagmiddaggroep. Op vrijdagavond komen 
de Welpen van 18.30 uur tot 20.30 uur bij 
elkaar en op zaterdagmiddag van 13.30 uur 
tot 15.30 uur. Afgelopen weekend hebben 
beide groepen een ouder/kind-bijeenkomst 
gehad, waarbij alle kinderen één van hun 
ouders mochten meenemen. De bedoeling 
van deze bijeenkomst was om te ouders niet 
alleen kennis te laten maken met, maar ook 
te laten deelnemen aan de activiteiten die de 
Welpen door het jaar heen doen. Zo stoken 
de Welpen regelmatig een kampvuurtje en 
gaan ze vaak naar de bossen.
Komend weekend staat het eerste Welpen-
weekend op de planning. Op zaterdagmor-
gen komen beide Welpengroepen bij elkaar 
op de blokhut, doen allerlei activiteiten en 
blijven een nachtje slapen voordat ze zon-
dagmiddag weer naar huis gaan. 
De Welpen gaan elk jaar op zomerkamp, 
waarbij ze vijf dagen bij een nabije blokhut 
verblijven. Afgelopen jaar zijn ze naar Best 
geweest, waar een heus jungledorp was 
opgebouwd door de leiding. De hele week 
hebben de Welpen activiteiten gedaan in 
het junglethema en een uitstapje gemaakt 
met de fiets.
Wil jij graag eens komen kijken bij de Wel-
pen? Ga dan naar 
www.scoutinrooi.nl voor meer informatie! 

Scouting Rooi is tevens dringend op zoek 
naar nieuwe leiding voor verschillende 
speltakken. Ben je minstens 16 jaar en zou 
je graag leiding worden? Kijk ook dan op 
onze website!

Gouden tijden 
in Café d’n Toel

Komende vrijdag, 
30 september, kunt 
u gouden tijden 
beleven in Café 
den Toel. Speciaal 

voor de gelegenheid beheren Har-
rie en Mia Dahmen van de Gou-
den Leeuw die avond de bar. Een 
avond vol gezelligheid. 

Het motto van Café den Toel is im-
mers ‘Gezelligheid kent geen tijd’. 
Misschien moeten ze hier toch op 
terug komen. ‘gezelligheid kent 
wel tijd, namelijk een gouden 
tijd…

Open dag Reddingsbrigade Veghel
Op woensdag 28 september is er  
een open dag bij de Reddingsbri-
gade in Veghel. Je hebt dan de ge-
legenheid om eens te komen kijken 
wat de vereniging allemaal doet. 
Je bent welkom  van 15.45 uur tot 
en met 17.45 uur in zwembad de 
Beemd. In die tijd is er de mogelijk-
heid om informatie te verkrijgen of 
eens lekker mee te zwemmen.
 
Wat is de Reddingsbrigade?
De Reddingsbrigade Veghel leidt 
mensen op tot zwemmend redder. 
Kinderen kunnen al van jongs af 
aan lid worden van de brigade. Na 
het behalen van je A – diploma kun 
je kiezen voor de reddingsbrigade. 

Voor jongere leden is de opleiding 
gericht op het redden van jezelf 
bij waterongevallen. Hoe ouder de 
kinderen worden, hoe meer vaar-
digheden en technieken ze leren. Bij 
de oudere leden ligt de nadruk nog 
meer op het redden van anderen.
We oefenen met diverse reddings-
middelen. Verder besteden we veel 
aandacht aan verschillende grepen 
om een drenkeling naar de kant te 
brengen.  En een redder ontwikkelt 
een goede conditie.

Heb je interesse?
Kijk voor verdere info op 
www.reddingsbrigadeveghel.nl en 
kom langs!

wijkvereniging 
Eerschot
Vrijdag 30 september hebben wij weer een 
kaartavond. Om 20.00 uur liggen de kaar-
ten voor onze jokeraars en rikkers op tafel. 
Dus heb je zin om mee te doen en ben je 18 
jaar en ouder en lid van onze wijkvereniging 
kom dan naar Meerschot Heistraat 20. Ook 
wordt er weer een loterij gehouden.

Miryam van Aalst - Asveld
Schoonheidsspecialiste & pedicure

WT_viska_SilkSkin_74x100 copy.pdf   1   15-03-11 - wk 11   11:31

Lupinestraat 13 - 5492 KD Nijnsel
(T)0413-475419 (M)06-40506167

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant

Nieuws
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7 dagen in de week 24- uurs service

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

Telefoonnummer 0499-373721, BGG 06-53344370

Meer informatie of aanmelden via 
www.rabobank.nl/stos

Samen uw woonwensen realiseren.
Nu en in de toekomst. Dat is het idee.

 

 
Rabobank. Een bank met ideeën.

Uw eigen woning verkopen of 
op zoek naar een nieuwe woning? 
Uw eigen woning verkopen of 

Kom 7 november 

naar onze 

woonavond!

Op maandag 7 november organiseert de Rabobank een informatieve Woonavond 
voor iedereen die overweegt te gaan verhuizen. Vanaf 19.30 uur bent u van harte 
welkom in ons adviescentrum in Sint-Oedenrode (Jan Tinbergenstraat 1). Heeft u uw 
huis al te koop staan? Een verkoopstylist geeft een presentatie over het verkoopklaar 
maken van uw woning.

Deze avond wordt georganiseerd met medewerking van
AV2 verkoopstilisten, van den Berg Makelaardij, Bol Accountants, Boonman bedden - wonen, 
gemeente Sint-Oedenrode, gemeente Schijndel, Hoveniersbedrijf John Broks, de Koning Makelaardij, 
van Kruijsdijk notarissen, Marc Tummers Makelaardij, Notariskantoor Grimbel du Bois, 
Gebr. van Stiphout Projectontwikkeling BV, Woonaccent Makelaars, Woonwinkel Schijndel

Materieelmanager.nl verandert leven 
KAM-managers voorgoed

SINT-OEDENRODE – KAM-mana-
gers (KAM, wat staat voor kwa-
liteit, arbeidsomstandigheden en 
milieu red.) hebben de belangrijke 
taak om eisen te vertalen naar 
werkbare procedures. Of het nu 
een opdracht vanuit de directie is 
of een wetgeving die om aandacht 
vraagt; het doel is het vinden van 
een balans. Hoe zorg je voor ener-
zijds kwaliteit, veiligheid, milieu 
en anderzijds efficiëntie? Uit on-
derzoek blijkt dat deze balans niet 
altijd eenvoudig te vinden is. Een 
voorbeeld hiervan is de wettelijk 
verplichte keuringsadministratie 
van het gereedschap en materieel. 
Vaak een lastige, tijdrovende, ad-
ministratieve bezigheid.

Een nieuwe tool, Materieelma-
nager.nl genaamd, claimt hier 
verandering in te brengen. Deze 
online applicatie beweert zelfs de 
gemakkelijkste oplossing voor het 
beheren van de keuringen van 
materieel en gereedschappen aan 
KAM-managers te bieden.

Materieelmanager.nl is bedacht 
door het softwarebureau InnoP-
hase, wat zijn ‘roots’ heeft in de 
ISO 9000 en VCA-adviespraktijk. 
En zodoende liep men ook tegen 
de frustraties van KAM-managers 
aan rondom het beheren van de 
keuringen van het kritiek materi-

eel en gereedschap. De eis van een 
zorgvuldig bijgehouden administra-
tie is vaak lastig te realiseren wan-
neer er vele anderen bij betrokken 
zijn. Zo zijn er regelmatig verschil-
lende personen verantwoordelijk 
voor het beheren en keuren van de 
brandblussers, het elektrisch hand-
gereedschap, de takels, het meet-
gereedschap, de vorkheftrucks, 
enz. De kwetsbare Excellijsten die 
hiervoor worden bijgehouden, blij-
ken in de praktijk dan ook zelden 
kloppend en actueel. Materieelma-
nager.nl heeft hier op ingespeeld, 
met een aantal slimme, maar eigen-
lijk ook simpele uitgangspunten.

Gedeelde verantwoordelijkheid
Zo is het programma als online ap-
plicatie vanaf iedere werkplek toe-
gankelijk. En omdat er onderscheid 
gemaakt wordt in verschillende 
soorten gebruikers, kan de verant-
woordelijkheid zeer gecontroleerd 
toegewezen worden aan de juiste 
personen. Zo kan een materieelbe-
heerder van een bepaalde afdeling 
enkel toegang krijgen tot zijn eigen 
materieel en een keuringsinstantie 
van bijvoorbeeld brandblussers en-
kel tot de brandslussers, waarbij deze 
zelf de keuringsstatus ervan actueel 
moet houden. Vervolgens bewaakt 
de KAM-manager eenvoudig, via 
de applicatie, of alles naar behoren 
wordt uitgevoerd en ingevuld.

Externe audits
Een tweede belangrijk uitgangs-
punt van het systeem is overzicht. 
Insteek hierbij zijn twee vragen 

geweest: ‘Wat moet men weten 
voor de dagelijkse uitvoering en 
bewaking?’ en ‘Hoe toont men zo 
eenvoudig mogelijk aan dat het 
systeem waterdicht is?’. Dit laatste 
is natuurlijk direct bedoeld om ex-
terne ISO of VCA audits zo over-
tuigend mogelijk door te komen.
Praktisch is dit onder andere inge-
vuld middels het opstartscherm. 
Dit scherm geeft direct alle belang-
rijke informatie weer. Zoals: ‘Hoe-
veel materieel moet er komende 
maand gekeurd worden?’, ‘Wel 
materieel bevindt zich op welke lo-
catie?’, ‘Wanneer verlopen welke 
keuringen?’, enz. Een ander voor-
beeld is de automatische e-mail die 
men kan laten versturen, met een 
opsomming van het materieel dat 
binnenkort gekeurd moet worden.

Lage maandtarieven
Materieelmanager.nl werkt met 
een maandelijks abonnement, 
waardoor er geen dure software 
aangeschaft hoeft te worden. Dit 
abonnement is overigens ieder 
moment opzegbaar. Een normale 
gebruiker kost € 29,- per maand. 
Dit is all-in, dus inclusief helpdesk 
en updates.

Mocht u meer willen weten over dit 
innovatieve programma,  bezoek 
de website: www.materieelmana-
ger.nl Ook kunt u hier een gratis 
proefaccount voor 30 dagen aan-
vragen.

Advertorial

Buurtvereniging Broekzicht 
Bedankt!

Donderdag 15 september werden wij, cliënten en begeleiders 
van Dichterbij, verrast door buurtvereniging Broekzicht. We 
kregen een uitstapje aangeboden naar dierentuin Dierenrijk 

in Nuenen. Om 10.00 uur vertrokken we vanaf wijkvereniging 
Meerschot met 26 personen naar Dierenrijk. Daar aangekomen 
stond de koffie en het appelgebak al klaar dat heerlijk smaakte. 
Daarna hebben wij, cliënten en begeleiders van Dichterbij en de 
vrijwilligers van buurtvereniging Broekzicht, zichtbaar genoten 
van de dieren in de dierentuin. Naast alle bezichtigen werd er 

ook veel gekletst en gelachen.

Buurtvereniging Broekzicht had overal voor gezorgd. Een heuse 
eigen fotograaf maakte mooie foto’s. Daarnaast hielden ze de 
planning goed in de gaten. Toen het lunchtijd was, werden we 

verzocht mee te gaan. Daar werden ons friet, snacks en een 
drankje aangeboden. Hierna zijn we weer de dierentuin in-

gegaan, we hadden nog niet alle dieren bewonderd. Om 15.00 
uur stond de taxi klaar om ons naar Meerschot te brengen. Daar 
aangekomen hebben we afscheid van elkaar genomen, en vie-

len de cliënten moe maar voldaan in een ruststoel.

Jaarlijks geeft buurtvereniging Broekzicht een sponsoring aan 
een goed doel en/of doelgroep. Dit jaar waren wij de gelukki-

gen. Na goed overleg en voorbereiding met de vrijwilligers van 
buurtvereniging Broekzicht en de begeleiders van Meerschot 

was het een geslaagde dag.

Buurtvereniging Broekzicht bedankt! 
Kom eens langs op Meerschot, de koffie staat klaar!

Wel oppasoma 
of -opa maar nog 

geen subsidie?

U bent er voor de kinderen. Wij zijn er voor u!
©
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ViaViela Sint-Oedenrode, consulenten: Ellen Habraken (06-33035846) en Inge Huijbers (06-33035845)
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Wilhelminastraat 20c - tel: 0499-422126 - www.huurbijharold.nl

Huur een schoorsteenvegerset 
voor een aantrekkelijke prijs

Tijd om uw schoorsteen te vegen 

voor de kachel aan gaat!

Samenwerkende Tandartsen St. Oedenrode

Koninginnelaan 107   •   5491 HB  Sint Oedenrode

T: 0413 472569

E: stoedenrode@samenwerkendetandartsen.nl

 W: www.samenwerkendetandartsen.nl

De perfecte
tandheel-
kundige zorg 
voor
het hele gezin

Onze praktijkdeuren 
staan voor u open!

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

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

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

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

Samenwerkende Tandartsen de patiënt centraal staat.
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Waardecheque
Ter waarde van €10,-

Te besteden bij een professionele 
knip- en kleurbehandeling.

Mgr. Bekkersplein 6A
5491 EB Sint-oedenrode

Tel:   0413-478388
E-mail:   savohs@savohs.nl
Site:   www.savohs.nl
Dinsdag                         8.30 u – 21.00 uur.
Woensdag                                     8.30 u – 18.00 uur.
Donderdag                                   8.30 u – 18.00 uur.
Vrijdag  8.00 u – 18.00 uur.
Zaterdag                                       8.00 u – 13.00 uur. 
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Thema Kinderboekenweek: Superhelden! Over dapper durven zijn

Feest voor superhelden in bibliotheek Sint-Oedenrode
De 57ste editie van de Kinderboe-
kenweek vindt plaats van woens-
dag 5 t/m zaterdag 15 oktober 
2010 en staat geheel in het teken 
van Superhelden: Over dapper 
durven zijn. De bibliotheek heeft 
zoals altijd weer een leuk program-
ma samengesteld voor kinderen 
van 4 t/m 12 jaar. Ook kinderen 
die geen lid zijn van de bibliotheek, 
kunnen aan de activiteiten deelne-
men. Maar het aantal plaatsen is 
beperkt, dus vol=vol!

