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Folders deze week:
‘t Paperas

Pari Bodyfashion 
Roxs Elektro

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

BEL ONS GERUST VOOR 
VRIJBLIJVEND ADVIES 

BIJ BIJVOORBEELD 
HAARUITVAL OF
HUIDIRRITATIE 

(ZOALS PSORIASIS)
Mgr. Bekkersplein 6a

0413 - 478388 Nieuwstraat 24, 5691 AC  Son

Grote collectie
comfort schoenen!

(OOK VOOR UW ZOOLTJES)SINT OEDENRODE
 
OPENINGSTIJDEN:     
MA. T/M VR.  9:00 TOT 20:00
ZATERDAG 9:00 TOT 17:00

Bezoek ook onze webshop
www.formido.nl/webshop

EERSCHOTSESTRAAT 44 - SINT-OEDENRODE

Huis. Thuis. Formido.

Met uitzondering van: actie- en folderartikelen, keukens, Velux dakramen en Zibro producten, tuinhuisjes/blokhutten, 
sierbestrating, dakkapellen, zonnepanelen, buitenzonwering, maakkosten van (vouw)gordijnen, reeds bestelde goederen 
en bestellingen uit de webshop. De korting geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

*

ZATERDAG 22 SEPTEMBER VAN 8:00 TOT 9:00 UUR

VROEG UIT DE 
VEREN VOORDEEL!
25% KORTING*

OP AL UW AANKOPEN!

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl

DE BESTE TIJD OM EEN HUIS TE KOPEN! 
kijk voor ons sterke aanbod op pagina 18 t/m 23►

0413 - 4783880413 - 4783880413 - 4783880413 - 478388

Industrieweg 27a, Sint-Oedenrode

www.vanacht-autoschade.nl

verzekeringsmaatschappijen.

Jong portretteert oud in basisschool Dommelrode

Deze week wordt veel gedaan voor 
ouderen. Officieel is het name-
lijk de Week tegen Eenzaamheid. 
Door heel Nederland - dus ook in 
Sint-Oedenrode - wordt daar niet 
alleen bij stil gestaan, er wordt 
daadwerkelijk iets mee gedaan. 

Gisterenochtend nodigde basis-
school Dommelrode via Odendael 
een handvol ouderen uit om de 
jongste jeugd te ontmoeten. Zo 
ook mevrouw van Erp en mevrouw 
Timmermans. Zij belandden bij de 
kleuters, lieten zich portretteren en 

bleven daarna nog even hangen. 
“Ik vind het prachtig om met de 
kinderen bezig te zijn”, jubelt me-
vrouw Timmermans. “Alleen al om 
naar ze te kijken is geweldig. Wat 
is het toch een verschil met vroe-
ger! Toen moesten we allemaal in 

de rij blijven zitten. Nu mogen ze 
het hele lokaal gebruiken om te 
spelen.” Aankomende vrijdag is 
het Nationale Ouderendag. Lees 
de pagina Mooi op Leeftijd voor 
meer informatie, want Sint-Oe-
denrode staat bol van activiteiten.

Trots tonen enkele leerlingen de portretten die ze van mevrouw van Erp (l) en mevrouw Timmermans (midden) hebben gemaakt.  

Centrumplan op het nippertje “gered”
De gemeenteraad is vrijdagochtend 
in alle vroegte akkoord gegaan met 
het uitstel van de vaststelling van 
het centrumplan. Voordat het zover 
was, dreigde door amendementen 
van de oppositiefracties een “on-
bestuurbare gemeente” en “grote 
risico’s van planschadeclaims” te 
ontstaan. Door op het laatste nip-
pertje een extra gemeenteraadslid 
op te trommelen, wist de VVD dit 
te voorkomen.

VVD fractievoorzitter Freek Glo-
rius sprak over een “lingo” aan 
amendementen en moties en her-
innerde de fracties eraan waarom 
ze destijds hadden ingestemd met 
de centrumvisie. Crisis, schaalver-
groting, vergrijzing. “De behoefte 
aan winkelpanden daalt. Daarom 
wilden wij de centrumvisie wat 
compacter. Daardoor voorkomen 
wij leegstand, omdat wij over tien 
jaar nog steeds een bruisend cen-

trum willen hebben. Albert Heijn 
heeft absoluut een probleem, waar 
wij ook een oplossing voor willen. 
Maar wij hebben wél een visie.” 
Door de fractieleiders van de op-
positie met hun voornaam aan te 
spreken, riep hij echter de hoon 
van DGS-er Hans Hulsen over zich 
af, die hem persifleerde als Mark 
Rutte. 

» Lees verder op pag. 10

» Zie pagina 25

pag. 13

Sportgala
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven
José Munster

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

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

Bosseweg 1 (5682 BA) Best
Postbus 55 (5680 AB) Best

T: 0499 – 820 208
F: 0499 – 820 207
E: info@bestlaw.nl

I: www.bestlawincasso.nl

Snel en kosteloos 
uw geldvorderingen 

incasseren.

28 oktober in het gemeentehuis

Doe mee aan het Groot Roois DicteeDoe mee aan het Groot Roois Dictee

Op maandag 28 oktober 2013 
vindt de eerste editie plaats van 
het Groot Roois Dictee, een initia-
tief van de Taalwerkplaats en De-
MooiRooiKrant. Het dictee wordt 
gehouden in de raadszaal van het 
gemeentehuis.

Taal is belangrijk. Dat merken we 
elke week opnieuw bij de Taal-
werkplaats, waar anderstaligen 
Nederlands kunnen leren. Voor 
hen geeft het bezig zijn met taal 
voldoening maar ook stress; een 
vreemde taal leer je niet zomaar 
tussen neus en lippen door. 

Heel anders is het voor de meer-
derheid van de Rooienaren, voor 
wie Nederlands lezen en schrijven 
vanzelfsprekend en in veel geval-
len ook plezierig is. Om aandacht 
te vragen voor het werk van de 
Taalwerkplaats bieden wij u dit 

Groot Roois Dictee aan. Een dic-
tee waarvan we hopen dat ook 
cursisten van de Taalwerkplaats 
er ooit aan mee kunnen doen. 
Let wel: het dictee is in 'gewoon' 
Nederlands. Het Rooise dialect is 
een spreektaal; over de schrijfwijze 
lopen de meningen teveel uiteen 
en er bestaat geen 'Groen Boekje' 
waar je dit aan kunt toetsen.

Deelname is zowel individueel als 
voor groepjes (maximaal 5 perso-
nen) die organisaties of bedrijven 
vertegenwoordigen. Wilt u op per-
soonlijke titel meedoen, dan kunt 
u de opdrachten van de voorronde 
insturen die volgende week in De-
MooiRooiKrant verschijnen. 
Schrijf de 28ste vast in uw agenda 
en let goed op de aankondigingen 
in deze krant. Aanmelden voor 
het Groot Roois Dictee: taalwerk-
plaats.rooi@gmail.com

Albert Heijn wil graag naar terrein De Leijer

“Borchmolendijk is gewoon de 
beste locatie”
Er was afgelopen donderdag nogal 
wat discussie in de gemeenteraad 
over het Rooise (winkel)centrum. 
De aanleiding daarvoor is de mo-
gelijke verplaatsing van de Albert 
Heijn van de Markt naar het ter-
rein Van de Leijer. Ger Koopman, 
de eigenaar van Albert Heijn wil 
aan de Borchmolendijk graag een 
nieuwe winkel bouwen.

“Het huidige winkelpand van Al-
bert Heijn aan de Markt is sinds 
1993 in gebruik”, vertelt Ger 
Koopman. “Nu zijn de koelingen 
en andere inventaris aan vervan-
ging toe. We moeten dus flink in-
vesteren om weer helemaal bij de 
tijd te zijn. Maar om die investe-
ring te laten renderen, is de winkel 
aan de Markt te klein. We hebben 
minimaal 1400 vierkante meter 
verkoopoppervlak nodig om het 
volledige assortiment aan te kun-
nen bieden”, zo vervolgt Koop-
man. We zien nu dat er klanten 
naar Son en Veghel gaan, niet al-
leen voor het ruimere assortiment, 
maar ook het parkeren is daar ge-
makkelijker dan hier op de Markt. 
Als ze daar dan toch zijn, kopen ze 
meteen andere spullen die ze an-
ders waarschijnlijk in Sint-Oeden-
rode hadden gekocht.

Parkeerprobleem blijft achtervol-
gen
Naast uitbreiding van de Albert 
Heijn op de huidige plaats is ook 
de locatie van de Rabobank in 
beeld geweest. Koopman heeft 
daarover met de gemeente en 
bouwbedrijf Van Stiphout ge-
sproken. Maar de locatie aan de 
andere kant van de Markt biedt 
Ger Koopman geen totaal oplos-
sing. “De vierkante meters win-
keloppervlak zijn bij de Rabobank 
wel te realiseren. Maar we blijven 
daar met het parkeerprobleem zit-
ten, terwijl ook de aanvoer van 
goederen op die plaats lastig is”, 
zegt Ger Koopman. “Verdeeld 
over het jaar zijn er veel momen-
ten dat klanten nauwelijks kunnen 
parkeren. Zo is er elke week een 
weekmarkt. Maar ook tijdens de 
kermis en carnaval is parkeren bij 
onze winkel lastig. Daarnaast zijn 
er door het jaar heen nog andere 

evenementen zoals het EK en WK 
voetbal”.

Er biedt zich een perfecte kans aan
Ger Koopman was dan ook aan-
genaam verrast toen hij ongeveer 
driekwart jaar geleden hoorde 
van de verkoopplannen van de 
familie De Leijer. “Daar aan de 
Borchmolendijk komt eigenlijk al-
les bij elkaar dat wij nodig heb-
ben. Dat perceel is ongeveer 4000 
vierkante meter groot”. Volgens 
Ger Koopman is dat genoeg voor 
voldoende parkeerplaatsen en een 
Albert Heijn met perspectieven 
voor de toekomst. Het terrein aan 
de Borchmolendijk kan zo worden 
ingericht dat het vrachtverkeer en 
het parkeren van de klanten elkaar 
niet storen. 

Ook de familie de Leijer laat we-
ten niet onwelwillend tegenover 
de plannen van Ger Koopman en 
Albert Heijn te staan. “Maar totdat 
het zover is, blijven wij voor onze  
klanten op de plaats waar we al 
zo'n 150 jaar zitten”.

Zoveel kaarten
Zoveel warme woorden

Zoveel belangstelling
Zoveel hulp

Graag willen wij iedereen bedanken voor de enorme steun 
die wij hebben ontvangen na het overlijden van mijn lieve 

man, onze trotse pap en opa  

Jan van Vroenhoven

Deze steun, persoonlijk, schriftelijk en praktisch, heeft ons 
heel erg veel gedaan. Onze dank hiervoor is groot.

 
    Tonnie
    Annet en Theo, Pien, Suus, Tum
    Katja en Pieter, Evi, Nina
    Twan en Ellen, 

DANKBETUIGING Streekraadpartners eisen stem in 
besluitvorming schaliegas
De Streekraad Het Groene Woud 
en De Meierij heeft eind septem-
ber bij de provincie deelname 
geëist in de besluitvorming over 
schaliegas. 

De Streekraad geeft sturing aan 
de uitvoering van de doelen 
van de doelen van Het Groene 
Woud. “Waar wij kunnen zul-
len wij de kwaliteiten van Het 
Groene Woud, met onze part-
ners, trachten te verbeteren en 
verslechtering proberen te voor-
komen” aldus de bewuste brief. 
De benoeming van Het Groene 

Woud tot een van de 20 natio-
nale landschappen van Nederland 
in 2005, en ook de recente beti-
teling als Landschap van Allure, 
maken het onbestaanbaar dat de 
partners van de streekraad niet 
zouden worden betrokken bij de 
besluitvorming over schaliegas in 
het Groene Woud, vervolgt de 
brief. “En dat de waarden van 
Het Groene Woud, vastgelegd 
als Landschap van Allure en Na-
tionaal Landschap, niet zouden 
worden gerespecteerd.”
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Informatiebijeenkomst Groene Long Kienehoef

Enige tijd geleden is er door een 
aantal betrokkenen het plan op-
gevat om het speelveld/basket-
balveld nabij basisschool Kiene-

hoef aantrekkelijker te maken. In 
gesprek met de gemeente en met 
de direct omwonenden zijn er een 
aantal wensen geuit die mogelijk 

meegenomen kunnen worden bij 
de realisering van de plannen.

Speciaal daarom is er een project-
groep opgericht onder de naam 
“Groene Long Kienehoef.” Op 
donderdag 10 oktober aanstaande 
houdt deze groep een informatie-
bijeenkomst in basisschool Kiene-
hoef. 

De agenda voor deze avond ziet er 
als volgt uit:
1. Opening door projectgroep, 
2. Korte terugblik burgerinitiatief 
‘Groene Long Kienehoef’; 3. Basis 
projectontwerp (Masterplan); 4. 
Adopteren deelprojecten; 5. In-
ventarisatie deelprojecten in kleine 
groepen; 6. Samenvatting ideeën 
adoptieprojecten; 7. Afsluiting.
Iedereen die geïnteresseerd en en-
thousiast is en zich betrokken voelt 
is van harte welkom op donder-
dag 10 oktober om 20.00 uur op 
bs Kienehoef, Mariannestraat 34a. 
Voor reacties en/of indien u zich 
wilt aanmelden voor deze avond: 
groenelongkienehoef@gmail.com
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

Rookworst

2de gratis

SPECIAL

Sole mio

2 x 3 min bakken

100 gram

2

45

VLEESWARENKOOPJE

Boterhamworst + snijworst

2 x 100 gram

2

80

KEURSLAGERKOOPJE

HACHEEVLEES+

GRATIS uien &kruiden

500 GRAM

5

95

TIP VAN UW KEURSLAGER

HUISGEMAAKTE 

RUNDERHAMBURGER

ELKE 4 E GRATIS

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

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

www.KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

info@kluijtmans.keurslager.nl

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

  bakkerij bekk
e

r
s

4 appelkanjers

4,00

t/m 15 oktober

bij besteding van 5 euro

6 bolletjes/puntjes 

1,50

t/m 15 oktober

speculaasonze
is goed gekeurd

We hebben de 3de prijs gewonnen met de speculaas 
keuring, cijfer 8,3. En zo’n heerlijk speculaasje smaakt 
      natuurlijk op z’n best op ’n anijskrol. Daarom bij 
           aankoop van een pakje roomboter speculaas 
               4 anijskrollen voor slechts�1,00

Hertog Hendrikstraat 14, SINT-OEDENRODE   –   Lieshoutseweg 26, NIJNSEL   –   Raadhuisplein 9, SON   –   Bunders 84, VEGHEl   –   Van de Elsenstraat 2, BREUGEL   –   Ouverture 222, EINDHOVEN   –   Markt 8, SCHIJNDEL   -   Markstraat 15, UDEN www.bakkerijbekkers.nl   –   KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSHOP

bij aankoop van ’n pakje 

roomboter speculaas 

4 anijskrollen

 1,00

2 weken geldig t/m  15 oktober

Afsluiting seizoen verhalentafel Nijnsel

Op donderdag 26 september is in 
Nijnsel het seizoen afgesloten van 
de Verhalentafel 2013. Gebaseerd 
op een concept uit 2010 hebben 
Welzijn De Meierij (voorheen Wel-
zijn Salus) en Bibliotheek de Meierij 
samen met dorpsbewoners uit Nijn-
sel de Verhalentafel nieuw leven in-

geblazen.
Mede door de inspanning van een 
zestal gemotiveerde Nijnselaren en 
directie en medewerkers van Ba-
sisschool Antonius van Padua en 
BSO Bellefleur was het mogelijk om 
maandelijks twee bijeenkomsten in 
het bibliotheekpunt van Nijnsel te 

organiseren voor senioren uit  Nijnsel 
waar zij letterlijk hun verhaal kwijt 
konden. Door samen over vroeger 
(en daaraan gekoppeld ook de hui-
dige tijd) te praten, ontstonden er 
mooie momenten van ontmoeting, 
herinneringen ophalen en geheu-
gens opfrissen.

Een greep uit de opbrengst van de 
tien bijeenkomsten is gebundeld 
in een boekje vol verhalen over de 
pindol, beddenpan en het strooike. 
Verhalen met soms een lach, soms 
een traan. Door de inzet van dorps-
bewoners is dit moois tot stand ge-
komen en daaruit blijkt maar weer 
eens waarin een kleine gemeen-
schap als Nijnsel groot kan zijn. In 
oktober 2013 gaan weer twee groe-
pen in het bibliotheekpunt met de 
Verhalentafel van start. Mocht u info 
willen over het boekje of de Verha-
lentafel, neem dan contact op met 
Marie-José Mathijsen van 
Bibliotheek de Meierij via 
m.mathijsen@bibliotheekmeierij.nl
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Van 1 t/m 5 oktober grote prijzen te winnen! 
Draai aan ons:

RAD VAN CAPRICE
Maak kans op:

Mac broeken, Mexx kleding, luxe tassen van Tramontana en Esprit, give aways en 

leuke kortingen zoals 10% of 15%  
(bij iedere betalende klant vanaf € 25,-)

Van 1 t/m 5 oktober grote prijzen te winnen! 

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe
Advertentie vormen

DeMooiRooiKrant De krant die u boeit
Voor Rooienaren Door Rooienaren

MooiRooi.nl & DeMooiRooiKrant
Kantoor: Heuvel 17

5492 AC Sint-Oedenrode
Postbus 28

5491 AA Sint-Oedenrode
Tel: 0413-479322
Fax: 0413-476942

Krant email: info@demooirooikrant.nl

Internet email: info@mooisites.nl

www.MooiRooi.nl  www.DeMooiRooiKrant.nl  www.Rooiseklomp.nl  www.FotoRooi.nl  www.MooiMarktplein.nl  www.mooisites.nl

Tekst:  Word of als email
Foto:  JPEG 200 DPI
Logo:  EPS of PDF
illustratie: JPEG 200 DPI, EPS of PDF
Scan:  JPEG 200 DPI

Alle teksten dienen voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer. 
Anders kunnen ze niet geplaatst worden. DeMooiRooiKrant behoudt zich het recht voor om berichten te weigeren. 
Berichten en/of advertenties die door omstandigheden niet geplaatst zijn geven geen recht op schadevergoeding. 

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten te worden aangeleverd. 
Eventuele verplichte naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij aanlevering expliciet te worden vermeld. 

Bij verzuim komen kosten voor rekening van de aanbieder.

25 jaar  
Wij gaan dit GROOTS vieren!!

VRIJDAG 4 OKTOBER EEN SPECIAAL OPTREDEN VAN CELINE VAN BUSSEL,
VAN 15.00 TOT 15.30 EN VAN 16.15 TOT 16.45 UUR. 

MIS DIT NIET!!

Markt 20a , 5492 AB Sint-Oedenrode   WWW.CAPRICEMODE.NL       OOK ZIJN WIJ TE VINDEN OP 

Damesmode Caprice bestaat 25 jaar

Winkelen met een glimlach

De vaste klanten zijn het inmiddels 
gewend, maar het valt hen en de 
nieuwe gasten steeds weer op; bij 
Damesmode Caprice word je met 
een glimlach geholpen, iedere keer 
weer. Deze week zal die ‘smile’ ex-
tra breed zijn, want de modezaak 
viert haar 25-jarig bestaan. De 
winkel verdient het dan ook dat 
alle ogen op haar gericht zijn.

Het is alweer 25 jaar geleden dat 
Gertrude van Rossum Damesmode 
Caprice opende aan het Kofferen in 
Sint-Oedenrode. Zo’n 15 jaar terug 
verhuisde de winkel meer richting 
het centrum, naar de huidige plek, 
Markt 20a om precies te zijn. De 
kalender geeft aan dat het alweer 
zes jaar geleden is dat de opricht-
ster van Damesmode Caprice het 
stokje over heeft gegeven. Aan 
wie kon ze dat beter doen dan aan 
vaste kracht Irene Kortekaas? De 
inmiddels 32-jarige Rooise liep zelfs 

al stage aan het Kofferen en bleef 
daarna plakken. Voor Gertrude dus 
de ideale persoon om haar ‘kindje’ 
aan over te dragen. Een goede keu-
ze, want iedere dag weer stort Ire-
ne zich vol overgave op haar zaak.

Ken je klanten
Een belangrijk onderdeel voor het 
slagen van een zaak is het ken-
nen van je klanten. Het mooie is 
dat dit één van de sterke punten 
is van Irene en haar team. “Tijdens 
het inkopen zie ik al voor me wie 
er in dat ene jurkje of spijkerbroek 
loopt”, verklapt de eigenaresse. 
“Zodra ik die personen dan in de 
winkel zie, zeg ik ‘binnenkort komt 
er iets moois voor je binnen’. Dan is 
het leuk om te zien als ze het later 
ook nog eens kopen, omdat het ze 
goed staat. We verkopen kleding 
aan dames van alle leeftijden. ‘Aan 
moeders en dochters’ zeg ik altijd. 
Als jonge meiden met hun moe-

ders meekomen, worden ze vaak 
verrast. Dan merken ze dat er ook 
voor hen veel leuks tussenhangt.” 
Damesmode Caprice typeert zich 
volgens Irene als een zaak met bij-
detijdse en modieuze kleding voor 
een betaalbare prijs. “Daarvoor zit 
je hier goed”, geeft ze nog maar 
eens aan.

Magneet
De plek aan de Markt is ideaal. Het 
is één van de drukste locaties in 
het centrum waar veel gewinkeld 
wordt. Irene: “Er komen hier ont-
zettend veel mensen voorbij. We 
merken nu ook hoe belangrijk een 
etalage is. Regelmatig veranderen 
we de kleding op de poppen en 
iedere keer weer worden er vrou-
wen door aangetrokken. Het werkt 
echt als een magneet. ‘Ik moest ei-
genlijk naar de Albert Heijn’ wordt 
dan gezegd, of ‘Ik was eigenlijk niet 
van plan om te gaan winkelen.’ Je 

snapt natuurlijk wel hoeveel lol we 
dan samen met de klant hebben.” 
En met elkaar, want het team van 
Damesmode Caprice vormt een 
plezierig geheel.  

Natuurlijk viert Damesmode Ca-
price het 25-jarig bestaan met haar 
klanten. Het ‘Rad van Caprice’ kan 
er voor zorgen dat klanten met 
buitengewoon interessante prijzen 
de deur uit lopen. Ze kunnen niet 
alleen 10 tot 15% korting sco-
ren, maar maken ook kans op een 
goody-bag, op tassen, maar zelfs 
ook op Mac-broeken en Mexx en 
DEPT T-shirts. Kan die glimlach nog 
breder? Vier het feestje mee bij Da-
mesmode Caprice en ervaar dat het 
zeker mogelijk is!

Damesmode Caprice, 
Markt 20a, 0413-475988,
www.capricemode.nl  

Rooienaar 
promoveert aan 
Tilburg University

Henk Gloudemans (48) uit Sint-
Oedenrode rondde elf jaar gele-
den in Maastricht zijn universitaire 
studie Gezondheidswetenschap-
pen af. Afgelopen week deed hij 
daar nog een schepje bovenop 
door te promoveren. Gloudemans 
mag zich nu Dr. noemen.

Gloudemans geeft les op Fontys 
Hogeschool Verpleegkunde in Til-
burg. Hij is daar tevens vestigings-
manager. Vanuit Fontys werd hij 
gestimuleerd om verder onderzoek 
te doen. Die mogelijkheid greep 
de Rooienaar met beide handen 
aan. Binnen zes jaar rondde hij – 
naast zijn fulltime baan - een aan-
tal onderzoeken af. Gloudemans 
heeft o.a. onderzocht hoe HBO 
Verpleegkunde studenten kritisch 
denken kunnen bevorderen en 
persoonlijke effectiviteit kunnen 
vergroten. Inmiddels heeft Glou-
demans hier zowel nationaal als 
internationaal zes artikelen over 
gepubliceerd. Fontys wil zijn be-
vindingen gaan gebruiken om deze 
twee concepten te verbeteren en 
zo het rendement van leeromge-
vingen te verhogen. Ook andere 
scholen hebben interesse getoond.   

v.l.n.r.: Dianne, Karin, Angelique, Ingrid en Irene
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Op alle kussens 
en plaids
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Intratuin Veghel, Heuvel 11
0413-350816. Vrijdag koopavond. 
www.intratuin.nl

GRATIS INLOOP SPREEKUUR
Phillippusstraat 1b

Iedere maandag en donderdag van 17.00 – 18.00 uur

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

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

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

Stralende Demodag Scouting Rooi

“Hopelijk blijven er weer een paar plakken"

Een knapperend vuurtje trok aardig 
wat kinderen naar zich toe, maar 
de tokkelbaan zag er natuurlijk ook 
heel stoer uit. Daar wilden de mees-
te kinderen afgelopen zaterdag wel 
in. Degenen die oud genoeg waren, 
mochten zich even held voelen. De 
Demodag van Scouting Rooi had 
een stralende dag uitgekozen om 
zowel leden als niet-leden te ver-
maken. “Hopelijk blijven er weer 
een paar plakken”, glimlacht Stefan 
Zomers, één van de leiders.

Want daar is de dag tenslotte om 
te doen. Normaal gesproken heeft 
iedere speltak (bv. Bevers, Welpen 
enz.) een eigen vriendjes- en vrien-
dinnetjesdag, maar de organisatie 
van Scouting Rooi wilde het eens 
met een gezamenlijke demodag 
proberen. “Via de basisscholen en 
op enkele andere manieren hebben 
we geprobeerd om zoveel mogelijk 
kinderen uit te nodigen om bij ons 

te komen kijken. In de hoop dat 
ze het zo leuk vinden dat ze bij de 
Scouting gaan. Uiteindelijk zie je 
vaak dat huidige leden vriendjes of 
vriendinnetjes meenemen. Regel-
matig zitten er tussen die dan ook 
lid willen worden”, legt Liby uit. Zij 
kan het weten. De Rooise is al bijna 
25 jaar leidster bij de Scouting. Zij en 
haar collega´s zijn nog hard op zoek 
naar nieuwe leiding. Liby: “Die heb-
ben we inderdaad nodig, want we 
kunnen nog zoveel leden hebben, 
maar als er geen leiders zijn dan 
houdt het op.”

Tijdens de Demodag waren er ge-
lukkig genoeg begeleiders beschik-
baar om de kinderen met van alles 
en nog wat te helpen. De storm-
baan was uitdagend en vooral de 
grote paal nodigde uit om er in te 
klimmen. Ook de tokkelbaan was 
constant in bedrijf, want als één 
kind er in klimt, wil de ander natuur-

lijk ook. De stralende zon zorgde er-
voor dat iedereen extra genoot aan 
het Achterpad. Eens te meer bleek 
hoeveel plezier de Scouting beleeft 
van het terrein en de eigen blokhut. 
Hoeveel leden er bij zijn gekomen 
is nog niet helemaal duidelijk. “Na 
een dergelijke bijeenkomst houden 
we er meestal tien á vijftien nieuwe 
leden aan over. Daar hopen we ook 
dit keer op. Maar hoe dan ook, de 
Demodag willen we ook volgend 
jaar weer houden”, besluit Zomers. Schilderijenexpositie Jan van de Ven 

in zorgcentrum Odendael

De van oorsprong geboren Rooi-
enaar woont in Nuenen. Naast zijn 
werk in het onderwijs schilderde hij 
al jaren, maakte objecten en etsen. 
Hij volgde lessen, met name aan 
de  Zaterdagacademie te Eindhoven 
en kreeg daar les van professionele 
kunstenaars.

Sinds zijn pensionering zijn deze acti-
viteiten toegenomen en is hij begon-
nen met exposeren. Hij maakt deel 
uit van Atelier Nuenen; een collectief 
van ervaren schilders met de ambitie 
zich door samenwerking verder te 
ontwikkelen. Dit collectief is actief 
betrokken bij workshops, exposities 
en Nuenense evenementen.

Zijn werken laten doorgaans een 
herkenbaar beeld zien. De onder-
werpen worden gevonden in de 
directe omgeving: thuis, op reis, in 
boeken en in gedachten. Bij de uit-
werking probeert hij een verrassen-
de invalshoek te nemen.

Al enkele keren is zijn werk opgeval-
len. Zo was hij in 2011 halve finalist 
in “Het Vierkante Ei”, de landelijke 
amateurkunstprijs van “De Volks-
krant”. Het werk ‘Het Ouderlijk 
Huis’ is tentoongesteld geweest in 
het Van Abbemuseum. Op Paasart 
2013, de jaarlijkse tentoonstelling 
van Atelier Nuenen, ontving hij dit 
jaar de 1e prijs van de vakjury.

Op de tentoonstelling in Oden-
dael zijn schilderijen te zien die een 
verbinding hebben met bepaalde 
thema’s. In de centrale hal hangen 
werken met het thema ‘genera-
tiegenoten’ als uitgangspunt. Een 
verdieping hoger zijn er schilderijen 
met als vertrekpunt herinneringen 
en gebeurtenissen uit het verleden. 
Het zien van oude foto’s en het be-
zoeken van historische plaatsen ga-
ven aanleiding tot het maken ervan. 
Daarnaast hangen er diverse land-
schappen en vergezichten.

Het meest maakt hij gebruik van 
acrylverf maar ook vaak is sprake 
van een combinatie van materialen 
en technieken.

Markt is nu 
beschermd 
dorpsgezicht

De Markt en omgeving valt voort-
aan onder “beschermd dorpsge-
zicht”. Dit betekent erkenning als 
zeer waardevol cultuurhistorisch 
erfgoed, wat weer inhoudt dat al-
les wat daar bouw-en inrichtings-
technisch gebeurt aan strenge 
regels gebonden is. De gemeen-
teraad heeft dat donderdagavond 
besloten.

In het collegevoorstel was alles uit 
de kast gehaald om de bescher-
ming optimaal te laten zijn, en de 
fracties waren het unaniem met dat 
laatste eens. De fracties BVT, DGS 
en CDA brachten echter een amen-
dement in om dat doel te bereiken, 
omdat naar hun mening de Markt 
als dorpsplein in het collegevoorstel 
niet goed uit de verf kwam. In de 
ogen van het college en de coali-
tiefracties zaten er echter weer on-
duidelijkheden in het amendement, 
onder meer of de Markt autovrij 
zou moeten worden, of juist niet. 
Hoe dan ook, het voegde in de 
ogen van college en coalitie niets 
toe. 
Verantwoordelijk wethouder  
Jeanne Hendriks ergerde zich merk-
baar aan de “verkiezingsstunt” van 
de oppositie. “De notitie is in de in-
spraak geweest, afgestemd met de 
Kunststichting, de Stichting Roois 
cultureel erfgoed, het Centrum-
management, en zo kan ik nog wel 
even doorgaan. Die waren allemaal 
enthousiast. Er ligt al zo vreselijk 
veel vast van wat wij hier willen. Dit 
amendement is een open deur.” 
“Wat let u dan om dit als bijlage 
mee te nemen?” vroeg CDA-frac-
tievoorzitter Rien Verhagen. “Wat 
mij let, is het ontbreken van con-
crete punten” repliceerde Hendriks. 
Maar de gemeenteraad is de baas, 
en stemde in meerderheid vóór het 
amendement.    

Fitselsteeg 15 | 5491TW Sint Oedenrode | 06-555 900 72
info@vanhoofhoveniers.nl | www.vanhoofhoveniers.nl

Van Hoof Hoveniersbedrijf richt zich voornamelijk op het 
ontwerpen, aanleggen, renoveren en onderhouden van 

tuinen.

Door onze vakkundigheid en ons breed assortiment aan 
werkzaamheden kunnen wij u het hele jaar door van dienst 

zijn. Dit geldt ook voor bedrijven en instellingen.

Van Hoof Hoveniersbedrijf heeft een schat aan ideeën en 
oplossingen om iedere ruimte om te vormen tot een 
droomtuin en vind altijd het juiste evenwicht tussen 

huis en tuin.

AANLEG     ONDERHOUD     RENOVATIE     ONTWERP
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Het dataverkeer neemt steeds verder toe. Wie ongestoord met hoge snelheid wil 

blijven internetten, zonder vertraging, kiest een glasvezelpakket van KPN. Je eigen 

verbinding vanaf de centrale tot in huis, waar niemand anders gebruik van kan maken. 

Dat is glasvezel. Ook als iedereen tegelijkertijd deelneemt aan het internetverkeer, 

kun jij met constante snelheid door. Nu en in de toekomst.

kpn winkel | kpn.com/filevrij | 0800 0115

Je eigen 
digitale snelweg met 

KPN Glasvezel

kpn doet ’t 
gewoon
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Verzekeren 
tegen elke prijs?
“Wij zullen elke prijs betalen, elke last dragen,  

aan elk ongemak het hoofd bieden, elke vriend 

steunen, elke vijand bestrijden, om het voortbestaan 

en het welslagen van de vrijheid te verzekeren.” 

Deze woorden sprak de 35ste president van de 

Verenigde Staten, John F. Kennedy, in 1961. De 

woorden waren gericht tegen de communisti-

sche wereld. Die zag men toen als een directe 

bedreiging van het vrije westen.

De woorden van Kennedy waren ook bestemd 

voor de Amerikanen zelf. Als aansporing om pal 

te staan voor de vrijheid. Tot het uiterste te gaan 

om de eigen manier van leven te beschermen.  

Het woord ‘verzekeren’ gebruikte hij als 

‘veiligstellen’, veiligstellen wat je lief is.

Waar denkt u aan bij verzekeren? Aan 

papierwerk? Het invullen van een formulier? Het 

betalen van premie? Dat klinkt allemaal nogal 

stoffig en saai. Toch zijn Nederlanders juist 

ijverig als het om verzekeren gaat. 

Logisch. Je bouwt een bestaan op en je creëert 

gaandeweg de vrijheid om te leven zoals jij dat 

wil. Ook financieel. Daarbij hoort voor de 

meesten van ons ruimte om af en toe leuke 

dingen te doen. Net zoals voor de meesten 

financiële tegenslag die ruimte zou inperken of 

teniet doen. Weg gevoel van vrijheid, einde 

leuke dingen. Of erger nog: na de tegenslag 

gaan we gebukt onder schulden. Daarom 

verzekeren we ons. Om veilig te stellen wat  

ons lief is.

Gaan we daarvoor tot het uiterste? Je zou  

het bijna denken, als je weet hoeveel 

Nederlanders dubbel en oververzekerd zijn. 

Toch ligt dat waarschijnlijk aan iets anders. 

Premies, polissen en papierwerk ZIJN gewoon 

saai. We vinden het lastig dat allemaal uit te 

zoeken. Dat geldt ook voor de kosten. We 

verzekeren ons dan misschien niet tegen elke 

prijs, maar het kan vaak wel goedkoper. En dat 

is de moeite waard. Het geeft weer wat ruimte 

in deze krappe tijden.

P.S. Kom nu langs in de winkel voor een gratis 
check. Wij zoeken graag voor u uit of het 
goedkoper kan. Neem daarvoor de polisbladen  
van uw schade verzekeringen mee. 

SNSBank.Schijndel@sns.nl

COLUMN - Wim Groot Kormelink

Na het huis met de potloden linksaf

De potloden horen net zo bij het huis 
als het nummer 32. Toch was er een 
hele periode dat Lindendijk 32 het 
zonder potloden moest doen. Hout-
rot had de potloden aangevreten en 
ze lagen jaren achter het huis. Na het 
overlijden van Jan Sonnemans, de 
ontwerper van de potloden, vonden 
de huidige bewoners dat de potlo-
den weer voor het huis hoorden.

“Toen mijn vrouw Su-su en ik het 
huis in 1990 kochten stonden de 
potloden al voor het huis”, zegt Wil-
lem van Laarhoven. “Eigenlijk wilden 
we nog geen huis kopen. Er eerst een 
huren leek ons beter. Maar toen we 
dit huis zagen waren we meteen ver-
kocht. We woonden toen in Utrecht 
en ik werkte sinds een paar maanden 
bij de Cehave in Veghel”, zo vervolgt 
Willem. “We kochten het huis van 
Jan Sonnemans, die altijd vertelde dat 
hij de potloden had verkocht en dat 

het etui er gratis bij geleverd werd. 
Daarmee doelde hij op het huis.

Eerbetoon aan Jan Sonnemans
“De potloden waren vooral de eerste 
jaren klimtoestellen voor kinderen die 
langs kwamen”, zegt Van Laarhoven. 
“Maar op een bepaald moment wa-
ren ze ondergronds verrot en beland-
den ze achter het huis”. Daar bleven 
ze jaren liggen in afwachting van her-
stel. Inmiddels was Willems echtge-
note Su-su overleden en een aantal 
jaren later ontmoette hij zijn huidige 
vrouw, Wil Leenders. Nadat  Jan Son-
nemans, enkele jaren geleden, was 
overleden, vonden Willem en Wil dat 
de potloden, als een eerbetoon aan 
Jan, terug moesten komen.

Navigatiebaken
Samen met Jan van der Lee, een 
bevriende schilder, werden de pot-
loden gerestaureerd. Zodra de pot-

loden weer op hun plaats stonden, 
kregen Willem en Wil vanuit de 
hele straat bijval. “Bijna iedereen 
had de potloden gemist. Ze waren 
in het pre-Tomtomtijdperk een be-
langrijk baken om de weg te wij-
zen. Na het huis met de potloden 
linksaf”.

De potloden horen bij het huis
Toch lijken de potloden zoals ze er 
nu al weer een paar jaar staan ook 
niet het eeuwige leven te hebben. 
Houtrot heeft opnieuw toegeslagen. 
Willem heeft de potloden al op ver-
schillende plaatsen met metselspe-
cie gevuld. “We moeten echt een 
keer aan de slag om de potloden op 
een duurzame manier te herstellen. 
Want ons is één ding duidelijk ge-
worden. De potloden en dit huis ho-
ren onlosmakelijk bij elkaar”, zeg-
gen Wil en Willem vol overtuiging.

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

Collecte Nierstichting levert meer 
dan 5500 euro op

In de week van 15 t/m 21 septem-
ber was de collecte van de Nier-
stichting Nederland. De totale 
opbrengst van de gemeente Sint-
Oedenrode is: € 5.570,50. Net 
iets minder dan vorig jaar. 

Dank aan alle gulle gevers, de ruim 
130 collectanten, en alle wijkhoof-
den voor hun inzet. De heer van 
Lierop is gehuldigd door het wijk-

hoofd van Olland voor 40 jaar col-
lecteren. Verdere jubilarissen
dit jaar: Mw.A.Raaijmakers, 35 jaar 
in Boskant, Mw.I.Slegers, 25 jaar 
op Vogelenzang en Mw.M.v.Zon,
25 jaar in het centrum gecol-
lecteerd. Proficiat! Nieuwe col-
lectanten voor 2014 kunnen 
zich melden bij: Steffie de Wit, 
Tel.0413-475840, Hoofd Collecte-
comité afd. Sint-Oedenrode

Drè van Lierop uit Olland en wijkhoofd Toos Heerkens
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Lang geleden dat de oogst zo goed was

Door het mooie weer van afgelo-
pen zondag wisten vooral na de 
middag veel mensen de weg naar 
de Damianenweg te vinden. Daar 
was de jaarlijkse open dag in de 
wijngaard van de familie Van Box-
meer. In tegenstelling tot andere 
jaren hingen de blauwe druiven 
nog in volle pracht aan de ran-
ken. Door het mooie weer van de 
afgelopen week kan de pluk nog 
enkele dagen worden uitgesteld.

Fons van Boxmeer is tevreden over 
de wijnoogst van dit jaar. “Na het 
koude en natte voorjaar liep de 
natuur drie weken achter”, legt 
Fons uit. “Maar”, zo vervolgt hij, 

“het weer van de laatste maanden 
heeft dat helemaal goed gemaakt. 
Ik kan me niet herinneren dat we 
de druiven eerder zo lang hebben 
kunnen laten hangen. Meestal 
hebben de blauwe druiven van de 
Regent en Dornfelder al een week 
eerder geplukt. Maar dit jaar werkt 
echt alles mee”. Volgens Fons 
neemt het suikergehalte nog elke 
dag toe. Dat geeft niet alleen meer 
alcohol, maar vooral meer smaak 
aan de wijn.
Ook de witte druiven, de Riesling, 
doen het dit jaar volgens Van Box-
meer erg goed. “De druiven zijn 
nu nog vrij wit, maar ze beginnen 
al goudgeel te kleuren”, laat Fons 

zien. “De wijn die van Riesling 
wordt gemaakt, is in tegenstelling 
tot andere witte wijnen lang houd-
baar”.

Deze week worden de blauwe 
druiven geplukt. Dan komt een 
groot aantal vrijwilligers de familie 
Van Boxmeer helpen. Na de pluk 
gaan de druiven zo snel mogelijk 
naar Valwig aan de Moezel. Daar 
woont een bevriende wijnboer, die 
al jaren de Rooise druiven perst en 
laat rijpen. In het voorjaar kan Van 
Boxmeer de Rooise wijn dan aan 
de Moezel weer ophalen om die 
hier aan de man te brengen.

Werelddierendag op 
Kinderboerderij Kienehoeve
Nog even en dan is het weer zo 
ver, vrijdag 4 oktober vieren we 
Werelddierendag! Op allerlei ma-
nieren zijn scholen, instellingen 
en particulieren bezig Werelddie-
rendag en het welzijn van dieren 
in het algemeen onder de aan-
dacht te brengen. 

De een protesteert die dag tegen 
het gebruik van proefdieren voor 
allerlei doeleinden, terwijl de an-

der zijn of haar huisdier een extra 
knuffel of zelfs een taartje geeft! 
De vrijwilligers van de kinderboer-
derij geven de kinderen graag de 
gelegenheid hun favoriete dier te 
bezoeken. Vader, Moeder, oma en 
opa zijn met de kinderen welkom 
van 09.30 tot 12.30 uur en van 
13.30 tot 16.30 uur. Ze hoeven 
niets mee te brengen want de die-
ren zijn al blij met het bezoek van 
die dag! 

