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Folders deze week:

De Nachtegaal
Roxs elektro

Verhagen schilderwerken

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Aankoop van al 
uw metalen!

www.vanraakmetaalrecycling.nl

Fabrieksweg 21 Best
Tel. 0499 - 700207
Open ma t/m za (zie site)

ook particulier!

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

NIEUW BIJ SAVOHS: 

VIA WWW.SAVOHS.NL

ONLINE 
RESERVEREN 

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl

Industrieweg 27a, t 0413 - 763 926
vanacht-interieurspuiterij.nl

DAAR KLEUR
JE VAN OP!

INDUSTRIEEL & MACHINE

KANTOOR & WINKEL

MEUBEL & INTERIEUR

KEUKEN & KLEUR

Kinderen profi teren van gulle giften kringloopcentrum 
Voor kringloopcentrum d’n einder 
is één van de belangrijkste doelstel-
lingen om ieder jaar een deel van de 
opbrengst te schenken aan goede 
doelen. Ook dit jaar is er weer een 
bedrag van 7500 euro uitgetrokken 
om te verdelen. Vorige week dins-
dag – tijdens de Algemene Vrijwil-
ligersavond - vond de uitreiking van 
de cheques plaats in het thuishonk. 
Wat opviel was dat vooral kinderen 
gaan profiteren van de gulle giften.

Alle geselecteerde goede doelen zet-
ten zich namelijk – in welke vorm dan 
ook – in voor kinderen. Drie van de 
zeven organisaties kwamen uit Sint-
Oedenrode. Sanne van Kaathoven 
nam een cheque in ontvangst na-
mens de Odaschool. De school is al 
maanden bezig met het opknappen 
van het speelterrein. Daarom kan het 
wel een extra centje gebruiken. Frank 
van den Brand en Wieteke van den 
Burgt waren aanwezig om namens 
het Sinterklaascomité de vrijwilligers 
te bedanken voor het gebaar. 

» lees verder op pag. 3

Alle vertegenwoordigers van meerdere goede doelen namen de cheques in ontvangst.

Blaasmuziek Plus ook in de 
Beckart ouderwets gezellig

Blaasmuziek Plus, het jaarlijkse 
concert voor de trouwste fans van 
blaaskapel Tiona was zaterdag-
avond voor het eerst, na veertien 
jaar in 't Leeuwke te zijn geweest, in 
de Beckart. Dat was voor zowel de 
fans als de kapel even wennen. Na 
de verkoop van 't Leeuwke eerder 
dit jaar moest de Nijnselse blaas-
kapel op zoek naar een nieuwe zaal 
voor haar optreden. Die nieuwe zaal 
werd gevonden in het Nijnselse ge-
meenschapshuis 'de Beckart'.

De laatste zaterdag van oktober staat 
bij de fans van Tiona al jaren in de 
agenda als bezet genoteerd. Dan is 
het namelijk Blaasmuziek Plus, het 

concert dat de Nijnselse blaaskapel 
Tiona elk jaar voor de Tionavrien-
den geeft. “De afgelopen veertien 
jaar was Blaasmuziek Plus altijd in 't 
Leeuwke, maar dit jaar zijn we voor 
het eerst in de Beckart”, vertelt or-
kestleider Jos van Heesch. “Het is hier 
compleet anders dan in het Leeuw-
ke. Dat merkten we vanmiddag al 
met het plaatsen van de tafels. Bij 't 
Leeuwke wisten we precies hoe alles 
moest staan, maar hier in de Beckart 
was het toch even passen en meten”.

Even wennen
“De zaal in de Beckart is wel wat klei-
ner dan dat we in 't Leeuwke gewend 
waren”, zo vervolgt Van Heesch. 
“Maar dat wil niet zeggen dat we 
hier ontevreden zijn, integendeel. De 
akoestiek is hier geweldig, we hebben 
het orkest zelfs op vier niveau's kun-
nen zetten. Dat lukte in 't Leeuwke 
niet omdat het daar niet hoog genoeg 
was. In 't Leeuwke moesten we ook 
rekening houden met de pilaren en dat 
hoeven we hier ook niet. Maar daar 
staat dan weer tegenover dat er in 't 
Leeuwke meer mensen binnen kon-
den, maar als het er om gaat kunnen 
onze fans ook hier allemaal binnen”.

» lees verder op pag. 28

Gitaarclub Antonio maakt doorstart

Een half jaar lang bleven de man-
dolines opgeborgen. De gitaren 
lagen verlaten in de kast. Na het 
afscheidsconcert van gitaarclub An-
tonio – afgelopen januari - raakten 
de leden hun instrument amper nog 

aan. Tot ze het begonnen te missen; 
de muziek, maar vooral ook elkaar. 
Ongeveer de helft van de club werkt 
nu aan een comeback. 

» lees verder op pag. 15

kom langs op donderdag 30 of 
vrijdag 31 oktober

Zie pag. 4

Heuvel 18 Sint-Oedenrode | www.huiskensoptiek.nl

Mooi
voor vrouwen
Zie pag. 27

Mooi
Interieur&

Zie pag. 32

Film: tv meierij

Film: tv meierij
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster
Marianne Ketelaars

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

Naam nieuwe gemeente 
op 4 november openbaar
De naam voor de nieuwe gemeen-
te die ontstaat na het samengaan 
van Schijndel, Sint-Oedenrode en 
Veghel wordt op dinsdag 4 novem-
ber om 17.00 uur bekend gemaakt. 
Dit in het stadhuis van Veghel 
aan het Stadhuisplein 1 door de 
voorzitter van de stuurgroep en 
burgemeester van Schijndel Jetty 
Eugster.

Winnende naam
Inwoners van de drie fusiege-
meenten hebben tussen maandag 
6 oktober en vrijdag 17 oktober 
digitaal en via een stemformulier 
hun stem kunnen uitbrengen op 
één van de drie mogelijke gemeen-

tenamen: Koevering, Meierijstad 
en Land van Rode (in willekeurige 
volgorde). Deze drie namen zijn 
door de naamgevingscommissie 
onder voorzitterschap van René 
Bastiaanse (directeur van het Bra-
bants Historisch Informatiecen-
trum) gekozen uit circa 600 inzen-
dingen van inwoners van de drie 
gemeenten. De winnende naam 
wordt op donderdag 27 november 
definitief vastgesteld door de ge-
zamenlijke gemeenteraden van de 
drie gemeenten. Ook het concept-
herindelingsontwerp en de visie op 
de nieuwe gemeente worden die 
dag vastgesteld.

Kosteloos incasseren 
van geldvorderingen

Bosseweg 1 5682 BA Best
(0)499 82 02 08  
info@bestlaw.nl   
www.bestlawincasso.nl

Voorronde Groot Roois Dictee

De voorronde van het Groot Roois 
Dictee geeft u de gelegenheid om 
alvast te oefenen met de spelling 
van moeilijke woorden. Wilt u we-
ten hoe u het ervan af brengt, stuur 
dan uw antwoorden naar taalwerk-
plaats.rooi@gmail.com (of doe een 
briefje in de bus bij Markt 22A). U 
krijgt altijd een reactie.

In deze groepjes van vier woorden 
is er steeds maar één goed gespeld. 
Welk woord is dat?

Groot-Brittannië
centraal-Aziatisch
Zuid-afrikaans
Anti-Amerikaans

doof-stom
E.colibacteriën
placebo-effect
coma-patiënt

gebridged
athletiekpiste
Scrabblen
polsstoksspringen

bioindustrie
qualiteit
exploitant
middle-of-nowhere

stacato
berberis
bouilon
marrathon

In deze zinnen zitten alles bij el-
kaar zo'n 35 fouten. Soms zijn het 
spelfouten, soms is er een woord 
vergeten of is het verkeerde woord 
of vervoeging gebruikt. Haalt u de 
meeste fouten eruit?

1. De ijzenwekkende woedeuitbar-
stingen van de taikwondo-speler, 
waarbij allerlei paraphernalia uit zijn 
echtgenote's bouddoir de ongelu-
kigen in zijn nabijheid om de oren 
vlogen, leiden tenslotte tot een 
aanval van hypertentie waaraan de 
met weinig dissiplinaire aanleg ge-
zegende topsporter vroeg-tijdig zou 
overlijden. 

2. De elokwentietests en ontgroe-
ningrituelen die vooraf gaan aan 
een inaguratie in het studenten-
korps leiden regelmatig tot bijna 
ongelukken; heftige disputten en 
scheer onmogelijke opdrachten die 
de groentjes moeten afleggen, drij-
ven meningeen tot uiterlijke wan-
hoop. 

3. De carnavalesque etiquete is 
niet-Noordbrabanders, die in grote 
getalen op het door-en-door Zui-
delijke feest af komen, te enenmale 
vreemd, waardoor Adonis wanende 
in en inlelijke vijftig-plussers licht-
voetige nymfen najagen in de mis-
plaaste idee dat zij apetijtelijk zijn.

Hand in hand zijn wij gegaan, tot aan de drempel 
Moegestreden, door onze liefde omringd,  
ben je van mij heengegaan 

 
Dankbaar voor alles wat hij voor ons geweest is  
en altijd zal blijven, geven wij met droefheid  

kennis van het overlijden 
van mijn man, ons pap en schoonvader  

 

Jan van der Schoot 
∗ 20 december 1949                  † 27 oktober 2014  

echtgenoot van  
 

Dinie van der Schoot – de Bresser 
 
  
 Jannie en Martijn 
 
 Ellen 
 
 Frank  
 Tommie  
 
Hoogstraat 58 
5492 VW Sint-Oedenrode 
 
De uitvaartdienst zal worden gehouden op  
zaterdag 1 november om 10.30 uur in de H. Martinuskerk  
van de H. Odaparochie, Kerkplein te Sint-Oedenrode  
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het kerkhof  
van de H. Rita te Boskant.   
Ons pap is opgebaard in Rouwcentrum Kuis, Sluisplein 58  
te Sint-Oedenrode. U kunt van hem afscheid nemen  
vrijdag 31 oktober tussen 19.00 en 19.30 uur. 

Heel veel sterkte 
in deze moeilijke tijd

Soms is er zoveel 
wat we voelen, 

maar zo weinig wat 
we kunnen zeggen

Steun betuigen via 
www.rooisefamilieberichten.nl

DeMooiRooiKrant biedt u iets unieks. 
Wilt u uw steun betuigen 

aan de familie van een overledene? 
Dan kunt u een reactie plaatsen 

onder het rouwbericht op 
www.rooisefamilieberichten.nl.

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

www.tuincentrumbrekelmans.nl

1 NOVEMBER

ALLERHEILIGEN 
2 NOVEMBER

ALLERZIELEN
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Markt 14, 5492 AB Sint-Oedenrode
Openingstijden: DI.WO.DO. 9.30-18.00
VR. 09.30-21.00 | ZA. 09.00-17.00 UUR

Alle Hugo Boss 
kostuums

Meyer broek antraciet, 
blauw, bruin

John Miller Shirt € 99.95, wit, lichtblauw, 
donkerblauw  

Washed V neck.100% super fi ne merino van € 109.95 
jeans blauw, antraciet, donker blauw

Tommy Hilfi ger chino van € 129.95 
grijs, bordeaux, cognac, blue

Vest 100% fi ne merino 
van € 129.95 jeans blauw,
bruin, donker blauw

Sportieve Blazer donker 
blauw en jeans blauw 
van € 229.95 

Shirt Tommy Hilfi ger van € 99.95 
diverse designs

€ 100 korting

voor € 99.95      voor € 99.95      voor € 179.95      voor € 79.95                

2 stuks € 159.95 2 voor € 149.95 voor € 79.95

Actie geldig t/m 8 november. Zolang de voorraad strekt. 
Niet geldig i.c.m. andere acties

Tot Kerst iedere zondag open 
van 12.00 tot 17.00 uur

Gratis apfelstrüdel*

bij aankoop van koffie of thee

* Geldig tegen inlevering van de 
advertentie bij Intratuin Veghel 
t/m zaterdag 14 november 2014. 
Maximaal 1 per klant.

Intratuin Veghel Heuvel 11, 0413-350816. 
Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

vervolg voorpagina

Kinderen profi teren van gulle giften kringloopcentrum 

“We gaan het geld onder andere ge-
bruiken om te investeren in nieuwe 
Pietenpakken. Die worden goed on-
derhouden, maar gaan al dertig (!) 
jaar mee, dus hier en daar komen wat 
gaten tevoorschijn”, onderbouwde 
Frank waar het geld naar toe gaat. 
Nijnselnaar Bert Verbakel liet ook mer-
ken zeer verguld te zijn met een che-
que voor het Kinderbakproject Hoeve 
Strobol. Alweer twee jaar krijgen ba-
sisschoolkinderen bij Bert en Annie 
Verbakel uitleg over het (nostalgisch) 
bakken van brood. Daarbij komen 
kosten om de hoek kijken. Een gift 
van d’n einder viel dan ook in goede 
aarde.

De overige projecten die een geld-
som ontvingen kwamen van buiten 
Sint-Oedenrode. Stichting Ride4Kids, 
Stichting Albanië comité Huizen en 
Friesland, Projecten Nieuw Guinea 
en Stichting Bewa Ghana. De eerst-
genoemde stichting doneert geld aan 
veelbelovende wetenschappelijke on-
derzoeken, die moeten leiden tot het 
verbeteren van de kwaliteit van leven 
van kinderen met een energiestofwis-
selingsziekte of tot het ontwikkelen 
van een medicijn. Stichting Albanië 
comité zorgt er met een financieel 
adoptieplan voor dat kinderen in de 
bergen van Albanië een betere toe-
komst hebben. De paters Augustijnen 

uit Eindhoven helpen mee aan Projec-
ten Nieuw Guinea. Dit initiatief ver-
zamelt geld voor internaten in Papua: 
geld voor voeding, kleding, onder-
houd en onderwijs. De laatstgenome-
de stichting, Stichting Bewa Ghana uit 
Boxtel, biedt ontwikkelingshulp in het 
Afrikaanse land in de meest brede zin 
van het woord. Het biedt ondersteu-
ning van activiteiten die zich richten 
op onderwijs, het bevorderen van de 
sociaaleconomische ontwikkeling van 
(wees)kinderen en jong volwassenen. 

sanne van Kaathoven sprak namens 
de odaschool de zaal toe.

Frank van den brand juichte bij het 
zien van het bedrag

ook bert verbakel kreeg een 
waardebon van de voorzitter van 
d’n einder, Jan verhoeven.

Vanaf 2 november is 
Jumbo aan de Pieter Chris-
tiaanstraat iedere zondag 
open van 11.00 tot 18.00 
uur.

Hallo lekker
lang winkelen!

Gratis parkeren!

Openingstijden
Maandag 08.00 - 21.00 uur
Dinsdag 08.00 - 21.00 uur
Woensdag 08.00 - 21.00 uur
Donderdag 08.00 - 21.00 uur
Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 21.00 uur
Zondag 11.00 - 18.00 uur

 St. Oedenrode:  Pieter Christiaanstraat 11               

biobest-theater.nl
Uw best(s)e bioscoop - Stationsstraat 19 - Best

Voor programma en gratis reserveren ga naar

www.biobest-theater.nl

Speelweek van wo 29/10  t/m wo 05/11/2014
Wonderbroeders  (7,50) vr./ za. 19:15, zo. 18:00, Pak van mijn hart  (€ 7,50) vr./za. 21:30, zo. 20:15, 

ma. 20:00, (wo. 5 nov,) 20:00, Dummie de Mummie (€ 6,50) (wo. 29 okt.) 15:45, vr. 16:30, za./zo 
15:30, (wo. 5 nov.) 15:45, Maya de Bij Eerste vlucht 2D NL(6,50) za./zo. 11:15, 

De Club van Sinterklaas & het Pratende Paard (€ 6,50) (Wo. 29 okt.) 14:00  za./zo. 13:15 
(wo. 5 nov.) 13:45

Specials: Ladies Night: Pak van mijn hart (€ 13,50) wo. 29 okt. Do. 30 okt. 20:00 (wo. 29 okt. 
Uitverkocht) Biobest 50+ La Tendresse (€ 6,-) do./vr. 14:00

PRIJZEN : p.p. basis zaal, balkon + € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 
Gratis koffie/thee bij biobest 50+

 

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Politieke bijeenkomsten

Openbaar fractieberaad CDA
Op dinsdag 4 november houdt de CDA-fractie een open-
baar fractieberaad over de raadsvergadering van donder-
dag 6 november in lokaal 2, van Mariëndael, Laan van 
Henkeshage 2 te Sint-Oedenrode. Iedereen is van harte 
welkom en kan ook actuele onderwerpen inbrengen.

Als Pools uw moedertaal is
Welzijn De Meierij biedt in 12 lessen een taalcursus Ne-
derlands voor Polen.  Wilt u zich verstaanbaar kunnen ma-
ken bij de dokter, op uw werk, in de winkel, in de buurt, 
op de school van uw kinderen of in het verkeer? Dan biedt 
Welzijn De Meierij u hiervoor de mogelijkheid door mid-
del van een taalcursus Nederlands. 

Deze taalcursus is bedoeld voor mensen afkomstig uit Po-
len, die nog niet zo lang in Nederland zijn en die graag snel 
een gesprek willen kunnen voeren. 
Via alledaagse teksten wordt geprobeerd uw woorden-
schat op een redelijk peil te brengen. De grootste aandacht 
gaat uit naar het spreken en het oefenen van gesprekken. 
Je maakt ook kennis met de gewoontes in de Nederlandse 
maatschappij. 
De cursus start op woensdagavond 5 november en is van 20.00 
tot 21.30 uur bij Welzijn De Meierij, Steeg 9f in Schijndel. Voor 
informatie over de cursus en over de deelnamekosten en om 
u aan te melden neemt u contact op met Welzijn De Meierij, 
Steeg 9f in Schijndel, telefoon 073 – 544 14 00. 
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Heuvel 18 Sint-Oedenrode | www.huiskensoptiek.nl

‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…’
OOgmeting 3.0 bij Huiskens Optiek en HOren
Wie vroeger naar zijn opticien ging, kreeg een 
vrij eenvoudige oogmeting. je had een min- 
of een plus-afwijking en dat was het wel zo’n 
beetje. Later kwamen daar cilinder en prisma 
bij. een grote stap voorwaarts. Zeg maar 
oogmeting 2.0.

Oogmeting 3.0
Dankzij de DNEye scanner zijn we nu toe aan 
een derde stap in deze ontwikkeling. ‘Met dit 
oogmeetapparaat meten we zeker 25x nauwkeu-
riger,’ vertelt Roel Huiskens. ‘Tot op heden kon 
een goede opticien drie oogfouten corrigeren. 
Dankzij de DNeye scanner, corrigeren we er nu 
achttien. Een enorme stap vooruit. Over tien jaar 
staat dit apparaat bij alle opticiens. En wij heb-
ben hem nu alvast.’

HD-glazen
De uitkomst van de scan maakt een compleet 
nieuwe generatie glazen mogelijk. Huiskens 
vergelijkt het met de ontwikkeling van beeld-
schermen. ‘Dankzij nieuwe technieken leggen 
fotocamera’s meer details vast en worden beeld-
schermen steeds scherper. Deze glazen doen 
hetzelfde. Ze geven meer details, meer kleur en 
meer contrast weer; niet alleen overdag, maar 
ook tijdens de schemering en ‘s nachts.’

nachtblindheid
‘Veel mensen komen 
bij me omdat 
ze denken 

dat ze nachtblind zijn,’ vervolgt de opticien. In 
werkelijkheid is hun oogafwijking ’s nachts en 
tijdens de schemer anders dan overdag. Hier-
door zien ze ’s nachts minder goed met de bril 
waarmee ze overdag prima zien. Dit verschil 
heeft te maken met de pupil, die ’s nachts groter 
is. De DNEye scanner bootst verschillende 
lichtomstandigheden na en meet vervolgens 
de exacte afwijking bij diverse pupilgroottes. Zo 
heb je altijd optimaal zicht: overdag, tijdens de 
schemer en ’s nachts.’ 

gratis Dneye scan
De extra meetgegevens leveren niet voor iedere 
brildrager evenveel winst op. Ook is het geen 
wondermiddel tegen de gevolgen van glaucoom 
of staar. Het zijn vooral mensen met een cilinder 
die er veel van zullen merken. De oogmeting 
met de DNeye scanner is daarom gratis. ‘We 
willen iedereen van harte uitnodigen om langs 
te komen in de winkel voor een oogmeting,’ zegt 
de eigenaar. ‘We analyseren de scherpteafwijking 
voor verschillende gebieden van de pupillen. We 
bekijken de afwijking bij daglicht, schemering en 
in het donker. En we berekenen de stand van de 
lens, tijdens het lezen.’

meer informatie? 
www.dneye.nl
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Huiskens Optiek & Horen
Heuvel 18 5492 AD Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-472720
info@huiskensoptiek.nl www.huiskensoptiek.nl 

Openingstijden
Maandag: gesloten
Dinsdag:  09.30 - 18.00
Woensdag:  09.30 - 18.00
Donderdag:  09.30 - 18.00
Vrijdag:  09.30 - 21.00
Zaterdag:  09.30 - 17.00
Zondag:   gesloten

Wilt u ook een meting met de 
DNEye® scanner ervaren?
Bel voor een afspraak voor een gratis 
oogmeting!

eXCLusieF in sint OeDenrODe!
kOm LAngs Op DOnDerDAg 30 
OF VrijDAg 31 OktOber 

Expeditie Man bijt hond in Rooise Boeddhatempel

Donderdag 23 oktober parkeerde 
Cyrill de camper van Expeditie Man 
Bijt Hond voor de deur van Rien 
de Koning en Anja Huyberts. Dat 
kwam zo. 

door: hanneke hermes

Tijdens een workshop bij Ingrid 
Vissers van ‘Tekenen is Toveren’ 
maakte iemand Anja  attent op het 
feit dat Man bijt hond op zoek is naar 
mensen die iets bijzonders in de tuin 
hebben.  In een periode van 3 we-
ken trekt Expeditie Man bijt hond 
door Nederland om deze plekken te 
bezoeken. Anja besluit om Rien hier-
voor op te geven; in hun tuin staat 
sinds deze zomer een boeddhatem-
pel. Mogelijk is dit voor andere men-
sen ook interessant denkt Anja. Na 
drie weken komt het eerste bericht: 
de boeddhatempel van Rien komt op 
de app van Expeditie Man bijt hond. 
Kort daarna komt de mededeling dat 
de Expeditie bij hen op bezoek komt. 

De expeditie bestaat uit twee men-
sen en een camper. De mensen zijn 
een man en een vrouw: Cyrill en 
Bep. De camper is 40 jaar oud en 
heeft geen voorzieningen, dus ook 

geen water, toilet, eten of douche. 
Iedere ochtend krijgen Cyrill en Bep 
een bericht met een opdracht. Ze 
weten niet waar ze heengaan of wat 
ze gaan doen. In de loop van de dag 
horen ze nog waar ze gaan eten en 
slapen. Bep en Cyrill kennen elkaar 
niet van vóór de expeditie.
Als Cyrill en Bep donderdag aan-
bellen worden ze welkom geheten 
door Rien en Anja. Bep was meteen 
al heel zenuwachtig zo zag Rien en 
Cyrill laat het over zich heenkomen. 
Als eerste volgt een nadere kennis-

making en daarna interviewt came-
raman Bart boeddhist Rien de Ko-
ning. Rien vertelt over het ontstaan 
van de tempel in zijn tuin. Deze is 
gebouwd door zoons Maikel en 
Roel, terwijl Rien en Anja met va-
kantie waren. Ze hebben zelfs een 
heel ritueel uitgevoerd. Kaarsen op 
de grond en wierook gebrand en 
gemediteerd. Na de vakantie schil-
derden Rien en Anja de tempel in 
speciale kleuren: Tibetaans rood en 
goud. Van binnen is de tempel he-
lemaal door Rien zelf ingericht. Alles 
heeft zo zijn betekenis en waarde. 
Tijdens hun bezoek hebben Bep en 
Cyrill geslapen en gegeten volgens 
de boeddhistische traditie.

Benieuwd naar deze bijzondere plek 
in Rooi? Rien laat dit graag zien aan 
belangstellenden.  Je kunt met Rien 
in contact komen door de app te 
downloaden: Man bijt Hond reisgids. 
Hierin staan foto's en een blog over 
de tempel en een telnr. De tempel is 
alleen te bezichtigen na telefonisch 
afspraak. Het interview met Rien kun 
je hier ook vinden. Heel bijzonder is 
wat Cyrill over zijn ervaringen bij Rien 
en Anja vertelt in een audiofragment.

Foto’s: vincent naus van Fallen Angel photography

Twee dagen Maatschappelijke Stage 
bij DeMooiRooiKrant

Hallo, mijn naam is Nina Janssen. Ik ben 14 jaar, bijna 15. Ik woon in 
Sint-Oedenrode en zit op het Elde College in Schijndel.

Deze herfstvakantie liep ik voor mijn maatschappelijke stage twee dagen 
met DeMooiRooiKrant mee. Ik vind taal en schrijven erg interessant en 
daarom leek mij dit een perfecte stage. Van tevoren wist ik niet wat ik 
kon verwachten: ik had geen idee hoe het eraan toe ging bij de krant. 
Maar na twee dagen stage lopen was dat anders. Het was echt heel leuk 
en boeiend. Ik ging mee naar interviews en mocht stukjes schrijven en 
gegevens invoeren op de computer. Ik ben erachter gekomen dat je als 
journalist heel veel verschillende dingen komt te zien en te weten. Dat 
spreekt me aan, omdat mijn interesse ook breed is. 
Ik weet nog niet wat ik later wil worden. Mijn vader is architect en mijn 
moeder werkt voor provincie Noord-Brabant, maar ik denk niet dat ik de-
zelfde kant op wil gaan als zij. Ik vind talen en geschiedenis interessant, 
maar ook biologie is leuk. Helaas is dat iets totaal anders en heb je daar een 
totaal ander profiel voor nodig. Maar ik maak me er niet te veel zorgen om. 
Ik weet zeker dat ik later iets ga kiezen wat ik heel leuk vind om te doen!
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www.bekkersaccountants.nl

Passie voor cijfers en het verhaal erachter. 
Focus op de toekomst aan de hand van 

actuele cijfers om samen met de 
ondernemer mogelijkheden te zien en deze 

te benutten.
 

Dat is Bekkers Accountants. 
Hart voor onderneming én ondernemer!

Sint-Oedenrode

zangduo Cens, Carine & saskia, timmert aan de weg

Jubileum PromsConcert NJA met 
duo CENS

Saskia van den Broek en Carine 
Staals zijn twee meiden uit Sint-
Oedenrode die al jaren samen zin-
gen en… ook nog eens zussen 
zijn. In 2006 zijn ze begonnen met 
zingen bij Theaterkoorrooi te Sint-
Oedenrode waar zij in diverse mu-
sicals van dit theatergezelschap ge-
zongen en gespeeld hebben. 

Zij hebben aan diverse evenemen-
ten meegedaan zoals Lost in Mu-
sic te Erp en ook zijn ze in diverse 
regionale musicals te zien geweest 
waaronder de musical “Labyrinth” 
van Stage Affairs Veghel. In 2011 
wilden ze graag meer als duo op 
gaan treden en dus repeteren ze we-
kelijks om zo hun repertoire flink uit 
te breiden. Ze hebben bij trouwmis-
sen gezongen en worden regelmatig 
gevraagd op feestjes en bij speciale 

gelegenheden. Samen zingen doen 
ze dan ook het allerliefste!! De songs 
die zij zingen zijn allemaal twee-
stemmig gemaakt door henzelf en 
varieert van Engelstalige nummers 
zoals van John Legend, Adele, Matt 
Simons en Jason Mraz tot Neder-
landstalige nummers als van Claudia 
de Breij, Racoon, Marco Borsato en 
Ruth Jacott. 

Ze vinden het geweldig dat zij ge-
vraagd zijn onderdeel te zijn van 
het prachtige Proms-concert van 
fanfare Nos Jungit Apollo. Ze kijken 
er dan ook naar uit om samen met 
vele anderen deel te nemen aan dit 
Jubileumconcert dat op 9 novem-
ber in Sporthal de Streepen plaats 
zal vinden. Zingen en genieten is 
hun uitgangspunt! Geniet u met ze 
mee?! Koop dan snel een kaartje bij 
één van de verkoopadressen Gerits 
Man en Mode en ’t Paperas. Graag 
tot ziens op 9 november! Zondag-
middag 9 november 14.30 uur is het 
sluitstuk van het jubileumjaar 150 
jaar NJA.

Historische Rooise grenzen met zilveren rand voor 
Harry van Kuijk

Harry van Kuijk is al 34 jaar lid van 
heemkundige kring ‘De Oude Vrij-
heid’. In die jaren heeft hij zich onder 
meer als specialist van historische 
landkaarten verdienstelijk gemaakt. In 
die hoedanigheid hield Harry vorige 
week dinsdag in de Gouden Leeuw een 
presentatie over de historische gren-
zen van Sint-Oedenrode. Ondanks zijn 
goede en gedegen voorbereiding liep 
het toch allemaal anders dan dat Van 
Kuijk zich voor had gesteld. Halverwe-
ge de presentatie werd hij onderbro-
ken door de burgemeester. 

Waarschijnlijk wist bijna iedereen in 
de zaal meer van het programma 
dan Harry van Kuijk zelf. Zijn dochter 
kwam ‘zomaar’ een keer naar een pre-
sentatie van haar vader luisteren. Zijn 
kleindochter was als stagiaire van De-
MooiRooiKrant in de zaal en de andere 
familieleden kwamen wat later naar de 
Gouden Leeuw. Kortom, Harry begon 
nietsvermoedend en vol overgave aan 
zijn verhaal over de historische Rooise 
grenzen.

Het graafschap Rode, zoals dat in de 
zeventiende eeuw kort na de Vrede van 
Münster bestond omvatte een groot 
gebied van het huidige Oost-Brabant. 
Het reikte van Liempde tot Bakel en 
Deurne. Van Veghel strekte het zich uit  
tot aan Tongelre en Lierop. Toch zijn 
dat volgens Van Kuijk niet de grenzen 
van Sint-Oedenrode waar hij van wil 
vertellen. Van Kuijk nam zijn toehoor-

ders mee langs de grenzen van wat nu 
nog de gemeente Sint-Oedenrode is.

Oude Vrijheid, de eerste grens
De wortels van Sint-Oedenrode liggen 
zonder twijfel bij de Heren van Rode. 
Sinds het midden van de elfde eeuw 
komt deze familie in de boeken voor. 
Rondom de Burgt van Rode vestig-
den zich steeds meer mensen. In 1232 
kreeg Rode, zoals de plaats was gaan 
heten, van  Hertog Hendrik stadsrech-
ten. De grens van de Vrijheid Rode was 
daarmee de eerste Rooise grens. 

Het duurde daarna bijna tachtig jaar 
voordat Rode groeide, maar in 1309 
kwam het gebied ten zuidwesten van 
de kern Rode onder het bestuur van 
de Vrijheid Rode. Kort daarna volgden 
Jekschot, de Vresselse- en Schijndelse 
Heide en de Bodem van Elde. Rond die 
tijd was het gebied dat onder de Vrij-
heid Rode viel het grootst. Later zijn 
daar steeds weer gebieden vanaf ge-
snoept door onze buren. Zo ging Eerde 
van Sint-Oedenrode naar Veghel, Ge-
monde ging naar Sint-Michielsgestel en 
het noordelijke deel van de Schijndelse 
Heide ging naar Schijndel.

Penning van verdienste
Precies op het moment dat Van Kuijk 
het echte verhaal over de plaats van 
de Koeveringse Molen in Veghel, 
Schijndel en Sint-Oedenrode wilde 
vertellen werd hij door burgemeester 
Peter Maas onderbroken. “Voor alles 

wat je hier vertelt, heb je veel research 
verricht”, vertelde Maas. “Maar ik 
heb ook samen met verschillende 
mensen gezocht naar de dingen, die 
jij allemaal voor de Rooise gemeen-
schap doet”. Dat die niet moeilijk te 
vinden waren bleek wel uit de lijst die 
de burgervader opsomde: bestuurslid 
van de heemkundige kring; lid van de 
monumentencommissie; kerkwacht 
van de Martinuskerk en initiatiefne-
mer van de plaatsing van de grens-
markering van ‘Paal de Drie-Steen’. 
Toch bleek dat burgemeester Maas 
niet compleet was. “Nou wil ik niet 
gaan zwetsen, maar ik ben ook nog 
jaren lid geweest van het schoolbe-
stuur in Nijnsel”, zo vulde Van Kuijk 
het lijstje aan.

Al die taken die Van Kuijk belangeloos 
voor de Rooise gemeenschap verricht-
te, waren voor het college van burge-
meester en wethouders aanleiding om 
te besluiten om Harry van Kuijk de zil-
veren Penning van Verdienste van de 
gemeente Sint-Oedenrode toe te ken-
nen.

Van Kuijk was zichtbaar verrast en 
vereerd met de complimenten van de 
Rooise gemeenschap. Toch was dat 
voor hem geen reden om zijn presenta-
tie na afloop van het ceremonieel niet 
af te maken. Harry was er immers nog 
steeds van overtuigd dat de mensen 
voor zijn verhaal waren gekomen en 
niets anders dan dat.

harry van Kuijk ontving van burgemeester maas ook een oorkonde.

www.vanhoofreizen.nl
Telefoon (0413) 47 25 45

www.vanhoofreizen.nl
Telefoon (0413) 47 25 45

www.vanhoofreizen.nl
Telefoon (0413) 47 25 45

Busreis op za. 29 november a.s. 

€ 23,00 p.p.

KERSTMARKT
OBERHAUSEN

Film: tv meierij

Hartelijk dank!

Op 26 september hebben we het 
35-jarig bestaan van ons kantoor ge-
vierd. Daarbij hebben we onze nieu-
we naam en huisstijl onthuld en ‘of-
ficieel’ afscheid genomen van Harry 
Bekkers als vennoot.

We prijzen ons gelukkig dat we dit 
samen met vele, vele relaties hebben 
mogen doen. Mede dankzij de grote 
opkomst is deze feestelijke dag er 
voor ons een geworden om nooit te 
vergeten. 
We willen dan ook bij deze iedereen 
hartelijk danken voor de aanwezig-

heid, attenties, bloemen en warme 
woorden. We hebben dit enorm ge-
waardeerd. Mede namens Harry:  be-
dankt!
Inmiddels zijn we alweer gewend aan 
onze nieuwe naam en draagt ons pand 
aan het Bastion trots ons nieuwe logo. 
Natuurlijk mag u van ons verwachten 
dat wij ons met evenveel ‘passie voor 
cijfers en hart voor ondernemer en 
onderneming’ blijven inzetten als we 
de afgelopen 35 jaar hebben gedaan. 
We kijken er naar uit!

lucy bax en twan de louw

advertorial



Woensdag 29 oktober 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe6 
Allerhande ‘dameszaken’ tijdens Kim’s lady event

Vooral de dames konden afgelo-
pen zondag hun hart ophalen, maar 
ook aan mannen en kinderen was 
gedacht. In zalencentrum De Beurs 
verzorgde Modezaak Kimberly’s 
Fashion het modefeest: Kim’s lady 
event. Het doel van de middag was 

een gezellig middagje uit voor ie-
dereen. “We willen vandaag de-
zelfde uitstraling bieden als in de 
winkel: gewoon gezellig, laagdrem-
pelig en knus”, vertelde organisator 
Kimberly van Grinsven. 

Verspreid over de zaal toonden zo’n 
vijftien standhouders allerlei kleding, 
tasjes, schoenen, oorbellen, cosme-
tica, accessoires voor in huis et ce-
tera. Diverse nagelstylistes, kappers 
en cosmeticaspecialisten konden van 
alles vertellen over een goede verzor-
ging van huid en haar. Gasten kon-
den een mini-workshop cosmetica 
bijwonen, informatie vergaren over 
wimperextensies of bijvoorbeeld een 
kennismakingswrap aanschaffen die 
goed bleek voor gezicht en body. Ge-
moedelijk snuffelde het publiek rond 
tussen de kraampjes. “Ik wist niet 
wat ik kon verwachten”, gaf één van 
de standhouders aan, “Het had iets 
drukker mogen zijn, maar het blijft 
toch alsmaar doorstromen.” 

Speciaal voor de kinderen kwamen 
Assepoester en Doornroosje op be-

zoek en uiteraard toonde Kimberly’s 
Fashion de mode van dit moment. 
“Onze stoere Kaj draagt een leuke 
broek met aparte stonewash, bij-
passende bretellen en een stoer 
jongensshirt”, kondigde Kimberly’s 
moeder Jolanda. “Ellen draagt een 
zwarte broek met barok print. Daar-
op draagt ze een eenvoudig topje 
en een mooi suède jasje.” “Ik sta 
liever hier dan op het podium, maar 
ik wilde Kimberly graag helpen”, gaf 
Ellen aan na de modeshow. “Geluk-
kig mochten we zelf aangeven wat 
we graag wilden dragen. In deze 
kleren voel ik me prettig. Die zou ik 
normaal ook zo kunnen dragen.”

Kimberly en haar moeder Jolanda 
konden tevreden terugkijken op het 
lady event. “We hebben een dergelijk 
evenement eerder ook in Oss geor-
ganiseerd, maar dat was kleiner van 
opzet. Sinds Kimberly in de zaak is, 
bloeien de nieuwe ideeën op.” Kijk 
voor meer foto’s op www.mooirooi.nl 

Fairtrade Week 
in de 
Wereldwinkel
Deze week is de achtste editie van 
de Fairtrade Week. Een week lang 
staat alles in het teken van fairtrade 
en wordt Nederland geprikkeld om 
fairtrade producten op de bood-
schappenlijst te zetten.    