Woensdagmiddag 5 oktober 
wordt de Kinderboekenweek fees-
telijk geopend met een groot Feest 
voor Superhelden voor kinderen 
van 4 t/m 12 jaar. De spelletjes-
middag duurt van 14.00 tot 16.00 
uur. Er zijn allerlei leuke en crea-
tieve spelletjes te doen rondom 
het thema Superhelden, zoals ‘Een 
beetje vreemd, maar wel lekker’, 
heldensokken maken, een speur-

tocht doen, het foute verhaal, de 
verkleedrace en nog veel meer. 
Kaartjes kosten € 4,- en zijn te 
koop bij de bieb. Kinderen die lid 
zijn van de bibliotheek krijgen € 
1,- korting. Reserveren kan via tel. 
0413-472991 of e-mail sintoeden-
rode@bibliotheekmeierij.nl. Op 
de dag zelf een kaartje kopen kan 
ook, maar op=op. 

Vertelvoorstelling 
Voor kinderen die in groep 1 t/m 
4 zitten verzorgt de bibliotheek 
tevens een vertelvoorstelling over 
Woeste Willem. Woeste Willem is 
een gepensioneerd zeerover, die 
het liefst alleen is in z'n zelfge-
bouwde hut. Op een avond staat 
er een jongetje, Frank, op z'n dak 
dat er niet meer af durft. Nadat 
Willem hem heeft geholpen, vindt 
hij steeds kleine cadeautjes op z'n 
stoep. Ze worden vrienden en bou-
wen samen een schip. Maar dan 

moet Willem iets opbiechten… 
Het bezoeken van deze vertel-
voorstelling is alleen mogelijk in 
schoolverband. 

Tentoonstelling
In de bibliotheek wordt uitgebreid 
aandacht besteed aan materialen 
rondom het thema Superhelden. 
Voor meer informatie over de Kin-
derboekenweek kunt u altijd te-
recht bij de medewerkers van de 
bibliotheek. 
Meer informatie is te vinden op 
www.bibliotheekmeierij.nl/agenda 
of op www.kinderboekenweek.nl. 

Activiteit Kinderboekenweekfeest 
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
Datum Woensdag 5 oktober 
14.00 – 16.00 uur
Locatie de Bibliotheek De Meierij 
locatie Sint-Oedenrode, Markt 30
Entree € 4,- / € 3,- voor biblio-
theekleden

Rooise leraar in Lima (Peru)

'On the first part of the journey'  

20 september besefte ik dat het 
nu dan toch echt ging beginnen. 
Op Brussel Airport ontmoetten 
we Fieke en Paul en gingen we 
ingecheckt en wel de laatste Euro-
pese bak koffie van 2011 drinken. 
Het afscheid daar was even zwaar, 
maar ‘Wat er ook gebeurt, altijd 
blijven lachen’.

Om 23.20 Peruaanse tijd landden 
we eindelijk in Lima! Daar gingen 
we dan, richting Surco, een wijk 
van Lima. De familie waar we 
verblijven, lag inmiddels in bed. 
Gelukkig was Marleen wakker ge-

bleven voor ons. Ze werkt op het 
schooltje waar Fieke en Paul stage 
gaan lopen en woont ook bij de 
Familie Albornoz. De volgende 
ochtend maakten we kennis met 
moeder Marie, vader Royer, en de 
twee broers Beto en Lucio. De zus 
hebben we nog niet ontmoet. Het 
zijn superaardige, enthousiaste 
mensen.
De eerste dagen hebben we vooral 
heel veel gezien. Samen met Marie 
hebben we de taxi naar de Lama 
(het schooltje van Fieke en Paul) 
genomen. Een heel klein maar leuk 
schooltje. Daar ontmoetten we 
ook Ellen, een Belgische die daar 
ook werkt. We hebben ook al mijn 
Spaanse school gezocht. Gelukkig 
is die niet zover van de Lama.

Alle negatieve verhalen over Lima 
kunnen voorlopig de prullenbak 
in. Ons huis is omgeven door een 
dikke muur met stroomdraad er 
bovenop. Er is veel politie en be-

veiliging op straat te vinden en je 
moet goed op je spullen letten. 
Ondanks dat heb ik me nog geen 
moment onveilig gevoeld en zijn 
Peruanen supervriendelijke men-
sen. Alles gaat hier per taxi of mi-
crobus. Het verkeer is een ramp. 
Voorsorteren kennen ze niet, het 
recht van de sterkste geldt en ie-
dereen loopt de hele dag te toete-
ren. De taxi’s zijn oude barrels, vol 
met deuken, zonder achterlicht of 
bumper. Naar school namen we de 
microbus, een beschilderd busje. 
Ze laden die busjes gruwelijk vol. 
Met dat verkeer hier heb ik me nu 
al een paar keer verbaasd dat het 
elke keer goed gaat. Overal moet 
je proberen af te dingen, maar ver-
geleken met Nederland is het hier 
behoorlijk goedkoop. We zijn hier 
één van de weinige blanken. 

Tot het volgende verhaal.
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Vrije verkoop Hulzebraak III gestart!
Ontdek de vele mogelijkheden die nieuw-
bouw in Hulzebraak III te Schijndel u biedt.

www.hulzebraak.nl

Ont wIk k el Ing

t. 0499 49 13 13 
i. www.jjpo.nl

F In a ncIeel a dV IeS

t: 06 30 19 70 55
i: www.abnamro.nl

t.: 073 544 21 00
i. www.woonaccent.nl

V erkOOp & InFOrm at Ie

t: 0413 24 38 18
i. www.bernheze.nl

Fase 1

tweekappers

Boven- en benedenwoningen vanaf € 178.000,- v.o.n. 
Stadswoningen vanaf € 255.000,- v.o.n.

Inhoud vanaf 575 m3 en kaveloppervlakte vanaf 315 m2. tussenwoningen 390 m3, kaveloppervlakte vanaf 123 m2. 
Hoekwoning vanaf € 280.000,- v.o.n.,
inhoud 510 m3 en kaveloppervlakte vanaf 204 m2. 
*vanaf € 216.125,- met Slimmer kopen korting i.s.m.

vanaf € 178.000,- v.o.n.

vanaf € 350.000,- v.o.n.

rijwoningen
vanaf € 227.500,- v.o.n.*

VERKOOP  •  VERHUUR  •  TAXATIES  •  AANKOOP  •  ONTEIGENINGSADVIES

WWW.RAADHAGE.NL
STADHUISPLEIN 11 · 5461 KN VEGHEL

TEL. 0413-37 89 21 · E-MAIL  INFO@RAADHAGE.NL

Uw raadgever bij uitstek!

Gespecialiseerd in:

• Woningen

• Bedrijfshuisvesting

• Agrarisch en landelijk vastgoed

•  Advisering m.b.t. planschade & 
Wet voorkeursrecht gemeenten

TE KOOP

OPEN HUIS zaterdag 1 oktober a.s. van 11:00 - 15:00 uur

Algemeen
-Perceel oppervlakte ca. 4000 m²; 
-Gedeeltelijk gerenoveerd: keuken, badkamer, kozijnen 
 (dubbel glas), woonkamer, muurisolatie (2009), 
-cv-installatie ect;
-5 slaapkamers en badkamer op de 1e verdieping; 
 Gunstig gelegen nabij bebouwde kom.

Vraagprijs: € 595.000,- k.k.

Tevens te koop: BOUWKAVEL
BOUWKAVEL voor een landelijke woning tot 900 m³ met een 
perceeloppervlak vanaf 1400 m². Eveneens gelegen nabij de 
Ollandseweg te Sint-Oedenrode, dicht bij de bebouwde kom. 
Vraagprijs: € 398.000,- k.k.

Sint-Oedenrode, Ollandseweg 143
landhuis met paardenstal, tuin en weiland

VERKOOP  •  VERHUUR  •  TAXATIES  •  AANKOOP  •  ONTEIGENINGSADVIES

WWW.RAADHAGE.NL
STADHUISPLEIN 11 · 5461 KN VEGHEL

TEL. 0413-37 89 21 · E-MAIL  INFO@RAADHAGE.NL

Uw raadgever bij uitstek!

Gespecialiseerd in:

• Woningen

• Bedrijfshuisvesting

• Agrarisch en landelijk vastgoed

•  Advisering m.b.t. planschade & 
Wet voorkeursrecht gemeenten

OPENHUIS !

Sint-Oedenrode    Den Ekker 3  

SPECIALE OPEN HUIZEN ACTIE: 
indien u de woning aanstaande zaterdag 01 oktober tussen 
11.00 uur en 15.00 uur bezoekt, wordt de woning u Vrij Op 

Naam aangeboden. De verkopers betalen dan voor u de over-
drachtsbelasting en de notariskosten.

WONEN IN PERFECTIE! Royale tweekapper met berging en 
grote oprit, uitstekend afgewerkt en instapklaar. Fraaie 

achtertuin. Bjr: 2006, opp: 290 m2, inh: ca 430 m3. Beg gr: hal, 
woonkamer vv eiken vloer, half-open luxe keuken vv vloerver-

warming, tussenportaal, toiletruimte. 1e verd: overloop,
3 ruime slaapkamers vv Frans balkon, mooie badkamer. 

2e verd: vlizotrap, grote bergzolder.

Vraagprijs €    289.000 ,- kk 

Markt 1a, 5482 NE Schijndel
telefoon: (073) 544 21 00
e-mail: schijndel@woonaccent.nl

altijd open op woonaccent.nl

Markt 1a, 5482 NE Schijndel
telefoon: (073) 544 21 00

e-mail: schijndel@woonaccent.nl

Sint-Oedenrode

OPEN HUIS!

 Den Ekker 3

     Vraagprijs €    289.000 ,- kk

Royale tweekapper met berging en oprit, uitstekend afgewerkt 
en instapklaar. Fraaie achtertuin. 
Bjr: 2006, opp: 290 m2, inh: ca 430 m3. 

U bent van harte welkom op 
donderdag 30 juni 17.00–19.00 uur 

 zaterdag 02 juli 11.00–14.00 uur

altijd open op woonaccent.nl
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NVM 
Open Huizen 

Dag 
Interesse in een nieuwe woning? 
Dan heeft u geluk want komende 
zaterdag 1 oktober vindt de lan-
delijke NVM Open Huizen Dag 
plaats. Ook in Sint-Oedenrode 
doen de makelaars hieraan mee.  
Vele huiseigenaars zetten hun 
deuren wagenwijd open en zo 
kunt u het huis van uw dromen 
bezichtigen. Weet u nog niet pre-
cies wat u wilt? Dan is dit de kans 
om u goed te oriënteren. Zonder 
afspraak en vrijblijvend kunt u een 
aantal huizen bezoeken. Heeft u 
iets gevonden dat uw interesseert? 
dan kunt u altijd contact opnemen 
met de betreffende makelaar. 
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Hoekwoning met carport/berging op A-loca-
tie in de wijk Dommelrode. Hal, meterkast, 
toilet en toegang tot zowel woonkamer, dichte 
keuken en bijkeuken. Woonkamer is uitgebou-
wd en aan  achterzijde voorzien van dubbele 
tuindeuren met toegang tot ca. 25 m. diepe 
achtertuin. Verd. 4 slaapkamers en badkamer. 
Badkamer ingericht met douche en wastafel. 
Vlizotrap naar bergzolder met CV opstelling. 
Achtertuin met achterom, carport en houten 
bergingsschuur gelegen op het oosten.

Goed uitgebouwde tussenwoning in zeer goede 
staat van onderhoud, met garage en carport. 
Hal, toiletruimte, provisiekast, T-woonkamer, 
dichte keuken. De achterzijde van de woning 
is over de gehele breedte uitgebouwd en aan 
de achterzijde voorzien van een schuifpui. Verd. 
3 slaapkamers en een badkamer. De badkam-
er is ingericht met een bad, douche, toilet en 
wastafe. Vlizotrap naar bergzolder. Vrijstaande 
stenen garage ca. 16m2. Achtertuin met achter-
om, gelegen op het zuiden.

Uitstekend onderhouden tussenwoning in 
een rustige woonstraat in de wijk Kinderbos. 
Hal, meterkast en toegang tot Z-woonkamer, 
half open keuken, bijkeuken en toilet. Verd. 3 
slaapkamers vaste trap naar 2e verd. en grote 
badkamer. De badkamer is ingericht met 
een bad, douche, toilet en wastafelmeubel. 
2e verd. Voorzolder met CV ketel, opstelling 
wasmachine en droger en grote 4e slaapkam-
er. Achtertuin met achterom en bergingsschuur 
van ca. 7 m2. gelegen op het oosten.

Nu gunstige prijs ! Goed onderhouden uit-
gebouwde tweekapper vijf slaapkamers en 
carport. Hal, meterkast, kelder en toegang 
tot de dichte keuken met hoekopstelling en 
doorzonwoonkamer van ca. 30 m2. Via de 
keuken is de bijkeuken en de berging (13m2) 
bereikbaar. Verd. 3 slaapkamers en badkamer. 
De badkamer is ingericht met een douche, 
wastafel met meubel en een toilet. 2e verd. 
Toegang tot nog 2 slaapkamers. Achtertuin 
met overkapping, gelegen op het zuidoosten.