 

 

26e ROOISE KLOMPENKLETS 
 

        Vrijdag 22 november, aanvang 20.00 uur 
   Zaterdag 23 november, aanvang 20.00 uur 

        Zondag 24 november, aanvang 15.00 uur 
   

In Grand Café & Zalencentrum De Beurs 
Heuvel 44 Sint Oedenrode 

 
             Met:  

                            Berry Knapen 
                                     Jasper van Gerwen 

                           Rien Bekkers 
                             Ad Vermeulen 

                                         Freddy Van den Elzen 
                            Kitty Goverde 

                                                        Rob van Elst 
                           
 

Op zondag 24 nov. is er vooraf ook weer een brunch. 
Toegangsprijs hiervoor is € 10,00 

 
KAARTVERKOOP START ZATERDAG 5 OKTOBER, 12 UUR 

Grand Café & Zalencentrum De Beurs 
Toegangsprijs € 12,50 

 
Organisatie K.V. de Narrekap 

 

Fiets mee op Boskant Kermis
Rooi kermis is voorbij maar de 
kermis in Boskant komt er weer 
aan. Na vele jaren een touwtrek-
toernooi te hebben georganiseerd 
slaat C.C. de Lèpkes dit jaar een 
nieuw weg in. We gaan op zon-
dagmiddag 20 oktober om 13.00 
uur een hometrainer koppelkoers 
fietsen.

Het is de bedoeling dat er teams 
van twee mensen worden samen-
gesteld. Deze teams zullen dan 
verschillende keren tegen elkaar 

moeten fietsen om uiteindelijk een 
winnaar te krijgen. Heel de zomer is 
er door verschillende fietsclubs flink 
getraind, waardoor in oktober de 
competitie op de kermis hevig zal 
zijn. Heb je zin om met een aantal 
vrienden, fietsteam, leden of buur-
mannen de strijd aan te gaan? Dan 
kun je je opgeven bij Marian Sue-
tens mariansuetens@gmail.com. Bij 
het inschrijven moet je je team-
naam opgeven en de namen van 
de mensen in het team. Alvast tot 
ziens op de kermis!

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Op 27 maart 2013 stond er een 
bijeenkomst gepland in het kader 
van de voorgenomen fusie tussen 
Rooi en Schijndel bij Odendael. 
De beide gemeenteraden en col-
leges waren uitgenodigd en de 
bijeenkomst was ook opengesteld 
voor belangstellenden. Daar het 
thema me mateloos boeit, toog 
ik richting Odendael. De stem-
ming zat er goed in en als ik niet 
beter zou hebben geweten dan 
had ik gedacht dat de fusie al een 
feit was. Tot het moment dat ik 
de beide burgemeesters de vraag 
stelde wat het alternatief was 
als de voorgenomen fusie on-
verhoopt niet door zou gaan. Na 
een korte stilte antwoordde Jetty 
Eugster dat ze daar nog niet over 
had nagedacht. In het nagesprek 
aan de bar werd mij verweten een 
erg kritische houding te hebben. 
Mag het, zou ik zo zeggen. Dit is 
voor mij één van de belangrijkste 
beslissingen van de afgelopen 50 
jaar. 

Die bewuste avond heeft me een 

aantal dingen geleerd. Onder an-
dere dat het goed botert tussen 
de beide raden en burgemeesters. 
Op zich prima, maar liefde maakt 
blind. Verder voelde ik dat het 
fusieproces al veel verder is dan 
menigeen denkt. Er zijn mensen, 
die me gewaarschuwd hebben 
niet naïef te zijn. Zij beweren dat 
het van hogerhand allang is uit-
gemaakt. Ik moet zeggen dat de 
bijeenkomst niet bijdroeg aan ont-
kenning van deze bewering en na 
het lezen van het rapport van de 
commissie Huijbregts, het kennis 
nemen van de leden van de klank-
bordgroep, de interventie door ge-
deputeerde Pauli op het uitblijven 
van een fusievoornemen tussen 
Veghel en Uden en het lezen van 
het rapport Tordoir neig ik ernaar 
enig geloof te hechten aan hun 
bewering.

Even terug naar het begin. Door 
het decentraliseren van taken van 
de landelijke overheid naar ge-
meenten zullen er zaken moeten 
veranderen. Minister Plasterk heeft 

gemeenten dringend verzocht om 
na te denken over samenwerking. 
Een fusie is een mogelijke vorm, 
maar er zijn ook andere oplossin-
gen. In ieder geval  hebben fusie-
processen de neiging om gierend 
uit de hand te lopen. Wat mij nog 
het meest heeft verbaasd is het 
ontbreken van enige logica in het 
proces. In een notendop: de mi-
nister ´dreigt´, we kijken naar ons 
liefste vriendje, bespreken de hu-
welijkse voorwaarden en zetten 
de datum voor de bruiloft alvast. 
Geen tijd meer voor mogelijke an-
dere huwelijkspartners of vormen 
van samenwonen. Nou ja, Veghel 
mag misschien nog meedoen. 

De wereld om ons heen verandert 
snel. Stond ik vroeger nog een half 
uur stil voor de brug in Son, tegen-
woordig ben ik in 15 minuten in 
hartje Eindhoven. Eindhoven heeft 
zich ontwikkeld tot de 2e economi-
sche regio van ons land. Natuurlijk 
maakt Rooi deel uit van de regio 
Noord-Oost, maar is dat wel zo lo-
gisch? We zijn immers een echte 
Eindhovens Dagblad-gemeente. 
Opvallend genoeg wordt er vanuit 
Rooi nagenoeg niets gedaan met 
de nieuwe realiteit in Zuid-Oost. 
Misschien moet men ook eens 
zo´n gezellige bijeenkomst orga-
niseren als in Odendael maar dan 
met Son en Breugel. Ik heb zelf 
vastgesteld dat bij de gemeente 
Son en Breugel de deur in ieder 
geval openstaat.  
We staan voor een belangrijk be-
sluit dat nog jaren zijn effect zal 
hebben. Verwijten zoals ze zijn ge-
uit in het ED van 31 mei als zou het 
allemaal te snel gaan onderschrijf 
ik. Verder vind ik het onverstandig 
dat er niet een meer open houding 
wordt betracht. De huidige discus-
sie wordt enorm vanuit de oude, 
bekende patronen gevoerd. ´Op-

JA NEESint-
Oedenrode

Veghel

SchijndelBoxtel? fus ie?

Laat uw mening horen!
Bent u voor of tegen de fusie? Laat uw mening horen!

Stuur uw mening naar 
redactie@demooirooikrant.nl (max. 500 woorden) 

lossingen uit het verleden´ heette 
het in het ED van 18 juni 2013. 

Groter is niet altijd beter. Navraag 
bij deskundigen leert dat er weinig 
gemeentelijke fusies zijn geweest 
die aan de verwachtingen hebben 
voldaan.  Vaak lopen deze pro-
cessen (financieel) gierend uit de 
hand. Driek van de Vondervoort, 
we kennen hem nog als de eigen-
zinnige burgemeester van Boekel, 
propageert als burgemeester van 
Bergeijk een samenwerking waar 
mogelijk en nodig. Zijn adagium:‘ 
Alleen ga je sneller, Samen kom 
je verder’. Ik voel daar veel voor 
moet ik zeggen. 

Organisaties die groter groeien 
zijn per definitie meer met zichzelf 
bezig. Eén van onze meest mar-

kante ondernemers van het laat-
ste decennium, Eckart Wintzen 
(oprichter BSO/Origin) zag dit in 
en ontwikkelde zijn cellentheorie 
geënt op celdeling in de natuur. 
Hij structureerde zijn bedrijf in 
zelfstandige cellen van maximaal 
60 personen. Zijn ervaring leerde 
dat als de cellen groter werden 
er steeds meer tijd verloren ging 
aan intern overleg. Tijd die dus 
niet aan klanten kon worden be-
steed. Tijdens de bewuste avond 
bij Odendael gaf men aan dat de 
dienstverlening richting burger 
juist beter zou worden. Ik wens 
dat te betwijfelen.

John van de Laar
Schijndelseweg 34
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Lian
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

4 generaties

Kleine Sill is geboren op 12 sep-
tember jl. en is de dochter van 
Olga v.d. Heijden en Erik Bouw-
mans, de moeder van Olga is Anny 

v.d. Heijden-van Rijn en  overgroot 
oma is M. van Rijn-v.d. Pol en die 
heeft de  leeftijd van 91 jaar.

Een weekendje terug naar de muziek van toen

Win kaarten voor Rock Around The Jukebox
Op zaterdag 12 en zondag 13 okto-
ber 2013 vindt in Autotron  
Rosmalen opnieuw twee dagen lang 
Rock Around the Jukebox plaats. 
Daar kun je dan de jaren ’50, ’60 
en ’70 van de vorige eeuw nog een 
keer beleven. Op iedere hoek van de 
beurs vind je dan nostalgische ma-
chines zoals Seeburg en Wurlitzer. 
Maar ook voor liefhebbers van ande-
re merken is er van alles te beleven. 
De ware hobbyist vindt hier ook de 
juiste onderdelen om de jukebox te 
restaureren of te repareren.

Rock Around the Jukebox is niet 
alleen bedoeld voor jukebox lief-
hebbers, want liefhebbers van vet-
kuiven, petticoats, meubels, gram-
mofoonplanten en authentieke 

kauwgombalautomaten kijken ook 
hun ogen uit!

Live optredens
Net als bij de voorgaande versies van 
Rock Around the Jukebox is er tij-
dens deze beurs veel livemuziek. Zo 
kunnen bezoekers genieten van 'Of 
Course', bekend van hun '50 en early 
'60 Rock & Roll. Verder zijn er optre-
dens van 'Strictley Elvis' met begelei-
ding door 'Of Course' en 'The Trio-
lettes'. Tenslotte beklimmen ook de 
beroemde en welbekende Firebirds 
het podium om een spectaculaire 
show weg te geven.
U kunt bij DeMooiRooiKrant weer 
toegangskaartjes winnen voor deze 
beurs. U dingt mee naar de prijzen 
als u het antwoord op de volgende 

vraag weet: Welke vier verschillen-
de toerentallen kwamen voor bij de 
oude grammofoonplaten? Stuur uw 
antwoord voor maandag 7 oktober 
naar redactie@demooirooikrant.nl 
om kans te maken op de toegangs-
kaartjes voor Rock Around the Juke-
box in het Autotron. 
Behoort u niet tot de prijswinnaars, 
dan kunt u natuurlijk ook naar Rock 
Around the Jukebox. Het Autotron 
is op zaterdag 12 en zondag 13 ok-
tober 2013 geopend van 10.00 tot 
17.00 uur. De entreeprijs bedraagt  
€ 12,50 en kinderen tot 15 jaar mo-
gen gratis naar het evenement. 

Kijk voor meer informatie op 
www.oldtimerbeurs.net of 
www.jukeboxfanaat.nl.

”Ze zijn dik vroeg uit 
de veren”

Als de dag ont-
waakt is het op 
zijn mooist in 
het Papgat. De 
nevels over de 
weilanden en de 
eerste zonne-

stralen door de bomen bereiken 
de Knoptoren. Op het pad kun je, 
in een mooi blauw strak trainings-
pakje gestoken vroege vogels te-
genkomen. Zouden dit de door 
ons gezochte nieuwe Prins en zijn 
Heer Adjudant zijn die aan hun 
conditie aan het werken zijn zodat 
zij de Carnaval in Papgat met veel 
energie kunnen besturen? In de 
tip is ook spraken van ‘dik’ mis-
schien dat het nieuwe paar nog 
druk aan het werk is om wat kilo-
tjes kwijt te raken. 

Wat mij bij alle tips die de Prinskeu-
zecommissie ons toestuurt wel op-
valt is, dat de nieuwe Prins en zijn 
Heer Adjudant het erg goed met 
elkaar eens zijn. Dat is natuurlijk 
elk jaar zo het geval maar dit jaar 
begint elke tip met het woordje 
‘Ze’. Het zullen toch zeker niet die 
twee van ‘van der Linden’ zijn die 
dit jaar de rollen omgekeerd heb-
ben. Wat natuurlijk ook kan zijn is 
dat het woordje ‘Ze’ slaat op het 
geslacht en dat we dit jaar voor het 
eerst in de Papgatse historie te ma-
ken krijgen met een heuse Prinses! 

Natuurlijk weet iedereen met klei-
ne kinderen wat het is om vroeg 
uit de veren te moeten. Als we dit 
spiegelen op de tip van deze week 
dan hebben we hier te maken met 

twee stellen met jongen kinderen. 
Omdat het ook een cryptische tip 
zou kunnen zijn heb ik even con-
tact gezocht met Marga maar ook 
zij kon me geen verdere informa-
tie verstrekken en op de vraag of 
haar man mij misschien wat tips 
over veren kon geven was het ant-
woord ‘Menne mens is nie thuis 
dus, fijne dag nog!’ 
Het zijn schijnbaar vroege vogels 
en vroeger heb ik ook al een aan-
tal Vogels als Prins voorbij zien 
komen. Ik ben er nog lang niet uit 
maar misschien kunt u, met een 
combinatie van alle tips, die terug 
te lezen zijn op www.papgat.com 
al het juiste koppel vormen.
Stuur dan je oplossing naar: Frans 
Habraken, Vresselseweg 39, 
5491PA Sint-Oedenrode. Mailen 
mag natuurlijk ook: 
habrakenf@hetnet.nl. En bent u de 
eerste die het koppel goed heeft 
geraden, dan wordt u persoonlijk 
door de nieuwe Prins en Heer Ad-
judant gefeliciteerd en krijgt u een 
overheerlijke fles Papgatwijn en 
natuurlijk de eeuwige roem.

PS Google:  pagat-carnaval-face-
book  en like ons.

Op zoek naar de Neije - tip 6

Tante Emily 40 jaar!!
Xxx Imke Eindelijk 16!

Jenny 30 jaar

Gefeliciteerd 
van je schatje

PRIMERA SINT-OEDENRODE
BORCHGRAVE 41

5492 AT SINT-OEDENRODE

Spaar voor een  
1/5 Staatslot met Jackpot!
Nog geen vol zegelboekje? 
Wij zetten je zegels om naar spaarpunten!

NIEUW!

...even naar Primerawww.primera.nl
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PRIMERA SINT-OEDENRODE 
GAAT VERBOUWEN!

Tijdens de carnaval zijn wij op maandag 11 en 
dinsdag 12 februari gesloten. ( m.u.v. de postbussen)

PostNL
Tijdens en na de verbouwing kunt u bij dit vernieuwde 
Postkantoor gewoon terecht voor al uw postzaken en 
overige producten van het Postkantoor, zoals 
Kentekenregistratie.

ING
Tijdens en na de verbouwing kunt u gewoon bij ons 
terecht voor het ophalen van wachtwoordbrieven, 
activeringsbrieven, pincodes en betaalpassen.

Voor alle overige dienstverlening van ING kunt u van 3 
februari tot en met 12 februari terecht bij ING-kantoor 
aan de Hoofdstraat 23 in Veghel.

Vanaf 13 februari bent u hier welkom bij het 
ING-servicepunt, voor uw dagelijkse bankzaken van 
ING, zoals geld opnemen en storten.
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Vraag je Primera
Spaarpas aan!

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

www.verkeersschoolschellekens.n l

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

 Lisanne Ravestein
2e keer GESLAAGD
GEFELICITEERD

Profi ciat Helma,
het is al 12,5 jaar lente
in de praktijk met deze 

doktersassistente.

Profi ciat, 
40 jaar getrouwd!

Onze opa 65 jaar
Profi ciat

Lynn, Tijn, 
Isa en Janne

Wiep
van der Heijden

Gijs & Pamela 
van der Heijden - Innemee

Stompersstraat 2g
5492 CR  Sint-Oedenrode

Korte beentjes, mini teentjes,
lachend mondje, pamperkontje.

Welkom lieve ukkepuk,
je bent ons eerste meesterstuk. 22 september 2013

08.19 uur
2970 gram

50 cm

Martien en Annemarie

Veel succes met
jullie nieuwe zaak!
Familie Habraken

Paul bedankt voor 7,5 jaar 
fi jne en gezellige samenwerking.

Veel plezier in Zuid-Amerika

Groetjes Ralf, 
Noortje, Lotte en Imke
En al je collega`s van 

Brasserie DE BELEVING
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Mosselavond Lionsclub 2013
Al vijftien keer eerder organiseer-
de de Lionsclub St.-Oedenrode 
een mosselavond waarvan de op-
brengst telkens naar een goed 
doel ging. Dit jaar willen wij voor 
de zestiende keer in de Beckart te 
Nijnsel onze mosselavond organi-
seren, waarvoor wij een goed doel 
hebben uitgezocht dat heel dicht 
bij huis ligt, namelijk gezinnen uit 
Rooi die het nodig hebben in deze 
dure wintermaanden een steuntje 

in de rug te krijgen. 

Sinterklaas en Kerstmis maken de 
decembermaand extra duur en wij 
zijn er zeker van, dat wat hulp goed 
van pas zal komen. Als u op zater-
dag 9 november om ca. 19.00 uur in 
de Beckart aanwezig bent, wacht u 
in de gezellig ingerichte zaal, waar u 
onbeperkt mosselen of indien u hier 
de voorkeur aan geeft, spare ribs 
kunt eten, bereid en uitgeserveerd 

door de Lions St.-Oedenrode in-
clusief een nagerecht. De prijs voor 
deze gezellige avond is € 25 pp. U 
kunt in de zaal betalen. Het is wen-
selijk vooraf te reserveren i.v.m. de 
inrichting van de zaal en de inkoop 
van de mosselen en de spare ribs. 
Dit kan telefonisch onder nummer 
0413473178 of per e-mail 
bd_hbc@hotmail.com. Net als vo-
rige jaren verwachten wij een grote 
toeloop, dus wie het eerst komt....

Collecteweek Brandwonden Stichting: 6 t/m 12 oktober

Geef om een littekenvrije toekomst
Het belangrijkste moment van het 
jaar voor de Brandwonden Stich-
ting is ongetwijfeld in oktober. 
Want dan is het van 6 tot en met 
12 oktober collecteweek. Bij voor-
deuren van Groningen tot Limburg 
klinkt die week de vraag: ‘Hebt u 
nog wat over voor de Brandwon-
den Stichting?’ En dan komt het 
eropaan. Want de Brandwonden 
Stichting ontvangt geen over-
heidssubsidie en is grotendeels 
afhankelijk van de inkomsten uit 
de collecte. 

In de week van 6 tot en met 12 
oktober houdt de Nederlandse 
Brandwonden Stichting de natio-
nale collecteweek. Om ons ideaal 
te kunnen verwezenlijken – brand-
wonden littekenloos genezen 
–  zijn we afhankelijk van alle col-
lectanten die zich voor de brand-
wondenslachtoffers inzetten. 
Vandaar onze oproep ‘Geef om 
een littekenvrije toekomst’. Want 
mensen met brandwondenlitte-
kens zijn vaak doelwit van verve-
lende opmerkingen en leven in een 
samenleving waarin je met een ge-
schonden uiterlijk jezelf driedubbel 
moet bewijzen. 

Tegenslagen overwinnen
Onze ambassadeurs Jeroen, Britt, 
Sharon en Veronica hebben na hun 
ongeluk ieder op hun eigen manier 

steun aan de Brandwonden Stich-
ting gehad. Er zijn diverse projec-
ten die mensen met brandwonden 
ondersteunen bij het oppakken 
van hun leven. Psychosociale hulp, 
cursussen waarin je om leert gaan 
met je littekens, maar ook lotgeno-
tendagen voor kinderen, jongeren 
en volwassenen. Om dit te kunnen 
blijven doen, is geld nodig. Daar-
om hoopt de Brandwonden Stich-
ting in de collecteweek op Neder-
lands steun te mogen rekenen. 

Over de Brandwonden Stichting 
Jaarlijks worden duizenden mensen 
in het ziekenhuis opgenomen met 
tweede- en derdegraads brandwon-
den. Ze bezorgen hen talloze ope-
raties, pijnlijke verbandwisselingen 
en littekens. En eenmaal weer thuis, 
moeten ze zich driedubbel in de 
maatschappij bewijzen. De Brand-
wonden Stichting helpt mensen met 
brandwonden. Kort na het ongeval, 
maar ook later in de dagelijkse strijd 
tegen de littekens. We financieren 
wetenschappelijk onderzoek, on-
dersteunen artsen en verplegend 
personeel, zetten campagnes in om 
brandwonden te voorkomen en 
helpen slachtoffers sterker en weer-
baarder te worden. Meer informatie 
over projecten van de organisatie, 
het voorkomen van brandwonden 
en voorlichtingen, vindt u op 
www.brandwondenstichting.nl.  

Persoonlijk interview met Willeke Alberti

Willeke Alberti komt naar Sint-
Oedenrode! En wel op 4 oktober 
aanstaande. Mariëndael heeft het 
voor elkaar gekregen om deze 
beroemde zangeres te strikken. 
Natuurlijk belden we even met 
Willeke om haar alvast wat te vra-
gen, want Rooi kijkt uit naar haar 
komst.

Vind u het spannend, om hier op 
te treden? 
“Natuurlijk! Telkens weer is het 
spannend!”

Bestaat het concert uit bekende 
nummers?                                        
“ Het zijn veelal bekende nummers 
maar het repertoire is met zorg ge-
kozen.”

Waar ligt uw persoonlijke voor-
liefde? Theater, film of muziek?        
“Theater, film én muziek. Voor elk 
van deze dingen is de tijd belangrijk.”

Als u nog een dag mocht over-
doen in uw leven, welke zou dat 
zijn?
“Drie dagen: geboorte van  
Daniëlle, Johnny en Kai.”

U besteedt graag extra aandacht 
aan uw publiek, bent u een men-
senmens?”              
“Ik houd inderdaad van mensen. 
Vooral de gewone mens, waar niks 
tussen zit. Bijvoorbeeld geen dub-
bele agenda.”

Als u uw concert zou vergelijken 
met bloemen, welke soorten ko-
men dan spontaan in u op?           
“Rozen; witte of perzikkleur.”

Wat wilt u uw publiek graag mee-
geven bij een concert?     
“Warmte, liefde en gezelligheid.”
 
Concert a.s. vrijdag 4 oktober 
2013, aanvang: 20.15u, 
Mariëndael Sint Oedenrode.
 

fotograaf: Roy Beusker

Komende week: Wereld borstvoedingsweek

Het thema van dit jaar is "Borstvoeding doe je 
samen" Een thema met veel facetten

Mama en baby,  samen een team. 
In het begin even wennen, maar 
na een tijdje als beiden goed op 

elkaar zijn ingespeeld,  gaat borst-
voeding geven vaak  vanzelf;  de 
baby geeft aan dat hij honger 
heeft en mama reageert daarop 
door de borst aan te bieden. Niet 
op uur en tijd of met een vast aan-
tal minuten, maar gewoon zo vaak 
en zolang het voor beiden goed is.
Mama en partner,  samen,  be-
langrijk voor de steun en support 
en samen genieten van jullie baby. 
Samen zijn ook de andere moe-
ders, vriendinnen,zussen of andere 
ervaringsdeskundigen, zoals de 

vrijwilligers van de borstvoedings-
organisaties (VBN en LLL).  "Zien 
voeden, doet voeden". 
Samen zijn uiteraard de profes-
sionals: Verloskundige, kraam-
verzorgende, verpleegkundige en 
jeugdverpleegkundige van het 
consultatiebureau en de lactatie-
kundige. Samen zorgen zij voor 
de beste informatie en steun  aan 
de vrouw die borstvoeding geeft. 
"Borstvoeding is eigenlijk bijzon-
der gewoon,  maar ook gewoon 
bijzonder". 

11 oktober tot 22 november 2013

Cecilia Vissers exposeert in Summerhall, Edinburgh
De werken van de Rooise kun-
stenares Cecilia Vissers raken 
over de hele wereld bekend. Vo-
rig jaar exposeerde ze al in New 
York. Van 11 oktober tot 22 no-
vember zijn haar werken te zien 
in Edinburgh, Schotland.

Time and Tide.
Vissers’ minimalistische sculptu-
ren zijn geïnspireerd op het door 
haar geliefde landschap, een 
landschap met enorme bergen en 
diepe meren. Cecilia  V i s s e r s 
is een gevestigde kunstenaar uit 
Nederland, zij werkt met een zeer 
klein aantal kleuren (grijs, zwart 
en oranje zijn haar pijlers). De 
kunstenaar heeft een sterk ruim-
telijk inzicht; voor haar vormen 
object en ruimte een eenheid. 
De werken van Cecilia vissers 
zijn uitgevoerd in aluminium en 
warmgewalst staal, de werken 
die zij toont in de solo expositie in 
de Summerhall zijn uitgevoerd in 

oranje en zilver geanodiseerd alu-
minium. Het zijn werken die aan 
de wand hangen en bestaan uit 
meerdere delen. De kunstenaar 
maakt ook multiples, dit zijn klei-
ne formaten werken die in oplage 
gemaakt worden, zo heeft zij in 

2012 de editie ‘so far’ uitgege-
ven, een werk bestaande uit twee 
delen, een oranje gekleurd  deel 
en een zilver gekleurd deel. Aan 
het einde van dit jaar zal Cecilia 
verblijven in Ierland, zij is uit-
genodigd door de Heinrich Boll 
Stichting voor een werkperiode 
op het afgelegen schiereiland 
Achill aan de Westkust van Ier-
land.

De kunstenaar heeft inmiddels 
vele internationale exposities op 
haar naam staan en werkt samen 
met toonaangevende galeries in 
New York, Milaan en Bremen. 
Van 11 oktober tot 22 novem-
ber zal haar werk te zien zijn in 
de Summerhall in Edinburgh. 
Summerhall is een prachtig oud 
gebouw in het centrum van Edin-
burgh, er zijn meerdere expositie 
zalen, restaurants en optredens. 

Goed voor een lachsalvo, als de 
sfeer wat minder grimmig geweest 
zou zijn.         

De meeste amendementen kwa-
men tegemoet aan de wensen 
van degenen die protest hadden 
aangetekend tegen het centrum-
plan. In een amendement van 
BVT, mede-ondertekend door de 
andere oppositiefracties, werd 
voorgesteld om de grenzen van 
het winkelconcentratiegebied te 
verruimen vanaf de rotonde Nijn-
selseweg-Hertog Hendrikstraat tot 
aan de rotonde Hambrug. “Dan 
zijn we in één klap van die sores 
af” motiveerde BVT-er Frans van 
den Boomen. Omdat de oppositie-
fracties in Rooi in de meerderheid 
zijn, leek dat kat-in-het-bakkie en 
ontstond een lichte paniek bij co-
alitie en het college. “Ik ben geen 
jurist, maar wil u toch dringend 
wijzen op de mogelijke juridische 
consequenties, met name bij dit 
amendement” waarschuwde bur-
gemeester Peter Maas. Portefeuil-
lehouder Cees van Rossum: “In de 
25 jaar dat ik in de gemeenteraad 
en het college zit, heb ik nog nooit 
zoiets meegemaakt. U maakt het 

besturen volledig onmogelijk. 
Daarbij worden de belangen van 
de burgers volkomen uit het oog 
verloren. Door alleen rekening te 
houden met een paar burgers die 
hun hand opsteken gooit u de rest 
te grabbel. Wat denkt u dat de 
omwonenden van het winkelcon-
centratiegebied – ik weet niet of je 
dat zo nog mag noemen – daarvan 
vinden? Omdat deze raad, althans 
een groot deel daarvan, zo nodig 
zijn macht wil laten zien. Ik ben 
daar echt van ondersteboven”. 

Hoewel ook de oppositiefracties 
nog met onduidelijkheden zaten – 
het centrummanagement bijvoor-
beeld was nog niet eens gehoord 
– leken de stellingen al betrokken. 
Door het over de streep halen 
door Van Rossum van oppositie-
eenmansfractie Verkuijlen, en de 
afwezigheid van oppositie-een-
mansfractie EKB, had de oppositie 
echter de kleinst mogelijke meer-
derheid. Door het oproepen van 
niet aanwezige raadsleden, wist 
de VVD een staakt het stemmen 
te bereiken. En dat betekent: geen 
besluit, dus doorschuiven naar de 
volgende raadsvergadering.  

Vervolg voorpagina

Centrumplan op het nippertje “gered”
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Wovesto doet op 10-10 mee aan de 
Dag van de Duurzaamheid

Wilt u Rooi eens van een duurzame kant bekijken? 
Doe mee aan de fietstocht langs drie panden van Wovesto! 

Fietstocht
•	 Route	langs	drie	panden	met	duurzaamheidsmaatregelen	zoals	zonnepanelen,	aardwarmte	

en	HR++-beglazing
•	 Vertrek	mogelijk	tussen	9.00 - 10.30 uur of	14.00 - 15.00 uur.  Route	ophalen	bij	Wovesto.

Duurzaamheidstips
Huurders	van	Wovesto	ontvangen	op	deze	dag	van	de	medewerkers	een	flyer	met	duurzaam-
heidstips.

Prijsvraag
De	meest	duurzame	woontip	beloont	Wovesto	met	een	leuke	prijs.	Mail	de	tip	vóór 1 november 
2013 naar:	communicatie@wovesto.nl of	deel	hem	op	www.facebook.com/Wovesto

Informatie fietstocht
Meer	informatie	over	de	fietstocht	en	andere	activiteiten	leest	u	elders	in	dit	blad.	Of	ga	naar	
de	website	www.wovesto.nl	of	bel	naar	(0413) 47 69 10.

www.wovesto.nl

Wovesto doet mee aan de Dag van 
de Duurzaamheid

10 oktober wordt voor de vijfde 
keer de Dag van de Duurzaam-
heid georganiseerd, een initiatief 
van Urgenda. Op deze dag vinden 
er door heel Nederland duizenden 
activiteiten plaats om stil te staan 
bij duurzaamheid. Ook Wovesto 
doet dit jaar mee aan de Dag van de 
Duurzaamheid en heeft een aantal 
activiteiten georganiseerd.

Fietstocht
Wovesto heeft al bij verschillende 
complexen duurzaamheidmaatre-
gelen toegepast zoals zonnepanelen 
en HR++-beglazing. Op de Dag van 
de Duurzaamheid kunnen inwoners 
van Sint-Oedenrode meer te weten 
te komen over de duurzaamheid-
maatregelen van Wovesto. 
Op 10 oktober heeft Wovesto een 
fietsroute uitgezet langs drie com-
plexen, waaronder de energieneu-
trale Brabantwoning, met verschil-
lende duurzaamheidmaatregelen. Bij 
twee complexen geven medewer-
kers van Wovesto informatie over 
deze voorzieningen en de effecten 
daarvan. De medewerkers zijn bij de 
twee complexen aanwezig tussen 
09.00- 12.00 en 14.00 – 16.00 uur. 

Deelname
De fietsroute kan opgehaald worden 
op het kantoor van Wovesto, Van 
Rijckevorsel van Kessellaan 1a, tus-
sen 9.00 – 10.30 en 14.00 – 15.00. 
Bij de route krijgt u ook een aantal 
quiz-vragen die u gedurende de 
fietsroute in kunt vullen. De winnaar 

van de quiz ontvangt op een later 
tijdstip een presentje. Ook ontvangt 
iedere deelnemer die de quiz inge-
vuld inlevert een presentje dat bij-
draagt aan duurzamer wonen. 

Duurzaamheidtips
Op 10 oktober kunnen de huurders 
van Wovesto een flyer met duur-
zaamheidtips in de brievenbus ver-
wachten. Hierin staan tips vermeld 
die de bewoners kunnen toepas-
sen zonder veranderingen aan de 
woning aan te brengen. Huurders 
kunnen zo met minimale midde-
len bijdragen aan een beter milieu. 
Bovendien zijn een aantal tips ook 
vriendelijk voor de portemonnee. 

Facebook
Sinds kort heeft Wovesto een face-
bookpagina, mede voor de Dag van 
de Duurzaamheid, www.facebook.
com/wovesto. Like de pagina en 
vrienden krijgen regelmatig duur-
zaamheidtips te lezen. Ook vindt 
u hier lekkere vegetarische recep-
ten want minder vlees eten draagt 
bij aan een beter milieu. Door één 
avond geen vlees te eten bespaar je 
net zoveel CO2 als een hele week 
geen auto rijden!

Prijsvraag
Wovesto gaat op zoek naar de 
meest groene tip. Hebt u de beste 
tip op gebied van duurzaamheid als 
het gaat om wonen? Laat het vóór 1 
november 2013 weten via commu-
nicatie@wovesto.nl of op de face-
bookpagina van Wovesto. 

De dierenarts doet de deur open!

Op Zaterdag 5 oktober 2013 is het landelijke open dag bij dierenartsenpraktijken. 
Dierenartsenpraktijk Schijndel - Sint Oedenrode doet hier natuurlijk weer aan mee! 

Wilt u graag weten wat een dierenarts zoal doet, komt u dan zaterdag 5 oktober 
2013 naar onze locatie aan de Kortestraat 1 te Sint Oedenrode of naar onze locatie in 
Schijndel, Bunderstraat 22. U heeft dan de gelegenheid om een kijkje te nemen achter 
de schermen bij de verschillende diersoorten.
U kunt o.a. aan de volgende activiteiten deelnemen:

Locatie Sint Oedenrode:
• Rondleidingen   : 11.00 – 16.00 uur
• Schminken   : 11.00 – 16.00 uur 
• Knuffeldierenspreekuur  : 13.00 – 14.30 uur 
     (dus neem je allerliefste knuffeldier mee)

Locatie Schijndel:
• Speurtocht door de praktijk : 11.00 – 15.00 uur  
• Knuffeldierenspreekuur  : 11.00 – 15.00 uur   
• Fotowedstrijd   

Ook om gewoon een beeld te krijgen van een dierenartsenpraktijk, 
onder het genot van een kopje kof� e of thee, bent u van harte welkom.
Tot zaterdag 5 oktober 2013!

Medewerkers en dierenartsen 
Dierenartsenpraktijk Schijndel - Sint Oedenrode

Adres Sint Oedenrode:
Kortestraat 1 5491 SZ Sint Oedenrode
0413-472650 www.dapstoedenrode.nl

Adres Schijndel:
Bunderstraat 22 5481 KD Schijndel 
073-5493566 www.dapschijndel.nl

Mededeling voor cliënten van 
dierenartsenpraktijk sint-oedenrode:

dierenartsenpraktijk sint-oedenrode en dierenartsenpraktijk 
schijndel zijn een samenwerkingsverband aangegaan. door 
deze samenwerking hebben we de diensten buiten de reguliere 
openingstijden aangepast. 

Voor u en uw huisdier betekent dit dat er de mogelijkheid bestaat dat 
wanneer u met uw huisdier een beroep op de dienstdoende dieren-
arts doet, u op de locatie aan de Bunderstraat 22 te Schijndel wordt 
verwacht. Overdag bent en blijft u van harte welkom op de praktijk 
aan de Kortestraat 1 te Sint-Oedenrode.
Als u nog vragen heeft, adviseren wij u om telefonisch contact op te 
nemen met de praktijk.

namens het team gezelschapsdieren 
van dierenartsenpraktijk sint-oedenrode
Kortestraat 1
5491 SZ Sint-Oedenrode
Tel: 0413-472650

.

Mededeling voor cliënten van 
dierenartsenpraktijk sint-oedenrode:

dierenartsenpraktijk sint-oedenrode en dierenartsenpraktijk 
schijndel zijn een samenwerkingsverband aangegaan. door 
deze samenwerking hebben we de diensten buiten de reguliere 
openingstijden aangepast. 

Voor u en uw huisdier betekent dit dat er de mogelijkheid bestaat dat 
wanneer u met uw huisdier een beroep op de dienstdoende dieren-
arts doet, u op de locatie aan de Bunderstraat 22 te Schijndel wordt 
verwacht. Overdag bent en blijft u van harte welkom op de praktijk 
aan de Kortestraat 1 te Sint-Oedenrode.
Als u nog vragen heeft, adviseren wij u om telefonisch contact op te 
nemen met de praktijk.

namens het team gezelschapsdieren 
van dierenartsenpraktijk sint-oedenrode
Kortestraat 1
5491 SZ Sint-Oedenrode
Tel: 0413-472650

.

Op dierendag ontvangt iedere 
klant bij besteding vanaf € 10,00 

een leuke attentie.
Streepenstraat 2-4, 5492 BE Sint-Oedenrode

Telefoon: 0413-472741

Werelddierendag prijsvraag
Vrijdag 4 oktober is het Werelddierendag. Een dag die wereld-
wijd wordt gevierd en een dag waarop extra aandacht wordt be-
steed aan dieren. Huisdieren worden verwend en krijgen naast 
extra aandacht een extra portie van hun lievelingsvoer. Maar 
waar komt dit gebruik vandaan.

Hoe lang vieren we al Werelddierendag?

Stuur het antwoord op bovenstaande vraag voor dinsdag 8 oktober 
naar redactie@demooirooikrant.nl en win een fantastische prijs.
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Mooi op  leeftijd
SeniorenRAADgevingen 18
De Seniorenraad Sint-Oedenrode 
(SRO) is er voor alle senioren (55 
plussers) van Rooi. Zij heeft vier S ‘en 
in haar “vaandel” staan: Signalering, 
Stimulering, Samenwerking en Steun-
verlening. Dit zijn de basiselementen 
van haar werk voor het bevorderen 
van het welzijn van senioren. Daarom 
zal de SRO tweemaal per maand met 
de rubriek SeniorenRAADgevingen 
verschijnen in de weekbladen met 
onderstaande 5 thema’s. 
 
1.In Rooi: Archiefmap voor Thuisad-
ministratie 
De Archiefmap Thuisadministratie 
is een uitkomst voor mensen die 
problemen hebben met het orde-
nen van allerlei papieren en die nog 
steeds alle binnenkomende papieren 
verzamelen en opbergen in een la of 
schoenendoos. 
Onder de verschillende tabbladen is 
aangegeven welke papieren u moet 
bewaren en hoe lang nog. 
Hiermee kunt u mogelijke proble-
men voorkomen met instanties zoals 
bijvoorbeeld de gemeente, de soci-
ale dienst en uitkeringsorganen. Ver-
der is het voor mensen die ingescha-
keld worden om belastingpapieren 
of andere belangrijke papieren in te 
vullen gemakkelijker om dit te doen 
vanuit een geordende administratie. 
Voor meer informatie: neem contact 
op met de KBO of met de stichting 
Welzijn de Meierij (Diny Kuijpers)

2. Uit de regio: 
De Ouderenwinkel.
In Helmond, Geijsendorfferstraat 25, 
5703 GA vindt u de ouderenwinkel. 
Hier zijn veel producten te koop die 
het leven voor senioren gemakkelij-
ker maken. We noemen o.a. goede 

bedden voor mensen met rugklach-
ten, rollators, rolstoelen of krukken. 
Veel artikelen kunt u ook lenen in-
dien u tijdelijk na een blessure of 
medische ingreep deze nodig hebt.
Ook kleine artikelen als seniorvrien-
delijke telefoons, hulpmiddelen bij 
het lezen of kaarten en vele andere 
zijn hier te koop. Zie verder www.
ouderenwinkelhelmond.nl of bel 
0492-555061. Op maandag is de 
winkel gesloten.

3. Tip van de week: 
R in de maand
Eind september en het is intussen 
herfst geworden. Voor senioren is 
het belangrijk om nu al na te den-
ken om gezond de winter door te 
komen. Zorg dat u tijdig begint met 
elke dag minstens twee stuks fruit te 
eten omdat vitamines u helpen bij 
het vorkomen van griep.
Voldoende bewegen. Elke dag er 
even op uit is niet alleen goed om 
de spieren niet stijf te laten worden, 
ook is het goed om voldoende licht 
op u te laten inwerken. Al is er geen 
zon het licht zorgt ervoor om positief 
te blijven denken en depressies te 
voorkomen. En tijdens zo’n wande-
ling ontmoet u wellicht nog iemand 
om even een praatje mee te maken 
en zo wordt een stukje eenzaamheid 
voorkomen.

4.Activiteit: 
Week tegen eenzaamheid
Dit jaar wordt voor de vierde keer 
de week tegen de eenzaamheid ge-
organiseerd van 26 september tot 5 
oktober. In 2013  is als thema voor 
deze week gekozen: Kom erbij. Een-
zaamheid komt veel meer voor dan 
U denkt. Het comité wil vooral de 

aandacht richten om mensen die 
zich eenzaam voelen en hen uit hun 
isolement te halen. Bovendien ho-
pen ze anderen te motiveren om 
meer contacten te zoeken. Het ini-
tiatief van Seniorenraad om deel te 
nemen aan de Nationale Ouderen-
dag sluit volledig aan bij dit project.

5. Agenda: 
Feest van Franciscus
4 Oktober is de feestdag van Fran-
ciscus. De H. Franciscus was een 
grote dierenvriend en daarom is 
deze datum gekozen voor de We-
relddierendag. Maar bovendien was 
hij degene die opkwam voor de ar-
men en  verdrukten in de samenle-
ving. Daarom is voor de Nationale 
Ouderendag als tijdstip gekozen de 
eerste vrijdag van de maand okto-
ber. Toevallig valt het dit jaar ook op 
4 oktober. Het is intussen wel be-
kend dat Sint-Oedenrode als eerste 
gemeente in Noord-Brabant deel-
neemt aan dit initiatief. Elders in dit 
blad leest u hier meer over.

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

Zie ook onze website 
www.seniorenraadrooi.nl.

Het comité Nationale Ouderendag Sint-Oedenrode 
is er klaar voor

Vrijdag 4 okto-
ber is het zover. 
Dan worden de 
wensen van ou-
deren vervuld. 

Wensen die niet alleen te maken 
hebben met een dagje verwennen 
maar ook een dagje zonder eenzaam-
heid. Rolstoel of rollator, het maakt 
niet uit. Een team van wensvervul-
lers staat klaar om een dag per jaar 
de ouderen te laten genieten. Het 
comité Nationale Ouderendag Sint-
Oedenrode, een initiatief van de Se-
niorenraad,  is er in samenwerking 
met de Zonnebloem, Rode Kruis, 
Ommekaar, Welzijn de Meierij, Oda-
parochie, Zorgcentrum Odendael en 
de gemeente Sint-Oedenrode, in ge-
slaagd om alle wensen te vervullen. 
Ze staan klaar om van vrijdag 4 ok-
tober een fantastische dag te maken.