Dat is heel eenvoudig, want het assor-
timent fairtrade gecertificeerde pro-
ducten is veelomvattend en makkelijk 
verkrijgbaar met name in de wereld-
winkel. Er zijn tal van mooie artikelen 
te koop, om als cadeau te geven of 
voor prachtige decoratie in Uw huis. 
Alles afkomstig uit vele landen van 
de wereld. Het gaat om originele ca-
deaus en eerlijke levensmiddelen van 
bijv. Mexicaanse koffieboeren, Baline-
se houtsnijders, Thaise keramisten of 
vakkundige zilversmeden. Dat kan zijn 
van eigen bedrijfjes of kleine fabrie-
ken. Alles gebaseerd op eerlijke han-
del, op transparantie en respect. De 
mensen hebben zo kans op een beter 
leven, zonder armoede, kinderarbeid 
en onder goede arbeidsomstandighe-
den. Dit onder het aangaan van een 
duurzame handelsrelatie met respect 
voor mens en milieu en zorgvuldig 
getoetst aan de fairtrade criteria.

advertorial
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mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen

  

 

ROXS 

ROXS 

Borchmolendijk 9, Sint Oedenrode, Tel. 0413472362
 De zaak waar kwaliteit en service hoog in het vaandel staat

PHILIPS 3D LED-TV 40 PFL 9705
102cm Full-HD LED-TV, 400Hz, Ambi-
light Spectra 3, 3D voorbereid, 2 USB 
aansluitingen, NET-TV, Smart TV, uit-
breidbare apps, WIFI ingebouwd, DLNA, 
met internet browser surfen op uw tv.

€1999,-

PHILIPS LED-TV 26 PFL 3405
66cm, HDMI- en 
USB-aansluiting 

Van €449,- voor €369,-

B orchmolendijk  9  |  5492A J Sint- Oedenro de |  T:  0413472362

w w w.elec troworldroxs.nl

In november 

10 % bestedingskorting 

of 5 % contante korting

vraag naar de 
actie-voorwaarden 

in de winkel
WEGENS 
SUCCES 

VERLENGD
Informatie-
avonden

Het Stedelijk College Eindhoven organiseert 2 informatie-
avonden voor leerlingen van groep 8 en hun ouders:

dinsdag 4 november: vwo-havo en (tweetalig) mavo
woensdag 5 november: tweetalig vwo en havo

Terwijl u als ouder informatie krijgt over onze school, de verschillende 
opleidingen en wat ons onderwijs precies inhoudt, maken de leerlingen 
kennis met de docenten en de vakken tijdens minilessen. 
Aanvang op beide avonden: 19.30 uur, gebouw ingang Oudenaardepad.

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2, 5628 WK Eindhoven, telefoon: 040-264 57 77

www.stedelijkcollege.nl

Meteen 

de juiste 

keuze!
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<adres>
<mail>

<Facebook>
<Twitter>

<Pinterest>

op alle

Heuvel 22  Sint-Oedenrode   <tel.> +31(0)413 47 85 88

info@amigos-menswear.nl  <web> www.amigos-menswear.nl

www.facebook.com/amigosmenswear

www.twitter.com/amigosmenswear

www.pinterest.com/amigosmenswear

Bijpassende overhemden?

Vriendenprijsje: 3 stuks voor 99,-

15%

Voor mannen die thuis 

de broek 
aan hebben...

Jeans!
korting!

hele maand november

Voor mannen die thuis 

de broek 
aan hebben...

Een groep vrouwelijke visionairs besprak 
het einde van traditioneel leiderschap

In september 2012 kwamen onder begelei-
ding van Frans van Rooij van Performance 
Consulting twaalf mannelijke visionairs in De 
Knoptoren bij elkaar om te discussiëren over 
toekomstig leiderschap. In oktober van dit jaar 
kwamen deze keer dertien vrouwelijke visio-
nairs op dezelfde plaats bij elkaar. Ook deze 
laatste groep bestond o.a. uit bestuurders, 
ondernemers, directeuren, managers en advi-
seurs uit diverse sectoren, zoals de gezond-
heidszorg, overheid, industrie en zakelijke 
dienstverlening.  

Zij stonden nu niet alleen stil wat toekomstig 
leiderschap voor organisaties gaat inhouden 
maar zij gaven ook aan waar volgens hen de 
verschillen liggen tussen mannelijke en vrouwe-
lijke leiders. 

Toekomstig leiderschap
Een authentieke leider is gericht op het beha-
len van targets. Een bevlogen leider inspireert, 
zet mensen in hun kracht, straalt uit wat ieder 
zou willen zijn. Bij toekomstig leiderschap wordt 
daarbij ervaring belangrijker dan het bezit van 
diploma’s. Leiderschap nieuwe stijl betekent 
ook dat een leider moet delen. Hij of zij moet 
vooral verbinding met anderen zoeken. Je kan 
het als leider niet meer alleen, je dient partner-
ships aan te gaan. 

Verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke 
leiders
Mannen praten vaak over een ‘helicopter view’. 

Hiermee bedoelen zij dat je een totaaloverzicht 
moet krijgen en dient te behouden. De vrouwe-
lijke visionairs spraken over een ‘Giraffe view’: 
weliswaar overzicht hebben en houden maar 
wel met de poten op de grond: weten wat er 
speelt. Andere opvallende verschillen, die ge-
noemd werden, waren dat vrouwen meer op 
hun intuïtie vertrouwen. Mannen gaan auto-
matisch aan de slag, vrouwen gaan van alles 
bedenken. Vrouwen observeren daarbij ook 
anders: als zij denken dat een kind gaat vallen, 
zitten zij als het ware al in de ziekenauto en 
hebben zij daarbij allerlei mogelijke scenario’s 
bedacht. Vrouwen gunnen elkaar echter veel 
minder. Vrouwen praten meer over ‘ik moet’ 
in plaats van ‘ik wil’. Vrouwen zijn weer beter 
in staat om emoties met elkaar te verbinden. 
Vrouwen hebben meer persoonlijke interactie, 
met name op vlakken die niet met het werk te 
maken hebben, waardoor zij van de medewer-
kers meer vertrouwen krijgen.

Visie van elfjarigen
Door deze gesprekken met diverse visionairs is 
het voor het team van Frans van Rooij mogelijk 
om passende adviezen te geven aan organisa-
ties die zich in de sterk veranderende wereld 
moeten aanpassen. Daarbij maakt Frans ook 
gebruik van de visie van elfjarigen: “door met 
deze leeftijdsgroep over de toekomst te praten 
ontstaat er bij ons een helder beeld hoe organi-
saties talenten dienen te werven en vooral kun-
nen behouden!”

55ste AED in Rooi geplaatst

Zaterdag 11 oktober is door Stichting Rooi 
Hartsafe de 55ste AED in Sint-Oedenrode ge-
plaatst. Het levensreddend apparaat hangt aan 
de zijgevel van Kinderbos 14. 

Deze Automatische Externe Defibrillator is per-
manent, d.w.z. 24 uur per dag, voor de omge-
ving beschikbaar. Ook is deze AED aangemeld bij 
hartslagnu.nl en kan, na een SMS-oproep voor 
burgerhulpverleners, opgehaald worden om te 
reanimeren. 
In totaal zijn er nu binnen Rooi 41 van de 55 

AED’s permanent beschikbaar. Volgens gege-
vens van hartslagnu zijn er in onze ambulan-
ceregio per 1000 inwoners 0,67 AED’s die per-
manent via het SMS-systeem inzet baar zijn. 
In Sint-Oedenrode zijn dat er 2,27 AED’s per 
1000 inwoners, dus meer dan zesmaal zoveel. 
Een AED is geen garantie voor het slagen van 
een reanimatie, maar we hebben in Rooi tot nu 
toe wel in 30% van de aangemelde noodgeval-
len met succes kunnen helpen. Ook deze 55ste 
AED zal vanaf nu bijdragen aan een “hartsafer” 
Sint-Oedenrode.  

- All you can eat 
- ma-wo: €23.80p.p.
  do-zo €25.80p.p.
-  volledig aan tafel 

geserveerd
-  Géén tijdslimiet,   

excl. drankjes

- 188 zitplaatsen
-  GRATIS eigen   

parkeerterrein
-  dagelijks geopend 

vanaf 16.30 uur

NIEUW OPEN 
in "het Leeuwke" Nijnsel

Sonseweg 3, 5492 HK Sint-Oedenrode, Tel.: 0413-750811, FB/Lounge8Sushi
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MooiRooikrantDe8 
Rabobank gaat samenwerken met 
VITAM, Toekomst Schoonmaakbedrijven 
en WSD
Rabobank Hart van De Meierij is 
op het gebied van haar catering en 
schoonmaak mantelovereenkomsten 
aangegaan met lokale partijen. Op 
deze wijze geeft de Rabobank invul-
ling aan haar lokale betrokkenheid. 

Na een zorgvuldig aanbestedingspro-
ces, waarbij meerdere lokale bedrijven 
betrokken zijn geweest, is de uiteinde-
lijke keuze gevallen op VITAM  voor de 
catering en Toekomst Schoonmaakbe-
drijven voor de schoonmaak van haar 
kantoren. VITAM heeft op verzoek van 
de Rabobank de samenwerking opge-
zocht met de WSD voor het inzetten 
van personeel. Door op deze manier 
de samenwerking te zoeken met de 
WSD groep bieden de Rabobank, VI-

TAM en Toekomst Schoonmaakbedrij-
ven, mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt een kans om binnen een 
passende werkomgeving aan de slag te 
gaan. 
Directeur Bedrijfsmanagement van Ra-
bobank Hart van De Meierij, Jacqueline 
Heijndijk: ‘‘We zijn blij met de uitkomst 
van deze aanbesteding . Op lokaal 
niveau betekent deze samenwerking 
een win-win situatie voor alle betrok-
ken partijen: WSD, VITAM, Toekomst 
Schoonmaakbedrijven en Rabobank 
natuurlijk. Met deze aanbesteding 
hebben we rekening gehouden met 
onze visie op duurzaam ondernemen 
en geven we invulling aan onze lokale 
betrokkenheid en  onze maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid. 

Expositie Janna van den Einden: 
schilderijen en collages

Tot en met 14 december exposeert 
Janna van den Einden haar werk in 
het Zorgcentrum Odendael onder 
de naam: Schilderen met passie

Janna van den Einden is werkzaam in 
de sport. Schilderen is een van haar 
hobby’s. Zij vertelt over zich zelf: “als 
ik aan het schilderen ben, dan voel 
ik me goed! Ik ben altijd wel crea-
tief bezig geweest en heb het een 
tijdje niet gedaan, doordat ik druk 
was met andere dingen. Maar nu 
heb ik het weer opgepakt. Een keer 
per maand krijg ik les en dit is, be-
halve leerzaam, ook erg gezellig. Ik 
begin gewoon met schilderen en dan 
ontstaat er vanzelf iets. Ik vergeet 
zo mijn omgeving als ik bezig ben. 
Heerlijk… Als ik een tijdje niet schil-
der ga ik het al missen. Ik werk het 
liefste met acrylverf. Ik heb mijn stijl 
al gevonden, daar was ik al snel uit!“

GRANDIOZE VLOOIENMARKT
ZONDAG 2 NOVEMBER VUGHT
Martinihal | Martinilaan 8 | 5262 BR |

 Inl. 0416 530 502 | 09.00 - 16.30 | 
www.deevenementenlijn.nl 

College: fusie democratisch én toekomstbestendig

Er gaat onderhand geen week meer 
voorbij, of er is wel een Rooienaar 
die in het lezersforum van DeMooi-
RooiKrant een pleidooi houdt vóór 
of – vooral - tégen de bestuurlijke 
fusie van Rooi, Schijndel en Veghel. 
De kloof tussen de uitkomst van de 
verkiezingen – vrijwel iedereen stem-
de op een partij die vóór de fusie was 
– en de mening van het uitgebreide 
burgerpanel van DMRK, waar slechts 
13% vóór de fusie was en 44% tégen, 
was aanleiding voor onze redactie om 
daarover om de tafel te gaan met het 
college. In plaats van het beantwoor-
den van vooraf gestelde vragen on-
zerzijds, koos het college een andere 
insteek: ze hielden hun eigen verhaal 
over het waarom van de fusie. 

Burgemeester Peter Maas: “De kiezer 
heeft gesproken, de raad is gemanda-
teerd. Het college werkt in opdracht 
van de gemeenteraad. Dat is onze 
baas, en die beslist uiteindelijk. Dat is 
een democratisch proces pur sang. In 
de toekomstige gemeenteraad hebben 
wij allemaal dezelfde stem, dat staat 
los van de omvang van een gemeente. 
Het opkomstpercentage bij de verkie-
zingen was 53,8%, dat is duidelijk. Een 
ruime meerderheid zegt ‘ga zo door’ 
en heeft daarmee indirect vóór de fu-
sie gestemd. Daarnaast is er naar in-
woners geluisterd in een drietal bijeen-
komsten. Bij de eerste bijeenkomst, de 
inloopbijeenkomst, hadden we op een 
grotere opkomst gehoopt. De twee 
volgende bijeenkomsten vroegen we 
inwoners van de drie gemeenten om 
mee te denken over hoe de nieuwe 
gemeente eruit moet komen te zien.  
Die werden druk bezocht. Heel veel 
inwoners gingen met elkaar in gesprek 
en toonden zich betrokken. Al in 2007 
zijn we na gaan denken over samen-
werking met andere gemeentes, om 
de dienstverlening te optimaliseren. 
Ons verhaal staat los van Plasterk 
(de minister die gemeentes wilde met 
minstens 100.000 inwoners, red.). De 
processen rond de drie decentralisaties 
hebben het proces versterkt. In janu-
ari 2013 stonden we voor de keuze: 
ambtelijke samenwerking, of bestuur-
lijke fusie. Dat laatste is het meest 
toekomstbestendig en biedt meer 
voordelen. Veel mensen hebben het 
nog steeds over ambtelijke fusie. De 
mensen die daarover in de krant hun 
mening hebben gegeven hebben we 
uitgenodigd om op gesprek te komen, 

maar ze zijn nooit geweest!“

Wethouder Jeanne Hendriks: “Op 
grote borden is de fusie steeds toe-
gelicht, ook naar de dorpsraden. Alle 
stappen naar de verkiezingen toe zijn 
gezet in het voortraject. Inderdaad 
hadden we gehoopt op een grotere 
opkomst toen. De verkiezingen op 19 
maart zijn voor ons een toetssteen ge-
weest. Bij alleen ambtelijke samenwer-
king heb je drie kapiteins op één schip. 
Wij zijn ervan overtuigd dat met een 
fusie de democratie het meest is ge-
diend. Door het groter geheel worden 
de risico’s ook kleiner. En wat betreft de 
kerkdorpen: de maatschappelijke ont-
wikkelingen bepalen de leefbaarheid 
veel meer dan het gemeentebestuur. 
Wat in het ene kerkdorp ontwikkeld is, 
kan door andere dorpen worden ge-
bruikt. Ook zijn veel partners van de 
gemeente groter geworden, als voor-
beeld Odendael dat niet zelfstandig 
is maar onderdeel van Brabant-Zorg. 
Om ook met deze partners goed aan 
de slag te gaan, is grotere omvang en 
meer specialisatie binnen het gemeen-
tehuis nodig.”

Wethouder Jan van Burgsteden: “Bij 
de verkiezingen is fusie een thema ge-
weest. De bevolking had gelegenheid 
om te reageren. Dat is democratie. Dat 
vind ik ook het mooie aan democratie. 
Dat er mensen zijn die het anders zou-
den willen zien…dat kan. In Schijndel 
heb ik veel geluiden gehoord in de 
geest van ‘dat moeten we doen’. Over 
de derde partner was wat twijfel. Ook 
daar had iedereen gelegenheid om in 
actie te komen. We hebben daar ook 
de partijen en hun achterban gespro-
ken, die staan er allemaal achter.  Wij 
zien het als een kans, ook om dienst-
verlening op peil te houden al dat zal 
een hele klus worden. In een grotere 
gemeente heb je daarvoor meer kan-
sen, in een kleine gemeente ben je 
kwetsbaarder. De lokaliteit verlies je 
niet als je groter wordt. Rooi zal Rooi 
blijven, want de identiteit wordt door 
de bewoners bepaald. 
Ik snap de zorg van de kerkdorpsbewo-
ners op het gebied van woningbouw. 
Komen er wel woningen bij? Maar de 
vraag is meer ’willen er wel mensen 
wonen?’ wat trouwens geen typisch 
Roois probleem is. Ook belastingen 
is een thema wat leeft. De Provincie 
heeft een scan gemaakt en zegt dat de 
drie gemeentes gezond zijn. Hoewel 

hier in Rooi geen geld tegen de plinten 
omhoog klotst, ziet het er voor Rooi 
in de toekomst goed uit. De financiële 
situatie in Veghel is ook gezond. Dit 
ondanks hun grote grondpositie, dat 
is een risico en daar moeten we wel 
kritisch op zijn. Risico’s samen dragen 
is makkelijker. Belastingen worden ge-
harmoniseerd. OZB, hondenbelasting 
etc. het zal niet veel meer of minder 
worden. Iedere investering moet aan 
de provincie voorgelegd worden. Dat 
moet in overleg met elkaar. We gaan 
trouwen, dus we moéten elkaar wel 
vertrouwen. We zullen samen moeten 
gaan leven, dus dat wordt wennen. Al 
met al denk ik dat het voor een grotere 
gemeente makkelijker wordt om der-
gelijke zaken te regelen. Op Brabants 
en landelijk niveau kunnen we mee 
gaan spelen. We worden uitgenodigd 
aan tafels waar we eerst niet mochten 
komen.”

Wethouder Ad van der Heijden: Bij de 
fusie naar onze nieuwe partij (DGS-
BVT Rooi, red.) heeft de keuze vóór of 
tégen ook gespeeld. Zeker binnen een 
lokale partij, met belangenbehartiging 
en burgerparticipatie van Rooise inwo-
ners, hoog in het vaandel. Uiteindelijk 
waren we vóór, omdat we de moge-
lijkheden van schaalvergroting zagen. 
Ieder dorp houdt zijn eigenheid, met 
behoud van kernwaarden. Wel heb-
ben we bezorgde burgers met vragen 
over de vloer gehad. De ‘frisdenkers’ 
(Rooienaren die hebben meegewerkt 
aan de gemeentelijke visie, red.) heb-
ben in 2005 een SWOT-analyse (ver-
taald: Sterktes, Zwaktes, Kansen en 
Bedreigingen, red.) gemaakt. De be-
dreiging was toen: schaalvergroting. 
Maar in 2012 werd dat juist gezien 
als een sterkte, en als een kans, wat 
dus een totaal andere SWOT analyse 
opleverde. In de geactualiseerde nota 
“De Rooi(s)e draad versterkt, de inte-
grale strategische visie van Sint-Oe-
denrode” wordt ‘samenwerking met 
andere gemeenten juist als een sterk 
argument gezien. Ook bij de frisden-
kers was dat een verschuiving van hun 
mindset.”

Naschrift redactie: met dit verslag zet-
ten wij een punt achter de publicatie 
van ingezonden brieven over dit on-
derwerp. Wij vinden dat iedereen nu 
ruimschoots gelegenheid heeft gehad 
om zijn/haar mening over de fusie via 
ons medium te ventileren.  

‘Rooienaren gaan voor Land van Rode’
Volgende week dinsdag wordt pas 
echt bekend gemaakt wat de nieuwe 
naam van de gemeente gaat worden. 
Land van Rode, Koevering of Meie-
rijstad. Één van die drie namen prijkt 
straks op de nieuwe borden aan de 
gemeentegrens. Het panel van Tip-
MooiRooi is duidelijk. Maar liefst 50% 
gaat voor de naam Land van Rode. 
De komende weken komen er meer 
uitslagen van de TipMooiRooi enquê-
te in de krant. Donderdag wordt nog 
een extra vraag verzonden rondom 
een thema dat volgende week aan 
bod komt in deze krant: rouw. 

Land van Rode (50%)
Koevering (14%)
Meierijstad (11%)
Geen van deze (25%)

Provinciaal lekker eten in kaart!

Hallo 
Brabant
 
Deze week: Italiaanse bol Filet Carpaccio

www.smakelijkbrabant.nl
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Bereiding:

Snijd de italiaanse bollen in. 
Zorg dat ze niet helemaal 
doormidden zijn zodat de 
vulling beter blijft liggen.

Bestrijk de onderzijde van de 
bollen met de verse Filet 
American. Voeg naar smaak 
een snufje zout en/of peper 
toe. Smeer op de bovenzijde 
eventueel wat groene pesto.

Verdeel de rucola over de 4 
italiaanse bollen

Druppel op de sla een beetje 
honing-mosterd dressing. Leg 
hierboven op de komkommer 
schijfjes en daarboven op de 
zongedroogde tomaatjes.

Strooi de pijnboompitjes en de 
parmazaanse kaas over de 
komkommer & tomaat heen.
Maak af met de truffel mayo.

Ingrediënten:

- 150 gr Filet American

- 4 st italiaanse bollen

- pijnboompitjes

- zongedroogde tomaten

- parmazaanse kaas

- 1 zakje rucola sla

- 1 st komkommer

- 1 fles honing mosterd dressing

- 1 fles truffel mayonaise

12:00 100%

Bron: www.biernet.nl/

Volg ons op:

UITSLAG Fusie
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MooiRooikrantDe 9

1

T

Marieke
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Tip 10:
we houwe pas op as ze goan 
sluiten

Zoals je weet krijg ik elk jaar vanuit 
Stichting Papgat de tips aangereikt 
met het verzoek om er mijn interpre-
tatie op los te laten en een verhaaltje 
te schrijven. Dit jaar zijn het heerlijke 
tips en kan ik gerust zeggen dat ik 
ook dit jaar weer van mening ben dat 
ik er bijna uit ben. Elke week weer 
wordt een klein tipje van de sluier op-
gelicht en de geschiedenis heeft mij 
geleerd dat de laatste tips de meeste 
duidelijkheid blijken te bieden.

In Papgat zijn er natuurlijk voldoende 
personen die denken dat zij altijd tot 
het einde van de avond moeten blij-
ven. Zij willen domweg niets missen 
en genieten met hun vrienden, tot de 
laatste klanken van het lied ‘de Hoog-

ste tijd’ van Andre Hazes zijn wegge-
ebd. Sommige mensen noemen het 
ook wel een soort van sociale con-
trole. Zij willen de zekerheid dat de 
vrienden of leden van de vereniging 
al veilig naar huis zijn vertrokken. Er 
is in ons mooie Papgat zelfs een car-
navalsclub die er haar naam aan te 
danken lijkt te heeft. Je kunt je dus 
hardop afvragen of de neven Marijn 
en Mark het komende carnavalssei-
zoen een opvolger gaan krijgen. Ik 
heb er in ieder geval alle vertrouwen 
in dat - mocht het bovenstaande zo 
het geval zijn - dat het nieuwe kop-
pel een schitterende vereniging ach-
ter zich heeft staan die echt pas op 
houden als ze gaan sluiten. 
Maar goed, kijkend naar tip 10 zou 
het hier ook kunnen gaan om men-
sen die werkzaam zijn in de horeca. 
Al jaren gaan in Papgat de namen 
rond van Bernie, Rob, Fred, Wijnand, 
Michael, Edwin, Sander en Ruud. 
Sommige van deze heren zie je terug 
bij de diverse carnavalsactiviteiten zo-
als het Groot Hertogbal en de Pap-
gatse Titelveiling. Waarbij er vooral bij 
dit laatste evenement flink tegenaan 
wordt geklapt. 
Natuurlijk kent elke club of vereni-
ging dit soort types. Kijk eens rond 
in je eigen omgeving en probeer of 
je de 10 tips als puzzelstukjes in el-

kaar kunt schuiven. Heb je een idee 
of mocht je al weten wie het nieuwe 
koppel gaan vormen? Speel dan het 
spel ‘de Jacht op de Prins’, volgens de 
ongeschreven regels mee en vertel je 
oplossing aan niemand anders, maar 
lever deze in bij de voorzitter van de 
Prinskeuzecommissie: Henri van der 
Zanden, Willem-Alexanderstraat 38, 
Sint-Oedenrode maar mailen mag je 
hem natuurlijk ook: 
henryenkitty@gmail.com
En ben jij de eerste die het koppel 
goed heeft geraden, dan word je 
persoonlijk door de nieuwe Prins en 
Heer Adjudant gefeliciteerd en krijgt 
je een overheerlijke fles Papgatwijn 
en natuurlijk de eeuwige roem. De 
afgelopen jaren hebben de Jagers 
van Papgat vaak toegeslagen tijdens 
de laatste weken voor de onthulling. 
Gaat het deze groep jonge carnavals-
vierders ook dit jaar weer lukken om 
de juiste oplossing in te leveren? De 
leden van de Prinskeuzecommissie 
zijn gewaarschuwd en zullen vanaf 
nu nog vaker achterom kijken we-
tende dat de Jagers van Papgat hun 
vizieren opgepoetst hebben en klaar-
liggen om toe te slaan. Wat gaat er 
nog allemaal gebeuren in deze laat-
ste 2 weken voor het Elf-Elf bal.  Alle 
voorgaande tips zijn terug te lezen 
zijn op www.papgat.com

Tip van de Prins

Van Leeuwenhoekweg 7 • 5482 Tk SchijndeL • TeL. 073 549 57 16
WWW.AUTOBEDRIJFVANDENBERK.NL

ALLE MERKEN • VW & AUDI SPECIALIST
onderhoud • reparaTie • apk • in- & Verkoop • airco SerVice • auTo- & ruiTSchade

www.deborgmolen.nl

Wij bieden aan:
  Individuele- en

 gezinsbegeleiding

  Onderzoek en diagnostiek

  Therapie en behandeling

  Coaching en training

  Alternatieve en creatieve
 begeleiding

Volg ons op:

Plaats gratis uw reactie 
op de internetsite 

rooisefamilieberichten.nl 
voor:

· Geboortes
· Felicitaties

Neem een kijkje op 
rooisefamilieberichten.nl

Deze enveloppe met 
waardebonnen wordt 
u aangeboden door de 

Rooise weekmarkt

De markt in Sint-Oedenrode
waar kwaliteit gewoon is

Af te halen 
bij de marktbakker 
op de weekmarkt

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

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

Antwan Kuis

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

www.verkeersschoolschellekens.nl

1e KEER GESLAAGD  
CALVIN WALTMANN

GEFELICITEERD

Collecte Alzheimer 
Nederland
Van 3 t/m 8 november 2014 zal in Sint 
Oedenrode de jaarlijkse collecte van 
Alzheimer Nederland plaatsvinden. 
Wilt U zich inzetten voor de stichting 
en U aanmelden als collectant? Bel 
Marianne van Aert: 0413-473334 of 
Dorothé Vermeltfoort: 0413-479434.
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KRAS TOT 
100% KORTING OP 
EEN TIJDSCHRIFT!

HAAL SNEL EEN GRATIS KRASKAART IN DE WINKEL
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Wij danken familie, vrienden, 
bekenden en personeel van 
De Gouden Leeuw voor de 

prachtige dag! 
Het was geweldig, we hebben 

ervan genoten!

Jo en Pieta van Keulen - van Rooij

Advertentie 12

Geboren
26 oktober 2014

Zusje van Guusje

Trotse ouders René en Monique 
Otjens – van der Heijden

Valstraat 46 | 5491 BK St. Oedenrode

Noa

Donderdag 
30 oktober
prei 
in 
de 
reclame

65

Bedankt
Autobedrijf 

Herman Kraaijvanger
voor het onderhoud aan 

onze bus.

Fam. Renders / 
Groenservice Renders

Rogge 2

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

www.verkeer sschoolsche llekens.nl

1e KEER GESLAAGD  
LONNEKE SAX

GEFELICITEERD

UW ZORG, ONZE BORG
Dé reisverzekering 

voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

Wij geven u een vakkundig, onafhankelijk
en persoonlijk advies voor uw reisverzekering

Ook al is de afdaling
mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
terecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeu ren.

Maar als het gebeurt is het wel zo p rettig dat u 
een be roep kunt doen op uw reisverzekering.

Want daarmee bent u altijd verzeke rd van
persoonlijke en financiële hulp.

Zodat alles snel weer op z’n pootjes te recht komt.

Informeer daa rom voor uw vert rek even bij ons
naar zo’n voo rdelige reisverzekering.

EXCLUSI E F VOOR U!

Verzekeringen - Hypotheken - F inancieringen
S NS  R egio Bank - Makelaa rdij

Vestigingen te St.-Oedenrode, Veghel, Boxtel, Nuenen, Schijndel, Oss

Beek en Donk: Piet van Thielplein 24, 5741 C P  Beek en Donk
Tel. 0492-462783

ww w.vkg roep.nl  beekendonk@vkg roep.nl

assurantie en adviesbureau

van den Heuvel - van Kuringe

 Een nieuwe of
2de hands auto gekocht?

Bereken u premievoordeel op
www.vkgroep.nl

Wilt u alsnog een onafhankelijk, vrijblijvend
en deskundig advies neem dan contact met ons op

Ook voor al uw andere verzekeringen 
helpen wij u graag

UW ZORG, ONZE BORG

Dé reisverzekering voor uw 
wintervakanti e
Bij ons bent u aan het juiste adres. 
Wij geven u een vakkundig, 
onafh ankelijk en persoonlijk advies 
voor uw reisverzekering

Exclusief voor u
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Mooi op  leeftijd
Maandag 10 november, een dag om bij te komen
Op de jaarlijkse Dag van de Man-
telzorg staat u als mantelzorger 
centraal. In Schijndel en Sint-
Oedenrode wordt u een verrassend 
programma geboden. Een dag om 
fijn op adem te komen.

Mantelzorg op zich is een vanzelf-
sprekendheid. Dat doe je gewoon, 
wanneer het op je pad komt. Het 
wordt een probleem, wanneer je 
overbelast raakt. Dan is het goed om 
te weten dat er in Schijndel en Sint-
Oedenrode een Steunpunt Mantel-
zorg is. Dit steunpunt probeert u te 
ondersteunen met adviezen, infor-
matie en bemiddeling van vrijwilligers 
die u kunnen bijstaan. Het Steunpunt 
Mantelzorg werkt nauw samen met 
organisaties en instellingen op het 
gebied van wonen, welzijn, zorg en 

inkomensondersteuning.

De Dag van de Mantelzorg wordt dit 
jaar georganiseerd door het Steunpunt 
Mantelzorg in nauwe samenwerking 
met zorgorganisaties. In Schijndel 
zijn dat Laverhof, Vivent, Dichterbij 
en MEE; in Sint-Oedenrode zijn dat 
BrabantZorg, Pantein, Dichterbij en 
MEE. Schijndelse mantelzorgers kun-
nen deelnemen aan een ochtend- én 
middagprogramma in ’t Spectrum, 
de Schakel, De Vink of het Gasthuis. 
Zij melden zich aan door op te geven 
waar zij ’s morgens vanaf 10.00 uur 
en waar zij ’s middags vanaf 13.30 
uur willen meedoen. Om 12.30 uur 
wordt er op de locatie waar u aan het 
middagprogramma gaat deelnemen 
een fijne lunch aangeboden. Het pro-
gramma blijft een verrassing.

Rooise mantelzorgers kunnen kiezen 
uit drie activiteiten van 13.30 tot 
15.30 uur (bonbons maken in Nijn-
sel, mindfulness in Boskant of beu-
gelen in Olland); vanaf 16.00 uur 
zijn zij welkom in de Ontmoeting in 
Odendael voor een toneelvoorstel-
ling, een stamppottenbuffet (eigen 
bijdrage € 5,00) en de aankondiging 
van het programma van informatie-
bijeenkomsten in 2015.

Hebt u nog geen uitnodiging ont-
vangen? Misschien hebben we uw 
gegevens nog niet. Neem contact op 
en meldt u aan bij Welzijn De Mei-
erij; u kunt bellen (073-5441400) of 
mailen (info@welzijndemeierij.nl).
Reageer wel tijdig, want het aantal 
plaatsen is helaas beperkt. Aanmel-
den kan tot en met 31 oktober.

Wandelen met de KBO
Sint-Oedenrode
Bij KBO Sint Oedenrode is het af-
gelopen jaar een gezellige Wandel-
club  van start gegaan. Er wordt elke 
vrijdagmorgen vanaf 9.30 u gestart 
vanaf Odendael aan de ingang Mei-
erijzijde. Ze wandelen dan ongeveer 
1,5 uur en zijn rond 11.00u weer 
terug waar ze gezellig nog even na-
kletsen en  koffie drinken.

Mocht U zin hebben om ook eens 
mee te lopen  sluit  dan op vrijdag-
morgen aan. Er is altijd iemand die 
de wandeling begeleidt. Ze lopen 
het hele jaar door, zomer en winter.
Ook niet leden van de KBO zijn van 
harte welkom.

Internetcafé Welzijn De Meierij 
Het internetcafé is bedoeld voor 
55-plussers, die het leuk vinden 
om elkaar in een gezellige sfeer 
te ontmoeten en die graag onder 
deskundige begeleiding de gigan-
tische mogelijkheden van Internet 
en e-mail willen leren kennen. Het 
is geen cursus. Onder begeleiding 
en onder het genot van een kopje 
koffie maakt u kennis maken met 
Internet en e-mail. 

Het internetcafé vindt plaats bij 

Welzijn De Meierij ( in ’t Spectrum in 
Schijndel) op woensdagmiddag van 
13.30 tot 15.30 uur. Het gaat steeds 
om 10 bijeenkomsten. Het internet-
café start in november.

Voor informatie over deelname kos-
ten en om u aan te melden voor deel-
name aan het internetcafé neemt u 
contact op met: Welzijn De Meierij, 
Steeg 9 F, 5482 WN Schijndel. U kunt 
ook bellen (073 – 544 14 00) of mai-
len (info@welzijndemeierij.nl). 

advertorial

Meer dan alleen muziek tijdens Seniorendag

De Seniorenkapel Dommelvolk 
maakt muziek, maar zorgt niet al-
leen voor muziek. Dat bewijst het 
ieder jaar als de club de Senioren-
dag organiseert. Dan komt er meer 
voorbij dan muzieknoten alleen. 

Vorige week woensdag was het weer 
zo ver. De grote zaal van Odendael 

was zowel ’s middags als ’s avonds 
tot de nok toe gevuld. Het was er 
beregezellig. Wat wil je als het pro-
gramma zo leuk en uitgebreid is. 
Natuurlijk trad het Seniorenorkest 
als gastheer zelf op, maar naast hen 
beklommen ook duo KrisKras en 
Rooise Bluf het podium. Die klanken 
konden de mensen in de zaal wel 
waarderen. Het geklets van de Son-
se tonpraoter Rob Verschuren kwam 
voorbij als een welkome afwisseling. 
Verschuren is inmiddels een oude 
bekende van de vele bezoekers. De 
laatste jaren doet hij mee aan de Se-
niorendag en iedere keer weer weet 
hij de Rooienaren aan het lachen 
te krijgen. Kijk voor meer foto’s op 
www.mooirooi.nl   De Seniorenkapel Dommelvolk 

maakt muziek, maar zorgt niet al-
leen voor muziek. Dat bewijst het 
ieder jaar als de club de Senioren-
dag organiseert. Dan komt er meer 

Vorige week woensdag was het weer 
zo ver. De grote zaal van Odendael 

dit kan tot 31 december!

Extra schenkingsvrijstelling nog 
benutten? 
Indien u box III vermogen heeft 
dat boven de vrijstelling uitkomt 
betaalt u belasting. Uitgaande van 
een rendement van 4% betaalt u 
circa 1,2% over het meerdere dat 
boven de vrijstelling uitkomt. Te-
vens telt dit meerdere vermogen 
mee als u onverhoopt gebruik 
moet maken van thuiszorg of 
verpleegtehuis. De zogenaamde 
AWBZ bijdrage wordt hierover be-
rekend. Daarnaast dienen uw erf-
genamen wellicht erfbelasting te 
betalen na uw overlijden. 

Het gaat te ver om in dit artikel alle 
mogelijkheden en voor- en nadelen 
te benoemen maar ik wil  toch nog 
graag wijzen op de extra mogelijk-
heid van belastingvrij schenken die 
bestaat tot het einde van dit jaar. 

Velen zijn u al voorgegaan en hebben 
gebruik gemaakt van deze vrijstelling 
om op deze manier belastingvrij ver-
mogen over te hevelen naar kinde-
ren of andere familieleden. Mocht u 
nog twijfelen, nu kan het nog! Wat 

zijn de voorwaarden ook al weer?
Tot 31 december 2014 is het moge-
lijk maximaal € 100.000 belastingvrij 
te schenken aan kinderen of anderen 
mits het bedrag aangewend wordt  
voor de aankoop, verbouwing of 
verbetering van een eigen woning of 
voor de aflossing van de hypotheek. 
Het is zelfs zo dat een belastingvrije 
schenking die dit jaar nog wordt ge-
daan ook nog in de komende twee 
jaar mag worden aangewend voor 
verbouwing of verbetering van de 
woning. Ook een woning in aan-
bouw valt hieronder.

Deze verruiming biedt in de ge-
noemde periode een extra mo-
gelijkheid om (een deel van) uw 
vermogen fiscaalvriendelijk over 
te hevelen naar uw kinderen, maar 
ook naar kleinkinderen, neven, 
nichten etc. 

Lucy Bax-Koenders, 
belastingadviseur bij 
Bekkers Accountants
www.bekkersaccountants.nl

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

Ook voor uw:
- kroon- en brugwerk
- implantaatkronen

Wij beschikken over eigen implantologen en mondhygiënistes
Kronen worden geheel in eigen laboratorium gemaakt. 
Al uw prothetische zorg onder één dak! In samenwerking met 

                            www.tpsintoedenrode.nl
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VLASSTROOISEL 
Vlas, nu tijdelijk in prijs verlaagd!
Informeer voor onze actie. 
OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur 
zaterdag van 08.00 tot 17.00 uur

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode | T: 0413-472642 
info@vandeursendiervoeders.nl | www.vandeursendiervoeders.nl

Rooi Werkt koppelt Rooise ondernemers aan 
Rooise werkzoekenden

In Sint-Oedenrode wonen 550 werk-
zoekende burgers die in een uitke-
ringssituatie zitten. Ongeveer de helft 
van hen is ouder dan vijftig. Om de 
werkloosheid te verminderen is er 
vanuit de ondernemersvereniging 
business-to-business(BtB) een initia-
tief gestart: Rooi Werkt. 