Vrijstaand herenhuis op ruim perceel nabij 
centrum, op gewilde locatie hoek Lindendijk/
Grote Doelenlaan. Hal, toilet, CV ruimte incl. 
witgoedaansluitingen. Zeer ruime woonkamer 
met toegang tot overdekt terras en open keu-
ken. Verd. 3 slaapkamers en badkamer met 
douche, toilet, 2 wastafels en toiletkast. 2e verd. 
bergzolder via vaste trap te bereiken. Veel pri-
vacy biedende achtertuin op het zuiden. Grote 
garage van 4 x 8,5 m. Wonen in het centrum op 
ruim perceel met veel privacy.

Uitgebouwde tweekapper met garage en aan 
de achterzijde vrij gelegen. Hal, meterkast, toi-
let, kelderkast en toegang tot woonkamer en 
half open keuken. De woning is aan de achter-
zijde uitgebouwd met veel grote raampartijen 
en toegang tot de tuin. Verd. 3 slaapkamers en 
badkamer. 2e verd. Voorzolder met cv opstel-
ling, witgoedaansluitingen en royale 4e slaap-
kamer met dakkapel. Via achterom te bereiken 
achtertuin gelegen op het noordwesten met 
vrijstaande stenen garage van 3,5 x 7 m.

Vrijstaand woonhuis op een perceel van 
520 vierkante meter met garage en berging 
in Olland. Hal, meterkast, toiletruimte en 
toegang tot doorzonwoonkamer en dichte 
keuken. Verd. 3 slaapkamers en badkamer. 
De badkamer is ingericht met een inloop-
douche, toilet en wastafel. Via vlizotrap te 
bereiken bergzolder. In de achtertuin welke 
gelegen is op het zuiden bevindt zich een ga-
rage/berging. De woning is vrij gelegen aan 
het dorpsplein van olland.

Subliem afgewerkt vrijstaand geschakelde 
woning met grote slaap- en badkamer op 
beg. grond. Hal, meterkast, toilet en toegang 
tot woonkamer en keuken. Via woonkamer 
toegang tot grote ouderslaapkamer en bad-
kamer. Verd. 2 slaapkamers en badkamer. Via 
achterom te bereiken achtertuin met berging 
en overkapping. Grote inpandinge garage 
met tegelvoer incl. vloerverwarming. Een 
woning die u gezien moet hebben.

Goed uitgebouwde ruime tussenwoning, vijf 
slaapkamers, met vrij uitzicht over park in het 
centrum van Sint-Oedenrode. Hal, meterkast, 
toilet en toegang tot woonkamer en dichte 
keuken. De woning is over de gehele breedte 
met bijna 4 meter uitgebouwd en voorzien 
van een schuifpui aan de achterzijde. Verd. 2 
grote slaapkamers, badkamer en wasruimte. 2e 
Verd.3 slaapkamers, opstelling CV ketel en was-
ruimte. Via achterom te bereiken achtertuin met 
veranda en vrijstaande stenen bergingsschuur.

Appartement “Dommelstaete” met parkeer-
plaats en berging in kelder, in het centrum. 
Appartement op eerste woonlaag van het com-
plex. Hal, toiletruimte, woonkamer, keuken, 3 
slaapkamers (resp. 24, 19 en 7 m2),badkamer, 
CV ruimte en wasruimte. Woonkamer geeft 
toegang tot, aan de voorzijde gelegen, overdekt 
terras. Badkamer met ligbad, douche, dubbele 
wastafel en toilet. Achter het complex ligt een 
gezamenlijke tuin van ca. 250 m2. Verrassend 
ruim appartement op schitterende locatie.

Recent uitgebouwde vrijstaande woning in 
Eerschot met garage/carport op een zeer ruim 
perceel. De woning is gelegen midden in het cen-
trum maar kijkt aan de achterzijde vrij weg over 
weilanden.  Hal, toilet, meterkast, woonkamer, 
dichte keuken, badkamer, bijkeuken en cv 
ruimte. De woning is over de gehele breedte uit-
gebouwd.  Verd. 3 slaapkamers en toiletruimte.  
In de achtertuin bevindt zich een geheel nieuw 
gebouwde garage met carport. Kortom een 
mooie woning op een verrassend ruim perceel.

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

Zeer goed afgewerkte en bijzonder ruime 
tussenwoning gelegen in de wijk 
“Heikant”. Hal, toilet en toegang tot lichte 
woonkamer en half open keuken. Verd. 3 
slaapkamers, badkamer en vaste trap naar 
2e verd. De badkamer is ingericht met een 
douche, wastafel en toilet. 2e verd. Grote 
zolder met CV opstelling en 4e slaapkamer. 
Via achterom te bereiken mooi aangelegde 
achtertuin gelegen op het noorden.

Mooie, goed onderhouden twee-onder-één-
kap woning met zeer royale tuin, gelegen 
in Boskant. Hal, meterkast, woonkamer en 
keuken. Woning is over gehele breedte uit-
gebouwd. Verd. 4 slaapkamers, vaste trap 
naar 2e verd. en badkamer.  2e verd. CV 
ruimte en mogelijkheid tot 5e slaapkamer. 
Schitterend aangelegde tuin, 45 m. X 10 m. 
Garage, lengte 11,50 m. Aanbeveling om 
een kijkje te komen nemen.

Zeer goed afgewerkte vrijstaande woning 
(plan Noordman). Schitterende, rustige locatie 
in woonwijk Cathalijne. Centrum op loopaf-
stand. Woning uitermate geschikt voor zowel 
kantoor aan huis, als voor senioren of mantel-
zorg. Hal, toilet, woonkamer, keuken, bijkeu-
ken, berging en kantoorruimte. Verd. 3 slaap-
kamers en badkamer. 2e verd. bereikbaar via 
vaste trap. Mogelijkheid voor 4e slaapkamer. 
Schitterend aangelegde tuin met groot terras. 
Woning voor vele doeleinden geschikt.

Mooie, gemoderniseerde twee-onder-een kap 
woning met garage en tuinkamer te Nijnsel. 
Hal, meterkast, wasruimte, kelderkast en toe-
gang tot dichte keuken en doorzonwoonkamer.  
Via keuken te bereiken berging met toiletruimte. 
Verd. 3 slaapkamers en badkamer. Moderne 
badkamer, ingericht met hoekbad, toilet, sepa-
rate (stort) douche, wastafel en designradiator. 
Vlizotrap naar bergzolder met CV opstelling. 
Achtertuin op het westen met heerlijke tuinkam-
er en ruime garage van 7,46 x 3,66 mtr.

Instapklaar appartement met berging gelegen 
op de tweede etage met lift. Hal, slaapkamer 
met inbouw kastenwand, meterkast, badkam-
er ingericht met douche, toilet, wastafel en wit-
goedaansluitingen. Woonkamer / keuken van 
ca. 30 m2. De keuken is recentelijk vernieuwd 
en voorzien van een inductiekookplaat, oven, 
afzuigkap, vaatwasser, koelkast en vrieskast. 
Kortom een geheel gerenoveerd appartement 
ideaal geschikt als woonplek voor starters.

Vraagprijs € 137.500,= K.K.

Julianastraat 18        St-Oedenrode

Tulpstraat 14            St-Oedenrode

Vraagprijs € 219.000,= K.K. Vraagprijs € 227.500,= K.K.

V. d. Horststraat 4    St-Oedenrode

Vraagprijs € 234.000,= K.K

Streepenstraat 57    St-Oedenrode

Vraagprijs € 255.000,= K.K.

Vraagprijs € 339.000,= K.K. Vraagprijs € 309.000,= K.K.Vraagprijs € 739.000,= K.K.

Vraagprijs € 540.000,= K.K. Vraagprijs € 269.000,= K.K. Vraagprijs € 545.000,= K.K. Vraagprijs € 485.000,= K.K.

Past. Smitsstraat 33   St-OedenrodeHazelaarstraat 6       St-OedenrodeGrote Doelenlaan 55   St-Oedenrode

Burg. v. Oerlehof 24    St-Oedenrode Dommelrodelaan 5   St-Oedenrode Dommelrodelaan 13a  St-Oedenrode Eerschotsestraat 23  St-Oedenrode

Azaleastraat 22        St-Oedenrode Beelstraat 15            St-Oedenrode Berkstraat 14           St-Oedenrode Bolle Akkers 18          St-Oederode

Violenstraat 1           St-Oedenrode

Vraagprijs € 315.000,= K.K. Vraagprijs € 269.000,= K.K. Vraagprijs € 345.000,= K.K. Vraagprijs € 599.000,= K.K.

Landingsweg 4
5492 TC Sint-Oedenrode

tel:0413-490000
Mobiel:06-22119811

E-mail:info@dekoningmakelaardij.nl
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Waar u die dag ook welkom bent:
Graaf Arnulfstraat 14, tussenwoning, vraagprijs € 224.500,= k.k.
Eerschotsestraat 32, hoekwoning, vraagprijs € 225.000,= k.k.
Ollandseweg 21, hoekwoning, vraagprijs € 295.000,= k.k.
Wilgenstraat 3, tweekapper, vraagprijs € 319.000,= k.k.
Schermerhornstraat 13, tweekapper, vraagprijs € 379.000,= k.k.
Brahmsstraat 12, tweekapper (semibungalow), koopprijs € 450.000,= k.k.
Lindendijk 14a, tweekapper, vraagprijs € 599.000,= k.k.
Julianastraat 4a, appartement, vraagprijs € 129.000,= k.k.
Bastion 10, appartement, vraagprijs € 349.000,= k.k.
Karthuizerweg 4, vrijstaande woning, vraagprijs € 349.000,= k.k.
Streepenstraat 52, vrijstaande woning, vraagprijs € 399.000,= k.k.
Pastoor Smitsstraat 51c, vrijstaande woning, vraagprijs € 424.000,= k.k.
Roest 9a, vrijstaande woning, vraagprijs € 499.000,= k.k.
Goeiendonk 10, vrijstaande woning, vraagprijs € 649.000,= k.k.
Huisakkerweg 12, vrijstaande woning, vraagprijs € 699.000,= k.k.

• De NVM No-Risk clausule voorkomt dat je blijft zitten met 2 woningen 
• Profiteer nu van de lagere overdrachtsbelasting
• Ruiling van uw woning met de te kopen woning
• De hypotheekrente is momenteel gunstig 
• Je hebt meer keus, dus meer kans op jouw droomhuis 
• De huizenprijzen zijn realistischer geworden 
• Je hebt nu een uitstekende onderhandelingspositie 
• Een koopwoning is op langere termijn een goede investering 
• Met Makelaardij van de Laar als aankoopmakelaar koop je geen kat in  
  de zak 

9 Redenen om nu een huis te kopen:

Deelnemende panden 
NVM Open Huizen Route 

van 1 oktober a.s. tussen 11.00 en 15.00 uur. 

Heistraat 5b te Son:
Drie-kamer apparte-
ment gelegen in het 
centrum van Son 
met woonkamer 
(ca. 24 m2), open 
keuken, 2 slaap-
kamers, balkon en 
berging.  Dit leuke 
startersappartement 
is gunstig gelegen 
t.o.v. Eindhoven met alle voorzieningen binnen 
handbereik.

Vraagprijs: € 165.000,= k.k.

Wilhelminastraat 5 te Sint-Oedenrode:
Strak afgewerkte 
tussenwoning met 4 
slaapkamers, extra 
dakopbouw en ber-
ging met vrij uitzicht 
aan de voorzijde in 
woonwijk Kiene-
hoef. De achtertuin, 
met overdekte 
achterom via de 
achtergelegen eigen parkeerplaats (1/16 gedeelte 
onverdeeld eigendom), is gelegen op het zuiden, 
ingericht met een terras, bestrating, gazon en vaste 
aanplant.

Vraagprijs: € 229.000,= k.k.

Boskantseweg 67 te Sint-Oedenrode:
Ruime tweekapper 
met 4 slaapkamers 
en diverse bijge-
bouwen gelegen op 
een royaal per-
ceel net buiten de 
dorpskern met een 
fraai uitzicht over 
de achtergelegen 
landerijen. De zeer 
ruime achtertuin, met fraai weids uitzicht is gelegen 
op het zuiden en voor vele doeleinden te gebruiken.

Vraagprijs: € 375.000,= k.k.

Dreesstraat 22 te Sint-Oedenrode:
In de jonge woonwijk Heikant, 
gelegen royale en verrassend 
ingedeelde vrijstaande woning, 
type jaren dertig, met 4 slaapkam-
ers. De, op het zuiden, vrij gelegen 
achtertuin is fraai ingericht met o.a. 
grote terrastegels en vaste aanplant. 
Vanuit de tuin heeft men toegang 
tot een royale, houten berging.

Vraagprijs: € 649.000,= k.k.

Ollandseweg 52 te Sint-Oedenrode:
Op een zeer royaal perceel gele-
gen vrijstaande woonboerderij met 
royale living, moderne compleet 
ingerichte woonkeuken, badkamer, 
4 slaapkamers, keurig onder-
houden, veel privacy biedende tuin 
rondom met houten tuinhuisje met 
terras aan de vijver, zwembad en 
bijgebouw met 2e badkamer.

Vraagprijs: € 795.000,= k.k.

Oranje Nassaulaan 130 te Sint-Oedenrode:
Schitterende ruime 
twee-onder-één-
kap woning met 4 
slaapkamers en luxe 
badkamer, gelegen 
aan de rand van 
woonwijk Kiene-
hoef met scholen, 
winkels, sport-
voorzieningen en 
natuurpark de Kienehoef op loopafstand. De royale 
tuin is zowel aan de voorkant, zijkant als achterkant 
gelegen. Aan de achterzijde van de woning is de 
tuin grotendeels verhard.

Vraagprijs: € 399.000,= k.k.

Klaproosstraat 1 te Sint-Oedenrode:
Halfvrijstaande 
tweekapper met 
sfeervolle royale 
woonkamer, com-
pleet ingerichte 
woonkeuken, luxe 
badkamer, 3 slaap-
kamers, ruime open 
zolder en aange-
bouwde garage. De 
fraai aangelegde achtertuin is gelegen op het noord-
westen. Achter in de tuin is tevens een schuurtje 
geplaatst met voldoende bergruimte.