Speciale wensen
Er is heel hard gewerkt aan het realise-
ren van al die bijzondere wensen. Zo 
is er een echtpaar van 92 en 88 jaar, 
inmiddels 66 jaar getrouwd en nog 
geheel zelfstandig wonend, waarvan 
de man het fantastisch zou vinden 
om een bezoek te brengen aan Phi-
lip Morris, het bedrijf waar hij vroeger 
jarenlang gewerkt heeft. Aanvanke-
lijk reageerde het bedrijf afhoudend, 
maar na enige volharding en onder 
vermelding dat deze heer de oudste 
nog levende werknemer van het be-
drijf was, ging de directie overstag en 
gaan zij een fantastische ontvangst 
regelen voor onze wensindiener. Veel 
ouderen hebben ook aangegeven dat 
zij graag nog eens naar de dierentuin 
wilden. Ook al werden veel verschil-

lende dierentuinen aangegeven, bij 
navraag bleek dat zij eigenlijk geen 
voorkeur hadden. Dit betekent dat 
een kleine groep nu gezellig, met per-
soonlijke begeleiding, naar Overloon 
vertrekt, waar ze enthousiast worden 
ontvangen. Leuke wens was ook, dat 
de ouderen graag hun geliefde Sint-
Oedenrode en omliggende kerkdor-
pen nog eens vanuit de lucht wilden 
bekijken. Het comité heeft inmiddels 
een helikopterbedrijf gevonden die 
deze wens tegen een speciale prijs in 
vervulling wil laten gaan. Uiteraard 
betalen de deelnemers zelf voor de 
helikoptervlucht. De mevrouw die 
aangaf dat zij graag een keer zou wil-
len parachute springen heeft, nadat 
ze vernomen had van de instructeur 
dat je minimaal op eigen benen moet 
kunnen landen en een stukje moet 
kunnen lopen, besloten de sprong 
toch niet te wagen, maar toch liever 
met de helikopter mee wil gaan. De 
wens om een concert van Andre Rieu 
bij te wonen was moeilijk te verwe-
zenlijken omdat Andre momenteel in 
Australië verblijft. Natuurlijk vond het 
comité een oplossing. Op een groot 
scherm in Odendael wordt nu het 
dvd-concert van Andre Rieu in Maas-
tricht vertoond en krijgen de ouderen 
een VIP behandeling. Veel ouderen 
bleken ook geïnteresseerd  in vliegtui-
gen. Een dagje naar Welschap stond 
dus hoog op hun lijstje. Uiteraard gaat 
de oudere die Schiphol als wens had 
ingediend, in goed overleg ook met 
de anderen mee naar Welschap. Het 
leuke bij deze wens is dat deze vol-
ledig is geadopteerd door B&W van 
Sint-Oedenrode. Zij begeleiden de 
ouderen naar Welschap en zullen sa-

men met hen naar de vliegtuigen kij-
ken en gezellig samen koffie drinken. 
En tot slot nog de wens van de oude-
re heer, die graag een rit wilde maken 
in een Amerikaanse truck. In gesprek 
met deze heer blijkt dat hij veel bezig 
is met de oorlog en veel beelden uit 
die tijd langs ziet komen. Een bezoek 
aan oorlogsmuseum de Bevrijdende 
Vleugels in Son, biedt de oplossing. 
Hij wordt met een Amerikaanse truck 
opgehaald en vorstelijk ontvangen in 
het museum. Het Rode Kruis heeft 
deze wens mogelijk gemaakt.

Programma  vrijdag 4 oktober
De officiële opening van de Nationale 
Ouderendag Sint-Oedenrode vindt 
plaats om 9.15 uur op Sportpark De 
Neul in Sint-Oedenrode. Wethouder 
Mevrouw Hendriks van de Gemeente 
Sint-Oedenrode en Wim van Kreij, 
voorzitter van het comité Nationale 
Ouderendag Sint-Oedenrode zullen 
hier landen per helikopter en de vlag 
hijsen van de Nationale Ouderendag 
en van Sint-Oedenrode. Vanaf dat 
moment vertrekken de ouderen met 
hun wensvervullers naar de plaats 
waar hun wensen worden vervuld. 
In het centrum  worden de ouderen 
gastvrij ontvangen door Restaurant 
De Beleving en Brownies en Downies, 
met verse koffie en gebak en in Pan 
& Cook voor het verorberen van een 
lekkere pannenkoek.  In Odendael 
worden de ouderen als VIP behandeld 
tijdens het concert van Andre Rieu in 
de grote filmzaal. Kortom feest alom. 
Alle Rooise inwoners zijn van harte 
uitgenodigd voor de officiële opening 
om 9.15 uur op sportpark De Neul. 

Graag bied ik, AS zorg Miranda, mijn diensten aan voor: 

ouders, kind of partner hulp nodig bij de verzorging in de 
nacht? Wilt u in uw eigen vertrouwde omgeving blijven 

wonen? Of bent u ‘s nachts liever niet alleen? Is de 
persoonlijke aandacht van grote betekenis voor u als 

zorgvrager, dan bent u bij mij aan het juiste adres.

AS zorg Miranda
biedt nachtzorg voor

verzorgende, begeleidende
en ondersteunende

werkzaamheden

 06-33100341      4mevers@gmail.com

Mannen kunnen (leren) koken
Vroeger………onze vaders kon-
den nog geen ei bakken, nog geen 
bakske koffie zetten. Nu...... is er 
kookles voor mannen die nog niet 
zo goed kunnen koken of mannen 
die nieuwe recepten willen leren 
klaarmaken. Leerzaam, leuk en 
gezellig.

Het menu wordt samengesteld 
naar de wensen van de deelne-
mers. Het kan Nederlands zijn, 
maar ook Portugees of Vietna-
mees of Ghanees of een van de 
vele andere mogelijkheden. Voor-
kennis is niet nodig.  Aan de hand 
van heldere uitleg en begeleiding 
maakt u gerechten klaar, waarna u 
het met een duidelijk recept thuis 
nog eens kunt proberen. 
Plezier in koken staat voorop. En 
plezier in samen eten na een paar 
uurtjes hard werken in de keuken.

Deze kookcursus van de KBO 
vindt plaats om de twee weken, 
op dinsdag van 15.30 uur tot ca 
19.00 uur. De eerste les is op 22 
oktober 2013 en de totale cursus-
duur is acht lessen. Er kunnen 6-8 
mannen meedoen.

De cursus wordt u aangeboden 
door de K.B.O. Sint-Oedenrode.
Kosten voor 8  lessen:  
€ 105,-  K.B.O. leden
€ 113,- niet-K.B.O. leden

De kosten van de ingrediënten be-
dragen +  € 6-8 per les. Gebruik 
van koffie/thee is inbegrepen.
Contactpersoon voor meer infor-
matie/suggesties: K.B.O. commis-
sie Educatie,
Marie-Cathrien Wielens, 
tel. 420016; e-mail: 
mariecathrien@gmail.com

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

 

Uitnodiging 

Vrijdag 4 oktober gaat de eerste Nationale Ouderendag in Sint-Oedenrode van start. 
De officiële opening vindt plaats om 9.15 uur op Sportpark De Neul, Dommelpark 3 te Sint-Oedenrode, 

waar wethouder Mevrouw Hendriks de vlag zal hijsen. 
Wij zouden het bijzonder waarderen wanneer u bij deze opening aanwezig wilt zijn. 

  Comité Nationale Ouderendag Sint-Oedenrode                                 
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In Olland stond het halve 
dorp de afgelopen dagen op z’n 
kop. Een aantal jeugdteams liet er 

zelfs een training voor schieten. Er 
is immers maar één keer per jaar 
kermis in het dorp. Dat kun je niet 
zomaar laten schieten.

“De botsauto’s zijn cool”, vond 
Jorg. Marijn was ook blij met de 
kermis, al was hij minder enthou-
siast over de attracties. “Alleen de 
eendjes zijn leuk”, zei hij. Die waren 
er dit jaar voor het eerst. Mara en 
Thijs moesten er eerst eens over na-
denken. “Het is gezellig voor groot 
en klein”, vonden ze toen eensge-
zind. Daar was iedereen het over 
eens. “Zowel de ouders met kinde-
ren, als de oppassers lopen nu op 
de kermis rond”, lachte één van de 
dorpsgenoten. Het was nog vroeg in 
de avond. “Dadelijk gaan de klein-
tjes naar bed en dan begint het voor 
ons.” 

Zowel de Dorps-
herberg als Café d’n Toel 
had een heel programma 

in petto. Bert Barneveld liet tijdens 
deze eerste kermis als eigenaar van 
De Dorpsherberg alles maar over 
zich heen komen. “Ik heb geen idee 
wat we kunnen verwachten. Waar 
ik vandaan kom, wordt lang niet 
zoveel aandacht geschonken aan de 
kermis”, gaf hij aan. Met het optre-
den van 100% Katoen stelde hij die 
avond veel dorpsgenoten tevreden. 
Ook bij café d’n Toel beleefden veel 
dorpsgenoten ‘a night to remember’ 
van S&R showentertainment. “d’n 
Toel heeft een kei leuke bar gemaakt 
met blauwe ledlights en een podium 
erbij”, gaf een kermisganger aan. 
De dame in kwestie vond het een 
hippe tent. Het enige wat ze jammer 
vond, was dat de twee kroegen niet 
samenwerken. “Nu zit de helft van 
onze vriendengroep hier en de rest 
zit in de andere tent.” 

Ook de overige dagen werd er 
uitgebreid genoten van de Ol-
landse kermis. Zowel van de at-
tracties als in de cafés. 

Geronimoplein

•  Casco vanaf € 151.500,- (VON), 
afgebouwd vanaf € 172.000,- (VON)

•  Nu met aantrekkelijke starterslening 
(gemeente Veghel) 

•  Energiezuinig en duurzaam gebouwd

Geronimoplein

Gebr. Van Stiphout Projectontwikkeling 
Jan Tinbergenstraat 2, 5491 DC Sint-Oedenrode
T 0413 - 473488   E info@van-stiphout.nl   I www.deerdeseerven.nl

Makelaardij Van de Laar
Kofferen 71, 5492 BM Sint-Oedenrode
T 0413 - 472118   E info@vdlaar.nl   I www.vdlaar.nl

www.deerdseerven.nl

D’EERDSE
ERVEN

eerde wie eerde toekomt

2e fase d’Eerdse Erven
Nieuwbouwwoning vanaf € 151.500,-!*

Meer informatie
Neem contact op met
 

Makelaardij van de Laar 

(0413) 472118

Raadhage Makelaardij 

(0413) 378921

Raadhage Makelaardij
Stationsstraat 20, 5461 JV Veghel
T 0413 - 378921   E info@raadhage.nl   I www.raadhage.nl

Aan de rand van Eerde ligt de nieuwe woonwijk d’Eerdse Erven. Een landelijke en 
sfeervolle woon- en leefomgeving voor mensen en door mensen uit Eerde en omge-
ving. Wanneer je nu een woning koopt kun je profi teren van een lage hypotheek-
rente en een aantrekkelijke vrij op naam prijs. Je kunt er voor kiezen om de woning 
volledig afgebouwd te kopen vanaf € 172.000,- (VON) of casco afgewerkt voor een 
koopsom vanaf € 151.500,- (VON). Hierbij kun je kiezen hoe je de woning zelf af-
bouwt. Ideale, betaalbare nieuwbouwwoningen voor starters en kleine huishoudens 
die willen genieten in de groene, landelijke omgeving van d’Eerdse Erven.

•  Bepaal zelf de afwerking: basis casco, 
casco+ of complete afwerking 

•  Lage onderhoudskosten
• Lage hypotheekrente

*Casco oplevering, informeer bij de makelaar 
  naar de mogelijkheden en voorwaarden

Olland kermis voor groot en klein
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Es ge de ijsbirre mî kole ziet sjouwe, dan is ’t pas kaauw.
Gezegd wanneer iemand meldt dat het erg koud is.

Uit: Bij wijze van spreuken 
van fam. Swanenberg. BRABANTSE SPREUKEN

 4 Oktober dierendag

Nou vooruit
dan, voor deze ene 

dag krijgt 
de hond ook 

DeMooiRooiKrant

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Hannie van der Eerden

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Mieke van Heeswijk

Leeuwerik 53
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Dichten

niet elk zaadje zal
als van zelve aarden
het sterft in brakke grond
eer de zon het verwent
met haar verlichtende waarde

ik, mens, durf te leven
in een scheppende taal
waar het onbekende nog heerst

daar ligt echter wel de duiding
die ik in een gesproken woord 
niet vanzelfsprekend behaal

en dat al in een enkele 
onbegrepen klank
de wederkerigheid verstoort

soms stoot het ook nog
tegen een muur
van onbegrip;

tegen wil en dank

 

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
073- 544 1400 of 073- 5441415.
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 073-5441400
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 472154
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-83598124
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn de Meierij
Odendael 3, tel. 073-5441400
Welzijn De Meierij is telefonisch 
bereikbaar Maandag t/m donderdag:  
8.30-12.30uur en 13.00-17.00uur
Vrijdag: 9.00-11.00uur
Voor vragen aan het vrijwilligerss-
teunpunt, steunpunt mantelzorg, 
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijndemeierij.nl
info@welzijndemeierij.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Bernhoven Diagnostisch Centrum  
Postbus 707
5400 AS Uden
Tel.: 0413 - 40 30 00 
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)
Voedselbank Sint-Oedenrode-Boxtel 
tel. 478617 of 472824.

Hebben arbeiders in een theefabriek 
wel eens ko�  epauze? 

A van Liempd Sloopbedrijven BV 
is per direct op zoek naar: 

Schriftelijk solliciteren: A van Liempd Sloopbedrijven BV, 
Postbus 23, 5490 AA St.Oedenrode.

E-mail : info@avanliempd.nl tel. nr : 0413-477979

Chauffeur op containerwagen (combi) 
met haakarmsysteem 
en 
Ervaren kraanmachinist 
Functie-eisen: Rijbewijs CE (Chauffeur), ervaring vereist in sloop, meewerkend en flexibel.

A van Liempd Sloopbedrijven BV 
is per direct op zoek naar: 

Schriftelijk solliciteren: A van Liempd Sloopbedrijven BV, 
Postbus 23, 5490 AA St.Oedenrode.

E-mail : info@avanliempd.nl tel. nr : 0413-477979

Chauffeur op containerwagen (combi) 
met haakarmsysteem 

Ervaren kraanmachinist 
Functie-eisen: Rijbewijs CE (Chauffeur), ervaring vereist in sloop, meewerkend en flexibel.

A van Liempd Sloopbedrijven BV 
is per direct op zoek naar: 

Chauffeur op containerwagen (combi) 
met haakarmsysteem 

Ervaren kraanmachinist 
Functie-eisen: Rijbewijs CE (Chauffeur), ervaring vereist in sloop, meewerkend en flexibel.

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

Oplossing vorige week:  
TERMEER MODE SCHOENEN

HANS V. ESCH
ANJERLAAN 22
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

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

Zoek de volgende woorden: 
skeetball, waterballen, aquafun, aquablasta, sambaballoon, schietsalon,  
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O Y Z A A L V O E T B A L T D E  
N P I E L A B T E O V L E F A T  
X O R L A V N A A T H C U L H S  
T A D N E I S I H A N D B A L M  
C E W L A T S N E N J I W Z A D  
O L A H T S N U K K R T L O V E  
J E G R O E N A F V A L A Q A R  
P T A O S F S L Y E N O B P N P  
R T D O D R N F V S W T G S R C  
E E L A V E G S N E R G N H A W  
U R D E S M S I K P Q W I O C N  
U M Q G R O E N T E H A L N L R  
J M E S S Z A G M O U C W K C R  
T I O M S P E T P K Z M O B E L  
V O E T V A L S A M B A B A L S  
P E L P E J E V R O K N P L E E  
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“Geschiedenis heeft me altijd geïnteresseerd”

Tonnie Donkers uit Nijnsel heeft 
zich altijd in geschiedenis geïn-

teresseerd. Hij was niet alleen 
zeven jaar secretaris van Heem-

kundige kring 'De Oude Vrijheid', 
maar is ook actief als vrijwilliger 

bij het Weg & Bouw museum in 
Harderwijk. Daar is Donkers on-
der andere verantwoordelijk voor 
de archivering van de boekwerken 
en de fotocollectie.

Bij het Weg & Bouwmuseum in 
Harderwijk wordt de landelijke 
bouwhistorie, een vorm van indus-
trieel erfgoed, bewaard. Tot voor 
kort behelsde de collectie van het 
museum alleen wegenbouwma-
terieel. Toen heette het museum 
nog Wegenbouwmuseum. “Door 
wat met naam te spelen ontstond 
het Weg & Bouw museum. Naast 
oud wegenbouwmaterieel gaan 
we nu al het materieel, dat met 
de Nederlandse bouwgeschiede-
nis te maken heeft verzamelen”, 
vertelt Tonnie Donkers. “Zo komt 
er volgende week een torenkraan 
van Munster Erp uit 1969, die we 
onlangs hebben verworven”.

Op de vraag hoe een Rooienaar 
als vrijwilliger bij een museum in 
Harderwijk betrokken raakt, heeft 
Donkers een duidelijk antwoord. 
“Dat is niet zo heel bijzonder. Ik 
ben altijd materieelbeheerder ge-
weest bij Van Lee in Veghel. Nadat 

van Lee door Heijmans is overge-
nomen heb ik daar nog een aantal 
jaren gewerkt. Vanuit mijn werk 
had ik  regelmatig contact met dit 
museum. Na mijn VUT hebben ze 
me gebeld of ik hier als vrijwilliger 
wilde komen. Die kans heb ik met 
twee handen aangegrepen”, zegt 
Tonnie.

Tonnie laat als verrassing ook nog 
een stukje Rooise historie zien. 
“Kijk hier heb ik een foto van 
het asfalteren van de Schijndelse-
weg in 1928. De Schijndelse- en 
de Bestseweg waren één van de 
eerste geasfalteerde wegen in Ne-
derland. De eerste asfaltweg in  
Nederland werd in 1926 Amster-
dam aangelegd. Maar ook in Sint-
Oedenrode liepen we voorop”, zo 
sluit Tonnie Donkers af terwijl zijn 
collega de fluit van de werkende 
stoomwals laat klinken over het 
voormalige kazerneterrein. 

Het Weg & Bouwmuseum is elke 
woensdag van 10.00 tot 16.00 uur 
geopend.

www.weg-en-bouwmuseum.nl

Kledingactie basisschool Eerschot
Graag willen wij u informeren dat 
er op 4 oktober 2013 weer een 
kledingactie gehouden zal worden. 
Dit geeft ons de mogelijkheid ex-
tra geld in te zamelen ten behoeve 
van activiteiten die op school wor-
den georganiseerd. De opbrengst 
komt dus zeker ten goede aan 
onze kinderen. U kunt dames -, 

heren- en kinderkleding maar ook 
schoenen, riemen/ceintuurs, hoe-
den, handtassen, beddengoed, 
gordijnen en pluche speeltjes inle-
veren. Wij vragen u  deze spullen 
af te geven op onze school zodat 
we er, net als voorgaande jaren, 
een succesvolle actie van kunnen 
gaan maken. De spullen mogen in 

normale vuilniszakken aangeleverd 
worden. Op donderdag 3 oktober 
van 15.30 – 17.00 u en op vrijdag 
4 oktober van 08.15 – 09.00 u is 
er gelegenheid uw kleding e.d. in 
te leveren bij de kleine gymzaal 
(onderbouw). Bedankt namens de 
oudervereniging van bs Eerschot

Kledinginzameling 
Basisschool Franciscus in Boskant
Dit schooljaar zal de oudervereni-
ging van basisschool Franciscus kle-
ding inzamelen. Via de gemeente en 
een aantal projecten op school wor-
den de kinderen bewust gemaakt 
van het probleem van afval. Een on-
derdeel van deze projecten is de in-
zameling van kleding. De opbrengst 
van deze inzameling komt ten goede 
aan de leerlingen van basisschool 
Franciscus en aan het goede doel 
“Stichting Inti Huahuacuna”. 

Deze stichting probeert de levens-

omstandigheden voor kansarme 
wijk- en straatkinderen in Peru te 
verbeteren. Afgelopen februari 
hebben wij hen een cheque kun-
nen overhandigen van maar liefst € 
800,-. Dat is natuurlijk fantastisch en 
daarom vragen wij dus de papa’s en 
mama’s  van onze schoolkinderen, 
om de kledingkast eens kritisch door 
te kijken en deze actie te ondersteu-
nen. De tweede inzameling van dit 
schooljaar is al gepland en wel op 
donderdag 3 en vrijdagochtend 4 
oktober. Dat is wat eerder dan de 

volgende inzameling die zal in het 
voorjaar van 2014 plaatsvinden. U 
kunt de volgende zaken inleveren: 
dames-, heren- en kinderkleding; 
schoenen; beddengoed; riemen; 
hoeden; handtassen; gordijnen; 
laarzen en pluchen speeltjes. De 
kleding mag in gewone vuilniszak-
ken worden aangeleverd. De zak-
ken voor deze actie kunnen worden 
afgegeven op donderdag 3 oktober 
om 8.30, 13.30 en 15.30 uur en vrij-
dag 4 oktober om 8.30 uur. 

De notoire drinker

Kijk daar hebben we oom Pieter
drinkt wodka per dag een liter
wat men daarvan vindt of zegt
schelen kan het hem geen mieter
compleet aan zijn � es gehecht
ziet hij als verworven recht

’t is zijn dagelijkse brood
ook al zuipt hij zich morsdood
hij gaat door en is er bijna
nog één � es en dan in coma

    
Kees Hermis

Bouw je eigen feestje bij De Beurs

Onlangs maakte DeMooiRooi-
Krant al melding van het feit dat 
De Beurs het over een andere 
boeg gaat gooien. Het restaurant 
annex zalencentrum is gestopt 
met diners, maar het gaat in snel-
treinvaart door met een nieuw 
idee: Bouw je eigen feestje!

‘We vinden het eigenlijk te duur’, 
een vaak gehoorde reactie van 
mensen op de vraag waarom ze 
liever thuis dan in het café of zaal 
een feestje organiseren. Met het 
concept ‘Bouw je eigen feestje’ 
gaat De Beurs in Sint-Oedenrode 

dit excuus voorgoed uitschakelen. 
Essentiële ingrediënten blijven en 
dure ingrediënten worden toege-
voegd als optie. De bestaande cu-
linaire producten die men van De 
Beurs gewend is, worden ingezet. 
Aan de ‘natte’ kant een compleet 
assortiment van warme dranken, 
frisdranken, bieren, wijnen en 
sterke dranken. Aan de ‘droge’ 
kant tal van mogelijkheden op het 
gebied van buffetten en hapjes. 
Precies wat de feestelingen willen, 
precies op maat.

Eigenaar Edwin Gordijn verfijnt de 
uitleg: “De prijzen kunnen laag 

worden gehouden door bijvoor-
beeld hapjes en chips zelf mee te 
nemen. Willen ze geen personeel? 
Dat kan, dan wordt het weer een 
stuk goedkoper. Dat geldt ook 
voor het opruimen. Als de feest-
gangers zelf opruimen dan hoeft 
daar natuurlijk niet voor betaald 
te worden.” Geen rommel thuis, 
maar ook geen grote rekening. Dat 
maakt de verleiding wel heel groot 
om een eigen feestje te bouwen in 
De Beurs. De zaak stelt de boven- 
en benedenzaal beschikbaar voor 
dit concept.
Wilt u meer informatie? Bel: 0413-
470346 of www.debeursrooi.nl

advertorial

Politieke bijeenkomsten
B.V.T. in overleg
Daar voor de maand oktober 
weer diverse belangrijke voorstel-
len op de agenda van de voorbe-
reidingscommissie staan, wil de  
fractie en de steunfractie hierover 
van gedachten wisselen.

Op dinsdag 8 oktober a.s. aan-
vang 10.00 uur, in het gemeen-
tehuis.

Voor informatie: 
Frans v.d. Boomen  tel. 472702.

naturel schnitzels, 
gepaneerde schnitzels
of zigeunerschnitzels

IEDERE 
4E 

GRATIS!!!

Heuvel 26, 5492 AD Sint-Oedenrode    Tel. 0413-472463    www.traiteur-slagerijverheijen.nl
Deze aanbieding is geldig tot en met zaterdag 5 oktober

EXTREEM SNEL EN STOFVRIJ SANEREN VAN 
DIVERSE ONDERGRONDEN EN MATERIALEN

RenoFix RG 80 E
De specialist met het brede
toepassingsspectrum.

RenoFix RG 130 E
De optimale oplossing voor 
materiaalverwijdering bij 
het renoveren en saneren.

RenoFix RG 150 E
De specialist voor 
grote vlakken.

WILHELMINASTRAAT 20C | MARIAHOUT
TEL: 0499-422126 | WWW.HUURBIJHAROLD.NL
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Te koop/Te huur

Op zoek naar een kantoor- of spreek-
ruimte voor één uur, dag of week, kijk 
op www.vdberk-flexkantoor.nl of bel 
0413-420190
--------------------------------------

--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------

OOK ALLES VOOR UW TUIN
Het is weer tijd om uw gazon te bekalken

Korrelkalk / poederkalk
25 kg, scherpe prijzen

Ook vanaf deze week weer verse 
winterwortelen (20 kg)

Eerschotsestraat 67, Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

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

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

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

Heijmans schilders
Ook voor binnen schilderwerk
Sweelinkplein 6 - Sint-Oedenrode - 
0413-470850 
www.heijmans-schilders.nl
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------
Te koop houten klompen en klomp-
sloffen in allerlei kleuren.
Kantoor DeMooiRooiKrant, Heuvel17.
--------------------------------------
GOEDKOPE NIEUWE WANDEL-
SCHOENEN uit faillissement partijen. 
Verschillende maten en merken: Lowa, 
Meindl, New Ballance, Hi Tec, Regatta, 
Keen, Hanwag, Jack Wolfskin. 
Tel: 06-13492866 in Nijnsel.
--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel Nachtegaal 10, Sint-Oedenrode 
0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------

opruiming - opruiming
en nog eens opruiming
www.de-onlinewinkel.nl
Tel.: 06-51051026
--------------------------------------
BRIEVENBUSSEN – KLUIZEN - TUIN-
HAARDEN
NAAMBORDEN - HUISNUMMERS
WWW.REWI-BRIEVENBUS.NL
WWW.VURAN.NL
--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------
Te koop:
tuinhuisje 3x3mtr. goothoogte 2mtr.
tel: 06-13744640
--------------------------------------
Atelierruimte te huur.
Informatie bij 06-23323515
--------------------------------------

Cursussen

“Naaicursus” Zelf kleding maken en/
of tekenen. Voor meer vrijblijvende 
info bel naar 0413-420330.
--------------------------------------

Aangeboden

Opknapbeurt voor uw huis/tuin.
Grote schoonmaak, opruiming en/
of schilder werkzaamheden (ook voor 
muurschilderingen en speciale effecten).
Tevens ontruimen en/of schoonmaken 
van leeg op te leveren woning/kamer. 
€ 15,00 per uur.
Hiervoor kunt u bellen naar Chris: tel.
nr. 06-18459864
--------------------------------------
Heijmans schilders Uw winterschilder
Profiteer van onze winteractie
Sweelinkplein 6 - Sint-Oedenrode - 
0413-470850 
www.heijmans-schilders.nl
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garagedeu-
ren, horren. Verkoop montage reparatie 
renovatie. Bel of mail voor informatie 
0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
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.
--------------------------------------
Neem tijd voor jezelf ! 
Massagepraktijk Ellen Vorstenbosch 
voor ontspanningsmassage of zwanger-
schapsmassage. 
Kijk op www.ellenvorstenbosch.nl of bel 
06-20165259.
--------------------------------------

Voor het compleet reiningen van uw auto
www.carcleaningvanlaarhoven.nl

Handelsweg 11a | 5492 NL Sint-Oedenrode | 0413-47 61 98 | 06 - 20 30 81 05
www.carcleaningvanlaarhoven.nl

Handelsweg 11a  
5492 NL Sint-Oedenrode | 

0413 - 47 61 98 | 06 - 20  30 81 05

--------------------------------------
Onderhoud en renovatie voor uw com-
plete woning.
Bel voor een gratis, vrijblijvende offerte:
J. van den Boom 06-11772579
--------------------------------------
Aangeboden, hulp in de huishouding 
met 2 jaar ervaring. Meer weten? 
06-52725238
--------------------------------------

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

   
Wie is deze vrouw op de foto? 
We horen het graag! U mag het antwoord sturen naar redactie@de-
mooirooikrant.nl, bellen naar 0413-479322 op loop eens binnen in ons 
kantoor: Heuvel 17. De koffie staat klaar!

Historische beelden

Marktplein

Interieur

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

Gezondheid

www.gewichtscoachingrid.nl
Uw gewichtscoach aan huis
06-10646880
--------------------------------------
Afslanken met Sanaslank, hét eiwitdi-
eet. Op basis van veel eiwitten, veel 
verse groente, weinig koolhydraten 
en weinig verzadigd vet. Het dieet be-
staat uit 4 blokken, het is afhankelijk 
van het te verliezen gewicht in welk 
blok gestart moet worden.
Bel voor meer informatie of voor het 
maken van een afspraak naar 
06-42906465. Mailen kan ook naar 
info@labalanza.nl
--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex.
Massagepraktijk Adisa in
Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Gevonden zaterdag 28 september op 
de Ollandseweg, z.g.a.n. heren jas.
Voor meer informatie: Laan van Ma-
riendael 68, 0413-472281
--------------------------------------

Hulpverlening

Eén op één coaching in de natuur bij 
burn-out, depressie, stressklachten, 
overgewicht. De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------
Verliesbegeleiding voor kinderen, jon-
geren en ouders bij scheiding en overlij-
den, en Rots en Watertraining. “fysieke 
en sociale weerbaarheidstraining”
Ingeborg Minderhoud
Tel. 06-11236472
www.rouwbegeleiding.com
--------------------------------------
De training voor ouders van pubers met
moeilijk gedrag gaat weer van start.
Interesse? Kijk op www.anmelin.nl of 
06-14113432
--------------------------------------

Gezocht

Odendael is op zoek naar gastvrouw-
vrijwilligers die het leuk vinden om te 
helpen in de bediening in het Grand 
Café van Odendael.
Contact Willeke van Weert 
0413474911
--------------------------------------

Dieren

Hondenschool het Rooike, puppy- en 
div. gehoorzaamheidscursussen voor 
alle honden. Lessen vinden o.a. plaats 
in grote trainingshal. Kleine groepen, 
veel persoonlijke aandacht.
info: www.hondenschoolhetrooike.nl / 
06-270.384.63
--------------------------------------

Ongedierte

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

Diversen

BOEDEL-TOTAAL. 
Woning ontruimingen, ophalen 2de 
hands goed. 040-2415670 / 
06-36072611 www.boedeltotaal.nl
--------------------------------------
Heijmans schilders
Binnen en buiten schilderwerk
Sweelinkplein 6 - Sint-Oedenrode - 
0413-470850 
www.heijmans-schilders.nl
--------------------------------------
1 oktober 2013: HELLINGS 
MACHINEBOUW B.V. 12 1/2 jaar!!!!!!
Wij zijn supertrots op jou!!! Dikke kus: 
Tom & Jolanda
--------------------------------------
6 oktober vlooienmarkt Sporthal Bis. 
Bekkers. Avignonlaan 1 Eindhoven. 
80 kramen bomvol!
9-16 uur. 06-20299824
--------------------------------------

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

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

Odium & Ill 
Trusted in OJC 
de Werf
De zomer is weer voorbij en het 
weer wordt grauwer. Tijd voor 
scheurende gitaren in de Werf. 
Na het cancelen van Battallion 
moesten we haastig op zoek naar 
een nieuwe hoofdact voor onze 
metal avond op vrijdag 4 oktober 
aanstaande. Deze hebben we ge-
vonden in Odium en deze komen 
speciaal uit Frankfurt op en neer 
gereden om ons kleine podium met 
de grond gelijk te maken.

Odium
Odium is ontstaan in de herfst van 
1993 en begonnen als coverband. 
Maar na enige tijd werd er toch be-
sloten om zelf muziek te gaan schrij-
ven. De muziek gaat de kant op van 
de Thrashmetal en powermetal met 
progressieve invloeden.

Ill Trusted
Ill Trusted zal de avond openen en is 
een oude bekende van de Werf. Iets 
meer dan een jaar geleden hebben 
ze goed huisgehouden met de Rooi-
se band Tomb of Oda. Dit optreden 
stond als een huis en natuurlijk de 
grootste reden om ze nu weer terug 
te vragen. Geïnspireerd door bands 
als Lamb of god, machine head en 
chimaira proberen ze de muziek-
wereld te veroveren. Inmiddels is 
er dan ook een album opgenomen 
genaamd “conflict”.
Wanneer: Vrijdag 4 oktober, 
Hoe laat: 21:30, Schade: € 3,-, 
www.ojcdewerf.nl     
facebook.com/ojcdewerf

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131
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Koeveringse molen 
deelnemer Grote Clubactie
De stichting Koeveringse molen doet dit jaar voor de 
tweede keer mee aan de Grote Clubactie. Dit is een 
landelijke loterij met een hoofdprijs van maar liefst  
€ 100.000,- waarbij een groot gedeelte van de opbrengst 
rechtstreeks naar de deelnemende club, vereniging of 
stichting gaat. 

In het geval van de stichting Koeveringse molen zal de 
opbrengst rechtstreeks in het herbouwfonds gestort wor-
den.  De stichting wil een van de oudste bekende molens 
op het driegemeentepunt van de gemeenten Schijndel, 
Sint-Oedenrode en Veghel terug bouwen en kan daar-
mee een belangrijke toeristische attractie voor deze ge-
meenten gaan vormen. Loten a € 3,-. zijn te bestellen via 
de link op de website van de stichting 
www.koeveringsemolen.nl, een e-mail aan 
info@koeveringsemolen.nl, of een telefoontje aan het se-
cretariaat: 0499 – 474854.   

Muzikale ontmoeting voor jong en oud bij 
Matthieu Dirven concert

Op  zondag  29 september vond  in 
Cultureel Centrum Mariendael het 
Matthieu Dirven Concert plaats. Dit 
concert was het eerste in een nieu-
we serie die het Roois Kultuur Kon-
tact en het Cultureel  Platform  voor 
het seizoen 2013-2014 organiseren. 
Deze keer verbond het concert twee 
jubilerende koren. Cantecleer sloot 
er zijn  40-jarig jubileum mee af. 
Kinderkoor Sint Maarten opende 
haar jubileumjaar in  verband met 
het 50-jarig bestaan.

De toehoorders werden getrakteerd 
op een feestelijk programma waarbij 
overduidelijk bleek dat zingen voor 
jong en oud  eindeloos veel plezier  
oplevert. Het openingsnummer 
werd door de beide koren samen 
gebracht. Op slimme wijze werden 
de stemmen van de twee koren in 
elkaar geweven in een lied  met een 
speciaal voor deze gelegenheid ge-
schreven tekst. Het optreden van 
Cantecleer onder leiding van Peter 
Raaijmakers was verzorgd en mooi 
in balans. In het 40-jarig bestaan 
heeft het koor een breed repertoire 

opgebouwd van be-
kende en minder 
bekende liederen. 
Het gaat steeds om 
mooie koorbewer-
kingen die goed 
passen bij de mo-
gelijkheden van de 
zangers.  Met twee 

Vlaamse liederen over de nacht die 
zeker niet gemakkelijk zijn, wisten ze 
een prachtige sfeer neer te zetten. 
Met de Java Jive, waarbij de koor-
leden hun tot dan toe stille houding 
verlieten en meebewogen op het 
syncopische ritme lieten de zangers  
zien dat ze ook met popnummers 
goed uit de voeten kunnen. Het 
koor zong met overtuigingskracht 
en flair. Het sloot het  jubileumjaar 
en het concert af met een  speciaal 
jubileumlied, waarvoor  koorlid Diny 
Hamelink de tekst schreef.

In het openingsnummer van kinder-
koor Sint Maarten onder leiding van 
Erie van der Zanden presenteerden 
de jeugdige zangeressen zich uitge-
dost als Londense straatkinderen uit 
de tijd van Charles Dickens. Ze zon-
gen alles uit het hoofd, ondersteun-
den hun liedjes met  expressieve be-
wegingen en gebaren  en voerden 
er zelfs kleine toneelstukjes bij uit.  
Door  deze  speelse en ontwapenen-
de benadering ontroerden ze menig  
toehoorder.  Het slotlied werd door 
de twee koren samen uitgevoerd. In 

de woorden waarmee Marius Wijn-
akker, voorzitter van het Cultureel 
Platform, het concert afsloot, kwam 
naar voren dat continuïteit  voor de 
beide  feestvierende koren een be-
langrijke succesfactor is: Peter Raaij-
makers is al ruim 25 jaar de dirigent 
van Cantecleer, Erie van der Zanden-
Vos  leidt al 27 jaar het Sint Maar-
tenkoor. Ook Henk van Riel werd in 
het zonnetje gezet. Hij is al 40 jaar 
de vaste begeleider van Sint Maar-
ten en doet  dat nog steeds met veel 
plezier en dat geldt zeker ook weer 
voor  het  jubileumjaar.

Cantecleer-voorzitter Mariëlle van 
de Ven is dankbaar gestemd. Koor 
Cantecleer  kan terugkijken op een 
geweldig jubileumjaar rond de vie-
ring van het 40-jarig bestaan. Ze be-
dankte dan  ook het Kinderkoor Sint 
Maarten, het Roois Kultuur Kontakt, 
het Cultureel Platform, alle mede-
werkers van Cultureel Educatief 
Centrum Mariëndael, de beheerders 
van de Knoptoren, de gemeente 
Sint-Oedenrode, de Rabobank, de 
overige sponsoren, de adverteerders 
en MooiRooi van harte voor hun 
bijdrage aan het welslagen van het 
jubileumjaar.
Haar dank ging verder uit naar alle 
oud-leden, die een bijdrage geleverd 
hebben aan het jubileumconcert en 
natuurlijk naar  alle mensen die be-
langstelling toonden  voor de jubile-
umactiviteiten.

Speelgoed- en kleding-
markt in Meerschot

Op zondag 20 oktober organiseert wijkvereniging Eerschot 
in wijkcentrum Meerschot aan de Heistraat 22 te Sint- 
Oedenrode een markt voor kinderkleding en speelgoed.  
De markt is van 10.00 tot 12.00 uur geopend. Entree be-
draagt 1 euro.  Voor deze markt zijn alle tafels al verhuurd.

‘Over the Rainbow’ met 
opleidingsorkest Harmonie Nijnsel

Komende zondag, 5 oktober, vindt 
het jaarlijkse themaconcert van 
het opleidingsorkest van Harmo-
nie Nijnsel plaats. Deze editie zal 
plaatsvinden in Cultureel Cen-
trum Mariendael. 

Ze beginnen om 14.30uur en ne-
men u mee in een tocht langs ver-
schillende muziekstukken die pas-
sen in het thema van dit jaar 'Over 
the Rainbow'. Naast het oplei-
dingsorkest van Harmonie Nijnsel 
zullen ook de samenspelgroep en 
percussiegroep deelnemen. 

Om goed voorbereid te zijn op het 
aankomende optreden heeft de 
'try out' afgelopen zondag plaats-
gevonden in de Efteling. Naast 
een leuke dag, met volop tijd om 
alle attracties te bezoeken in een 
zonnige Efteling, hebben ze een 
deel van het programma gespeeld 
voor een groot en enthousiast pu-
bliek.  Wil jij ook komen kijken en 
luisteren naar dit kleurrijk spekta-
kel, reserveer dan vast kaartjes via 
themaconcert@outlook.com, want 
vol=vol! Kaartjes kosten voor vol-
wassenen 4€ en voor kinderen tot 
16 jaar 2€.  

Kledinginzameling basisschool Sint Antonius
Ook dit schooljaar zal de ouder-
vereniging van basisschool Sint 
Antonius weer oude kleding inza-
melen. De basisschool heeft toe-
stemming van de gemeente om 
oude kleding in te zamelen omdat 
de school meedoet met het ge-
meentelijk project zwerfafval. Dit 
betreft een samenwerkingsver-
band tussen de gemeente, Resha-
re en de school waarbij kinderen 
bewust worden gemaakt van de 
gevolgen van zwerfafval.

De opbrengst van de inzameling 
komt volledig ten goede aan de 
basisschool en de kinderen. De 
eerste inzameling van dit school-
jaar is komende woensdag 2 en 
donderdag 3 oktober. U kunt de 
volgende zaken inleveren: da-
mes-, heren- en kinderkleding, 

schoenen, beddengoed, riemen, 
hoeden, handtassen, bedden-
goed, gordijnen, laarzen en pluche 
speeltjes. De oude kleding mag 
in gewone vuilniszakken worden 
aangeleverd. Hoe meer kilo's hoe 
beter voor de kinderen!
Het ingezamelde geld wordt ge-
bruikt om allerlei activiteiten voor 
de kinderen te organiseren of iets 
speciaals te doen voor de basis-
school. Dus denk aan de kinde-
ren van onze basisschool en geef 
uw gebruikte kleding af op onze 
school. De zakken met kleding 
kunnen as woensdag en donder-
dag voor en na schooltijd (voor 
08:30 of 13:30 en na 12:00 of 
16:00 uur) op school worden af-
gegeven. Bij voorbaat dank, na-
mens de oudervereniging van ba-
sisschool Sint Antonius

Foto’s Cor van Oorschot
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VERHUISPLANNEN?
MAAK DAN SNEL EEN AFSPRAAK VOOR EEN GRATIS EN VRIJBLIJVEND ADVIES

www.deplaatselijkemakelaar.nl   -   info@deplaatselijkemakelaar.nl   -   0413-745155

Markt 2 (‘t Oude Raadhuis)

Sint Oedenrode

Beelstraat 37 te Sint-Oedenrode
Vraagprijs:€ 249.000,- k.k.
• Inhoud: 360 m3   • Woonoppervlakte: 105m2
• Perceel: 149 m2  • Bouwjaar: 2009

Coeveringslaan 57 te Sint-Oedenrode
Vraagprijs:€ 259.000,- k.k.
• Inhoud: 400 m3  • Woonoppervlakte: 130m2
• Perceel: 251m2   • Bouwjaar: 1954

Hoge Vonderstraat 6 F te  Sint-Oedenrode
Vraagprijs:€ 185.000,- k.k.  
• Inhoud: 215 m3   • Woonoppervlakte: 75 m2  
• Mogelijkheid SLIMMER KOPEN • Bouwjaar: 2007

Louisestraat 26 te  Sint-Oedenrode
Vraagprijs:€ 232.500,- k.k.
• Inhoud: 440 m3  • Woonoppervlakte: 146 m2
• Perceel: 151 m2  • Bouwjaar: 1978

Marijnenstraat 22 te  Sint-Oedenrode
Vraagprijs:€ 275.000,- k.k.
• Inhoud: 440 m3  • Woonoppervlakte: 128m2
• Perceel: 147m2  • Bouwjaar: 2007

Valstraat 1 te  Sint-Oedenrode
Vraagprijs:€ 475.000,- k.k.
• Inhoud: 495 m3  • Woonoppervlakte: 145 m2
• Perceel: 699 m2  • Bouwjaar: 1967

DEELNEMER OPEN HUIZEN DAG DEELNEMER OPEN HUIZEN DAG 

DEELNEMER OPEN HUIZEN DAG DEELNEMER OPEN HUIZEN DAG 

 

 5 oktober NVM Open Huizen Dag

Driekamerappartementen
te koop in centrum

De driekamerappartementen beschikken over een woonkamer met veel licht
inval, een open keuken, twee slaapkamers, badkamer, apart toilet, berging / c.v. 
ruimte en een eigen parkeerplaats in een afgesloten stallinggarage. Een lift is 
aanwezig.