Een projectgroep is hard bezig om 
Rooise werkgevers te koppelen aan 
Rooise werkzoekenden. Het gaat om 
echte werkplekken, werkervarings-
plekken en stageplekken. Rooi Werkt 
maakt het makkelijk voor de werkge-
vers. De stichting inventariseert na-
melijk wat een bedrijf nodig heeft en 
duikt dan met behulp van de gemeen-
te, UWV en WSD in de databases 
van werklozen om te kijken of er een 

match is. Daarna begint de bemidde-
ling om te kijken of beide partijen een 
klik hebben en iets voor elkaar kun-
nen betekenen. Daarnaast biedt Rooi 
Werkt ondersteuning bij het zoeken 
naar eventuele subsidiemogelijkhe-
den, opleidingen en begeleiding op de 
werkplek. Ook het leveren van nazorg 
aan werkgevers en kandidaten staat 
hoog in het vaandel.
Intussen is de eerste koppeling een 
feit. Van Aarle houtbedrijf / Van Aarle 
kozijnen – van ondernemer Erik van 
Aarle – heeft onlangs de eerste werk-
nemer via Rooi Werkt onder haar hoe-
de genomen. “Ik vind Rooi Werkt een 
heel goed initiatief”, vertelt Van Aarle. 
“Normaal zou ik niet zo snel in die 
hoek zoeken naar nieuw personeel. Ik 
had een vacature voor een verkoop- 
en marketingfunctie. Een veelomvat-
tende taak, niet makkelijk. Via Rooi 
Werkt kreeg ik twee personen aange-
boden. Allebei zijn ze op gesprek ge-
weest. Degene die het is geworden is 

eerder eigen ondernemer geweest. Ik 
ken hem nog vanuit het verleden. Er is 
zeker een klik en na de eerste proefpe-
riode kan ik zeggen dat het wel goed 
gaat komen.”  

Rooi Werkt is blij met deze eerste suc-
cesvolle bemiddeling. Het is een be-
langrijke stap en een voorbeeld dat 
het mogelijk is. Toch zullen er nog veel 
matches moeten volgen. AgriFood 
Capital kijkt namelijk over de schouder 
mee. De organisatie heeft een subsidie 
uitgekeerd voor het project, maar ver-
langt dan wel dat er minstens 25 werk-
lozen aan het werk worden geholpen 
of werkervaring kunnen opdoen in 
een bedrijf. Bovendien beschouwt het 
Rooi Werkt als een pilot. Nog niet eer-
der kwam een dergelijk initiatief van 
de grond. Als het succesvol blijkt te 
zijn, dan wil AgriFood Capital het for-
mat eventueel uitrollen in de rest van 
Brabant. www.rooiwerkt.nl – 
info@rooiwerkt.nl 

Kom naar een van de vier informatieve bijeenkomsten 

Erven en schenken in vogelvlucht
Wilt u graag weten hoe u gebruik 
kunt maken van de fiscale mogelijk-
heden bij schenking aan uw (klein)
kinderen of derden? In november 
organiseert Rabobank Hart van De 
Meierij, in samenwerking met ver-
schillende notarissen, vier bijeen-
komsten over erven en schenken. 

In vogelvlucht wordt u geïnfor-
meerd over schenk- en erfbelasting, 
testamentair/ wettelijke erfrecht en 
schenkingen op papier. Samen met 
de aanwezige notaris presenteert de 
Financieel Adviseur u de verschil-
lende fiscale mogelijkheden die het 
aantrekkelijk maken om nu al te 
schenken. 

De bijeenkomst ‘Erven en schenken 
in vogelvlucht’ wordt in november 
in vier gemeenten georganiseerd: 
Schijndel, Sint-Oedenrode, Boxtel en 
Sint-Michielsgestel. Het programma 

begint om 19.00 uur en duurt tot 
ongeveer 21.30 uur. Gedurende de 
avond is er voldoende ruimte voor 
het stellen van vragen.

Data en locaties
- Woensdag 12 november 
  ’t Spectrum, De Steeg 9 in Schijndel
- Donderdag 13 november  
  Rabobank Adviescentrum, 
  Jan Tinbergenstraat1 in 
  Sint-Oedenrode
- Maandag 17 november      
   Grand Café Rembrandt, 
   Rechterstraat 56 in Boxtel
- Woensdag 19 november  
  Ontmoetingscentrum De Huif,
  Hortensiastraat 2 in 
  Sint-Michielsgestel

Via www.rabobank.nl/hvdm kunt u 
zich direct aanmelden. Heeft u vra-
gen over deze bijeenkomst? Bel dan 
naar (0413) 491 491.  

advertorial

SUPER VLOOIENMARKT
ZONDAG 9 NOVEMBER BOXTEL

Sporthal De Braken | de Braken 1A | 5282 JJ |
 Inl. 0416 530 502 | 09.00 - 16.30 | 

www.deevenementenlijn.nl » 2e kraam € 10,-  «

erik van Aarle is de eerste werkgever die via rooi werkt een nieuw personeelslid begroet.

Hoe krijgen Joan en Teun  het toch ieder jaar weer 

voor elkaar?!?! GRATIS WINTERCHECK
ieder jaar 

 GRATIS WINTERCHECKHoe krijgen Joan en Teun  het toch 

voor elkaar?!?! GRATIS WINTERCHECKHoe krijgen Joan en Teun  het toch ieder jaar 

 GRATIS WINTERCHECK

Zaterdag 8 november 
van 09.00 tot 16.00 uur

■ Voor alle merken, voor iedereen!

■ Lakinspectie

■   Uw auto wordt technisch en optisch winterklaar gemaakt.   

Controle op maar liefst 40 punten.

■ Die dag ook advies voor interieurspuitwerk

LOCATIE: Suzuki Markgraaff Nijverheidsweg 24 5492 NK Nijnsel (Sint-Oedenrode)

Industrieweg 27a 5492 NG Nijnsel (Sint-Oedenrode)
0413 477 727 - www.vanacht-autoschade.nl

Nijverheidsweg 24 5492 NK Nijnsel (Sint-Oedenrode)
0413 - 474059 - www.garagemarkgraaff.nl
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Wijkvereniging Eerschot 
Vrijdag 31 oktober liggen de kaar-
ten voor het jokeren en rikken weer 
op tafel. Alle leden vanaf 16 jaar 
zijn welkom. Deze avond begint om 
20.00 uur in Meerschot Heistraat 
22. Maar iedereen is vanaf 19.30 
welkom want dan is de koffie en 
thee al klaar. 

Ook wordt er weer een loterij ge-

houden. Heb je geen geluk in de 
loterij. Na afloop van het kaarten 
gaat iedereen weer met een vlees-
prijs naar huis. Voor het kegelen kun 
je nog aanmelden bij Gerda van de 
Brugt tel 476173, maar doe het snel 
want vol = vol 
Als je mee gaat etageres maken geef 
je je dan op bij Tonnie van Zoggel, 
tel 475726 

• Promotie: in DeMooirooikrant 

 op Internet: www.demooirookrant, www.mooirooi.nl

 via Social media: Twitter en Facebook

• Alle bedrijfspresentaties verschijnen tevens in DeMooiRooiKrant

• VDO Text Design maakt uw presentatie naar wens

• Maak kans op gratis bedrijfspromotie� lm t.w.v. 1800 euro 

MEER INFORMATIE? Bel: 0413-479322 of mail: redactie@demooirooikrant.nl 

SPECIAAL 

VOOR 

ROOISE 

ONDERNEMERS

Presenteer uw onderneming in de exclusieve 
Bedrijvengids Sint-Oedenrode 2015-2016

www.mvanrooijelektrotechniek.nl

mob: 06-23385495
mvanrooijelektrotechniek@upcmail.nl

tel: 0413-471005

Maarten Swinkels had een kan-
toorbaan. Iedere dag kronkelden er 
cijfertjes op zijn papier én in zijn 
hoofd. Niet in zijn hart. Daar bonk-
ten de beats. Tijdens het werken 
maakte Maarten ritmes, voelde hij 
baslijnen en schreef hij in gedach-
ten een plaat. Enkele maanden gele-
den wonnen de beats het van de cij-
fers. De Rooienaar zegde zijn baan 
vaarwel en koos voor een zelfstan-
dig bestaan in de muziekwereld.

“Het is heel spannend, maar ik moet 
dit doen”, vertelt Maarten vastbera-
den. Veel mensen zullen jaloers zijn 
op zijn ommezwaai. Het is makkelijk 
om in een keurslijf te blijven hangen, 
moeilijk om het roer om te gooien. 
Maarten doet het, vooral ook om-
dat hij niet hoeft te wedden op één 
muzikaal paard. Maarten heeft een 
drumschool,  is uitvoerend drummer, 
DJ op feesten en maakt ook nog 
eens eigen platen. Het biedt hem 
een goede basis.

Muzikale basis
Maarten komt uit een muzikale fa-
milie. Alsof het de normaalste zaak 
van de wereld was liep Maarten al 
op driejarige leeftijd op blikken te 
meppen en waande hij zich een vol-
leerd trommelaar. Een paar jaar laten 
zette hij de eerste serieuze stappen.  
Maarten: “Veel mensen kennen de 
familie Sijbers. Meerdere familiele-
den zaten bij de harmonie in Nijn-
sel. Ik ook. Samen met mijn neef 
Jeroen Sijbers werd ik lid en volgden 
we trommellessen. Ik kwam terecht 
bij de slagwerkgroep.” Het is voor 
Maarten een goede basis gebleken 
voor zijn hele muzikale ontwikkeling. 
Enkele jaren terug besloot Maarten 
om zich muzikaal nog verder te laten 
scholen en naast een eerdere stu-
die bedrijfskunde nog een tweede 
deeltijdstudie in de muziek te gaan 
volgen, namelijk drums lichte mu-
ziek aan de Schumann Akademie en 
het conservatorium van Rotterdam. 

Toen hij later verschillende keren op 
auditie moest, gaf zijn talent, maar 
vooral ook zijn kunde de doorslag. 
Op die manier belandde Maarten in 
de wereld van musicals. “Mijn mu-
zieksmaak is heel breed”, verklapt 
de Rooienaar. “Zo heb ik altijd een 
voorliefde gehad voor musical, daar 
komen verschillende muziekstijlen 
maar ook disciplines als muziek, spel, 
zang en dans bij elkaar. Daarom be-
sloot ik auditie te doen als drum-
mer om muziek te maken tijdens 

musicals. Inmiddels heb ik gespeeld 
bij onder andere Little Shop of Hor-
rors, Bare, The Wiz, Footloose en 
Romeo en Julia. Daaruit is ook een 
band ontstaan waar ik mee optreed. 
Eén ding heb ik wel geleerd. Je moet 
goed spelen, steeds weer. Aan een 
diploma alleen heb je in deze wereld 
niet veel.” 

Martin Swinck
Van musical naar housebeats. De 
afstand lijkt onoverbrugbaar. Voor 

Beats winnen het van cijfers

Morgen kan
altijd beter

Bedrijfskundig Bancair Belastingadvies

•Bedrijfsovername

•Bedrijfsoptimalisatie

•Bancaire begeleiding

•Management coaching

•Ondernemersplannen

•Belastingadvies

24
09

7-
2

Maak een afspraak
Europaweg 160a, Helmond
Tel. 0492 505300
www.nieuwenhof-hulsen.nl

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

Het strakke 
van nu en 
het warme 
van vroeger

De ideale 
thuiswerk-plek
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Maarten niet, want hij combineert 
het al jaren. “Samen met een vriend 
van me – Gert van der Kaay – heb 
ik een drive-in discotheek gehad, 
Highlight genaamd. We hebben op 
meer dan 200 feesten en partijen ge-
draaid.” Daaruit vloeide een vraag 
voort om eens in café Oud Rooij te 
draaien. Ook dat heeft Maarten tij-
den gedaan. “Het waren legendari-
sche vrijdagavonden. Ongekend”, 
omschrijft de plaatjesdraaier die tijd. 
Het draaien van muziek heeft inmid-

dels een serieuze vorm gekregen. 
Maarten heeft zelfs een artiesten-
naam. Onder de naam Martin Swin-
ck bracht hij onlangs een eigen plaat 
uit: Lingua Musica (feat. Ward Axe). 
Die werd direct goed ontvangen. Hij 
is veel gedownload en de reacties zijn 
lovend. “Ik draaide hem in het begin 
op feesten, zonder te zeggen dat het 
mijn plaat was. Sommige mensen 
wilden meteen weten welk nummer 
het was. Dat zijn mooie complimen-
ten. Toch is het niet makkelijk om 

een plaat te maken. Het is alsof je 
een schilderij maakt. Op een bepaald 
punt moet je zeggen: nu is het af.” 
Als DJ voor feesten en partijen wordt 
Maarten nu zo’n vijf keer per maand 
geboekt. Als Martin Swinck werkt hij 
nu hard aan nieuwe muziek. “Hoe-
wel steeds meer mensen in die vijver 
vissen, zie ik zeker ruimte.” 

“Je moet goed 
spelen, steeds weer. 

AAn een diplomA 
Alleen heb Je in deze 

wereld niet veel”

Drumschool
Een andere bron van inkomsten voor 
Maarten is zijn eigen drumschool 
‘DrumControl.nl’. Bij zijn ouders in 
huis – aan de Bolle Akkers – mocht 
hij een ruimte ombouwen tot drum-
studio. “Vooral geluidsdicht ma-
ken”, gniffelt de drumleraar. “Dat is 
gelukt, buiten hoor je amper iets.” 
Jong of oud, iedereen kan bij Maar-
ten les komen nemen. “Houding, 
slagtechniek en coördinatie zijn be-
langrijke aspecten waar ik met leer-
lingen mee aan de slag ga, maar ook 
gehoor en muzikaliteit natuurlijk. Ik 
vind het uiteindelijk het meest be-
langrijk dat mensen plezier beleven 
aan muziek maken. Kinderen vanaf 
zeven jaar kunnen les komen ne-
men.  Zo krijg ik beginners op les 
maar ook gevorderde muzikanten 
die zich bijvoorbeeld willen voorbe-
reiden op een toelating aan een con-
servatorium.” 

Zo is Maarten inmiddels iedere dag 
bezig met zijn passie. De cijfertjes 
heeft hij achter zich gelaten. Nou 
ja, niet helemaal. Hij heeft voortaan 
een bedrijf en zal – om te kunnen 
slagen – de cijfers willen zien stijgen. 
Aan zijn gedrevenheid zal het in ie-
der geval niet liggen.

The Tribute Sixties band in de Ossekop
De Ossekop organiseert met grote regel-
maat live muziek: jazz, blues, sixties, rock 
& roll zijn muzieksoorten die vaak terug 
komen. Het volume is altijd zodanig dat 
gasten nog met elkaar kunnen praten. Ko-
mende zaterdag 1 november  is het de beurt 
aan de Sixties Tribute band. 

Deze band was al eerder te gast in de Osse-
kop o.a. tijdens de afgelopen kermisdagen.   
De sixties tribute band  is een viermans for-
matie uit Eindhoven en omgeving. Zij staan 

garant voor een geweldige Shadows & Six-
ties avond vol met Shadows, Cliff Richard en 
de klassieke Amerikaanse hits uit de jaren 
‘50 & ‘60 zoals nummers van de Everly Bros, 
Roy Orbison, Elvis Presley, Buddy Holly, 
Chuck Berry, Carl Perkins en vele anderen. 
De  band brengt deze muziek met een au-
thentiek geluid dat je terug doet denken aan 
de sixties. Aanvang 21.30. 

Vooraf ‘n hapje eten in de Ossekop? 
Reserveren gewenst.

advertorial

ALLERHEILIGEN & ALLERZIELEN
Volop potchrysanten, plantenbakken en 

grafstukjes

Nu is de tijd om uw tuin te verfraaien 
met kleurrijke zomerplanten!

volop keuze, ook alles voor uw vijver!

www. t u i n c en t r umk r an s . n l

hemelvaartdag geopeNd 
van 10:00 tot 17:00 uur

w w w. t u i n c e n t r u m k r a n s . n l

KOM OOK KERSTSFEER PROEVEN 
IN ONZE WINKEL!

Jim Shore, muziek doosjes uit Amerika, 
de nieuwe Star lichten zijn binnen.

Industrieweg 11 5492 NG Nijnsel | 0413-472184 | www.voss.nl

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal
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loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal

Laat nu een CV-ketel 
installeren en ontvang 
hoge kortingen.
Actie geldig tot en met 31 december 2014.
Vraag naar onze voorwaarden.

• sanitair & tegels
•  alle sanitair 

aanverwante artikelen
• cv ketels & onderhoud
• dakwerk & onderhoud
• loodgieterswerk
• airco-systemen
• zonne-energie systemen
• nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal

Laat nu een CV-ketel 
installeren en ontvang 

• sanitair & tegels
•  alle sanitair 

aanverwante artikelen
• cv ketels & onderhoud
• dakwerk & onderhoud

GELD EN MAKELAARDIJ
NIEUWSTRAAT 30, LIEMPDE -  TEL 0411-631400

NIEUW IN VERKOOP
ANNA PAULOWNASTRAAT 6, SINT-OEDENRODE

VOLLEDIG INSTAPKLARE, UITGEBOUWDE TUSSENWONING MET 
BERGING EN 4 SLAAPKAMERS. IN GEWILDE WOONWIJK ´KIENEHOEF´.

INHOUD: 430m³ (excl. berging) - PERCEELGROOTTE: 189m²

VRAAGPRIJS: € 242.500,- k.k.

Voor meer informatie kijk op funda.nl.
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Alleman kos z’n kniejes b’ons onder 
taofel schuive.
Bij ons was iedereen welkom.
Uit: Bij wijze van spreuke van
fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

Nijnsel krijgt eigen slipjacht

Ik 
heb er
een!!

Ehm...
Je begrijpt het
niet helemaal

denk ik..

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Ad vd Wijst

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Ine Schepens 

Houtsestraat 14
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
Buurtbemiddeling
073- 544 1400 of 073- 5441415.
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 073-5441400
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474765
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474765
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-83598124
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn de Meierij
Odendael 3, tel. 073-5441400
Welzijn De Meierij is telefonisch bereik-
baar Maandag t/m donderdag:  
8.30-12.30uur en 13.00-17.00uur
Vrijdag: 9.00-11.00uur
Voor meer informatie:
www.welzijndemeierij.nl
info@welzijndemeierij.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Brabantzorg-Odendael
Tel. 0413-474911
Klantenservice Brabantzorg
Maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur
Tel. 088-9985555
Klantenservice.veghel@brabantzorg.eu;
Thuiszorg Pantein
Neulstraat 41, 
5492 DC Sint-Oedenrode
Bereikbaar van maandag t/m zondag 
van 07.00-23.00 uur
Wijkteam centrum tel. 
06-13732317
st.oedenrode-centrum@pantein.nl
Wijkteam buiten tel. 06-30650377
st.oedenrode-buiten@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Bernhoven Diagnostisch Centrum  
Postbus 707
5400 AS Uden
Tel.: 0413 - 40 30 00 
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties prik-
posten zie: www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)
Voedselbank Sint-Oedenrode-Boxtel 
tel. 478617 of 472824.
Tandartensdienst
Spoedeisende hulp; werkdagen na 
17u, zaterdags, zon- en feestdagen 
tussen 11 en 12u. Behandeling uit-
sluitend na tel. afspraak. Spoedgeval-
lendienst: 0651245929

10 verschillen IJsduivels en nachtvorsten komen

OPLOSSING 
VORIGE WEEK:

Als bomen schreien

ik wrijf een
paar woorden
met handen

vol tederheid
langs de boom
die herfst huilt

zijn tranen willen 
mijn lijf omranden

omdat daarin
een herinnering schuilt

de zachte aarde
opent zich langzaam
en wil mij dragen

ik hoor mijn naam
bij het vallen van een blad
kom met mij mee
wil een engel vragen

we zijgen even verder
in het zachte mos
en kijk in haar ogen;
ze laten mij niet meer los

julius
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Uitvalswegen

We lieten achter, volgden weer
zo’n weg die je niet kiest maar
tot het einde gaat. Geladen met
dat onbestemde kleurige gevoel

dat het nog komen moet, een dorp,
een kerk, kasteel en wat je zoal
vindt. Mensen in vreemde talen
wezen ons verder weg. In wat

we ons herinnerden waren we
soms van vroeger. En hoe dat was
werd onverwacht herkend wanneer
de geur van gedroogd gras in

onze kleren zat. Sporen verleden
naar vandaag en andersom.
Geen afstand daartussen dan
alleen wij, in werkelijkheid

    Kees Hermis

Samen sterker

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/stos

Heeft u vragen over uw hypotheek, uw pensioen, erven of schenken? Iedere

eerste maandag van de maand kunt u tussen 17.00 en 20.00 uur zonder afspraak

binnenlopen op ons Adviescentrum voor een kosteloos oriënterend gesprek. 

Kom op 5 mei naar onze inloopavond en stel uw financiële vragen.

zitten onze
adviseurs voor 
u klaar! 

Iedere eerste 
maandag van 

de maand

Hoofdsponsor

GENOMINEERD VOOR 
Ondernemer van het Jaar 2014
De volgende ondernemers zijn genomineerd voor de titel Ondernemer van het Jaar Sint-Oedenrode.

Hennie van Osch – TVE Reclameproducties Dennis Ketelaars – Kemabo Lambert Brouwers – Lambert Autoschade

Verkiezing Ondernemer van het Jaar: 15 november, zalencentrum De Beurs, vanaf 20.00 uur. 
Kaarten (t.w.v. 69 euro) zijn te bestellen via info@rovjlions.nl, www.rovjlions.nl, Bart van Gerwen: 06-54310076, Kees Weeder: 0413-479408 of 
bij DeMooiRooiKrant: Heuvel 17.

CO-SPONSOREN: 
BTB Sint-Oedenrode - Bakkerij Bekkers - Nieuwenhof & Hulsen - Joanknecht en van Zelst - Huwa International - Bol Adviseurs - 
Connectron - Van Berkel - v.d. Vleuten Elektrotechniek - van de Ven Accountants en Adviseurs - v.d. Biggelaar Installatietechniek - 

van Kaathoven Groep - VDZ Trading - de Rooyse Autobedrijven - DeMooiRooiKrant - Verhoeven Reclame - Drie-O Automatisering BV

Die staat komende zondag al voor 
de deur. Dan treedt de groep mu-
zikanten op in de Gasthuishoeve, 
op een steenworp afstand van de 
nieuwe oefenruimte. De Beckart 
is ingeruild voor de boerderij van  
Marca van den Hurk. Afgelopen 
maandagavond vond daar de gene-
rale repetitie plaats voor het optre-
den van komende zondag. Marca 
is één van de dames die het vuurtje 
weer aanwakkerde. “Na het stop-
pen van Antonio wilden ik, Mieke 
Vogels, Leny Peijnenburg en Anja 
van Erp graag door. Eerst hebben 
we rondgekeken bij andere vereni-

gingen, maar uiteindelijk zagen we 
meer in een doorstart. In eerste in-
stantie zag bijna niemand dat zitten. 
Daarom besloten we de zomerva-
kantie af te wachten”, blikt de mu-
zikante terug. Hoe meer weken ver-
streken, hoe meer andere oud-leden 
de muziek begonnen te missen. En 
elkaar, want vooral het sociale as-
pect zorgde er voor dat de voorma-
lige pupillen van Antonio-oprichter 
Wim Foolen een doorstart maakten. 
Marca: “Met goedkeuring van Wim. 
Die vindt het geweldig. Als het goed 
is, komt hij zondag kijken.”

De hele situatie is vooral even wen-
nen. Een nieuwe locatie, minder 
mensen, het feit dat het geen ver-
eniging meer is en dat voortaan 
stemapparaatjes worden gebruikt 
om de snaren te stemmen in plaats 
van Wim’s gehoor. Over de nieuwe 
naam zijn ze nog niet uit. Die moet 
nog ontstaan, zoals ook Antonio 
ooit ineens een leven kreeg. Maar 
als het clubje begint te spelen….. 
dan voelt en klinkt alles weer als van 
ouds. Aanstaande zondag 2 novem-
ber vindt er van 14.00 tot 16.00 uur 
een optreden plaats in de Gasthuis-
hoeve.  

vervolg voorpagina

Gitaarclub Antonio maakt doorstart

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

RIOOLONTSTOPPINGEN o.a.
Keuken,badkamer,toilet,
dakgoten. Vervangen oude
riolering, reinigen dakgoten.
RISERO Rioolservice
Willy van der Rijt Tel.0413-206181
Mob.06-10025295 www.risero.nl
--------------------------------------

www.frietfeest.nl
0413-490855 / 06-51601912 

--------------------------------------
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij ?
Last van houtworm ?
Van Acht Plaagdierenbestrijding
0413-530212
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------

Iedere vrijdag van 
14.30 tot 18.00 uur

Op Beckartplein 
Nijnsel

Prof. Kappers-
benodigdheden

--------------------------------------
rijschoollestbest.nl 
Vanwege 15 jarig bestaan
Nu 15 lessen € 450,-
Meld je aan op onze site.
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------

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

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

Administratiekantoor

--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322
06-13937343
--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Voetreflex en Chinese voetreflex, mas-
sage en massagetherapie. Massage-
praktijk Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------

Trage en langzaam opstartende com-
puter? Voor slechts €35 lossen wij dit 
probleem bij u thuis voor u op! 
Tel: 06-41437284

--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322
06-13937343
--------------------------------------

Yoga, massage, balans. dinsdagavond 
zwangerschapsyoga, aanvang 20.15u
Elisa Hanff, Schootsedijk 15, 
06 16694902, www.liesbethhanff.nl
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel. Nachtegaal 10, 
Sint-Oedenrode 0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Thea’s Care 4 Nails : natuurlijke na-
gels verstevigen, manicure, gelnagels, 
acrylnagels, nailart.
Tel. 06 – 2688 8984 
www.care4nails.eu

Te koop/Te huur

Cadeaubonnen van Fleurop-Rooi 
2000-VVV zijn onbeperkt geldig en te 
besteden bij Brekelmans Tuincentrum, 
Boskantseweg 59, 0413-472562
--------------------------------------

Geef uw MooiRooitje door via 
redactie@demooirooikrant.nl

of loop binnen op ons kantoor: 
Heuvel17.

--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Bloeiende, winterharde violen, 20 
stuks € 4,99. Coniferen, heesters, 
vaste planten volop in voorraad. Alle 
soorten fruit-, laan en parkbomen. 
Groencentrum van Heesch, 
Kerkdijk-zuid 7b, Sint-Oedenrode
--------------------------------------
Nieuwe collectie dekbedovertrekken is 
binnen waaronder heerlijk zachte en 
warme FLANEL, Tevens actie dekbed-
overtrekken -50% korting.
Vennotex,Nijverheidsweg 4 op 
Bedrijventerrein Nijnsel, (0413)476805
--------------------------------------
Nog verschillende showroommodel-
len matrassen , boxspring, ledikanten, 
korting kan oplopen tot 50%.
Vennotex, Nijverheidsweg 4,kijk voor 
openingstijden: www.vennotex.nl
--------------------------------------
Voor startende ondernemers diverse 
instapklare kantoorruimten te huur op 
Campus Fioretti. Aantrekkelijke voor-
waarden. Bekijk het aanbod op 
www.campusfioretti.nl. Stuur een e-
mail naar info@starterscollectief.nl 
voor meer informatie of voor een vrij-
blijvende bezichtiging.
--------------------------------------

   

Een wel heel oude foto ditmaal. Tenminste, hij ziet er verweerd uit. Kan 
iemand zien wie de mensen op de foto zijn? We willen het graag we-
ten. Redactie@demooirooikrant.nl, 0413-479322 of loop eens bij ons 
binnen: Heuvel 17. De koffie staat klaar.

Oplossing historische beelden 43
Mijn Oom, Cor van den Hurk, her-
kent twee van zijn zusjes op de 
groepsfoto. Linksboven: Mia van 
den Hurk. Naast de zuster, twee 
naar rechts; Bep van den Hurk. Mijn 
nichtje wist me nog te vertellen dat 
mijn twee tantes, Mia en Bep van 
den Hurk, jaren samen in dezelfde 
klas hebben gezeten. 
n. van esch

Van een dame die anoniem wil blijven ontvingen we de volgende op-
lossing: Deze klassenfoto dateert uit 1941. De Vijfde klas van de Vin-
centiusschool. 
Bovenste rij v.l.n.r.: Nelly Witloks, Riek van Roosmalen, Mies de Leier, 
Mien Passier, Dina van den Dungen, Dina Bekkers, An van Kaathoven, 
Conny Wijnen, Dina Lyendecker, Maria van de Kallen.
Derde rij v.l.n.r: Toos van de Velden, Anneke Schepens, Marda van 
Acht, Diny Boley, Mia Meier, Stiena van de Uijtert, Marietje van Diest, 
Nelly van de Burgt, Mien Blummel, Betsie de Laat, Annie van de Brand, 
Caroline van de Hurk, Corry Herijgens, Martina Raaymakers, Joke de 
Koning, Tonny Hermes, Anny Timmermans.
Tweede rij v.l.n.r.: Jaantje van Erp, Netty Kluntman, Mien Rovers, Leen-
tje van de Heijden, Pientje Jansen, Jaantje van Esch, Elly Renders, Mia 
Vleuten, Jo van Hoofd.
Eerste rij v.l.n.r: Netty van Heertum, Francina van de Brand, Francine 
van de Wetering, Mia van Hoofd, Anny van de Biggelaar.

Historische beelden

Marktplein
Te koop
Jonge bruine legkippen
Volledig ingeënt.
Tel. 0499-471755
Mob. 06-13894215
--------------------------------------

Interieur

Bankstel bijvullen bij u aan huis. 
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417
--------------------------------------
Meubel-Stunter nu 30% korting op 
alle meubelen! maatwerk zonder 
meerprijs! www.meubel-stunter.nl 
Eerschotsestraat 72E Sint-Oedenrode 
0413-472510. Ook zondags open!
--------------------------------------
Bent u uitgekeken op de kleur van uw 
keuken/meubel, maar is deze nog in 
goede staat.
Bel of mail Spuiterij SIIS 
voor een vrijblijvende offerte 
073-5470128 of info@siis.nl
--------------------------------------
D’N HUISRAAD voor mooie gebruikte 
meubelen, Abenhoefweg 7a, Eerde. 
Geopend donderdag,vrijdag en zater-
dag van 10.30 tpt 16.30u. 
www.denhuisraad.nl

Hulpverlening

Alweer 5 jaar gewoon goede zorg.
Thuiszorg met kleine teams, hulp bij 
zelfstandig thuiswonen.
Alertzorg, tel 0413-841957
www.alertzorg.nl
--------------------------------------
Verliesbegeleiding voor kinderen, jon-
geren en ouders bij scheiding en over-
lijden, en Rots en Watertraining (fysie-
ke en sociale weerbaarheidstraining)
Ingeborg Minderhoud 
Tel. 06-11236472, 
www.praktijk-emergo.nl
--------------------------------------
Heeft u of uw kind moeite met het 
geven van kritiek? Kijk dan op 
www.jijeniktraining.com

Cursus/workshop

Interested in joining our Monday mor-
ning English Conversation class at Ma-
riendael? For more info. pls call Gada 
Warid-v.d.Linden at 06-81965263.

Diversen

2 nov. Vlooienmarkt
Sporthal de Tempel
Henegouwelaan 2 Eindhoven
9-16 uur. Bomvol!
€ 2 p.p. 06-20299824
--------------------------------------
C.V. de Heikneuters komt weer spullen 
voor de rommelmarkt ophalen op de 
1e zaterdag van de maand.
Wij halen alle bruikbare, verkoop-
bare spullen op, echter geen witgoed, 
bankstellen en matrassen.
U kunt bellen met Piet van Erp op 
nummer 06-20078145 en wij komen 
de spullen ophalen.
--------------------------------------

Geef uw MooiRooitje door via 
redactie@demooirooikrant.nl

of loop binnen op ons kantoor: 
Heuvel17.

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

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

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

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

Openingstijden VVV 
Vanaf 1 nOVember

ma gesloten
di-wo-do 10.00 - 13.00u

vrij-za 10.00 - 16.00u

Buiten de maanden juli en augustus 
heb ik helemaal niks met water. Een 
‘dip in the pool’ bij 30 graden plus 
vind ik oké. Zwemmen voor de lol 
in een binnenzwembad niet. Sinds 
jongste in het bezit is van haar A en 
B-diploma zie je mij niet meer in de 
Neul of enig ander water gerelateerd 
iets. Aan regen heb ik ook een broer-
tje dood. Bewust of onbewust heb ik 
dit gevoel overgebracht op mijn kin-
deren. Als er een spatje water uit de 
lucht valt, is het meteen paniek. Mid-
delste vraagt dan of ik hem met de 
auto naar school naar kan brengen. 
Oudste, die  op de middelbare zit, 
durft dát nog net niet vragen maar 
kijkt me met een hoopvolle blik aan. 
Die blik ontwijk ik overigens meteen. 
Dan heb ik het ineens héél druk met 
andere dingen. Mijn kinderen zijn 
inmiddels toegetreden tot de club 
van weerjunkies, zoals mijn man ons 
noemt. Iedere ochtend is de vraag: 
wat voor weer wordt het vandaag? 

Pagina 704 van teletekst was vroeger 
favoriet in onze familie. Iedere dag 
werd de meerdaagse verwachting 
uitgebreid geanalyseerd. Mijn moe-
der is de ergste. Dat is Helga van de 
Leur, Erwin Kroll, Piet Paulusma en 
Gerrit Hiemstra ineen. Hoge en lage-
druk gebieden: ze weet er alles van. 
Volgens mijn moeder zitten ‘zij’, de 
weermannen, er altijd naast. Als de 
voorspelling is dat het gemiddeld 15 
graden wordt, wordt het bij ons in het 
zuiden zeker 20 graden of juist maar 
10 graden. Ik heb een klap van de 
weermolen meegekregen en die tik 
heb ik doorgeven aan mijn kinderen. 
Die hebben alle weerapps op de tele-
foon en ipod ingesteld. Vrijdag stond 
er een tripje naar Toverland op het 
programma. Uiteraard werd buienra-
dar vooraf uitgebreid geraadpleegd. 
In de auto op weg naar Limburg steeg 
er gejuich op vanaf de achterbank tij-
dens het beluisteren van het weerbe-
richt. ‘Overal nat behalve in Limburg’. 
De stemming zat er dus lekker in. Een 
van de meest geliefde attracties van 
onze kinderen in Toverland is de wild-
waterbaan. Tot mijn grote schrik zag 
ik dat er inmiddels een tweede wild-
waterbaan was geopend. Ai. Daar 
had ik niet op gerekend. Buiten was 
het 15 graden. Het voelde voor mij als 
een graad of 10. De eerste ronde in 
de wildwaterbaan kon ik afwimpelen, 
de tweede  niet meer. Hoe luidde dat 
gezegde ook al weer: je krijgt wat je 
verdient? De eerste golf die we tegen 
kwamen belandde in mijn laarzen, 
daarna een plens over mijn boven-
benen en tot slot een tsunami in mijn 
nek. Blijkbaar verdiende ik dus een 
nat pak. Brrrrrrr.

Column
Sassefratsen

saskia van den eshof

Koudwatervrees
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Iedere eerste 
maandag van 

de maand
zitten onze 
adviseurs voor 
u klaar!

Kom maandag 3 november naar onze inloopavond
Heeft u woonvragen? Iedere eerste maandag van de maand kunt u zonder 

afspraak binnenlopen voor een kosteloos oriënterend gesprek. Tussen 17.00 en 

20.00 uur zitten onze hypotheekadviseurs voor u klaar op de kantoren aan de 

Stationsstraat 32 in Boxtel en aan de Jan Tinbergenstraat 1 in Sint-Oedenrode.

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/hvdm

Volg ons ook op Twitter: @RaboHvDM

Samen sterker in het Hart van De Meierij

Naam: Anne van Dijck
Leeftijd: 22 jaar

Welke studie volg je en waar volg 
je de studie?
“Ik studeer Pedagogische We-
tenschappen en Onderwijskunde 
aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen en heb gekozen voor 
de richting Orthopedagogiek. Op 
dit moment ben ik bezig met de 
master, waarin ik mij specialiseer in 
Angst- en Stemmingsstoornissen.” 

Wat vind je leuk aan de studie?
“Het leukste aan mijn studie vind 
ik dat het gericht is op kinderen 
en hun ontwikkeling. Dit jaar loop 
ik stage bij Kentalis De Open Cir-
kel, een instelling die behandeling 
geeft aan kinderen met een taal-
ontwikkelingsstoornis en slechtho-
rendheid. Ik heb het hier erg naar 
mijn zin! Ik ben blij dat ik binnen 
deze master de mogelijkheid krijg 
om stage te lopen en daardoor kan 
ervaren hoe het is om orthopeda-
goog in de praktijk te zijn.”

Wat vind ik minder aan de studie?
“Een nadeel van mijn studie is dat 
de man/vrouw-verdeling enorm 
scheef is, 98% bestaat uit vrou-
welijke studenten. Daarnaast heb 
ik de afgelopen jaren gemerkt dat 
ik praktijk leuker vind dan theorie. 
Helaas duurt het erg lang voor je in 
mijn studie de mogelijkheid krijgt 
om de theorie toe te passen in de 
praktijk. Gelukkig krijg ik tijdens 

mijn stage op dit moment ruim de 
kans om dit te doen!”

Wat wil je na je studie gaan doen?
“Na mijn studie wil ik graag een 
aantal weken ontwikkelingswerk 
in Afrika gaan doen, het liefst met 
kinderen natuurlijk! Mocht ik na 
mijn studie ergens kunnen starten 
met werken, dan grijp ik die kans 
uiteraard met beide handen aan. 
Ook in dit vakgebied is het erg 
moeilijk om een baan te vinden op 
dit moment.”
 
Aan wie geef je het stokje door?
“Ik wil het stokje graag doorgeven 
aan Lieke van Acht. Heb je last van 
lichamelijk ongemakken en wil je 
hier graag door een professional 
naar laten kijken, dan ben bij dok-
ter Lieke in goede handen! Ze is 
afgelopen maand gestart met haar 
coschappen en deelt graag haar 
kennis. Ook met jullie volgende 
week!”

Woensdag 29 oktober 2014Woensdag 29 oktober 2014

Gratis spreekuur: dinsdag (17.00 - 18.00 uur)
Bastion 1 te Sint-Oedenrode T: 0499-379111 www.Kehrens-Snoeks.nl

Specialisten in familierecht, arbeidsrecht en bemiddeling

Deelnemers aan The Voice of Rooi elke ronde beter

Oefening baart kunst, maar optre-
den voor het publiek is meer dan 
alleen oefenen. Dat blijkt wel uit 
de stappen die de deelnemers aan 
The Voice of Rooi de afgelopen 
weken hebben gezet.