Vraagprijs: € 439.000,= k.k.

Tarwe 7 te Sint-Oedenrode:
Fraaie hoekwoning 
met 4 slaapkam-
ers, carport en 2 
bergingen gelegen 
op een rustige 
lokatie in een 
jonge woonwijk. 
De achtertuin,met 
eigen achterom, 
is gelegen op het 
westen, ingericht met een gazon, vaste aanplant en 
een terras. 

Vraagprijs: € 274.000,= k.k.

Sluisplein 48 te Sint-Oedenrode:
Bijzonder ruime en 
luxe afgewerkte 
stadswoning met 
4 woonlagen w.o. 
een sfeervolle living, 
compleet ingerichte 
keuken, 4 slaap-
kamers en luxe bad-
kamer gelegen aan 
een prachtig plein in 
het centrum van Sint-Oedenrode met parkeerruimte 
in de directe nabijheid.

Vraagprijs: € 349.500,= k.k.

Gr. M. Lodewijkstraat 11 te Sint-Oedenrode:
Ruime uitgebou-
wde en afgewerkte 
tussenwoning met 
fraaie woonkeuken, 3 
slaapkamers, vernieu-
wde badkamer en 
berging gelegen in 
woonwijk Dommel-
rode met het cen-
trum op loopafstand. 
De achtertuin, met eigen achterom via de achtergelegen 
brandgang, is gelegen op het oosten. De achtertuin is 
ingericht met bestrating, gazon en vaste aanplant.

Vraagprijs: € 212.500,= k.k.

Hazelaarstraat 32 te Sint-Oedenrode:
Uitgebouwde en net 
afgewerkte tus-
senwoning met 4 
slaapkamers, dub-
bele dakkapel en 
berging gelegen in 
kerkdorp Boskant. 
De fraaie, veel 
privacy biedende 
achtertuin is gelegen 
op het noord/westen, ingericht met sierbestrating, 
gazon en vaste aanplant.
In de achtertuin zijn een tweetal bergingen gelegen. 
De voortuin is in 2004 opnieuw aangelegd.

Vraagprijs: € 229.000,= k.k.

Kofferen 71 - 5492 BM Sint-Oedenrode 
0413-472118 - www.vdlaar.nl
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Ontspanning.

De veteranen afdeling “De Ro-
selaer” heeft afgelopen dinsdag 
het Koningschieten gehouden. Na 
een gezellige middag en een leu-

ke wedstrijd heeft Jan van Bergen 
zijn titel geprolongeerd en is op-
nieuw Koning geworden met 282 
punten. Antoon Vervoort werd 

Prins (274) en Jan van Erp Ridder 
(260). 
De overige uitslagen waren: Albert 
Ofwegen 256, Leo van Breugel 
242, Ron Spijker 237, Jan Gor-
dijn 226, Jan Habraken 205, Jan 
Lathouwers 205, Paul Reichert 
182, Piet van Kemenade 181 en 
Ad Hastenberg 166. De wedstrijd 
ging over 30 pijlen. Na de huldi-
ging heeft iedereen genoten van 
een goed buffet en daarna nog 
wat gezellig gebuurt.

Op vrijdagavond hebben de seni-
oren een vriendschappelijke thuis-
wedstrijd geschoten tegen Krijgs-
man Soranus uit Lieshout. Het was 
de 2e wedstrijd welke erom gaat 
welke vereniging het kleinste ver-
schil heeft met een van te voren 
opgeven gemiddelde. Dit jaar ging 
Krijgsman Soranus met de eer strij-
ken en nam de wisselbeker mee 
terug naar Lieshout.

handboogschieten

Doe gewoon eens een keertje mee!
Badminton is een sportieve sport 
die voor iedereen te leren is. Het is 
een snelle racketsport. Dus houd je 
van een uitdaging, dan is badmin-
ton wellicht de sport voor jou.

Misschien heb je al eens badmin-
ton gespeeld. Gewoon bij jou in de 
straat of op de camping. En, hoe 
vond je het om te doen? Leuk? 
Probeer het dan nog eens, maar 
dan in clubverband. Je hoeft echt 
niet meteen lid te worden.
RBC biedt je de mogelijkheid om 4 
keer gratis te komen spelen om uit 
te proberen of badminton iets voor 
je is. Onze club kent verschillende 
speelniveaus, dus iedereen is wel-
kom en heeft voldoende gelegen-
heid om een potje mee te spelen.

Onze jongste spelers (tot 13 jaar) 
en de junioren (tot 17 jaar) krij-
gen allemaal training om zo snel 
vertrouwd te raken met de spelre-
gels en de techniek van het spel. 

Maar ook voor de senioren is er de 
mogelijkheid om training te volgen. 
Daarnaast is er veel ruimte om vrij te 
spelen en partijtjes te badmintonnen 
(op woensdag- en vrijdagavond).

Wil je wel sportief bezig zijn maar 
gaat training je nog even iets te 
ver? Speel dan mee op vrijdagoch-
tend. We spelen dan met een fijne 
club mensen een aantal partijtjes 
badminton zonder verdere ver-
plichtingen.

Gezelligheid en lekker samen spe-
len is het motto van onze club. 
Maar ook het wedstrijdelement  
wordt zeker niet vergeten.
We spelen in sporthal De Kiene-
hoef. Dus trek je sportkleding aan, 
pak je racket (ook te leen via de 
club) en aarzel niet om eens mee 
te spelen. Kijk voor meer infor-
matie en de exacte speeltijden op 
onze website: 
www.rooisebadmintonclub.nl

badmintonOdisco 1 behoudt 1e plaats.
Afgelopen zondag stond de las-
tige uitwedstrijd tegen Omhoog 
1 in Borkel en Schaft op het pro-
gramma. Bij winst bleef Odisco 1 
alléén aan kop staan.

Het fluitsignaal had amper ge-
klonken of de thuis-ploeg had de 
voorsprong al te pakken! Waar-
door Odisco wakker werd geschud 
en werd het veldspel van Odisco 
overweldigend en het verdedigen 
uitstekend. Hierdoor kon Odisco 
snel langszij komen via Meike 
Leenderts 1-1. Daarna bleef Odis-

co door scoren via 2x Myrthe van 
Heereveld, 2x Meike Leenderts 
en 1x Jessie Wouters. Zo werd de 
comfortabele 1-6 ruststand op het 
scorebord gezet. 

Jessie Wouters kon na rust niet 
verder door een blessure. In deze 
rust is Odisco nog zo goed ge-
waarschuwd om niet nonchalant 
te worden. Maar niets bleek min-
der waar. De thuisploeg zette een 
tandje bij en was steeds iets feller, 
waardoor ze snel dichterbij kwa-
men tot 4-6. Door gehaast en 

slordig spel bleef Odisco het ant-
woord schuldig. In de 23e minuut 
antwoordde Odisco pas via Dena 
Essens 4-7. Waarna het kansen 
missen weer begon. Waaronder 6 
doorloopballen en 2 strafworpen. 
Hierdoor kon de thuisploeg op 7-7 
komen. Gelukkig wist Dena Essens 
de 7-8 in de 31e minuut binnen te 
schieten. Zo gingen de twee pun-
ten op het nippertje toch nog mee 
naar Olland. Het was een wedstrijd 
met 2 gezichten: een goede wed-
strijd voor rust en een hele zwakke 
wedstrijd na rust. 

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

Nieuwe trainingspakken voor KV Odisco

Vorig jaar zijn de dames van het 1ste team van Korfbalvereniging Odisco in het nieuw gestoken door Yvonne 
en Theo Wouters van de gelijknamige boomkwekerij en dit seizoen zijn de dames van ons Aspiranten B1 team 
de gelukkigen. Zij ontvingen afgelopen zaterdag, 24 september 2011, uit handen van Yvonne en Theo alle-
maal een nieuw trainingspak. De coaches kregen een windjack in dezelfde stijl. 
Yvonne en Theo, namens de dames en het bestuur van Korfbalvereniging Odisco, bedankt!

Winst voor KV Boskant/Concordia
Boskant/Concordia heeft de thuis-
wedstrijd tegen Klimroos nipt 
weten te winnen. Beide ploegen 
hadden nog maar 3 punten weten 
te behalen dus het beloofde een 
spannende wedstrijd te worden. De 
wedstrijd begon fel, er werd goed 
verdedigd en er werden weinig kan-
sen weggegeven aan beide kanten. 

Na 10 minuten wist Klimroos als 
eerste de korf te vinden. Boskant/
Concordia antwoorden hier direct 
op door een mooie doorloopbal te 
benutten 1-1. Boskant/Concordia 
begon beter te spelen maar kon 

nog niet tot scoren komen waar-
door Klimroos toch weer de leiding 
nam 1-2. Klimroos had een goede 
verdediging staan en de Boskant/
Concordia dames hadden erg veel 
moeite om hier een gaatje in te 
vinden. Na een halfuur spelen 
brak de verdediging van Klimroos 
en wist Boskant/Concordia in vijf 
minuten tijd terug te komen naar 
een 4-2 stand. Na rust werd hier 
direct 5-2 van gemaakt. Dit leek 
een mooie voorsprong tot dat er 
persoonlijke verdedigingsfouten 
kwamen. Er werd een makke-
lijke strafworp gegeven waardoor 

Klimroos 5-3 maakte. Met een af-
standschot werd het gat weer tot 
drie punten vergroot maar Bos-
kant/Concordia kreeg al snel nog 
twee strafworpen tegen waardoor 
Klimroos weer gevaarlijk dichtbij 
kwam met 6-5. Met een mooi af-
standschot werd de 7-5 gemaakt. 
De scheids bleef vrijeballen geven 
aan Klimroos waardoor ze terug 
kwamen tot 7-6 en Boskant/Con-
cordia nog wat benauwde laatste 
minuten kenden. Gelukkig werd 
de wedstrijd slim uitgespeeld en 
heeft Boskant/Concordia toch de 
volle winst weten te pakken 7-6.

Net Niet
Afgelopen donderdag werd er in 
cafe van Ouds uit gemaakt wie 
het beste team was van het cafe 
aan het  kerkpleintje

Van Ouds 1 tegen Van Ouds 2
Het begon spannend en ging gelijk 
op tot een 3 tegen 3. Echter ver-
gat Van Ouds 1 dat de wedstrijd 
nog lang niet gewonnen was en 
het lukte net niet om op tijd uit te 
gooien.De gemiddeldes die werden 
gegooid hoorde thuis in een mas-
terdivisie.Van Ouds 1 verloor met 
16 tegen 5, maar de uitslag had net 
zo goed andersom kunnen zijn.
 
De toel 2 speelde thuis tegen max 
bullshit uit Uden, De grote neder-
laag die het vorige week had moe-
ten doorstaan zat niet meer in de 
weg. Joran en Broos wonnen sa-
men 1 cricket koppel.  Joran won 
ook een 501 single net als Bart. Ze 
verloren de wedstrijd met 18 tegen 
3 dit was wel een verbetering van 
300 % tegen over de eerste wed-
strijd.
"T Kofferen speelde thuis tegen 

het altijd lastige Merx Michael 
Harrie Hein en Raymond waren er 
op gebrand dat ze deze wedstrijd 
zouden winnen. Echter pakte het 
hier net als op het kerkpleintje uit 
ook hier werd de laatste dubbel 
net niet op tijd geraakt. 'T Koffe-
ren verloor met 18 tegen 5
 
De Toel 1 speelde uit tegen Down-
town Ook dit werd een mooie par-
tij de uitslag van deze wedstrijd is 
nog niet bekend bij het ter perse 
gaan van dit verslag.
 
Programma aankomende donder-
dag:
Van Ouds 1 tegen Piek 3 in Cafe 
van Ouds
Van Ouds 2 tegen Piek 2 in box-
meer
DE Toel 1 tegen de  Bergplaets in 
Berghem
De toel 2 tegen De Linde in Ge-
mert
'T Kofferen uit tegen de Merx in 
Berghem
De wedstrijden beginnen om 
20:30 uur

darten

Argo
afgelopen zondag hebben 28 zwem-
mers van de Recreatieven deelgeno-
men aan de eerste Meerkamp van 
dit seizoen die gehouden werd in 
zwembad ‘De Beemd’ in Veghel. Tij-
dens deze wedstrijd is er 6 keer een 
1e plaats, 5 keer een 2e plaats en 8 
keer een 3e plaats behaald. Daar-
naast zijn er 44 persoonlijke records 
gezwommen. Nadat alle afstanden 
gezwommen waren werden de pun-
ten opgeteld: 1e Argo 63 pnt, 2e De 
Dommelbaarzen 61,5 pnt, 3e Gorgo 
60,5 pnt en 4e Arethusa 55 pnt.

25 Zwemmers van de Wedstrijd-
groep hebben afgelopen zondag in 
zwembad ‘De Drietip’ in Nuenen 
deelgenomen aan de eerste Solo 
wedstrijd. Tijdens deze wedstrijd is er 
2 keer een 2e plaats en 2 keer een 3e 
plaats behaald. Daarnaast zijn er 43 
persoonlijke records gezwommen.

Komende zondag nemen de 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 

in zwembad ‘De Neul’ deel aan de 
eerste Competitie wedstrijd, aan-
vang 15.00 uur.