Adres  Hoge Vonderstraat 2E en 6F 
Oppervlakte variërend van 75 m²  85 m²
Verkoopprijs vanaf € 185.000 
Bouwjaar  2007

Woningcorporatie Wovesto werkt met het product SlimmerKopen® waardoor 
zij korting kan geven op de marktwaarde van woningen; een korting die kan 
oplopen tot 25%! U bepaalt zelf of u de korting wilt laten toepassen. 
 
Bezichtiging
De appartementen kunt u bezichtigen tijdens de Open Huizenroute op zaterdag 
5 oktober 2013 tussen 11.00 en 15.00 uur.

www.wovesto.nl

Comfortabel wonen voor starters en senioren in 
centrum van Sint-Oedenrode

Het is nu ideaal om een huis te kopen
De huizenprijzen zijn in jaren niet 
zo laag geweest en ook de rente is 
nu erg laag. De hypotheekregels 
zijn veranderd en de banken ver-
strekken als gevolg van wetswij-
zigingen  minder gemakkelijk een 
lening dan enkele jaren geleden. 
Kortom er is op de woningmarkt 
veel veranderd. Tijd om eens dui-
delijkheid te scheppen en de fei-
ten op een rijtje te zetten, dachten 
ze bij de Rabobank. Daarom was 
er vorige week dinsdag een infor-
matieavond over hypotheken. 

“De informatieavond was een suc-
ces. We hadden ongeveer vijf klanten 
verwacht, maar uiteindelijk hebben 
we vijftien gesprekken gevoerd”. 
Aan het woord is Erwin Zimmerman, 
hij is manager Financieel Advies en 
Private Banking bij Rabobank Sint-
Oedenrode Schijndel. ”Ons doel is 
om mensen te informeren over de 
mogelijkheden die er zijn om een 
eigen woning te kopen. Er zijn veel 
misverstanden over de nieuwe hy-
potheekregels”, zegt Zimmerman.

Nieuwe hypotheekregels
De afgelopen jaren zijn de regels 
rondom hypotheken en renteaf-
trek behoorlijk aangescherpt. Toch 
is het nog steeds mogelijk om 
een huis te kopen. Zimmerman 
laat aan de hand van een simpel 
rekenvoorbeeld zien dat de netto 
maandlasten voor een zelfde huis 

nu lager zijn dan in 2008. “Een wo-
ning die toen € 200.000,--  kostte, 
staat nu te boek voor ongeveer 
€ 150.000,--. Ondanks dat er nu 
strengere regels zijn, zijn de netto 
maandlasten voor die woning nu 
toch lager dan destijds. Waarbij de 
hypotheek nu ook nog eens volle-
dig wordt afgelost in 30 jaar.
Ook een restschuld is niet perse 
een probleem. Zolang het binnen 
de verantwoorde lasten voor de 
klant valt, kan de restschuld mee 
worden gefinancierd. Voorwaarde 
daarbij is wel dat de restschuld in 

tien jaar wordt afgelost. De rente is 
in deze periode dan fiscaal aftrek-
baar”. 

Aflossingsvrij is voorbij
Het is voortaan verplicht om af te 
lossen. Aflossingsvrije hypotheken, 
die dertig jaar lang de maximale 
fiscale voordelen boden, bestaan 
niet meer. Er zijn nu alleen nog 
hypothecaire leningen mogelijk 
waarbij gedurende de looptijd de 
gehele financiering wordt afgelost.

Voor bestaande aflossingsvrije hy-
potheken verandert er niets. Toch 
ziet Erwin Zimmerman dat er te-
genwoordig ook regelmatig op 
deze hypotheken wordt afgelost. 
“Soms kan dat voordeliger zijn, 
dan veel geld op de spaarrekening 
te hebben. Wie meer dan 21.139 
euro per persoon bezit moet over 

het extra vermogen zogenaamde 
rendementsbelasting betalen en 
dat is 1,2%. In dat geval kan het 
soms voordeliger zijn om extra af 
te lossen, vraag hiervoor advies bij 
de hypotheekverstrekker”.

Geen provisie meer
Omdat er geen provisie meer mag 
worden betaald over hypotheken, 
brengen tussenpersonen en ban-
ken advieskosten in rekening. “De 
klant betaalt nu de tijd die we aan 
zijn advies besteden, in het verle-
den werden die kosten verrekend 
in de afsluitprovisie”, zegt Erwin. 
“Maar ik wil wel benadrukken 
dat een oriënterend gesprek nog 
steeds kosteloos is”.

Waar moet je opletten?
Tot slot geeft Zimmerman nog een 
paar tips. Zo adviseert hij starters 
om niet in een keer alles te willen. 
Vroeger was het gebruikelijk om 
bij de koop van een huis ook met-
een een  nieuwe keuken en bad-
kamer aan te schaffen. Maar als 
de keuken en badkamer nog goed 
zijn, dan kun je ook een paar jaar 
sparen om die dan te vervangen.

Erwin geeft doorstromers de tip 
om een eventuele restschuld niet 
als een onoverkomelijk probleem 
te ervaren en zeker de mogelijkhe-
den tot de aankoop van een ande-
re woning te onderzoeken. Kant-
tekening hierbij blijft wel dat de 
lasten verantwoord moeten zijn.

Kortom ondanks de strengere re-
gels, zijn er nog steeds mogelijkhe-
den om een eigen huis te kopen. 
Misschien dat juist nu alle sterren 
op de goede plaats staan.
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Koninginnelaan 5  5491 HA Sint-Oedenrode  0413 – 472983 
info@vandenbergmakelaardij.nl  www.vandenbergmakelaardij.nl 

Schootsedijk 11 
 

Woonoppervlak 230 m2 
Inhoud 750 m3 

Perceeloppervlak 9.825 m2 
 

Vraagprijs €925.000,- k.k. 

Oranje Nassaulaan 265 
 

Woonoppervlak 310 m2  
Inhoud 940 m3 

Perceeloppervlak 1.269 m2 

 
Vraagprijs €679.000,- k.k. 

Brahmsstraat 24 
 

Woonoppervlak 183 m2 
Inhoud 690 m3 

Perceeloppervlak 429 m2 

 
Vraagprijs €549.000,- k.k. 

Espendonk 16 
 

Woonoppervlak 165 m2 
Inhoud 535 m3 

Perceeloppervlak 7.705 m2 

 
Vraagprijs €549.000,- k.k. 

Oranje Nassaulaan 92 
 

Woonoppervlak 210 m2 
Inhoud 795 m3 

Perceeloppervlak 567 m2 
 

Vraagprijs €499.000,- k.k. 

Molenveste 10 
 

 
Woonoppervlak 148 m2 

Inhoud 400m3  
 

Vraagprijs €447.500,- k.k. 

Kalmoes 17 
 

Woonoppervlak 150 m2 
Inhoud 535 m3 

Perceeloppervlak 478 m2 

 
Vraagprijs €447.500,- k.k. 

Verwestraat 36 
 

Woonoppervlak 105 m2 
Inhoud 350 m3 

Perceeloppervlak 660 m2 
 

Vraagprijs €300.000,- k.k. 

Rogge 6 
 

Woonoppervlak 140m2 
Inhoud 400 m3 

Perceeloppervlak 282 m2 
 

Vraagprijs €299.000,- k.k. 

Bernhardstraat 41 
 

Woonoppervlak 122 m2 
Inhoud 450 m3 

Perceeloppervlak 208 m2 
 

Vraagprijs €249.000,- k.k. 

Florisstraat 49 
 

Woonoppervlak 125 m2 
Inhoud 405 m3 

Perceeloppervlak 202 m2 
 

Vraagprijs €224.500,-  

Dille 3 
 

Woonoppervlak 108 m2 
Inhoud 320 m3 

Perceeloppervlak 143 m2 
 

Vraagprijs €222.500,- k.k. 

Ravelstraat 1 
 

Woonoppervlak 115 m2 
Inhoud 325 m3 

Perceeloppervlak 179 m2 
 

Vraagprijs €199.000,- k.k. 

Hoge Vonderstraat 2E 
 

Woonoppervlak 85 m2 
Inhoud 255 m3 

 
Koopsom €195.500,- k.k. 

(inl. 15% korting) 

Graaf Arnulfstraat 21 
 

Woonoppervlak 110 m2 
Inhoud 300 m3 

Perceeloppervlak 156 m2 
 

Vraagprijs €189.000,- k.k. 

Now is the Time!  

Facebook.com/vandenbergmakelaardij 
Twitter: @vdberg_makelaar 

Julianastraat 10 
 

 
Woonoppervlak 85 m2 

Inhoud 145 m3 
 

Vraagprijs € 124.000,- k.k. 
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De Koning

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

Deelnemende panden 
NVM Open Huizen Route 

van 5 oktober a.s. tussen 11.00 en 15.00 uur. 

Landingsweg 4 5492 TC Sint-Oedenrode tel: 0413-490000

www.dekoningmakelaardij.nl

Hazelaarstraat 30
Goed uitgebouwde, mooie tussenwoning 
met grote berging op een ruim perceel 
in Boskant.

Woonopp. 110 m2. Perceel 229 m2
Vraagprijs € 219.000,-- k.k.

Klaproosstraat 4
Instapklare, sfeervolle tussenwoning in 
Nijnsel met 4e slaap-/hobbykamer op 
2e etage. Ideale starterswoning.

Woonopp. 102 m2. Perceel 153 m2
Vraagprijs: € 214.000,-- k.k.

Margrietstraat 3
Scherp geprijsde en uitgebouwde 
halfvrijstaande woning met garage in 
Nijnsel.

Woonopp. 112 m2. Perceel 246 m2
Vraagprijs: € 259.000,-- k.k.

Pastoor Teurlingsstraat 48

Twee-onder-een-kap woning met 
grote garage

Woonopp. 91 m2. Perceel 368 m2
Vraagprijs € 250.000,-- k.k.

Hazelaarstraat 6:
Uitgebouwde twee-onder- een kap-
woning met garage. Aan de achterzijde 
van de woning is geen bebouwing. 
Woonopp. 120 m2. Perceel 357 m2

Vraagprijs: € 299.000,-- k.k.

Salviastraat 8
Twee-onder-een-kap woning met 
carport met carport, berging en hobby-
ruimte en vrij uitzicht in Nijnsel
 
Woonopp. 105 m2. Perceel 306 m2
Vraagprijs: € 285.000,-- k.k.

Van Rijckevorsel van Kessellaan 21
Gemoderniseerde tussenwoning met 
berging op loopafstand van het cen-
trum.

Woonopp. 112 m2. Perceel 150 m2
Vraagprijs € 229.000,-- k.k.

Sweelinckplein 42
Royaal uitgebouwde hoekwoning met 
separate garage in de wijk Kinderbos. 
Veel leefruimte op de begane grond.

Woonopp. 122 m2. Perceel 178 m2.
Vraagprijs: € 260.000,-- k.k.

Buizerd 45
Ruim, vrijstaand herenhuis in de wijk 
Vogelenzang met een prima tuin. Mo-
gelijkheid voor kantoor of praktijk aan 
huis met eigen ingang.
Woonopp. 170 m2. Perceel 487 m2
Vraagprijs: € 480.000,-- k.k.

Julianastraat 20

Fraai startersappartement in de wijk 
Kienehoef.

Woonopp. 55 m2. 
Vraagprijs € 122.500,-- k.k.

Beelstraat 32

Zeer goed afgewerkte, moderne tus-
senwoning in de gewilde wijk Heikant.

Woonopp. 112 m2. Perceel 140 m2
Vraagprijs € 289.000,-- k.k. 

Meerkoet 37
Vrijstaande woning in de wijk Vogelen-
zang, die meer ruimte biedt dan u op 
het eerste oog zou verwachten..

Woonopp. 210 m2. Perceel 529 m2
Vraagprijs: € 525.000,-- k.k.

Boskantseweg 104
Vrijstaand landhuis in Sint-Oedenrode met 
tennisbaan, binnenzwembad, garage met 
carport, grote loods met opslag (bestem-
mingsplan B4), paardenstal met vier 
boxen, weiland en een boomgaard.
Woonopp. ca. 260 m2. Perceel 23.725 m2
Vraagprijs € 1.500.000,-- k.k.

Download gratis 
onze app 

De Koning 
Makelaardij 

voor I-pad en 
I-phone via de App 

Store van Apple.

Waarom nu kopen:
• De hypotheekrente 
   is laag 
• Bodem van de 
   huizenprijzen is 
   in zicht
• Veel aanbod, 
   veel keus

Cathalijnepad 4
Expositie Organische Architectuur en 
Open huis op alle zondagen in oktober 
van 13.00 – 16.00.

Woonopp. ca. 150 m2. Perceel 5.944 m2.
Vraagprijs: € 699.000,-- k.k.

5
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De Koning

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

Deelnemende panden 
NVM Open Huizen Route 

van 5 oktober a.s. tussen 11.00 en 15.00 uur. 

Landingsweg 4 5492 TC Sint-Oedenrode tel: 0413-490000

www.dekoningmakelaardij.nl

Duinlaan 15, Son
Prachtig 2-kamerappartement in het stijl-
volle appartementencomplex “de Blauwe 
Reiger” met woonkamer/keuken van 55 
m2 terras, berging en een eigen parkeer-
plaats in de parkeerkelder op loopafstand 
van alle voorzieningen
Woonopp. ca 94 m2. 
Vraagprijs € 225.000,-- k.k.

Koninginnelaan 29
Hoekwoning met extra grote garage 
en diepe, brede achtertuin in de wijk 
Kienehoef.

Woonopp. 110 m2. Perceel 280 m2
Vraagprijs € 289.000,-- k.k.

Buizerd 5

Ruime twee-onder-een-kap woning 
met garage in de wijk Vogelenzang

Woonopp. 146m2. Perceel 299 m2
Vraagprijs € 359.000,-- k.k.

Sluisplein 46
Zeer goed afgewerkt, modern herenhuis 
in het centrum van Sint-Oedenrode

Woonopp. 120 m2. Perceel 83 m2

Vraagprijs € 295.000,-- k.k.

Meierij D 102
Zeer fraai 3-kamerhoekappartement ge-
legen op de eerste verdiepig met weids 
uitzicht over De Dommel met een eigen 
garagebox op het achterterrein.
Woonopp. 132 m2
Vraagprijs € 399.000,-- k.k.

Bobbenagelseweg 18
Vrijstaande woonboerderij op een fraai 
perceel van maar liefst 2.315 m2 aan de 
Bobbenagelseweg.

Woonopp. 125 m2. Perceel 2.315 m2
Vraagprijs € 345.000,-- k.k.

Wilgenstraat 1

Riante vrijstaande woning, geheel on-
derkelderd, met veel mogelijkheden.

Woonopp. 280 m2. Perceel 576 m2
Vraagprijs € 545.000,-- k.k.

Bolle Akkers 18
Zeer goed afgewerkte vrijstaande 
woning (plan Noordman). Gelegen op 
een prachtige en rustige locatie in de 
woonwijk Cathalijne met het centrum 
op loopafstand. Uitermate geschikt voor 
zowel kantoor aan huis als wonen voor 
senioren of mantelzorg.
Woonopp. ca 240 m2. Perceel 548 m2
Vraagprijs € 579.000,-- k.k.

Nieuwstraat 36
Helft van een levensbestendige woon-
boerderij met grote garage in Olland. 
Woonoppervlak zonder uit te bouwen 
eenvoudig uit te breiden naar 174 m2.
Woonopp. 116 m2. Perceel 2.000 m2
Vraagprijs € 449.000,-- k.k.

Pinkvelden 5, Best
Ruime twee-onder-een-kap woning 
type herenhuis met inpandige garage 
en tuinhuis in de wijk Heivelden.

Woonopp. ca. 150 m2. Perceel 236 m2
Vraagprijs € 379.500,-- k.k.

Meerkoet 11
Goed geprijsde, uitgebouwde tus-
senwoning met vrij uitzicht op perma-
nente groenstrook in de wijk Vogelen-
zang.
Woonopp. 120 m2. Perceel 148 m2
Vraagprijs € 229.000,-- k.k.

Snelle beslissers 
pro� teren tot 

1 maart 2014 van het 
verlaagde BTW-tarief 

voor verbouwings-
werkzaamheden en 

renovaties.

Waarom nu kopen:
• De hypotheekrente 
   is laag 
• Bodem van de 
   huizenprijzen is 
   in zicht
• Veel aanbod, 
   veel keus

Van 1 oktober 2013 
tot 1 januari 2015 

mag een belastingvrije schen-
king gedaan worden tot maxi-
maal € 100.000,- voor aankoop 
of verbouwing van een woning, 
of afl ossing van de hypotheek.  
Er is geen leeftijdsgrens voor 

de ontvanger en de eis van een 
schenking van ouder aan kind 

vervalt.  Iedereen mag schenken. 
Informeer bij een notaris.

Ons aanbod van 
huizen in het hogere 
prijssegment  is ook 
te vinden op de site  
www.toplocaties.nl

Graaf Arnulfstraat 22

In 2011 uitgebreid gemoderniseerde, 
instapklare hoekwoning

Woonopp. 102 m2. Perceel 201 m2
Vraagprijs € 239.000,-- k.k.
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Waar u die dag ook 
welkom bent:
•    Boskantseweg 77, vrijstaande woning, 
  vraagprijs € 595.000,= k.k.

• Goeiendonk 10, vrijstaande woning, 
  vraagprijs € 549.000,= k.k.

• Roest 9a, vrijstaande woning, 
  vraagprijs € 449.000,= k.k.

• Pastoor Hackenstraat 17, vrijstaand geschakelde woning,   
  vraagprijs € 435.000,= k.k.

• Boskantseweg 94, helft boerderij, 
  vraagprijs € 400.000,= k.k.

• Corridor 1, appartement, 
  vraagprijs € 365.000,= k.k.

• Sperwer 4, twee-onder-een-kap woning, 
  vraagprijs € 349.000,= k.k.

• Willem Alexanderstraat 12, hoekwoning, 
  vraagprijs € 275.000,= k.k.

• Esdonkstraat 3 te Eerde, luxe appartement, 
  vraagprijs € 249.000,= k.k. 

• Sterrebos 11 te Sint-Oedenrode, vrijstaande woning   
  met bijgebouw, 
  vraagprijs € 699.000,= k.k.

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

9 Redenen om nu een huis te kopen:

Stompersstraat 6c:
Fraai afgewerkt 
modern apparte-
ment met gezel-
lige loggia,  twee 
slaapkamers en een 
eigen parkeerp-
laats met separate 
buitenberging op 
een rustige plek en 
toch nabij het gezel-
lige centrum van Sint-Oedenrode gelegen.
Woonopp. ca. 100 m2. Inhoud ca. 450 m3. 
Bouwjaar 1999.

Vraagprijs: € 249.000,= k.k.

Oude Lieshoutseweg 6a
Speels ingedeelde 
vrijstaande 
woning met over-
kapping, slaapkamer 
en badkamer op 
de begane grond, 
twee slaapkamers en 
doucheruimte op de 
verdieping en aange-
bouwde garage met 
carport.
Een prima levensloopbestendige woning gelegen op 
een mooie lokatie met goede uitvalswegen.
Perc.opp. 308 m2. Inhoud ca. 416 m3. Bouwjaar 1986.
Vraagprijs: € 325.000,= k.k.

Sluisplein 44:
Bijzonder ruime en 
luxe stadswoning 
met 4 woonlagen, 
gelegen aan een 
prachtig plein in het 
centrum van Sint-
Oedenrode met 4 
slaapkamers, mod-
erne keuken en luxe 
badkamer. 
Woonopp.ca. 117 m2. Inhoud ca. 465 m3. 
Bouwjaar 2008.

Vraagprijs: € 279.000,= k.k.

So� astraat 15:
Hoekappartement 
met 1 slaapkamer 
gelegen op de 
tweede etage van 
het winkelcomplex 
“Kienehoef”, dat 
door zijn omvang en 
scherpe prijsstelling 
ideaal is voor de star-
tende huiseigenaar.
Woonopp. ca. 55 m2. Inhoud ca. 150 m3. 
Bouwjaar 1979.

Vraagprijs: € 119.000,= k.k.

Deken van Erpstraat 5a:
Keurig en net 
onderhouden ruim 
3-kamerapparte-
ment met loggia,  
royaal dakterras en 
berging, gelegen 
in het centrum van 
Sint-Oedenrode.  
Een prima start-
ersappartement  
gelegen in een complex dat uit slechts 
2 appartementen bestaat.
Woonopp. ca. 115 m2. Inhoud ca. 310 m2. 
Bouwjaar 1996.
Vraagprijs: € 199.500,= k.k.

Boskantseweg 22b:
Een prachtige ruime 
woning  met in-
pandige garage en  
mogelijkheid tot 
seniorenprogramma 
op de begane grond  
gelegen aan de oev-
ers van de Dommel, 
op slechts enkele 
wandelminuten van 
het sfeervolle centrum van Sint-Oedenrode. Nog 
geheel naar eigen smaak in te richten.
Perc.opp. 234 m2. Inhoud ca. 588 m3. Bouwjaar 
2011.
Vraagprijs: € 379.000,= v.o.n.

Bastion 22:
Royaal 
appartement met 
drie ruime slaap-
kamers, balkon, 
berging en parkeer-
plaats in de kelder 
en een prachtig 
uitzicht, gelegen op 
loopafstand van het 
centrum en diverse 
voorzieningen.
Woonopp.ca. 220 m2. Inhoud ca. 370 m3. 
Bouwjaar 1998.

Vraagprijs: € 295.000,= k.k.

Waar u die dag ook 

5

Deelnemende panden 
NVM Open Huizen Route van 5-10 a.s. 

tussen 11.00 en 15.00 uur.
So� astraat 5:

Voor de starter die 
een eigen plekje 
zoekt is dit een super 
leuk appartement 
met 1 slaapkamer 
en inpandige berg-
ing gelegen op de 
eerste verdieping 
van winkelcomplex 
“Kienehoef”.
Woonopp. ca. 58 m2. Inhoud ca. 160 m3. 
Bouwjaar 1979.

Vraagprijs: € 122.000,= k.k.

Boskantseweg 72:
Vrijstaande woning 
met mogelijkheid 
voor het bouwen 
van een garage ge-
legen op een royaal 
perceel met een veel 
privacybiedende 
achtertuin. Tevens 
mogelijkheden voor 
b.v. beroep aan 
huis of het realiseren van de voorzieningen voor een 
levensloopbestendige woning.
Perc.opp. 1.832 m2. Inhoud ca. 530 m3. 

Vraagprijs: € 399.000,= k.k.

Eerschotsestraat 23:
Recent uitgebouwde 
en goed afgewerkte 
vrijstaande woning 
met garage + carport 
op een zeer ruim per-
ceel nabij het cen-
trum gelegen (optio-
neel meer grond te 
koop).
Oppervlakte per-
ceel: ca. 600 m². Inhoud: ca. 380 m³. In 2009 geheel 
verbouwd.

Vraagprijs: € 399.000,= k.k.

Borchgrave 108:
Verzorgd apparte-
ment met twee 
slaapkamers, balkon 
en eigen parkeerp-
laats in de parkeer-
kelder gelegen op 
de eerste verdieping 
van het complex 
“Martinushof” in het 
centrum van Sint-
Oedenrode.
Woonopp. ca. 100 m2. Inhoud ca. 270 m3. 
Bouwjaar 2005.

Vraagprijs: € 255.000,= k.k.

Oranje Nassaulaan 51:
Zeer degelijk ge-
bouwde vrijstaande 
woning met loss-
taande garage op 
een mooie locatie, 
aan een woonerf, 
nabij het centrum 
van Sint-Oedenrode, 
sportvoorzieningen 
en diverse ontsluit-
ingswegen.
Perc.opp. 513 m2. Inhoud ca. 515 m3. Bouwjaar 1977.

Bieden vanaf € 350.000,= k.k.

Huizenverkoper opgelet!   
Door goede verkoopresultaten van de 
afgelopen maand blijft er voortdurend 
behoefte aan nieuw woningaanbod!

Makelaardij van de Laar:    
 
De sleutel tot een succesvolle verkoop 
voor een aantrekkelijke prijs!                                  
Bel voor een vrijblijvend verkoopadvies:  
0413-472118                 

Laan ten Rode 20:
Prachtige, geheel 
verbouwde, tweek-
apper met vier 
slaapkamers, carport, 
garage en � inke tuin 
met vrij uitzicht aan 
de achterzijde. Veel 
leefruimte beneden 
door de uitbouw en 
koppeling met de 
garage, zeer geschikt voor gezinnen. Bovendien zeer 
rustig gelegen aan de rand van de woonwijk.
Perc.opp. 380 m2. Inhoud ca. 610 m3. 
In 2005 geheel verbouwd.
Vraagprijs: € 399.000,= k.k.

Ollandseweg 18:
Authentieke 
vrijstaande 
woning met eigen 
oprit gelegen op 
een uniek perceel 
van 2.940 m2 nabij 
het centrum met 
exclusieve bebou-
wingsmogelijkheden. 
Ideale woning voor 
o.a. beroep aan huis en/of opslag, goed bereikbaar en 
gunstig gelegen nabij uitvalswegen richting de A50.
Perc.opp. 2.940 m2. Inhoud ca. 570 m3.

Vraagprijs: € 439.000,= k.k.

Hazelaarstraat 46:
Modern afgewerkte 
en uitgebouwde 
tussenwoning met 
drie slaapkamers, 
ruime open zolder 
en berging, gelegen 
op een ruim perceel 
in kerkdorp Boskant 
nabij sportvelden en 
natuurgebied.
Perc.opp. 227 m2. Inhoud ca. 340 m3. 
Bouwjaar 1963.

Vraagprijs: € 199.500,= k.k.

Koff eren 71 - 5492 BM Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-472118 - www.vdlaar.nl
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Nieuwstraat 30 Liempde
www.geldenmakelaardij.nl   www.funda.nl

OPEN HUIS 
ZATERDAG 5 OKTOBER 

TUSSEN 11.00 EN 15.00 UUR

VRIJSTAANDE WONING MET 
PRAKTIJKRUIMTE

VRAAGPRIJS: € 387.500,- K.K.

Inhoud: 455m³ Perceel: 427m² 
Begane grond: entree, ruime 

living met haard, dichte keuken, 
bijkeuken, praktijkruimte 

met eigen entree.
Verd.: 3 slaapkamers en luxe 
badkamer. Ruime bergzolder.

Hogenbergseweg 5 LIEMPDE 

Waar u die dag ook 
welkom bent:
•    Boskantseweg 77, vrijstaande woning, 
  vraagprijs € 595.000,= k.k.

• Goeiendonk 10, vrijstaande woning, 
  vraagprijs € 549.000,= k.k.

• Roest 9a, vrijstaande woning, 
  vraagprijs € 449.000,= k.k.

• Pastoor Hackenstraat 17, vrijstaand geschakelde woning,   
  vraagprijs € 435.000,= k.k.

• Boskantseweg 94, helft boerderij, 
  vraagprijs € 400.000,= k.k.

• Corridor 1, appartement, 
  vraagprijs € 365.000,= k.k.

• Sperwer 4, twee-onder-een-kap woning, 
  vraagprijs € 349.000,= k.k.

• Willem Alexanderstraat 12, hoekwoning, 
  vraagprijs € 275.000,= k.k.

• Esdonkstraat 3 te Eerde, luxe appartement, 
  vraagprijs € 249.000,= k.k. 

• Sterrebos 11 te Sint-Oedenrode, vrijstaande woning   
  met bijgebouw, 
  vraagprijs € 699.000,= k.k.

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

9 Redenen om nu een huis te kopen:

Stompersstraat 6c:
Fraai afgewerkt 
modern apparte-
ment met gezel-
lige loggia,  twee 
slaapkamers en een 
eigen parkeerp-
laats met separate 
buitenberging op 
een rustige plek en 
toch nabij het gezel-
lige centrum van Sint-Oedenrode gelegen.
Woonopp. ca. 100 m2. Inhoud ca. 450 m3. 
Bouwjaar 1999.

Vraagprijs: € 249.000,= k.k.

Oude Lieshoutseweg 6a
Speels ingedeelde 
vrijstaande 
woning met over-
kapping, slaapkamer 
en badkamer op 
de begane grond, 
twee slaapkamers en 
doucheruimte op de 
verdieping en aange-
bouwde garage met 
carport.
Een prima levensloopbestendige woning gelegen op 
een mooie lokatie met goede uitvalswegen.
Perc.opp. 308 m2. Inhoud ca. 416 m3. Bouwjaar 1986.
Vraagprijs: € 325.000,= k.k.

Sluisplein 44:
Bijzonder ruime en 
luxe stadswoning 
met 4 woonlagen, 
gelegen aan een 
prachtig plein in het 
centrum van Sint-
Oedenrode met 4 
slaapkamers, mod-
erne keuken en luxe 
badkamer. 
Woonopp.ca. 117 m2. Inhoud ca. 465 m3. 
Bouwjaar 2008.

Vraagprijs: € 279.000,= k.k.

So� astraat 15:
Hoekappartement 
met 1 slaapkamer 
gelegen op de 
tweede etage van 
het winkelcomplex 
“Kienehoef”, dat 
door zijn omvang en 
scherpe prijsstelling 
ideaal is voor de star-
tende huiseigenaar.
Woonopp. ca. 55 m2. Inhoud ca. 150 m3. 
Bouwjaar 1979.

Vraagprijs: € 119.000,= k.k.

Deken van Erpstraat 5a:
Keurig en net 
onderhouden ruim 
3-kamerapparte-
ment met loggia,  
royaal dakterras en 
berging, gelegen 
in het centrum van 
Sint-Oedenrode.  
Een prima start-
ersappartement  
gelegen in een complex dat uit slechts 
2 appartementen bestaat.
Woonopp. ca. 115 m2. Inhoud ca. 310 m2. 
Bouwjaar 1996.
Vraagprijs: € 199.500,= k.k.

Boskantseweg 22b:
Een prachtige ruime 
woning  met in-
pandige garage en  
mogelijkheid tot 
seniorenprogramma 
op de begane grond  
gelegen aan de oev-
ers van de Dommel, 
op slechts enkele 
wandelminuten van 
het sfeervolle centrum van Sint-Oedenrode. Nog 
geheel naar eigen smaak in te richten.
Perc.opp. 234 m2. Inhoud ca. 588 m3. Bouwjaar 
2011.
Vraagprijs: € 379.000,= v.o.n.

Bastion 22:
Royaal 
appartement met 
drie ruime slaap-
kamers, balkon, 
berging en parkeer-
plaats in de kelder 
en een prachtig 
uitzicht, gelegen op 
loopafstand van het 
centrum en diverse 
voorzieningen.
Woonopp.ca. 220 m2. Inhoud ca. 370 m3. 
Bouwjaar 1998.

Vraagprijs: € 295.000,= k.k.

Waar u die dag ook 

5

Deelnemende panden 
NVM Open Huizen Route van 5-10 a.s. 

tussen 11.00 en 15.00 uur.
So� astraat 5:

Voor de starter die 
een eigen plekje 
zoekt is dit een super 
leuk appartement 
met 1 slaapkamer 
en inpandige berg-
ing gelegen op de 
eerste verdieping 
van winkelcomplex 
“Kienehoef”.
Woonopp. ca. 58 m2. Inhoud ca. 160 m3. 
Bouwjaar 1979.

Vraagprijs: € 122.000,= k.k.

Boskantseweg 72:
Vrijstaande woning 
met mogelijkheid 
voor het bouwen 
van een garage ge-
legen op een royaal 
perceel met een veel 
privacybiedende 
achtertuin. Tevens 
mogelijkheden voor 
b.v. beroep aan 
huis of het realiseren van de voorzieningen voor een 
levensloopbestendige woning.
Perc.opp. 1.832 m2. Inhoud ca. 530 m3. 

Vraagprijs: € 399.000,= k.k.

Eerschotsestraat 23:
Recent uitgebouwde 
en goed afgewerkte 
vrijstaande woning 
met garage + carport 
op een zeer ruim per-
ceel nabij het cen-
trum gelegen (optio-
neel meer grond te 
koop).
Oppervlakte per-
ceel: ca. 600 m². Inhoud: ca. 380 m³. In 2009 geheel 
verbouwd.

Vraagprijs: € 399.000,= k.k.

Borchgrave 108:
Verzorgd apparte-
ment met twee 
slaapkamers, balkon 
en eigen parkeerp-
laats in de parkeer-
kelder gelegen op 
de eerste verdieping 
van het complex 
“Martinushof” in het 
centrum van Sint-
Oedenrode.
Woonopp. ca. 100 m2. Inhoud ca. 270 m3. 
Bouwjaar 2005.

Vraagprijs: € 255.000,= k.k.

Oranje Nassaulaan 51:
Zeer degelijk ge-
bouwde vrijstaande 
woning met loss-
taande garage op 
een mooie locatie, 
aan een woonerf, 
nabij het centrum 
van Sint-Oedenrode, 
sportvoorzieningen 
en diverse ontsluit-
ingswegen.
Perc.opp. 513 m2. Inhoud ca. 515 m3. Bouwjaar 1977.

Bieden vanaf € 350.000,= k.k.

Huizenverkoper opgelet!   
Door goede verkoopresultaten van de 
afgelopen maand blijft er voortdurend 
behoefte aan nieuw woningaanbod!

Makelaardij van de Laar:    
 
De sleutel tot een succesvolle verkoop 
voor een aantrekkelijke prijs!                                  
Bel voor een vrijblijvend verkoopadvies:  
0413-472118                 

Laan ten Rode 20:
Prachtige, geheel 
verbouwde, tweek-
apper met vier 
slaapkamers, carport, 
garage en � inke tuin 
met vrij uitzicht aan 
de achterzijde. Veel 
leefruimte beneden 
door de uitbouw en 
koppeling met de 
garage, zeer geschikt voor gezinnen. Bovendien zeer 
rustig gelegen aan de rand van de woonwijk.
Perc.opp. 380 m2. Inhoud ca. 610 m3. 
In 2005 geheel verbouwd.
Vraagprijs: € 399.000,= k.k.

Ollandseweg 18:
Authentieke 
vrijstaande 
woning met eigen 
oprit gelegen op 
een uniek perceel 
van 2.940 m2 nabij 
het centrum met 
exclusieve bebou-
wingsmogelijkheden. 
Ideale woning voor 
o.a. beroep aan huis en/of opslag, goed bereikbaar en 
gunstig gelegen nabij uitvalswegen richting de A50.
Perc.opp. 2.940 m2. Inhoud ca. 570 m3.

Vraagprijs: € 439.000,= k.k.

Hazelaarstraat 46:
Modern afgewerkte 
en uitgebouwde 
tussenwoning met 
drie slaapkamers, 
ruime open zolder 
en berging, gelegen 
op een ruim perceel 
in kerkdorp Boskant 
nabij sportvelden en 
natuurgebied.
Perc.opp. 227 m2. Inhoud ca. 340 m3. 
Bouwjaar 1963.

Vraagprijs: € 199.500,= k.k.

Koff eren 71 - 5492 BM Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-472118 - www.vdlaar.nl

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

Laptops uit basisscholen gesto-
len
In de afgelopen week zijn uit 
basisschool Kienehoef en basis-
school Eerschot laptops gestolen. 
In Eerschot gebeurde dat in de 
nacht van 23 op 24 september 
en bij basisschool Kienehoef in de 
nacht van 25 op 26 september.

Bij beide adressen werd een raam 
geforceerd. De politie vermoed 
dat het dezelfde daders zijn, maar 
heeft daar geen bewijs voor. 
Daarom hopen ze dat iemand iets 
gezien heeft. Heeft u iets gezien? 
Bel dan met de politie op nummer 
0900-8844

Picknickbank op auto
In de nacht van zondag op maan-
dag zijn enkele onverlaten creatief 
bezig geweest in de Marionet-
tenstraat in Sint-Oedenrode. Ze 
legden er twee picknickbanken 
op een viertal auto’s. Gelukkig le-
verde het geen schade op aan de 
voertuigen. 

“Now is the time”, 
nu is het moment om te gaan kopen

Het is geen geheim dat de afge-
lopen 4 jaren de financieringsmo-
gelijkheden door de overheid en 
de banken zijn ingeperkt, hierdoor 
denken veel mensen dat een wo-
ning kopen op dit moment niet 
meer haalbaar is voor hen.

Maar wij zien dat juist het tegen-
overgestelde van toepassing is, de 
rente is erg gunstig op dit moment 
en het prijspeil van de woningen 
is een stuk lager dan enkele jaren 
geleden waardoor de maandlasten 
en daarmee dus ook de financiële 
haalbaarheid vaak stukken beter is 
dan voor 2008.

Dat geldt niet alleen voor starters, 
maar ook de zo genoemde door-
stromers die bang zijn voor de 
restschuld, komen vaak tot de ont-

dekking dat het wel mogelijk is om 
een grotere woning te kopen. Niet 
alleen de overheid biedt mogelijk-
heden tegenwoordig maar ook bij 
de banken is er toch meer moge-
lijk dan vaak verwacht wordt. Er 
wordt nog altijd gekeken naar de 
individuele situatie, en juist dat 
biedt de ruimte.
Daarom zeggen wij “Now is is the 
Time” Het is nu is het moment om 
te kopen! Maak gebruik van het 
open huis om je zoektocht te star-
ten.

De Nederlandse bevolking krijgt weer meer 
vertrouwen in de huizenmarkt

De Nederlandse bevolking krijgt 
weer meer vertrouwen in de hui-
zenmarkt. De Eigen Huis Markt-
indicator stijgt in september voor 
de negende maand op rij. Met een 
stijging van waarde 70 naar 73 zit 
het sentiment onder Nederlandse 
huishoudens stevig in de lift.

Onzekerheid is er over de stijgen-
de werkloosheid en de dalende 
koopkracht van huishoudens. Die
blijven een serieuze bedreiging 
vormen voor een verdere groei. De 
ernstig verzwakte woningmarkt is
er dan ook nog lang niet bovenop, 
want pas als de marktindicator op 
100 punten staat is het consumen-
tenvertrouwen in evenwicht.

Bodem bereikt ….?

De combinatie van sterk gedaalde 
huizenprijzen en een lagere hy-
potheekrente zorgt ervoor dat 
veel woningen voor veel mensen 
beter betaalbaar zijn geworden. 
Huishoudens zijn in de afgelopen 
maand wel wat somberder ge-
worden over hun eigen financi-
ele situatie. Dat komt doordat het 
besteedbaar inkomen onder druk 
staat en de werkloosheid oploopt. 
Tevreden is men over de relatieve 
politieke rust en duidelijkheid over 
fiscale regels zoals de hypotheek-
renteaftrek. Koopstemming verbe-
tert, einde prijsdaling in zicht.

In september verwachtte nog 
maar 24 procent dat de omstan-
digheden voor het kopen van een 
woning het komende jaar verder 
zullen verslechteren, tegenover 
54 procent in januari van dit jaar. 
Daarbij is 63 procent van de on-
dervraagden van mening dat de 
huizenprijzen nu wel de bodem 
hebben bereikt. Dat is veel meer 
dan in januari van dit jaar, toen 

nog maar 27 procent die mening 
was toegedaan.

Kijkend naar de woningmarkt in 
Sint‐Oedenrode, kunnen we stel-
len dat de landelijke trend zich ook
in Rooi laat zien. Ook hier zijn de 
laatste weken aanzienlijk meer wo-
ningen verkocht dan de maanden
daarvoor. De looptijden van de te 
koop staande woningen lopen te-
rug en her en der komt het al voor
dat geïnteresseerde willen gaan 
kijken naar een woning en van de 
makelaar te horen krijgen dat de
woning reeds verkocht is.

Koninginnelaan 5  5491 HA Sint-Oedenrode  0413 – 472983 
info@vandenbergmakelaardij.nl  www.vandenbergmakelaardij.nl 

Schootsedijk 11 
 

Woonoppervlak 230 m2 
Inhoud 750 m3 

Perceeloppervlak 9.825 m2 
 

Vraagprijs €925.000,- k.k. 

Oranje Nassaulaan 265 
 

Woonoppervlak 310 m2  
Inhoud 940 m3 

Perceeloppervlak 1.269 m2 

 
Vraagprijs €679.000,- k.k. 

Brahmsstraat 24 
 

Woonoppervlak 183 m2 
Inhoud 690 m3 

Perceeloppervlak 429 m2 

 
Vraagprijs €549.000,- k.k. 

Espendonk 16 
 

Woonoppervlak 165 m2 
Inhoud 535 m3 

Perceeloppervlak 7.705 m2 

 
Vraagprijs €549.000,- k.k. 

Oranje Nassaulaan 92 
 

Woonoppervlak 210 m2 
Inhoud 795 m3 

Perceeloppervlak 567 m2 
 

Vraagprijs €499.000,- k.k. 

Molenveste 10 
 

 
Woonoppervlak 148 m2 

Inhoud 400m3  
 

Vraagprijs €447.500,- k.k. 