De meeste deelnemers aan The 
Voice oefenen al sinds de zomer-
vakantie elke week onder begelei-
ding van Maarten van den Bosch en 
Yvette van Gerwen. Daar leren zij 

veel, niet alleen over zingen, maar 
ook over presentatie. Toch is er 
geen betere leerschool dan het po-
dium. Dat bleek wel uit de jurybe-
oordelingen die de deelnemers aan 
The Voice het afgelopen weekend 
in ontvangst mochten nemen.

Over twee weken in het weekend 
van 8 en 9 november is de grote 

finale in Café van Ouds. Dan is 
het erop of eronder voor de kan-
didaten. Wie er gaat winnen is nog 
een verrassing, maar een ding is 
zeker: de deelnemers hebben al-
lemaal podiumervaring opgedaan 
en zoals de progressie van de kan-
didaten de afgelopen weken heeft 
laten zien, is dat misschien wel het 
mooiste.

Koudwatervrees

Eet- en Muziekcafé de Ossekop
Heuvel 9 5492 AC  St Oedenrode  tel. 0413-820359

www.ossekop-rooi.nl

“Ouderwets Gastvrij” 

Een hapje eten? Reserveren gewenst

zaterdag 1 november
 aanvang 21.30 uur

 
The Sixties Tribute Band 
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Wethouder A. van der Heijden
Economische Zaken (w.o. centrumvisie), verkeer en vervoer, beheer openbare ruimten/
wijkbeheer, openbare werken, afval en riolering, vastgoed & accommodatiebeleid, sport en 
bewegen, recreatie en toerisme, kleine kernen en wijken: Boskant, Centrum en  
Vogelenzang incl. IDOP en IWOP, Gemeentelijke samenwerking/fusie: vakinhoudelijke 
ondersteuning obv portefeuille

Wethouder J. Hendriks - van Kemenade
Transities jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs, sociale zaken en  
werkgelegenheid, integratie & participatie & vluchtelingenwerk, volksgezondheid,  
duurzame ontwikkeling, kunst, cultuur en erfgoedbeleid, onderwijs en kinderopvang, 
jeugd- en jongerenbeleid, welzijn/WMO, kleine kernen en wijken: Olland en Kienehoef 
incl. IDOP en IWOP, Gemeentelijke samenwerking/fusie: vakinhoudelijke ondersteuning 
obv portefeuille

Wethouder J. van Burgsteden
Financiën en belastingen, Economische Zaken (w.o. AgriFood-Capital, belangenorganisatie 
van ondernemers), Ruimtelijke Ordening, Grondexploitatie, Milieu (omgevingsdienst), 
landschapsbeleid en natuurontwikkeling, volkshuisvesting en woningbouw,  
handhaving & vergunningen, kleine kernen en wijken: Nijnsel, Heikant en Eerschot, incl. 
IDOP en IWOP, Gemeentelijke samenwerking/fusie: vakinhoudelijke ondersteuning obv 
portefeuille

Aantal inwoners      
      
Naar leeftijdsopbouw kan de volgende indeling worden gemaakt:    
  

Aantal uitkeringsgerechtigden  
gegevens 30 september 2014 

Leeftijdsopbouw per 1 januari 2014 mannen  vrouwen totaal

       

Jonger dan 5 jaar    424  476  900

5 tot 10 jaar    499  509  1.008

10 tot 15 jaar    609  583  1.192

15 tot 20 jaar    583  515  1.098

20 tot 25 jaar    549  495  1.044

25 tot 30 jaar    439  440  879

30 tot 35 jaar    432  449  881

35 tot 40 jaar    503  474  977

40 tot 45 jaar    613  651  1.264

45 tot 50 jaar    677  654  1.331

50 tot 55 jaar    676  706  1.382

55 tot 60 jaar    660  657  1.317

60 tot 65 jaar    667  599  1.266

65 tot 70 jaar    587  560  1.147

70 tot 75 jaar    408  426  834

75 tot 80 jaar    319  351  670

80 tot 85 jaar    169  239  408

85 tot 90 jaar    101  139  240

90 tot 95 jaar    19  54  73

95 jaar of ouder    4  19  23

  Totaal   8.938  8.996  17.934

Partijen    Zetels   Wethouders 

C.D.A.    4   

D.G.S./B.V.T.   4   1 

Hart voor Rooi   4   1 

V.V.D.    4   1 

R.B.B.    1   

  Totaal  17   3 

Gemeentebegroting  2015  
     

        
Door de Wet dualisering gemeenten is meer de nadruk gelegd op de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad. Dit geeft een scheiding in de posities en bevoegdheden 
tussen de raad en het college van burgemeester en wethouders en heeft gevolgen voor de inrichting en invulling van de gemeentebegroting. De Programmabegroting is het boekwerk die 
de kaderstellende en de controlerende functie van de gemeenteraad ondersteunt. Op hoofdlijnen worden de financiële middelen vastgesteld voor de uitwerking van beleidsprogramma's. 
Deze begroting wordt vastgesteld door de gemeenteraad.         

        
Kenmerkend voor deze begroting is dat deze is onderverdeeld in programma’s waarbij 
van elk programma de baten en lasten worden gepresenteerd. De gemeenteraad stelt de 
begroting vast en stelt gelden beschikbaar voor de begroting op programmaniveau.
        
Een programma is een samenhangende verzameling van producten, activiteiten en  
geldmiddelen gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten.
Bij een programma staat een drietal vragen centraal, te weten:
1. Wat willen we bereiken ?
2. Wat gaan we daarvoor doen ?
3. Wat mag dat kosten ?

In de programmabegroting 2015 zijn de beleidsvoornemens 2015 en de meerjarenraming 
2016 tot en met 2018 verwerkt. Daarnaast worden in de programmabegroting ook de  
maatschappelijke effecten van het voorgenomen beleid opgenomen.

Door de gemeenteraad is gekozen voor de volgende programma’s:

Programma 1 - Sociale dienstverlening (Zorg)      
   Aandacht en zorg voor kwetsbare groepen, met inachtneming van de 

eigen verantwoordelijkheid, om zodoende hun zelfredzaamheid en  
arbeidsparticipatie te vergroten.     
 

Programma 2 - Maatschappelijke voorzieningen (Welzijn)   
   Stimuleren van de maatschappelijke participatie van zoveel mogelijk 

Rooise inwoners op de terreinen van zorg en welzijn en op het gebied 
van educatie optimale vorming en ontwikkeling mogelijk te maken. 

   
Programma 3 - Bouwen en Wonen (Wonen)   
   Het faciliteren en het bevorderen van een duurzame, kwalitatief,  

kwantitatief hoogwaardige woon-, werk- en leefomgeving. 
   
Programma 4 - Leefomgeving en infrastructuur   
   Het in samenwerking met de lokale bevolking op peil houden van de  

leefbaarheid en daar waar nodig versterken. 
   
Programma 5 - Vrije Tijd en Economie   
   Het binnen de kaders van de Rooise identiteit (groen en cultuurhistorie) 

bevorderen en benutten van mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding en 
ondernemen in Sint-Oedenrode. 

   
Programma 6 - Burger en Bestuur   
   Het realiseren van een toegankelijke, klantgerichte en professionele 

organisatie, die in samenwerking met de inwoners werkt aan passende 
oplossingen voor de behoeften in de samenleving 

InLEIdInG 

ProGrAMMABEGroTInG 

BESTuurLIJKE STrucTuur

SocIALE STrucTuur

Samenstelling van de gemeenteraad    

college van burgemeester en wethouders

Burgemeester P. Maas
Intergemeentelijke Samenwerking/fusie (procesverantwoordelijk), bestuurlijke organisatie,
beleidscoördinatie & dienstverlening, communicatie, mediabeleid en representatie, 
burgerparticipatie, informatisering en automatisering (I&A), algemene juridische zaken, 
openbare orde en veiligheid (w.o. evenementen), inburgering, burgerzaken en verkiezingen, 
brandweer en politie, Personeel & Organisatie & facilitaire zaken

Soort uitkering:        Aantal

Wet Werk en Bijstand (WWB) - alleenstaanden    62

Wet Werk en Bijstand (WWB) - alleenstaande ouders    30

Wet Werk en Bijstand (WWB) - gehuwd/samenwonend   20

Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ)     0

Elders verzorgden - alleenstaanden      3

Inkomensvoorziening Ouderen en Arbeidsongesch. Werknemers (IOAW) 9

Inkomensvoorziening Ouderen en Arbeidsongesch. Zelfstandigen (IOAZ) 0

  Totaal       124
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Wat zijn de plannen voor 2015?       
 
Er is een inventarisatie gemaakt van alle wensen (investeringen en bestedingen) die er zijn. 
        
De keuze van het college van burgemeester en wethouders leidt voor 2015 tot de volgende 
investeringen en bestedingen.        
 
         
Programma 1 - Sociale dienstverlening (zorg)      
  * Geen nieuwe investeringen en bestedingen     
  
Programma 2 - Maatschappelijke voorzieningen (welzijn)     
  * Geen nieuwe investeringen en bestedingen     
  
Programma 3 - Bouwen en Wonen (Wonen)       
  * Financiële gevolgen Omgevingsdienst Noord-Brabant   
    
Programma 4 - Leefomgeving        
  * Reconstructie Vernhout       
  * Investeringen riolering 2015      
  * Investeringen openbare verlichting 2015     
  
Programma 5 - Vrije tijd en economie       
  * Vervangingsinvesteringen zwembad en sportzalen    
   
Programma 6 - Burger en bestuur        
  * Planmatig onderhoud gemeentelijke gebouwen    
   

De belastingdruk betreft de onroerende zaakbelasting, 
de afvalstoffenheffing/reinigingsrechten en het rioolafvoerrecht.

De belastingvoorstellen worden afzonderlijk aan de gemeenteraad aangeboden.

Voor belangstellenden die geïnteresseerd zijn in meer gedetailleerde informatie ligt de 
nog vast te stellen programmabegroting in het gemeentehuis bij het taakveld financiën ter 
inzage.     
     
De programmabegroting staat ook op de gemeentelijke website (www.sint-oedenrode.nl).  
      
Bovendien zijn de begrotingsstukken tegen kostprijs verkrijgbaar.    
 

Bij de begrotingsbehandeling door de gemeenteraad, die plaatsvindt op donderdag 
6 november om 19.00 uur in het gemeentehuis, wordt gedebateerd op hoofdlijnen.  
        
U bent van harte welkom bij de vergadering van de gemeenteraad.    
  

Gemeentebegroting  2015  
     

FInAncIëLE STrucTuur 2015

BEGroTInG 2015: LASTEn En BATEn

PLAnnEn Voor 2015

BELASTInGdruK 2015

InZIEn BEGroTInG

BEGroTInGSBEHAndELInG

Personen werkzaam in gesubsidieerde arbeidsregelingen:     
Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) (incl. wachtlijst)   159

Overige gesubsidieerde banen     6

  Totaal      165

         Totaal

         (x € 1.000)

Exploitatie uitgaven       34.624

Saldo (nadelig)        607

Opbrengst gemeentelijke belastingen (excl. leges)    6.787

Algemene uitkering gemeentefonds (incl. WMO/decentralisaties)  16.839

Boekwaarde investeringen op 1 januari     38.232

Vaste schuld op 1 januari       24.262

Reserves en voorzieningen op 1 januari     13.599

(waarvan t.b.v. grondexploitatie)      1.540

Programma Lasten   Baten 

 x € 1.000 in %  x € 1.000 in %

1 Sociale dienstverlening (zorg) 13.613,0 39,3  5.008,0 14,5

2 Maatschappelijke voorzieningen (Welzijn) 2.939,0 8,5  195,0 0,6

3 Bouwen en wonen (Wonen) 4.033,0 11,6  2.335,0 6,7

4 Leefomgeving en infrastructuur 5.969,0 17,2  3.300,0 9,5

5 Vrije Tijd en Economie 3.467,0 10,0  1.272,0 3,7

6 Burger en bestuur 4.603,0 13,3  22.514,0 65,0

                            Totaal 34.624,0 100,0  34.624,0 100,0

0
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Agenda

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

Openingstijden publieksplein
Ma t/m vrij van 9.00 - 12.30 uur.
Voor paspoorten, rijbewijzen en 
overige burgerzaken is het pu-
blieksplein ook geopend op maan-
dagmiddag van 16.00  tot 20.00 
uur.
Hiervoor dient u via 
www.sint-oedenrode.nl of via 
(0413) 481 911 een afspraak te 
maken.

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

Meldingen openbare ruimte
www.sint-oedenrode.nl/
meldingen
(0413) 481 911

Buiten Kantooruren (bij urgentie)
(Druk)riolering 06 - 22 57 97 58
Openbare ruimte 06 - 51 60 29 17

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

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

rijksinformatie
Overgangsregeling als u nu intensieve zorg thuis hebt

Hebben u of uw kind thuis intensieve 
zorg en toezicht nodig? Zoals een com-
binatie van begeleiding, behandeling, 
persoonlijke verzorging en verpleging? 
Dan krijgt u te maken met veranderde 
wetgeving. Om u niet onnodig te belas-
ten met deze veranderingen, kunt u ge-
bruik maken van een overgangsregeling. 

Zit u in deze situatie? Dan hebt u - als 
het goed is - vorige week een brief ont-
vangen van het Centrum indicatiestel-
ling zorg (CIZ). Deze brief gaat over deze 
overgangsregeling. 

Waarom een overgangsregeling?
Omdat u of uw kind niet in een instelling 
woont, maar de hulp, begeleiding en ver-
pleging thuis krijgt, hebt u in 2014 geen 
indicatie voor een zorgzwaartepakket. U 
hebt namelijk zorg zonder verblijf. Daar-
om gaat de zorg, begeleiding en behande-
ling op 1 januari 2015 niet automatisch 
over van de AWBZ naar de Wet langdurige 
zorg. 
Echter, op basis van uw situatie komt u 
wel in aanmerking voor zorg, begelei-
ding en behandeling vanuit de nieuwe 

Wet langdurige zorg. Daarom heeft het 
Rijk nu geregeld, dat u per 1 januari 
2015 kunt instromen in de Wet langdu-
rige zorg. Wel moet u hiervoor toestem-
ming geven.
Als u niets doet, kunt u niet doorstro-
men in de Wet langdurige zorg. 

Stuur het antwoordformulier voor 15 
november op
Wilt u dat u voor uzelf of uw kind dezelf-
de soort zorg en uren krijgt als nu? Geef 
dan voor 15 november toestemming om 
per 1 januari 2015 in te stromen in de 
Wet langdurige zorg. Doe dat door het 
formulier bij de brief die u vorige week 
hebt ontvangen in te vullen en voor 15 
november 2014 op te sturen.

Meer weten? 
Alles over deze regeling vindt u op 
www.hoeverandertmijnzorg.nl
Met specifieke vragen kunt u ook terecht 
bij het informatiepunt Wlz-overgangs-
recht. Dit informatiepunt is bereikbaar 
op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur. 
U kunt bellen (030 7897878) of mailen 
(wlz-overgangsrecht@iederin.nl)

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 21 oktober tot en met 
27 oktober 2014 zijn de volgende aan-

vragen bij de gemeente ingekomen:
•  Van het Sint-Jorisgilde voor het hou-

den van de Gildedag kring Dommel-
groep op 6 september 2015 in het 
centrum en op het gildeterrein aan de 
Ollandseweg 123 in Sint-Oedenrode.

•  Van het comité Sint-Nikolaas Nijnsel 
voor het houden van de Sinterklaasin-
tocht in Nijnsel op 23 november 2014. 
Deze aanvraag geldt ook voor de jaren 
2015 tot en met 2018.

Evenementen

Projectafwijkingsbesluit 
Afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. de herinrichting 
van het ritaplein e.o in boskant
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Sint-Oedenrode maken in-
gevolge het bepaalde in artikel 3.10 en 
3.12 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij 
met toepassing van artikel 2.12, eerste 
lid, sub a, onder 3 van de Wabo, op 28 
oktober 2014 een omgevingsvergun-
ning hebben verleend. 

De omgevingsvergunning heeft betrek-
king op het afwijken van het geldende 
bestemmingsplan voor de realisatie 
van het project “Herinrichting Ritaplein 
e.o. Boskant” (planidentificatienummer 
NL.IMRO.0846.PB2014BOS01RITAPLN-vg01).
De ontwerp-omgevingsvergunning 
heeft, met de bijbehorende stukken, 
vanaf 4 september 2014 gedurende 6 
weken ter inzage gelegen. Gedurende 
deze periode zijn geen zienswijzen naar 
voren gebracht. De definitieve vergun-
ning is zonder inhoudelijke wijzigingen 
ten opzichte van de ontwerpvergunning 
verleend. 

Inzage
De omgevingsvergunning met de 
hierbij behorende stukken ligt met 
ingang van donderdag 30 oktober 
2014 tot en met woensdag 10 decem-
ber 2014 op werkdagen ter inzage bij 

het publieksplein van het gemeente-
huis, Burgemeester Wernerplein 1 in 
Sint-Oedenrode. U kunt de om-
gevingsvergunning ook raadple-
gen op de landelijke voorziening 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Op de ge-
meentelijke website 
(www. sint-oedenrode.nl) is informatie 
over het plan en een rechtstreekse link 
naar de landelijke voorziening opgeno-
men. 

Rechtsmiddelen
Vanaf de dag na de dag van terinzage-
legging kan gedurende 6 weken be-
roep worden ingesteld tegen de om-
gevingsvergunning bij de Rechtbank 
’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, 
Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch. Deze mo-
gelijkheid staat open voor belangheb-
benden die:
•  tijdig een zienswijze bij het college 

naar voren hebben gebracht;
•  aan kunnen tonen dat zij redelijker-

wijs niet in staat zijn geweest tijdig 
hun zienswijze bij het college naar vo-
ren te brengen. 

Tevens kan degene die beroep heeft 
ingesteld een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de Voorzienin-
genrechter van voornoemde sector. 

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Postcode Ingekomen Omschrijving
Lieshoutseweg 49 5491 RP 14-10-2014 Herbouw opslagloods/werkplaats
Hoek Azaleastraat ------ 15-10-2014 Kappen 3 bomen
/Anjer-laan 
Zwembadweg ong. ------ 15-10-2014 Kappen 1 eik
Boxtelseweg ong. ----- 15-10-2014 Kappen 3 eiken
Componistenlaan  ------ 15-10-2014 Kappen 1 eik
thv nr. 91 

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

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Uiterlijke  Omschrijving
   beslisdatum 
   verlengd met: 
Sonse-Heideweg 5 5492TE Zes weken  Realisatie mantelzorgwoning

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Markt 30  5492 AB  21-10-2014 Wijzigen van naam aanduiding op   
     voorgevel van Martinushuis
Eerschotsestraat 97 5491 AB 24-10-2014 Kappen van 4 kastanjes en 1  
     plataan, met herplant
Heikampenweg 11 5491 TP 24-10-2014 Praktijkruimte aan huis. Betreft  
     besluit vergunningvrij
Hertog Janstraat 62 c 5491 BV 24-10-2014 Verbouwen woning tbv mantelzorg

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Ontwerp exploitatievergunning
Adres  Postcode Ter inzage v.a. Omschrijving
Boxtelseweg 9 5491 XT 30 oktober 2014 Ontwerp exploitatieverg.’t Hoefje’
Markt 13  5492 AA 30 oktober 2014 Ontwerp exploitatieverg. 
     Café Oud Rooij V.O.F.
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Vergunningen

Verbranden van snoeihout
Het college van burgemeester en wet-
houders heeft bepaald dat gedurende 
de maand november in het buitenge-
bied snoeihout mag worden verbrand. 
Op de zondagen in deze periode mag 
niet gestookt worden. 

Algemene ontheffing
Het college heeft voor de genoemde 
stookperiode een algemene onthef-
fing vastgesteld. Deze ontheffing ligt ter 
inza¬ge op werkdagen van 09.00 tot 12.30 
uur in het gemeentehuis aan het Burge-
meester Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode.

Geen individuele ontheffing nodig
In november is het dus mogelijk om 

snoeihout te verbranden, zonder dat u 
eerst naar het gemeentehuis moet voor 
een ontheffing. Dit betekent ook dat er 
geen legeskosten verschuldigd zijn. 

U hoeft het stoken niet van tevoren te 
melden bij de brandweer, politie of ge-
meente. 
Voor het verbranden van snoeihout in 
de stookmaand gelden de voorwaarden 
zoals die verbonden zijn aan de algeme-
ne ontheffing. Op de naleving van deze 
voorwaarden zal worden gecontroleerd 
door gemeente en politie. Deze voor-
waarden kunt u vinden op onze website 
www.sint-oedenrode.nl 

Mevrouw Vos

Mooi dorp, alles bij de 
hand, veel te doen...
dat is mijn Sint-Oedenrode!

Openbare raadsvergadering
De gemeenteraad van Sint-Oedenrode 
vergadert op donderdag 6 november a.s. 
De vergadering begint om 19.00 uur. Op 
de voorlopige agenda voor deze openbare 
vergadering komen de volgende onder-
werpen voor:

• 2e bestuursrapportage 2014
•  Programmabegroting 2015 en  

Meerjarenraming 2016-2018

Tenzij anders aangegeven, is spreekrecht 

over genoemde agendapunten mogelijk. 
Iedereen die gebruik wil maken van het 
spreekrecht dient dit ten minste 48 uur 
voor aanvang van de vergadering te mel-
den bij de griffier (tel. 0413-481911) of 
per e-mail: griffie@sint-oedenrode.nl
De voorlopige agenda en de daarbij beho-
rende stukken liggen voor iedereen ter in-
zage in het publieksplein van het gemeen-
tehuis op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur.
De stukken zijn ook in te zien via 
www.sint-oedenrode.nl
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Huisvuil

Bekendmaking besluit tot aanwijzing toezichthouders Drank- en Horecawet

De burgemeester van de gemeente Sint-
Oedenrode, heeft op 28 oktober 2014 
besloten tot aanwijzing van toezichthou-
ders op grond van artikel 41, eerste lid, 
onder b., van de Drank- en Horecawet en 
de Regeling toezichthoudende ambtena-
ren Drank- en Horecawet.

De aangewezen medewerkers van de 
Stichting Stadswacht Helmond krijgen 
hierdoor toezichthoudende bevoegd-
heden toegekend in het kader van voor-
noemde wetgeving. 
Het aanwijzingsbesluit treedt op de dag 
na deze bekendmaking in werking. U 

kunt het aanwijzingbesluit vinden op de 
website van de gemeente.
Daarnaast kunt u het aanwijzingsbesluit 
gedurende 6 weken inzien op gemeen-
tehuis tijdens openingstijden.

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Wmo onder mantelzorgers
De Wmo geeft de gemeente een belang-
rijke taak: ervoor zorgen dat iedereen 
zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven 
wonen en volwaardig kan deelnemen 
aan de samenleving. De wet verplicht 
gemeenten ook jaarlijks een tevreden-
heidsonderzoek uit te voeren. Het on-
derzoek dat nu gereed is gaat over het 
jaar 2013 en is uitgevoerd onder een 
speciale doelgroep, namelijk mantelzor-
gers van cliënten. Van de 672 vragenlijs-
ten die de gemeente heeft verzonden 
naar Wmo-cliënten, zijn er 267 door hun 
mantelzorger ingevuld teruggestuurd. 
De ervaringen van mantelzorgers in  
Sint-Oedenrode zijn vergelijkbaar met 
die in andere gemeenten die aan het-
zelfde onderzoek meededen. De respons 
was met 40% beduidend hoger dan in 
de andere gemeenten.

Resultaten
De onderwerpen waarop de gemeente 
het beste scoort zijn:
•  Ontvangen ondersteuning bij periodie-

ke respijtzorg (tijdelijke en volledige 
overname van de zorg, zodat de man-
telzorger even op adem kan komen).

•  Ontvangen ondersteuning bij informa-
tie, advies en begeleiding.

•  De samenwerking met de (professio-
nele) zorg- en hulpverleners is goed.

•  De mantelzorger voelt zich een vol-

waardige gesprekspartner van de pro-
fessionele zorg- en hulpverleners.

Andere belangrijke uitkomsten zijn:
•  2% van de mantelzorgers is overbelast, 

62% voelt zich niet of nauwelijks be-
last. 

•  91% kan terugvallen op familie. In 8% 
van de gevallen zou opname van de 
zorgvrager nodig zijn als de mantelzor-
ger plotseling uitvalt.

•  13% heeft contact gehad met een me-
dewerker van Steunpunt Mantelzorg of 
een andere ondersteuningsorganisatie.

•  Van de mantelzorgers geeft 14% aan 
dat ze het gevoel hebben dat de last 
van het mantelzorgen veel minder is 
geworden door de ontvangen onder-
steuning. Voor 39% geldt dat enigszins 
en voor 47% niet.

•  Om de taak als mantelzorger vol te kun-
nen houden is er vooral behoefte aan 
financiële tegemoetkoming, informa-
tie, faciliteiten m.b.t. vervoer en prak-
tische hulp (huishoudelijk, vrijwilliger, 
administratief).

•  Er is relatief weinig behoefte aan emo-
tionele steun en educatie, ontspanning, 
kinderopvang, belangenbehartiging en 
incidentele respijtzorg.

Aandachtspunten
De gemeente heeft als doel de mantel-

zorgers tijdig te ondersteunen zodat 
zij hun rol als mantelzorger vol kunnen 
houden en niet overbelast raken. De aan-
dachtspunten voor de gemeente zijn:
•  Mantelzorgers stimuleren zich als zoda-

nig bekend te maken en te laten regis-
treren. Registratie is geen primair doel 
maar wel een middel om de mantelzor-
gers gemakkelijker te kunnen bereiken.

•  Meer bekendheid geven aan het Steun-
punt Mantelzorg van Welzijn De Meierij 
en aan beschikbare ondersteunings-
vormen. Als mantelzorgers niet goed 
weten waar ze terecht kunnen maken 
ze ook minder gebruik van het aanbod. 

•  Onderzoeken hoe het ondersteunings-
aanbod nog beter aangepast kan wor-
den aan de behoeften, vooral die van 
financiële, materiële en praktische 
aard.

•  In de Keukentafelgesprekken wordt de 
bespreking van de mogelijkheden én 
de ondersteuningsbehoeften van de 
mantelzorger van de cliënt een vast 
onderdeel.

We streven naar verbetering. De ge-
meente werkt samen met de uitvoeren-
de organisaties aan de aandachtspunten. 
De gemeente waardeert het bijzonder 
dat er zóveel mensen aan het onderzoek 
hebben meegewerkt. Bedankt daarvoor!

Ontwerp Projectafwijkingsbesluit 
den ekker 32 sint-oedenrode
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Sint-Oedenrode maken ingevolge 
het bepaalde in artikel 3.10 en 3.12 van 
de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo) bekend dat zij voornemens 
zijn met toepassing van artikel 2.12, eer-
ste lid, sub a, onder 3 van de Wabo, me-
dewerking te verlenen aan het bouwen 
van een woonhuis met bijgebouw voor de 
activiteiten:
•  afwijken van het bestemmingsplan;
• bouwen.

De locatie Den Ekker 32, kadastraal bekend 
gemeente Sint-Oedenrode, sectie P, num-
mers 774, is gelegen in het bestemmings-
plan “Olland”. De omschreven ontwikke-
ling is niet mogelijk binnen het genoemde 
bestemmingsplan. Op grond van artikel 
12.2.2 van het bestemmingsplan “Olland” 
zijn uitsluitend twee-aaneen woningen toe-
gestaan. Om mee te kunnen werken aan de 
aanvraag is een afwijking van het bestem-
mingsplan als bedoeld in artikel 2.12, eer-
ste lid, sub a, onder 3 van de Wabo vereist. 

De aanvraag, het ontwerpbesluit, de ruim-
telijke onderbouwing en de daarbij be-
horende stukken liggen met ingang van 
donderdag 30 oktober 2014 tot en met 
woensdag 10 december 2014 op werk-
dagen ter inzage bij het publieksplein 
van het gemeentehuis, Burgemeester 
Wernerplein 1 in Sint-Oedenrode. Tevens 
is het ontwerp-besluit omgevingsvergun-
ning digitaal te raadplegen op de website 
www.sint-oedenrode.nl.

Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging kan eenieder schriftelijk of monde-
ling zijn zienswijze over het ontwerp-
besluit omgevingsvergunning kenbaar 
maken bij het college van burgemeester 
en wethouders van Sint-Oedenrode, Post-
bus 44, 5490 AA te Sint-Oedenrode. Te-
vens is het mogelijk om na het maken van 
een afspraak een mondelinge zienswijze 
in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch 
contact opnemen met J. van de Wijdeven 
van het team Ruimtelijke Ordening, tele-
foonnummer: (0413) 481911.

Inzameling oud papier

Zaterdag 1 november
•  Ouderraad van basisschool De 

Sprongh; container tegenover speel-
tuin van 10.00 tot 12.00 uur;

•  Ouderraad basisschool Dommelrode; 
container op parkeerterrein bij sport-
hal De Streepen op zaterdag van 9.00 
tot 12.00 uur;

•  Nos Jungit Apollo; container op de par-
keerplaats aan de Zwembadweg bij de 
ingang van het park van 9.00 uur tot 
13.00 uur. Ook wordt er vanaf 9.00 
uur oud papier opgehaald in de wijken 
Kinderbos, Cathalijne en Kienehoef ten 
noorden van de Florisstraat, en een ge-
deelte van de Zwembadweg.

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

tainer tegenover Ollandseweg 98 van 
maandag t/m zaterdag. Tijdens de win-
tertijd van 08.00 tot 17.00 uur.

Minder vervuiling in oud papier, beter hergebruik!

De opbrengst is lager op het moment 
dat papier vervuild is. Daarom doet de 
gemeente een beroep op alle burgers: 

“onderstaande materialen horen niet 
thuis tussen het oud papier”:
plastic folie, plastic tasjes, drankkartons, 

diepvriesverpakkingen, pizzadozen, kof-
fiefilters, piepschuim, 
toiletpapier, luiers, ordners.

Wat te doen met een storing en/of verstopping in 
de (druk)riolering?

Met dit artikel informeren wij u wat u 
kunt doen bij storing of verstopping van 
de (druk)riolering. 

Wie is verantwoordelijk?
De gemeente is verantwoordelijk voor 
het aanleggen, onderhouden en behe-
ren van de (druk)riolering op openbaar 
terrein. Daar hoort ook het oplossen 
van verstoppingen of problemen op 
openbaar terrein bij. De aanleg, het 
onderhoud en beheer aan een riool-
aansluiting op particulier terrein is voor 
rekening van de eigenaar..

Onderzoek naar oorzaak storing/
verstopping
Als er een verstopping wordt geconsta-
teerd in de huisriolering moet de eige-
naar eerst zelf de oorzaak hiervan on-
derzoeken. Daarmee bedoelen we het 
opzoeken van het ontstoppingsstuk en 
open graven ervan. 
Om u tijd, arbeid en kosten te besparen 
adviseren wij hiermee te starten vóór-
dat er andere werkzaamheden worden 
verricht. (Het ontstoppingsstuk ligt 
meestal binnen een halve meter van 
de perceelsgrens.) Als u deze niet kan 
vinden kunt u contact opnemen met de 
gemeentewerf, telefoonnummer; 
0413-481394.

In het ontstoppingsstuk zich twee pro-
blemen voordoen:
1.  Er staat water in het ontstoppings-

stuk: dan zit er een verstopping op 
het gedeelte tussen ontstoppings-
stuk en de hoofdriolering en dus op 
gemeentegrond. Dan kunt u contact 
opnemen met de gemeente. De ge-
meente lost de storing en/of verstop-
ping zo spoedig mogelijk op.

2.  Er staat geen water in het ontstop-
pingsstuk, dan zit er een verstopping 
in het gedeelte tussen ontstoppings-
stuk en de woning. Het probleem zit 
dan op particulier terrein. U moet dan 
zelf het probleem oplossen, eventu-
eel door contact op te nemen met een 
ontstoppingsbedrijf. 

Een verstopping op eigen terrein moet 
door de eigenaar zelf worden opgelost 
en betaald. Dit geldt ook voor bijvoor-
beeld ingroeiende boomwortels. Zelfs 
als die bomen op openbaar terrein 

staan. Bij het verhelpen van de storing 
is het echter niet toegestaan om de wor-
tels daarbij dusdanig te beschadigen 
dat de boom geen levenskansen meer 
heeft. Overleg met de gemeente is op 
dat moment gewenst.

Een verstopping op openbaar terrein 
wordt door de gemeente opgelost.  Als 
blijkt dat deze verstopping aan verkeerd 
gebruik is te wijten, dan worden de kos-
ten aan u doorberekend. (Voorbeelden 
hiervan zijn specie in de buis als gevolg 
van bouwwerkzaamheden, lozen van 
vet, doorspoelen van textiel, etc.) 

Drukriolering
Bij de drukriolering wordt vrijwel de-
zelfde handelwijze gevolgd. Echter bij 
het onderzoek naar de problemen, dat 
vooraf plaats moet vinden, kan gekeken 
worden naar het rode lampje dat op de 
pompkasten van de drukriolering aan-
wezig is. Dit lampje gaat branden op 
het moment dat er een storing ontstaat 
bij de pomp. Als dit lampje langdurig 
brandt moet u altijd de gemeente bel-
len.

Opdracht aan ontstoppingsbedrijf
Een particulier kan ervoor kiezen om 
voor het onderzoek op eigen terrein een 
ontstoppingsbedrijf in te schakelen. In-
dien aan het bedrijf de opdracht wordt 
verstrekt om naast het onderzoek ook 
de verstopping op gemeentegrond te 
verhelpen bestaat er geen recht meer 
op vergoeding van de kosten hiervan. 
Op deze wijze kunnen wij immers niet 
meer vaststellen waar de verstopping 
zich bevond of waardoor deze werd ver-
oorzaakt.

Melden van storingen
Storingen aan de riolering op openbaar 
terrein en drukriolering kunnen tijdens 
kantooruren worden gemeld op het te-
lefoonnummer (0413) 481376. Buiten 
kantooruren kunnen storingen en/of 
verstoppingen aan de riolering gemeld 
worden via de calamiteitentelefoon, te 
bereiken op telefoonnummer; 
06 - 51602917. De storingen en/of ver-
stoppingen aan de drukriolering kunnen 
buiten kantooruren gemeld worden via 
de storingslijn, te bereiken op telefoon-
nummer; 06-22579758.
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Vrijdag 31 oktober
10.00 uur gemeenschappelijke zie-
kenzalving Odendael
20.00 uur bijeenkomst  jongeren  in 
parochiezaal Goede Herder

Zaterdag 1 november   
Allerheiligen

Zondag 2 november   
Allerzielen

Zondag 2 november  
09.00 uur EHC les 2 (groep B) 
St. Martinuskerk
10.30 uur  
EHC les 2 St. Antoniuskerk

Maandag 3 november 
13.30 uur pastoraal gesprek op 
Odendael

Dinsdag 4 november 
14.00 uur repetitie Gregoriaans 
Koor  in parochiezaal Goede Herder
16.00 uur EHC (groep 1) Rondlei-
ding St. Petruskerk Son
20.00 uur vergadering parochiebe-
stuur

Woensdag 5 november
18.00 uur Alfacursus in parochiezaal 
Goede Herder
18.30 uur Vormselvoorbereiding in 
Den Bauw

Donderdag 6 november 
18.30 uur Vormselvoorbereiding in 
zaal Goede Herder

Vrijdag 7 november  
10.00 uur Eerste Vrijdagviering 
Odendael
Rondbrengen ziekencommunie

Pastoraal Centrum:
Centraal adres voor infor-
matie en aanmelding van 
doop, huwelijk, jubileum, 
huisbezoek of pastoraal 
gesprek, ziekencommunie 
(1e vrijdag v.d. maand), 
ziekenzalving, enz.

 
Pastoraal Centrum:
Mgr. Bekkersplein 1
5491 EB Sint-Oedenrode
Tel: (0413) 477741
Openingstijden Pastoraal Centrum 
maandag t/m vrijdag van 10.00 – 12.00uur
Tijdens schoolvakanties: 
Dinsdag en donderdag van 10.00 - 
12.00 uur.
Telefonische bereikbaarheid van de 
parochie: maandag t/m vrijdag van 
10.00 – 12.00 uur.
Voor dringende pastorale zaken zoals 
het ontvangen van de ziekenzalving of 
in geval van overlijden ook buiten deze
uren bereikbaar via achterwacht.
Informatie over de parochie vindt u op 
de website: www.heiligeodaparochie.nl
Email: team@heiligeodaparochie.nl   of  
informatie@heiligeodaparochie.nl 
Banknummer parochie: NL88 RABO 
0138204071 t.n.v. Parochie Heilige Oda

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

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

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

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

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

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

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

Voor de tijden van de vieringen
zie de kerkberichten elders in deze krant.
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genda

Het gezin is de plaats waar wij als mens gevormd worden. 
Ieder gezin is een steen in de opbouw van de samenleving.

Paus Franciscus

Oproep aan alle jongeren in de 
Parochie!
Aanstaande vrijdag (31 oktober) om 
20.00 uur bij het parochiecentrum 
De Goede Herder, Mgr. Bekkersplein 
1  te Sint-Oedenrode, ontmoeten 
de jongeren (15+) van de parochie 
Heilige Oda elkaar. Op deze avond 
willen we gaan brainstormen over 
activiteiten voor jongeren in de pa-
rochie. Samen gaan we kijken naar 

de mogelijkheden voor activiteiten 
voor jongeren. Lijkt het je leuk om 
hierover mee te denken kom dan 
langs! Wil je meer weten of op de 
hoogte blijven stuur dan een mailtje: 
jongeren@heiligeodaparochie.nl. 

marloes stehmann
Carmela di punzio

Vieringen rond Allerheiligen en 
Allerzielen
Op 1 en 2 november viert de gemeen-
schap van de Kerk het hoogfeest van 
Allerheiligen en de gedachtenis van 
alle gestorvenen. Op deze dagen 
worden er in onze parochie de vol-
gende vieringen gehouden:

Zaterdag 1 november – Allerheiligen:
-  St. Martinuskerk te Olland:  

17.30 uur (met gedachtenis van de 
overledenen)

-  St. Martinuskerk - centrum:  
18.30 uur

Zondag 2 november – Allerzielen:
-  St. Martinuskerk - centrum:  

9.30 uur 
-  St. Genovevakerk te Breugel:  

9.30 uur
-  St. Petrus’Bandenkerk te Son:  

11.00 uur

-  St. Antonius van Paduakerk te Nijnsel:  
11.00 uur

-  Begraafplaats te Boskant:   
15.00 uur

In de eucharistieviering die op 2 no-
vember om 9.30 uur in de St. Marti-
nuskerk wordt gehouden, zullen ook 
de overledenen worden herdacht waar 
in de periode van 2 november 2013 
tot april 2014 in de Goede Herderkerk 
avondwake / uitvaart plaatsvond. 
Voor hen die in deze periode vanuit 
de Boskantse Ritakerk hun uitvaart 
hadden, vindt er op 2 november om 
15.00 uur een gedachtenisplechtig-
heid plaats op de begraafplaats aldaar. 
Een moment van herinnering, gebed 
en zegening van de graven. We ho-
pen dat velen de bijzondere dagen 
van 1 en 2 november meevieren.