De waterpoloërs starten aanstaand 
weekend met hun eerste competi-
tiewedstrijden:
Zaterdag:
17:05 uur: Aquamigos - E1, in 
Olympia te Waalwijk.
17:15 uur: Arethusa - D2, in Golf-
bad Oss te Oss.
18:00 uur: KZ&PC Kerkrade - He-
ren 1, in D`r Pool te Kerkrade.
18:00 uur: De Krabben - B1, in De 
Schelp te Bergen op Zoom.
18:45 uur: ZON/S&S - Heren 2, in 
D`r Pool te Kerkrade.
Zondag:
17:30 uur: T.R.B.-R.E.S - BCombi, 
in Zwembad Stappegoor te Tilburg.
19:00 uur: SWNZ - D1, in De Mo-
len Hey te Schijndel.
19:30 uur: SWNZ - C1, in De Mo-
len Hey te Schijndel.
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Hard werken eindelijk beloond

Nadat de eerste twee wedstrijden 
van heren 1 teleurstellend in 2-2 
eindigden, stond zondag de lasti-
ge uitwedstrijd tegen promoven-
dus Concordia op het programma. 
De ploeg uit Roermond is een 
geduchte tegenstander en al ge-
tipt als favoriet voor de bovenste 
plaatsen. Een sterke eerste helft 
van Rooi resulteerde uiteindelijk 
in een 1-3 overwinning. 

Tijdens de aanloop naar zondag 

werd regelmatig het belang van de 
wedstrijd benadrukt. Wil Rooi he-
ren 1 bovenin meedoen, zou punt-
verlies ze op een grote afstand van 
de koplopers zetten. Tijdens de 
start van de wedstrijd leek dit tot 
iedereen goed doorgedrongen. De 
bal werd in de ploeg gehouden en 
heren 1 speelde het geliefde com-
binatiespel. Bij de eerste strafcor-
ner, na 5 minuten spelen, was het 
ook direct raak. Piet van Eijndho-
ven pushte via een verdediger van 

Concordia de 0-1 binnen. Waar bij 
het eerste doelpunt nog wat ge-
luk kwam kijken was de tweede 
poging van Piet onhoudbaar; een 
kwartier na het eerste doelpunt en 
wederom na een strafcorner. Dit-
maal verdween de bal hard via de 
binnenkant van de paal achter de 
keeper: 0-2. 

Waar de eerste helft duidelijk voor 
de Rooise mannen was, werd het 
spel na rust voornamelijk door 
Concordia bepaald. Vroeg in de 
tweede helft viel de 1-2 na zwak 
uitverdedigen van Rooise zijde. 
In het vervolg werden er niet veel 
kansen gecreëerd, maar met veel 
balbezit werd de verdediging van 
heren 1 wel onder druk gezet. Op 
enkele strafcorners na werd de te-
genstander echter niet gevaarlijk. 
Aan de andere kant had de wed-
strijd al beslist kunnen worden 
door twee grote kansen, maar het 
vizier stond niet op scherp en de 
bal vloog tweemaal ver over het 
doel. 

Vijf minuten voor tijd was het toch 
raak. Na een snelle counter kwam 
de bal terecht bij Willem van der 
Heijden, die zich knap vrijspeelde 
en de bal loepzuiver in de boven-
hoek plaatste. Het einde van de 
wedstrijd kwam heren 1 niet meer 
in de problemen en werd de wed-
strijd goed uitgespeeld.

hockey

MHC Sint-Oedenrode D1
Zondag 25 september stond de 
uitwedstrijd tegen Tegelen voor 
de dames van MHC Sint-Oeden-
rode op het programma. Tegelen 
staat bekend als een goede en 
krachtige ploeg, dus het beloofde 
een pittige wedstrijd te worden. 
Beide teams begonnen fel aan 
de wedstrijd en het ging erg ge-
lijk op. Kansen aan beide kanten, 
foutjes aan beide kanten. 

Tegelen kreeg in de eerste twintig 
minuten maar liefst vier strafcor-
ners, maar door het uitstekende 
verdedigen van de rooise dames 
kwam daar geen doelpunt uit. He-

laas wist Tegelen kort voor de rust 
toch tot scoren te komen. 
 In de rust kregen de dames een 
flinke peptalk van de coach en 
gingen weer geconcentreerd en 
gemotiveerd het veld op. Dit 
wierp zijn vruchten af, want uit 
een prima counter was het Iris van 
de Loo die snel wist te scoren. De 
rooise dames bleven gefocust en 
gingen op zoek naar het volgende 
doelpunt.  Er waren verschillende 
kansen, maar uiteindelijk was het 
Corinne van Uden die de bal prima 
achter de keepster wist te werken. 
De wedstrijd ging vervolgens weer 
gelijk op en de rooise dames de-

den niet onder voor de ervaren 
limburgse ploeg. In de 65e minuut 
kreeg Tegelen een strafcorner. De 
bal ging hoog richting goal en 
werd door een speelster van Tege-
len met haar stick boven de schou-
der de goal in geslagen. Een over-
treding dus, maar zelfs na overleg 
keurden de scheidsrechtesr het 
doelpunt goed. Eindstand 2-2, en 
de rooise dames konden met een 
goed gevoel het veld verlaten. 

Volgende week speelt dames 1 
de derby Sint-Oedenrode-Hopbel 
(aanvang 12.45). We hopen u al-
len weer langs de lijn te zien!

Unieke goederen- en dienstenveiling 
MHC Sint-Oedenrode

MHC Sint-Oedenrode organiseert 
op 8 oktober een goederen-en 
dienstenveiling ten bate van het 
nieuwe clubhuis. Vanaf 20.00 uur 
zijn belangstellenden van harte 
welkom bij De Beurs.

Tijdens deze feestelijke avond zul-
len er bijzondere en ludieke kavels 
geveild worden, zoals Vip plaat-
sen bij PSV, een PSV shirt met alle 
handtekeningen, een uniek schil-
derij van een rooise kunstenaar, 

interieur advies door een stylist en 
nog heel veel andere kavels.
Naast de veiling vindt er ook een 
loterij plaat waar je voor een klein 
bedrag al kans maakt op mooie 
prijzen.

De opbrengst van deze avond is 
voor de bouw van het nieuwe 
clubhuis van MHC Sint-Oeden-
rode. Om ervoor te zorgen dat 
er voldoende financiële middelen 
zijn voor de bouw van het nieuwe 
clubhuis organiseerden de leden al 
vele bijzondere acties. Vanaf maart 
2009 tot nu hebben de leden met 
steun van sponsors en belangstel-
lenden samen al 25.000,- euro op-
gehaald.

De goederen- en dienstenveiling 
wordt een bijzondere en gezellige 
avond waar zowel leden, ouders 
van leden, sponsoren, relaties en 
iedereen die benieuwd is naar onze 
unieke kavels van harte welkom is.

U wilt een haard in huis?

Zondag 2 oktober zijn wij geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur

■ Hertog Janplein 28 
■ 5469 BJ Erp 
■ Tel. 0413 - 21 23 39 
■ Fax. 0413 - 21 20 60
■ www.verbruggenkachelserp.nl 
■ info@verbruggenkachelserp.nl Brancheorganisatie van 

haarden- en kachelspecialisten

Kom dan naar Erp. Daar vindt u een van de modernste en meest complete showroom 
in de regio. Met een heel groot en divers aanbod, vindt u hier de haard die bij u past.

Binnenlopen mag altijd tijdens openingstijden. U bent van harte welkom.
Wilt u een persoonlijk advies, bel dan even van tevoren. Dan plannen we een afspraak.

Voor goed en 
betaalbaar onderhoud 

voor alle merken

 

               Flip van Dijk Dak- loodgieter- en Rioolservice 
  

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

 

Rioolverstopping !!! 
BEL ONZE SERVICELIJN : 073-5470555 
 

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

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

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

RIOOLVERSTOPPING!!!
BEL ONZE SERVICELIJN: 073-5470555
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Rooise renners

Het einde van het wegseizoen 
nadert en de eerste veldrit wed-
strijden verschijnen op het pro-
gramma. Enkele Rooise renners 
hebben de wegfiets al aan de haak 
gehangen en genieten van een 
maandje rust.  Een aantal wegren-
ners verlengt met dit mooie weer 
het seizoen met nog een wedstrijd. 
Zo stonden er in het Belgische Geel 
112 junioren aan de start.

Baronie Breda Classic
In en rondom Breda werd op 
zondag 18 september de Baronie 
Breda Classic verreden, een klas-

sieker voor elite en beloften. Acht 
renners konden hier het peloton 
voorblijven na 180 kilometer. In 
het peloton wat reed voor plaats 
9 sprintte Roy van Heeswijk naar 
een 26e plaats .

Harderwijk
In de Harderwijk werd op zater-
dag 24 september de eerste veldrit 
van het Nederlandse veldritseizoen 
verreden. Roy van Heeswijk werd 
in de 1e veldrit 20e.
 
Geel (B)
Op zaterdag 24 september nam 
Erik Lathouwers deel aan een wed-
strijd voor junioren in Geel (B). Erik 
maakte halfweg de koers deel uit 
van een kopgroep van 10 renners, 
maar uiteindelijk werd het toch 
een massasprint. Na een goed ge-
reden wedstrijd werd Erik 70e.  

Kortijs (B) – Hoeselt (B)
Op zaterdag 17 september werd 
Sander Schuurmans in een juni-
oren wedstrijd in Kortijs (B) 21e. 
Een dag later in Hoesels (B) werd 
Sander 27e.

Arcen (NWB)
Op zondag 18 september heeft 
Maikel de Koning in Arcen een 
koppeltijdrit gereden samen met 
Joost Aelmans uit Cuijk rijdend 

voor wielerclub FCA.
Op het licht glooiende parcours 
van 25 km lang met een staffe 
wind gingen zij om 10:33 uur van 
start.  Joost en Maikel konden in 
het begin een lekker tempo vast 
houden. Na de twee kleine maar 
verradelijke klimmetjes kreeg de 
wind meer vrij spel. Ondanks dat 
konden zij een mooi tempo blijven 
rijden. Na het keerpunt was het 
roeien met de riemen die ze had-
den met volle tegen wind. In het 
laatste deel hadden zij niet veel 
meer over. Maar ze konden op ka-
rakter nog wat versnellen. Uitein-
delijk konden zij een tijd noteren 
van 36 min en 57 sec, iets minder 
dan 42 km/u gem. en een dikke 2 
minuten achter de winnaars. Met 
deze tijd behaalden zij een 4e plaats. 
Johan de Beer  reed met Carlo Pril 
een tijd van 36.21 en werd hiermee 
2e in de 40+ categorie.

wielersport

Tweede klimcriterium

Jur van Lierop stond aan de start 
in zijn tweede klimcriterium van 
zijn nog prille carrière. Grote broer 
Stef kon helaas niet mee doen 

vanwege een schouder blessure.

Met nog 15 deelnemers mocht Jur 
als eerste van start in categorie 1. 

De start liep een klein beetje vals, 
‘ plat omhoog’  zoals ze dat daar 
zeggen. Jur zijn start was er een uit 
het boekje, hij was als 2e in de 1e 
bocht en nam samen met zijn ma-
tje Lars de leiding. Er waren nog 5 
renners die het tempo bij konden 
houden tot halfweg het zwaarste 
klimmetje.
Jur vond dat het niet snel genoeg 
ging en zette de aanval in. De laat-
ste ronde ging hij in met een voor-
sprong van ongeveer 10 sec.
In de afdaling kwam er een jongen 
uit Groningen bij. Samen begonnen 
ze aan het laatste maar o zo zware 
stuk. Jur moest zijn concurrent la-
ten gaan en zat helemaal stuk.
In de laatste bocht 20 meter voor 
de streep moest hij zijn 2e plek af-
staan aan Roan Konings. Jur werd 
uitgeroepen tot strijdlustigste rijder 
en werd heel keurig 3e!!
Het wegseizoen zit erop en ze 
gaan nu over een paar weken de 
bossen in. Hun eerste veldrit is op 
15 oktober in Lierop.

TTV Attaque
Voor de teams van tafeltennisver-
eniging Attaque stonden vorige 
week de eerste wedstrijden van 
het nieuwe competitiedeel op het 
programma. Dit seizoen heeft At-
taque drie seniorenteams en een 
jeugdteam in de NTTB - competitie. 
Daarnaast speelt er ook nog een 
jeugdteam in de Welpencompetitie. 

Attaque 1 speelt evenals vorig jaar 
dit seizoen weer in de Eerste klas-
se. Door het vertrek van kopman 
Marcel Klaver naar Kruiskamp’81 
uit Den Bosch is de teamsamen-
stelling wat gewijzigd. Dit seizoen 
zal de doelstelling dan ook voor-
namelijk klasse behoud zijn. De 
eerste wedstrijd van het seizoen 
speelde Attaque tegen Elshout. 
Thuis werd met 5-5 gelijkgespeeld. 
Een goed resultaat hoewel, gelet 
op het verloop van de wedstrijd, 
een overwinning tot de mogelijk-
heden behoorde. Bram Schepens 
had met 3 overwinningen een 
belangrijk aandeel in het gelijke 
spel. Afgelopen weekend speelde 
Attaque haar tweede wedstrijd, 
uit bij JCV. In deze wedstrijd had 
Attaque niet veel kans. Enkele Co 
Stamps en Dirk Kastelijn wisten 
beide 1 wedstrijd te winnen. Er 
werd daarom met 8-2 verloren. 
Attaque staat hiermee voorlopig 
op een 5de plek. Deze week wordt 
gespeeld tegen Rotac, de nummer 
6 van de ranglijst. Attaque zal in 
deze wedstrijd moeten proberen 
de punten te pakken.
Attaque 2 komt, na het kampioen-
schap van afgelopen jaar, dit sei-
zoen uit in de Derde Klasse. Team 
2 leek een stroeve start te kennen 

doordat de eerste wedstrijd direct 
met een invaller gespeeld moest 
worden. Invaller Menno van Os 
wist echter, evenals kopman Hen-
ry van Casteren, 2 wedstrijden te 
winnen. Doordat ook Edwin Klaver 
1 wedstrijd wist te winnen werd 
de sterke invalbeurt van Menno 
bekroond met een 5-5 gelijkspel. 
Team 2 was de tweede speelronde 
vrij waardoor deze week voor hen 
pas de tweede wedstrijd op het 
programma staat.
Attaque 3 speelt dit seizoen Vier-
der Klasse en wordt met het jaar 
sterker. De eerste wedstrijd thuis 
werd met 8-2 gewonnen. Een 
knappe teamprestatie waarbij 
Menno van Os 3 wedstrijden won, 
maar ook Peter Verhagen en Leon 
Huijberts beide 2 wedstrijden wis-
ten te winnen. Daarnaast werd ook 
het dubbel gewonnen. De tweede 
wedstrijd, uit bij mede titelkandi-
daat Veghel, werd met 5-5 gelijk 
gespeeld. Opnieuw was Menno 
van Os met 3 overwinningen de 
grote man. Door deze twee goede 
resultaten is team 3 op dit moment 
lijstaanvoerder. Hopelijk weten ze 
dit tot het einde van het seizoen 
vol te houden. 