Kalmoes 17 
 

Woonoppervlak 150 m2 
Inhoud 535 m3 

Perceeloppervlak 478 m2 

 
Vraagprijs €447.500,- k.k. 

Verwestraat 36 
 

Woonoppervlak 105 m2 
Inhoud 350 m3 

Perceeloppervlak 660 m2 
 

Vraagprijs €300.000,- k.k. 

Rogge 6 
 

Woonoppervlak 140m2 
Inhoud 400 m3 

Perceeloppervlak 282 m2 
 

Vraagprijs €299.000,- k.k. 

Bernhardstraat 41 
 

Woonoppervlak 122 m2 
Inhoud 450 m3 

Perceeloppervlak 208 m2 
 

Vraagprijs €249.000,- k.k. 

Florisstraat 49 
 

Woonoppervlak 125 m2 
Inhoud 405 m3 

Perceeloppervlak 202 m2 
 

Vraagprijs €224.500,-  

Dille 3 
 

Woonoppervlak 108 m2 
Inhoud 320 m3 

Perceeloppervlak 143 m2 
 

Vraagprijs €222.500,- k.k. 

Ravelstraat 1 
 

Woonoppervlak 115 m2 
Inhoud 325 m3 

Perceeloppervlak 179 m2 
 

Vraagprijs €199.000,- k.k. 

Hoge Vonderstraat 2E 
 

Woonoppervlak 85 m2 
Inhoud 255 m3 

 
Koopsom €195.500,- k.k. 

(inl. 15% korting) 

Graaf Arnulfstraat 21 
 

Woonoppervlak 110 m2 
Inhoud 300 m3 

Perceeloppervlak 156 m2 
 

Vraagprijs €189.000,- k.k. 

Now is the Time!  

Facebook.com/vandenbergmakelaardij 
Twitter: @vdberg_makelaar 

Julianastraat 10 
 

 
Woonoppervlak 85 m2 

Inhoud 145 m3 
 

Vraagprijs € 124.000,- k.k. 

Een huis kopen, waarom nu?

Op welke moment had u het bes-
te een huis kunnen kopen? Een 
pasklaar antwoord is daar nu niet 
op te geven. Pas achteraf wordt 
duidelijk op welk moment u het 
beste de stap had moeten nemen 
om een (ander) huis te kopen. 
Wat we wel met zekerheid kun-
nen zeggen, is dat de hypotheek-
rente op een laag niveau staat. 

Dat de huizenprijzen inmiddels 
de afgelopen jaren met tiental-
len procenten zijn gezakt. Dat er 
veel aanbod op de markt is en u 
daarom iets te kiezen hebt. 

Het plafond waartegen een Na-
tionale Hypotheek Garantie kan 
worden verkregen en ook de hy-
potheekeisen worden de komen-
de jaren nog iets aangescherpt.  
Aan de andere kant vertoont de 
economie lichtpuntjes. Langzaam 
maar zeker komt het vertrouwen 
terug.  De afgelopen maanden 
zien we duidelijk dat de verkoop 

van huizen de weg naar boven is 
ingeslagen. 
De NVM open huizen dag is een 
mooi moment om u te oriënte-
ren op wat er te koop is. Bereid 
u vast voor en bepaal voor uzelf 
wat een huis u moet bieden en 
wat u niet bevalt aan een huis. 
Misschien bent u nog niet zover 
om de stap nu al te nemen om 
te kopen. Maar als u besluit dat  
het moment daar is, dan bent u 
tenminste voorbereid. Zet een cir-
kel om zaterdag 5 oktober in uw 
agenda, want we zien u graag op 
de Open Huizen dag. 

m a k e l a a r d i j  b v
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

AgendaGemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

Extra openbare raadsvergadering

De gemeenteraad van Sint-Oedenrode 
vergadert op donderdag 10 oktober a.s. 
De vergadering begint om 20.00 uur. Op 
de voorlopige agenda voor deze open-
bare vergadering komt het volgende 
onderwerp voor:

•  vaststelling bestemmingsplan  
‘Centrum’, heziening 2013

De voorlopige agenda en de daarbij be-
horende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage in het publieksplein van het 
gemeentehuis op werkdagen van  
09.00 - 12.30 uur.
De stukken zijn ook in te zien via  
www.sint-oedenrode.nl

N.B. Aansluitend aan deze vergadering 
vindt de vergadering van de Voorberei-
dingscommissie plaats.

Vergadering voorbereidingscommissie op 
donderdag 10 oktober
In de openbare vergadering van de Voor-
bereidingscommissie van donderdag 10 
oktober 2013 (aanvang 20.00 uur) komen 
de volgende onderwerpen aan de orde:

A. Voorstellen:
1.  Subsidieverordening gemeentelijke  

monumenten 2013
2.  Vaststelling 2e bestuursrapportage 

2013
3.  Programma dienstverlening 2014-2018
4.  Kaderstelling woningbouw Mater Lem-

menstraat/Baron Willem van Harenlaan
5. Begroting 2014 Omgevingsdienst

B. Ter bespreking: 
---

De Voorbereidingscommissie vergadert in 
de raadzaal van het gemeentehuis.  Voor-
afgaand aan de vergadering wordt tussen 

19.30 en 20.00 uur het zogeheten tech-
nisch beraad gehouden. Daarbij zijn de 
behandelende ambtenaren aanwezig om 
technische (concrete, feitelijke) vragen te 
beantwoorden. Ook het technisch beraad 
is openbaar.

Spreekrecht is mogelijk over alle geagen-
deerde onderwerpen. U wordt van harte 
uitgenodigd gebruik te maken van het 
spreekrecht. U dient dit ten minste 24 uur 
voor aanvang van de desbetreffende ver-
gadering kenbaar te maken bij de griffier; 
telefonisch (0413) 481257 of per e-mail: 
griffie@sint-oedenrode.nl 

De voorlopige agenda en de daarbij be-
horende stukken liggen voor iedereen ter 
inzage op werkdagen vanaf aanstaande 
vrijdag van 09.00 - 12.30 uur, maar zijn 
ook te raadplegen op de website van de 
gemeente.

Bekendmaking

Voorbereidingsbesluit bestemming Wonen in 
bestemmingsplan Buitengebied Sint-Oedenrode

Burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode maken ingevolge artikel 3.7 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend, 
dat de gemeenteraad van Sint-Oedenrode 
op 26 september 2013 heeft besloten een 
voorbereidingsbesluit vast te stellen in-
houdende:

te verklaren dat een herziening van het 
bestemmingsplan Buitengebied Sint- 
Oedenrode wordt voorbereid voor het ge-
bied zoals aangegeven op de bijgevoegde 
gewaarmerkte kaart, voor zover het betreft 
de in het bestemmingsplan Buitengebied 
Sint-Oedenrode (vastgesteld op 15 maart 
2012) opgenomen bestemmingen Wonen, 
met uitzondering van de bestemmingen 
"Wonen" met specifieke aanduiding ’maxi-
male inhoud (m3)’;
dat de aanhoudingsplicht als gevolg van 
dit voorbereidingsbesluit kan worden 
doorbroken voor ontwikkelingen die in 
overeenstemming zijn met de regels van 
artikel 20 (bestemming “Wonen”) van het 
op 15 maart 2012 vastgestelde bestem-
mingsplan Buitengebied Sint-Oedenrode 
met uitzondering van artikel 20.2.2, lid c.;
te bepalen dat de  inhoud van het hoofd-
gebouw op gronden met de bestemming 
“Wonen” niet meer mag bedragen dan 600 
m3;

te bepalen dat het voorbereidingsbesluit  
op 3 oktober 2013 in werking treedt;
dat het voorbereidingsbesluit als bedoeld 
onder 1. dat langs elektronische weg is 
vastgelegd als: NL.IMRO.0846.VB2013BUI-
03WONEN-vg01 in die vorm vast te stellen 
en ter beschikking te stellen op het web-
adres www.ruimtelijkeplannen.nl 

Het voorbereidingsbesluit ligt met ingang 
van donderdag 3 oktober 2013 voor een 
ieder ter inzage in het gemeentehuis,  
Burgemeester Wernerplein 1 te Sint- 
Oedenrode.
Met ingang van donderdag 3 oktober 2013 
treedt het voorbereidingsbesluit in wer-
king. 

Tegen het voorbereidingsbesluit is geen 
bezwaar of beroep mogelijk.

U kunt het voorbereidingsbesluit ook vin-
den op de gemeentelijke website www.
sint-oedenrode.nl onder: informatie - in-
woners - bestemmingsplannen - voorbe-
reidingsbesluit Wonen. Daarnaast kunt u 
het voorbereidingsbesluit vinden op de 
website www.ruimtelijkeplannen.nl met 
de codering NL.IMRO.0846.VB2013BUI-
03WONEN-vg01

Bekendmaking

Voorbereidingsbesluit Vresselseweg 6 
te Sint-Oedenrode

Burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode maken ingevolge artikel 3.7 van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de 
gemeenteraad van Sint-Oedenrode op 26 
september 2013 heeft besloten een voor-
bereidingsbesluit vast te stellen voor het 
gebied aan de Vresselseweg 6, kadastraal 
bekend gemeente Sint-Oedenrode, sectie L, 
nummer 417 een en ander zoals aangege-
ven op de bij dit besluit behorende en als 
zodanig gewaarmerkte kaart. Voor de loca-
tie wordt een herziening van het bestem-
mingsplan voorbereid. Het voorbereidings-
besluit wordt genomen om te voorkomen 
dat ter plekke ongewenste ontwikkelingen 
plaatsvinden. 

Het voorbereidingsbesluit ligt met ingang 
van woensdag 2 oktober 2013 voor een ie-
der ter inzage in het gemeentehuis, Burge-
meester Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode.
Met ingang van woensdag 2 oktober 2013 
treedt het voorbereidingsbesluit in werking. 

Tegen het voorbereidingsbesluit is geen be-
zwaar of beroep mogelijk.

U kunt het voorbereidingsbesluit ook vin-
den op de gemeentelijke website www.sint-
oedenrode.nl onder: informatie - inwoners 
- bestemmingsplannen - voorbereidingsbe-
sluit Vresselseweg 6. Daarnaast kunt u het 
voorbereidingsbesluit vinden op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl met de codering 
NL.IMRO.0846.VB2013BUI01VRWEG6-vg01

Nieuwe ronde Sjors Sportief: SCHRIJF JE IN!
Flyer Sjors Sportief voor de leerlingen 
van groep 1 tot en met 8.
Alle basisschoolleerlingen van groep 1 
tot en met 8 ontvangen deze week de 
flyer van Sjors Sportief via hun school. 
De Rooise kinderen van deze groepen 
die onderwijs buiten de gemeente vol-
gen, ontvangen het boekje per post op 
hun huisadres. 

Inschrijven
Vanaf woensdag 2 oktober om 13.00 uur 
kunnen al deze leerlingen zich inschrij-
ven voor één of meerdere kennisma-
kingscursussen via de website van Sjors 
Sportief: www.sint-oedenrode.nl/sjors-
sportief. Lukt het je niet om dit op 2 ok-

tober te doen, geen pro-
bleem. Je kunt dit ook 
later doen als je maar 
inschrijft voordat de eer-
ste lessen gaan starten! 
De sportlessen worden georganiseerd 
in de periode direct na de herfstvakantie 
tot en met juni 2014. Heb je nog geen 
profiel aangemaakt? Doe dit dan alvast 
via de website 
www.sint-oedenrode.nl/sjorssportief 

Geen flyer ontvangen?
Heb je geen flyer ontvangen? Ga er dan 
snel eentje halen in het gemeentehuis, 
zwembad De Neul, bibliotheek of cultu-
reel centrum Mariëndael. 

Inzameling grof snoeiafval

Op zaterdag 5 oktober wordt grof snoei-
afval opgehaald.

Bebouwde kom
Bewoners van alle bebouwde kommen 
kunnen hun snoeiafval, volgens de re-
gels, aan de straat leggen (07.30 uur), 
zonder zich aan te melden.

Buitengebied
Voor de bewoners uit het buitengebied 

geldt hetzelfde, mits aangemeld vóór 
donderdag 3 oktober.

Snoeiafval, zonder zand, gras en schof-
felvuil, kunt u ook gratis kwijt op onze 
milieustraat. Het snoeiafval moet in een 
personenauto of op een aanhangwagen 
zonder bedrijfsnaam worden aangebo-
den met een maximum van 2 m³.

Inzameling oud papier week 40

Donderdag 3 oktober
•  KVO Nijnsel; papiercontainer aan de ach-

terzijde van de Beckart vanaf 07.00 uur;
•  Buurtvereniging Vressel; container de hele 

dag op parkeerplaats t.o. de Vresselse Hut;

Vrijdag 4 oktober
•  Buurtvereniging Vressel; container 

tot 16.00 uur op parkeerplaats t.o. de 
Vresselse Hut;

Zaterdag 5 oktober
•  Ouderraad basisschool Dommelrode; 

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

•  Ouderraad van basisschool De 
Sprongh; container tegenover speel-
tuin van 10.00 tot 12.00 uur.

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercontai-

ner tegenover Ollandseweg 98 van maan-
dag t/m zaterdag. Tijdens de zomertijd 
van 08.00 tot 20.00 uur en tijdens de win-
tertijd van 08.00 uur tot 17.00 uur;

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

Verleende standplaatsvergunningen 
•  Aan de heer S. Singh voor het innemen 

van een standplaats op de weekmarkt 
voor het verkopen van dameskleding.

•  Aan de heer F.C.C. Humble voor het 
innemen van een standplaats op za-
terdag van 12.00 uur tot 20.00 uur op 
het Ritaplein te Boskant voor het ver-
kopen van friet en snacks.

Hierop is procedure 1 van toepassing (zie 
procedurekader).

Meldingen
Verloren en Gevonden Voorwerpen

Verloren voorwerpen
• Zwarte herenportemonnee met pasjes
• Donker bruine damesbril op sterkte
• Zwart/Grijs notebook Samsung
• Zwarte Mobiel HTC

Gevonden voorwerpen
• Makro-pas   

Fieke Barten

Een rijke cultuur…
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Evenementen

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
Vogelenzang 16 5492 TP 10-09-2013 Bouwen stal en uitbreiden loods
Plan Scheejen/ ------ 17-09-2013 Kappen bomen ten behoeve van
Berkenloop; perceel   omleggen waterloop
M457 en M543  
Berkstraat 26 5492 EB 21-09-2013 Kappen 1 boom
Schijndelseweg 46 5491 TB 20-09-2013 Bouwen veranda
Lieshoutseweg 64 5491 RR 30-08-2013 Kappen 20 bomen

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

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Hoge Vonderstraat 43 5492 CH 17-09-2013 Realiseren dakopbouw
Hoge Vonderstraat 45 5492 CH 17-09-2013 Plaatsen dakopbouw
Laageind 7 5491 XH 19-09-2013 Splitsen woonboerderij
Donte 3 5491 RK 25-09-2013 Omgevingsvergunning beperkte
   milieutoets voor een varkens- en  
   rundveehouderij
Weievenseweg 42 5491 RG 24-09-2013 Aanleggen inrit + plaatsen poort
Jenne Akkers 8 5491 VA 24-09-2013 Realiseren bed-and breakfast/
   recreatie- woning in bijgebouw
Dreef 3 5491 SX 25-09-2013 Gewijzigd uitvoeren jongveestal/        
   machineberging
Lieshoutseweg 64 5491 RR 25-09-2013 Herbouwen woonhuis
Hertog Hendrikstraat 1a 5492 BA 27-09-2013 renoveren gevel bedrijfspand
Vresselseweg 12 5491 PC 30-09-2013 Uitbreiden woning
Jonker de  ------ 30-09-2013 Kappen 1 krulwilg
Jegerstraat thv 16 
Esdoornstraat thv  ------ 30-09-2013 Kappen 1 eik
ingang sportpark 

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode  Omschrijving
Spierkesweg 22 5491 RJ  Uitbreiden varkenshouderij; 2e fase  
   activiteit bouwen
Rijtvenweg 8a 5491 PJ  Realiseren huisvestingsgebouw en  
   12 woonunits

Hierop is procedure 3 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 20 
oktober 2011 ter inzage.

Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting Postcode  Omschrijving
Donte 3 5491 RK  Het veranderen van een varkens- en  
   rundveehouderij

Bovengenoemde meldingen liggen gedurende twee weken ter inzage.

Verleende exploitatievergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Lindendijk 5 5491 GA 26-09-2013 Gewijzigde exploitatievergunning.

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Vergunningen

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van  24 september tot en 
met 30 september 2014 zijn de volgende 
aanvragen bij de gemeente ingekomen:
•  Van de heer R. van Heybeek voor het 

houden van circusvoorstellingen van 
13 tot en met 17 november 2013 op 
het evenemententerrein in sportpark de 
Neul te Sint-Oedenrode.

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
•  Aan Seniorenraad Sint-Oedenrode voor 

het houden van de Nationale Ouderen-
dag op 4 oktober 2013 op het terrein 
van sportpark Rhode, Odendael en in het 
centrum van Sint-Oedenrode.

Melding vergunningsvrije evenementen
•  Van de Odaschool voor het houden van 

een sponsorloop op 2 oktober 2013 
rondom het schoolgebouw aan de Laan 
ten Bogaerde 7 te Sint-Oedenrode.

Melding meerjarenvergunning
•  Van Grand-Café de Vriendschap voor het 

houden van diverse activiteiten tijdens 
de kermis in Boskant in een tent beho-
rende bij de inrichting van 19 tot en met 
21 oktober 2013.

Politieke avond 
met Wim Daniëls

Komt u ook dinsdag 8 oktober?
Het is zo maart 2014. 

Dat wordt een belangrijke maand, 
want dan zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. 

Wie dan de raadsleden worden? Dat bepaalt u!

U bent van harte welkom op de politieke avond, 
ook als u gewoon eens wilt weten hoe dat nu zit met die politiek. 

Wie weet, schuilt er in u een nieuw raadslid!

Tijdens deze avond zal er een humoristische voordracht zijn 
door Wim Daniëls. 

Gevolgd door zittende raadsleden 
die meer vertellen over hun rol in de lokale politiek. 

De avond sluiten we af met een politieke markt. 

U bent van harte uitgenodigd 
op 8 oktober van 20.00 tot 22.00 uur 

in de raadszaal van het gemeentehuis (vrije toegang).

Kijk voor meer informatie op www.sint-oedenrode.nl
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01-10     
Overleg parochiebestuur                                                                           
20.00-22.00 uur

02-10     
Bezinningsdag dekenaat in Konings-
hoeven
09.00-18.00 uur

04-10     
Viering Odendael  10.00-11.00 uur
Rondbrengen ziekencommunie                                                             
10.00-12.00 uur

05-10     
Vormselvoorbereidingsdag                                                                      
09.00-16.00 uur

07-10    
Biddende Moeders, parochiezaal 
Nijnsel  13.30-14.15 uur

08-10     
Bijeenkomst parochiebestuur                                                                 
20.00-22.30 uur
Bezinningsavond heiligen 
Oda-parochie, parochiezaal Nijnsel   
20.00-21.30 uur
Heilige Genoveva

09-10     
Evaluatie Vormseldag 20.00-21.30 uur

10-10    
Ziekenbezoekgroep Martinus-
Centrum 13.30-15.00 uur

Wij worden geen christen uit eigen beweging. Het geloof 
is bovenal een geschenk van God. Een geschenk dat ons in 
en door de Kerk wordt gegeven.
Paus Franciscus

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

genda

Voorbereiding om op weg te gaan 
naar Lourdes
Deze week begint alweer de 
Oktobermaand en die heet van 
oudsher de Rozenkransmaand. 
En als we rozenkrans zeggen dan 
denken we aan Maria.
We zitten nog steeds in het Jaar 
van Geloof. 

Onze Bisschop roept ons op om 
met velen uit ons bisdom op be-
devaart te gaan naar Lourdes. We 
willen ons bij deze oproep aanslui-
ten. Het plan ligt er dat wij met 
velen naar Lourdes gaan in 2014 
van 26 april t/m 3 mei. We zul-
len ontdekken dat Lourdes, ‘een 
poort van geloof’, is. Misschien 
bent u er vele malen geweest of 
misschien nog nooit. Het is goed 
om op bezoek te gaan bij Maria, 
als pelgrim. U vindt elders op deze 
pagina een oproep om naar de in-
formatieavonden te komen, die op 
vijf  plaatsen in onze parochie ge-
geven gaan worden in de maand 
oktober. We laten u Lourdes zien 
en we vertellen erover.

Lourdes ligt in Zuid-Frankrijk aan 
de voet van de Pyreneeën. Een 
dorpje van niets, maar in kleine 
plaatsen gebeuren altijd grote din-
gen. God laat zich altijd kennen in 
het kleine. Zo is Jezus geboren in 
Bethlehem, een plaatsje van niets; 
Is broeder Roger Schutz met zijn 
kloostergemeenschap begonnen in 
een dorpje van niets, in Taizé.
Wat gebeurde er te Lourdes in 
1858?
Met een klein meisje, Bernadette, 
gaat God aan het werk. We mogen 
ons laten leiden door het verhaal 
Bernadette: wat zij ‘gezien en ge-
hoord’ heeft. Alles wat er gebeur-
de tussen 11 februari en 16 juli van 
dat jaar heeft zij meerdere malen 
verteld. 18 keer heeft zij contact 
gehad met Maria, de moeder van 
Jezus. Ze heeft al haar ervaringen 
minstens zeven keer moeten op-
schrijven. Diepgaand en deskundig 
zijn haar ‘belevenissen’ onderzocht 

en bestudeerd door verschillende 
theologen en mariologen. Na vier 
jaar onderzoek verklaart de bis-
schop van Tarbes, tot welk bis-
dom Lourdes behoort, op 18 ja-
nuari 1862: “Wij oordelen dat de 
Onbevlekte Maagd, Moeder van 
God, werkelijk is verschenen aan 
Bernadette Soubirous…. Dat deze 
verschijning alle trekken draagt 
van echtheid en dat de gelovigen 
haar voor echt mogen houden”. 
Aanvankelijk kwamen er gelovigen 
in kleine groepen naar Lourdes om 
er bij de grot waar de gebeurtenis-
sen hebben plaats gevonden, te 
bidden.
Nu komen er jaarlijks meer dan vijf 
miljoen pelgrims. Het is een van de 
grootste bedevaartplaatsen van de 
Katholieke Kerk. Op het heiligdom 
is ook een grote boekwinkel (ook 
in onze taal) waar men foto’s en 
boeken kan bekijken en kopen die 
ons alles vertellen over de geschie-
denis van Lourdes. In februari van 
dit jaar mocht ik rond 11 februari 
met een kleine groep op bedevaart 
gaan naar Lourdes, waar ik mijn 
jubileumjaar van 40 jaar priester 
zijn mocht beginnen en daarom 
hoofdcelebrant mocht zijn aan het 
altaar dat in de grot is gebouwd, 
waar zich alles heeft afgespeeld. 
Wie Bernadette is en over wat er 
zich allemaal heeft afgespeeld kom 
ik een volgende keer terug.

Pastor P. Rens pr.  

ALPHA-CURSUS
Aanstaande woensdagavond 2 
oktober is de 2e avond van de Alp-
ha-cursus. Die wordt gehouden in 
de parochiezaal aan het Mgr. Bek-
kersplein.
Er zijn een 10-tal deelnemers. Als 
u nog wilt aansluiten, dan kan dit 
nu nog.
Er is nog plaats. De avond is van 
18.30 u tot 21.30 u. Welkom!

Team van de Alphacursus. 

Unieke Lourdesreis krijgt steeds 
meer gestalte

Al enige tijd geleden hebben we 
aangekondigd dat er van 26 april 
tot 3 mei 2014 een bijzondere 
Lourdes-reis op het programma 
staat. Het bijzondere van deze reis 
is dat er mensen deelnemen van 
de diverse parochies die ons bis-
dom Den Bosch rijk is. Ze trekken 
die week samen op, begeleid door 
diverse geestelijken uit de genoem-
de parochies, heel vertrouwd dus. 
Voornamelijk gelovigen uit Oost-
Brabant, mensen van ‘houdoe’ en 
die zijn grootgebracht met de liefde 
voor moeder Maria. In, met name, 
de meimaand lopen ze de deur plat 
in Handel, Ommel, Oirschot, Meer-
veldhoven en nog op veel andere 
plaatsen. Lourdes is toch net weer 
iets anders, een bedevaartsoord dat 
nog steeds een ongekende popu-
lariteit geniet. Het geloof mag dan 
naar men zegt teruglopen maar dat 
idee zit dan meer tussen de oren. In 
Lourdes tref je gelovigen uit de hele 
wereld; de ‘jetset’ van het katholie-
ke geloof die zich al vanaf 1879, het 
sterfjaar van de inmiddels befaamde 
molenaarsdochter, laat inspireren 
door de ontmoeting van Maria en 
Bernadette Soubirous aan de voet 
van de Pyreneeën. Men ontvangt er 
kracht en veel mensen komen dan 
ook bemoedigd terug, voelen dat er 
Iemand is die een stoel aanreikt als 
het levenspad even onbegaanbaar 
lijkt.
Inmiddels is er een comité gevormd 
vanuit de H.Oda-parochie dat zich 
mede gaat inzetten om deze reis 
tot een groot succes te maken. Dat 
betekent belangstellenden wegwijs 
maken, ervoor zorgen dat er goede 
communicatie is en uiteindelijk de 
reizigers met een gerust hart kun-
nen vertrekken, weten waar ze aan 
toe zijn. Je kunt aan veel activiteiten 
in Lourdes deelnemen die allemaal 
al zijn georganiseerd maar er is ook 

gelegenheid om zelf zaken te on-
dernemen. En ook daar is in Lour-
des voldoende gelegenheid voor.
Daarom ligt het ook voor de hand 
dat er in oktober een aantal voor-
lichtingsavonden wordt gehouden 
voor mensen die interesse hebben, 
willen weten wat er allemaal wordt 
georganiseerd. En niet onbelangrijk 
natuurlijk, hoe kom je er en wat zijn 
de kosten!

Onderstaand vindt u een schema 
van deze avonden bij u in de buurt:

Breng gerust iemand mee; iedereen 
is van harte welkom en u hoeft zich 
niet vooraf aan te melden.
Pastor Rens en pater Pushpa en le-
den van het comité zijn aanwezig. 
Achter in de kerken ligt een folder 
waarin het programma in grote lij-
nen staat vermeld. Ook komen daar 
binnenkort folders te liggen waarop 
namen en telefoonnummers staan 
van mensen die u kunt bellen. Van-
zelfsprekend verschijnen ook op de 
website regelmatig berichten over 
deze unieke reis.
Ook hebben we een e-mail-adres 
geopend waar u met al uw vragen 
terecht kunt: 
met.oda.naar.lourdes@gmail.com. 
We zien u graag ‘ergens in okto-
ber’! We beginnen deze avonden 
natuurlijk met een gebed want ok-
tober is ten slotte ook nog steeds 
een Mariamaand. Welke maand 
niet eigenlijk?

6 Oktober: TV-Mis
Bijzonder geloofsgesprek

Komende 
zondag, 6 ok-
tober, wordt 
de eucharistie- 
viering vanuit 
de St.Martinus 
kerk weer recht-

streeks uitgezonden door KRO/
RKK op Ned. 2. De viering en 
het voorafgaande geloofsge-
sprek staan in het teken van de 
oktobermaand als wereldmissie-
maand en Mariamaand. De uit 
Sint-Oedenrode afkomstige zuster 
Emmanuela en pater Pushpa Raj 
zullen in het geloofsgesprek met 
Leo Fijen spreken over wat het 
betekent om vandaag missionaris 

te zijn. Zuster Emmanuela ver-
trok vanuit Rooi, via Den Bosch, 
naar Tanzania terwijl pater Pushpa 
vanuit India naar onze streken is 
getrokken om hier als missiona-
ris werkzaam te zijn. Een boeiend 
geloofsgesprek, opgenomen op 
een fraaie locatie: ‘De Kolk’ in 
Sint-Oedenrode. Vele jaren was 
dit zo bekende huis  een kloos-
ter van de orde waartoe zuster 
Emmanuela behoort: de Barm-
hartige Zusters van de H. Carolus 
Borromeus. 

Eucharistieviering 
Niet alleen het geloofsgesprek is 
bijzonder, ook de eucharistievie-
ring krijgt een speciaal tintje. De 

gezamenlijke koren staan weer 
garant voor mooie koorzang, dit-
maal onder aanvoering van het 
kerkkoor van Olland. Daarnaast 
is een deputatie aanwezig van 
klompenmakers. Komende vrij-
dag, 4 oktober, vindt in De Beurs 
in Sint-Oedenrode de 86e klom-
penmakerscontactdag plaats. De 
klompenmakers zijn zondag in de 
viering present en zullen achter 
het vaandel van het Sint-Jacobus-

klompenmakersgilde de kerk bin-
nentrekken.

Volg het live
Van harte bent u allen uitgeno-
digd om de eucharistie mee te 
vieren. Aanvang is om 10.30 uur. 
We hopen dat velen met ons de 
eucharistie meevieren. Zowel het 
geloofsgesprek als de viering zijn 
terug te zien via de website: 
www.rkk.nl of via uitzending gemist. 

Dinsdag 8 oktober 
Olland/Boskant De Loper Olland  
20.00 uur

Woensdag 9 oktober Breugel 
Breugel Den Bauw   
20.00 uur

Woensdag 16 oktober 
Eerschot/Centrum 
Parochiecentrum Eerschot 
20.00 uur

Woensdag 23 oktober 
Nijnsel Parochiezaal   
20.00 uur

Woensdag 30 oktober Son 
Dagkapel Petrus’ Banden 
20.00 uur.
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Heilige Odabeeld Odendael gerestaureerd

Sint-Oedenrode staat anno 2013 
in het teken van het jaar van de 
Heilige Oda. Aan deze van oor-
sprong Engelse Prinses dankt ons 
mooie dorp haar naam. Oda’s 
naam werd eertijds ook verbon-
den aan het alom bekende zorg-
centrum “Odendael”. Ter herden-
king van deze verbintenis prijkt 
in een van Odendaels tuinen een 

van oudsher bestaand beeld van 
de Heilige Oda. 

Zondag 29 september bestond 
Odendael 38 jaar. Naar aanleiding 
hiervan hebben de Vrienden van 
Odendael het zwaar beschadigde 
beeld laten restaureren door de 
Zaltbommelse kunstenares Nanda 
van Alebeek. Afgelopen zondag 

werd het resultaat getoond na de 
mis in het zorgcentrum. Teneinde 
meer bekendheid te geven aan de 
Heilige Oda hebben de Vrienden 
van Odendael ook een plaquette 
laten graveren waarop in kort be-
stek de geschiedenis van haar is te 
lezen. Ook deze werd zondag ge-
presenteerd.

Oktober – Rozenkransmaand
Naast de meimaand is ook ok-
tober toegewijd aan de Moeder 
Gods Maria. In oktober worden 
we uitgenodigd om ons aan te 
sluiten bij het rozenkransgebed. 
Ook in onze parochie willen we 
ons graag aansluiten bij dit we-
reldwijde gebed.

In Son en Breugel wordt rozen-
krans gebeden op de volgende 
uren:
-maandag en woensdag om 19.10 

uur (voorafgaande aan de avond-
mis in de St. Petruskerk)
-zaterdag om 19.00 uur in de Ma-
riakapel aan de Beverlaan.

In Sint-Oedenrode wordt de ro-
zenkrans gebeden:
-dinsdag om 19.00 uur in de dag-
kapel (stilteruimte) van Odendael.
-donderdag om 8.45 uur in de St. 
Martinuskerk. Vanaf 8.30 uur staat 
het Allerheiligste uitgesteld voor 
stille aanbidding.

Sint Genoveva-kerk, Breugel

Zaterdag 5 oktober
18.30 uur: Eucharistieviering in Son                                                                                  
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)                                                            

Zondag 6 oktober
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor, Kinder-
woorddienst.
intentie: Ad Versantvoort, Miny van 
de Ven-Winkelman, Nelly Vlemmix-
Versantvoort, Digna Versantvoort-
Merks, overleden familieleden Foo-
len-Vos, Han Verhagen, Miet van 
Kemenade, Mies Merks-van de Rijt, 
ouders van Kuyk-van Hastenberg en 
zonen Jan en Johan, Gijs Doesburg, 
om zegen over onze parochie

Zaterdag 12 oktober
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)
intentie: Peter Kersten, Mieke Swin-
kels-Rooijackers, Lies van Wanrooij-
Maas, Wim der Kinderen, om zegen 
over onze parochie
 
De Goede Herder
Zaterdag 5 oktober 
geen eucharistieviering i.v.m. tv uit-
zending..
Zondag 6 oktober 14.00u. 
Doop van Charlotte Wielens

H. Martinus Olland

Zaterdag 5 oktober  
Geen eucharistie.

Odendael
Vrijdag 4 oktober; 
1e vrijdag van de maand, Eucharis-
tieviering met Odendael koor.
Zondag 6 oktober; 10.00 uur
Woord en communieviering Rita-
koor:
Intentie overleden mevr. Visser, 
mevr. Oppers – Schepens, Gilia Strij-
bosch – van Dijk, Dien Strijbosch 
– Meulensteen, Ben Verhagen, Jan 
Sanders, Sjaan Bekkers – van Duijn-
hoven, Toon Bekkers namens Rita-
koor.

Martinuskerk 

Zondag 6 oktober 
10.30 uur: T.V. Mis met het kerkkoor 
van Olland m.m.v. andere koren.
Intenties: Thijs en Dina Merks-van 
den Berg, Agnes en Leon Verwilg-
hen-van der Wielen, Leonie van der 
Poel-Peeters, Mies van der Ham-
Wicherink, Marie Louise Timmer-
mans-van de Pas, Gerard Voets, 
Drika Donkers-van Heeswijk, Theo 

en Jaan Ketelaars-van Kaathoven, 
Piet Verhagen, Ton van Boxtel, 
Martien Kaskens, Antoon en Ma-
rietje Hendriks-van Gestel, Theo 
van Bokhoven, Fam. Donker-van 
der Loo, Door Blom-van Dijk, Toos 
Timmermans-van den Broek, Wim 
Westdorp, Cor van den Hoogen, 
Piet van den Donk, Wim Aben, Joop 
de Ruijter, Jans van de Meerakker.

Maandag 9.00u. Eucharistie.

Dinsdag 9.00u. Eucharistie.

Woensdag  9.00u. Eucharistie. 

Donderdag 9.00u. Eucharistie. 
13.30u. Verg. ziekenwerkgroep
Vrijdag  9.00u. Eucharistie. 
Parochiecentrum, tel. 476455.  
E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl

Sint Petrus’  Banden-kerk, Son

Zaterdag 5 oktober
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz)
intentie: Pim Prinsen

Zondag 6 oktober
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Sons Parochiekoor
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz)
intenties: Toon en Drika van Lies-
hout-Raaymakers, Jan van Gorp, 
Mariet van Lieshout-Verkuijlen, Lie-
ke Braam-van Dieren.

Maandag 7 oktober
19.30 uur: Eucharistieviering

Woensdag 8 oktober
19.30 uur: Eucharistieviering

Protestantse Kerk Knoptoren
 
Zondag 6 oktober, 
10.00 uur, Predikant Ds. Bas Stigter

Sint Antonius Nijnsel

Zondag 6 oktober.  
Geen viering  i.v.m TV mis in de 
Martinuskerk centrum,
Om 12.30u doop van Lucas 
Liebregts.  

Parochie H.Rita Boskant

Zaterdag 5 oktober is er geen Eu-
charistieviering.
Maandag 7 oktober van 10.30 tot 
11.30:
Spreekuur in de Sacristie.

Kerkberichten

MooiRooi en TV Meierij samen op 
de markt

Vorige week werd de samenwer-
king tussen TV Meierij en MooiRooi 
beklonken. Vanuit de gemeenschap 
waren de reacties louter positief. 
Dat viel ook te merken op de markt, 
afgelopen vrijdagochtend. Daar 
stond een delegatie van TV Meierij 
en MooiRooi om te vertellen over 
de coöperatie, maar vooral ook om 

de Layar app uit te leggen. Met de 
Layar app komen films tot leven in 
DeMooiRooiKrant. Dus ziet u het 
Layar logo bij een artikel? Down-
load dan de app op uw smartpho-
ne, scan de hele pagina in en voilà, 
het filmpje verschijnt op uw tele-
foon. Natuurlijk kunt u de films ook 
terugkijken op www.tvmeierij.nl 

College Venray op bezoek in Rooi

Oda schept band tussen Venray en Sint-Oedenrode

Voor dat de Heilige Oda naar Sint-
Oedenrode kwam, woonde ze in 
Venray. Uiteraard schept dat een 
bijzondere band. Die werd giste-
renmiddag nogmaals aangehaald 
toen het college van het Limburg-
se dorp een bezoek bracht aan 
Rooi. Uiteraard werd de Odakapel 
niet overgeslagen.

In de Heilige Martinuskerk heette 
Pastoor Vincent Blom met een 
flinke delegatie de Limburgers wel-
kom. Blom: “In voorbereiding op 
het Odajaar zijn we ook al eens bij 
de parochie van Venray op bezoek 
geweest. In Venray heeft Oda dui-
delijk haar sporen achter gelaten. 
Er is een Odapark, een Odahar-
monie en een Odaschool. We zijn 
blij dat het college van Venray 
vandaag naar Rooi is gekomen om 
Oda van dichtbij te zien. Op 24 no-

vember komt ook de parochie van 
Venray naar Sint-Oedenrode. Dan 
zullen we een Odarelikwie aan hen 
overhandigen.”

Blom vertelde ook nog over het bij-
zondere schoolproject wat de Oda-
commissie heeft gerealiseerd. Deze 

week overhandigt André van de 
Warenburg namens de commissie 
het lespakket aan de verschillende 
scholen. De kinderen zullen leren 
wie Oda nu eigenlijk was en hoe 
haar leven er uit zag. Ook de pa-
rochie van Venray heeft inmiddels 
interesse getoond in het project.

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service
Supersnel glasherstel!
Nu 6% btw op arbeid

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 
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ACTION DER WOCHE! ACTION DER WOCHE!
VON SONNTAG 22. BIS SAMSTAG 28. SEPTEMBER 2013

SEMAINE D’ACTION! SEMAINE D’ACTION!
VALABLE À PARTIR DU SAMEDI XX SEPTEMBRE AU VENDREDI XX SEPTEMBRE, 2013

SEMAINE D’ACTION! SEMAINE D’ACTION!
VALABLE À PARTIR DU JEUDI XX SEPTEMBRE AU MERCREDI XX SEPTEMBRE, 2013
WEEKACTIE! WEEKACTIE!
VAN DONDERDAG 26 SEPTEMBER T/M WOENSDAG 2 OKTOBER 2013

WEEKACTIE! WEEKACTIE!
VAN ZONDAG 29 SEPTEMBER T/M ZATERDAG 5 OKTOBER 2013

ZONDER U GEEN ACTION. BEDANKT!

SPEEL ONLINE DE 

ACTION GAME
 
 
 

KIJK OP WWW.ACTION.NL

N TIONCTCTIOC NCTION

AAACKIJK OP WWWWWW AAAKIJ

AAAAAAACAAAAACACCCAAA

AA

EN MAAK 
KANS OP 
MOOIE 
PRIJZEN!

MEGA BLOKS
BOUW
STENEN
jongens of meisjes 
uitvoering in handige 
bewaarton

UNIVERSELE 300MBPS 
WIFI
VERSTERKER
vergroot het bereik van 
een draadloos netwerk
eenvoudige installatie 
en past in elk 
stopcontact
zwart of wit

DAMES/HEREN
POLS
HORLOGE
grote keuze modellen
top kwaliteit uurwerk

OMO
WAS
POEDER
wit of gekleurd
6,2 kilogram

TRENDY
TEXTIEL
GAREN
in diverse 
mode kleuren 
beschikbaar
450 gram

OMO
VLOEIBAAR
WASMIDDEL
kleur
5 liter
66 wasbeurten

MOLTON
HOES
LAKEN
90x200 cm

90x220 cm 3.99
140x200 cm 4.69
180x200 cm 5.95
180x220 cm 6.49

ONYX
MAKE-UP
REINIGINGSDOEKJES
verwijdert make-up op
snelle en grondige wijze

PANTY OF
THERMO
LEGGING
maten S-XXXL

DIFFUSER
LUCHT
VERFRISSER
geurolie met 
bamboestokjes
100 ml

IMPULS
BOEDDHA
FONTEIN
diverse uitvoeringen
hoogte 17 cm

SCHOONLOOP
DEUR
MAT
diverse kleuren
40x60 cm

60x80 cm 

3.99

BAGGY
DAMES
BROEK
diverse prints
maten XS-XL

PET’S UNLIMITED
KIPPENBORST
FILET
krokante 
hondensnacks
170 gram

7.99

0.44

2.19

0.99

3.79

5.99

12.95

3.98

2.19 9.95

9.99

1.993.79

1.79

MODETREND!

DIERENDAG! SINT TIP!

90 WASBEURTEN

DE HOBBY TREND VAN 2013!
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Nieuw in Sint-Oedenrode: Helen Derksen Integrale Massagetherapie

Luisteren met de handen, 
naar wat het lichaam nodig heeft

Gemasseerd worden door Helen 
betekent voor mij “stapje voor 
stapje thuiskomen bij mezelf”. 
Dit zegt iets over haar stijl: ik kan 
mijn verhaal doen en Helen luis-
tert. Met volle aandacht en zon-
der oordeel. Het effect op mij is: 
ik mag gewoon zijn. Ook dat is 
thuiskomen.

Als Helen masseert laat ze mijn li-
chaam spreken en krijg ik verdie-
ping in een levensthema waar ik 
vaak al jaren mee worstel. Voor 
mij is dit een prachtige en veilige 
manier om heftige thema’s achter 
me te kunnen laten. Eindelijk mag 
ik loslaten......

Dit is een reactie van één van de 
cliënten van Helen Derksen. Zij is 
Integraal Massagetherapeut. Al 
veertien jaar heeft ze een eigen 
praktijk, waarvan de laatste vijf 

jaar in Den Bosch . Vanaf begin ok-
tober opent ze een nieuwe praktijk 
in Sint-Oedenrode. Wat is Inte-
graal masseren nu eigenlijk? Dat 
het niet puur en alleen masseren 
is, maakt de intro duidelijk. Helen 
helpt mensen met klachten op een 
bijzondere manier. Dat kunnen li-
chamelijke of emotionele klachten 
zijn.