Gemeenschappelijke 
ziekenzalving 2014

Komende vrijdag vindt de jaarlijkse 
gemeenschappelijke ziekenzalving 
plaats. Dit jaar is deze gekoppeld 
aan de afsluiting van de oktober-

maand – Mariamaand. Vrijdag 31 
oktober zal er om 10.00 uur een eu-
charistieviering worden opgedragen 
in Odendael. Tijdens deze viering is 
er gelegenheid om het sacrament 
der zieken te ontvangen. Deze vie-
ring is voor alle parochianen van de 
H. Odaparochie. Allen die ziek zijn, 
allen die ervaren dat het leven broos 
begint te worden, allen die lijden 
aan het leven en allen die een hoge 
leeftijd hebben bereikt zijn bijzonder 
uitgenodigd dit sacrament te ont-
vangen. Het Goede Herderkoor zal 
de zang verzorgen.

van de pastores

Juiste levensinstelling
In de Oosterse literatuur worden de 
toewijding, soberheid  en mededogen 
hoog aangeschreven. Jezus heeft in 
Zijn leven duidelijk gemaakt dat ook 
bij hem deze kernwaarden voorop 
stonden. In de toewijding aan Zijn 
levensopdracht gaf Hij Zijn leven aan 
het kruis, tijdens Zijn leven stond Hij 
voor eenvoud en het delen met de 
armen. Ook wat betreft mededo-
gen toont de Bijbel vele voorbeelden 
waarin Jezus zich bekommert om de 
medemens, vooral om hen voor wie 
niemand oog heeft.

Drie eenvoudige waarden ‘toewijding, 
soberheid en mededogen’ maken dus 
het verschil, niet alleen volgens de 
Oosterse wijsheid, maar vooral ook 
door het voorbeeld van Jezus, de 
Zoon van God.

Mogen deze drie ook Christelijke 
waarden voor u een houvast zijn nu 
wij langzaam op weg naar kerstmis 
gaan.

diaken Frank van der geld

Kerkhofwerkers
In de dagen rond Allerheiligen en 
Allerzielen bezoeken velen de graven 
van hun dierbaren. Als Odaparochie 
beschikken wij over meerdere be-
graafplaatsen die in eigen beheer wor-
den onderhouden. Vele vrijwilligers en 
vrijwilligsters zijn wekelijks in de weer 
om deze plaatsen te onderhouden.  
Het begraven van doden en de zorg 
voor hun graf, geldt vanouds als een 
van de zeven werken van barmhartig-
heid. Het is een christelijke opdracht 
om te zorgen voor de graven van de 
overleden medegelovigen en voor 
hun eeuwige rust te bidden. Het is 

mooi te ervaren dat er op en rond de 
begraafplaatsen van onze parochie zo 
vele vrijwilligers en vrijwilligsters ac-
tief zijn. Zij zorgen en waken voor het 
onderhoud, opdat deze begraafplaat-
sen zijn: een hof bij de kerk waar het 
goed rusten is voor onze dierbaren en 
een plaats waar nabestaanden op res-
pectvolle wijze hun dierbaren kunnen 
gedenken. Rond Allerzielen past een 
woord van dank aan alle kerkhofwer-
kers van onze H. Odaparochie voor dit 
mooie werk van barmhartigheid.

pastoor vincent blom

Dagen van gedenken en vieren

In de natuur is de herfst begonnen. 
De bomen worden kaal en de blade-
ren die het hout nog sieren dragen 
prachtige herfstkleuren. Langzaam 
sterft de natuur af. Het beeld van 
de herfst past ook bij het kerkelijk 
jaargetijde. Wij staan immers aan 
de vooravond van 1 en 2 november: 
Allerheiligen en Allerzielen.

Op 1 november vieren we het feest 
van Allerheiligen. In één grote vie-
ring herdenken en eren wij dan 
allen die voor eeuwig bij God le-
ven, of zij nu heilig zijn verklaard 
of niet. Zij vormen de menigte die 
staat rond de troon van het Lam en 
voor de troon van God. Door ons 
doopsel en vormsel zijn wij allen op 
die weg naar heiligheid geplaatst. 
De vele heiligenbeelden die onze 
kerkgebouwen sieren, mogen ons 
opwekken om het voorbeeld van 
de heiligen te volgen. Heiligen zijn 
geen supermensen. Het zijn mensen 
die, soms met vallen en opstaan, 
Jezus Christus op een heel bijzonde-
re wijze zijn gevolgd in hun leven. 
Die het evangelie tot leidraad van 
hun leven hebben gemaakt. Wan-

neer we opkijken naar de beelden 
van de heiligen mag dat op ons een 
appèl doen om te leven zoals zij, om 
te leven in het voetspoor van Jezus 
Christus.

De viering van Allerheiligen vloeit 
over in die van Allerzielen. Als ge-
loofsgemeenschap gedenken wij op 
de tweede november heel bijzonder 
al degenen die gestorven zijn. Wij 
bidden deze dag om de eeuwige rust 
voor allen die ons in het geloof zijn 
voorgegaan. Bijzonder gedenken wij 
hen die in het afgelopen jaar zijn 
overleden.  We bidden en zingen 
deze dag: 

“heer, herinner U de namen
van hen, die gestorven zijn,
en vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
vaderhuis, hun toebereid.”

Een bijzondere week in het kerkelijk 
jaar breekt aan. Laten we samenko-
men met velen.

Bezoek voor meer informatie en nieuws 
over Kerk en parochie onze website: 

www.heiligeodaparochie.nl
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Frank Westerman geeft lezing in Sint-Oedenrode

Op vrijdag 31 oktober houdt schrij-
ver/journalist Frank Westerman 
(1964) een lezing in de Knoptoren 
te Sint-Oedenrode.

Zijn meest recente boek - Stikvallei 
(2013) - staat op de shortlist voor de 
AKO-literatuurprijs 2014. In dit boek 
verdiept Westerman zich in het plot-
selinge overlijden van ruim 1700 Ka-
meroeners die zich in augustus 1986 
nabij het Nyosmeer ophielden.
Westerman studeerde Tropische Cul-
tuurtechniek aan de Landbouwuni-
versiteit Wageningen. In 1992 was 
hij correspondent voor de Volkskrant 
in Belgrado. Later werkte hij als ver-
slaggever bij NRC Handelsblad. 
In Het zwartste scenario beschrijft 

Westerman de oorlogsjaren van 
Srebrenica. Als correspondent in 
Moskou rondde hij in 1999 'De 
Graanrepubliek' af, dat is bekroond 
met de Dr. L. de Jong-prijs voor ei-
gentijdse geschiedschrijving. Daar-
naast schreef hij o.a. El Negro en ik 
(2004), waarmee hij de Gouden Uil 
2005 won. 

In de pauze is er gelegenheid om 
boeken van Westerman te kopen en 
te laten signeren. Na de pauze is er 
ruimte voor het stellen van vragen. 
Deze avond wordt georganiseerd 
door Boekhandel  ‘t Paperas en de 
werkgroep literatuur van het R.K.K. 
Aanvang van de lezing 20.00 uur. 
Entree € 10,00.

SHOWROOMMODELLEN UITVERKOOP!

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

Meerdere opstellingen.
Prijzen al vanaf €5900,-

Profi teer nu!
Kom naar de showroom. 

Kijk voor alle opstellingen 
op www.vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl
2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES • Korenmijt 3, Beek en Donk

www.hetmaathuys.nl

UNIEK
keukenconcept

Miek’s Stijl 
‘‘net even anders”

Warme knu�els uit de magnetron

Sinterklaastip

Rietveld bestratingen Rietveld bestratingen, 
het bestratingsbedrijf 

dat zich
onderscheidt door 

vakmanschap.

Componistenlaan 3
5491 LB  Sint-Oedenrode

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

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

bedrijfspleinen, opritten en reparaties

Kerkberichten
SINT GENOVEVA-KERK, BREUGEL
Dinsdag 28 oktober
18.10 uur: Rozenhoedje bidden 
met om 18.30 uur: Eucharistievie-
ring
Donderdag 30 oktober
18.10 uur: Rozenhoedje bidden 
met om 18.30 uur: Eucharistievie-
ring, aansluitend stille aanbidding
Vrijdag 31 oktober
18.10 uur: Rozenhoedje bidden 
met om 18.30 uur: Eucharistievie-
ring
Zondag 2 november
09.30 uur: Allerzielen Eucharis-
tieviering m.m.v. het Breugelse 
Kerkkoor. Aansluitend aan de mis 
worden de graven gezegend. Kin-
derwoorddienst.
intentie: Ad Versantvoort, Nelly 
Vlemmix-Versantvoort, Miny van 
de Ven-Winkelman, Mien Mühl-
staff-van Duijvenbode.
Dinsdag 4 november
18.30 uur: Eucharistieviering
Donderdag 6 november
18.30 uur: Eucharistieviering met 
aansluitend stille aanbidding

KERKBERICHTEN MARTINUSKERK 
(CENTRUM)
Zaterdag 1 november Allerheiligen 
18.30 uur: Eucharistieviering mmv 
Goede Herderkoor.
Intenties:  Mien en Thies Verhagen 
– van Schijndel, Ton den Otter en 
Zus den Otter – Hellings, Betsie van 
Schijndel – van Berkel, Lenny van La-
desteyn – van Schijndel.
Zondag  02 november Allerzielen 
9.30 uur: Eucharistieviering mmv 
Martinuskoor. 
Intenties:  Cees en Toos Timmermans 
– van den Broek, Adrianus van der 
Maat, Cornelus en Adriana van Rooy 
– Verhoeven en Maria, Johannus van 
Rooy en Wilhelmina van Rooij, Mar-
tinus Klerkx en Adriana Klerkx – van 
Liempd, Jan van de Laar, Overleden 
ouders Ploegmakers – van Rooij en 
Leo, Gerard van Overbeek, Harold 
en Els Sanders – van Bergen, Jan en 
Hanneke Kanters en overleden fa-
milieleden Prinsen – Albrecht, Jan 
van Acht, Jan en Stina van Nostrum 
– Cooijmans, Jan Raaimakers, Jan Ha-
zenberg, Overleden familieleden Ha-
zenberg – Tops, Jo van de Wijdeven 
– van Berkel, Familie van der Vleuten 
– van den Oetelaar, Leonie van der 
Poel – Peeters, Familie Welte – Ma-
joor, Overleden ouders van de Burgt 
– de Haan, Joke en Anton Ottink ten 
Doeschate, Overleden ouders Karel 
van Acht en Adriana van Genuchten 
en overleden familieleden, Overleden 
ouders Michiel Habraken en Cornelia 
van de Sande  en overleden familiele-
den, Overleden ouders van de Kamp 
– Wevers en overleden familieleden, 
Overleden ouders van den Brand – 
Swoboda, Tonnie Lathouwers – Wil-
lems, Overleden ouders Jan en Lena 
van Rooij – Rovers, Jan van de Ven, 
Familie Mettel en Artel, Harrie Sche-
pens en zoon Mari. - J. Kuypers
Maandag 9.00 uur: Eucharistie.
Dinsdag 9.00 uur: Eucharistie. 
Woensdag 9.00 uur: Eucharistie. 
Donderdag 8.30 uur: uitstelling van 
het Allerheiligste.
8.40 uur: Rozenkransgebed.
9.00 uur: Eucharistie. 
Vrijdag  Eerste Vrijdag van de Maand 
10.00 uur: Eucharistieviering in 
Odendael.
E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

H. MARTINUS OLLAND
Zaterdag 1 november 17.30u
Eucharistie Allerzielen / Allerheiligen 
met kerkkoor.
Intenties: Overleden ouders De Beer-
de Wit en zoon Jan, Mariet Bek-
kers-Baijens, overleden ouders De 
Haas-van Oorschot, Thomas de Bie, 
overleden Familie V.d. Berk, Frens v.d. 
Zanden, overleden ouders V.d. Wiel-
Soeterings, José Roefs,Tonnie Raaij-

makers-Putmans, Annie Hobbelen-
Rovers, Corné Sanders, Riek Kastelijn 
- van Eck 

PROTESTANTSE KERK KNOPTOREN
Zondag 2 november, Dienst in 
Son, 10.00 uur, Predikant Ds. Bas 
Stigter, Gedenken overledenen, mmv 
Cantorij.

SINT ANTONIUS NIJNSEL
Zondag  2 nov. 11.00u.  
Allerzielenviering met gemengd koor 
en om 12.30 uur doop van Evi v.d. 
Heijden..
Intenties: De overledene van het af-
gelopen jaar en Martinus en Anna 
Aarts- v.d. Heijden, Door Aarts, Jans 
v.d. Meerakker,  Josephus en Johan-
na van Esch- Verhagen, Harrie van 
Esch, Coen van Buuren, Toos Ver-
kampen- de Wit, Bertha en Toon van 
Erp- Kemps en zoon Leo, overl. Fam. 
Hulsen en van de Wal.

SINT PETRUS’ BANDEN-KERK, SON
Woensdag 29 oktober
18.40  uur: Rozenhoedje
19.00 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 1 november, Allerheiligen
Geen Eucharistieviering in Son of in 
Breugel
Zondag 2 november, Allerzielen
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Parochiekoor
Wij herdenken alle overledenen, met 
name de parochianen die ons in het 
afgelopen jaar zijn ontvallen
Maandag 3 november
14.00 uur: KBO Allerzielenviering
19.00 uur: Eucharistieviering
Woensdag 4 november
19.00 uur: Eucharistieviering
Vrijdag 7 november, Eerste Vrijdag 
van de maand
08.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 8 november
18.30 uur: Eucharistieviering in de 
Sint Genoveva-kerk in Breugel
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
Mhz)

PAROCHIE LIEMPDE
7 en 8 november
zaterdag 18:30 en zondag 9:30
Wim van Ruremonde
Overleden ouders Jan en Sientje 
Quinten-Maasn Gijs van de Wiel
Uit dankbaarheid
9 t/m 14 november
maandag t/m vrijdag 19:00
dinsdag: Rozenkrans: 18:30

VANAF 2 NOVEMBER ZIJN ONZE 
WEEKMISSEN STANDAARD OM 
19:00. Voor een Ochtendmis kunt 
u om 9:00 naar de Petrusbasiliek in 
Boxtel en voor een Avondmis hier in 
de St-Jans Onthoofding te Liempde. 
We hopen hiermee de Heilige Missen 
toegankelijker te maken voor gelovi-
gen die overdag werken of studeren. 
Bovendien kunnen mensen nu kiezen 
wat beter uitkomt en zijn vaste mis-
tijden eenvoudiger om te onthou-
den. Kortom, vanaf november bent u 
’s morgens altijd in Boxtel welkom en 
’s avonds hier in Liempde!

ODENDAEL 
Vrijdag 31 oktober 10.00u: eucharis-
tieviering met aansluitend de moge-
lijkheid om het sacrament der zieken 
te ontvangen voor alle parochianen. 
Zang: Goede Herderkoor.
Zondag 2 november: Viering aller-
heiligen en allerzielen. Eucharistie-
viering met Odendaelkoor. Intenties: 
Martien en Linda van der Wijst, fam. 
van der Wijst en fam. Brouwers. Har-
rie Nooyen, Rini van Walbeek – van 
Wanrooij.

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

RITS KAPOT???
Loopt de rits open van uw jas, 

broek, rok, laars of tas?
Wij kunnen deze in vele 

gevallen repareren zonder 
de rits te vervangen!

Ook drukknopen, nestelringen, 
etc. vervangen wij direct!

WAAR???
Bij van der Wijst Kleinvak.

Elke week op de markt 
Donderdag 8.00 tot 12.30 uur 

te Veghel
Vrijdag 8.00 tot 12.30uur 

te Sint Oedenrode

Zie ook:
www.vanderwijstkleinvak.nlt. 0413 474286

Wij maken 
in uw 

bestaande 
kozijnen 

draaikiepramen 

GLAS

Juridisch spreekuur bij Van den Berk Assurantiën

Wij weten alles van verzekeringen 
maar als het te juridisch wordt kun-
nen wij gelukkig een beroep doen 
op de kennis en ervaring van een 
gerenommeerd advocatenkantoor 
dat ons met raad en daad terzijde 
staat. Deze mogelijkheid bestaat 
vanaf nu ook voor onze klanten en 
andere belangstellenden 

Dat kan door het juridisch spreekuur 
te bezoeken wat iedere woensdag van 
17.00 tot 18.00 uur op ons kantoor 
aan het Kofferen gehouden wordt. 
Soms komen er dingen op uw pad 
waarbij het plezierig is dat u hierover 
kunt overleggen met een advocaat die 
aangeeft wat uw juridische positie is. 
Even sparren om er achter te komen 

waar u staat en welke (vervolg-) actie 
u het beste kunt ondernemen.
De situatie op uw werk wordt span-
nender en mogelijk volgt er een re-
organisatie of ontslag. U heeft een 
auto gekocht die kort na aankoop 
al gebreken vertoont. De gemeente 
weigert de door u gewenste vergun-
ning te verlenen. Uw klant weigert 
te betalen. U heeft letsel opgelopen 
door een verkeersongeval. Allemaal 
voorbeelden waarbij het plezierig is 
wanneer een betrokken deskundige 
met u meedenkt en beziet wat er 
moet gebeuren.
Mr. Giel Janssens van GD Advocaten 
is iedere woensdag van 17.00 tot 
18.00 uur op ons kantoor aanwezig 
om al uw vragen te beantwoorden. 
Loop gerust binnen. Kofferen 23, 
Sint-Oedenrode, 0413-420190.

Advertorial

mr. giel Janssens
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Mooi in de buurt
Eerschot meer dan duizend jaar oud, maar springlevend
Eerschot is samen met Dommelrode 
en de Kienehoef een van de groot-
ste wijken van Sint-Oedenrode. De 
geschiedenis van Eerschot is net zo 
oud als die van Sint-Oedenrode. 
De eerste Rodenaren woonden in 
de buurt van de Knoptoren in Eer-
schot en bij de burcht van Rode 
in het huidige centrum. De wijk 
ligt ook bijna helemaal binnen de 
grenzen van de oude Vrijheid Rode. 
Maar behalve dat de Knoptoren in 
bijna elke straat van Eerschot wel 
te zien is, merk je van dat verleden 
in Eerschot weinig. Het is een wijk 
zoals alle andere Rooise wijken of 
toch niet? 

In Meerschot, het wijkgebouw van 
Eerschot praten we met Shirley van 
der Velden, Ad en Gerda van de 
Burgt, Riny en Tonny van Zoggel en 
Martien en Mien van der Velden. 
Zij zijn allemaal lid van de wijkver-
eniging Eerschot en wonen al vele 
jaren in de wijk. Shirley zelfs al haar 
hele leven. 

De wijkvereniging leeft nog volop
“De wijkvereniging Eerschot be-
staat al bijna vijftig jaar en is min of 
meer ontstaan uit wandelvereniging 
EJOS”, vertelt Riny van Zoggel. 
“EJOS, dat staat voor Eerschotse 
Jeugd Op Stap en die vereniging 
bestaat al wel vijftig jaar”, vult Ad 
van de Burgt hem aan. “EJOS  is 
nog steeds actief. Hier in de wijk ha-
len ze nog elke maand oud papier 
op en daar zijn ze heel trouw in en 
er blijft nooit iets staan”.

Tegenwoordig heeft de wijkvereni-
ging haar onderkomen in Meer-
schot. Maar voordat het daar een 
vaste stek vond zijn behoorlijk wat 
omzwervingen door de wijk en zelfs 
er buiten gemaakt. Zo had de buurt-
vereniging haar eerste ‘clubhuis’ bij 
de Diamant, maar ook bij het Wa-
pen van Eerschot werd jarenlang op 
zijn tijd een kaartje gelegd. Er was 
zelfs een tijd dat wijkvereniging 
uit moesten wijken naar de Rooise 

Sok, dat is het huidige Dommel-
zicht bij het overdekte zwembad. 
“Het zal nu een jaar of tien geleden 
zijn dat we als buurtvereniging een 
bouwvergunning kregen voor het 
bouwen van een clubhuis. Op het-
zelfde moment klopte de stichting 
‘Dichterbij’ bij de gemeente aan. Zij 
wilden in Sint-Oedenrode een loca-
tie bouwen voor mensen met een 
beperking”, vertelt Riny van Zoggel. 
“De gemeente stelde hen toen voor 
om eens met ons te gaan praten. 
Dat heeft er uiteindelijk toe geleid 
dat wij onze bouwvergunning heb-
ben teruggegeven en dat wij nu een 
onderkomen hebben in Meerschot”.

(M)eerschot een goede combinatie
“De meeste bewoners van de wijk 
hebben een goede verstandhouding 
met de mensen van Meerschot”, 
vertelt Tonnie van Zoggel. “Over-
dag hebben de mensen van Dich-
terbij hun dagactiviteiten hier en 
wij zijn er vooral ‘s avonds”. Gerda 
van de Burgt vult haar aan en zegt, 
“dat er ook gewoon dagactiviteiten 
zijn van de wijkvereniging. Bijvoor-
beeld op woensdagmiddag knut-
selt de Eerschotse jeugd hier en zijn 
de mensen van Dichterbij aan het 

werk. Dat was in het begin wel aan 
elkaar wennen, maar de integratie 
is perfect en het samenwerken leidt 
tot wederzijds begrip en respect”.

Krulspelden en dansen
Hoewel de wijk Eerschot nog ‘maar’ 
zo’n vijftig jaar bestaat, wonen er al 
veel langer mensen op deze plaats 
in Sint-Oedenrode. De Eerschot-
sestraat en de Heistraat komen bij-
voorbeeld al op oude kaarten voor. 
“De Heistraat liep vroeger vanaf de 
Eerschotse kerk richting de Schijn-
delse Hei. Tot ongeveer waar nu 
Meerschot staat stonden huizen en 
was de weg verhard. Daarna ging 
de Heistraat als zandpad verder 
richting ‘t krulspeldenfabriekske en 
de Ollandseweg. ‘t Krulspelden-
fabriekske stond tussen de Rooise 
Boerderij en de garage van Van 
Hoof. De Rooise Boerderij was toen 
café Moeskops, ‘D’n Moes’ zoals 
wij het toen noemden”, vertelt Ad 
van de Burgt. “Dat was een lange 
houten keet en daar werden krul-
spelden gemaakt. Je kent toch wel 
krulspelden, die de dames vroeger 
gebruikten?”, vraagt Van de Burgt. 
“Krulspelden zijn er nog steeds”, 
vult zijn vrouw Gerda hem aan. 

“Maar nog vroeger was dat een 
danstent”, reageert Martien van der 
Velden. “Eén keer per maand was 
het daar dansen, ik ben daar heel 
vaak geweest in die jaren.” “Maar 
later toen er krulspelden werden 
gemaakt is het gebouw afgebrand 
en daarna nooit meer opgebouwd”, 
zegt Ad.

Bekkers werd in Eerschot geboren
De wieg van misschien wel de be-
kendste Rooienaar aller tijden stond 
ook in Eerschot. In een boerderij op 
de hoek waar nu de Grote Doelen-
laan en de Sluitappel bij elkaar ko-
men werd op 20 april 1908 Wilhel-
mus Marinus Bekkers geboren. Hij 
werd later bisschop van het Bisdom 
Den Bosch en stond in de jaren ‘60 
van de vorige eeuw bekend om zijn 
vooruitstrevende mening, die niet ie-
dereen in de Rooms Katholieke kerk 
van die tijd wist te waarderen. Ruim 
dertig jaar na zijn overlijden werd 
Bekkers door de kijkers van het tele-
visieprogramma Kruispunt gekozen 
tot Katholiek van de twintigste eeuw. 
Toch kon dat alles niet voorkomen 
dat de Goede Herderkerk, die zowat 
op de geboortegrond van Bekkers 
werd gebouwd onlangs haar deuren 

moest sluiten en zelfs aan de Katho-
lieke eredienst werd onttrokken. 

Gewapende overval op de Diamant
Natuurlijk kan de Diamant niet 
ontbreken in een gesprek over Eer-
schot. Aan het begin van de Eer-
schotsestraat op de plaats waar nu 
het Burgemeester van Oerlehof is, 
was vroeger een diamantslijperij. 
De Diamant zoals de voormalige 
diamantslijperij en latere juweliers-
zaak in de volksmond heette haalde 
zaterdag 26 januari 1980 het lande-
lijke nieuws. Drie zwaar bewapende 
mannen overvielen die dag rond het 
middaguur de Diamant. “De over-
vallers hebben toen op de politie 
geschoten. Daarbij werd de poli-
tieagent Bertens nog in zijn schou-
der en longen geschoten”, vertelt 
Martien van der Velden. “Ja dat wa-
ren behoorlijke wild-westtaferelen 
die dag. Tijdens hun vlucht hebben 
de overvallers nog een paar keer 
van auto gewisseld. Toevallige pas-
santen werden onder bedreiging 
van een vuurwapen gedwongen 
om hun auto af te geven. Uitein-
delijk zijn de overvallers ergens in 
Noord-Limburg opgepakt”, zo sluit 
Martien van der Velden af. 

De Knoptoren hield stand, ook in roerige tijden 

Aan de voet van toren van de Sint-
Maartenskerk, die wij nu kennen als 
Knoptoren, werd in 1648 de Vrede 
van Münster aan de Rodenaren be-
kendgemaakt. Misschien wel een 
van de grootste momenten in de va-
derlandse historie. Maar er gebeurde 
nog veel meer in de geschiedenis van 
de Rooise toren aan de oevers van de 
Dommel.

De oorspronkelijk circa 65 meter hoge 
toren werd in de eerste helft van de 
vijftiende eeuw gebouwd bij de toen-
malige Sint-Maartenskerk. Tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog brandde de toren 
en de kerk af. Dat gebeurde in 1583 

toen Staatse troepen Rode, zoals ons 
dorp toen nog heette, binnen vielen. 
Alleen de stenen romp overleefde de 
brand. 

Tijdens het Twaalfjarige bestand dat 
van 1609 tot 1621 duurde werd de 
kerk weer hersteld. Cornelis Rossems 
had de leiding over de herbouw. Zo’n 
350 jaar later werd in Eerschot een 
straat naar hem genoemd.

Het einde van de Tachtigjarige Oor-
log in 1648, werd naar verluidt op 
5 juni van dat jaar verkondigd. Dat 
gebeurde zoals in die tijd gebruikelijk 
was bij de kerk. In Rode was dat bij 
de Sint-Maartenskerk. De aanvan-
kelijke vreugde over de vrede werd 
al snel overstemd omdat de Protes-
tanten vanaf dat moment zowel de 
Sint-Maartenskerk in Eerschot als de 
Odakerk in het huidige centrum over-
namen. Voor de overwegend Katho-
lieke Rooise bevolking braken er bar-
re tijden aan. De pastoor werd uit het 
dorp verbannen en dominee Nicolaas 
Vogelius, die later ook een straat op 
zijn naam zou krijgen, zwaaide vanaf 
toen het spirituele scepter in Rode. 
Tot het Franse leger op 17 septem-
ber 1794, Sint-Oedenrode binnen-
trok zouden de Protestanten hier de 
dienst uitmaken.

Met de komst van het leger van Napo-

leon Bonaparte kregen we ook weer 
godsdienstvrijheid. In Brabant kregen 
de Katholieken hun kerken weer terug. 
Omdat Sint-Oedenrode twee kerken 
had bleef de oude Sint-Maartenskerk 
in handen van de Protestanten. Niet 
dat ze daar echt blij mee zullen zijn 
geweest. Want 9 november 1800 was 
tijdens een zware storm de knop van 
de toren gewaaid. Die knop was op de 
kerk gevallen en had het dak daarvan 
zwaar beschadigd. Bovendien was de 
kerk tijdens het verblijf van de Franse 
troepen als paardenstal gebruikt en 
hadden de militairen het interieur van 
de kerk gebruikt om de kachel te sto-
ken.

Wie denkt dat daarmee het leed rond 
de Knoptoren tot het verleden be-
hoorde heeft het mis. Tijdens een on-
weer in 1871 leidde een blikseminslag 
tot een beginnende brand in de toren. 
Door het kordate optreden van de 
Rooise bevolking die vanuit de Dom-
mel emmers water naar boven bracht 
kon erger worden voorkomen.

De laatste aanslag op de toren vond 
plaats in 1942. In dat jaar was het de 
Duitse bezetter, die de drie klokken uit 
de toren meenam. Na de oorlog werd 
alleen de grootste van de drie klokken 
teruggevonden. Deze hangt nu weer 
fier in de toren en vertelt de Rooise 
bevolking elk half uur hoe laat het is. 

ik leun
nog wel gestrekt

tegen de zware penant
strak gelijk de muur zicht rekt

van onder naar de top
zo ver ik kan zien de bovenkant

als gemetseld voel ik mij
opgenomen in het verleden

denk aan de gespierde bouwers
die immer meer 

de hoogte bereden

zelfs mijn geest
aanvankelijk aards gericht
geeft stilaan te kennen

deze plek kent glorie
dit is groots

doch toont evenzeer 
hoe gering ik ben

moet er weer aan wennen

*

ook sta ik even stil
bij het verlies van “ de Goede herder “
vlak bij de geboorteplek van onze bisschop

laten we in het Eerschotse blijvend
onze sociale verbondenheid bekennen;

we gaan nu eenmaal verder

De Sint Maartenstoren
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expositie schijndelse ria van Uden in lijstenmakerij Frans van den heuvel

‘De buitenwereld moet zo’n mooie werken zien’
Sinaasappelnetjes, plastic en ber-
kenhout; het zijn slechts enkele 
materialen waarmee de Schijndelse 
Ria van Uden haar textielwerken 
versiert. Het resultaat mag er zijn. 
Landschappen, quilten, vier jaar-
getijden en tientallen andere wer-
ken zijn vanaf 1 november in de 
lijstenmakerij van Frans van den 
Heuvel aan de Ambachtstraat 11 in 
Schijndel te bewonderen. 

tekst: Fieke van doremalen

Heel november zijn er tientallen wer-
ken van kunstenares Ria van Uden 
te zien. Haar textielwerken zijn het 
beste te omschrijven als ‘schilderen 
met stof’. Het idee voor de tijdelijke 
expositie ontstond eerder dit jaar.  
Van den Heuvel: “Dit jaar kwam ik 
tijdens de Atelierroute bij Ria thuis 
en werd zo enthousiast dat ik voor-
stelde dat ze in mijn lijstenmakerij 

mocht exposeren. De buitenwereld 
moet zo’n mooie werken zien.” 

Zijde als rode draad
Wie rondloopt in de lijstenmakerij ziet 
allerlei werken van Van Uden han-
gen: klein en groot, kleurrijk en vol 
grijstinten. “Er hangt ook een quilt 
waarbij ik bij het maken werk van de 
Nederlandse schilder Ton Schulten in 
het achterhoofd had”, vertelt Van 
Uden. Wat centraal staat in de wer-
ken is het gebruik van zijde. “Zijde is 
mijn rode draad.” Ria van Uden be-
gon rond haar twintigste te werken 
met stoffen. “Ik heb allerlei technie-
ken gedaan op textiel gebied: van zij-
de schilderen, wandkleden maken tot 
patchwork en quilten.” Toch blijft het 
ook voor de Schijndelse steeds een 
verrassing hoe een werk uiteindelijk 
wordt. “Van een mooie foto, een 
landschap of kleur krijg ik inspiratie. 
Dan ga ik aan de slag met zijde, verf 

en een oude sjaal bijvoorbeeld. Maar 
zelfs tijdens het werken weet ik nog 
niet hoe dat uitpakt.” 

Grote kunstcollectie
Frans van den Heuvel begon 35 jaar 
geleden in Sint-Oedenrode. De lijs-
tenmakerij in Schijndel bestaat nu 25 
jaar. “Ik begon met verf en behang 
maar heb mijn grootste hobby, lijsten 
maken, hier doorgezet”, vertelt Van 
den Heuvel. In zijn zaak hangt een 
grote collectie kunstwerken, onder 
andere van Dorus van Oorschot. De 
werken van Ria van Uden zijn van 1 
tot en met 29 november te bewon-
deren in de lijstenmakerij van Frans 
van den Heuvel, Ambachtstraat 11 in 
Schijndel. Op zaterdag 1 november 
wordt de tentoonstelling om 10.30 
uur geopend en daarbij is iedereen van 
harte welkom.  Daarna is de tentoon-
stelling iedere dag tijdens openings-
uren van de lijstenmakerij geopend. 

Van Uden elke zaterdag tussen 11.00 
en 14.00 uur aanwezig in de lijstenma-

kerij. Meer informatie is te verkrijgen 
via telefoonnummer 073-5478389. 

Foto: henk van Abeelen

leef je uit op zaterdag 1 november

Natuurwerkdag in de 
Vressel

Zaterdag 1 november 2014 organiseert Landschapsbeheer 
Nederland weer de Natuurwerkdag, de grootste vrijwilli-
gersactie in het groen. Vorige jaar deden er maar liefst ruim 
14.000 mensen mee, en ook dit jaar worden er weer duizen-
den mensen verwacht die hun handen uit de mouwen ste-
ken om het landschap een opknapbeurt te geven. Onder het 
motto 'Leef je uit!' vinden uiteenlopende activiteiten plaats. 
Van onder andere poelen schoonmaken tot bomen knotten, 
fruitbomen snoeien en grienden afzetten. 

Het IVN Sint-Oedenrode sluit ook dit jaar weer aan bij de 
landelijke natuurwerkdag. Wij doen dat in het Vressels Bos bij 
het ven op de hoek van Vogelsven en Heieind. Daar gaan we 
verder waar we vorig jaar gebleven waren. Het is belangrijk 
dat de randen van de vennen open gehouden worden, zodat 
er voldoende licht en warmte door kan dringen. Dit is belang-
rijk voor de leefomgeving van o.a. de groene en bruine kikker, 
salamanders en hagedissen, libellen, juffers, vlinders, bijen en 
kevers.  Het verwijderen van grove den en andere ongewens-
te zaailingen, zoals berkjes, uit de heide zorgt ervoor dat ook 
de heide open blijft. Dit gebeurd vooral met de hand, de iets 
grotere dennetjes worden met snoeischaren afgeknipt. U bent 
van harte welkom om mee te komen helpen. We beginnen 
om 9 uur en werken door tot half 1. Laarzen zijn noodzakelijk. 
Wij zorgen voor snoeischaren en werkhandschoenen en na-
tuurlijk voor de koffie met iets lekkers. U kunt zich aanmelden 
door een mailtje te sturen naar ivnrooi@gmail.com onder ver-
melding van “Natuurwerkdag”. Zie voor het laatste nieuws: 
www.ivnrooi.nl.

Nieuws of tips?

bel de MooiRooi tiplijn:
0413-479322

of mail naar 
redactie@demooirooikrant.nl
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Mooi in de regio
Actie Schoenmaatjes voor twintigste keer 
van start
Met de landelijke actie Schoenmaatjes van 
Edukans vullen en versieren kinderen in 
Nederland al 20 jaar een schoenendoos met 
spullen voor een kind in een arm land. Zo kun-
nen ze iets concreets doen voor kinderen in 
arme landen. 

Een schoenendoos kan versierd worden met 
tekeningen, plaatjes, stickers of inpakpapier. 
Vervolgens wordt de versierde doos gevuld 
met schoolspullen, toiletartikelen, een knuf-
fel en wat speelgoed. Het is een gebaar van 
vriendschap voor kinderen in landen als Ghana, 
Irak en Kenia. In deze landen is Edukans werk-
zaam en er leven kinderen die bijna niets heb-
ben. Zo worden schoendozen een heel bijzon-
der cadeau. Zeker van een schoenmaatje uit 
Nederland. 

De deelnemers kunnen zelf kiezen of het ca-
deau voor een jongen of meisje wordt en in 
welke leeftijdscategorie. Het is niet de bedoe-
ling dat er allemaal nieuwe dingen gekocht 
worden. Misschien ligt er thuis nog speelgoed 
waar niet meer mee gespeeld wordt. Je maakt 
er een ander kind heel blij mee. Voor het uit-
delen van de dozen werkt Edukans samen met 
lokale partnerorganisaties. De dozen gaan naar 
kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchte-

lingenkampen en opvangcentra voor straatkin-
deren. 
Edukans wil er voor zorgen dat alle kinderen 
ongeveer een even leuk cadeau krijgen. Het 
gaat om een aantal basisdingen zoals: pennen, 
schriften, potloden, een knuffel, een tanden-
borstel, tandpasta en een stuk zeep. Daarnaast 
kun je er bijv. klein speelgoed in doen zoals 
knikkers, puzzel, auto of springtouw. 
Aanmelden en meer informatie is te vinden 
op  www.edukans.nl/schoenmaatjes. De doos 
moet namelijk voorzien worden van een unieke 
streepjescode. 
Op  de site staan ook leuke filmpjes over het 
uitdelen van de dozen aan de kinderen. Het is 
hartverwarmend om te zien hoe blij de kinderen 
met hun schoenendoos zijn. In de afgelopen 20 
jaar Schoenmaatjes zijn er al ruim 2,5 miljoen 
schoenendozen uitgedeeld. Er wordt gevraagd 
om een eigen bijdrage voor de verzendkosten. 
Deze is echter vrijblijvend, maar wel welkom!
Dozen en streepjescodes zijn ook te verkrijgen 
bij de inleveradressen. Dit jaar kunnen de do-
zen t/m 19 november a.s. ingeleverd worden 
bij:
Marinka de Wit – 
Hogenbergseweg 66 - Liempde
Jeanine Habraken – 
Bremhorst 6 – Liempde

Erik van der Heijden als Prins Witte 
d’n Urste nieuwe Prins Ploegersland
Op zaterdag 25 oktober is in Ploegersresiden-
tie De Punder in Liempde de nieuwe Prins van 
Ploegersland geïnstalleerd. Prins Witte d’n Ur-
ste zal samen met zijn Adjudant Toon de scep-
ter over Ploegersland zwaaien in het seizoen 
2014-2015. Z.D.H. Prins Witte d’n Urste heet 
in het dagelijkse leven Erik van der Heijden. 
Zijn adjudant is Toon Vos.