Het jeugdteam van Attaque draai-
de vorig jaar een goed seizoen in 
de 4de klasse Junioren. Ondanks 
dat zij geen kampioen werden 
promoveerden zij toch naar de 3e 
klasse Junioren. Vooralsnog lijkt dit 
iets te hoog gegrepen. Beide com-
petitiewedstrijden gingen met 9-1 
verloren. Anne vd Sande en Ste-
fan Kerk wisten allebei 1 keer een 
wedstrijd te winnen. 

tafeltennis

'Die hards' houden de eer van 
Nijnsel hoog

De grote 
p a a r d e n 
met ruiters 
zijn afgelo-
pen week-
end afge-
reisd naar 
R e n e s s e , 
waar flink 

is gewerkt aan het ultieme club-
gevoel. Zoals meestal waren de 
weersomstandigheden tijdens dit 
weekendje zee weer uitmuntend. 
Ondanks een overvol strand en 
een hoge vloedlijn, heeft iedereen 

zijn paard van de vele handdoe-
ken af kunnen houden.
De clubvlag werd hoog gehou-
den door onze springruiter bij de 
ponies: Anne Markgraaff met Su-
zuki's Henkie. De hoogste eer viel 
haar ten deel in de klasse DB. Deze 
laatste outdoor wedstrijd werd ge-
organiseerd in Oisterwijk.
Van de grote paarden startte 
Noortje Gevers met Agropoint Le-
vendula de eerste indoorwedstrijd 
weer in Son. Dat ging deze com-
binatie goed af: een 4e plaats was 
het resultaat in de klasse L.

Gratis MooiRooi trein bij plaatsen geboortebericht
Wanneer u een geboortebericht plaatst in 

DeMooiRooiKrant krijgt u een waardebon die u bij 
speelgoedzaak ’t Packhuis in kunt wisselen 

voor een gratis MooiRooi trein
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Cafe “Oud Rooy” Cafe “Oud Rooy” 

Cafe Oud Rooy, Markt 13
5492AA, Sint-Oedenrode

0413-473166, www.oudrooy.nl

Vrijdag 30 september:
Massale vrouwenavond

Zaterdag 1 oktober:
20:00 uur

DJ/zanger Calimero

“Altijd geze
llig zegge

n ze” 

Ollandia weet kansen niet te benutten

Ollandia heeft afgelopen zondag 
haar 1ste nederlaag geleden. In ver-
gelijking met de afgelopen weken 
was er vandaag net dat stukje over-
tuiging en vertrouwen wat er ontbrak 
om ook deze wedstrijd in winst om 
te zetten. In de eerste 30 minuten van 
de wedstrijd was Ollandia de boven-

liggende ploeg en waren mooie kan-
sen voor Stefan Erven en Ramon Fris-
sen om dit overwicht om te zetten in 
een welverdiende voorsprong. Maar 
omdat dit achterwege bleef voelde 
Keldonk zich steeds meer gesterkt 
en werden gaandeweg de 1ste helft 
steeds gevaarlijker. De laatste 15 mi-

nuten van de 1ste helft kwamen ze 
steeds gevaarlijker voor het doel van 
Ollandia en misten in die fase ook 
een aantal goede kansen. De 0-0 
ruststand was een goede weergave 
van de 45 minuten die er gespeeld 
waren.

 Na de thee kwamen beide ploegen 
goed uit de kleedkamers met dat 
verschil dat Keldonk net iets scher-
per en feller oogde dan Ollandia. 
Toch waren de beste kansen voor 
Ollandia. Stefan Erven kreeg zeker 3 
keer uitstekende mogelijkheden om 
Ollandia op voorsprong te brengen 
maar steeds was het net niet.. Maar 
ook Rob van der Heijden en Richard 
Markus hadden het geluk niet aan 
hun zijde. Tussen al deze kansen 
van Ollandia was ook Keldonk niet 
ongevaarlijk en kregen zij de nodige 
kansjes. Goed keeperswerk van Tom 
Wouters voorkwam regelmatig een 
achterstand voor Ollandia. Begin je 
net te denken dat de wedstrijd in een 
misschien wel terechte 0-0 stand zal 
eindigen komen die ellendige laatste 
10 minuten. Ruud van Driel had de 
gehele wedstrijd de veelscorende 
Robin Knapp goed onder controle en 
toch wist deze “onzichtbare” speler 
in de laatste fase van de wedstrijd 2 
keer op schitterende wijze het Ol-
landia doel te vinden. Ondanks dat 
Ollandia na de 1-0 achterstand nog 
verwoede pogingen ondernam om 
tenminste nog 1 punt mee te nemen 
was het Keldonk die in de 93e mi-
nuut de 2-0 op het scorebord bracht. 
Een verlies, die met de kermis in het 
vooruitzicht, niet verwacht was maar 
hopelijk niet te veel invloed zal heb-
ben op het vertrouwen voor de ko-
mende weken.

voetbal
sanitair & tegels

alle sanitair 
aanverwante

artikelen

cv ketels 
& onderhoud

dakwerk 
& onderhoud

loodgieterswerk 

airco-systemen

zonne-energie
systemen

nieuwbouw
& renovatie 

Industrieweg 11
5492 NG  Nijnsel

0413 472184
2250 m2 toonzaal
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Voetbal

Programma 01/10:
Ruwaard-Rhode 14:30u
Schijndel 2-Rhode 2 11.00u
Rhode 3-ELI  2 12.00u
Rhode 4-Ollandia 3 10.00u
Rhode 6-Blauw Geel  12.00u
Rhode 7-Boerdonk 4 10.00u
Avanti 7-Rhode 8 10.00u
Nijnsel 5-Rhode 9  10.00u
Irene 4-Rhode                    10.00u
ELI-Dames                          11.00u
Veteranen-ELI zat 16.00u

Uitslagen:
Nooit Gedacht-Rhode  2-4
Someren 2-Rhode 2 0-3
Rhode 3-Mariahout 2 1-5
Erp 4-Rhode 4 7-2
Volkel 4-Rhode 6 4-0
Mariahout 5-Rhode 7 1-1
Rhode 8-Erp 8 3-3
Rhode 9-Erp 7 3-0
Rhode 10-Erp 9  7-3

Jeugd
Uitslagen zat 24/9:
Junioren 
Rhode A1-NWC A1  0-1
Bruheze A2-Rhode A2  4-0
Erp B1-Rhode B1  0-1
MULO B2-Rhode B2  1-2
Rhode B3-WEC B2                  0-3
Rhode C1-Gemert C1  3-3
Nijnsel C1-Rhode C2  4-3
Gemert C4-Rhode C3G  2-5
Rhode C4-Avanti’31 C3  10-1
Rhode C5-Schijndel C5  3-6

Berghem Sport D1-Rhode D1  1-1
Rhode D2-Gemert D2  5-4
Erp D2-Rhode D3G  2-1
WEC D2G-Rhode D4  3-3
Rhode D5-Avanti’31 D3  6-2
Rhode D6-Boekel Sport D4  4-8
Schijndel E1-Rhode E1G  12-0
Rhode E2-Avanti’31 E2  10-1
Rhode E3-MULO E3  5-5
WEC E2G-Rhode E4  4-1
Avanti’31 E3G-Rhode E5  9-0
Rhode E6G-ELI E2  1-5
Rhode E8-ASV’33 E4M  1-4
Rhode F1-Rood Wit’62 F1  13-1
Rhode F2-Boekel Sport F1  4-1
Rhode F3-Schijndel F3  8-2
Rhode F4-Handel F1  3-4
Blauw Geel F5-Rhode F5  4-5
Ollandia F1G-Rhode F6  2-7
Rhode F7-Sparta’25 F5  2-0
SCMH F1-Rhode F8  6-2
Rhode F9-Boekel Sport F5  1-4
MULO F8-Rhode F10  10-0
DVG F5-Rhode F11  5-2
Rhode MB1-Juliana Mill MB1 1-14

Programma zat 1/10:
Junioren
Avanti’31 A1-Rhode   v13:00
Rhode A2-Gemert A4  a14:30
Rhode B1-HVCH B1  a14:30
Rhode B2-ELI B1G  a14:30
Blauw Geel B6-Rhode B3  v13:00
Wittenhorst C1G-Rhode C1  v11:30
Gemert C3-Rhode C2  v12:15
Rhode C3G-Sparta’25 C3  a12:45
Rhode C4-DVG C2  a12:45
VOW C2-Rhode C5  v12:00
Rhode D1-Prinses Irene D1G  a11:15
Bruheze D1-Rhode D2  v11:45
Rhode D3G-Blauw Geel D3  a11:15
Rhode D4-Boskant D2  a11:15
ELI D2-Rhode D5  v11:00
Irene D2-Rhode D6  v10:00
Rhode E1G-Someren E1  a9:15
Schijndel E3-Rhode E2  v8:15
Rhode E3-Blauw Geel E3  a9:15
Rhode E4-Blauw Geel E5  a9:15
Rhode E5-Sparta’25 E4  a9:15
WEC E3-Rhode E6G  v8:45

Boekel Sport E5-Rhode E7  v9:30
Irene E2-Rhode E8  v9:30
Schijndel F1-Rhode F1  v8:15
BlauwGeel F2-Rhode F2  v9:15
Erp F2-Rhode F3  v9:30
RKPVV F1-Rhode F4  v9:00
Rhode F5-VOW F2  a10:15
Rhode F6-Blauw Geel F6  a10:15
Rhode F7-Rood Wit’62 F7  a10:15
Rhode F8-Irene F2  a10:15
ELI F3G-Rhode F9  v9:00
Rhode F10-Venhorst F4G  a10:15
Irene F3-Rhode F11  v9:30
Rhode MB1 vrij.
onderling thuis aanvang 10:00.

Uitslagen senioren:
Boskant 1-Cito 1  1-2
Boskant 2-Blauw Geel 4  0-1
ASV 4-Boskant 3  5-2
Avanti 8-Boskant 5  3-1
SCMH 5-Boskant 6  1-10 
Boskant Da1-Fiducia Da1  2-0 

Programma zon 2/10:
Avesteyn 1-Boskant 1  14.30 u
UDI 3-Boskant 2  11.00 u
Boskant 3-Erp 4  12.00 u
Avanti 5-Boskant 4  12.00 u
Boskant 5-Heeswijk 6  11.00 u
Boskant 6-Heeswijk 9  10.00 u

jeugd
Boskant A1-Helmondia A2  4-2
Avanti’31 B2-Boskant B1  4-2
Blauw Geel C3-Boskant C1  12-1
Sparta’25 D3-Boskant D2  3-1
DVG E2G-Boskant E1  2-3
Boskant E2-Blauw Geel E9  1-8
Schijndel F6-Boskant F1  14–0 

Programma zat 1/10:
Boskant A1-Avanti’31 A2  a14.30
Boskant B1–VOW B1  a14.30
Boskant C1–Venhorst C1  a13.00
SCMH D1-Boskant D1  v1015  
a11.30
Rhode D4-Boskant D2  v10.15 
a11.15
Boskant E1–Ollandia E1  a09.30
Gemert E6-Boskant E2  v08.00 
a09.15
Boskant F1– Rhode F4  a10.30

Uitslagen: 
Rkvv Keldonk 1-Ollandia 1  2-0
Ollandia 2-Sparta’25 6   4-1
Irene 2-Ollandia 3   6-1
Ollandia 4-Cito 7   1-0
Heeswijk Da1-Ollandia Da1 uitge-
steld

Programma senioren zon 2/10:
Ulysses 1-Ollandia 1  14.30u
Ollandia 2-Nijnsel 3  11.00u
Rhode 4-Ollandia 3   10.00u
Erp Da1-Ollandia Da1  10.00u

Jeugd
Uitslagen:
Ollandia B1-Bruheze B2   4-0
Ollandia C1-ASV’33 C2   0-2
Rkvv Keldonk D1-Ollandia D1   6-0
Ollandia E1-Bruheze E3   5-3
Nijnsel E2-Ollandia E2   5-3
Ollandia F1-Rhode F6    2-7
DVG F3-Ollandia F2   1-6
Ollandia MF1-Best Vooruit MF4   11-3

Programma zat 1/10:
Schijndel/Vitam C4-Ollandia C1  
v:13.15u
Ollandia D1-WEC  D2G   12.00u
Boskant E1-Ollandia E1  v:8.45u
Ollandia E2_Blauw Geel’38/OW 

E8  10.30u
Ollandia F1-Sparta’25 F4    9.30u
Mariahout F2G-Ollandia F2 v:9.00u
ODC MF5-Ollandia MF1  v:9.30u

Uitslagen 25 september:
Nijnsel 1 - Avesteyn 1 0-1, 
Deurne 5  - Nijnsel 2 0-1, Nijnsel 
3 – Schijndel 4  2-1,
Blauw Geel’38 10 - Nijnsel 4 4-2,  
Boerdonk 5 - Nijnsel 5 2-6, 
Nijnsel 6 - Boekel Sport 8  6-4, 
Nijnsel DA1 - Erp DA1 2-1, 
Nijnsel DA2 - ELI DA1 3-2,  Ra-
venstein DA1 - Nijnsel DA3 8-1
Veteranen: Nijnsel – Stiphout 
Vooruit 5-4

Programma zaterdag 1 oktober:
Veteranen: Mariahout – Nijnsel 
16.30 u.