“Integrale Massagetherapie geef 
ik van binnenuit”, begint Helen. 
“Het is een begeleidingsvorm die 
voor iedereen mogelijk zou moe-
ten zijn. Zowel kinderen, als vol-
wassenen, vinden het altijd fijn 
om aangeraakt te worden op een 
manier precies daar waar je li-
chaam aangeraakt wil worden. De 
kracht van de massage is de kracht 
van binnenuit, vanuit mijn kern 
raak ik de kern van de ander aan. 
Ik masseer op een professionele 

manier, met volle aandacht voor 
de persoon zelf. Integrale massa-
getherapie is een vorm binnen de 
alternatieve geneeswijze die het 
eigen helende vermogen van de 
mens aanspreekt, waardoor deze 
mens zich weer gezond kan voe-
len. Spanningen in het lichaam 
worden aangeraakt en zodanig 
behandeld, dat de spanning ont-
spanning wordt. Integraal wil zeg-
gen dat ik de mens zie als een ge-
heel, lichaam en geest die samen 
een geheel vormen. Integrale mas-
sagetherapie is een begeleidings-
vorm die via gesprek en massage, 
via voelen en beleven, iemand sti-
muleert gezond en verantwoord te 
leven. Te leven vanuit je kern!” 

Helen maakt gebruik van een vari-
atie aan massagetechnieken. Door 
haar jarenlange ervaring voelt 
ze aan het lichaam van de cliënt 
welke spanningen in het lichaam 
opgeslagen liggen. Deze spanning 
voelt ze, en ze begeleidt de cliënt 
om de spanningen te leren losla-
ten. Via de voeten werkt Helen 
met voetreflextherapie. De orga-
nen behandelt ze via visceraal the-
rapie, het hoofd wordt energetisch 
behandeld, spanningen in de spie-
ren worden stevig gemasseerd. 
Helen luistert met haar handen 
naar wat het lichaam nodig heeft. 
Ze is één van de betere therapeu-
ten op dit gebied in de regio. Dat 
komt mede door haar jarenlange 
ervaring en het feit dat ze regel-
matig bijscholingen volgt. Tevens 
is Helen Derksen lid van de Ver-
eniging van Natuurgeneeskundig 
Therapeuten, waardoor behande-
lingen gedeeltelijk of in zijn geheel 
vergoed kunnen worden.

Voor meer info: 06-53897977, 
www.helenderksen.nl – 
info@helenderksen.nl.

Etsen, levensechte schilderwerken, jeugdsentiment en kinderdromen

Expositie amateurkunstenaars bij MIK Pieter Brueghel
De eerste cursistenexpositie bij 
MIK Pieter Brueghel is weer een 
feit. Een groot aantal amateur-
kunstenaars stelt het prachtige 
resultaat van hun harde werken 
tentoon. 

Deze keer slaan kunstenaars Pierre 
Cops en Carla Teer de handen in-
een om het werk van hun pupillen 
in de schijnwerpers te laten stralen. 
De expositie kenmerkt zich door 

gevarieerd schilderwerk, waarin 
invloeden van Van Gogh en Ro-
thko te ontwaren zijn, maar ook 
werken die herinneren aan de Ver-
kade-plakboeken. De keramiekex-
positie is vertederend, ontroerend 
en werpt je terug naar je jeugd. 
Sprookjesboeken, jeugddromen, 
kinderfascinatie: de amateurkera-
misten hebben prachtige, verfijnde 
kunststukjes gemaakt waarbij hun 
herinneringen aan vroeger cen-

traal staan. 

De expositie loopt van 20 septem-
ber t/m 11 oktober 2013 en is gra-
tis te bewonderen van maandag 
tot en met vrijdag tijdens kantoor-
uren. Ook zaterdagochtend tot 
12.00 uur kun je binnenlopen. De 
expositie is te zien bij: 
MIK Pieter Brueghel, 
Middegaal 23-25, 
Veghel / 0413-365675

Boek over Rooise familie Van Aarle
De genealoog Cor van Aarle is een 
groot gedeelte van zijn leven be-
zig geweest met alles rondom de 
familie Van Aarle. Hij heeft vele 
takken via archiefspeurwerk uitge-
zocht en hij was vele andere Van 
Aarle-onderzoekers van dienst. De 
hoeveelheid gegevens was gigan-
tisch maar was nog nooit gepubli-
ceerd. Ter nagedachtenis van hem 
(Cor overleed op 8 april 2006) 
hebben een aantal mensen het 
initiatief genomen om deze gege-
vens als basis te gebruiken voor 
een complete genealogie / stam-
boom van de familie Van Aarle. 

De gegevens die door Gijs van Aarle 
(Sint-Oedenrode) en Ger van den 
Oetelaar (Liempde) verzameld zijn, 
worden als aanvulling gebruikt. 
Door de initiatiefnemers zijn profes-
sionele onderzoekers aangezocht 

om van de gegevens een degelijke 
uitgave te maken. Femke en Lars 
Roobol van Family Affairs hebben 
het laatste gedeelte van de veelja-
rige klus geklaard. Ze hebben er een 
rijke uitgave van gemaakt die veel 
verder gaat dat een pure opsom-
ming van namen en data. Zo zijn 
biografieën van enkele bijzondere 
leden van de familie Van Aarle op-
genomen en is de relatie met de 
klompenmakers- en bakkersfamilie 
en de buurtschap Aarle uitgewerkt. 
Vooral in Sint-Oedenrode is de fa-
milie vele eeuwen actief geweest en 
nog steeds wonen hier vele nazaten. 
Ook nu nog is de familie Van Aarle 
in het Rooise bedrijfsleven erg ac-
tief. De genealogie start in de 13e 
eeuw en gaat door tot het midden 
van de 20e eeuw. De titel van het 
familieboek is: “Genealogie Van 
Aarle, 1250-1950, al 700 jaar echte 

Brabanders”. 
Via www.duthmala.nl/Aarle.htm is 
verdere informatie over het boek te 
vinden en is het boek te bestellen.

Op vrijdagmiddag 15 november 
2013 gaat de presentatie van het 
familieboek in het gemeentehuis 
van Best plaatsvinden, ook wordt 
dan aandacht besteed aan de oud-
ste hoeve van West-Europa de Ar-
menhoef in Best, destijds bewoond 
door Dirk Willemszoon van Aarle. 
Dr. Lars Roobol zal dan een pre-
sentatie verzorgen en mevr.  
Marietje van Aarle – Strijbos zal 
dan het familieboek aanbieden 
aan de burgemeester van Best, 
Anton van Aert. Het boek is opge-
dragen aan haar overleden man, 
de genealoog Cor van Aarle.

Grote bridge-drive Rode Kruis
Op zondag 13 oktober aanstaan-
de houdt het Rode Kruis afdeling 
Sint-Oedenrode weer haar jaar-
lijkse bridge-drive. Evenals voor-
gaande jaren vindt dit plaats in 
de grote zaal van zalencentrum de 
Beckart in Nijnsel.

Bij de vele bridgeliefhebbers staat 
deze bridge-drive bekend om haar 
goede sfeer, de prima organisatie 
en de mooie prijzen. Daarbij komt 
dat de financiële opbrengst van het 
evenement geheel ten goede komt 
aan de plaatselijke afdeling van het 

Rode Kruis om haar activiteiten in 
Sint-Oedenrode te kunnen voort-
zetten. De royale steun van een 
groot aantal sponsors draagt daar 
in ruime mate aan bij.

Bridgers, wilt u verzekerd zijn van 
een gezellige bridgemiddag, geef u 
dan op en kom op 13 oktober naar 
de Beckart. De zaal is open vanf 
12.00 uur en de wedstrijd begint 
om 13.00 uur. Kosten € 10,- per 
persoon. Opgave, met vermelding 
van speelsterkte, aan Theo Jans-
sen, e-mail: t.janssen2@upcmail.nl 

SCHIJNDEL MR. GOSELINGSTRAAT 2

TEL.: 0499 - 37 55 65
WWW.BERKKERKHOF.NL

Vraagprijs: € 499.000,- k.k.

Deze vrijstaande bungalow met inpandig te bereiken garage is gele-
gen op een riant perceel en op een centrale unieke locatie aan een 
rustige woonstraat doch op loopafstand van het centrum. Direkt 
achter de woning is een overdekt terras met volop zicht op de tuin. 
De tuin is gelegen rondom de woning met groot gazon en een vijver.
Een bezichtiging is mogelijk, informeer vrijblijvend bij de makelaar!

• Bouwjaar: 1959
• Inhoud: ca. 485 m3 
• Perceelsopp.: 1.275 m2 
•  Alle voorzieningen 

aanwezig op de 
begane grond.

•  3 slaapkamers en een 
bergkamer

•   Groot perceel met 
mogelijkheid tot heront-
wikkeling

Proeverij en info-avond 
verantwoord afvallen
Dinsdag, 8 oktober a.s. verzorgt 
Body Result informatiebijeen-
komsten over een geheel nieuw 
biologisch productenlijn. Deze bij-
eenkomsten zullen plaatsvinden in 
onze vestiging in Best.

100% natuurlijk product
Het concept omvat meer dan al-
leen het verstrekken van afslank-
producten. Ons primaire doel is 
een blijvend resultaat zonder jojo 
effecten. Wij vertellen u hier graag 
meer over. Wij zijn geslaagd om 
een 100% natuurlijke producten 
lijn te laten ontwikkelen zonder 
chemisch/synthetische stof. Pret-
tige bijkomstigheid hierbij is dat 
het heerlijk smaakt zonder bij en/
of nasmaak.

Proeverij
Tijdens deze presentatie kunt u 
uiteraard de nieuwe producten 
proeven. Bovendien zullen wij u 
ook kennis laten maken met vers 
bereide smakelijke hapjes die ge-
heel volgens onze nieuwe recep-
tenlijn zijn bereid. 

Uw mening telt!!!
Graag willen wij uw mening horen. 
Iedereen is welkom. Ook mensen 
die geen dieet willen of hoeven te 
volgen. Ook voor mensen die juist 
willen aankomen of voor intensie-

ve sporters is het interessant. Om-
dat het een geheel nieuw concept 
is vinden wij het fijn om te horen 
wat u van de smaken en ons con-
cept vindt.

Wanneer
Wij verzorgen op dinsdag, 8 okto-
ber a.s. in drie sessies de presenta-
tie en vinden het fijn u te ontmoe-
ten op die dag. Gelieve u vooraf 
aan te melden via email: 
slank@bodyresult.nl. of telefonisch 
06 - 40 36 37 57.

Neem gerust een vriend of vrien-
din mee!

SESSIE I 10.00 – 11.30 uur  
SESSIE II 14.00 – 15.30 uur  
SESSIE III 19.00 – 20.30 uur

Graag tot ziens op dinsdag 8 ok-
tober a.s. in onze vestiging Best, 
Bosseweg 7c!

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Jan Voets

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6 5492 NK Nijnsel

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

Tel. 0413-472285 www.autobedrijfkraaijvanger.nl

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

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

Mercedes B160
Airco/navigatie/PDC
Km.stand 76.968
Bouwjaar 2009

Prijs: € 15.950,-

Volkswagen Touran
Km stand: 105.942
Bouwjaar: Mei 2004

Prijs: € 9.495,-

Hyundai I30 1.6 GDI 
Business Ed.
Km stand: 4.890 km
APK: geldig t/m: 
07-02-2017
Fabrieksgarantie tot: 
12-02-2018

Prijs: € 21.500,-

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

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

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

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

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

Autoservice Wehkamp.
Eerschotsestraat 74 5491AD Sint-Oedenrode

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

Van Dijk automobielen b.v. 

BMW 3 Serie 318da 
Touring High Executive 
Nav.Pro.
Transmissie: Automaat
Brandstof: Diesel
Km stand: 24.750
bouwjaar: 28-02-2013
Kleur: Saphirschwarz

www.rooyseautobedrijven.nl

Hier vindt u de autobedrijven die zijn 
aangesloten bij de vereniging 

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

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

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

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

Hyundai I20 5 deurs, Happy Tuned. 

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

Neem contact op 
voor de voorwaarden

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

www.hyundaimvdbrand.nl

Kraaijvanger
Autobedrijf

Audi Q 7   3,0 TDI 

€ 22.750,-
Binnenkort leverbaar

In zeer nette staat
Km stand: 143.000

Bouwjaar: 2006

Voor al uw onderhoud 
aan uw Peugeot!

Ook onderhoud 
aan campers

Ford S-Max 2.5 20V 
Turbo 162KW
Km  stand: 161.000
Bouwjaar: 02-2008

Prijs: € 12.750

Suzuki Ignis 1.5-16v 
Sport Airco
Km stand: 91.150
Bouwjaar: 06-2004

Van € 6.300,- 
voor € 5.250,- 

All-Inn Rijklaar

Apk
accu’s

Airco service
banden
uitlaten

onderhoudsbeurten 
Nieuwe carwash 

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

Like onze facebook pagina: Kraaijvanger Auto’s

Kom zaterdag 26 oktober 
naar de introductie van 

de nieuwe Mazda 3 
in onze showroom.

Schoenmakers

Citroen C3 1.4 HDI, 
Special Serie Image
Km stand: 71.000 km
Bouwjaar: okt. 2005
Brandstof: Diesel

Prijs: € 7.950 
Inclusief BTW
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Meidenplaza staat ook dit seizoen 
weer bol van activiteiten
De Meidenplaza is een onderdeel 
van Welzijn De Meierij in ge-
meente Sint-Oedenrode. Tijdens 
de Meidenplaza worden activi-
teiten georganiseerd voor meiden 
uit de gemeente Sint-Oedenrode 
in de leeftijd van 11 t/m 15 jaar.

Bij de Meidenplaza worden iedere 
woensdagmiddag van 14:00 tot 
16:30 leuke activiteiten georgani-
seerd of er kan gewoon lekker als 
meiden onder elkaar wat gekletst 
worden.(m.u.v. de schoolvakan-
ties).Voor sommige activiteiten 
wordt een kleine vergoeding ge-
vraagd. Voor vragen of meer infor-
matie kunt u bellen met het num-
mer: 073-5441400 vraag dan naar 
Monique Stegenga of Nathalie Bax, 
jongerenwerk Welzijn de Meierij.

In de maand oktober kunnen mei-
den vanaf groep 8 deelnemen aan 
de volgende activiteiten:

Woensdag 2 oktober: Cupcakes 
versieren in herfstthema (€ 1,50 
deelname)
Woensdag 9 oktober: Herfstquiz 
(gratis deelname)
Woensdag 23 oktober: Inloop met 
meidenfilm (gratis deelname)
Woensdag 30 oktober: Hal-
loweenmiddag, pompoenlampion-
nen maken (€ 1,50 deelname)

Inschrijven voor de activiteiten is 
verplicht. Dit kan via: 
jongerenwerk@welzijndemeierij.nl 
of via meidenplaza@outlook.com

Ons adres is: 
Laan van Henkenshaege 2, 
5492 BH te Sint-Oedenrode.

OJJB dringend op zoek naar nieuw bestuur

Per 31 december 2013 wordt de 
huur van ’t Pluugske, dat op dit 
moment alleen gebruikt wordt door 
het Open Jeugd en Jongerenwerk 
Boskant (O.J.J.B.), opgezegd. De 
gemeente heeft het plan om dit ge-
bouw te slopen. ’t Pluugske is meer 
dan 45 jaar gebruikt als onderko-
men voor de jeugd. De gemeente 
heeft het bestuur gevraagd om uit 
te zien naar een andere locatie.

Als enig alternatief is het EHBO-lo-
kaal genoemd. Dit is naar de mening 
van het huidige bestuur te klein om 
alle spelmaterialen te plaatsen. Het 
bestuur heeft weinig begrip voor 
de plannen van de gemeente en 
voelt zich aan zijn lot overgelaten. 
Daarom hebben alle bestuursleden 
besloten om per 31 december 2013 
te stoppen met hun activiteiten. Het 
bestuur heeft er gedurende vele ja-
ren enorm veel tijd ingestoken om 

het gebouw te onderhouden. Het 
is heel erg jammer dat het gebouw 
nu gesloopt wordt. Zoals het er nu 
naar uitziet wordt de jeugd hier de 
dupe van. Als er in Boskant mensen 
zijn die een doorstart zien zitten en 
zich geroepen voelen om een nieuw 
bestuur te vormen kunnen zij mai-
len of bellen naar Otto Verstappen, 
voorzitter van het O.J.J.B. Email: 
o.verstappen@upcmail.nl, Telefoon: 
0413470228

Herfstactiviteit 
JeugdNatuurWacht De Populier
Zaterdag 5 oktober gaan we met 
de kinderen van JNW De Populier 
naar de JeugdNatuurWeij  
(JNWeij) aan de Zuidelijke Rand-
weg. Een gedeelte van de kin-
deren gaat aan het werk op de 
JNWeij zoals het snoeien van de 
struiken boven de bank aldaar en 
pluk en harkwerk verrichten. 

Ook kan het pad naar de bank 
weer nieuwe houtsnippers gebrui-
ken. De andere kinderen gaan in 
groepjes een herfstwandeling ma-
ken in de Diependaal. We hopen 
dat er voldoende paddenstoelen 
staan voor de kinderen om te be-
kijken. De groepjes wisselen hal-
verwege zodat iedereen van alles 
heeft kunnen doen. Deze activi-
teit gaat altijd door, ook bij slecht 
weer, het is tenslotte  herfst. Zorg 
er daarom voor dat je laarzen en 

regenkleding hebt als dat nodig is. 
We komen om 9.15 uur bij Ma-
riendeal bij elkaar om met de fiets 
naar de JNWeij te vertrekken. We 
verwachten om 11.30 uur weer 
terug te zijn bij Mariendeal. Voor 
meer info kunt u bellen met 
Carlo  06-14569830 of 
Jan 06-22271450

Autobedrijf van de maand: Hyundai M. van den Brand

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

Deze keer geen uitleg over de 
uitstekende service die Hyundai 
M. van den Brand verleent en 
ook geen vermelding van de ga-
rantievoordelen voor Hyundai rij-
ders. Hyundai M. van den Brand 
heeft een nog veel interessantere 
mededeling: Binnenkort verwel-
komt het de allernieuwste i10 en 
de fonkelnieuwe iX35. 

Mark van den Brand: “Eind deze 
maand krijg ik de totaal vernieuw-

de i10 binnen. Hij moet gaan con-
curreren met de Kia Picanto en dat 
gaat zeker lukken. De nieuwste i10 
is zuiniger, ruimer en veel mooier 
van vormgeving. Eigenlijk is hij op 
alle fronten vooruit gegaan. Je zou 
kunnen zeggen dat hij volwasse-
ner is geworden. Nu al zijn mensen 
nieuwsgierig naar het model.” Dat 
geldt volgens de eigenaar ook voor 
de fonkelnieuwe iX35, het SUV-
model van Hyundai. Deze staat 
begin november in de showroom 
van Hyundai van den Brand. “De 
nieuwste iX35 is gefacelift met een 
nieuw motoren- en versnellings-

bakgamma. Echt een geweldige 
auto”, zegt Mark fier. 
  

O n a f h a n k e l i j k  f i n a n c i e e l  a d v i s e u r
(0413) - 28 98 53

www.ericvanerphypotheekadvies.nl

Hypotheekadvies

Schijndelseweg 65
5491 TA St. Oedenrode

Tel: 0413 - 472529
www.tuincentrumkrans.nl

GROOTSE 
HERFST COLLECTIE

NU TE ZIEN EN TE KOOP:
- nieuwe  muziekspeeldozen uit Amerika

- Starlight theelichthouders 
- Jim Shore kerstcollecti e 2013
- Herfstgeuren van Greenleaf

- Pompoenen vanaf € 0,40
- Viooltjes, heide, asters....

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 
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Uw regio CITROËN dealer

www.vandenbergautogroep.nl

Alfred Nobelstraat 7 
Sint-Oedenrode

0413 47 59 11

Rietveldenweg 58a 
‘s Hertogenbosch

073 621 90 23

VAN DEN BERG
7

De lokale provider 
met service! 

TriNed B.V. – TriNed Glasvezel
Pearl S. Buckstraat 1a 

5491DG Sint-Oedenrode 
Bel grati s naar de klantenservice: 0800-8030

1a

Alfred Nobelstraat 1
5491 DB  Sint-Oedenrode

www.lvdb.nl
tel.: 0413 - 47 21 08

Laat uw CV ketel 
controleren 

en zorg dat u 
er straks ook 
nog warmpjes 

 bij zit.

L. van den Biggelaar

Installatie Sanitair - C.V.  
Water - Gas - Constructie

1

3
“Ongeacht waar u verzekerd bent.”

www.autoschadelambert.nl

Alfred Nobelstraat 3
5491 DB Sint-Oedenrode

T 0413 - 49 01 61
F 0413 - 49 01 62

www.autoschadelambert.nl
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TVE Reclameproducties zoekt een: 

Printoperator (fulltime) 
Heb je ervaring in de signing industrie, ben je gedreven, 

flexibel en heb je een goed verantwoordelijkheidsgevoel? 
Maak dan kennis met TVE Reclameproducties, 

al meer dan 30 jaar een begrip in de wereld van signing. 

Interesse in een nieuwe uitdaging? 

Stuur je CV met een korte motivatie naar 
TVE Reclameproducties, t.a.v. 

Mevrouw N. Boelens, Marie Curiestraat 10, 
5491 DD Sint-Oedenrode of mail naar natasja@tve.nl

10

Marie Curiestraat 10, 5491 DD Sint Oedenrode

Telefoon: 0413-476420
Email: info@tve.nl

Website: www.tve.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.

6

De beste adviezen vindt u

n o g  s t e e d s  v l a k  b i j  h u i s

Jan Tinbergenstraat 4 | 5491 DC  Sint-Oedenrode Telefoon: 0413 - 49 11 11 | Fax: 0413 - 49 11 00

Email: info@vdven.nl | Internet: www.vdven.nl 

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Jan Tinbergenstraat 4 
5491 DC Sint-Oedenrode 

T 0413 - 49 11 11
F 0413 - 49 11 00

info@vdven.nl
www.vdven.nl

Kijk voor meer informatie op
www.drieo.nl/mkb/evy 

T 0413 490620 E info@drieo.nl

U heeft overal toegang tot uw 

e-mail en agenda! Of u nu thuis, 
op kantoor of onderweg bent.

Evy. De Cloud oplossing van Drie-O

Alfred Nobelstraat 2
5491 DB Sint-Oedenrode

Tel: 0413  477284
Fax: 0413 470579

mail@vanengeland.info

2

AANHANGWAGENS BV 

U KUNT BIJ ONS OOK TERECHT VOOR CARAVANONDERHOUD

Marie Curiestraat 8
5491 DD Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-472893

AANHANGWAGEN HUREN? AL VANAF 10 EURO!   l    WWW.MASTA.NL   l

8
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TREINVERMAAK

Vorig schooljaar heb ik een minor gevolgd 
in Amsterdam. Ik moest destijds een keuze 
maken of ik op kamers ging of dat ik thuis 
zou blijven wonen. Ik kreeg al snel te horen 
dat ik maar 2 á 3 dagen naar school moest 
komen en daarom besloot ik na lang wik-
ken en wegen om toch maar thuis te blijven 
wonen. Ik hoefde me, per slot van rekening, 
slechts enkele keren per week als forens te 
gaan gedragen. 

Door: Lizzy van Brussel

Dus daar ging ik. ’s Morgens de wekker om 
06.00 uur, alleen over straat naar de bus-
halte, verrassend opkijkend hoe druk het in 
de bus was, vervolgens al rennend naar het 
perron (de bus stond voor een open brug), 
om daarna half vallend de roltrap op te stui-
teren omdat ik te hoge treden wilde pakken. 
Uiteindelijk nog een laatste sprong de trein 
in want de deur ging al langzaam dicht. Ein-
delijk, daar zat ik dan als een soort hijgende 
Golden Retriever in een overvolle coupé. 

QUASI NONCHALANT 
HAAR RUSTIG 

TERUG DUWEN WAS 
DE ENIGE OPTIE

Eenmaal in de trein zittend was het reizen 
toch niet zo erg. Het kon soms ook best leuk 
zijn en als ik geluk had, kreeg ik voldoende 
entertainment voorgeschoteld. 
Ik hield gaandeweg mijn reis iedereen in de 
coupé nauw in de gaten. Dit maakte mijn 
dag, echt waar, vaak al snel goed. Vooral 
slapende mensen zijn erg vermakelijk kwam 
ik achter. Je kunt namelijk onmogelijk, waar 
dat al überhaupt al wel mogelijk is, char-
mant slapen in een openbare ruimte. Ik heb 
nog nooit iemand gezien die er vredig bij-
ligt en waar niks grappigs aan te ontdekken 

valt. Zo was het eens dat een vrouw naast 
mij in slaap was gevallen. Zo’n vrouw die 
al 25 jaar voor haar secretaressebaan op en 
neer reist tussen Eindhoven en Utrecht. Die 
mevrouw, overigens met veel te opvallende 
lippenstift, was niet zomaar aan het slapen: 
één been voor de helft over mijn stoel heen, 
haar hoofd dat steeds op mijn schouder te-
recht komt en haar mond wagenwijd open. 
Lachwekkend is het zeker .. Maar, wat moet 
je dan?! Ik heb niet het lef om haar wakker 
te schudden en te zeggen dat ze recht moet 
blijven zitten. Quasi nonchalant haar rustig 
terug duwen was de enige optie. Maar het 
was een vrij pittige (maar wel leuke) opgave 
om dat voor elkaar te krijgen …

Voor onze studenten, forensen, treinlief-
hebbers en overige soorten treinreizigers, er 
zijn meerdere hilarische momenten waar te 
nemen tijdens een willekeurige treinrit. Bij-
voorbeeld wanneer de trein bijna bij een vol-
gend perron aankomt. Mensen staan dan al 
vaak op voordat de trein stil staat en beden-
ken zich dan pas dat ze zich niet goed kun-
nen vasthouden. Op deze momenten ging 
ik rechtovereind zitten en opletten want nu 
kwam het. De trein gaat bijna stoppen en 
dan komt er op het laatste nog zo’n klein 
rukje wat niemand verwacht. En dat kleine 
rukje doet het hem. Veel mensen vergeten 
dit en krijgen dan ineens  zo’n paniekaanval 
waarbij ze een stuntelige ingreep moeten 
doen om niet te vallen. Fantastisch gezicht! 
(Ook al heb ik het zelf ook regelmatig mee-
gemaakt, om anderen te zien stunten, blijft 
lachwekkend).

GROEPSDRUK
Heb je dat wel eens? Je doet iets waar je 
eigenlijk niet achterstaat. Je doet het omdat 
de hele groep dat doet en je niet buiten de 
boot wilt vallen. Voor veel jongeren is het 
belangrijk wat de groep zegt. Je kleding, 
hobby’s, en vrienden worden misschien wel 
mede bepaald door de groep. Op zich is er 
niks mis met groepsdruk, tenzij je beroofd 
wordt van jouw eigen mening.

Gezond of ongezond
Groepsdruk betekent dat de mensen die in 
jouw omgeving zijn, druk op je uitoefenen. 
Deze druk kan bewust of onbewust zijn. Als 
je bijvoorbeeld samen sport met een vast 
groepje en de hele groep sport twee uur, 
dan is er sprake van gezonde druk: jij gaat 
ook meer sporten omdat de groep dat ook 
doet. Je moedigt elkaar als groep op een 
positieve manier aan. Maar stel je voelt je 
door de groep gedwongen om iets te doen 
waar je helemaal niet achter staat zoals bij-
voorbeeld roken of stelen. Dat is ongezonde 
groepsdruk.

Negatieve groepsdruk kan ernstige gevol-
gen hebben. Misschien merk je het wel eens 
om je heen. Een groep op school of op de 
sportclub die alle controle heeft. Wanneer 

je eenmaal bij die groep hoort, moet je din-
gen doen waar je niet achter staat. Uit angst 
voor de mening van de groep blijf je stil en 
uit je jezelf niet. Je kan heel bang worden 
voor de groep en al je gevoelens opkrop-
pen. Dit is niet gezond.

Hoe kan het anders?
Als je merkt dat jouw vriendenkring veel 
druk op jou of iemand anders uitoefent, kun 
je het beste er meteen iets van zeggen. Vaak 
weten mensen niet eens dat ze iemand an-
ders onder druk zetten. Als de situatie heel 
heftig is, praat dan met iemand buiten de 
groep. Deze kan je op een gezonde manier 
advies geven en kijkt ook anders tegen de 
situatie aan.
Dit kan ook (anoniem) bij het Centrum voor 
Jeugd en Gezin: 
via info@cjggeeftantwoord.nl 
of 0800-254 00 00.

SAMEN IETS WILLEN BETEKENEN 
VOOR EEN ANDER…

Vrijdag 4 oktober is het Nationale Oude-
rendag. Deze dag kunnen mensen (parti-
culier, maar ook bedrijven) verschillende 
wensen van ouderen in Rooi in vervulling 
laten gaan. Iets doen voor de ander. Op de 
website http://sintoedenrode.nationaleou-
derendag.nl zijn nog verschillende wensen 
van ouderen te vinden die op zoek zijn naar 
en wensvervuller. Jongerenwerk Welzijn 
De Meierij brengt dit initiatief ook bij jon-
geren onder de aandacht. Kijk eens op de 
site, kun jij misschien een wens vervullen?

In jongerencentrum HONK1224 wordt heel 
wat gediscussieerd. Allerhande thema´s ko-
men aan bod. Dit keer: Wat is volgens jou 
´Iets doen voor de ander´?
Luuk: ´Ik kan altijd bij het jongerencentrum 
terecht.  Dat is voor mij belangrijk. Ik vind 
het er fijn en gezellig. Heb altijd veel lol.  Ei-
genlijk doet iemand dan iets voor mijn ou-
ders. Die zijn heel blij dat ik niet meer op 
straat rondhang en hier binnen ben.´

Robin: ´Ik was bij de tandarts. Daar was een 
man op leeftijd. De receptioniste van de 
tandarts had een taxi gebeld maar de taxi 
kwam maar niet. De man bleek al 2,5 uur te 
wachten. Toen heb ik hem maar naar Oden-
dael gebracht.´

Serena: ‘Mijn moeder doet iets voor mijn 
buurman die twee deuren verderop woont. Hij 
heeft reuma. Daar lopen we voor (collecte)´

Het jongerenwerk wil graag de gelegenheid bie-
den aan Karlijn van Sinten om te vertellen over 
haar  initiatief:
Mijn naam is Karlijn van Sinten. Ik ben 20 jaar oud. Ik zit op ROC de Leijgraaf te Veghel. Ik 
ga in maart 2014 voor het goede doel naar Bosnië om daar een school, kinderdagverblijf, 
jeugdhonk, ziekenhuis of instelling op te knappen. We gaan met de stichting Out of Area. 
Stichting Out of Area creëert indrukwekkende belevenissen waarbij groepen mensen in 
vreemde, inspirerende omgeving worden gebracht. Stichting Out of Area zet zich in voor 
mensen in gebieden waar dat hard nodig. Door het opknappen van scholen, kinderdagver-
blijven, jeugdhonken, ziekenhuizen en instellingen en het aanbieden van allerlei activiteiten 
helpen wij de mensen daar weer een stuk vooruit. Hiervoor zoek ik sponsors die mij hierbij 
willen helpen. Als u nog meer informatie wilt weten over de stichting Out of Area verwijs ik 
U door naar de website van Out of Area. De website is www.outofarea.nl. Als u wilt spon-
soren kunt met mij contact opnemen via karlijnvansintenx@hotmail.com of 0634994914.

DE JEUGD VAN 
TEGENWOORDIG
Wanneer ik op  een avond rondkijk in het jon-
gerencentrum zie ik van alles gebeuren. Jon-
geren die samen met en voor elkaar koken. 
Een ander die net van zijn oma afkomt waar 
hij samen met haar heeft gegeten zodat 
ze niet alleen is. Jongeren aan  de colabar 
die elkaar als vrijwilliger voorzien van een 
glaasje drinken of een kopje thee. Even op 
het hondje passen van iemand die thea-
terkaartjes bij Mariendael wil kopen. El-
kaar helpen met het maken van huiswerk 
wanneer er moeite is met rekenen. Ra-
men van het jongerencentrum worden 
enthousiast gewassen. Het meisje wat 
net thuis is van het ziekenhuis, wordt 
keurig opgehaald door een jongere 
met een auto. Buiten in de tuin zie 
ik regelmatig jongeren met elkaar 
de dag doornemen en elkaar voor-
zien van tips en advies. Of lekker 
actief met elkaar bezig zijn omdat 
een groepje jongeren  een spor-
tieve activiteit heeft georganiseerd 
in het bos. Geen meisje wat alleen 
naar huis mag fietsen, er fietst al-
tijd wel iemand mee. Als jongeren-
werker kan ik zeggen dat ik trots 
ben om te zien wat jongeren alle-
maal voor een ander betekenen! 

Monique Stegenga
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Binnenkort ‘Werelden van Techniek 
in de Bieb” en wat kan uw rol zijn?
Tijdens de “Werelden van Techniek 
in de Bieb” gaan we de talenten van 
onze jeugd wederom prikkelen. Leer-
lingen uit de groepen 5 t/m 8 kun-
nen in de Bieb aan de slag met de 
vele doe- en denkactiviteiten op hun 
vrije woensdagmiddag! Deze tech-
nische happening is tevens toegan-
kelijk voor ouders en geïnteresseer-
den. Al jaren een gezellige drukte 
en zichtbaar veel leerplezier. En dat 
kunnen we alleen samen neerzetten; 
de bibliotheken, alle basisscholen en 
ook jullie, het bedrijfsleven. 

De vijf data van deze activiteit in de 
bibliotheek zijn (14.00-16.30 uur):
27 november    Sint Oedenrode            
circa 300 bezoekers   (NIEUW, loca-
tie Mariendael)

Op welke dag/dagen wilt u een rol 
spelen?
De activiteiten zijn gebaseerd op de 

7 werelden van techniek uit het bé-
tamentality model van Youngworks 
en Platform Bétatechniek. Deze we-
relden zijn: Voeding & Vitaliteit, 
Science & Exploration, Market & 
Money, Mobiliteit & Ruimte, Lifestyle 
& Design, Mens & Medisch en Wa-
ter, Energie & Natuur. Het streven is 
dat er bij iedere wereld 2 activiteiten 
zijn georganiseerd door een school/
stichting en een door een bedrijf. 
We proberen de activiteiten voor de 
deelnemers in te richten volgens het 
bétamentality model. We focussen 
ons niet alleen op de ‘DOE’kinderen 
die praktisch zijn ingesteld maar ook 
op  theoretisch ingestelde ‘DENK’-
kinderen. Een activiteit heeft voor 
ieder wat wils. Graag horen wij van 
u welke bijdrage u kunt leveren om 
er samen een succes van te maken. 
Aanmelden of meer informatie be-
schikbaar via Rigarda van den Berg;  
rigarda@techniekistroef.nl

Schildjes op Rooise gemeentelijke monumenten
In samenspraak met het gemeen-
tebestuur heeft Heemkundige 
Kring De Oude Vrijheid een pro-
ject opgezet om de gemeentelijke 
monumenten in Sint-Oedenrode 
te voorzien van een gemeentelijk 
monumentenschildje. Op vrijdag 
4 oktober plaatst wethouder me-
vrouw J. Hendriks-van Kemenade 
de eerste schildjes op twee ge-
meentelijke monumenten in het 
centrum van Sint-Oedenrode. 

Het gaat om het Sint-Martinushuis 
aan de Markt, dat eigendom is van 
de gemeente, en het fraaie pand 
op de Heuvel waarin Restaurant 
Wollerich is gevestigd. De schild-
jes die geplaatst gaan worden, zijn 
qua vorm en grootte een variant 
op het welbekende, blauwwitte 

schildje dat op tal van rijksmonu-
menten prijkt, zoals kasteel Hen-
kenshage, kasteel Dommelrode, 
de Knoptoren en het Sint-Paulus-
gasthuis. De Rooise schildjes zijn 
in hun kleurstelling gebaseerd op 
het Rooise wapen: helderblauw en 
de donjon in goud - ofwel in he-
raldische termen: azuur met een 
gouden donjon. Op de schildjes 
staat de aanduiding: ‘gemeentelijk 
monument’. 
Deze schildjes vestigen de aan-
dacht van bewoners en bezoe-
kers van Rooi nog eens extra op 
de historische identiteit van deze 
plaats en op de vele monumenten 
die onze gemeente rijk is.  
Sint-Oedenrode telt namelijk een 
groot aantal rijksmonumenten (44 
nummers) en gemeentelijke monu-

menten (26 nummers). Daarnaast 
staan er in Sint-Oedenrode nog 
liefst 161 zogeheten ‘beeldbepa-
lende panden’. Dit zijn weliswaar 
geen monumenten in strikte zin, 
maar de gemeente wil ze wel graag 
voor de toekomst behouden. Ze 
dragen met hun gevels en dakvlak 
namelijk in belangrijke mate bij aan 
het historische beeld van Sint-Oe-
denrode.  
De plaatsing van deze twee monu-
mentenschildjes is een eerste be-
gin. Want Heemkundige Kring De 
Oude Vrijheid wil op termijn liefst 
alle gemeentelijke monumenten 
van zo’n schildje voorzien, althans 
wanneer de eigenaren hiermee 
instemmen. Het bestuur van de 
Rooise heemkundekring gaat zich 
hier de komende tijd voor inzetten.

MIK glaskunst in Sint-Oedenrode
Glaskunstenares Anjo Bröhm laat 
op woensdag 9 oktober in Sint-
Oedenrode zien hoe je een prach-
tig halssieraad van glas maakt. Je 
kunt je nu voor deze avondwork-
shop opgeven. Het vindt plaats in 
Mariëndael van 19.00-22.00 uur. 

Ben je benieuwd hoe je van sim-
pel glas een persoonlijk sieraad 
maakt? Tijdens de workshop ga je 
meteen aan de slag. Met een bran-
der maak je zelf de basiskraaltjes. 
Vervolgens verwerk je deze kralen 
tot een mooie ketting. Voor dege-
nen die na deze avond de smaak 
te pakken hebben start eind okto-
ber een serie van vier lessen waarin 
Anjo samen met de liefhebbers een 
stapje verder gaat. Kralen met een 
cilinder vorm, holle vorm of mis-
schien zelfs een vierkante vorm: je 
leert dat allemaal in de vervolgcur-
sus. Opgeven kan via www.mik-
web.nl en  www.pieterbrueghel.nl 
of bel : 073-5492901. 

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

 

 

 
Lindendijk 5

5491 GA Sint-Oedenrode
Tel. 0413-477102

geopend: maandag t/m  donderdag 16.00 - 21.00
Vrijdag en zaterdag 16.00 - 22.00
Zondag en feestdagen 12.00 - 22.00 

LOPEND BUFFET
OP ZATERDAGEN

VAN € 16,80 VOOR  € 14,80
OP ZONDAGEN € 16,80

HEEFT U IETS TE VIEREN? 
VERJAARDAG, JUBILEUM, PERSONEELSFEEST, 

OF ZOMAAR IETS?

VANAF 15 PERSONEN STAAT 
KAM FA CATERING 

TOT UW BESCHIKKING!

HEEFT U IETS TE VIEREN? 
VERJAARDAG, JUBILEUM, PERSONEELSFEEST, 

OF ZOMAAR IETS?

VANAF 15 PERSONEN STAAT 
KAM FA CATERING 

TOT UW BESCHIKKING!
Geldig tot 31 oktober 2013

Heijmans Schilders: Uw totaalpartner in schilderwerken
Woningen, appartementen of 
bedrijfspanden zijn het waard 
om er representatief uit te zien. 
Bovendien betekent een goed 
onderhouden pand waardebe-
houd voor de toekomst. Gerou-
tineerd schildersondernemer 
Gert-Jan Heijmans weet dat 
duurzaam binnen- en buiten-
schilderwerk alleen wordt be-
reikt door kennis, ervaring, een 
grondige voorbehandeling en 
een nauwgezette 

afwerking met gebruik van top-
producten. 

Is uw woning of bedrijfspand toe 
aan een opknapbeurt door de vak-
schilder?
Gert-Jan Heijmans en zijn schilders 
willen uw totaalpartner zijn zo-
wel voor particuliere woningen als 
voor bedrijfspanden. Wat houdt 
totaalpartnerschap in? Naast gron-
dig schilderwerk, glaszetten en be-
hangen, regelt Gert-Jan Heijmans 
zonodig een vakbekwame timmer-
man of stukadoor. In één order is 
uw totaalplaatje helder. 

Buiten- en binnenwerk 
Heijmans Schilders is naast buiten-
schilderwerken ook dé specialist 
voor uw interieur. Deuren en ko-
zijnen schilderen zij in een frisse 
kleur, plafonds krijgen een muur-
verf en wanden mogen weer de-
coratieve blikvangers zijn. Wist u 
dat Gert-Jan Heijmans medewer-
kers heeft, die de kunst van het 
behangen nog verstaan?

Erkend schilder 
Mensen die verder kijken en die 
kiezen voor kwaliteit, kiezen voor 
een erkende schilder. Een erkende 
schilder bezit alle vak- en bedrijfs-
technische diploma’s. Ze gebrui-
ken alleen topproducten en wer-
ken onder garantie. 

Gereduceerde prijs in 
winterperiode
In de winterperiode ligt het buiten-
schilderwerk praktisch stil. Daarom 
hanteert Gert-Jan Heijmans van 
november tot eind maart geredu-
ceerde prijzen voor binnenschil-
derwerk. Voor een totale interi-
eurvernieuwing betekent dit een 
aanzienlijke kostenbesparing.
Bent u op zoek naar een vakbe-
kwaam schilder? 
Gert-Jan Heijmans maakt graag 
een vrijblijvende offerte. 