Z.D.H. Prins Witte d’n Urste, Erik van der 
Heijden, is 48 jaar jong, geboren in Boxtel en 
getrouwd met Pam Brooker. Ze zijn de trotse 
ouders van drie zonen: Rick (13), Cas (10) en 
Tom (10) en ze wonen aan de Lagevoortseweg. 
Adjudant Toon gaat door het leven als Toon 
Vos, is 51 jaar en 25 jaar geleden in Liempde 
komen wonen toen hij trouwde met Erica van 
den Langenberg. Sindsdien wonen ze aan de 
Vrilkhovenseweg. Ze hebben vier kinderen: 
Maaike (22), Bram (20), Tijmen (18) en Loes 
(15). 

Samen voortouw nemen
Erik van der Heijden: “Ik ben dagelijks druk in de 
weer met ons bedrijf ‘Van der Heijden Milieu- 
en Installatietechniek’ waar we tankinstallaties 
voor brandstoffen en chemicaliën engineeren, 
aanleggen, onderhouden en keuren. Ook ben 
ik actief in de paardensport als jury, (internatio-
naal) official en instructeur. Tevens ga ik graag 
mee naar de activiteiten van onze zonen, zoals 
voetbal en circus. Wij hebben heel goed d’n 
aord in Ploegersland en het was daarom ook 
een zeer grote verrassing en eer om gevraagd 
te worden als Prins van Ploegersland. Ik wil 
graag benadrukken dat ‘het samen doen’ voor 
mij een belangrijk uitgangspunt is en daarom 

zullen Adjudant Toon en ik 
samen het voortouw nemen 
tijdens dit carnavalsseizoen.” 

Adjudant Toon is geboren in 
Berghem. Samen met zijn 
vrouw Erica runnen ze hun 
eigen vleesvarkensbedrijf. In 
zijn vrije tijd is Toon actief als 
voorzitter van buurtvereni-
ging Vrilkhoven, als 
bestuurslid van de 
ZLTO (voorheen 
NCB) en gaat hij 
graag zwemmen 
bij de reddingsbri-
gade. 

Liemt laote knalle
“Met de spreuk 
‘Alleen mi z’n alle 
kunne we Liemt 
laote knalle!’ g a a n 
we samen voor een spetterend carnavalssei-
zoen met veel plezier, leut en gein zorgen”, 
aldus Prins Witte d’n Urste en Adjudant Toon. 
“Als naam voor de dansmariekes hebben we 
kozen voor ‘de Partypoppers’.”

De eerste activiteit waarop ze ‘Liemt laote knal-
le’ is op 8 november. Aansluitend aan de recep-
tie voor de Prins en Adjudant is door Prinsen-
vereniging De Ploegers een nieuwe activiteit 
georganiseerd. De Disco Party met een Dance 
Classics-DJ en live muziek van Sugar and Spice. 
Aanvang 21.00 uur in Ploegersresidentie De 
Punder.

Wat heeft u altijd al willen weten? 
Er zijn vast vragen die u bezig houden. 

Wa wilde weten?

Waarom heet de Molenwiel, 

de Molenwiel? Hoeveel burgemeesters heeft 
Sint-Oedenrode gehad? 

Alle vragen die met Sint-Oedenrode te maken 
hebben zijn welkom. Stel uw vraag en wij gaan op zoek 

naar het antwoord!! redactie@demooirooikrant.nl 

Hoe oud is de oudste inwoner 
van Sint-Oedenrode? 

de eerste vraag is gesteld door een rooi-
enaar. via twitter nog wel. harry van Aarle 
wil het volgende weten: wanneer zijn de 
straatnamen heuvel, Kofferen en hertog 
hendrikstraat ontstaan? hoe liepen die stra-
ten voorheen? weet u het antwoord? dan 
zien we dat graag tegemoet. dat mag telefo-
nisch via 0413-479322, via de mail; redac-
tie@demooirooikrant.nl of loop eens bin-
nen in ons kantoor: heuvel 17. Uiteraard 
gaan we ook zelf achter het antwoord aan.
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5
Ans Dekkers

Miss Hyacinth
Boeken:  
Alles van Patricia Cornwel
Ik Alex Cross van James Patterson
Alles van Karin Slaugher 

Film:
One fl ew over the cuckoo’s nest
The lord of the rings (The Hobbits)
The intouchables 

Sport:
Tennis
Wandelen

Drankje:
Cappuccino
Baileys vooral de chocolade
Hugo 

Website:
www.misshyacinth.nl
www.buienradar
www.kokenmetkarin.nl

De 
favorieten van 

TheaterTheater

Overal is informatie over voeding te vinden, maar hoe weet u 
of dit bij u past? Door uw eet- en leefpatroon in kaart te 

brengen, kan ik u als diëtist gericht advies geven. 
Strenge diëten werken doorgaans niet. Ik heb aandacht voor 

úw situatie. Een advies dat op u persoonlijk is afgestemd. 
Het gaat vaak om kleine veranderingen in uw dagelijkse 

eetpatroon. Dicht bij uzelf blijven biedt de meeste kans op 
lange termijn succes.

Is uw eigen risico uit de basis-
verzekering volledig op dan kunt u 

nog gebruik maken  van 3 uur gratis 
behandeling in 2014. Afhankelijk van 

uw verzekeraar kan een 
verwijzing van een 

huisarts / specialist nodig zijn.

Marijke Mohr, diëtist
Rooistaete
Laan ten Bogaerde 15
5491 GC Sint-Oedenrode
0413-724600 / 06-53199798
contact@mohrdietetiek.nl
www.mohrdietetiek.nl

Volg een creatieve 
spirituele workshop 
om weer in balans te 

komen!
Voor meer informatie en 

inschrijving: www.carro.nl of 
06-21817037

Huidverbeterende HERFST BEHANDELING
Dermarollerkuur:
Stimuleert de aanmaak van 
Collageen, verbeterd de huidstruc-
tuur en vermindert � jne lijntjes en 
littekens. Ook inzetbaar bij pigment 
behandeling.
Nu met gratis medik8 Vitamine 
B5 serum.

Meer info: 
www.de-huidpraktijk.nl of
0413-470610 of volg ons op 
facebook.com/
huidpraktijksintoedenrode

Miss 
Hyacinth

Het bloemenplukseizoen is 
alweer voorbij, maar toch is er 
nog voldoende te doen bij Miss 
Hyacinth! 
Je kan er terecht voor een High 
Tea, een lunch of voor diverse 
workshops.

In de wintermaanden een 
heerlijke high tea of lunch in de 
serre waar het kacheltje heerlijk 
brand.
Of voor een workshop in de 
gezellige workshopruimte o.a.: 
porseleinschilderen, bloemen-
workshop, etagère maken van 

serviesgoed! 
In november al aan de slag met 
een Kerstbomen Workshop 
waar je zelf je eigen kerstboom 
kan maken van sloophout.
Je kan je inschrijven voor de 
kerstbomenworkshop, of met 
uw eigen groep op afspraak.

Workshop op de volgende 
dagen: 
dinsdag 25 november, 
woensdag 26 november en 
vrijdag 28 november 2014.
Kijk voor meer informatie op de 
website: www.misshyacinth.nl

AMBASSADOR
SALON 2014

Stralende kleur
Ammonia vrij
Geurloos
Hoge glans
100% grijsdekking
2x versterkt haar
Ideaal voor gevoelige
hoofdhuid

ALS OFFICIEEL ERKENDE
REDKEN AMBASSADOR SALON...
...WERKEN WIJ VANAF NU OOK MET DE
PROFESSIONELE HAARKLEURING
VAN HET TOPMERK REDKEN.

Volgens onderzoeken is het altijd de vriendschap die vrouwen door de moeilijkste periodes in 
hun leven heen helpt. Het is gebleken dat de vrouwen die in moeilijke tijden kunnen rekenen 
op de steun van hun vriendinnen, moeilijkheden veel beter het hoofd kunnen bieden en er ook 
lichamelijk minder van te 
lijden hebben, dan de 
vrouwen die het allemaal 
zonder de morele steun 
van vriendinnen moeten 
klaren.

Tips om samen met een vriendin(nen) te ondernemen:

1. Workshop volgen 
2. Beauty/wellness arrangement
3. City trip
4. Avontuurlijk uitje
5. Proeverij
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10 De speurder onder de loep  
10.4 eerherstel
Detective Rien Raavens wordt in 
een anonieme brief in DeMooi-
RooiKrant beschuldigd dubieuze 
opsporingsmethoden te gebrui-
ken. Het lijkt erop dat deze brief 
geschreven is door advocaten en 
mediators. Na een meeting met 
deze beroepsgroepen blijkt dat de 
aantijging niet uit die hoek komt. 
Joris, een oude bekende van Rien 
die nu stage loopt bij de krant, 
heeft de brief geschreven. Bij 
wijze van grap zoals hij zelf zegt. 
Tegelijkertijd is Rien ook door de 
recherche in Den Bosch beschul-
digd van ongeoorloofde praktijken 
bij het uitoefenen van haar werk.

In een volgende uitgave van De-
MooiRooiKrant staan twee tegen-
reacties. De redactie biedt haar 
excuses aan voor het plaatsen van 
de anonieme brief.  Verderop staat 
een stuk van advocaten en me-
diators, die hun ‘waardering uit-
spreken voor de werkwijze van de 
Rooise Raaf’ en ‘met klem afstand 
nemen van de anonieme brief die 
eerder namens enkele collega’s zou 
zijn geplaatst.’
Rien is blij dat er wat dit betreft 
schoon schip is gemaakt. Ze stapt 
in haar auto voor een van haar 
vaste surveillance rondes. Vandaag 
rijdt ze door het Everse. Al enkele 
maanden houdt ze op verzoek van 
de recherche het dorp en omge-
ving in de gaten of er drugsafval 
gedumpt is. Ondertussen denkt ze 
na op welke manier ze de boos-
doener kan vinden die haar zo le-
lijk te kijk heeft gezet. Ineens weet 
Rien hoe ze verder moet. Ze stuurt 
meteen een sms naar haar achter-
nichtje Stef die goed is in internet-
speurwerk en haar al vaker heeft 
geholpen. Al een paar uur later 
belt Stef: ‘Tante Rien, je zult niet 
geloven wat ik heb gevonden. Die 
Peter, die jij verdenkt, heeft vroe-
ger ook een detectievebureau ge-
had. Lach niet als je de naam hoort: 
“Met Peter scoor je beter”. Ik vind 
ook allerlei boze mailberichten over 
zijn manier van werken en het om-
gaan met zijn cliënten. Vermoede-
lijk heeft zijn bureautje niet lang 
bestaan.’

Rien grinnikt en dan valt het kwart-
je. Het is jaloezie. Dat zit erachter. 
Peter heeft een stok gevonden om 
haar te slaan uit onvrede over zijn 
mislukte detectivebureau. Daar-
mee kan ze verder. Haar tochtje 
door het Everse heeft haar op een 
idee gebracht. Hier wil ze de vis 
aan de haak slaan. Toepasselijker 
kan de plek niet zijn. 

De volgende tweet stuurt ze on-
der een schuilnaam de wereld in: 
’Vermoedens van drugsactivitei-
ten in loods het Everse. Daar is al 
meer aan de hand geweest.’ Met 
de auto van een vriendin post ze 
bij de garage waar Peter werkt. 
De tweet heeft effect want even 
later rijdt hij in zijn donkerblauwe 

auto richting centrum. Op de Heu-
vel stopt hij voor het kantoor van 
DeMooiRooiKrant. Het verrast 
Rien niet dat zijn vriend Joris in-
stapt. Met hoge snelheid gaat het 
richting viaduct A50 en de Ever-
sestraat. Rien heeft moeite om ze 
te bij te houden. ‘Hoe dom kun je 
zijn’, mompelt ze in zichzelf. Het 
tweetal stopt bij dezelfde schuur 
waar eens een drugslaboratorium 
was. Rien wacht gespannen maar 
blijft op afstand. Op het moment 
dat de twee mannen naar binnen 
gaan, zet ze haar auto vast tegen 
de  blauwe wagen en oefent in ge-
duldig zijn. Als ze weer naar buiten 
komen, stapt ze uit. ‘Beet’, roept ze 
naar twee verbaasde gezichten. 
‘Kom’, zegt Rien ‘laten we even 
binnen gaan zitten. We moeten 
praten.’ Peter bromt wat in zich-
zelf en maakt aanstalten om weg 
te lopen. ‘Je kunt beter maar even 
luisteren,’ bluft Rien ‘anders ga 
ik linea recta naar de politie.’ Ze 
vervolgt: ‘Ik heb bewijzen tegen 
jou en weet dat jij me zwart hebt 
gemaakt bij de recherche. Jij hebt 
me in de gaten gehouden en alle 
feiten verdraaid. Je wist ervan dat 
de recherche achter dubieuze de-
tectivebureaus aanzat en zag je 
kans schoon. Weet je Peter, ik 
heb mijn huiswerk goed gedaan. 
Toen ik eenmaal wist dat Joris de 
anonieme brief had geschreven, 
vermoedde ik direct dat hij niet al-
leen had geopereerd. En jij schoot 
meteen in mijn gedachten. In de 
zaak over de drugsafvaldumping 
bleek immers ook al dat jullie op 
sensatie uit waren en alle politie-
nieuwtjes aan elkaar doorbriefden. 
Maar voor mij was de grote vraag, 
waarom je het op mij gemunt had.’ 
Peter zegt nog steeds niets. ‘Ik ben 
erachter gekomen dat jij ook ooit 
een opleiding hebt gedaan voor 
privédetective. Het is je echter niet 
gelukt om van je bedrijf een succes 
te maken. Dat kun je nog steeds 
niet verkroppen. Nu werk je weer 
als monteur, maar je kunt het speu-
ren niet laten.’ 

Peter kijkt haar verdwaasd aan. ‘Jij 
gaat alles rechtzetten bij de recher-
che, begrepen? Hoe je dat doet, 
moet je zelf weten. Ik wil vandaag 
nog gebeld worden door recher-
cheur Huizinga, dat ik vrij ben van 
alle verdenkingen.’ Rien loopt weg, 
de mannen blijven verbluft achter.
Tegen de avond gaat Riens tele-
foon. Met een grote grijns schenkt 
ze daarna voor zichzelf een borrel 
in. ‘Welkom terug Raaf.’ 

Wordt vervolgd
Opgetekend door S. Coops
Volg ons op twitter@rooiseraaf

Voor gratis informatie-gesprek,
bel: 0413-477444

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

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

Personeel

De Wit Schijndel
Rooiseweg 22 • 5481 SJ Schijndel

www.dewitschijndel.nl 
facebook.com/leblancschijndel

€ 2,-

Van € 3,- 
voor

€ 2,-

Van € 3,- 
voorvoor

Koffi  � me� appelfl ap
VERBOUWINGSACTIE

Geldig t/m 31 januari 2015

112 Sint-OedenrOde
Alarmnummer 112
Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844
Brandweer Sint-Oedenrode 0413-472222
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

112 Sint-OedenrOde

Rooienaar aangehouden voor 
auto-inbraak
Sint-Oedenrode - De politie heeft in 
de nacht van vorige week dinsdag 
op woensdag een 50-jarige man uit 
Eindhoven en een 32-jarige man uit 
Sint Oedenrode aangehouden. 

Een bewoner van de Jonker Willem 
van Oetelaarstraat hoorde rond 
middernacht geluiden van zijn oprit 
komen. Toen hij ging kijken zag hij 
twee mannen, waarvan één bezig 
was de auto op de oprit open te 
breken. Bij het zien van de bewo-
ner ging het tweetal er vandoor. 
De 50-jarige man kon korte tijd 

later door de gealarmeerde politie 
worden aangehouden aan de hand 
van zijn signalement. De 32-jarige 
man werd later in de nacht in zijn 
woning aangehouden. Beiden zijn 
in verzekering gesteld voor verder 
onderzoek.

Drietal gepakt voor poging inbraak 
aan Leunestraat
Sint Oedenrode - Door de oplet-
tendheid van een buurtbewoner 
heeft de politie dinsdagochtend 
twee mannen uit Eindhoven (43 
en 47 jaar) en een man uit Best 
(53 jaar) aan kunnen houden die 
verdacht worden van een poging 

inbraak in een bedrijfspand aan de 
Leunestraat.
De getuige zag de mannen vanaf 
het erf van een woning weglopen 
en wist dat zij daar niet thuis hoor-
den. Al snel bleek dat zij vermoede-
lijk geprobeerd hadden in te breken 
in een naburig bedrijfspand. Toen 
de mannen in de gaten kregen dat 
ze gezien waren, zetten ze het op 
een lopen. Ze probeerden er via 
de landerijen vandoor te gaan. Een 
getuige wist ze echter steeds in het 
oog te houden. Inmiddels gealar-
meerde politiemensen zagen het 
vluchtende drietal lopen op de Es-
pendonk en vatten ze in de kraag. 
Ze werden overgebracht naar het 
politiebureau en zijn ingesloten. Op 
hun vluchtroute vonden agenten 
nog inbrekerswerktuigen, die in be-
slag werden genomen.

Meer dan alleen blaasmuziek
Blaasmuziek Plus is meer dan al-
leen Tiona dat speelt, het heet niet 
voor niets Blaasmuziek Plus. Elk jaar 
weet Tiona weer een aantal bijzon-
dere artiesten naar Nijnsel te halen. 
Dit jaar was dat niet anders. Dit jaar 
waren er gastoptredens van Harald 
Veenstra die vooral Nederlandsta-
lige luisterliedjes op zijn repertoire 
heeft staan. Maar met een medley 
van Eurovisie Songfestivalliedjes ook 
af en toe een uitstapje over de taal-
grens maakte. Mik-docente Eleanor 
de Groot begeleidde Tiona op de 
elody, een elektronische blokfluit. Zij 
liet het publiek horen dat de ouder-
wetse blokfluit na de elektronische 
metamorfose nog beter klinkt dan 
die al deed. Cabaretgroep Spoit El-
luf uit Helmond zette na het tweede 
blok Tiona alvast de toon voor het 
aanstaande carnavalseizoen dat over 
twee weken weer losbarst. Carlos 

Donkers was tenslotte de afsluiter 
van de avond en maakte het feest 
tot in de late uurtjes compleet.

vervolg voorpagina

Blaasmuziek Plus ook in de 
Beckart ouderwets gezellig
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Vanwege onze toenemende activiteiten zijn wij per direct op zoek naar:

Allround monteur

Functie omschrijving:
• De werkzaamheden bestaan uit demontage, montage en testwerkzaamheden 

van machine delen (hydraulisch,  mechanisch).
• Storingen oplossen bij onze klanten (hydraulisch / mechanisch)
• Las werkzaamheden (TIG, MIG, Elektrisch)

Functie-eisen:
• MBO niveau
• Schema lezen (hydraulisch, Elektrisch)
• Affiniteit met hydrauliek, elektrische besturingen
• Kunnen werken vanaf tekening
• Zelfstandig kunnen werken
• Geen 8 tot 5 mentaliteit

Wij bieden u:
• Een zeer afwisselende baan met veel vrijheid binnen een groeiende 

organisatie
• Een goed salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
• Goede werksfeer 
• Werken in een zeer interessante en innoverende branche

Uw sollicitatie kunt u richten aan: Mevr. J. de Gruiter (j.degruiter@kemabo.nl)
Adres: Handelsweg 14a 5492NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Voor eventuele vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen: 0413 840244

www.kemabo.nl 
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Personeel

BrabantZorg, met aandacht

Ouderenzorg,
iets voor jou?

Leerlingen voor BBL-opleiding gezocht

Wil je graag als Verzorgende niveau 3 werken? 
BrabantZorg biedt een volledige BBL-opleiding 
Verzorgende niveau 3 aan. Je werkt en leert tijdens je 
opleiding. In de praktijk word je begeleid door 
professionals.

Meer informatie? 
Neem contact op met Gea van Poppelen via 
(0412) 67 23 49 of ga naar 
www.brabantzorg.eu/vacatures en zoek op 
trefwoord ‘BBL’.

jeu de boules Inschrijven Roois Tripletten 
kampioenschap 2014

Op zondag 23 november wordt op 
de banen van Cloeck & Moedigh 
gespeeld om het Roois Tripletten 
kampioenschap 2014. 

Men schrijft in als triplet, bestaan-
de uit 3 personen. Aan dit toernooi 
kunnen alleen inwoners uit Sint- 

Oedenrode en verder alle spelers 
van buiten Sint-Oedenrode maar 
spelende bij een van de Rooise jeu 
de boules vereniging meedoen. 
Inschrijven kan via de inschrijf-
lijsten bij de Rooise jeu  de bou-
les verenigingen of per e-mail op  
wedstrijdsecretaris@cloeckenmoedigh.nl. 

De inschrijving sluit op donder-
dag 20 november. De aangemelde 
deelnemers moeten zich op 09.30 
uur melden en men speelt mini-
maal 3 wedstrijden in de voorron-
den. Daarna volgen er nog finale-
ronden. 

biljarten Ollandse Biljartkampioenschappen

Op maandag 27 oktober zijn weer 
12 partijen uit de 1e ronde ge-
speeld. De kortste partij speelde Jos 
van Bakel tegen Henk van Eerdt. 

Jos had slechts 9  beurten nodig. 
Zijn gemiddelde kwam op 2.11 en 
zijn hoogste serie op 5. Ook Martien  
Huyberts volgde op de voet met 11 
beurten met zijn gemiddelde van 
1.73 en zijn hoogste serie van 5. Erik 
Huijbregts gaf zijn tegenstander het 
nakijken. Ondanks een minder goed 

begin sloot hij zijn partij af in 17 beur-
ten (gemiddelde 1.06 en zijn hoogste 
serie 4). Hoge series werden ook ge-
maakt door Erik Bekkers (10), Ad v.d. 
Bergh (7), Mark v.d. Laar (7) en Tonny  
Hagelaars (5). 

Uitslagen D’n Toel:
Bert van Kessel 3 – Janus Heesakkers 
5; Ad v.d. Bergh 9 – John Hagelaars 
10; Bas v.d. Tillaart 9 – Willem Voets 
5; Martien Huyberts 10 – Tonny 
Hagelaars 7; Peter van Driel 8 – 

Frans van Esch 8; Jos Essens 8 – Jos  
Markus 5 . 

Uitslagen De Dorpsherberg:
Gerard v.d. Tillaart 9 – Michael  
Toelen 7; Erik Huijbregts 10 – Gonny 
v.d. Pasch 5; Jan Verhagen 7 – Mark 
v.d. Laar 8; Henk van Eerdt 3 – Jos 
van Bakel 10; Eric Bekkers 9 – Renee 
Wisse 8; Dorien Jans 6 – Maarten 
van Hoof 5.

Rooise Biljart Competitie
In ronde 7 waren er geen hoge scores. 

Korte partijen: Ton Rovers (Wapen 
van Eerschot) 28 car. in 10 beurten 
(moy. 2,8), Cees Bouter (D’n Toel) 44 
car. in 12 beurten (moy. 3,66), Dries 
v.d.Vegt (kofferen) 26 car. in 12 beur-
ten (moy. 2,16), Bart v.d.Bergh (Gin 
Keus) 20 car. in 12 beurten (moy. 
1,66), Willy Smetsers (B.C. Eerschot) 
65 car. in 13 beurten (moy. 5,0), Fons 
Jans (Kofferen) 30 car. in 13 beurten 
(moy. 2,30), Ron de Leest (Wapen 
van Eerschot) 22 car. in 13 beurten 
(moy. 1,69), Henri Foolen (Kofferen) 
en Piet Verbeek (B.C. Eerschot) 26 
car. in 14 beurten (moy. 1,85), Paul 

Vermeltfoort (’t Pumpke) 22 car. 
in 14 beurten (moy. 1,57) en Joop  
Passier (Oud Rooi) 20 car. in 14 beur-
ten (moy. 1,42). Bas v.d.Tillaart van 
Gin Keus (20 car. ) maakte een se-
rie van 8. In de partij Kofferen tegen 
Oud Rooi waren in de 7 wedstrijden 
slecht 102 beurten nodig.
Uitslagen: Kofferen – Oud Rooi 66-
74, B.C. Eerschot – St.Joris 58-78, 
Beurs – D’n Toel 74-66, ’t Pumpke – 
Jachtrust 63-77, Wellie Winne Wel-
les – Wapen van Eerschot 65-75, 
Gin Keus – Boskant 71-69. Dorps-
herberg was vrij.
Stand: 1 Beurs (7) 516, 2 Gin Keus 
(7) 515, 3 Wellie Winne Welles (7) 

496, 4 B.C. Eerschot 486, 5 Kof-
feren (7) 478, 6 St.Joris (6) 468, 7 
Jachtrust (6)  459, 8 D’n Toel (6) 
456, 9 Boskant (6) 437, 10 Wapen 
van Eerschot (6) 418,  11 ’t Pumpke 
(7) 416, 12 Oud Rooi (6) 375, 13 
Dorpsherberg (6) 344.
Programma Ma. 27 okt.: Boskant – 
B.C. Eerschot
Di. 28 okt.: Oud Rooi – D’n Toel, 
St.Joris – Kofferen en Dorpsherberg 
– Wellie Winne Welles.
Do. 30 okt.: Jachtrust – Beurs en 
Wapen van Eerschot – ’t Pumpke. 
Gin Keus is vrij.                                                                                  
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Jan Voets

BMW X1 X-drive 2.8 Executive Automaat
Augustus 2010                Km. stand: 53.000 

Autoservice Wehkamp
0413-473022

Eerschotsestraat 74 5491AD Sint-Oedenrode

Van Dijk automobielen b.v. 

Hyundai I20 5 deurs, Happy Tuned. 

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

Neem contact op 
voor de voorwaarden

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

www.hyundaimvdbrand.nl

Kraaijvanger
Autobedrijf

Apk
accu’s

Airco service
banden
uitlaten

onderhoudsbeurten
 carwash 

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

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6 5492 NK Sint-Oedenrode (Nijnsel)

Tel. 0413 - 490720 www.hyundaimvdbrand.nl

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

Eversestraat 47 5491 SR Sint-Oedenrode
Tel. 0413-472285 www.autobedrijfkraaijvanger.nl

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

BMW 1 Serie 116i High exe. 
M Sportpakket Nav.Pro Leder 
Transmissie: Handgeschakeld
Brandstof: Benzine

Bouwjaar: 2013
Km. stand: 15.955
Kleur: Estorilblau
BTW auto: Nee

Volkswagen Up ! 1.0 60pk 
BMT move !  
Brandstof: Benzine 
Bouwjaar: 2013 
   

Km. stand: 21.050   
Kleur: Wit 
NIEUWSTAAT !! 

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

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

Volkswagen Transporter 
2.5TDI
Dubbele cabine

Bouwjaar 2007
Km. stand: 133.901

Renault Twingo
1.2 16v
Km. stand: 79294

Inclusief nieuwe APK, 
grote beurt, distributieset 
en waterpomp

Hyundai ATOS SPIRIT 1.0I SX
Bouwjaar 2003
Km. stand 75.545 

Kleur: Zwart
Brandstof: Benzine
Aantal deuren: 5 

Prijs:  € 3.395,- Nu voor:  € 2.950,-

Prijs:  € 9.750,-

Prijs:  € 14.950,- excl. BTW

Prijs:  € 24.950,- 

Voor al uw onderhoud
aan uw Peugeot!

Ook onderhoud
aan campers

Hier vindt u de autobedrijven die zijn 
aangesloten bij de vereniging 

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

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

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

Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Deawoo, 
Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Peugeot en 

Hyundai.

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

Renault Megane Scenic 
RN 1.6 16V
Km. stand: 158.548

Bouwjaar: 1999
Brandstof: Benzine
Carrosserievorm: MPV

Schijndelseweg 55 5491 TA Sint-Oedenrode
T: 0413-473290 - www.rooyseautobedrijven.nl/scheepens

Suzuki swift 1.2 easss 
Bouwjaar: 2012 
Met 1 jaar Suzuki Select 

Occasion garantie,  
1 jaar mobiliteitsgarantie 

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

Prijs van € 12.000,- nu rijklaar:  € 10.950,- 
Prijs:  € 1.199,00 

Als nieuw: € 30.950,- 

Schoenmakers

Onze naam gaat veranderen! Binnenkort zullen wij 
Schoenmakers autotechniek gaan heten!

Schijndelseweg 55 - Sint-Oedenrode
T: (0413) 47 32 90

5 auto's vanaf € 500,-

15 auto's van € 500,- tot € 1500,-

20 auto's van € 1500,- tot € 3000,-

40 auto's van € 3000,- tot € 20.000,-

Jeeps, bestelwagens, gas/benzine/diesel

WWW.AUTOBEDRIJFSCHEEPENS.NL
ALLES MET GARANTIE 

*INRUIL * APK * SCHADETAXATIE
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TE KOOP
LIEMPDSEWEG 15, SINT OEDENRODE

WOONBOERDERIJ met bijgebouwen, 
prachtige tuin en weiland!

Perceeloppervlak: vanaf 6.000 m² tot maximaal 2 hectaren.

ALGEMEEN:  
Er zijn diverse varianten mogelijk zoals 
wonen met:
- praktijk, kantoor of atelier;
- mantelzorg of met inwoning;
- huisverbonden beroep of bedrijf;
- 1000 m² statische stalling, zoals caravans e.d.;
- recreatieve activiteiten, vakantieboerderij;
- zorg-activiteiten, zorgboerderij; 

Inruil eigen woning is bespreekbaar!

Voor meer inlichtingen: 
Theo van Krieken
www.raadhage.nl  Tel. 0413-378921 /  06-51566910 

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING:
Liempdseweg 15 Sint- Oedenrode

 
1.  Woonboerderij met schop, hobbyruimte, tuinhuis met ondergrond en prachtige tuin, ter 

grootte van ca. 4000 m².
2.  Stallingsruimte voor boten, campers, old timers en caravans, of evt. ambachtelijk bedrijf, 

met ondergrond en erf ter groot van ca. 4000 m².
3.    Diverse combinaties van koop 1 en 2 met het achterliggend weiland  totaal 1.65.75 ha 

Mogelijkheden: inwoning, mantelzorg, huisgebonden beroep, klein ambachtelijk bedrijf, 
recreatieve doeleinden etc. en paardenhouderij (hobby-matig) etc.

INSCHRIJVEN is mogelijk tot 8 mei 2013 tot 15.00 uur bij notaris van Kruijsdijk te Schijndel. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De heer Ing. Th. Van Krieken, rentmeester, 06-51566910.

KIJKDAGEN: Zaterdag 16 maart van 14.00 tot 15.30 uur en vrijdag 22 maart van 16.30 tot 
18.00 uur.

Verkoopvoorwaarden verkrijgbaar bij: Raadhage Makelaardij

1.  Woonboerderij met schop, hobbyruimte, tuinhuis met ondergrond en prachtige tuin, ter 

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

Stadhuisplein 11  5461 KN Veghel
0413-378921| info@raadhage.nl | www.raadhage.nl

Adres Sonseheideweg 3 
Postcode 5492 TE 
Plaats Sint-Oedenrode 
Tel. nr. 0413-420855 
Mobiel 06-23537494 
robvanschyndel@hetnet.nl  INSTALLATIETECHNIEK BV

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

T: 0413-420855 - M: 06-23537494 - E: info@robvanschijndel.nl
Fax 0413-476263 - www.robvanschijndel.nl

Voor al uw bouwwerkzaamheden

Dreesstraat 21  5491 CH  Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476829

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw

Judoka’s trekken ten strijde 
tijdens jaarlijks Klompentoernooi

judo

Het jaarlijkse Klompentoernooi dat 
afgelopen weekend georganiseerd 
werd door budovereniging Dai-Ippo 
werd ook dit jaar weer druk bezocht. 
Er waren niet alleen veel deelne-
mers, maar ook veel toeschouwers 
die de judoka’s vol enthousiasme 
kwamen aanmoedigen. Met deel-
nemers uit heel Nederland en zelfs 
uit het buitenland, was het voor Dai 
Ippo ook dit jaar weer een mooie 
gelegenheid zich goed te presente-
ren in de judowereld.

Het klompentoernooi werd dit jaar 
voor de 35e keer georganiseerd. Op 
zaterdag kwamen de deelnemers 
ouder dan twaalf jaar in actie en de 
zondag waren de jongere judoka’s 
van twaalf jaar en jonger aan de 
beurt. ‘’Dit jaar hebben we 77 clubs 
die zich vertegenwoordigen die in 
totaal voor ongeveer 640 deelne-
mers zorgen’’, vertelt organisatielid 
Nicole van den Brand van Dai-Ippo. 
‘’Er zijn hier judoka’s vanuit heel Ne-
derland, maar ook uit België, Duits-
land en Engeland. Die uit Engeland 
komen elk jaar weer terug hier, dat 
is wel leuk’.’ Kijk voor meer foto’s op 
www.mooirooi.nl

Dai-Ippo trots op 35e Klompentoernooi

Het was al weer voor de 35e keer dat 
Dai-Ippo het Klompentoernooi orga-
niseerde. De flinke klus is ook dit jaar 
weer gelukt dankzij de inzet van vele 
ouders die hun handen uit de mou-
wen staken om hun zoon of dochter 
aan het werk te zien en dankzij de 
plaatselijke middenstand.

Helaas wist Dai Ippo dit jaar maar 
acht prijzen in Rooi te houden maar 
deze  podiumplaatsen mochten er 
zijn. Op zaterdag waren Gijs Pack-
biers en Jim van de Ven heel goed op 
dreef. Vooral Jim viel op door steeds 
het voortouw te nemen in de partij. 
Liet hij zich in het verleden zich nog 
wel eens aan de kant zetten als de 
tegenstander een dominante pak-
king op hem los liet. Nu was Jim zelf 
zo brutaal om zijn pakking niet af te 
geven. Hij kwam hierdoor nagenoeg 
niet in de problemen en won al zijn 
partijen met ippon. Gijs had het al-
leen in de finale wat lastiger maar  

ook hier wist hij zich te redden en 
dus stapte Gijs ook op de hoogste 
trede. Beide judoka’s draaiden hun 
eerste wedstrijden om de 100 pun-
ten te vergaren die nodig zijn om 
later de zwarte band te behalen. Ze 
behaalden er 40. Quint Rovers stond 
ook super goed te draaien en kwam 
in de finale. Zijn tegenstander was 
hem echter te slim af en Quint werd 
verwezen naar de strijd om de 2e en 
3e plaats. Hij werd uiteindelijk 3e.

Bart Packbiers had al 91 punten bij 
elkaar voor zijn zwarte band, dus 
dit weekend moest hij de 100 vol 
maken. Dat was na één partij al ge-
beurd. Maar Bart ging door in het 
toernooi en met één verliespartij  
wist hij een mooie 2e plek te be-
machtigen. Jort van de Laar had zich 
meer voorgesteld  van dit toernooi. 
Hij begon dan wel met winst en be-
haalde zijn eerste punten voor de 
zwarte band, daarna liet hij het initi-

atief bij de tegenstanders en verloor 
2 keer. Jort zal wat actiever moeten 
gaan strijden anders wordt het een 
zware klus om die 100 punten vol te 
maken.

Op zondag kwam de jeugd onder 
de 12 jaar aan de beurt. Sara van 
de Wetering liet duidelijk blijken wat 
ze wil: winnen . In no time wist zij 
haar 3 partijen met ippon te winnen 
en werd 1e. Het koste haar weinig 
moeite om te overtuigen. Toch is het 
best nog wel een slordige judoka. 
Maar Sara liet zien dat als je iets wil 
en er hard voor werkt er veel moge-
lijk is. Sam Packbiers wilde niet ach-
terblijven bij haar twee succesvolle 
broers en begon haar toernooi tegen 
een toch wel erg grote tegenstander 
op een super manier. Na enig af-
tasten wist zij haar tegenstander te 
verrassen met een zeer snelle worp 
en ze scoorde meteen ippon. Ze had 
voor haar 3 volgende partijen ook 
maar weinig tijd nodig. Toen kwam 
de finale. Ze trof een lastige tegen-
stander. Toch ging Sam zeer aan-
vallend verder en haar tegenstand-
ster moest alle zeilen bij zetten om 
overeind te blijven. Sam wist echter 
niet te scoren en haar tegenstand-
ster kreeg een straf voor negatief 
judo. Sam stond dus voor en moest 
het rustig aan gaan doen en de par-
tij uit judoën. Maar dat deed ze niet 
en ze kwam in een houdgreep waar 
ze niet meer uit kwam. Dus volgde 
er voor Sam nog een partij om de 
2e of 3e plaats. Hier pakte Sam de 
draad weer goed op en won weer 
met ippon. Seb Pruissen draaide in 
zijn zware klasse niet echt geweldig 
maar hij kreeg voor zijn harde wer-
ken toch mooi een 3e prijs. Zjuul Ro-
vers draaide ook een goed toernooi 
maar met 3 keer winst en 2 verlies 
viel hij ondanks zijn aanvallende stijl  
toch buiten de prijzen, dus Zjuul 
volgende keer een tandje erbij en je 
komt op het podium.

Argo: zwemmen

zwemmen

Komende zondag nemen de zwem-
mers van de Wedstrijdgroep deel 
aan de 2e Solo die gehouden wordt 
in zwembad ‘De Wiemel’ in Deurne. 
Aanvang 14.00 uur.

VOOR ALLE TYPEN 
BANDEN VERSCHUREN...

Bosscheweg 30 Beek en Donk     
T: 0492 - 46 12 38    www.josverschuren.nl

WINTERBANDEN
ALL-WEATHER BANDEN

ZOMERBANDEN

UW BANDEN VOORDELIG
ONLINE BESTELLEN
WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

BEZOEK OOK EENS ONZE NIEUWE WEBSHOP!
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autoschade & cleaning

Eversestraat 47J 5491SR Sint-Oedenrode

autoschade & cleaning

aut

Tel +31641509755 E-mail  jwbotti@hotmail.com

Eversestraat 47J 5491SR Sint-OedenrodeHandelsweg 25a 5492NL Sint-Oedenrode

HERFSTAKTIE:

autoschade & cleaning

Tel +31641509755 E-mail  jwbotti@hotmail.com

Eversestraat 47J 5491SR Sint-Oedenrode

ook tevens in combinatie met herstel van uw autoschade

maak uw auto winterklaar: bij een complete poetsbeurt 
ontvangt u 10% korting

oschade & cleaning

Ikar Keukens B.V. 
Industrieweg 12a - 5492 NG Sint-Oedenrode

Tel: 0413 491990
st.oedenrode@ikar-keukens.nl 

www.ikar-keukens.nl

www.theonedesign.nl, 
www.oerlemans-interieurs.nl, 

06-30988714.