Programma zondag 2 oktober:
Mariahout 1 - Nijnsel 1 14:30 u, 
Nijnsel 2 - Boekel Sport 3 12:00 u, 
Ollandia 2 -Nijnsel 3        11:00 u,
Nijnsel 4 - ASV’33 4         12:00u, 
Nijnsel 5 - Rhode 9           10:00u, 
Blauw Geel’38 16 - Nijnsel 6 10:00u.
VOW DA1  - Nijnsel DA1 11:30u, 
ASV’33 DA1 - Nijnsel DA2  10:00u,
Nijnsel DA3 - Margriet DA1 10:00 u.

Voor de laatste informatie kunt u 
natuurlijk altijd de website www.
vvnijnsel.nl raadplegen

Jeugd 
Uitslagen zat 24/9:
Nijnsel A1 - Mariahout A1  5-2
ELI A2 - Nijnsel A2  1-4
Boekel Sport B2 - Nijnsel B1  3-4
Nijnsel C1 - Rhode C2  4-3
VOW D1 - Nijnsel D1  3-8
Blauw Geel’38  E5 - Nijnsel E1  1-9
Nijnsel E2 - Ollandia E2G  5-2
Erp F3 - Nijnsel F1  5-0
Nijnsel F2 - Gemert F9 10 -4

Programma 28/9:
Estria MB1 - Nijnsel MB1  19:00u

Programma 1/10:
ELI A1 - Nijnsel A1  14:30u
Nijnsel A2 - Blauw Geel’38 A4  14:30u
Nijnsel B1 - Venhorst B1  12:45u
Handel C1 - Nijnsel C1  12:30u
Nijnsel D1 - Stiphout Vooruit D2G  
11:30u
Sparta’25 D4 -Nijnsel D2  11:30u
Nijnsel E1 - SCMH E1  10:00u
Erp E4 - Nijnsel E2  9:15u
Nijnsel F1 - MULO F4  10:00u
VOW F3 - Nijnsel F2          10:30u
Juliana Mill MB1 – Nijnsel MB1  
14:30u

Rooise Zaalvoetbal 
Competitie
 
Programma vrij 30/09 1:
Rewi / Heidehof – Wapen van 
Eerschot 9.30u
ENVO Installatietechniek – Innop-
hase  20.15u
Dorpsherberg/van Driel – Raay-
makers / der Kinderen 21.00u
’t Stroatje / v.d. Zanden onroe-
rend goed – HNM Finance  21.45u
Programma ma 03/10:
De Kaaskeizer / van Schijndel 
metselwerken – Kusters Tegelwer-
ken 21.00u
Www.twinscooking.nl – Bart 
Klerkx Hoveniers 21.45u

Overige sporten

KV Concordia
Uitslagen:
Concordia B1-Spes B1  8-4
Concordia B2-Flash B1             1-7
Conc D1-Spoordonkse Girls D1  3-6
Concordia D2-Korloo D1  5-4
Conc E1-Spoordonkse Girls E1  5-0
Concordia F1-Flash F1  2-3
Programma do 29/09:
Avanti D1-Concordia D2  a18.30 u
Programma zat 1/10:
ODOS B1-Concordia B1  v12.30u
De Korfrakkers F1-Concordia F1  
v 09.15u

KV Boskant 
Concordia
Uitslagen:
Boskant/Concordia 1 – Klimroos 1 7-6
Boskant/Concordia 2 – Prinses 
Irene 2 11-9
Concordia/Boskant 3 – Avanti 3 9-7
Concordia/Boskant 4 – De Peel-
korf 3 4-5
Programma 01-10:
09:30 uur Boskant E1 – Odisco E1
09:30 uur Boskant F1 – Tovido F1
10:45 uur Boskant D2 – Odisco D1
10:45 uur Boskant B2 – Odisco B1
12:00 uur Boskant  B1 – Altior B1
Programma 02-10:
10:30 uur Concordia/Boskant 4 – 
Flamingo’s 3
10:30 uur Boskant/Concordia 2 – 
BMC 2
11:00 uur Concordia/Boskant 3 – 
ZIGO 2
13:00 uur Boskant/Concordia – 
ZIGO 1

KV Odisco
Uitslagen: 
20/9 Odisco D1 - Spoordonkse 
Girls D1  0 - 3 
21/9 Corridor 5 - Odisco 2  6 - 18 
24/9 Odisco B1 - Avanti (S) B2  5 - 2 
Odisco D1 - Rosolo D3  1 - 8 
Odisco E1 - De Korfrakkers E2  0 - 13 
25/9 Omhoog 1 - Odisco 1  7 - 8 
Programma zat 1/10: 
Boskant B2 - Odisco B1  10.45u 
Boskant D1 - Odisco D1  10.45u 
Boskant E1 - Odisco E1  9.30u 
Programma zon 2/10: 
Odisco 1 - De Eendracht 1  10.30u 
Programma ma 3/10:  
Odisco D1 - Concordia D1  18.30u

KV Nijnsel
Uitslagen:
Nijnsel 1-Celeritas (S) 2  9-3
EDN ’56 1-Nijnsel 2  6-9
Vessem B1-Nijnsel B1  3-4
Nijnsel C1-RoDeBo C1  0-2
Be Quick C1-Nijnsel C1  3-2
Nijnsel C2-Korloo C1  9-1
De Korfrakkers D3-Nijnsel D1  2-2
Alico E1-Nijnsel E1  0-16
Programma Woe 28/9:
Nijnsel 2-Corridor 5  a19.15u
Zat 1/10
Nijnsel B1-DSV B2  a11.00u
Tovido C1-Nijnsel C1  v10.30u
Nijnsel D1-Rosolo D3  a10.00u
Nijnsel E1-EDN ’56 E2  a9.00u

Zon 2/10: 
Nijnsel 1-Geko 2

BC ROOI 750

Uitslag dd.21 september: 
A-lijn :1.  Jos van Rijbroek-
Vervoort & Harrie van Rijbroek  
64,34  2.Hetty van Geffen & Lieke 

Pieters  59,62  3.Heleen Voets & 
Ineke Wijtzes 58,16  
B-lijn: 1 Maria Broeke & Lin de la 
Parra  57,81  2  B10  Frits Janssen 
& Jan Janssen   56,77  
3 Ria Habraken & Toon Habraken   
55,21 
C-lijn: 1. Will van Rooij & Mieke 
Vugs   58,85  2 Jo Kremers & Har-
rie Kremers   55,21  
3. Marijn van de Akker & Evert 
Vugs   54,17. 

B.C. d’n einder ‘05
 Uitslag 21 september: 
A. Lijn 1. Truus v Heesch-Addie 
Rijkers 62.50 % 2. Joop en Mari-
anne Muller 61.46 % 3. Harrie en 
Mariannne Timmermans 61.30% 
4. Connny v.d.Nieuwenhuizen- 
Ria v Zon 50.00 % 
B Lijn.1.Ardie v. Bakel- Riek v.d. 
Brand 66.03 % 2. Hennie en Wil 
Merkelbach 59.36 % 3. Piet en 
Leny v. Rooy 57.64 % 4. Marie-
Catrien Wielens- Jan.v.d.Velden 
54.86 % . zie ook: 
www.deneinder.nl
 
Bridgeclub J.V.G.
uitslag 21 sept.
1 Mevr. M.v.Schijndel- Hr. 
A.v.Hommel en Hrn. H.v.Genugten- 
H.v.Erp 60,42 % 2 Mevr. 
N.Vervoort- Hr. P.v.Hoof 55,42 % 3 
Dms. A.v.Genugten- W.v.Gerwen-
Dms. N.Lathouwers- Z.Bevers en 
Echtpr. v.d.Vleuten 52,50 %.

BC ’t Koffertje 
Uitslag 26 sept.
A-lijn: 1 Tonnie & Ton van Acht 
73,75%; 2 Leny van de Wall & 
Herman Pauw 61,25%; 3 Jan 
van Rooij & Piet Voss 58,75%; 4 
Nicole van de Berg & Theo van 
Geffen 55,42% B-lijn: 1 Tiny van 
der Steen & Lies Vissers 62,08%; 
2 Corry van der Hamsvoort & 
Jeanne de Kruijf 56,67%; 3 
Elvira Thijssen & Ad van de Laar 
53,75%; 4 Jos van Acht & Ben 
van der Steen 51,67% C-lijn: 1 
Tonny van Acht & Mien van Rooij 
62,92%; 2 Riet Verstappen & Jan 
van der Velden 57,92%; 3 An 
van Erp & Harry van Genugten 
55,00%; 4 Riet van de Laar & Di-
nie van Oorschodt 52,50% D-lijn: 
1 Els van de Heuvel & Bets van 
der Ven 65,00%; 2 Anny & Lena 
van Acht 56,25%; 3 Wil Merkel-
bach & Marcel Janse 55,00%; 4 
Mien van de Velde & Veva van de 
Wiel 53,13%

Beugelclub 
“De Lustige Spelers”   
Uitslagen: 19 sept – 25 sept
Klasse 
1a Leverloy 1 Olland 1 3-2
2 Heeze 1 Olland 2 4-1
2 Loosbroek 3 Olland 3 1-4 
2 Loosbroek 2 Olland 4 2-3
3 Olland 5 Schijndel 3 2-3 
3 Olland 6 Liempde 3 1-4
Competitie-programma:  
26 september – 2 oktober  
aanvang wedstrijden: 20.00 uur 
Klasse  
1a Olland 1 Beek 2 
zaterdag 01-10-11
2 Olland 2 Schijndel 1 
dinsdag 27-09-11
2 Olland 4 Olland 3 
maandag 26-09-11
3 Schijndel 2 Olland 5 
dinsdag 27-09-11
3 Heeze 2 Olland 6 
donderdag 29-09-11

Ollandia

Rhode

VV Boskant

VV Nijnsel

beugelen

bridgen

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

zaalvoetbal



Woensdag 28 september 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   
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MooiRooikrantDe 39Rooi sportief

Ollandia op bezoek bij Ulysses
Net als vorige week is er a.s. zon-
dag voor Ollandia 1 opnieuw een 
uitwedstrijd. Het moet hiervoor 
naar sportpark Den Heuvel aan 
de Nieuwstraat in Megen om daar 
aan te treden tegen Ullysses. 

Deze promovendus is via de na-
competitie in de 5de klasse geko-
men en zal zich dit seizoen graag 

willen handhaven. Het zal zondag 
graag de 1ste punten in eigen huis 
willen houden, terwijl Ollandia na 
het verlies in Keldonk de punten 
graag mee naar huis zal willen ne-
men.  Als Ollandia bovenin mee 
wil doen zal er ook zondag zeker 
alles aan gedaan moeten wor-
den om dit te realiseren, waarbij 
het weer rekent op de steun van 

veel supporters. Hopelijk geeft de 
de 1ste winst van Ollandia 2 ko-
mende zondag een extra stimulans 
om ook tegen Nijnsel een goed re-
sultaat neer te zetten en geeft het 
extra weekje rust de Ollandia Da-
mes ook in en tegen Erp de extra 
energie om de punten mee naar 
huis te nemen.   

voetbal

4-2 overwinning Rhode bij Nooit Gedacht 
Rhode wist zijn derde wedstrijd te-
gen Nooit Gedacht uit Geffen met 
2-4 te winnen. Ondanks een wat 
stroeve start was Rhode over de 
gehele wedstrijd gezien duidelijk 
de betere ploeg en het was dan ook 
een verdiende overwinning. Rhode 
staat nu met 6 punten uit 3 wed-
strijden op de vijfde plaats. Langza-
merhand lijkt er al wat aftekening 
te komen. DESO is titelkandidaat 
nummer 1 en de andere favorieten 
zijn Berghem Sport, Avanti, Erp en 
zeker ook nog Prinses Irene. 

Het was zondag een prachtige 
herfstdag en in het begin kwam 
de wedstrijd wat moeilijk op gang. 
Nooit Gedacht had minder last van 
het fraaie weer, het gebruikte de 
lange bal en was daardoor wat slag-
vaardiger. Er was een eerste kansje 
in de 10e minuut en vervolgens 
werd het in de 15e minuut 1-0. Een 

vrije trap achterin werd via 2 schij-
ven keurig afgewerkt. Rhode werd 
toen wakker geschud en voerde de 
druk via aardige combinaties op. 

In de 23e minuut leverde een 
mooie 1-2 combinatie van Tim Ste-
wart en Teun Latijnhouwers de ge-
lijkmaker op. Vlak voor rust  (43e 
minuut) werd het 1-2. Tim Stewart 
ging naar de achterlijn en zijn voor-
zet werd opnieuw door Teun Latijn-
houwers binnen getikt. In de twee-
de helft ging Rhode goed door. Al 
in de 51e minuut werd het 1-3. Tim 
Stewart werd vastgehouden in het 
strafschopgebied en Bas van Kurin-
gen had geen moeite met de straf-
schop. Een paar minuten later was 
het al weer raak. Daan van Dinten 
werd op avontuur gestuurd en hij 
hield zijn hoofd koel en scoorde 
beheerst 1-4. Rhode werd daarna 
wat slordig en balverlies leverde in 

de 67e minuut een tegentreffer op, 
2-4. Nooit Gedacht kreeg daarna, 
opnieuw door een slordigheid, een 
nieuwe kans, maar die werd geluk-
kig niet benut. Rhode kreeg in de 
89e minuut een tweede strafschop 
toen Teun Latijnhouwers werd ge-
vloerd. Teun wilde zelf het vonnis 
voltrekken, maar de keeper wist dit 
te voorkomen. De laatste kans, in 
blessuretijd, was voor Nooit Ge-
dacht, maar deze werd gemist en 
de marge van 2 bleef op het sco-
rebord. 