Gert-Jan Heijmans 
Sweelinckplein 6
5491LH Sint-Oedenrode
Telefoon: 0413 – 470 850
Mobiel: 0651-335323
Fax: 0413- 470850
info@heijmans-schilders.nl
www.heijmans-schilders.nl
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PROFITEER NU VAN 
HET LAGE BTW TARIEF
OOk OP BEGLAzING

Naam: Tim Schellekens
Leeftijd: 18 jaar

Welke studie volg je?
“Roc De Leijgraaf Uden, oplei-
ding Meubel - interieurbouw 
– scheepsinterieur. Op dit mo-
ment loop ik stage bij Van  
Leiden Interieur Veghel. Hier 
wordt heel veel verschillend en 
uniek interieurwerk gemaakt.”

Wat vind je leuk aan de studie?
“Het voordeel van stagelopen in 
zo’n bedrijf is dat je in de prak-
tijk veel kan leren en dat je zelf-
standig interieurwerk mag ma-
ken en deze ook nog bij de klant 
mag gaan plaatsen.
Daardoor krijg je ook een goed 
beeld van het eindresultaat.” 

Wat ga je na deze opleiding 
doen?
“Na deze opleiding ga ik in deze 
richting zo breed mogelijk veder 
studeren en daarna hoop ik op 
een leuke baan.”

Aan wie geef je de balpen door?
“Ik geef het door aan Renzo 
Strijbos.”

een nauwgezette 

Naam: Tim Schellekens

een nauwgezette 
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Popiejopie-naam voor Saint Tropez, domicilie van oud-actrice en fervent 
dierenactiviste Brigitte Bardot. Van mei tot en met september is het dorp 
absoluut onbereikbaar per auto, tenzij u bereid bent twee en ’n half uur 
in de file te staan. U komt vanuit het westen via Ramatuelle en vanuit 
het oosten via Port Grimaud, en dan loopt de hele zaak in de soep. Tij-
dens het eindeloze wachten in de zinderende hitte wordt u belaagd door 
daklozen met emmertjes, sponzen en zemen, die uw voorruit al aan het 
insoppen zijn voordat u ook maar “nee, dank u” heeft kunnen roepen. De 
geveinsde verontwaardiging over uw afwijzing moet u voor lief nemen, 
tenzij u tot de categorie mensen behoort die overal intrapt en altijd zijn 
geweten wil sussen. Soit!
Saint Tropez is zien en gezien worden, voor ons soort mensen (o.s.m.) 
voornamelijk zien. U kunt, met een kleine aderlating, plaats nemen op 
het terras van Senequier, strategisch gelegen op de hoek van de haven, 
met uitzicht op de show-off zeil- en motorjachten met een doorsnee prijs 
van één miljoen per strekkende meter. En er liggen er ’n paar, van vijftig 
meter of meer, compleet met geüniformeerde bemanning die ijverig aan 
het bevoorraden en het schrobben is. Bij Senequier kost een kopje koffie 
tien euro, maar dan krijg je wel een kannetje voor twee kopjes en een lek-
ker koekje, met dito uitzicht. Ach ja, SainTrôp is voornamelijk poen en nog 
meer poen, onvoorstelbaar wat daar aan nieuw én oud geld rondloopt, 
met natuurlijk de makkelijk herkenbare periferie van opzichtige snollen en 
dellen, die opportunistisch profiteert van de wellust van “those have’s”. 
En toegegeven, uw columnist keek ook af en toe even achterom bij een 
passerende “long legs with high heels”, vermoedelijk uit Litouwen of zo. 
Je loopt zomaar een lichte nekhernia op, in dat plaatsje.
Een aantal onderwerpen in en rondom deze tourist trap is interessant, in 
wat voor opzicht dan ook. Natuurlijk is er de haven en de grotere grote-
schepenhaven. Daar kun je langsheen wandelen en je vergapen aan- en 
je verwonderen over het kapitaal van sommige planeetgenoten. Ik zag 
er schepen met zelfs een helikopter aan boord, een megavilla op zee, de 
bemanning met gesteven bloezen en bermuda’s. Rond de centrale ha-
ven staan de kunstenaars met hun impressies van het dorp, maar ook 
met ander werk. Sommigen zijn ronduit geniaal, anderen verdrinken in 
hun eigen kitsch, overdreven commercieel. Dan is er het dorp zelf, met 
prachtige smalle winkelstraatjes en galerijen, met boutiques waar bewa-
king bij de deur staat, met de duurste merken, met, zelfs in september, 
de exclusiefste bontcreaties (32°C) en fancy partykleding. Wij dronken en 
aten wat op de Place du Marché, echt niet het mooiste plein in de Pro-
vence, maar, voor Tropez-achtige begrippen nog redelijk betaalbaar. Hoe 
anders was het op het strand van Ramatuelle, waar wij met kennissen in 
Club Les Palmiers op een aangename zondagmiddag lunchten. Op dit 
strand ligt ook Club 55, waar het vreten helemaal niet geweldig maar wél 
stervensduur is, gewoon omdat de hele (rijke) wereld hier wil zijn. Bij Les 
Palmiers kost een gegrild visje echter ook al 45 euro, en dat was dan bijna 
het goedkoopste van de kaart. Onderwijl stond de eigenaar van de tent 
in wit-linnen kleding met futuristische zonnebril dance-muziek te draaien, 
die totaal niet bij zijn leeftijd paste. Ik krijg dan ooit gedachten waarvoor 
ik wellicht levenslang opgesloten zou kunnen worden. Niet doen, jon-
gen….. Weet u, wat dan weer leuk is? Pak de boot vanuit Ste-Maxime 
(geen file), een retourtje kost 13 euro en de tocht duurt slecht tien mi-
nuten. Om de twintig minuten wordt u weer terug in de, best aardige, 
werkelijkheid gebracht.
Voor vrienden maakte ik in Frankrijk het volgende gerechtje klaar, je moet 
er wel spartelend verse sardientjes voor hebben.

Gemarineerde sardientjes met paprikamarmelade (amuse voor 4 pers.)
8 middelgrote sardientjes, gefileerd en schoongemaakt
(ik leerde het fileren van mijn leermeester Arjan Wechseler, u kunt het aan 
uw vishandelaar vragen)
1 citroen, 1 mooie rode gegrilde, ontvelde paprika (mag gerust uit een 
pot)
2 sjalotten, 1 teen knoflook, peper, zout, extra vièrge olijfolie
Wrijf een bakplaat in met olijfolie, bestrooi met peper en zout. Leg de 
sardientjes hier met de velkant naar beneden op. Smeer ook wat olie op 
de bovenkant, peper en zout erop en bedruppel dan met het sap van 
een halve citroen. Dek af met folie en laat zo ’n uur staan (garen in het 
citroensap). Verwarm de oven op 60°C. Snijd de paprika, de sjalot en de 
knoflook rag- en ragfijn. Doe het mengsel in een pannetje met wat lepels 
olijfolie en laat heel zachtjes pruttelen, zeker ’n half uur. De massa moet 
iets droger en compacter worden. Breng deze marmelade op smaak met 
peper en wat citroensap. Zet de plaat met de sardientjes 10 minuten in 
de lauwwarme oven. Ze mogen niet helemaal gaar worden. Leg op elk 
bordje 4 filets dakpansgewijs naast elkaar. Leg er een quenelle afgekoelde 
marmelade op. Waanzinnig lekker met een volle, fruitige rosé. À la votre!

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

SainTrôp

Samen bereik je meer dan alleen

Samen sterker. Dat is het idee van 
coöperatief bankieren. Bij Rabo-
bank Sint-Oedenrode Schijndel 
staat maatschappelijke betrok-
kenheid hoog in het vaandel. 
Daarom schenken wij een deel 
van onze winst aan de gemeen-
schap. Jaarlijks investeert de bank 
door middel van het Coöperatief 
Dividend in maatschappelijke, 
duurzame, sociale en culturele 
projecten in de gemeenten Sint-
Oedenrode en Schijndel. 

Heeft u een innovatief idee waar-

mee u bijdraagt aan een betere 
leefomgeving voor onze leden en 
klanten? Laat het ons dan weten! 
Gedurende het gehele jaar kunt u 
projecten bij ons indienen. Welke 
initiatieven we ondersteunen, 
besluit de commissie Coöperatief 
Dividend. Meer informatie kunt u 
vinden op www.rabobank.nl/stos.
Rooi Hart Safe

Stichting Rooi Hart Safe kreeg van 
de Rabobank een mooie bijdrage 
om vier nieuwe reanimatiepoppen 
aan te schaffen. In mei deed de 

instelling een aanvraag en amper 
een maand later lag de beves-
tiging al in de bus dat de Rabo-
bank graag bij wilde springen. Een 
mooie opsteker voor Rooi Hart-
safe want de poppen die ze ge-
bruikten waren aardig versleten. 
Bovendien zijn de nieuwe poppen 
meer ‘bij de tijd’. Ze zijn namelijk 
zo vernuftig dat ze bijna alles kun-
nen registreren; onder andere de 
drukkracht en de snelheid van re-
animatie zijn voortaan af te lezen. 
Stichting Rooi Hartsafe kan weer 
jaren vooruit.

Paddenstoelenexcursie in het Wijboschbroek te Schijndel
De Heem-natuurgroep uit Sint-
Oedenrode heeft op zondag 6 
oktober een interessante padden-
stoelenexcursie naar de prachtige 
bossen van Wijbosch-Schijndel. 
Het vertrek is om 9 uur vanaf de 
markt te Sint-Oedenrode.

Deze afwisselende bossen van 
naald- en loofhout zijn eigendom 
van  Staatsbosbeheer en zijn 190 
ha groot. Er liggen ook enkele bos-
weiden in evenals mooie bomen-
lanen.
Oktober is de ideale maand om in 

de bossen te kijken of er al pad-
denstoelen staan. Als het voldoen-
de vochtig is geweest zijn er volop 
verschillende soorten te zien. Een 
loep of spiegeltje kun je gebruiken 
zodat de onderkant bekeken kan 
worden of er plaatjes, buisjes of 
stekels te zien zijn. Gevonden zijn 
er: de grote parasolzwam, spons-
zwam, kopergroenzwam, gewei-
zwammetje, verder verschillende 
boleten, russula’s en houtzwam-
men. 
Ook het andere natuurgebeuren 
wordt deze morgen zeker niet 

overgeslagen. De bladeren van de 
meeste bomen zijn aan het ver-
kleuren, vooral die van de Ameri-
kaanse eik zijn qua kleur het op-
vallendst. Spinnen met hun web, 
gallen en vruchten, evenzo de vo-
gels die we horen of zien krijgen 
de nodige aandacht.

Als je interesse hebt in deze bij-
zondere en geheimzinnige materie 
van de paddenstoelen kom dan 
zondagmorgen naar de Markt, je 
bent bij de Heem-natuurgroep van 
harte welkom. 

Diersporen: Verborgen leven ontdekken
Na deze lezing en excursie is een 
wandeling in de natuur nooit meer 
hetzelfde… er speelt zich heel wat 
af, waar wij geen weet van heb-
ben. Op momenten dat wij slapen 
gebeurt er in de natuur in het ver-
borgene van alles. Zelfs bij ons in 
de achtertuin, zo vlak bij huis zijn 
dieren actief die wij nauwelijks 
zien. Wanneer je goed kijkt kun je 
wel ontdekken dat ze er zijn.

IVN Rooi organiseert op woens-
dagavond 11 oktober een lezing 
over diersporen met een bijbeho-
rende wandeling op zondagoch-
tend 13 oktober.
Gerard van Leiden heeft in zijn vele 
zoektochten in de natuur allerlei 
bijzondere dingen meegemaakt 
en sporen gevonden die hij aan 
ons wil laten zien. Voor wie weet 
waarnaar te kijken laten alle dieren 
sporen na. Gerard leert ons ont-
dekken hoe je deze sporen herkent 
aan de hand van een groot aantal 
voorbeelden die hij in de natuur 
verzameld heeft. Zijn boeiende 
verhalen zorgen voor een ware 
ontdekkingstocht naar hoe vogels, 
insecten, amfibieën en zoogdieren 
hun aanwezigheid verklappen.

Wil je meer ‘ontdekken’ van het 
verborgen leven van dieren vlak 
bij huis, je bent van harte welkom. 
Praktische informatie:  Lezing en 
ontdekavond: woensdag 11 ok-
tober 20:00 – 22:00 uur, in het 

gebouw van Handboogvereniging 
Sint Antonius, Industieweg 18, 
5492 NG Nijnsel. Wandeling: zon-
dag 13 oktober 09:00 – ca. 12:00 
uur wandeling, vertrek vanaf de 
Markt in Sint-Oedenrode.

Foto: Wim de Vrij 

Iets te vieren?

De Kienehoef | Zwembadweg 35-37 
 5491 TE Sint-Oedenrode | Tel. 0413-47 28 77  

info@kienehoef.nl

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

www.rabobank.nl/stos

Samen kom je tot een beter advies. Daarom hebben wij jongerenadviseurs die willen weten wat jouw

plannen zijn en die met jou bekijken wat de bank hierbij kan betekenen. Ze vertellen je graag meer

over hoe jij je geldzaken snel & makkelijk kunt regelen en helpen je bij je financiële vragen.

Onze jongerenadviseurs helpen je bij je toekomstplannen.

met een
bank die
dat begrijpt.

Je leven inrichten 
zoals jij dat wilt
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Eet- en Muziekcafé de Ossekop
Heuvel 9 5492 AC  St Oedenrode

tel. 0413-820359

Dinsdag t/m vrijdag

Dagschotel 
“wat de pot schaft”

“Ouderwets Gastvrij”

€ 9,50

za 19 oktober 21.00 uur 

The Pinktones, back to the '50

za 26 oktober 21.00 uur 

The Bluestalkers
zo 27 oktober 14.30 uur 

Dr. BrassMuziekagenda 
oktober

Nieuw in Sint-Oedenrode: 
Kringloop Shop d’n Zundzolder

U heeft ook vast een zolder of rom-
melkamer met allerlei spullen waar u 
eigenlijk niets meer mee doet. Kast-
jes, stoelen, een oude lamp, schilde-
rijen of een bijzettafeltje. U kunt dit 
weggooien, maar dat is natuurlijk 
‘zund’, om het op zijn Brabants te 
zeggen. Vanaf 3 oktober heeft u de 
mogelijkheid om het een juiste be-
stemming te geven. Dan opent na-
melijk ‘d’n Zundzolder’, een Kring-
loop Shop in de Streepenstraat.

Het is dan ook logisch dat u niet al-
leen terecht kunt voor als u spullen 
kwijt wilt, maar uiteraard ook als u 
nog iets zoekt. Kringloopwinkels 
spinnen garen bij de crisis. Ieder-
een let tegenwoordig op de porte-
monnee, dus wanneer u op zoek 
bent naar een nieuwe lamp wil dat 
niet per definitie zeggen dat u die 
in een lampenzaak gaat halen. Een 
kringloopwinkel biedt een goedko-
per alternatief en bovendien is het 
nog goed voor het milieu ook. In de 

winkel in Rooi vindt u vanaf 3 ok-
tober vooral de wat kleinere spullen 
en kleinere meubels. Wel zijn deze 
artikelen geselecteerd en met zorg 
uitgezocht voor de Kringloop Shop. 
Het grote equivalent van de zaak is 
in Veghel (Noordkade), daar mag u 
ook altijd een kijkje nemen. Eigenaar 
Jeroen Nouwens en zijn rechterhand 
Mark Bekkers zagen al snel dat de 
winkel in Veghel druk wordt bezocht 
en ze besloten daarom de vleugels 
uit te slaan. Sint-Oedenrode is vol-
gens hen een logische keuze, gezien 
de geografische ligging.
D’n Zundzolder – waar uitsluitend 
vrijwilligers in de winkel staan - is een 
sociaal maatschappelijk verantwoor-
de onderneming en steunt daarom 
ook diverse goede doelen binnen de 
samenleving. De visie van d’n Zund-
zolder is om de steun voornamelijk 
lokaal te verlenen. Zowel in Veghel 
als Sint-Oedenrode heeft Nouwens 
inmiddels samen met de Voedsel-
bank een traject opgezet voor de 

cliënten van de Voedselbank. Onder 
meer komt er per kwartaal een te-
rugkerende waardebon, zodat deze 
mensen gratis hun artikelen kun-
nen verkrijgen. Ook steunt de win-
kel het talentenplan Annerheide om 
zodoende de mogelijkheden mee te 
scheppen dat autistische kinderen 
toch op paardrijles kunnen. 

De Kringloop Shop aan de Streepen-
straat 6  zal iedere week open zijn 
van dinsdag t/m vrijdag van 11 tot 
17 uur. Ook tijdens de koopavond 
is d’n Zundzolder open. Dan tot 
20.00uur. meer info: 
www.zundzolder.nl, Facebook:
zundzolder, info@zundzolder.nl.
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Mark Bekkers

Bike Center

Tel: 0413 - 477722     www.bikecenterrooi.nl

Mountain bikes 
25% korting 

model 2013
diverse merken (o.a.)

Stevens
Trek
Scott

Stevens 7s 

van:    € 899,00 

voor: € 675,00

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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Op zaterdag 9 november a.s. 
presenteert Prinsenvereniging 
De Ploegers voor de tweede keer 
de activiteit C.L.I.C. De afkorting 
C.L.I.C. staat voor Crazy Lips In 
Concert en is voor iedereen een 
spectaculaire kans die voor het 
grijpen ligt. Iedereen die de uitda-
ging aandurft voor een volle zaal 
op te treden, is uitgenodigd zich 
in te schrijven. Behalve een optre-
den voor een uitbundig publiek is 

C.L.I.C. de mogelijkheid om een 
mooie geldprijs in de wacht te 
slepen. De eerste C.L.I.C. wordt 
beloond met € 250, de tweede 
C.L.I.C. met € 150 en de derde 
altijd nog met € 100. Inschrijven 
kan tot en met 27 oktober.

De Ploegers dagen alle Liemp-
denaren uit om alleen of in 
groepsverband een optreden te 
verzorgen, bijvoorbeeld met je 

vrienden, collega’s, sportteam, 
vereniging enz. Dit kan een 
playbacknummer zijn, maar ook 
dansnummers, sketches, buuts, 
zang enz. worden zeer gewaar-
deerd. Het optreden dat de beste 
C.L.I.C. heeft met het publiek 
wint. De optredens worden ge-
jureerd door een deskundige jury.

Inschrijven
Om C.L.I.C. eerlijk en goed te 
laten verlopen zijn er enkele 
spelregels. Inschrijving geschiedt 
uitsluitend met het daarvoor 
bestemde inschrijfformulier. In-
schrijven kan tot en met 27 ok-
tober a.s. Het reglement en het 
inschrijfformulier zijn te vinden 
op de site: 
www.ploegers.nl

Mooi in de regio

COOP.NL

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 30 september t/m zondag 6 oktober 2013. week 40

Tax  Liempde 
Nieuwstraat 59

ZONDAG OPEN
14-18 UUR

Bij iedere € 10,- aan boodschappen*
& bij speciale actieproducten
Bij iedere € 10,- aan boodschappen*Gratis Triqo®

*=Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, koopzegels, slijterijartikelen, babyvoeding 
tot 1 jaar, geneesmiddelen, postzegels, loten en telefoonkaarten

*=Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, koopzegels, slijterijartikelen, babyvoeding *=Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, koopzegels, slijterijartikelen, babyvoeding 

NU OOK 
DROGISTERIJ 

ASSORTIMENT

besteding van €15,- 
is excl. krat bavaria

Iedere zondag bij besteding 
van €15,- krat Bavaria 
24 stuks van 10.98

ZONDAG OPENZONDAG OPENZONDAG OPENZONDAG OPEN

NU OOK 
DROGISTERIJ 

NU OOK 

7.49
10.98

Thema: Klaar voor de start?! 

Kinderboekenweek in 
Bibliotheekpunt Liempde
De 59-ste editie van de Kinder-
boekenweek vindt plaats van 
woensdag 2 t/m zondag 13 ok-
tober en staat geheel in het teken 
van Klaar voor de start: over sport 
en spel. Het Bibliotheekpunt in 
Liempde heeft dit jaar een Klaar 
voor de start-activiteitenmiddag 
op het programma voor kinderen 
uit groep 3 en 4. 

Kinderen kunnen in sporttenue 
naar het Bibliotheekpunt komen 
en daar meedoen aan allerlei leuke 
en sportieve activiteiten rondom 
het thema Sport en spel. De mid-
dag duurt van 15.00 tot 17.00 
uur en kaartjes kosten € 1,50 per 
kind. Kaartjes kunnen worden op-
gehaald bij het Bibliotheekpunt. 
Meer informatie is te vinden op 
www.bibliotheekmeierij.nl/agenda 
of op www.kinderboekenweek.nl.

Op zoek naar de Prins van Ploegersland - Liempde

Wekelijks tot zijn openbare instal-
latie op vrijdag 25 oktober geeft 
de Geheimcommissie van Prin-

senvereniging de Ploegers een 
Tip wie de nieuwe Prins van Ploe-
gersland gaat worden. Let vooral 
op de details in de tip en ontdek 
het antwoord achter het grote ge-
heim.

Nou, nou! De vorige tip heeft heel 
wat reacties te weeg gebracht. En 
het mooiste is dat iedereen het ze-
ker denkt te weten. En er gaat niks 
boven zeker weten. Toch? En wie 
de wijsheid in pacht heeft? Over 
wijs gesproken. Dat is onze nieuwe 
prins ook. Een zeer wijs man mag 

je wel zeggen. Niet dat hij een 
Einstein is, maar een pannenkoek 
is hij zeker niet. Hij heeft vroeger 
goed zijn best gedaan op school. 
Hij heeft zelfs gestudeerd, deze 
prins. Goed onderwijs moet, is zijn 
motto. Helaas heeft hij niet verteld 
of hij zijn diploma gehaald heeft. 
 
Denk je te weten wie het is? Stuur 
een e-mail naar redactie@ploegers.
nl en maak kans op twee kaartjes 
voor de Zittingsavonden. Wil je de 
Tips nog een keer teruglezen, kijk 
op www.ploegers.nl. 

Keurslager Willy Beerens wint 3e prijs Lekkerste Bal Gehakt
Keurslager Willy Beerens uit 
Liempde heeft de derde plaats 
behaald met zijn gehaktballen in 
de wedstrijd om de Lekkerste Bal 
Gehakt 2013. Hij won deze prijs 
in deze vakwedstrijd tussen sla-
gers op 23 september. De prijs 
is uitgereikt op de VAS-beurs in 
Amsterdam door juryvoorzitter 
en chef-kok Julius Jaspers. Slager 
Theo Beerens in Eindhoven maakt 
de Lekkerste Bal Gehakt van 2013. 
Keurslager Marco van Strien won 

de tweede prijs. 

De jury lette o.a. op geur en kleur, 
structuur, grondstoffen, kruiding 
en natuurlijk op smaak. Daarnaast 
bestond de finaleronde uit een bac-
teriologische keuring, uitgevoerd 
door KBBL. Door de producten te 
testen op de hoeveelheid aanwezi-
ge bacteriën is duidelijk geworden 
dat de lekkerste gehaktbal ook een 
veilige en gezonde gehaktbal is. 

De jury, bestaande uit voorzitter 
en chef-kok Julius Jaspers, slager 
en winnaar van de Lekkerste Bal 
Gehakt in 2012 Koen van Vugt 
en SVO-docent Ruud van Gils zei 
over deze gehaktbal: “Een hele 
aantrekkelijke gehaktbal met een 
frisse smaak. Heel evenwichtig 
gekruid!” Willy Beerens zegt met 
trots: “Prachtig om op de derde 
plaats te eindigen. We zijn super-
blij!”

Opgeven tot en met 27 oktober

Prinsenvereniging De Ploegers presenteert C.L.I.C.

RECESSIEMENU 2E GRATIS!!!

Kom op woensdag, donderdag of 
vrijdag en ontvang het 2e menu 
gratis, op zaterdag of zondag 
het 2e menu voor de helft van
de prijs

tomatensoep
uiensoep

*
keuze uit pannenkoekenmet maximaal 2 ingredienten

*
ijsje/ koffie of thee

 

16,50
 
 

kinderpannenkoek naturel, appel, spek, kaas, rozijnen
*

raketijsje
 

6,50

Pannenkoekenhuis Liempde:
bourgondisch genieten 
voor jong en oud in 
unieke historische setting
 

www.struifhuis.nl

raadhuisplein 4a
Liempde

0411-631667

Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties

Paardenpraktijk Sweenslag doet 
mee met Landelijke Open Dag 
Dierenartsen
Op zaterdag 5 oktober 2013 wordt 
voor de tweede keer een Landelijke 
Open Dag Dierenartsen georgani-
seerd. Verspreid over het land doen 
dierenartsenpraktijken hun deuren 
open om te laten zien hoe de die-
renartsen in Nederland zorgen voor 
mens en (huis)dier. De praktijken 
bieden een kijkje achter de scher-
men van veterinair Nederland. On-
der het motto 'wordt wijzer over 
Dier en welzijn' bent u van harte 
welkom.

Paardenpraktijk Sweenslag doet 
mee met de landelijke open dag en 
opent haar deuren tussen 10.00u en 
17.00u. De voorbereidingen zijn al in 
volle gang.  We hebben een rondlei-

ding door de praktijk, leuke demon-
straties van chiropractie, osteopathie 
en rijtechnieken, een kinderplein 
voor de allerkleinsten en meer. Kijk 
voor ons hele programma op 
www.opendag.dierenarts.nl

De Landelijke Open Dag Dieren-
artsen wordt georganiseerd door 
de Koninklijke Nederlandse Maat-
schappij voor Diergeneeskunde, de 
beroepsvereniging van dierenartsen. 
De landelijke open dag zal jaarlijks 
worden georganiseerd op de eerste 
zaterdag na dierendag. 
Paardenpraktijk Sweenslag; 
Sweenslag 20, 
5469 KA Erp, 
Tel. 06-14509949 

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl
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De beste adviezen vindt u

n o g  s t e e d s  v l a k  b i j  h u i s

Jan Tinbergenstraat 4 | 5491 DC  Sint-Oedenrode Telefoon: 0413 - 49 11 11 | Fax: 0413 - 49 11 00

Email: info@vdven.nl | Internet: www.vdven.nl 

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.
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Ollandseweg 134
5491 XC Sint-Oedenrode

Tel. 0413 472169
www.houthandelsmetsers.nl

Tuinafscheiding
Blokhutten

Overkappingen, veranda’s en bergingen
Prieelen
Poorten

Speeltoestellen
Carports & Garages

Vlonders
Tuinhout artikelen

Tuinhout
Hang- & Sluitwerk

Waarom gebruiken onze voorma-
lige politieke partners deze woor-
den, met welk belang?
We dragen verantwoordelijkheid 
en willen dat ook. Natuurlijk wil-
len we goed overleg met alle po-
litieke partners. Daarin past ook 
de juiste manier van omgaan met 
elkaar. Daarom zoekt CDA-Rooi 
naar het antwoord op deze vraag. 
Sinds de laatste raadsvergade-
ring is ons veel duidelijk. Glorius, 
Maas, van Rossum en Verkuijlen 
slaan de handen ineen om ons de 
ogen te openen. Eerlijk gezegd 
zijn we hen daar dankbaar voor. 
Zij hebben duidelijk laten zien wat 
ze bedoelen, hoe je met elkaar 
moet om gaan.

Martinushuis: We roepen de bur-
ger op tot participatie. Met niet 
eerder vertoonde eensgezindheid 
en steun van een raadsmeerder-
heid krijgen we mogelijkheden 
aangereikt voor behoud van dit 
gebouw. Tijdens de behandeling 
in de Raad tuimelen draaiende po-
litici over elkaar heen om duizelig 

van te worden. Uiteindelijk geeft 
de stem van Verkuijlen de door-
slag. Het algemeen belang moet 
wijken.

Bestemmingsplan Centrum:
Nietsvermoedende burgers en 
ondernemers raken hun verwor-
ven rechten kwijt. In plaats van 
de zorgplicht op zich te nemen 
is wethouder Van Rossum pas na 
juridische dreigementen bereid die 
rechten te respecteren.

Gemeentelijke fusie: Ons College 
nodigt de Boxtelse collega’s uit 
duidelijk te zijn. Willen jullie wel 
of niet praten over fusie. Binnen 
tien dagen antwoordt Boxtel. Ja 
wij willen, wanneer kunnen we 
afspreken? Twee maanden blijft 
die brief onbeantwoord. Als dan 
de burgemeester van Boxtel een 
brief stuurt naar onze raad wordt 
onze burgemeester boos.

Ondernemer Warenburg doet zijn 
beklag over 10 jaar bestuurlijke 
tegenwerking. Glorius vraagt aan 
Van Rossum hoe we dit in de toe-
komst kunnen vermijden. Onder-
nemer Koopmans legt al drie jaar 
uit dat Albert Heijn echt niet past 
in het Raboproject. Glorius mist de 
onderbouwing.

In deze economische winter heb-
ben ook ondernemers het moei-
lijk, ze moeten zelfs hun perso-

neel ontslaan. CDA, DGS, BVT 
en Verkuijlen komen met een 
amendement, zodat ondernemers 
meer mogelijkheden krijgen, met 
kortere procedures. Deze raads-
meerderheid is ervan overtuigd 
daarmee Albert Heijn voor Rooi 
te kunnen behouden. Vanaf het 
spreekgestoelte roept VVD-er 
Glorius met brede armgebaren in 
de stijl van Mark Rutte de Raad 
op hem te helpen. Aan het einde 
van de vergadering zijn de kruit-
dampen opgetrokken. Verkuijlen 
stemt met de VVD mee tegen zijn 
eigen voorstel en dank zij de VVD, 
die letterlijk om 5 voor twaalf nog 
een raadslid laat opdraven, staan 
de ondernemers met lege handen. 
De les is: Pas na 10 jaar vruchte-
loos ploeteren heeft de onderne-
mer recht van spreken.

CDA-Rooi heeft genoeg gezien. 
Als wij zo met elkaar om gaan 
blijft er weinig van ons mooi Rooi 
over en eindigen we op de vuil-
nisbelt waarnaar de VVD ons wil 
noemen na de fusie met Veghel. 
Nee, wij gaan dat anders doen, 
zo willen we niet met jullie (be-
langen) om gaan. CDA-Rooi kiest 
voor transparant, open en eerlijk. 
Laat de kiezer maar beslissen. Tot 
19 maart 2014.

CDA-Rooi:
Rien Verhagen, Jan Verhagen, Ger 
Brouwer, Willem van der Pasch

Zo gaan we niet met elkaar om!

HERTOG HENDRIKSTRAAT 12
SINT-OEDENRODE

0413-472768
WWW.STAPPERZ.NL  

 WWW.KIDDOOZKINDERKLEDING.NL

HET KOUDE WEER IS IN AANTOCHT...

TIJD VOOR DE 

WINTERCOLLECTIE!

Film voor Dappere Dodo’s

Tuincentrum Brekelmans werd vo-
rige week woensdagmiddag plot-
seling omgetoverd tot filmset. Bin-
nenlopende klanten keken maar 
raar op toen ze zagen dat eigenaar 
Christ Brekelmans meespeelde in 
een echte speelfilm en werd gade-
geslagen door een filmploeg. Hij 
verzorgde echter een marginale 

rol in de productie waarvan de op-
brengst gaat naar Stichting Dap-
pere Dodo’s.

Kinderfonds Dappere Dodo’s sluit 
kinderen en jongeren in de armen 
met gedrags- sociaal- emotionele- 
en/of psychische problemen en die 
zelf lef tonen om te werken aan een 

betere toekomst. Om hen educa-
tieve projecten aan te bieden moet 
er geld in het laatje komen. Eén 
van de initiatieven is de film (On)-
geluk-(kig). Deze film wordt geheel 
zonder budget gemaakt door men-
sen met passie voor film. Allemaal 
zetten ze zich belangeloos in.
(On)-geluk-(kig) gaat over Bram (9) 
die zijn moeder verloor bij een auto-
ongeluk. De vader van Bram doet 
er alles aan om goed voor hem te 
zorgen en om een echte vader voor 
hem te zijn. Echter als lijkt dat de 
vader van Bram een nieuwe vrien-
din heeft, dan neemt hij de benen 
en gaat hij bij zijn vrienden in de 
dierentuin wonen. De jonge hoofd-
rolspeler is de zoon van TVE eige-
naar Henny van Osch, Job. Het jon-
ge acteertalent uit Schijndel werd 
gespot in een ander stuk waarin hij 
meespeelde. Deze weken zijn ze 
druk bezig met de opnamen. Vanaf 
begin volgend jaar zal de film wor-
den aangeboden bij verschillende 
filmhuizen. 
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Genomineerden Sportgala 2013 bekend

De genomineerden voor het 
Sportgala 2013 zijn bekend! Het 
Sportgala vindt plaats op vrijdag 
25 oktober a.s. in De Beurs. De 
genomineerden in de categorieën 
Sportman, Sportvrouw, Sportploeg 
en Sporttalent hebben daarover 
deze week bericht ontvangen. 
Daarnaast zijn ruim vijftig sporters 
uitgenodigd voor de kampioenen-
huldiging. Tijdens het sportgala 
worden de sportkampioenen van 
2012/2013 gehuldigd (tot en met 
augustus 2013) die minimaal een 
Brabants of gelijkwaardig kampi-
oenschap of een podiumplaats op 
het Nederlands kampioenschap of 
hoger behaald hebben. Daarnaast 
is er zoals vanouds aandacht voor 
de Sportvrijwillig(st)ers, een on-
misbare groep in het Rooise ver-
enigingsleven.  

De genomineerden in de categorie 
Sportman zijn:
Ryan Lo-A-Njoe  
judo
Rick van den Oever  
handboogschieten

Hans Vogels  
motorcross

De genomineerden in de categorie 
Sportvrouw zijn:
Elise Pennings   
zwemmen
Alicia Holsken   
boksen
Loes van der Heijden 
hockey

De genomineerden in de categorie 
Sportploeg zijn:
Dames 1 Argo   
waterpolo
Rhode A1  
voetbal 

Voor de eerste keer nomineert de 
Stichting Sportgala Sint Oeden-
rode ook een aantal sporters voor 
de titel Sporttalent. De nominatie 
wordt gezien als een aanmoedi-
ging voor deze talentvolle sporters. 
Een van deze talenten zal beloond 
worden met de titel Sporttalent 
van het jaar. De genomineerden 
zijn:
Bassou Boulghalgh voetbal
Britt van de Oetelaar voetbal
Dewy Lo-A-Njoe judo
Koen van der Wijst  fietscross
Mouhriz Boulghalgh kano
Marlou Hulsen  korfbal

Daarnaast zijn er een groot aantal 
vrijwilligers voorgedragen voor de 
titel Sportvrijwillig(st)er. 
Ad van Laarhoven   
TV Boskant
Frans Mabesoone   

TWC Dommeldal
Henk de Mol    
Handboogvereniging Concordia
Huub van der Zanden   
VV Boskant
Klaas Wijbenga    
Rhode
Rens Parker-Verhoeven   
Gehandicapten Zwemclub Rooi
Rien van de Loo    
TV de Kienehoef
Willem Haarbosch   
GC De Schoot
Yvonne van der Wielen-Hulsen  
KV Concordia

Naast het uitreiken van de verschil-
lende titels en het huldigen van de 
kampioenen wordt de genodig-
den  als vanouds een gevarieerd 
programma geboden. Zo zal de 
Rooise zangeres Jesje de Schepper 
het Sportgala muzikaal openen en 
zal Neeltje van Kasteren met haar 
dansgroep een optreden verzor-
gen.  Sportschool Theo van den 
Oever staat op het programma 
voor het geven een spectaculaire 
demo. Gastspreker dit jaar is Ri-
chard Bottram. Richard liep een 
jaar lang bijna dagelijks een mara-
thon en zal op het Sportgala over 
deze bijzondere prestatie komen 
vertellen.  

De Stichting Sportgala Sint- 
Oedenrode heeft ruim een jaar 
lang hard gewerkt aan het realise-
ren van het vernieuwde Sportgala 
en kijkt er naar uit de Rooise spor-
ters te ontvangen en te eren voor 
hun prachtige prestaties. 

Sportgala

Glimmende batons vliegen door sporthal de Streepen
Een sport die niet zo veel wordt 
beoefend in sporthal De Streepen 
is twirlen en majorette. Afgelopen 
weekend was er even geen tijd voor 
korfballen, turnmatten, zaalvoet-
balgoals of volleybalnetten. Het 
was tijd voor ingestudeerde dans-
jes, ritmische muziek, glimmende 
batons, flitsende outfits en volle 
tribunes. Teams uit heel Nederland 
- met jonge en wat oudere deelne-
mers - waren naar Sint-Oedenrode 
afgereisd om tegen elkaar te strij-
den. Dat leverde mooie en zeldza-
me taferelen op in een zaal die zich 
er perfect voor leende. Het publiek 
kon van bovenaf bekijken hoe hun 
favoriet presteerde.

Afgelopen donderdag heeft d’n Toel 
gespeeld tegen Keep Faith uit Schijn-
del. De wedstrijd ging mooi gelijk op 
en uiteindelijk streek d’n Toel met 
de eer en won met 11 tegen 10. In 
de eerste divisie speelde Van Ouds 
tegelijkertijd tegen Hart van Veghel. 
De uitslag was 13-10 voor Van Ouds.

‘t Kofferen speelde uit tegen de 
Oranjebar 2 en won gemakkelijk met 
17 tegen 6. ‘t Dommeltje speelde te-
gen Oranjebar 1 in den Dommel en 
verloor met 21 tegen 2.

Schema aankomende donderdag: 
Eerste divisie
Merx 2 - van Ouds
T Kofferen - nogus 4
Nogus 2 - den Dommel
Tweede divisie
Downtown 2 - den Toel

Single competitie
Er zijn afgelopen weekend twee sin-
gle wedstrijden gedart. Harry Bomen 
tegen Mark van den Akker 10 tegen 
0 en Arno van Rosmalen tegen Jarno 
Kateijns 6 tegen 4.

Speelschema 7 oktober
Mark van den Akker tegen Mark 
Leenders (1500 uur in van Ouds)

Speelschema 13 oktober
Hein Jansen tegen Harrie van Dinther 
(1300 uur in’t  Kofferen)
Kenneth School tegen Peter Opheij 
(1500 uur in den Toel)
Randy van Oostenbrugge tegen Jef-
frey van Liempde (1400 uur in van 
Ouds)
Jarno Kapteijns tegen Harry Bomen 
(1600 uur in van Ouds)   
Freddie der Kinderen tegen Arno van 
Rosmalen (1700 uur in van Ouds)  

Maximale winst in Rooi

darten

ONDERNEMEND
ROOI

Met wat voor bijzonder project is een be-
drijf bezig? Wat zijn de dagelijkse bezig-
heden? Hoe lost een ondernemer een be-
paalde situatie op of wat zijn de nieuwe 
plannen? Rooi is ondernemend en onder-
nemers willen zo nu en dan best eens iets 
kwijt over hun dagelijkse beslommeringen. 
Daarom deze rubriek: ondernemend Rooi. 
Deze week zijn we op bezoek gegaan 
Alexander Bekkers. Hij had weer heuglijk 
nieuws te vertellen.

Bakkerij Bekkers
Op twee fronten nog wel. Bakkerij 
Bekkers heeft net een nieuwe winkel 
geopend in Uden en is in de prijzen 
gevallen met de overheerlijke room-
boterspeculaas. Met het openen van 
de zaak aan de Marktstraat in Uden 
staat de teller inmiddels op acht. Na 
Nijnsel, Rooi, Schijndel, Son, Breu-
gel, Eindhoven en Veghel krijgt nu 
ook Uden iets ‘lekkers van Bekkers.’ 
Alexander: “De winkel heeft een 

andere uitstraling dan iedereen van ons gewend is. Hij is nog meer laag-
drempelig en iets moderner. Het is niet dat we persé die weg in willen 
slaan, maar de eerste reacties zijn zeer positief. Er zitten daar verder wei-
nig tot geen bakkers in die buurt, dus er was zeker behoefte aan.”
De Udenaren kunnen dus voortaan smullen van allerlei ‘Rooise’ heer-
lijkheden. Dus ook van het prijswinnende roomboterspeculaas. Bakkerij 
Bekkers kreeg een oorkonde met daarop maar liefst een 8,3. Een vakjury 
en een consumentenjury beoordeelden het speculaas en waren lyrisch 
over het product. Vandaar ook deze hoge score. Voor de consument fijn 
om te weten, want de stoomboot van Sinterklaas is alweer onderweg.   

Heeft u ook iets bijzonders te melden over uw bedrijf? Meld het dan aan 
via 0413-479322 of mail naar redactie@demooirooikrant.nl. 
We komen graag bij u langs om er een item van te maken.

Rooise Biljartcompetitie

biljarten

In ronde 3 waren er goede scores 
voor Boskant (86) en St.Joris 81 
punten. 

Korte partijen:Paul Vermeltfoort 
(’t Pumpke) 22 car. in 7 beurten 
(moy. 3,14), Nico Lucius (Wellie 
Winne Welles) 65 car. in 9 beurten 
(moy. 7,22), Richard van Liempd 
(Wapen van Eerschot) 34 car. in 12 
beurten (moy. 2,83), Willem van 
Breugel (B.C. Eerschot) en Peter 
Bok (’t Pumpke) 20 car. in 12 beur-
ten (moy. 1,66), Tonny van Bakel 
(Oud Rooi) 38 car. in 13 beurten 
(moy. 2,92), Ruud de Wit (Oud 
Rooi) 26 car. in 14 beurten (moy. 
1,85) en Wim Hulsen (Kofferen) 
22 car. in 14 beurten (moy. 1,57). 
Jan van de Oetelaar van Boskant 
(52 car.) maakte een serie van 23 
en Martien van Asseldonk van het 
Wapen van Eerschot (20 car.) een 
van 8.

Uitslagen: B.C. Eerschot – Koffe-
ren 72-68, Krijt op Tijd – D’n Toel 
79-61, Oud Rooi – Wellie Winne 
Welles 76-64, Dorpsherberg – 
Boskant 54-86, St.Joris – Beurs 81-
59, Jachtrust – ’t Pumpke 68-72, 
Wapen van Eerschot – Gin Keus 
78-62.

Stand: 1 Gin keus 257, 2 Oud Rooi 
249, 3 Kofferen en Boskant 225, 
5 St.Joris, Wapen van Eerschot en 
Wellie Winne Welles 216, 8 Beurs 
210, 9 Jachtrust 208, 10 D’n Toel 
199, 11 ’t Pumpke 196, 12 B.C. 
Eerschot 188, 13 Krijt op Tijd 182, 
14 Dorpsherberg 148.