Een interieur voor ieders 
budget voor zowel 
particulieren als bedrijven 

•  Van complete keukens tot 
maatwerkinterieurs. Voor u als particulier 
of bedrijf bieden wij een passend en 
creatief ontwerp voor een betaalbare prijs.

•  Van adviesgesprek tot 3D ontwerp, van 
uitvoering tot montage. Alles wordt 
geregeld en uitgevoerd door 
TheOneDesign en Oerlemans Interieurs.

&

Mooi
Interieur&

NIEUW!!!

www.kunststofreiniging.nl

GRATIS DEMO

Woonmaand voor iedereen
Er wordt vaak gedacht dat woonactiviteiten alleen leuk zijn voor mensen die grote huizen bezitten en 
veel geld te besteden hebben, maar niets is minder waar. Oktober Woonmaand is gezellig voor ieder-
een. Woontips kriigt u overal, passend bij elke woning en elk budget. De vakmensen op het gebied van 
stijl en wonen laten zien dat alles mogelijk is als het gaat om een warme en stijlvolle woonruimte, zonder 
dat het hoog in de kosten gaat lopen.  Tegenwoordig is ruimte modern. Leegte maar toch warmte. De 
inrichting van de woonruimte is er niet alleen voor opvulling, maar moet vooral ook praktisch zijn. Ideaal 
voor de schoonmaak (zie de tips op deze pagina) en ook nog functioneel!

Tips voor schoonmaak in en om het huis
Frisse geur
De stofzuiger geeft vaak een muffe geur af. Dit kun je 
heel makkelijk verhelpen door voor je gaat stofzuigen 
even een beetje waspoeder op te zuigen. De frisse 
geur wordt vervolgens door heel je huis verspreid.

Kranen reinigen
Een kraan is gemakkelijk schoon te maken met een 
tandenborstel. Maak de kraan eerst schoon met 

een warm sopje. Neem de kraan daarna af met 
een doek met azijn. Daarna opwrijven met droge 
doek.

Zonneschermen reinigen 
Meng wat water met schoonmaak-
azijn en neem het zonnescherm af 
met een borstel. Probeer voor je uit-
gebreid aan de slag gaat eerst schoon 

oonmaand voor iedereen
Er wordt vaak gedacht dat woonactiviteiten alleen leuk zijn voor mensen die grote huizen bezitten en 

De nieuwe 
collectie gor-
dijnen 
is weer 
binnen. 

U kunt ook 
bij ons 
binnenkijken 
via google 
maps.

Koff eren 25 - 5492 BL St-Oedenrode - T: 0413 470 991 
www.smitswoonboetiek.nl

te maken op een onopvallende plek om te 
zien of geen groot kleurverschil ontstaat.

Vlekken verwijderen    
Vlekken verwijderen is best een klus. Dit 
komt omdat je vaak gebruik maakt van 
agressieve schoonmaakmiddelen. Alle 
schoonmaakmiddelen met oplossend ka-
rakter zijn gevaarlijk en vaak ook brandbaar. 
Wat ook zeker niet vergeten moet worden 
is dat je de schoonmaakmiddelen buiten het 
bereik van kinderen houdt! Zorg er voor dat 
als je vlekken gaat verwijderen dat je dat 
niet in een afgesloten ruimte doet, geen 
vuur in de buurt hebt, gebruik schoonmaak 

handschoenen, Gebruik nooit schoonmaak-
middelen door elkaar als dat niet is voorge-
schreven. Als het mogelijk is probeer dan 
buiten schoon te maken. 

verwijderen 
van kalkresten
Leg keukenpapier, doordrenkt 
met schoonmaakazijn geduren-
de een dag op de ondergrond 

met kalkresten (toilet/wastafel). 
Verwijder het keukenpapier en de 
kalkresten zijn verdwenen.

Tip
van tonny
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Mats van den Brand gaat voor 
mooie seizoenafsluiter in Hengelo

autosport

Nog enkele dagen resten ons voor-
dat de laatste rally van het Neder-
lands seizoen weer van start gaat: 
de Conrad Euregio Rally in Hengelo 
(O) en omgeving waarbij een paar 
kampioenschappen nog worden be-
slist. Dat betreft ook de strijd om de 
overwinning bij de Ford Fiesta Sport 
Trophy waarvoor nog twee kandida-
ten om de titel zullen strijden.  

Favoriet in de eindstrijd is KNAF Ta-
lent First Mats van den Brand met de 
Fiesta R2 van Verkooijen Rally Sport. 
Mats behaalde dit seizoen de meeste 
overwinningen bij de Fiesta Trophy: 
1 in België en vervolgens 3 in de 
meest aansprekende Nederlandse 
rally’s: de ELE Rally, de GTC Rally 
(Achtmaal) en de Hellendoorn Rally. 

Om de titel bij de Fiesta Trophy te 
behalen, dienen KNAF Talent First 
Mats van den Brand en zijn navigator 
Eddy Smeets de Conrad Euregio Rally 
te winnen én daarbij ook nog op alle 
proeven de snelste tijd laten afdruk-
ken. Het duo zal alles moeten geven 

en mag daarbij zeker geen fouten 
maken of mechanische pech krijgen.
De andere Brabantse titelkandidaat 
voor de Trophy is Kevin van Deijne, 
die een voorsprong van 8 punten 
heeft op Mats. Van Deijne moet 
minstens als tweede finishen in de 
Trophy en minimaal een snelste tijd 
op de klokken laten afdrukken om 
kampioen te worden. Het belooft 
dan ook bijzonder spannend te wor-
den met mooie gevechten tussen de 
twee snelste kemphanen!!
KNAF Talent First Mats van den 
Brand:
“Ik heb erg veel zin in de Euregio 
Rally. Vorig jaar vond ik het een 
topwedstrijd mede door het slechte 
weer en de klassementsproeven in 
het donker. Ik ben erg benieuwd wat 
de wedstrijd dit jaar gaat brengen. Ik 
kom in elk geval vol vertrouwen aan 
de start. Het team van Verkooijen 
Rally Sport heeft de auto afgelo-
pen tijd weer grondig nagelopen 
dus mijn navigator Eddy Smeets en 
ik komen aan de start met een top 
geprepareerde Ford Fiesta R2. Tij-

dens de Hellendoorn Rally hebben 
we onze beste wedstrijd tot nu toe 
gereden en ik hoop in Hengelo het-
zelfde tempo te kunnen handhaven. 
Verwachtingen van de wedstrijd heb 
ik niet, doelen wel: ik wil ook in Hen-
gelo de winst pakken in onze klasse 
en een top 10 finish behalen. Dan 
ben ik tevreden!”

De Conrad Euregio Rally wordt dit 
jaar verreden op zondag 2 novem-
ber. De wedstrijd bestaat uit vier 
klassementsproeven die elk twee-
maal worden verreden. De totale 
lengte van de wedstrijd bedraagt 
bijna 230 kilometer waarbij er 118 
kilometer op snelheid moet worden 
afgelegd.
De eerste deelnemers starten zon-
dagochtend 2 november iets voor 
de klok van 10 uur vanaf het ser-
viceterrein en de winnaar van de 
wedstrijd wordt omstreeks half vier 
op het finish podium bij het Wapen 
van Beckum verwacht. bron bericht: 
verkooijen rally sport.

Roel van der Zanden met vaste navigator voor 2015 
van start in Hengelo
Zondag 2 november zijn de wegen 
in en rond Hengelo (O.) het decor 
voor de Conrad Euregio Rally 2014, 
de laatste ronde van het Nederlands 
rallykampioenschap. Hoewel de lis-
tige wedstrijd in het oosten van het 
land niet op de kalender staat van 
de Nissan 350Z Challenge staan er 
toch een aantal coureurs uit deze 
spannende klasse, waaronder Roel 
van der Zanden, aan de start.

Na de tweede helft van het seizoen 
met verschillende navigators te heb-

ben gereden komt Roel van der 
Zanden in Hengelo aan de start met 
Ilse van der Sande.  Ilse van der 
Sande zat ook tijdens de Hellen-
doorn Rally op de hotseat naast Roel 
en de samenwerking tussen het duo 
verliep dusdanig goed dat na onder-
ling overleg werd besloten geheel 
2015 samen gaan rijden. 

Voor het VDZ Racing Team en Roel 
van der Zanden staat er tijdens de 
Conrad Euregio Rally niet veel meer 
op het spel. De Conrad Euregio Rally 

zal vooral door het team worden 
gebruikt om in het wedstrijdritme te 
blijven. Roel en Ilse zullen de wed-
strijd met name gebruiken om de 
notes verder te perfectioneren en 
natuurlijk ook om beter op elkaar in-
gespeeld te raken. 

“Na de Hellendoorn Rally met Ilse te 
hebben gereden kwam ik al snel tot de 
conclusie dat Ilse degene is met wie ik 
in 2015 wil rijden. Ze heeft veel erva-
ring opgedaan in verschillende auto’s, 
is gewend aan het tempo met de Nis-

san 350Z en dat is precies wat ik nodig 
heb. In Hengelo zullen we vooral gaan 
werken aan de notes en gezamenlijk 
zoveel mogelijk wedstrijdkilometers 
proberen te maken. Ik heb erg veel 
zin in onze samenwerking in Hengelo 
maar kijk vooral reikhalzend uit naar 
volgend seizoen,” aldus Roel van der 
Zanden. Om de komst van de nieuwe 
navigator te vieren geeft het VDZ Ra-
cing team leuke gadgets weg op hun 
serviceplaats in Hengelo. Meer infor-
matie over de Conrad Euregio Rally is 
terug te vinden op www.twenterally.nl. 

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

tapperij en eeterij d  n dommel 

Presenteert:

zaterdag 1 november  
 

wanne

live muziek van:

 rock cover band

Geslaagd wedstrijdweekend Rooise 
Ruiters en Ponyruiters

paardensport

Een succesvol weekend hebben 
de Rooise Ruiters en Ponyruiters 
achter de rug. Drie dagen stond er 
een mooi parcours, op een goede 
bodem en de hulp van vele vrijwil-
ligers zorgde voor een goed geor-
ganiseerd weekend. Vele ruiters en 
amazones zorgde ook nog voor een 
mooi resultaat op deze selectiewed-
strijd van Kring Eindhoven. 

De ponyruiters gaven zaterdag de 
aftrap aan een mooi wedstrijdweek-
end bij manege de Pijnhorst in Sint-
Oedenrode. Bente Voorn en haar 
pony Tarise namen het voortouw 
en behaalde een mooi resultaat in 
de klasse E-B. Ze werden beloond 
met een mooi aantal stijlpunten, 
waarmee ze de overwinning op 
hun naam mochten schrijven.  In de 
avond werden de klassen BB en B 
verreden voor de paarden. De prijs-
uitreiking van de klasse B kende een 
drietal Rooise amazones. Op de 1ste 
plaats eindigde Bo van Gorkum met 
haar paard Jolga van www.olland.
biz. Een 2e plek was er voor Marion 
Merks en Jumping Star, Sanny van 

der Velden volgde op een 3e plaats 
met haar paard Zenzi. 
Zondag kwam Julia Geers aan de 
start in de klasse L met Darwin. Na 
twee foutloze omlopen namen ze 
en 6e prijs in ontvangst. In dezelfde 
klasse wist Marion Merks wederom 
in de prijzen te rijden. Met Dolf wist 
ze ook twee keer foutloos te blijven 
en eindigden als 9e in de prijzen-
reeks. 

bente voorn en tarise, ze werden 
1ste in de klasse e-b op de thuis-
wedstrijd afgelopen weekend.

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

KOOPZONDAG
2 NOVEMBER

Winkelcentrum WoensXL verandert in dierentuin
Op koopzondag 2 november zijn er vele dieren te bewonderen op winkelcentrum 

WoensXL. Zo staat er een dierenboerderij met meer dan 50 dieren nabij de Hema en kan 

er op pony’s worden gereden. Bij de knu� elfarm met diverse kleine en jonge dieren, kan 

met de diertjes (voorzichtig) worden geknu� eld. De uit Zuid Amerika  afkomstige Alpaca’s 

(berglama’s) worden door een hoeder door het winkelcentrum geleid. Dieren zijn leuk 

voor jong en oud blijkt steeds weer tijdens deze Beestenboel.

Winkelcentrum WoensXL is een van de grootste winkelcentra van Nederland en er kan 

droog worden gewinkeld. Tevens is het overzichtelijk en goed bereikbaar. Koopzondagen 

zijn er 2 keer per maand en wel op de eerste en laatste zondag van de maand. 

U kunt ons ook volgen via facebook.com/woensxl of aanmelden voor de nieuwsbrief via 

info@woensxl.nl. Voor meer informatie: www.woensxl.nl

BEESTENBOEL IN WOENSXL

WWW.WOENSXL.NL
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Aanbiedingen geldig van woensdag 29 oktober t/m dinsdag 4 november 2014

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Het pakt voordelig 
uit bij Action

KIJK OP ACTION.NL

KERST
HOBBY ARTIKELEN
maak je eigen MDF 
kersthangers 
of –fi guren
diverse leuke 
varianten

029

STEEKSCHUIM
BLOK
23x11x7.5 cm

THEELICHTEN
75 STUKS
ca. 6 branduren

CADEAUTIP

PER STUK

DAMES
HUISPAK
fl eece
diverse kleuren
maten S-XL

7 95

DAMES
JACK
PU
diverse kleuren
maten S-XL

LANTAARN
GRIJS
16x16x38 cm

DAMES/HEREN
FLEECEVEST
diverse kleuren
maten S-XL

249

175 7 99

449 1295

HUIL 
BABYPOP
met reiswieg
huilt als ze haar 
speen verliest, 
met slaapoogjes, 
afmeting ca. 38 cm
keuze uit 2 varianten

7 95

229

299

199

NIVEA
BADCREME
diverse soorten 
750 ml

XL SOFTDIER
OF HANDPOP DINO
keuze uit dino's of wilde dieren

THERMO
LEGGING OF PANTY
polyester/elastan
100 denier
maten S-XXXL

EXTRA DIKKE
KWALITEIT

895

LAVA
LAMP
terug van weggeweest!
een zeer mooie designlamp voor 
ontspanning en decoratie 
kleur of glitter 
incl. adapter

22x22x50 cm 7.95
28x28x68 cm 14.95

DECORATIE
STEKER
najaar
0.59 

DECORATIE
MOSMIX
100 gram
0.69

RUITENSPROEIER
ANTIVRIES
bescherming tot -15 °C
5 liter
2.19
RUITENSPROEIER
ANTIVRIES
bescherming tot -25 °C
5 liter
2.99

THEELICHT
HOUDER
huis met tekst
metaal
9.5x9x18 cm
1.49
13.5x9x31 cm
2.99LED DISCO

PROJECTOR
voor een fantastisch 
licht effect 
10W 220-240V
14.95

DIVERSE
HOBBY ARTIKELEN
ideaal voor het 
beplakken van MDF
voor het creëren van 
de leukste creaties
0.59

POPPEN
KLEDING
diverse modellen 
voor poppen 
van 40-45 cm
1.99

SANEX
DEOSPRAY
diverse soorten
150 ml
1.49

SPAANSE
SLOFFEN
diverse kleuren
maten 36-41
1.85

MAGNUM
RUITENWISSER
diverse maten
hoogwaardige kwaliteit
eenvoudig te monteren
made by

449

149

lange levensduur 
en aerodynamisch

90x200 cm 2.39
90x220 cm 2.49
140x200 cm 3.49
180x200 cm 3.99
180x220 cm 4.49

JERSEY
HOESLAKEN
geschikt voor een ledikant
wit of off-white
60x120 cm
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TV Boskant clubkampioenschappen 
jeugd 2014

tennis

De clubkampioenschappen voor de 
jeugd vonden dit jaar plaats in de 
herfstvakantie. De wedstrijden wer-

den in een gezellige sfeer gespeeld 
op het sportpark van TV Boskant. 
Aan het eind van de middag waren 

de drie jeugdkampioenen bekend: 
Lenne van Roosmalen, Jens van den 
Oever en Teun van den Biggelaar. 

meike van roosmalen, lenne van roosmalen, merel onland, 
teun van den biggelaar, Jens van den oever en Jort brouwers.

TV Boskant dames winnen 
najaarscompetitie

Door hun competitiewedstrijd van 
23 oktober te winnen - met 3-1 - 
kunnen de dames Petrie Kuijpers, Elle 
van den Berk, Maria van der Zanden 
en Connie de Bever weer een kam-

pioenschap aan hun lijst toevoegen. 
Dit keer zijn ze kampioen van de 
najaarscompetitie geworden. Op de 
foto heffen de dames het glas op 
hun kampioenschap!

maria van der zanden, Connie de bever, elle van den berk en petrie Kuijpers

Mix doubletten clubkampioenschap jeu de boules

Na 8 gespeelde partijen staat het 
doublet Angela Gerritsen/Ad vd 
Velden stevig bovenaan (7 +31). 
Het won ook deze avond alles. Dat 
gold eveneens voor het doublet 
Anny Stobbe/Rob van Berkelond. 

Het steeg deze avond van de 4e 
naar de 2e plaats (6 +48), en pas-
seerde daarmee de doubletten Jos 
van Eck/Jan vd Loo (3e, 6 +36) en 
Cor Verschuijten/Erik Verschuijten 

(4e, 6 +20). Deze liepen beide tegen 
een verliespartij op. Door de volle 
winst blijft ook het doublet Ria vd 
Loo/Karel Kreijveld  goed in de race 
(5e ,6 +4). Verder staan er 9 dou-
bletten op 5 winstpartijen en deze 
hopen nog te kunnen profiteren van 
fouten van de doubletten bovenin 
de rangschikking. Deze week wordt 
de laatste partij in de voorronden 
gespeeld met aansluitend de halve 
en hele finales. 

Zondagmiddagtoernooi
De eerste punten in het nieuwe 
winterseizoen waren deze zondag-
middag te verdienen. Het was Wim 
vd Rijdt (1e, 3 +22) die met 5 pun-
ten aan de haal ging en nipt Ad vd 
Velden (2e, 3+21) met 4 punten het 
nakijken gaf.  Met 2 winstpartijen 
volgden Gerrie vd Rijdt (3e, 2+16), 
Bert Goorts (4e, 2+12) en Jos vd 
Kallen (5e, 2+10).

Geslaagde Herfstdrivebridgen

Afgelopen zaterdag organiseerde 
bridgeclub De Neul haar jaarlijkse 
Herfstdrive. In de goed bezette zaal 
van De Ontmoeting van Odendael 

werd sportief en gezellig gebridged.

Ook al ging het niet om de prijzen, 
ze waren er wel, evenals de koffie, 

gebak en snacks.
Het bestuur en de technische com-
missie kunnen weer terugzien op 
een geslaagde bridgemiddag.

Guus van Uittert beste in Heeswijk
In de herfstvakantie wordt in Hees-
wijk-Dinther steevast het "Open 
Paddenstoel Jeugdtoernooi" ge-
organiseerd. Bijna elke (enigszins 
jeugdige) wedstrijdtennisser uit de 
regio herinnert zich nog wel een ei-
gen deelname aan dat toernooi.

Vanuit TV De Kienehoef waren er dit 
jaar drie spelers actief, waarvan twee 
in de hoogste leeftijdsrubriek (t/m 
17 jaar). De derde speler, Chiel van 
den Biggelaar, kwam uit in de cate-
gorie t/m 14 jaar. Het niveau van de 
spelers in zijn poule lag erg uit elkaar 
waardoor Chiel niet alleen met 6-0 
6-0 wist te winnen, maar ook met 
bijna dezelfde cijfers (6-0 6-1) het 
onderspit dolf, waardoor hij in de 

poulefase werd uitgeschakeld.
Meer succes was er bij de beide 
andere heren. Guus van Uittert en 
Wouter Pennings wisten beiden 
hun poulewedstrijden te overleven. 
Wouter deed dit zelfs zonder set-
verlies, Guus wist ternauwernood te 
ontsnappen tijdens zijn tweede wed-
strijd (6-4 3-6 7-6).

De beide poulewinnaars kruisten 
daardoor de degens met elkaar in 
de finale, waarbij Wouter op papier 
licht favoriet was.

Desalniettemin liet Guus zich niet 
van de wijs brengen en wist hij de 
wedstrijd naar zijn hand te zetten 
(6-3 6-2). Deze zege betekende zijn 

eerste toernooioverwinning in de 
single en met zijn mentaliteit zullen 
er wellicht nog meerdere volgen.

KUIJTEN

WASMACHINE SERVICE SON

reparatie en verkoop

wasmachines, vaatwasmachines, droogtrommels, kookplaten, ovens etc.

Dommelstraat 7
5691 AS Son

TEL: 0499 - 476510
E-MAIL kuijten.witgoed@live.nl

WITGOED

Mike Jansen 
maakt favorietenrol waar 

Afgelopen week was het DWise 
Herfsttoernooi 2014 in Schijndel. 
Mike Jansen uit Sint-Oedenrode 
maakte er zijn favorietenrol waar.

De als eerste geplaatste Mike 
Jansen moest meteen flink aan de 
bak in zijn eerste wedstrijd tegen 
Maurits Godthelp. Maar na een 
stevige pot trok Mike met 6-7, 
6-2, 6-4 aan het langste eind. De 
2de wedstrijd verliep een stuk soe-
peler. Met 6-2, 6-3 won Mike van 
David Gruntjes. In de halve finale 
had Mike een zware dobber aan 
de solide spelende Joris Nooijen. 
Setstanden  5-7,6-4 en 6-2. In de 
finale speelde Mike tegen club-
genoot Paul Nagel. Met 6-4, 6-0 
werd Mike winnaar van de heren 
enkel 5.

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

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

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Dubbelslag Nina van Enckevort
Een moeilijke opgave vorige week 
voor Nina van Enckevort van de Vres-
selse Ruiters. In de klasse CM reed ze 
haar pony Enjoy foutloos en plaats 
zich voor de barrage op de het indoor-
concours in Oirschot. Dat deed ze ook 
met haar nieuwste aanwinst 'Diego' 
in de klasse DM, die in handicap werd 
verreden.

Door met Enjoy een snelle barrage en 
foutloos te rijden was ze al zeker van 
de eerste plaats. Door met Diego het-
zelfde te doen reed ze daarmee naar 
een derde plaats. Afgelopen weekend 
was het nu het indoorconcours van de 
Rooise Ruiters waar weer goed werd 

gereden door de Vresselse Ruiters.
Nu was het weer Nina van 
Enckevort die dit keer met Diego de 
eerste plaats scoorde met een foutloze 
rit en dito barrage met de snelste tijd. 
Zeer knap gereden. Daarna was het de 
beurt aan Enjoy die een derde plaats 
kreeg in de barrage voor haar prestatie 
in de CM klasse onder handicap.
Ook Sidney Renders mocht zich bij 
de foutloze combinaties voegen in de 
DB klasse. Ze werd beloond met een 
derde prijs met Matsjo's Son met een 
foutloze barrage en mooie stijlpunten. 
Dit is ook gelijk de eerste selectiewed-
strijd en werden weer de eerste pun-
ten gescoord.

Annelieke Stoop wint in Lier
Afgelopen weekend hebben 
Annelieke Stoop en Progress Ysa-
bella deelgenomen aan de European 
Championships voor Arabische Vol-
bloedpaarden in Lier (België). 

Er werd deelgenomen aan de Rid-
den Classes voor merries en ruinen, 
waarbij er gekeken wordt naar de 
bewegingen en het Arabisch type 
van het paard. Hierbij moest na het 
rijden, het paard afgezadeld worden 
en aan de hand worden voorge-
bracht. Progress Ysabella werd uit-
eindelijk gehuldigd als Bronze Medal 
Champion en was de beste merrie 
van de rubriek.

electrische 
maaier 

vanaf € 99,00

zitmaaier 
vanaf 

€ 1590,00

benzine 
maaier

vanaf € 249,00

Maurice van Happen
VV Nijnsel / TVE Reclame

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Hallo, ik ben Maurice van 
Happen.  Ik ben 7 jaar en zit in 
groep 4 van de basisschool in 
Nijnsel. Op school vind ik rekenen  
het leukste vak.

Ik heb twee zussen en ik vind het 
leuk om met lego te spelen of met 
vriendjes af te spreken. Voetballen 
is mijn grootste hobby, dit is het 
tweede seizoen dat ik bij Nijnsel  
voetbal.
Ik voetbal in de F2 en heb een aan-
tal superleuke trainers. Op zaterdag 
spelen we onder leiding van mijn 
papa en Paul de wedstrijden. Mijn 
positie is achterin het veld, maar 
het leukste van voetballen vind ik 
scoren en op goal schieten. PSV en 
Barcelona zijn mijn favoriete voet-
balclubs.
Mijn papa voetbalt ook en hij is 

dan ook mijn favoriete speler van 
Nijnsel. Kom zondag 2 november 
allemaal kijken naar de wedstrijd 
Nijnsel/TVEreclame 1 – Herpinia 1. 
Ik ben dan de ‘Pupil van de week’ 
(sponsor: Varkenshandel Verhagen).

Meer energie door detox programma

Stoffen die vitale lichaamsprocessen 
ontregelen noemen we giftstoffen. 
Veel al in onze voeding terug te vin-
den als transvetten, maar ook alcohol 
en bepaalde metalen. Hoe onschuldig 
ze ook klinken op den duur zal het 
zich uiten op de lichamelijke gesteld-
heid. Naast het vermijden van het 
consumeren van giftstoffen is het no-
dig eens grondig te detoxen. Hier kan 
je zelf thuis mee aan de slag, maar je 
kan ook een detox coach bezoeken of  
een detox arrangement boeken.
 
“Detoxen, of ontgiften genaamd, 
stimuleert de afvoer van schadelijke 
stoffen en afvalstoffen. Het lichaam 
reinigen en werken aan een goede 
gezondheid. Creëer energie en bouw 

weerstand op. Voel je fit en goed. 
Om dit proces te stimuleren biedt 
Thermae Son een Detox & Relax ar-
rangement. De behoefte van de gast 
voor deze gezondheidskuren is zoda-
nig gestegen dat wij als wellnessresort 
hier een gepast dagprogramma voor 
willen aanbieden.” aldus Wim van 
Santvoort, algemeen directeur, van 
Wellness & Healthresort Thermae Son 

Programma
“Detoxthee, water met munt en ci-
troen en smoothies van groenten 
als spinazie en broccoli dienen het 
lichaam zodanig te voeden met de 
goede stoffen als het afvoeren van 
de giftstoffen. Diverse behandelin-
gen in het detox programma stimu-
leren dit proces van ontgifting. Zoals 
een algenpakking, waarvan de algen 
rijk zijn aan mineralen en sporen-
elementen als ijzer en koper. Deze 
werkstoffen zorgen voor een goede 
afvoer van afvalstoffen. Maar ook 
een voetzonereflex behandeling ont-
vangt de gast. Hierbij worden desbe-
treffende organen in werking gesteld 
de afvoer van schadelijke stoffen en 
afvalstoffen te stimuleren.” vertelt 
Van Santvoort enthousiast

Voedingscoach
“Als lunch of diner kunnen gasten 

genieten van een healthy salad met 
onder andere diverse slasoorten, 
feta, rode bietjes, een gekookt ei en 
krieltjes. Deze salade is samenge-
steld door voedingscoach Nanna van 
Zevenbergen van FOOD&YOU, zij 
verzorgt ook jaarlijks de sapjes voor 
de 3FM dj’s die tijdens Serious Re-
quest in het glazen huis verblijven. 
Nanna heeft haar praktijk binnen 
Thermae Son en je hebt de mogelijk-
heid om (op aanvraag) aanvullend 
op het programma een afspraak bij 
haar te maken voor voedingsadvies. 
Het programma is overigens com-
pleet met de gehele dag gebruik 
van alle thermenfaciliteiten. Om het 
lichaam compleet te ontspannen en 
de weldadige werking van sauna te 
ervaren. Beleef een dagje detoxen 
in gemoedelijke Brabantse sferen bij 
Thermae Son.”

Interesse?
De prijs van het arrangement be-
draagt € 99.00 per persoon. Het de-
tox & relax arrangement dient vooraf 
gereserveerd te worden. Telefonisch 
via 0499-476383 of per email 
info@thermaeson.nl 

Wellness & Healthresort Thermae 
Son is gelegen aan de 
Thermaelaan 2 te Son en Breugel.

advertorial

Tweede prijs in Benelux Carp open 
voor Rooienaar

Roy Beekmans uit Schijndel en Rob 
Tijs uit Sint-Oedenrode hebben tij-
dens de Benelux Carp open van 17 tot 
en met 19 oktober de tweede prijs ge-
wonnen. De Benelux Carp open is een 
wedstrijd voor karper vissers en werd 
gehouden op het Belgische water ge-
naamd Lac de Bernisart.  

Het duo is karper visser in hart en nie-
ren en vanaf jongs af aan al verslaafd 
aan deze tak van vissen. Tijs: “Waar 

we vroeger nog met de fiets 
en viskar helemaal naar Ge-
monde fietsten om daar een 
nachtje te vissen, pakken 
we nu regelmatig de auto 
om de Franse grens over te 
steken, op zoek naar grote 
karpers.” De mannen heb-
ben al veel waters mogen 
bevissen. “Meestal puur 
voor de lol maar af en toe 
doen we ook mee aan een 
wedstrijd.” 

Gesprek van de dag
Op internet kwam Beekmans deze Bel-
gische wedstrijd tegen. “Hoe dichterbij 
de wedstrijd kwam, hoe meer het be-
gon te leven en al snel was de wed-
strijd het gesprek van de dag. We wa-
ren dan ook in onze nopjes toen de trip 
richting grens om 3.00 uur ’s nachts 
begon.” Een kleine drie uur later kwa-
men ze aan bij de kantine aan het wa-
ter. Daar was al volop leven en vissers 
liepen rond het water om te kijken of 
er al enig teken van vis te zien was. In 
totaal hadden 30 koppels van 2 vissers 
zich ingeschreven. Na de loting liepen 
Beekmans en Tijs de kantine uit met 
stek nummer 3. Iedereen vertrok naar 
de stek die ze getrokken om de tenten 
en hengels op te bouwen. Om 12.00 
uur zou een zoemer gaan die het begin 
van de wedstrijd inluidde. Per koppel 
mocht er met 4 hengels gevist worden 
dus er was nogal wat werk aan de win-
kel voordat er gestart kon worden.

Spannende wedstrijd
Tijdens de wedstrijd werd al snel duide-
lijk dat het erom ging spannen tussen 

Beekmans en Tijs, de Belgische buren 
op stek 2 en nog drie andere koppels 
die ook redelijk wat vis vingen. Tijs: 
“Zondagochtend werd duidelijk dat 
we in de top vijf zouden eindigen. 
Toen Roy zondag net voor de zoemer 
nog een mooie schubkarper wist te 
vangen werd het echt heel spannend.” 
De Belgen waren dit keer net wat beter 
en met 117 kg bleven ze de jongens 
net voor. “De tweede prijs was dit keer 
voor ons en met 111,3 kg konden we 
tevreden zijn met dit resultaat.”  

vissen

Marwin van de Nieuwenhuijzen en Barca winnaar 
springen klasse ZZ in de Pijnhorst
De Rooise ruiters hield dit weekend 
een selectiewedstrijd springen voor 
paarden. De laatste rubriek werd 
gewonnen door Marwin van de 
Nieuwenhuijzen en zijn paard Bar-
ca. Ze rijden bij de Nijnselse ruiters. 

Parcoursbouwer Marius Bens had 
een lastig lijntje in het parcours op-
genomen wat te selectief werkte. 
Geen enkele combinatie kwam fout-
loos door de eerst ronde. Aangezien 
er twee combinaties waren met vier 

fouten was er toch een barrage. 
Deze kwamen Marwin en Barca 
foutloos door in de snelste tijd en 
mochten zij de eerste prijs ophalen.
Eerder dit weekend startte Annette 
van Engelland en haar paar Files 
de Reve M in de klasse B. Na een 
foutloze eerste ronde reden ze ook 
een foutloze ronde in de barrage, 
kregen 62 stijlpunten. Dit alles was 
goed voor een achtste plaats. Bart 
Kluijtmans en zijn paard Florret D 
startte ook in deze klasse. Ook Bart 

en Floret D reden een foutloze eer-
ste ronde. In de barrage behaalden 
ze het hoogste aantal stijlpunten 
wat gegeven was in die klasse: tach-
tig punten. Helaas tikte Floret D een 
balkje uit de lepels en behaalde ze 
de negende plaats. In de klasse L 
startte Nicole Gevers en haar paard 
Bentley. Zowel in de eerste ronde als 
de barrage bleven Nicole en Bentley 
foutloos. De behaalde tijd van 36.49 
seconden was goed voor een ne-
gende prijs.
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Kleine maar verdiende 
overwinning van Boskant

voetbal

Na 90 spannende minuten stond er 
een stand van 1-0 op het scorebord. 
Dus opnieuw 3 punten voor Bos-
kant 1 dat door deze zege de top 3 
klassering binnengaat.

De competitie in de 4e klasse H is tot 
dusver de meest spannende compe-
titie. Elke week is het maar afwach-
ten hoe de uitslagen vallen, want de 
verschillen zijn minimaal. Na 7 wed-
strijden heeft de nummer 8 slechts 4 
punten minder dan de koploper en 
is het verschil tussen nummer één en 
nummer laatst “maar” 9 punten.
Mede om die reden was vooraf niet 
te voorspellen wie als winnaar uit het 
duel Boskant 1-VOW 1 zou komen. 

Op technische aspecten kan het aan 
beide kanten wel beter, maar de in-

zet die beide teams op de grasmat 
legden, maakte het toch een leuke 
wedstrijd om naar te kijken. In de 
12e minuut kwam Boskant aan de 
leiding. Goed storen van Roy van 
der Linden bracht hem in balbezit 
waarna z’n voorzet door Maikel op 
een voor hem karakteristieke ma-
nier voorbij VOW doelman Niek 
van Zutphen werd geschoten: 1-0. 
De meeste duels in die eerste helft 
speelden zich af tussen de beide 16 
meter lijnen. Echt uitgespeelde kan-
sen werden niet gecreëerd. Net voor 
rust was er, na een snelle uitval van 
Boskant, een goede kans op de 2-0, 
maar Maikel mikte de bal net langs 
de verkeerde kant van de paal.
De eerste kans na rust was opnieuw 
voor de thuisclub. Na een goede 
combinatie met Roy draaide Brett 

Veldkamp zich in de 50e minuut uit-
stekend vrij, maar z’n inzet miste elke 
overtuiging. Twee minuten later had 
VOW op gelijke hoogte kunnen, nee 
zelfs moeten komen. Na eens scrim-
mage voor het Boskant doel had 
Maurits Jansen van korte afstand een 
open doel voor zich. Gelukkig voor 
alles wat Boskant heette, raakte hij 
de bal heel ongelukkig zodat de bal 
naast het doel verdween. Tot on-
geveer 10 minuten voor tijd was de 
wedstrijd in evenwicht, met kleine 
mogelijkheden aan beide zijden. 
In de 82e minuut had invaller Thijs  
Hanegraaf de kans om zijn debuut in 
Boskant 1 extra glans te geven. Na 
een goede pass van Ron van Uden 
kreeg Thijs een uitstekende schiet-
kans, maar in z’n gretigheid knalde hij 
de bal hoog over. In de 89e minuut 
leek Roy van der Linden in vrije posi-
tie op weg om de wedstrijd voor Bos-
kant te beslissen. De overtreding, net 
buiten de zestien gemaakt dor een 
van de VOW verdedigers, deed heel 
even de discussie over de kleur van de 
kaart die zou gaan volgen, oplaaien. 
Het bleef bij geel; de vrije trap die 
volgde kon vrij eenvoudig door kee-
per van Zutphen worden verwerkt. 

Liefst drie teams, Boskant, DVG en 
Nijnsel, bezetten na deze wedstrijd-
ronde, de tweede plaats, slechts één 
punt achter koploper Juliana Mill. 
Volgende week staat voor Boskant 
de lastige uitwedstrijd tegen het 
Osse FC Schadewijk op het pro-
gramma. Opnieuw een moment om 
de mouwen op te stropen dus!

Ollandia wint met tien man één punt 
Afgelopen zondag speelde Ollandia 
een belangrijke uitwedstrijd tegen 
SDDL1. Ollandia kan de punten 
goed gebruiken om aansluiting te 
blijven houden met de middenmoot 
van de 4e klasse H. 

SDDL is altijd een fysiek sterke ploeg 
dus het beloofde een uitdaging te 
worden voor Ollandia om te winnen. 
In de eerste helft lag het speltempo 
hoog en verkreeg Ollandia  weinig 
ruimte van SDDL. Beide ploegen 
creëerde kansen en het was een aan-
trekkelijke pot voetbal. In de 18e min 
gaf William Bekkers de bal voor, maar 
deze bal werd door de verdediging 
van SDDL terug in het veld gekopt. 
Hierna stond Stefan Erven prachtig in 
positie om de bal met een fraaie uit-
haal in de kruising te schieten. De 0-1 
mocht op het scorebord bijgetekend 
worden. Door slordig balverlies in de 
Ollandse achterhoede kwam SDDL in 
balbezit. In eerste instantie ontsnapte 
Ollandia aan een goal, maar in twee-
de instantie kon de goed meegelopen 
speler van SDDL de 1-1 binnenschie-
ten. De strijd tussen SDDL en Ollan-
dia ging gelijk op, maar door een fout 
in de verdediging wist SDDL ook van 
afstand het net te vinden: 2-1. Vlak 
voor rust besloot de scheidsrechter 
Jan Wouters zijn tweede geel te geven 
na commentaar op een niet bestrafte 
overtreding waarna Ollandia na rust 
met 10 man verder zou moeten. In 
de tweede helft bleek dat het altijd 
lastig voetballen is tegen 10 man. Ol-

landia creëerde met 10 man enkele 
prachtige kansen en dwarsboom-
de de counters van SDDL. Ronny  
Thomassen had al meteen in het be-
gin van de tweede helft een prach-
tige kans recht voor het doel. Helaas 
voor hem vloog de bal snoeihard 
over. Ollandia bleef voetballen met 
twee aanvallers en drie verdedigers 
en dit was een goed uitgangspunt. 
Ollandia maakte jacht op de gelijk-
maker waarbij zij SDDL vele malen 
te slim af was. Robert Erven gaf 
de bal puntgaaf voor op zijn broer  
Stefan. Vervolgens vloog de bal 
prachtig met een boog in het doel: 
2-2! Tom Wouters stond een prima 
wedstrijd te keepen. Hij kwam op 
tijd uit zijn doel en wist menig aanval 

van SDDL te keren. Ook Jos Leend-
erts speelde een fantastische tweede 
helft waarbij hij het zijn tegenspeler 
vaak erg moeilijk maakte vanwe-
ge zijn snelle bewegingen. Terwijl 
de blessuretijd zijn einde naderde, 
kreeg SDDL nog een vrije trap in 
de buurt van het 16 m gebied. Het 
aantal spelers was bij beide ploegen 
inmiddels gelijk geworden, nadat 
een speler van SDDL rood kreeg 
voor natrappen.  Tom Wouters ver-
dedigde zijn doel zonder muur en 
met een duidelijke stomp sloeg hij 
de bal snoeihard de lucht in. Bij het 
horen van het fluitsignaal waren de  
Ollandse supporters opgelucht, 
want deze 2-2 eindstand voelde als 
een overwinning. 