Zondag speelt Rhode de derde uit-
wedstrijd op rij. Tegenstander is dan 
Ruwaard uit Oss. Ruwaard is een 
middenmoter met 4 punten uit 3 
wedstrijden. Ook het tweede deed 
het erg goed, in Someren werd een 
fraaie 0-3 overwinning binnen ge-
sleept. Voor meer informatie zie 
ook www.rhode.nl

Duur puntverlies voor Boskant
In de strijd om de bovenste plaat-
sen heeft Boskant even een pas 
op de plaats moeten maken. Cito 
bleek met 1-2 net iets te sterk 
voor de thuisclub. 
  
Boskant startte de wedstrijd zeer 
voortvarend en kwam al binnen de 
minuut op voorsprong toen Pieter 
van de Warenburg balverlies bij de 
bezoekende club resoluut afstrafte 
en de bal na een goede passeeractie 
zuiver voorbij Cito doelman Mark 
Ruitenburg schoof: 1-0. Het was 
het begin van een goede 1e helft 
waarin Boskant duidelijk de betere 
ploeg was en een aantal goede mo-
gelijkheden creëerde om de voor-
sprong te vergroten. Zoals in de 26e 
minuut toen Maikel Merks net een 
teentje tekort kwam bij een voor-
zet van Frank Konings. De grootste 
kans voor rust kreeg Pieter in de 36e 
minuut na een goed genomen vrije 
trap van Edo Brans. Van dichtbij tikte 
hij de bal echter over, mogelijk was 
een kopbal een betere keuze ge-

weest. In de 38e minuut kwam Cito 
pas voor de eerste keer gevaarlijk in 
de buurt van het Boskant doel; een 
schuiver richting benedenhoek werd 
door Erwin Brouwers op de juiste 
snelheid ingeschat. Net voor rust 
leverde een goede actie van Maikel 
over rechts kansjes op voor Maarten 
vd Linden en Frank vd Heijden, maar 
hun inzet strandde telkens weer op 
de Cito verdediging.

Na rust werd het een geheel an-
dere wedstrijd. Cito liet de bal veel 
beter rondgaan, was agressiever in 
de duels en nam duidelijk het heft 
meer in handen. Boskant daarente-
gen was geen schim meer van de 
ploeg voor rust en kon, mede door 
het veelvuldig hanteren van “de 
lange bal”, niet echt onder de druk 
van de tegenstander uitkomen. Na 
een aantal nipte reddingen aan 
Boskant zijde kwam in de 63e mi-
nuut de gelijkmaker op het score-
bord. Een corner werd voorbij de 2e 
paal door Ibrahim Cobael voor het 

doel gekopt waar Rob Konings het 
laatste zetje kon geven: 1-1. In de 
73e minuut was het weer bijna raak 
uit een corner. Erwin kon de bal 
echter in een uiterste inspanning uit 
de doelmond boksen. Rob Konings 
werd in de 79e minuut matchwin-
naar toen hij een vrije trap vanaf 
zo’n 25 meter strak in de kruising 
schoot en daarmee de eindstand 
van 1-2 op het scorebord bracht. 
Vanzelfsprekend probeerde Bos-
kant in de resterende tijd met man 
en macht minimaal een gelijkspel te 
forceren, maar de bezoekers gaven 
geen krimp, zodat de drie punten 
meegingen naar Oss. Een teleur-
stellend resultaat voor Boskant. 
Volgende week speelt Boskant een 
uitwedstrijd tegen Avesteyn, samen 
met FC Schadewijk koploper na 4 
gespeelde wedstrijden. 

Meer info over voetbalvereniging 
Boskant vindt u op de Boskant site: 
www.vvBoskant.nl 
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2011-2012

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

Rooise Biljartcompetitie
D’n Toel en Boskant zijn het nieu-
we seizoen uitstekend gestart en 
behaalden 88 resp. 82 punten. 
Korte partijen: Carlo Mutsaers 
(’t Pumpke) 28 car. in 10 beur-
ten (moy. 2,8), Albert Kusters (St.
Joris) 36 car. in 12 beurten (moy. 
3), Jan van den Elzen (Boskant) 
30 car. in 12 beurten (moy. 2,5), 
Marcel de Beer (’t Straotje) 24 
car. in 12 beurten (moy. 2), Paul 
Vermeltfoort (’t Pumpke) en Toon 
Lathouwers (Gouden Leeuw) 20 
car. in 12 beurten (moy. 1,66), 
Harrie Toelen (D’n Toel) 30 car. in 
14 beurten (moy. 2,14). Dirk van 
Hastenberg van D’n Toel maakte 
een serie van 20 caramboles.

Uitslagen: Kofferen – ’t Pumpke 
69-71, Boskant – Jachtrust 82-58, 
Gouden  Leeuw – St.Joris 71-69, 
Oud Rooi – ‘t Straotje 72-68, D’n 
Toel – Wellie Winne Welles 88-52, 
Dorpsherberg – Gin Keus 64-76, 
Beurs – Wapen van Eerschot 79-61. 

In ronde 2 waren er hoge scores 
voor St.Joris (83), ’t Straotje (82) 
en de Beurs (81). In de wedstrijd 
St.Joris – Dorpsherberg waren in 
de 7 partijen slecht 99 beurten 
nodig. Korte partijen: Cees van 
Hout 26 car. in 10 beurten (moy. 
2,6), Mari van Esch (St.Joris) 24 
car. in 10 beurten (moy. 2,4), Ad 
van Hastenberg (Gouden Leeuw) 
22 car. in 10 beurten (moy. 2,2), 

Huub Geboers (Kofferen) 20 car. in 
10 beurten (moy. 2), Jan Lathijn-
houwers (Beus) 28 car. in 11 beur-
ten (moy. 2,54), Albert Kusters (St.
Joris) 36 car. in 12 beurten (moy. 
3), Jan van Gorkum (Wellie Win-
ne Welles) 38 car. in 13 beurten 
(moy. 2,92), Peter Kempe (Beurs) 
en Marcel de Laat (St.Joris) 28 car. 
in 13 beurten (moy. 2,15), Ton van 
Alphen (Dorpsherberg) 26 car. in 
13 beurten (moy. 2), Henk van 
Rooij (Wellie Winne Welles) 20 
car. in 13 beurten (moy. 1,53) en 
Noud Pouwels (St.Joris) 28 car. in 
14 beurten (moy. 2). Tiny van de 
Besselaar (Wapen van Eerschot) 
en Rien van der Spank (D’n Toel) 
maakte een hoge serie van 19 

resp. 18 caramboles.

Uitslagen: Gouden Leeuw – ’t 
Straotje 58-82, Oud Rooi – Kof-
feren 66-74, St.Joris – Dorpsher-
berg 83-57, Wapen van Eerschot – 
Jachtrust 60-80, ’t Pumpke – Beurs 
59-81, Wellie Winne Welles – Bos-
kant 72-68, Gin Keus – D’n Toel 
70-70.

Stand: 1 Beurs 160, 2 D’n Toel 
158, 3 St.Joris 152, 4 ’t Straotje 
en Boskant 150, 6 Gin Keus 146, 
7 Kofferen 143, 8 Oud Rooi en 
Jachtrust 138, 10 ’t Pumpke 130, 
11 Gouden Leeuw 129, 12 Wellie 
Winne Welles 124, 13 Dorpsher-
berg en Wapen van Eerschot 121.     

biljarten

Pupil van de Week 
Nijnsel: 
Wim Raaijmakers 

Ik ben Wim Raaijmakers en ben 8 
jaar. Ik ben geboren op 15 januari 
2003. Ik zit op basisschool Sint An-
tonius van Padua in groep 5. Ik was 
pupil van de week bij de wedstrijd 
Nijnsel – Avesteyn op zondag 25 
september. Ik voetbal nu ongeveer 
2 jaar bij VV Nijnsel. En speel nu in 
de F1 en mijn positie is verdediger. 
Ook mijn drie broertjes Frans, Alex 
en Bart voetballen bij VV Nijnsel. 
Mijn favoriete club is Ajax. En mijn 
grote voorbeeld is aanvaller Eto`o 
van de Russische club Anzhi Mak-
hachkala.    

Helpt u ons 
in de strijd 

tegen borstkanker?

 www.exphair.nl

Koop nu de 
JOICO® K-Pak® Color Therapy Reconstructive Styling Oil 
en steun de strijd tegen borstkanker.

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen.

1 op de 8 vrouwen krijgt in haar leven borstkanker.

Dat zijn maar liefst 13.000 vrouwen per jaar!
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Dat zijn maar liefst 13.000 vrouwen per jaar!

Kofferen 3/A,   5492BL St Oedenrode,   Tel: 0413-477829
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U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooirooi.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooirooi.nl

Evenementen

28 september -  1 oktober 
Feestweek “d’n einder” 

12,5 jaar jubileum
Kringloopcentrum “d’n einder” 

29 september
“De eenzaamheid van de priemgetallen” 

Mariendael 

30 september
Mega massale vrouwenavond

Café Oud Rooij 

30 september 
Theaterkoor Rooi: 

Musical ‘Droomhuis’
Boomkwekerij vd Hurk

12 september - 14 oktober
Dubbeltentoonstelling 

Annette Brouwers en Chris He
Cultureel Centrum Mariëndael 

1 oktober
Rooise Golfkampioenschappen

Clubhuis golfclub de Schoot.

1 oktober
Theaterkoor Rooi: 

Musical ‘Droomhuis’
Boomkwekerij vd Hurk 

1 oktober
Indoor dressuurwedstrijd pony’s

Manege de Pijnhorst 

1 oktober
zanger DJ Callimero

Café Oud Rooij 

1 oktober
Dansen in Odendael

Odendael 

1 oktober
Muziek: Peter Hellings/Calimero

Cafe Oud Rooij 

1 oktober
Vrije dansavond danscentrum Cultura

De Vriendschap 

1 oktober
live band Bag on Wheels 

Café Oud Nijnsel 

1 oktober
Tienerdisco The Joy 
De Beckart Nijnsel 

1 oktober
Beauty en The Nerd party 

bij tienerdisco The Joy 
De Beckart

2 oktober 2011
Open dag TV Meierij

Laan van Mariendael 30 a 

2 oktober
Theaterkoor Rooi: 

Musical ‘Droomhuis’
Boomkwekerij vd Hurk 

2 oktober
Tiende Rooise Bromfietstreffen

Markt Sint-Oedenrode 

2 oktober
Open dag Wijngaard 

Domaine Les Damianes
Damianenweg 7 

3 oktober
Accordeon concert 

Slowaakse jongeren
De Ontmoeting, Odendael 

4 oktober
Lezing Yvonne Kroonenberg

Kasteel Henkenshage 

4 oktober
4 Oktober: Dierendag

Kinderboerderij Kienehoeve 

5 oktober
Thema-avond ‘Jongeren en alcohol’ 

De Beckart in Nijnsel. 

7 oktober
Duits bierweekend 

De Werf 

8 oktober
Red Band (Pretband)

Café t’Pumpke 

8 oktober
Vrije dansavond danscentrum Cultura

De Vriendschap 

8 oktober
Duits bierweekend 

De Werf 

9 oktober
Opening Body Result 
Mgr. Bekkersplein 4

12 oktober
“Wij Vrouwen Vieren” 

de Beckart Nijnsel 

14 - 17 oktober
Kermis Boskant

Pastoor Teurlingstaat 

14 oktober
Boskant Kermis - Hollandse avond! 

Feesttent De Vriendschap 

14 - 17 oktober
Boskant Kermis
De Vriendschap 

14 oktober
Rooise Bock (Bier) Festival

Locatie: Cambiance de Kienehoef 

15 oktober
Band: Eternity
Cafe Van Ouds 

15 oktober
Boskant Kermis - You and Me

Feesttent De Vriendschap 

15 oktober
Kinderkledingbeurs in de tent op het 

kermisterrein
Boskant 

16 oktober
Koffieconcert Trio Dame Blanche

De Knoptoren 

16 oktober
Boskant Kermis - touwtrekken

Locatie: Feesttent De Vriendschap 

16 oktober
Speelgoed- en kledingmarkt

 in Meerschot 
Wijkcentrum Meerschot 

aan de Heistraat 22 

17 oktober 
Speed date

Café Oud Rooij 

17 oktober 
Boskant Kermis - matinee
Feesttent De Vriendschap 

18 oktober 2011
Filmclub - Music of the heart

Locatie: Odendael 

19 oktober
KBO najaarsdagtocht

09.30 vertrek vanaf de markt 

19 oktober
Kom jij op 19 oktober naar de 

magische goochelshow
Jan Tinbergenstraat 1 

19 oktober
Roois Biergilde

Locatie: Café Van Ouds 

22 oktober
The Sparkling, 

fresh and exciting Jills Party 
Café t’Pumpke

23 oktober
Open Rooise Cross- en 

Trimcompetitie 
Park Kienehoef 

23 oktober
Live muziek

Cafe Oud Rooij 

28 oktober 
Halloween Party
Cafe Oud Rooij 

28 oktober
Ouderavond De Werf

De Werf 

29 oktober
Helloween Party
Café Oud Rooij 

29 oktober
Blaasmuziek Plus

Zalencentrum ‘t Leeuwke 

29 oktober
Hard Case (Rockcover band)

Café t’Pumpke 
 

2 november
Speed date

Café Oud Rooij 

2 november
Herfstwandeling in het beekdal

Vertrek is om 9.00 uur  
markt te Sint-Oedenrode 

5 november 
Kookdemo Huijberts Keukens

Huijberts Keukens 

5 november
Kind Ouder tennis toernooi 

Sportpark de Kienehoef 

5 november
Dansen in Odendael

Odendael 

6 november
Live muziek: Rogue

Cafe oud Rooij 

9 november
Lezing “Gezond Lopen” 

de Beckart Nijnsel 

11/12/13 November 
Pre apres ski weekend

Café t’Pumpke 

12 november
Band: 100% Katoen

Cafe Van Ouds 