Ollandia ontvangt SES
Zondag staat er opnieuw een zware 
wedstrijd op het programma voor 
Ollandia. Het moet ditmaal aantre-
den tegen het sterke SES uit Lan-
genboom. 

Deze tegenstander doet het niet al-
leen goed in de competitie, maar 
wist tussendoor in de 2de beker-
ronde ook de sterke 3de klasser 
Avanti’31 uit het bekertoernooi te 
wippen. SES is een onbekende te-

genstander, die na de nederlaag 
van afgelopen zondag iets zal willen 
rechtzetten. Ollandia zal vanaf het 
eerste fluitsignaal bij de les moeten 
zijn en opnieuw van de eerste tot 
de laatste minuut vol overgave voor 
een goed resultaat  moeten gaan. 
behalen. Als ze ook ditmaal de strijd-
lust tonen zoals tegen SDDL, waar-
bij een zeer verdiend gelijkspel werd 
behaald, dan zien wij deze wedstrijd 
met vertrouwen tegemoet. 

BEKIJK ONZE NIEUWE WEBSITE!
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Rhode deelt punten met Nulandia
De derde thuiswedstrijd op rij le-
verde dit keer geen overwinning op, 
maar een gelijkspel. Er had zeker 
meer in gezeten, maar op zich was 
de puntenverdeling  wel een goede 
afspiegeling van de krachtverhou-
dingen in het veld.

Beide ploegen begonnen voorzich-
tig aan de wedstrijd. Nulandia deed 
dat met  verzorgd voetbal. Maar 
het duurde wel lang voor dat de 
wedstrijd echt een wedstrijd werd. 
Het eerste half uur was er nauwe-
lijks een serieuze kans. In de 31e 
minuut veranderde dat. Nulandia 
kreeg een strafschop na een aange-
schoten handsbal en liet dat buiten-
kansje niet liggen, 0-1. In een bijna 
gelijke situatie kreeg Rhode geen 
strafschop toen een verdediger van 
Nulandia de bal tegen zijn handen 
kreeg. Rhode kreeg voor rust nog 
wel drie mogelijkheden, maar echte 
kansen waren het eigenlijk niet.
In de 2e helft speelde Rhode wat 
feller en meer op de aanval. Pieter 
Verbruggen werd op de rand van 
de 16 meter onderuitgehaald, maar 
de vrije trap leverde niets op. In de 
58e minuut was het wel raak uit een 
vrije trap. De keeper nam te veel tijd 

bij zijn uittrap en de scheidsrechter 
bestrafte dit met een indirecte vrije 
trap die door Sander Driessen werd 
ingeschoten, 1-1. Vlak daarna moest 
Nulandia  met 10 man verder toen 
een speler met 2x geel het veld 
moest ruimen. Rhode werd toen 
sterker, kreeg ook wel een aantal 
goede kansen, o.a. een kopbal van 
Kyron Brus en schot van Daan van 
Dinten gingen rakelings over, maar 
uiteindelijk werd er toch niet ge-
profiteerd van het numerieke over-
wicht.  In de 82e minuut werd het 
numerieke evenwicht weer hersteld 
toen Roel Smeets ook met 2x geel 
de kleedkamer moest opzoeken. 
Er volgde toen nog een spannende 
slotfase met voor beide ploegen een 
aantal kansen.  Een solo van Pieter 
Verbruggen leverde niets op en een 
corner ging net voorlangs buiten 
het bereik van een Rhode aanvaller. 
Eindstand 1-1.
Komende zondag speelt Rhode de 
uitwedstrijd tegen Margiet uit Oss. 
Margriet begon net als Rhode slecht 
aan de competitie, maar heeft nu 
ook twee overwinningen op rij be-
haald en won zondag met 0-4 van 
DAW.
Voor meer info zie: www.rhode.nl.

VV Nijnsel / TVE  Reclame wint 
eindelijk weer uitwedstrijd
Na drie uitwedstrijden zonder over-
winning wilde Nijnsel deze keer de 
drie punten mee naar huis nemen. 

Nijnsel begon voortvarend aan 
de wedstrijd en al na twee minu-
ten kreeg het de eerste grote kans. 
Leon Peters gaf vanaf rechts een 
pass op Nick Dortmans, hij op zijn 
beurt gaf de bal scherp voor en van 
dichtbij was het Toby Verhoeven die 
de bal in het zijnet liet verdwijnen. 
Weer niet veel later kreeg Nijnsel 
een hoekschop. Paul van der Rijt 
zette zich achter de bal. Zijn voorzet 
kwam op het hoofd van de geheel 
vrijstaande Nick Dortmans, maar 
de kopbal verdween naast het doel. 
Na een half uur was het weer Leon 
Peters die vanaf rechts door de ver-
dediging van NLC penetreerde. Zijn 
voorzet kwam bij Stefan Hulsen, 
echter zijn schot werd geblokt. In de 
rebound was het Nick Dortmans die 
de bal in de handen van de keeper 
plaatste. Kort daarna kwam Nijnsel 
toch verdiend op voorsprong. Stefan 
Hulsen draaide zich knap vrij en van-
af twintig meter joeg hij de bal met 
dodelijke precisie in de touwen. Het 
eerste wapenfeit van NLC kwam net 
voor rust. Met een prachtige com-

binatie kwam een speler vrij op de 
rand van de zestien, maar zijn slappe 
schot verdween in handen van doel-
man Glenn van Zutphen. Na rust 
verdween het spelbeeld van de eer-
ste helft en werd NLC sterker. Nijn-
sel vergat te voetballen en kwam 
een aantal keren goed weg. Eerst 
was het Glenn die met een katach-
tige reflex de bal net voor de doel-
lijn stopte. Vervolgens was het Ruud 
van der Rijt die met vereende krach-
ten een bal van de lijn haalde. Net 
voor tijd kreeg Stefan Hulsen nog 
de mogelijkheid om de wedstrijd te 
beslissen. Ruud van der Rijt stuurde 
knap een lange bal van achteruit di-
rect bij Stefan op zijn hoofd. Helaas 
had hij zijn vizier niet meer op scherp 
staan en ging de bal over. Na een el-
lenlange blessuretijd waarbij het al 
donker dreigde te worden, blies de 
scheidsrechter om half vijf voor de 
laatste maal op zijn fluit. Door deze 
overwinning staat Nijnsel nu twee-
de met één punt achterstand op de 
koploper Juliana uit Mill. Aanstaan-
de zondag volgt de laatste wedstrijd 
voor de eerste periode thuis tegen 
Herpinia. Nijnsel kan deze periode 
nog pakken, maar is dan afhankelijk 
wat de directe concurrenten doen.
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MooiRooikrantDe38 Uitslagen/programma

Uitslagen

Ollandia

Uitslagen senioren:
SDDL 1-Ollandia 1   2-2
Ollandia 2-UDI’19 7   2-4
Irene 3-Ollandia 3   1-4
Ollandia VE1-Avesteyn VE1   2-4
Keldonk Vr1-Ollandia VR1  ?

Uitslagen jeugd:
Ollandia E1-DVG E1   0-8

Programma senioren zo 2/11:
Ollandia 1-SES 1   14.30u
VOW2-Ollandia 2   11.30u
Ollandia 3-Blauw Geel’3818   11.00u
SCMH VE1-Ollandia VE1   10.00u
Ollandia VR1-Vorstenb. Boys Vr1   10.00u

Programma jeugd woe 29/10: 
Erp E6-Ollandia E2   v:17.45u
Programma jeugd za 1/11:
Irene E1-Ollandia A1  v:13.30u
Blauw Geel C7-Ollandia C1G  v:11.45u
Ollandia D1-Avesteyn D2G   11.00u
Ollandia E1-DVG E2   10.30u
Blauw Geel E6-Ollandia E2   v:8.15u
Venhorst F4G-Ollandia F1   v:9.15u
Ollandia MF1-Essche Boys MF1   9.30u

Rhode

Uitslagen senioren
Rhode 1- Nulandia 1  1-1
HVCH 4 - Rhode 3  1-1
Margriet 5 - Rhode 4  3-3
Rhode 6 - Irene 2  2-0
Rhode 7 - Boerdonk 3  3-0
Nijnsel 5 - Rhode 8  ? 
Nijnsel 6 - Rhode 9  ?
Rhode 10 - Avesteyn 8  3-1
Rhode VR1 - Nijnsel 3  8-0

Uitslagen jeugd:
Beuningse Boys A1 - Rhode A1 3 - 0
Rhode A2 - Nijnsel/TVE A1 2 - 1
Rhode A3 - MULO A1 1 - 6
Rhode B1 - Wittenhorst B1 2 - 2
Rhode B2 - Boskant B1 1 - 2
Helmondia C1 - Rhode C1G 3 - 2
Rhode D1G - Avanti’31 D1 1 - 2
Rhode D3 - Sint-Michielsgestel D1 3 - 5
Blauw Geel D9 - Rhode D4 9 - 0
Rhode E1 - UDI’19 E1 4 - 3
Rhode E2G - Gemert E2 8 - 0
Rhode E3 - Empelina E2 0 - 10
Rhode E4 - Eli E2 10 - 1
Sparta’25 E5 - Rhode E5 1 - 3
Rhode E7G - VOW E2 2 - 8
Mariahout F1G - Rhode F1G 0 - 13
Blauw Geel F5 - Rhode F2G 0 - 10
Rhode  F5 - Prinses irene F2 0 - 3
Rhode F8 - Keldonk F2 2 - 1
Rhode F7 - Rhode F9 0 - 2
Rhode MB1 - ASV’33 MB1 0 - 11
FC de Rakt MD1 - Rhode MD1 10 - 0

Programma senioren zo 2/11:
Margriet 1 - Rhode 1 14:30u
Rhode 2 - Wittenhorst 2 11:00u
Rhode 3 - Odiliapeel 2 11:00u
Rhode 4 - Blauw Geel 5 12:00u
Rhode 5 - DVG 4 10:00u
Sparta’25 7 - Rhode 6 12:00u
Gemert 9 - Rhode 7 12:00u
Rhode 8 - WHV 3 10:00u
Rhode 9 - Irene 3 12:00u
Nijnsel/TVE 7 - Rhode 10 10:00u
Boerdonk VR1 - Rhode VR1 11:00u
GVV’57 VR1 - Rhode VR2 19:30u 
(donderdag)
Rhode VR2 - Achilles Reek VR1 10:00u
Veteranen - Oranje Zwart 16:30u 
(zaterdag)
 
Programma Jeugd za 1/11:
Rhode A1 - Union A1 14:30u
Ravenstein A1 - Rhode A2 14:30u
Rhode A3 - Blauw Geel A3 14:30u
Rhode A4 - Sparta’25 A2 14:30u
HVCH B1 - Rhode B1 15:15u
HVCH B2 - Rhode B2 15:15u
Rhode B3 - Boekel Sport B3 12:45u
Sparta’25 B4 - Rhode B4 14:30u
Rhode C1G - Blauw Geel C1 12:45u
Erp C2 - Rhode C2 12:15u
Rhode C3 - Sparta’25 C3 12:45u
Blauw Geel C8 - Rhode C4 13:00u

Berghem Sp. D1G - Rhode D1G 11:00u
Brandevoort D1 - Rhode D2 12:30u
Rhode D3G - VOW D1 11:30u
Rhode D4 - Blauw Geel D6 11:30u
Rhode D5 - Gemert D7 10:30u
DVG D2G - Rhode D6G 11:45u
Rhode E1 - Margriet E1 9:15u
Mierlo Hout E5 - Rhode E2G 9:30u
ELI E1G - Rhode E3 10:30u
Boskant E1 - Rhode E4 10:30u
Schijndel E5 - Rhode E5 9:00u
Rhode E6G - Schijndel E6 9:15u
Rhode E7G - Blauw Geel E9 9:15u
Rhode E8G - DVG E3 9:15u
Sparta ‘25 E7G - Rhode E9G 9:15u
Blauw Geel F1 - Rhode F1G 10:15u
Rhode F2G - Erp F1 9:15u
Rhode F3 - ELI F1G 10:30u
Gemert F5 - Rhode F4 10:30u
ASV’33 F3 - Rhode F5 9:15u
Rhode F6 - Schijndel F5 10:30u
Rhode F7G - Mariahout F3G 10:30u
Rhode F8 - Avanti’31 F4G 10:30u
Boekel Sport F6 - Rhode F9G 9:30u
SJVV MB1 - Rhode MB1 13:30u
Rhode MC1 - SJVV MC1 11:30u
Rhode MD1 - SCMH MD2   10:30u
Mini-pupillen onderling 10:00u

VV Boskant

Uitslagen senioren
Boskant 1-VOW 1 1-0
DAW 2-Boskant 2 4-0
Boskant 3-Avanti’31 5 5-2
VOW 4-Boskant 4 0-8
Boskant 5-Vorstenbosche Boys 4 2-2
Boskant 6-Irene 4 7-3

Uitslagen jeugd
Rhode B2–Boskant B1 1-2

Programma senioren zo 2/11:
FC Schadewijk 1-Boskant 1 14.30 u.
Boskant 2-Nijnsel 2 11.30 u.
DVG 5-Boskant 3 10.30 u.
Boskant 4-Blauw Geel 15 12.00 u.
DVG 7-Boskant 5 10.00 u.
Boskant VR1-Erp VR2 10.00 u.

Programma  jeugd za 1/11:
Boskant A1-SCMH A1 a.14.30 u.
Boskant B1-Gemert B3 a.14.30 u. 
Boskant C1-Nijnsel C1 a.12.30 u.
Mierlo Hout D3G-Boskant D1 a.10.30 
v.09.30 u.
Boskant E1-Rhode E4 a.10.30 u.
Erp F2-Boskant F1 a.10.30 v.09.30 u.
Boskant F2-ODC mini F5 a.10.30 u.

VV Nijnsel TVE Reclame

Uitslagen senioren:
NLC’03 1 - Nijnsel/TVE 1 0-1
Nijnsel/TVE 2 - Boekel Sport 2 3-2
ELI 3 - Nijnsel/TVE 3 0-3
Keldonk 4 - Nijnsel/TVE 4 2-6
Nijnsel/TVE 5 - Rhode 8 3-6
Nijnsel/TVE 6 - Rhode 9 2-2
Schijndel 9 - Nijnsel/TVE 7 2-2
Nijnsel/TVE VR1 - MVC VR1 0-7
Nijnsel/TVE VR2 - WHV VR1 4-3
Rhode VR1 - Nijnsel/TVE VR3 8-0

Uitslagen jeugd:
Rhode A2 - Nijnsel/TVE A1 2-1
Nijnsel/TVE B1 - Schijndel B2 0-5
Vorst. Boys MC1 - Nijnsel/TVE MC1 6-0
Nijnsel/TVE F1 - DVG F1 1-17
Sparta’25 Vets. - Nijnsel/TVE Vets. 1-0
Beker:
Hapse Boys 2 - Nijnsel/TVE 3 2-3
 
Programma senioren zo 2/11:
Nijnsel/TVE 1 - Herpinia 1 14.30u
Boskant 2 - Nijnsel/TVE 211.30u 
Nijnsel/TVE 3 - Avanti’31 3 12.00u
Nijnsel/TVE 4 - Uden 5 12.00u
Schijndel 7 - Nijnsel/TVE 5 10.00u
Heeswijk 7 - Nijnsel/TVE 6 11.00u
Nijnsel/TVE 7 - Rhode 10 10.00u
Cranendonck VR1 - Nijnsel/TVE VR1 10.00u
FC de Rakt VR1 - Nijnsel/TVE VR2 12.30u
Nijnsel/TVE VR3 - Boekel Sport VR2 10.00u
 
Programma jeugd za 1/11: 
Nijnsel/TVE B1 - Blauw Geel B3 13.00u
Boskant C1 - Nijnsel/TVE C1 12.30u
Nijnsel/TVE D1 - Boerdonk D1G 11.30u

Schijndel E4 - Nijnsel/TVE E1G 9.00u
MVC E2 - Nijnsel/TVE E2 9.30u
Nijnsel/TVE F1G - Avanti’31 F3G 10.00u
Erp F6 - Nijnsel/TVE F2G 10.30u
Nijnsel/TVE MC1 - Bruheze MC1 13.00u
Nijnsel/TVE Vet. - Mariahout Vets. 16.30u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 22/10:
1 Echtpr. Van Gerwen 70,83 % 2 Hrn. 
Van Erp 61,98 % 3 Mevr. F.Raaimakers- 
Hr. H.v.Genugten 59,38 %.

BC ’t Koffertje 

Uitslag van 20/10
A-lijn: 1 Lieke Pieters & Jos van Rij-
broek 58,96; 2 Jan Machielsen & Hel-
een Voets 57,42; 3 Jan van Rooij & 
Piet Voss 56,00
B-lijn: 1 Herman Pauw & Leny van de 
Wall 62,60; 2 Rietje Donker & Nelly 
van Zon 58,75; 3 Leo van Grinsven & 
Geert van der Zanden 55,57
C-lijn: 1 Wilma van den Biggelaar & 
Jan Janssen 69,69; 2 An van Genugten 
& Wil van Gerwen 59,41; 3 Helga Hel-
ders & Helma Vullings Lenssen 55,50.

B.C. “dn einder ‘05”

Uitslag 22 oktober: A Lijn 1. Hennie 
en Wil Merkelbach 60.83 % 2. Thea 
Huiberts- Ger Vervoort 56.67 % 3. 
Mia Poels- Ria v Zon 55.00 % . B Lijn:  
1/2 Maria Foolen- Annette Termeer en  
Mieke Ketelaars- Riet Donker 60.42 
% 3. Mieke v.Tiel-Hannie v Grinsven 
58.33 % zie ook : www.deneinder.nl

BC Rooi750 

Uitslag  22/10
A lijn: 1 Jos van Rijbroek & Harrie van 
Rijbroek 67,50% 2 Jan Machielsen & 
Theo Janssen 64,17% 3 Christine van 
Heertum & Mieke Janssen 60,42%   B 
lijn: 1 Nancy Lathouwers & Anni Op-
pers-van Boxtel 61,25% 2 Ria Habraken 
& Toon Habraken 57,92% 3 Marianne 
Muller & Joop Muller 56,25%   C lijn: 
Harrie Hol & Ad van Kaathoven 70,83% 
2 Hanny Bosch & Jan Bosch 57,01% 3 
Hermien Botter & Dick Botter 55,90% 

Bridgeclub De Neul

Uitslag 27/10:
A-lijn: 1. Ria Habraken en Toon Habra-
ken 60.19; 2. Mia Poels en Peter Wa-
genaar 59.72; 3. Mien van Schijndel 
en Lonja Woonings 58.80.
B-lijn: 1. Mia d Leijer en Sjane vd Vleu-
ten 61.20; 2. Ardie en Johan v Bakel 
57.03; 3. Diny v Erp en Joke vd Laak 
55.52.
C-lijn: 1. Hermien Botter en Riki d 
Poorter 62.19; 2. Gerda vd Kerkhof en 
Bertie Kuipers 59.38; 3. Pieter v Kaat-
hoven en Henk v Walbeek 54.17.
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.nl

BC ’t Koffertje

Uitslag van 20/10:
A-lijn: 1 Hetty van Geffen & Wil Schil-
der 58,75; 2 Tonnie van Acht & Ton 
van Acht 56,25; 3 Jan Machielsen & 

Rien Voets 55,83
B-lijn: 1 Nicole van de Berg & Theo 
van Geffen 68,13; 2 Leo van Grinsven 
& Geert van der Zanden 60,63; 3 Bep 
Machielsen & Heleen Voets 58,85
C-lijn: 1 Jos van Acht & Martien Hul-
sen 63,04; 2 An van Genugten & Wil 
van Gerwen 61,70; 3 Bets van der Ven 
& Rietje Vianen 61,01

Bridgeclub De Neul

Uitslag Herfstdrive  26/10:
A-lijn: 1. Riek Prinsen & Els vd Wes-
terlaken 62.50, 2. Mies Stroeken & Jos 
Jansen 56.25; 3. Loes vd Meerendonk 
& Gerard vd Meerend 55.42.
B-lijn: 1. Riet v Boxtel & Marietje Koo-
len 59.58; 2. Tiny Bekkers & Jan Lan-
genhuijzen59.17; 3. Nellie vd Meerak-
ker & Ria Timmermans 57.08.
C-lijn: 1. Annie Kastelijn & Jo Ver-
hoeven 63.69; 2 en 3 gedeeld: Mien 
Berkelmans & Netty Kuiper en Truus 
Rovers & Jan Nijssen 58.04.
Zie voor uitslagen en foto’s: 
wwwbcdeneul.nl

Bridgeclub Beckart

Uitslag 23/10:
A-lijn: 1. Harrie & Jan v. Erp 70.83; 
2.Piet & Toon v. Schaijk 55.00; 3.Hel-
een Wiers & Frans vd Boomen 52.91.
B-lijn: 1. Thea vd Heijden & Hans v 
Hoof 57.81; 2. Tineke Klomp & Fien 
Raaijmakers 57.29; 3. Thea Coppel-
mans & Dinie v. Oorschot 57.29. 

Uitslag 2e cyclus  
A-lijn: 1. Harrie & Jan v. Erp 63.51; 2. 
Piet & Toon v. Schaijk 56.48; 3. Riet & 
Cees v. Hout 55.73
B-lijn: 1. Ans vd Laar & Janneke v Oos-
terhout 57.49; 2. Gerda & Bert Schel-
lekens 53.38; 3. Annie & Corrie Dort-
mans 52.55.

waterpolo

Argo

Waterpolo
Zaterdag in ZIB te Best:
E2 - PSV Waterpolo 15:45u
E1 - VZV Njord  16:30u
D1 - VZV Njord  17:15u
C1 - ZVDO’74  18:00u
Dames 1 - Nayade Classic  18:45u
Heren 2 - Nuenen  19:45u
Heren 1 - Nayade Classic 20:30u

beugelen

Beugelclub de Lustige Spelers

Uitslagen:
Olland 3 - Liempde 1  1- 4

Schijndel 1 - Olland 4  2-3 
  
Programma wo 29-10 
Olland 5 - Heeze 2 20.00u
Vrij 31/10:
Tegelen 2 - Olland 1 20.00u
Ma 3/11:
Olland 3 - Heeze 1 20.00u
Olland 4 - Hoogeloon 4 20.00u
Di 4/11:
Olland 2 - Loosbroek 2 20.00u

zaalvoetbal

Rooise zaalvoetbal competitie

Uitslagen: 
Amigos/van Dijk Schilder - 
Pijnappels / van Schijndel  2-4
Van Kasteren - Woonwinkel 5-10
van Ouds – www.twinscooking.nl 7-7
Bart Klerkx/Brabant Sports – 
Gerits/Café d’n Dommel 4-2
RooiPresenteert.nl – Krans 4-10
Schildersbedrijf Harks – 
de Beleving 5-6

Programma vrij 31/10: 
Huiskens – Afisca 19:30u
Woonwinkel – Rewi/van Acht 20:15u
Wetering Boys – 
Amigos/Mark van Dijk 21:00u
Pijnappels/van Schijndel – 
Van Kasteren 21:45u

Maandag 03/11:
De Beleving – 
Bart Klerkx / Brabant Sports 21:00u
Gerits/Café d’n Dommel – 
Krans 21:45u

hardlopen

SV Fortuna ‘67

26 oktober Dordrecht Drechtstadloop 
MannenTrim 10.000 m 
Thijs Thielemans 39.02

26 oktober Etten-Leur Marathon Bra-
bant 
Mannen35 marathon
Jeffrey van Hout 3.11.31 (PR)

TE HUUR: AANHANGWAGEN
6 X 2 METER!

WILHELMINASTRAAT 20C | MARIAHOUT
TEL: 0499-422126 | WWW.HUURBIJHAROLD.NL

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst



Woensdag 29 oktober 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 39
Rooi pakt ongeslagen status 
koploper af

hockey

De koploper kwam afgelopen zon-
dag op bezoek bij MHC Rooi heren 
1. Vooraf gezien een loodzware 
opgave, Berkel-Enschot stond on-
geslagen bovenaan. Één punt leek 
het maximaal haalbare en een mooi 
streven. 

De mannen uit Berkel-Enschot be-
gonnen met volle druk op de bal aan 
de wedstrijd. Ze joegen op iedere bal 
en het was lastig voor Rooi om een 
opening naar voren te vinden. Het 
leek weer hetzelfde te gaan als alle 
vorige wedstrijden toen de koploper 

een niet te missen kans kreeg op de 
1-0. Echter lieten de bezoekers zien 
dat ook zij kansen kunnen missen. 
Vervolgens kreeg Rooi de kans om 
via de corner op voorsprong te ko-
men. Rooi faalde niet en ging voor 
het eerst met 1-0 de rust in. Kort na 
rust maakte Berkel-Enschot de ge-
lijkmaker en Rooi kon daardoor weer 
opnieuw beginnen, zo leek het. 
Niets was minder waar toen Willem 
van der Heijden zijn tweede corner 
binnen pushte.
De gasten moesten door de ach-
terstand meer risico gaan nemen 

om resultaat te boeken. Door de 
ruimte die hierdoor ontstond kwam 
Rooi vaker voor het vijandig doel.  
Wouter Deelen maakte goed ge-
bruik van deze ruimte en tikte de 3-0 
binnen. Rooi leek de buit binnen te 
hebben, echter de mannen uit Ber-
kel Enschot kwamen terug tot 3-2. 
Het was billenknijpen tot de laatste 
minuut en de ontlading was groot 
toen de scheidsrechter affloot. Met 
deze overwinning doorbrak Rooi de 
ongeslagen status van koploper Ber-
kel-Enschot én belangrijker nog, het 
sleepte drie punten binnen.

BADKAMER PALERMO
Complete badkamer 
bestaande uit: 
•  Ligbad 180x80cm 

incl. waterval 
thermostaatkraan

•  Douchewand 90+37cm 
met draaibaar gedeelte

•  Douchethermostaat met 
luxe Hansgrohe glijstang

•  Douchegoot 90 cm 
geheel RVS

•  Designradiator met 
strakke vierkante 
buizen 180x50 cm

•  Badmeubel 80 cm incl. 
spiegel met verlichting

•  Wastafelkraan cascade 
eengreeps

•  Compleet wandcloset 
met onzichtbare 
bevestiging, softclose 
zitting en Geberit 
UP320 reservoir

NU INCLUSIEF:
•  4,32 m2 vloertegels grijs 

60x60 cm
•  9,72 m2 wandtegels 

grijs 30x60 cm
•  4,32 m2 wandtegels grijs 

15x60 cm stroken
Van € 9940,- nu met 

50% korting

Vraag onze verkopers 
naar meer informatie.
Exclusief montage.

4970.-
SCHERPE PRIJS!

4970.-4970.-
KIJK VOOR ONZE OPENINGSTIJDEN OP

WWW.JANVANERP.NL

Wie jarig is trakteert...

SCHIJNDEL    Rooiseheide 21 Tel.: (073) 549 31 65

= 50% KORTING

Alleen dit weekend

30%
korting 

op alle tegels!*

Koopzondag 
2 NOVEMBER
Schijndel open van
12.00 tot 17.00 uur

*m.u.v. lopende acties

Rooise hockeydames winnen 
zakelijk in Roermond
De Rooise hockeydames boekten 
zondag al weer de vijfde overwin-
ning van dit seizoen. In Roermond 
werd Concordia met 1-0 verslagen. 
De dames verstevigen daarmee hun 
derde plek op de ranglijst.

Doordat Rooi in de beginfase wat 
moeite had met het stuiterende 
veld, kreeg de ploeg van Jan Kemps 
en Hugo van Gent pas na een mi-
nuut of tien grip op de wedstrijd. 
Toen was het wel meteen raak, Floor  
Oppers speelde na een onderschep-
ping Hilde Sijbers in, die op haar 
beurt Lin Schakenraad bediende. Zij 
kon uithalen en schoot de bal tegen 
de plank. Tot de rust creëerden Rooi 
nog verschillende kansen maar wist 
de score niet verder uit te bouwen. 

Ook na rust kreeg Rooi een aantal 
kansen om de wedstrijd op slot te 
gooien maar er werd niet meer ge-
scoord. Concordia voerde de druk 
naar het einde toe steeds verder op. 
De Rooise verdediging werd daar-
bij behoorlijk op de proef gesteld 
maar bleef knap overeind. Keepster 
Vera Simons hield wederom de nul 
waardoor de zakelijke overwinning 
een feit was. Verdedigster Sabine  
Kuhne werd na de wedstrijd door 
haar teamgenoten gekroond tot 
Woman of the Match. Terug in 
Rooi werd een fijn feestje gevierd. 
Zeker ook vanwege de overwinning 
van Rooi Heren 1 op koploper Ber-
kel Enschot. Een succesvolle middag 
dus voor MHC. En het bleef nog 
lang onrustig…

Herfstclinic groot succes
Afgelopen week was het herfstva-
kantie en stonden er voor de jeugd-
leden en recreanten van MHC Sint-
Oedenrode geen trainingen op het 
programma. Toch was een grote 
groep leden op de velden te vinden 
voor het bijspijkeren van technische 
vaardigheden. 

Onder leiding van Heren 1 en Da-
mes 1 werden een tweetal clinics 
georganiseerd. Op donderdagavond 
kreeg een groepje senioren ‘tips and 
tricks’ van Heren 1 spits Willem van 
der Heijden. 

Zaterdag werkten bijna 50 enthou-
siaste jeugdleden aan slag, flats, lift 
en dribbeltechnieken. Om de nieuw 
verworven skills meteen in de prak-
tijk te brengen werden ballen op 
een snelheidsmeter afgevuurd. Snel-
heden van bijna 100 kilometer per 
uur werden gemeten. Gewapend 
met een snelheidsdiploma en een 
cadeautje van Brabo, vertrokken de 
talenten weer huiswaarts. Dat de or-
ganisatoren van Heren 1 en Dames 

1 ook wat opstaken van de clinics 
bleek zondag. De dames wonnen 
van Concordia, de heren behaalden 

hun eerste overwinning van het sei-
zoen door koploper Berkel-Enschot 
te verslaan. 

Handboogvereniging Ontspanning

handboogschieten

Op dinsdagmiddag heeft de Roze-
laer hun wekelijkse wedstrijd ge-
schoten. Dagwinnaar was Antoon 
Vervoort met 220 punten. De overige 
uitslagen: Leo van Breugel 213, Jan  
Gordijn 211, Jan van Erp 211,  
Antoon Hermes 204 en Jan Habra-
ken 105.

Op vrijdagavond hebben we de 
koppelwedstrijd geschoten. Bij deze 
wedstrijd vormen een jeugdlid en 
twee senioren samen een “kop-
pel”. Er worden 30 pijlen geschoten, 
waarvan 15 pijlen omgeloot wor-
den. Dus 10 wordt 4, 9 wordt 8 etc. 
De winnaars waren: Floris Mesu, 
Mark Kuys en Wil Kivits met 666 
punten. De overige teams: Piet van 
den Berg, Jos van de Veer, Antoon  

Hermes 659; Bram  Kuys, Agnes 
Vissers, Marjelein Verhoeven 650; 
Dione Mesu, Jan van Erp, Frans van 
de Braak 645; Teun Martens, Jos 
van den Berg, Antoon Vervoort 605;  
Simon Boersbroek, William Huy-
berts, Michael Moonen 574; Ray 
Matuszewski, Jan Gordijn, Sjef van 
den Berg 520.

Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubwedstrijden en op dinsdagmid-
dag de Rozelaer. Op vrijdagavond 
wordt de koppelwedstrijd gescho-
ten. Hier schieten een jeugdlid en 
een senior samen in een koppel te-
gen de andere koppels. Vrij trainen 
voor leden als de accommodatie niet 
bezet is.
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MooiRooikrantDe40 Evenementen

Sint Oedenrode

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

Sint Oedenrode

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

Programma 
informatie 
TV-Meierij

Rooi Actueel met nieuws, actualitei-
ten en trends in korte uitzendingen. 
Uitzending: elk heel uur, vlak voor 
alle andere programma’s.

Rondje Rooi
Vanaf 23 oktober kunt u in Rondje 
Rooi verwachten: Expositie Lena 
Bakker in Mariëndael - Boskant ker-
mis met diverse activiteiten - Aardap-
peleters van Van Gogh in Rooi te zien 
- Stemmen naam beoogde fusiege-
meente - Rooi kent verschillende top 
(sport)talenten - Gemeente volop 
bezig met decentralisatie diverse re-
gelingen.

Uitzending op de volgende tijden:
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Herfst in Brabant
Het is inmiddels volop herfst in onze 
omgeving. Via een korte film kunt u 
vanaf maandag 20 oktober geduren-
de 2 weken herfstbeelden bekijken 
op de volgende tijden: 01:00 – 04:00 
– 07:00 – 10:00 – 13:00 – 16:00 - 
19:00 en 22:00 uur.

Blik op Het Groene Woud – deel 3 -
Deze derde aflevering over het ge-
bied Het Groene Woud neemt u mee 
naar natuurgebied De Kampina.
Uitzending vanaf zaterdag 25 okto-
ber gedurende 2 weken op de vol-
gende tijden:
02:00 – 05:00 – 08:00 – 11:00 – 
14:00 – 17:00 - 20:00 en 23:00 uur.

UItzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via KPN 
op kanaal 559.TRINED op kanaal 12.
OnsBrabantNet digitaal via kanaal 
38, analoog op 792 MHz. Via UPC 
analoog op 256 MHz.

Internet
Met nieuws, informatie, veel foto’s 
en films is TV Meierij wereldwijd te 
volgen 
via www.tvmeierij.nl 

Facebook
Met achtergronden, foto’s en meer 
…  op: www.facebook.com/tvmeierij

4 juni 2014 - 3 juni 2015
Dansen KBO - 

iedere woensdagmiddag
De Ontmoeting 

5 juli 2014 - 4 juli 2015
Dansen KBO - 1e zaterdag vd maand

De Ontmoeting 

12 oktober - 19 december 
Tentoonstelling Lena Bakker-Strijbos

Mariendael 

28 oktober 
Creatieve spirituele workshop 

‘In je kracht!’
Mariëndael 

28 oktober 
Politiek Café VVD

Grand Café 
de Gouden Leeuw 

29 oktober 
Spectaculaire Whiskyproeverij

The Old Pipe 

30 oktober 
“Muziekverkenningen”: muziek door 

de eeuwen heen
Odendael

30 oktober
Benefi etdiner Stichting KAP

De Beurs

 31 oktober 
Oogmeting 3.0

Huiskens Optiek en Horen 

31 oktober 
Halloweentocht Olland
start bij de Dorpsherberg 

31 oktober 
Tweede Roois keeztoernooi

de Beckart 

31 oktober 
lezing Frank Westerman

de Knoptoren

1 november 
Natuurwerkdag IVN

Vresselse bossen 

1 november 
Rock coverband Wanne

d’n Dommel 

1 november 
Marlon Kicken 
met ‘Nee Gij!’

Mariendael 

1 november 
The Sixties Tribute band

de Ossekop 

5 november 
Bloedsuiker test dag

 Apotheek 

7 - 9 november 
MooiRooi 

kind-oudertoernooi 
TV de Kienehoef 

7 november 
Filmtheater Mariendael presenteert 

‘Séraphine’
Mariendael 

8 november 
Elf-elf bal
De Beurs 

8 - 9 november 
Vogeltentoonstelling

Zwembadweg 62 

8 - 9 november
Finale The Voice of Rooi

Proeverij van Ouds 

8 november 
Wildmen Bluesband

de Ossekop 

9 november 
NJA Jubileum Promsconcert

sporthal de Streepen 

9 november 
Swing Unlimited

de Ossekop

 9 november 
Orgelconcert 

František Vaníček
Martinuskerk

 10 november 
Dag van de Mantelzorg 

Sint-Oedenrode 

10 november 
KBO fi lm: The Mission

Odendael 

10 november 
Lezing over Planten, beesten en 

feesten”
d’n einder 

13 november 
Diabetesdagen 

Apotheek

14 november 
Jongens tegen 

de meisjes party
The Joy 

15 november 
Oceandrum workshop

Leef & Vind 

15 november 
Slipjacht

de Vresselse bossen 

15 november 
Ondernemer van het Jaar 

Zalencentrum de Beurs 

15 november 
11-11 bal Rooise Nixx factor

café Oud Rooij 

15 november 
Concert Nol Havens & Ferdi Lancee 

Suzanne Voorbij
Mariendael 

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl bel 0413 479322 of mail 
redactie@demooirooikrant.nl

Hier kan uw 

advertentie 
staan

“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.

ONDERNEMERS OPGELET!
Alles onder één dak.
Uw advertentie doorgeplaatst in de regio, 
voor gunstige tarieven.

• Eén voordelig tarief 
• Eén aanspreekpunt 
• Eén factuur 
• Maximale dekking en bereik, dus optimaal rendement! 

Doorplaatsen in Nuenen, Laarbeek, Mierlo, Maasdriel, 
Bernheze, Veghel, Schijndel, Boxtel, Best, Son en Breugel? 
Doorplaatsen in heel de regio is mogelijk. 
Bel: 0413-479322 / redactie@demooirooikrant.nl