Progamma Do. 3 okt.: ‘t Pumpke 
– Gin Keus, Wellie Winne Welles 
– Beurs en d’n Toel - Dorpsher-
berg   

Leerzaam R2 debuut voor 
Mats vd Brand

autosport

KNAF Talent First Mats van den Brand debuteerde 
afgelopen weekend, met Eddy Smeets op de hotseat, 
tijdens de East Belgian Rally in een Ford Fiesta R2. 
De R2 klasse was tijdens de East Belgian Rally sterk 
vertegenwoordigd met 29 inschrijvers in die klasse 
waarbij de meeste van de coureurs reden in de Ford 
Fiesta R2.  Mats van den Brand debuteerde in deze 
drukbezette klasse met als tegenstanders zeer erva-
ren coureurs Thierry Neuville, Pontus Tidemand en 
Timo van der Marel.

Vooraan in het Fiesta R2 klassement ging het tijdens 
de eerste boucles tussen de drie WK-piloten Thierry 

Neuville, Pontus Tidemand en Timo van der Marel. 
Mats begon zijn wedstrijd beheerst om een goed ge-
voel met de R2 te krijgen op wedstrijdsnelheid. Na de 
eerste twee boucles stond hij op een keurige acht-
ste plaats in het Fiesta R2 klassement en begon een 
steeds beter gevoel met de auto te krijgen.

De derde en vierde boucle van de wedstrijd waren 
een herhaling van de eerste twee boucles en Mats 
wist zich gedurende deze klassementsproeven steeds 
meer vooraan te laten zien. Op de negende klasse-
mentsproef van de wedstrijd noteerde hij de vierde 
tijd in de Fiesta klasse en dat resultaat wist hij één 
proef later te verbeteren door een derde tijd te no-
teren achter Timo van der Marel en Thierry Neuville.

De laatste drie klassementsproeven van de wedstrijd 
werden volledig in het donker verreden. Helaas ging 
het tijdens de eerste van de drie klassementsproeven 
mis voor Mats en Eddy. De dynamo van de Fiesta 
begaf het waardoor het duo de proef volledig in het 
donker, en uiterst langzaam, moest afleggen. Het de-
fect aan de auto bleek niet meer te repareren waar-
door ze de wedstrijd vroegtijdig moesten beëindigen.

Mats kon mede dankzij de steun van de volgende 
sponsoren aan de start verschijnen van de East Belgi-
an Rally: Hontec Motorsport, Van Deijne, Marlomar, 
deDigitaledrukker, BP Wehkamp, KNAF Talent First, 
M.A.T.S., Eurol, Rosegaar.nl, Autoglaspro en Auto-
schade Mosman.
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Waterpolodames van start in de Bondwaterpolo

De waterpolodames hebben het af-
gelopen weekend hun eerste wed-
strijd mogen spelen in de landelijke 
competitie. Voor een aantal dames 
was dit een nieuwe ervaring maar 
voor het merendeel van het team 
van Anja van Wanrooij was het een 
terugkeer naar een bekende klasse. 

De doelstelling van Argo zal het ko-
mend seizoen vooral liggen op het 
vlak van behoud van het team in 
de Bond. Essentieel daarbij is dat de 
wedstrijden leuk en leerzaam moe-
ten zijn en dat het team de gelegen-
heid krijgt om zich te ontplooien het 
komende seizoen. De eerste thuis-
wedstrijd van afgelopen weekend is 
daar een uitstekend voorbeeld van. 

Argo mocht aantreden tegen ZVVS 
uit Vlaardingen, een team wat vo-
rig jaar in de middenmoot van de 
Bond eindigde. De dames uit Rooi 
hadden niets te verliezen en konden 
dus onbevangen het bad induiken. 
Gedurende de wedstrijd werd het 
wel duidelijk dat ZVVS de sterkere 
ploeg was op basis van snelheid en 
scherpte in de counter. Vooral uit 
deze situaties wisten zij de meeste 
doelpunten te scoren. De dames van 
Argo waren op zoek naar de juiste 
tactiek om door de verdediging van 
ZVVS heen te breken. De nieuwe 
spelregels die dit jaar ingegaan zijn 
werkten hierbij niet mee, Argo was 
nog niet echt in staat om de vertaal-
slag te maken van de impact van 

deze regels op het eigen spel. Met 
een eindstand van 3-7 moest Argo 
weliswaar de eerste nederlaag ac-
cepteren, maar gezien het spel mag 
het tevreden zijn en biedt het zeker 
perspectief voor het komende sei-
zoen. Doelpunten voor Argo werden 
gemaakt door Paula Smith (2x) en 
Liesbeth van der Korst.

Programma zwemmen
Komend weekend staan er voor de 
Wedstrijdgroep twee wedstrijden 
op het programma: Vrijdagavond 
de LAC in zwembad ‘De Beemd’ in 
Veghel, aanvang 19.30 uur en zon-
dag de Competitie in zwembad ‘De 
Wedert’ in Valkenswaard, aanvang 
14.45 uur.

Duiken voor kinderen 
zondag van start

duiken

The Dutch Dive Academy start zon-
dag weer met Scubadoe-Duiken 
voor kinderen. Deze beginnende 
duikopleiding voor kinderen vanaf 
8 jaar is een prima basis voor het 
reguliere duikbrevet wat later be-
haald kan worden.

Op een leuke manier worden spe-
lenderwijs de basistechnieken van 
het duiken aangeleerd. De op-
leiding sluit aan op de snorkeldi-
ploma's, maar er kan ook gestart 
worden zonder dat de snorkelop-
leiding is gevolgd. Wel is minimaal 
het Zwemdiploma A vereist en het 
B-diploma is gewenst. De opleiding 
Scubadoe-Duiken vindt plaats in de 
periode oktober 2013 tot en met 
maart 2014, elke zondagmiddag 
van 13.00 tot 14.15 uur in zwem-
bad de Neul.
De duikopleiding bestaat uit een 
aantal niveaus: Adembrevet, Bel-
lenbrevet en Trimbrevet. In twee 
seizoenen kunnen deze brevetten 
gehaald worden waarna de kinde-
ren het volledige ScubaDoe-brevet 
ontvangen. Hiermee hebben ze 
aantoonbaar de beginselen van het 
duiken onder de knie en zijn ze klaar 
om door te stromen naar bijvoor-

beeld het PADI Junior 
Open Water brevet.
Dit brevet kan bij The 
Dutch Dive Academy 
behaald worden of tij-
dens een vakantie bij 
een plaatselijke PADI-
duikschool in het bui-
tenland. Tijdens Scu-
badoe-Duiken leren de 
kinderen naast de basis-
technieken van het dui-
ken ook om op verschil-

lende manieren te water te gaan 
en het werken met een kompas. 
Tijdens de lessen worden ook zgn. 
specialties als bootduiken, nachtdui-
ken, redden en fotografie gegeven.

Introductieduik
Ben jij geïnteresseerd geraakt? Kom 
dan a.s. zondag 6 oktober kennis-
maken met duiken. Bent u als ouder 
ook geïnteresseerd, maar u weet 
nog niet zeker of duiken wel iets 
voor u is, dan is nu de gelegenheid 
om het uit te proberen en zo een 
antwoord op uw vraag te krijgen. 
U kunt daarna altijd besluiten om al 
dan niet een duikopleiding te volgen 
en een brevet te halen.

Dus heeft u of uw kind interesse om 
te gaan duiken, meldt hem of haar 
en/of uzelf dan nu aan. U ontvangt 
per omgaande een bevestiging en 
meer informatie. De kosten voor de 
introductie bedragen Euro 12,50 die 
u terugkrijgt wanneer u of uw kind 
met de opleiding start. Meer infor-
matie of aanmelden? 
Bel 06-22425634 of mail naar 
info@dutchdiveacademy.com.

tennis Gezellige Ladies Night bij TV Boskant

Zaterdag 28 september was er 
voor de vierde keer een “Ladies 
Night” georganiseerd bij tennis-
vereniging Boskant. De Ladies, 
in het roze gekleed, stonden om 
18.30 te trappelen om aan de 

wedstrijden te beginnen. In wis-
selende samenstellingen werd 
een leuk toernooi gespeeld. Na 
de wedstrijden gingen de dames 
opnieuw met elkaar de strijd aan. 
Nu met een heuse Pubquiz. Zo laat 

op de avond werden de hersenen 
behoorlijk gekraakt over allerlei 
zaken. Ver na middernacht moch-
ten “The First Ladies” de prijs, die 
door de DA beschikbaar was ge-
steld, in ontvangst nemen.
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Met een ‘klik’gebit lacht het leven je weer toe!
maandagavond 7 oktober:

Informatie avond bij TP Sint-Oedenrode. 
van 18:00 tot 20:00uur.

int-Oedenrode het 
leven met een 
gewoon losliggend 

kunstgebit is niet altijd 
even stralend. Breeduit 
schaterlachen, lekker een 
vorkje prikken in een 
restaurant met vrienden, 
kinderen of kleinkin-
deren is er niet meer bij. 
En dat alleen omdat die 
onderkaak van u wat 
minder houvast biedt aan 
uw gewone gebitspro-
these. Wat een ellende! 
Gelukkig hebben we 
goed nieuws voor u. Héél 
goed nieuws zelfs. Een 
perfect op maat gemaakt 
klikgebit zorgt ervoor 
dat u veel beter in uw vel 
zit. Zoiets werkt enorm 
door. Het leven wordt 
weer om ‘in te bijten’! 

Waarom zou u er langer 
voor kiezen uzelf zo te 
blijven plagen? Daar 
bent u toch veel te kost-
baar voor! Een gebit is 
wat je noemt ‘gezichtsbe-
palend’. Het is meer dan 
vervelend als u om wat 
voor reden dan ook een 
slecht zittend kunstgebit 
hebt of misschien zelfs 
helemaal geen tanden. 
Daar moet je toch niet 
aan denken. Met een 
slecht passend gebit voelt 
niemand zich optimaal, 
hoezeer hij of zij dat ook 
probeert te ontkennen. 
Het komt zeer regel-
matig voor dat mensen 
een gewoon sociaal leven 
gaan vermijden. Ze 
durven niet meer naar 
feestjes, voelen zich 
gedeprimeerd of isoleren 
zich helemaal van de 
buitenwereld. En wist u 
dat een slecht passend 
gebit allerlei klachten 
kan veroorzaken en dus 

niet bevorderlijk voor uw 
gezondheid is? Goed 
gekauwd voedsel kan 
immers veel efficiënter 
verteerd worden, waar-
door hoogwaardige 
voedingsstoffen makke-
lijker kunnen worden 
opgenomen. Gelukkig is 
er een redelijk 
eenvoudige oplossing 
voor al deze problemen: 
HET KLIKGEBIT. Dat 
u daar niet eerder aan 
hebt gedacht.

Vergevorderde weten-
schap.

De uitvinding ‘klik’gebit 
is niet nieuw. Al meer 
dan dertig jaar vervaardi-
gen tandprothetici het 
product voor mensen 
met een ruime beurs. 
Sinds enkele jaren is het 
eindelijk ook bereikbaar 
voor ‘de gewone man’. 
Door ervaring en 
ontwikkelingen is de 
techniek vanzelfprekend 
steeds geavanceerder 
geworden. 
Een staafje, dat met twee 
kleine titanium implan-
taatjes in de onderkaak 
vastzit, zorgt ervoor dat 
je klikgebit volledig blijft 
zitten, wat je ook doet. 
Appeltje eten. Gieren 
van het lachen. In 
principe gaan de implan-
taten een leven lang mee 
en je ziet er weer fantas-
tisch uit. Een klikgebit is 
namelijk niet te onder-
scheiden van echte 
tanden. Het mooie van 
de behandeling is ook dat 
de drager van het klikge-
bit geen dag zonder 
tanden hoeft te lopen. 

7 oktober 2013 : 
Informatie avond.

Op maandag 7 oktober is er 
een informatie avond bij 
Tandprothetiek (TP) 
Sint-Oedenrode. Voor 
toekomstige patiënten 
staat de deur op deze dag 
wagenwijd open. Ook 
voor    belangstellende   
patiënten die nieuws-
gierig zijn naar de werk-
zaamheden van de prak-
tijk.
Natuurlijk kunt u bij TP 
Sint-Oedenrode ook 
terecht voor reguliere 
gebitsprotheses en 
reparaties. Iedereen is 
welkom om kennis te 
komen maken met het  
team van professionals 
en om zich helder te 
laten voorlichten over de 
vele voordelen van het 
klikgebit. 
Ook het financiële aspect 
van het verhaal en het 
behandeltraject komen 
desgewenst uitgebreid 
aan de orde. 

Wie zijn huidige gebit wil 
laten controleren, of 
behoefte aan een second 
opinion kom gerust langs. 
Van 18:00 tot 20:00 uur: 
Oranje Nassaulaan 7a, 
Sint-Oedenrode.  

Maak gebruik van de 
huidige vergoedingen 
van uw zorgverzekering. 

Uw zorgverzekering 
neemt het overgrote deel 
van de kosten voor hun 
rekening. U hoeft daar 
geen extra verzekering 
voor te hebben. De basis 
verzekering is voldoende 
voor een ruime vergoe-
ding. 

Laagdrempelige en 
vriendelijke praktijk. 

Vanzelfsprekend werken 
er binnen TP Sint-
Oedenrode uitsluitend 
vakbekwame 

implantologen, tandpro-
thetici, tandtechniekers 
en medische assistenten. 
Daarbij is de sfeer 
gemoedelijk en de 
service optimaal. 
Hebt u angst voor de 
tandarts of in het 
verleden negatieve 
ervaringen opgedaan, in 
Sint-Oedenrode houden 
alle professionele 
medewerkers hier reke-
ning mee. Ook na de 
behandeling blijven 
mensen altijd onder 
controle bij TP Sint-
Oedenrode. Kom op 7
oktober naar de informatie
avond en laat u vrijblij-
vend voorlichten. Mis-
schien is een klikgebit wel 
een fantastische oplos-
sing voor uzelf of voor 
iemand in uw omgeving. 
Bespreek het met ons. U 
bent van harte welkom 
op 7 oktober.
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Te bereiken:
0413-745018

            In samenwerking met
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KV Nijnsel verslaat De Weebosch 
met duidelijke cijfers

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Afgelopen zondag trad KV Nijnsel 
aan tegen De Weebosch uit Berge-
ijk. Voorafgaand aan de wedstrijd 
werden de tactieken nogmaals 
doorgesproken, coach Fred van 
Oekel maakte duidelijk dat winst 
en een goed doelsaldo nodig wa-
ren om de koppositie te behouden.

De verdediging van Nijnsel stond 
direct goed, waardoor de aanval-
lende ploeg de ruimte kreeg om de 
getrainde combinaties uit te voe-
ren. Met als resultaat een mooi een-
tweetje die door Selly van Roosma-
len beheerst werd afgerond. Enkele 
minuten later veroorzaakte Nijn-
sel slim een strafworp, die Myrna 
Foolen verzilverde. De rollen wer-

den omgedraaid en De Weebosch 
bracht zich met een doelpunt terug 
in de wedstrijd. Monique Merks 
antwoordde hier direct op door uit 
een vrije worp de marge weer te 
vergroten. Myrna Foolen deed hier 
nog een schepje boven op en wist 
binnen enkele minuten de stand 
op 5-1 te brengen. De Weebosch 
wist te profiteren van de romme-
lige omschakeling van Nijnsel. Kort 
voor rust scoorde Anne Sijbers uit 
een doorloopbal, maar wederom 
een rommelige omschakeling van 
Nijnsel bracht De Weebosch de 
ruststand op 6-3.

Na de rust volgde er legio kansen 
voor zowel Nijnsel als voor De 

Weebosch, maar geen van bei-
den wist deze kansen te benut-
ten. Na ruim een kwartier spelen 
rondde Sanne van Roosmalen een 
afstandschot netjes af. De reste-
rende tijd werd weer gevuld met 
vele kansen voor beide ploegen. 
In de slotfase wist Marlou van der 
Vleuten nog eenmaal te scoren. De 
wedstrijd eindigde in 8-3, hiermee 
heeft KV Nijnsel goede zaken ge-
daan. Doelpunten: Myrna Foolen 
(3x), Selly van Roosmalen,  
Monique Merks, Anne Sijbers, 
Sanne van Roosmalen en Marlou 
van der Vleuten (1x).  Aanstaande 
zondag is KV Nijnsel 1 vrij, zondag 
13 oktober spelen zij om 10.30 uur 
thuis tegen Midako. 

KV Rooi neemt twee punten mee naar huis
Nadat KV Rooi afgelopen don-
derdag de bekerwedstrijd tegen 
Peelkorf won met 12-11, stond 
vandaag de uitwedstrijd tegen de 
puntloze en fysieke club Bladella 
op het programma. Belangrijk was 
om van deze club te winnen, zo-
dat KV Rooi zich steeds veiliger in 
de competitie kan spelen. 

Er stond deze dag veel wind, dat 
beloofde extra concentratie in de 
schoten. Dit was voor beide ploe-
gen lastig. KV Rooi opende de 
wedstrijd na 5 min. met een vrije 
bal. In dezelfde minuut kreeg Bla-
della een strafworp, waardoor het 
al snel 1-1 werd. Toch lukte het KV 
Rooi weer op voorsprong te ko-
men en scoorde Rooi via een mooi 
afstandschot door Suze van der 
Zanden. Ook weer vrij snel daarna 

lukte het Bladella om de korf te 
vinden en scoorde via een afstand-
schot, waardoor het 2-2 werd in 
de 15de minuut. Heel lang lukte 
het de dames niet om tot scoren 
te komen, maar gelukkig hield de 
verdediging de zaak goed dicht. 
Vele kansen werden gecreëerd, 
maar het lukte niet om deze ook 
daadwerkelijk af te maken. Toch 
lukte het KV Rooi in de 29ste mi-
nuut nog via een vrije bal de rust in 
te gaan met een 2-3 voorsprong. 

Deze wedstrijd moest KV Rooi 
winnen en zo ging KV Rooi op-
nieuw vol strijdlust het veld op. 
Na de rust was het de club uit Bla-
del die als eerst wist te scoren via 
een strafworp, waardoor de stand 
3-3 werd. Daarna lukte het andere 
aanvalsvak om mooie aanvallen 

te creëren en zo liep Rooi uit naar 
een 3-8 voorsprong. Het laatste 
kwartier van de wedstrijd, begon 
Bladella veel van afstand te schie-
ten, waardoor het voor de verde-
diging een stuk makkelijker werd. 
Toch wist Bladella in de 20ste 
minuut nog eenmaal van afstand 
te scoren, maar 10 minuten voor 
tijd scoorde KV Rooi het laatste 
afstandschot en eindigde zo de 
wedstrijd met een stand van  4-9. 
Wederom doorgezet tot de laatste 
minuut, waardoor KV Rooi uitein-
delijk de overwinning mee naar 
Rooi kon nemen. 

Volgende week speelt KV Rooi 1 
de thuiswedstrijd tegen Prinses 
Irene om 13.00 uur. 

een
integraal 

geheel…

A van Liempd Sloopbedrijven BV 
is per direct op zoek naar: 

Schriftelijk solliciteren: A van Liempd Sloopbedrijven BV, 
Postbus 23, 5490 AA St.Oedenrode.

E-mail : info@avanliempd.nl tel. nr : 0413-477979

Chauffeur op containerwagen (combi) 
met haakarmsysteem 
en 
Ervaren kraanmachinist 
Functie-eisen: Rijbewijs CE (Chauffeur), ervaring vereist in sloop, meewerkend en flexibel.

PERSONEEL

Boomkwekerij Gebr. Van den Berk B.V. is één van de grootste laanboomkwekerijen 
van Europa. Het is een dynamisch bedrijf met een internationaal karakter. Voor 
het vervoer van onze bezoekers van en naar vliegveld, hotel of andere locaties,  
binnen en buiten kantooruren, zoeken wij een:

Chauffeur M/V
   op oproepbasis 
 
 

Wij zoeken een representatief persoon die beschikt over rijbewijs B. Kennis van 
Engels en Duits is een pré. Flexibility m.b.t werktijden is noodzakelijk. 
 
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Annet Bannenberg.  
Tel. 0413 - 480 465 óf annet@vdberk.nl. Bent u geïnteresseerd in de functie 
stuur of mail haar dan een brief met korte CV.

Boomkwekerij Gebr. van den Berk B.V.  -  Donderdonk 4  -  5492 VJ  Sint-Oedenrode  -  www.vdberk.nl

Uitslagen handboogvereniging 
Ontspanning

handboogschieten

Dinsdagavond is de tweede wedstrijd voor 
senioren uit de Indoor competitie 2013-
2014. Het eerste team heeft geschoten bij 
Concordia. Hun scores waren: Piet van den 
Berg 280, Martijn de Kok 258 (PR), Lotte 
Steijaert 233 en Agnes Vissers 197 (PR). Re-
serve Jos van den Berg (hout) schoot 109. 
Hun score was goed genoeg om in de C-
klasse met de winst naar huis te gaan. Het 
tweede team heeft geschoten in Liempde. 
Hun scores waren: William Huyberts 265, 
Mart Verhoeven 240, Mark Kuys 219 en Al-
bert van Ofwegen 170. Ook zij werden win-
naar, maar dan in de D-klasse.

Dinsdagmiddag schieten bij de Rozelaer de 
veteranen vanaf 55 jaar hun wedstrijd vanaf 
18 meter op een groot blazoen. Winnaar 
van de dag was Jan van Erp met 223pun-
ten.Verdere uitslag: Jan van Bergen 212, Leo 
van Breugel 206, Wim Boonstoppel 180, Jan 
Gordijn 177, Albert van Ofwegen 164, Jan 
Lathouwers 140 en Jan Habraken 127. 

Vrijdagavond heeft de jeugd van Ontspanning 
thuis de 2e wedstrijd uit de indoorcompetitie 
geschoten. De scores waren: Sjef van den Berg 
299, Remco Boleij 219 (PR), Dani Hobbelen 
180, Tim Hulsen 179 (PR), Bram Kuys 117, 
Daan Martens 197, Teun Martens 234 (PR), 
Ray Matuszewski 53 (PR), Dione Mesu 247 
(PR) en Lotte Steijaert 233.

Sjef van den Berg is op zaterdag vertrokken 
naar Antalya(Turkije) voor het WK outdoor 
senioren. Over twee weken gaat hij voor het 
WK outdoor junioren nog naar Wuxi (Chi-
na).
Op maandagavond hebben de Vrienden 
van Pieter Breugel hun clubavond. Op dins-
dagmiddag heeft de Rozelaer en op vrij-
dagavond de senioren met steeds weer een 
andere wedstrijd uit het jaarprogramma. De 
leden hebben een eigen sleutel en kunnen 
vrij trainen als de accommodatie niet bezet 
is. De jeugdtrainingen zijn op woensdag-
avond.

Lisa van Berkel
KV Rooi

SPEELSTER VAN DE 
WEDSTRIJD

SPEELSTER VAN DE 

Zondag 6 oktober is Lisa van Berkel speel-
ster van de wedstrijd bij KV Rooi 1 tegen 
Prinses Irene 1.

Lisa speelt in de E1 bij korfbalvereniging Rooi. 
Maar naast het korfballen heeft zij nog meer 
hobby's. Zo speelt ze graag buiten, vindt ze 
tv kijken leuk en zingt ze graag. Later wil ze 
dan ook zangeres worden. In de korfbalwed-
strijd vindt Lisa aanvallen het leukst. Dit jaar 
speelt ze voor het eerst twee-vaks korfbal en 
dat gaat steeds beter. Zondag mag Lisa de 
eerste doorloopbal in de wedstrijd nemen. 
KV Rooi wenst haar, samen met haar ouders 
en broer en zus een sportieve middag toe.
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Kai van der Wijst
Rhode

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

De 8 jarige Kai van der Wijst  is zon-
dag 6 oktober “Pupil van de Wed-
strijd” bij de thuiswedstrijd van 
Rhode 1 tegen Nooit Gedacht  1.

Kai voetbalt in de F2. Zijn trainers/ 
leiders  zijn Marc van Heeswijk, 
Danny v/d Kerkhof en Hans van 
Kaathoven. Kai is een hard wer-
kende voetballer. Met zijn loop-
vermogen en hard schot is hij een 
waardevolle speler. Hij kan heel 
goed op het middenveld en in de  
achterhoede uit de voeten. Zijn 
favoriete voetbalclubs zijn PSV 
en Barcelona. Kai wil later net zo 
goed kunnen voetballen als  
Depay of  Messi. Zijn andere hob-
by’s  zijn de Wii, op de i-pad fifa  
en buiten spelen. Kai zit in groep 5 
van basisschool Eerschot. Hij vindt 
gym en de pauze het leukst op 

school.  Hij is iedere week trouw 
aanwezig bij de training en wed-
strijd. Kai zal aanwezig zijn bij 
de warming-up van Rhode 1, de 
aftrap nemen en de verdere ver-
richtingen van Rhode 1 vanuit de 
dug-out volgen. Wij wensen hem 
een gezellige voetbalmiddag bij 
Rhode.

Mijn naam is Joep van Acht. Ik 
ben 8 jaar oud en woon samen 
met mijn ouders en zusje Fiene 
in Nijnsel. Ik zit op de Sint An-
tonius van Paduaschool in groep 
5. Het leukste schoolvak vind ik 
gym. Tijdens de gym en de trai-
ningen oefen ik goed om later 
profvoetballer te kunnen worden.  
Na schooltijd vind ik het leuk om 
te BMX-en en te voetballen. Ik 
voetbal bijna 2 jaar bij Nijnsel en 
speel nu in de E2. Ik ben een echte 
verdediger en laat de tegenstan-
ders niet bij de goal komen. Het 
leukste aan voetbal vind ik de 
toernooien. Mijn vader staat mij 
iedere week vanaf de zijlijn aan te 
moedigen. Hij is namelijk mijn (fa-

voriete) leider! Ik ben aanstaande 
zondag pupil van de week bij de 
wedstrijd VV Nijnsel/TVE Reclame 
1 – Elsendorp 1. 

Joep van Acht
vv. Nijnsel

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Zondag 29 september jl. was 
Brian v.d. Hurk 'Pupil van de 
Week' bij de wedstrijd Ollandia 1 
- SCMH 1. Brian is 9 jaar oud en 
hij woont samen met broer Colin 
en zus Summer in Olland. Hij zit 
in groep 6 van Bs de Sprongh. Ge-
schiedenis vindt hij een leuk vak. 
Lezen vindt hij minder leuk. Later 
hoopt Brian directeur te worden 
bij Lp Rolle. Brian voetbalt in het 
hele goede team van de E2. Als 
spits probeert hij vele goals te 
maken. Hij geniet ervan om met 
zijn vrienden bij Ollandia te voet-
ballen. Brian zou het leuk vinden 
om vaker te trainen. Zijn favoriete 
voetballers zijn Memphis Depay, 
Lionel Messi en Ronaldo. PSV, FC 

Barcelona en Real Madrid zijn zijn 
favoriete profclubs. Naast voetbal 
houdt Brian van judo en tennis. 
Brian heeft ook een konijn ge-
naamd Flappie. 

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Brian v.d. Hurk
Ollandia

Succesvolle eerste jeugd- en 
trainerdag in Sint Oedenrode

Sinds de Nederlandse Kano Bond 
(NKB) is opgehouden te bestaan 
en er vanuit het NOC*NSF ook 
geen geld meer naar kanovaren 
gaat, is het leven van een kanoër 
er, mede door de crisis, niet mak-
kelijker op geworden. De NKB 
is opgegaan in het Watersport-
verbond, maar vanuit het Wa-
tersportverbond komt er weinig 
steun bij de kanoërs terecht. Ei-
genlijk alles wordt opgevangen 
door de vaarders/familie van de 
vaarders. Hiervoor zijn commis-
sies opgericht, eentje daarvan is 
de commissie slalomvaren. 

Deze commissie heeft een trai-
ningsdag georganiseerd in Sint- 
Oedenrode voor jonge slalomvaar-
ders en hun trainers. Doel was om 
kennis uit te wisselen voor de club-

trainers en vooral ook de jeugdige 
slalomvaarders van verschillende 
verenigingen actief te kunnen be-
geleiden.
Er is bewust voor gekozen om 
deze dag zo laagdrempelig mo-
gelijk te organiseren: In principe 
mochten alle kinderen die de basis 
van het kanovaren onder de knie 
hadden, deelnemen. Voor som-
migen was het dan ook de eerste 
keer op de stroomversnelling in De 
Dommel. Het is leuk om te merken 
hoeveel plezier de kinderen met 
elkaar maken als ze op het water 
zijn. Kanovaren is erg leuk voor 
kinderen, je bent kapitein van je 
eigen bootje en leert spelenderwijs 
de om steeds meer controle te krij-
gen over de boot.

De kanoclub is erg blij dat de het 

parcours gebruikt wordt voor de 
jeugdopleiding van het water-
sportverbond. Zoals voorzitter van 
de HKC Henri van Nuland zei: “ik 
ben blij dat het startschot gegeven 
wordt voor nieuwe ontwikkelin-
gen binnen het slalomvaren. Ik 
wens de organisatie en alle deel-
nemers heel veel succes toe en 
vooral ook sportplezier met me-
kaar.”  Hopelijk varen de kinderen 
die hier hun eerste slagen op het 
stromende water maken, over een 
paar jaar ergens op een van de wil-
de rivieren in de Alpen of zelfs op 
de Olympische Spelen.
Lijkt het je ook leuk om het kano-
varen een keer te proberen? Neem 
een kijkje op de website: 
www.kanoinrooi.nl of like onze 
Facebookpagina voor meer infor-
matie en het laatste nieuws!

kanoën 

Rooise BMX’ers rijden laatste 
afdelingskampioenschap van seizoen

bmx

Zondag 29 september hebben de 
Rooise BMX rijders de laatste ne-
gende AK (Afdeling Kampioen-
schappen zuid) in Berlicum gereden.
 
In de Openklasse boys 8/9 girls werd 
Jelt de Bie in de manches 6e, 7e en 
7e. In de Openklasse boys 10/11girls 
werd Lex Veldt in de manches 4e, 5e 
en 4e en in de kwartfinale 5e. Kyro 

van Schijndel werd in de manches 
4e, 2e en 4e, in de kwartfinale 4e en 
in de halve finale 7e. Bas Verhagen 
werd in de manches drie keer 3e, in 
de kwartfinale 2e, in de halve finale 
3e en in de finale 5e. Bij de Open-
klasse boys 14/15 jarigen werd Koen 
van der Wijst in de manches en in de 
halve- en finale 1e.
 

In de Eigenklasse boys 9/10 girls 
werd Jelt in de manches 6e, 4e en 
8e na val. In de Eigenklasse boys 10 
jarigen werd Lex in de manches 3e, 
4e en 3e, in de kwartfinale 5e. Bas 
Verhagen werd in de manches drie 
keer 2e, in de kwartfinale 4e, in de 
halve 8e en in de B-finale 5e. Kyro 
werd in de manches drie keer 1e, in 
de kwart 2e, in de halve 3e en in de 
A-finale 6e. In de Eigenklasse boys 
15/16 jarigen heeft Koen van der 
Wijst zowel de manches, als de halve 
en de A finale gewonnen. Ilse Verha-
gen reed bij de cruisser all en werd in 
de manches drie keer 7e. Alex Veldt 
reed ook bij cruissers all en werd in 
de manches 5e, 3e en 5e. Algemeen 
klassement: Jelt (boys 9 jarigen) 16e, 
Kyro (boys 10 jarigen) 4e, Bas  (boys 
10 jarigen) 12e, Lex (boys 10 jari-
gen) 16e, Koen (boys 15/16 jarigen) 
1e, Alex (cruisser all) 10e.

Eigenklasse: Maikel Asshauer reed 
bij de boys 14 jarigen en werd in de 
manches 5e, 5e en 4e. In het eind-
klassement van de afdelingskampi-
oenschappen is hij 12e geworden bij 
de boys 14 jarigen.

Koen van der Wijst (midden) won het afdelingskampioenschap.

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

0413-820285  ·  info@fruitcakestudio.nl  ·  www.fruitcakestudio.nl
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Inge Heesakkers Nederlands kampioen 
Friese paarden

Nadat Inge Heesakkers dit seizoen 
al zeer sterk optrad in de voorse-
lecties voor het Nederlands kampi-
oenschap Friese paarden, mocht zij 
op 21 september jl. met haar paard 
Cora deelnemen aan de finale in 
Kootwijk. Zij wist ook deze keer 
een zeer indrukwekkende proef 
neer te zetten met haar mooie 
Fries waarna zij gehuldigd werd als 
Nederlands kampioen.

paardensport
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voetbal Kater voor Rhode, Nijnsel en Boskant winnen

Driepunter voor ‘karaktervol’ Ollandia

Ollandia heeft na drie verliespar-
tijen voor het eerst dit seizoen de 
smaak van de overwinning kun-
nen proeven. De ploeg van trai-
ner Gerard van Zutphen boog een 
0-1-achterstand om in een 3-1-zege 
op medepromovendus SCMH. Ook 
Nijnsel en Boskant schreven drie 
punten op het conto bij, Rhode was 
machteloos tegenover Avesteyn.

Ollandia – SCMH 3-1 (1-1)
Het lek bij Ollandia lijkt boven. „Dit 
was een overwinning op karakter”, 

onderstreepte coach Gerard van 
Zutphen na afloop van de gewon-
nen wedstrijd tegen SCMH. Toch 
leek het Ollandia in de openingsfase 
juist aan karakter te ontbreken. Na 
drie minuten al waren simpel bal-
verlies en halfslachtig ingrijpen de 
aanleiding voor de openingstreffer 
namens de bezoekers. „En dat ter-
wijl wij het juist van een scherpe en 
fanatieke eerste kwartier moeten 
hebben”, aldus Van Zutphen. Ol-
landia incasseerde de klap, en boog 
het wedstrijdbeeld in een verder op 

en neer gaande eerste akte lang-
zaam om in eigen voordeel. Nog 
voor rust was Stefan Erven succes-
vol vanaf elf meter. „Na rust had ik 
het gevoel dat Mariaheide ons niet 
meer kon pijnigen”, gaf Van Zut-
phen na afloop van de ontmoeting 
aan. Door goals van Paul van Driel 
(vijf minuten na de pauze, op een 
diepe bal van William Bekkers) en 
René Raaymakers, halverwege het 
tweede bedrijf, won Ollandia voor 
het eerst dit seizoen een competitie-
wedstrijd. Zondag reist de ploeg af 
naar Oss, voor een ontmoeting met 
nummer twee Cito.

Avesteyn – Rhode 3-0 (1-0)
Het is te hopen dat Theo van Lies-
hout inmiddels is bekomen van de 
wedstrijd van afgelopen zondag. Uit 
bij Avesteyn kreeg Rhode, voor dit 
weekend nog trots en ongeslagen, 
namelijk een heel zure nederlaag te 
verwerken. De kritiek van Van Lies-
hout, na afloop van de wedstrijd, 
was dan ook niet mals. „De beleving 
was zeer matig, we waren te wei-
nig aanwezig, de wedstrijdinstelling 
was niet goed, en we hadden onvol-
doende antwoord op het spel van 
Avesteyn.” Het spel van Avesteyn 
bestond uit onvervalst catenaccio-
voetbal, dat alleen maar effectiever 
werd toen Rhode na tien minuten 
al een doelpunt weggaf. Daarna 
speelden de bezoekers vooral tegen 

zichzelf, en was het voor de ploeg 
uit Dinther wachten op de volgende 
halve kans. Die kwam na een kwar-
tier in de tweede helft, en werd 
op eenzelfde manier benut als de 
1-0. Kort voor tijd kwam daar nog 
een derde goal bij. Zondag komt 
de eveneens gehavende koploper 
Nooit Gedacht uit Geffen naar de 
Neul. Rhode kan bij die gelegenheid 
in eigen huis de macht grijpen in de 
strijd om de eerste periodetitel.

Keldonk – Nijnsel 1-2 (0-0)
Ondanks een rode kaart in een 
wedstrijd met aardig veel vecht-
voetbal heeft vijfdeklasser Nijnsel 
aan het langste eind getrokken. 
Op weg naar de zo vurig gewenste 
promotie, aan het eind van het sei-
zoen, kon de ploeg zich in Keldonk 
dan ook geen misstap permitteren. 
„Dit is wat mij betreft titelkandidaat 
nummer één”, complimenteerde 
coach Theo Hageman zijn ploeg na 
afloop. Toch kende de topper een 
aftastend begin en een eerste bedrijf 
waarin Nijnsel licht betere kansen, 
maar zeker geen doelpunten kreeg. 
Na rust stond de uitploeg helemaal 
goed. Na een uur maakte Leon Pe-
ters dan ook de 0-1. In het kwartier 
daarop leek het alsnog mis te gaan, 
met een tegengoal en een rode 
kaart voor Robin Wetzer, van wie 
scheidsrechter Van Dalen een slaan-
de beweging richting het kruis van 

de tegenstander zag. Een minuut na 
die rode kaart knalde Stefan Hulsen 
zijn ploeg met een vlammend schot 
van meer dan dertig meter afstand 
nogmaals op voorsprong. En die 
voorsprong bleef, en had ondanks 
het ondertal nog uitgebreid kunnen 
worden. Zondag komt hekkensluiter 
Elsendorp op bezoek op d’n Eimert.

Boskant – VOW 3-1 (2-1)
Eigenlijk maakte Boskant het vooral 
zichzelf moeilijk in de thuiswedstrijd 
tegen VOW. Want zeg nu zelf: Roy 
van der Linden die samen met Mai-
kel Merks op het doel afstormt, de 
bal op de paal tikt, en Pieter van 
de Warenburg die de bal in de na-
stoot op de keeper caramboleert, 
dat is natuurlijk niet ‘des Boskants’. 
„We hadden bij rust al met 4-0 voor 
moeten staan”, constateerde trai-
ner Henry van Wanrooy dan ook 
na afloop. Pas in de laatste minuut 
van de tweede helft gooide Maikel 
Merks de wedstrijd helemaal en on-
herroepelijk in het slot, waarna de 
‘Mexicaanse middag’, met diskjoc-
key, pas echt mocht losbarsten. Het 
excuus? „VOW had zich op eigen 
helft ingegraven, en daar hadden 
wij het moeilijk mee.” Zondag moet 
Boskant naar Oss voor de wedstrijd 
tegen sv Ruwaard. Die ploeg heeft 
maar één puntje minder, Boskant 
staat op drie punten van de koplo-
per.

F-pupillen Ollandia in het nieuw
Afgelopen zaterdag voorafgaand 
aan de wedstrijd werden de nieu-
we tenues van de F-pupillen ge-
presenteerd aan hun sponsoren. 

De heren Haico van Oirschot en 
Rudi Verhagen van de gelijkna-
mige melkveebedrijven waren zeer 
tevreden over het resultaat. Ho-
pelijk geeft het fleurige logo van 
Friesland Company de voetbalta-
lentjes vleugeltjes en kunnen ze als 
team meedraaien in de koppositie. 
Maar het belangrijkste is natuurlijk 
dat ze veel plezier beleven aan de 
trainingen en de wedstrijden, aldus 
beide heren.

Spelertjes op de foto – van links 
naar rechts: Staand: Kay   
Verhagen – Bjorn van Eijk – Stijn 
van Oirschot. Zittend: Wout van 
Rooij – Isa Rooijakkers – Merlijn 
Peters – Lars van Doorn – Dirk van 
den Biggelaar 

Ollandia op bezoek bij CITO
Zondag a.s. staat er weer een uit-
wedstrijd op het programma. Dit-
maal moet het naar Oss, waar op 
het aan de Kloosterstraat 13 ge-
legen sportpark De Rooijen moet 
aantreden tegen CITO. CITO is 
een door de KNVB gegeven naam 
en betekent in het latijns Snel en is 
in 1946 opgericht. Cito heeft met 
3 overwinningen en 1 gelijkspel 
een sterke competitiestart, maar 
is voor Ollandia een sterke maar 
verder onbekende tegenstander. 
Als Ollandia uitgaat van de eigen 

kwaliteiten, vertrouwen heeft in en 
volop strijd voor een goed resul-
taat, dan heeft Ollandia ook in Oss 
kansen op punten. Ook alle overige 
teams komen in het weekend weer 
in aktie. Hopelijk krijgt de winst van 
de Ollandia Vrouwen in de derby 
tegen Rhode een goed vervolg in 
en tegen Handel en kunnen ook 
de overige teams in het komende 
weekend een goed resultaat neer-
zetten. Op zaterdag en zondag zijn 
de supporters weer van harte wel-
kom om hun favorieten te steunen.Afsluiting fi etsseizoen Femme Pedale

Voor de 25e keer is het fietssei-
zoen van Femme Pedale afgeslo-
ten met een weekendje weg. Deze 
keer zijn de dames vrijdag naar het 
Belgische Sint Truiden gefietst.

Op zaterdag was er een mooie 
tocht door de Haspengouw met 
een bezoek aan een wijnproeverij.
Op zondag reden ze weer over 
mooie fietswegen terug naar huis. 

En deze dag werd afgesloten met 
een etentje. Namens alle dames 
willen wij onze sponsoren van har-
te bedanken voor hun bijdrage.

wielersport

De grootste kans van Rhode. Bij een 1-0 stand kopt Stan van de Mortel 
van dichtbij in maar de keeper redt knap.

- Comedy diner- 

 

Vrijdag 4 oktober 
 

Een avondvullende show met muzikomisch “Duo Vreemd” 
 

De ingrediënten voor deze avond:  
 

Lekker eten, drinken en vooral lachen 
 

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

 

Kijk op onze site voor meer info 

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

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
 

 

- Comedy diner- 

 

Vrijdag 4 oktober 
 

Een avondvullende show met muzikomisch “Duo Vreemd” 
 

De ingrediënten voor deze avond:  
 

Lekker eten, drinken en vooral lachen 
 

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

 

Kijk op onze site voor meer info 

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

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
 

 

- Comedy diner- 

 

Vrijdag 4 oktober 
 

Een avondvullende show met muzikomisch “Duo Vreemd” 
 

De ingrediënten voor deze avond:  
 

Lekker eten, drinken en vooral lachen 
 

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

 

Kijk op onze site voor meer info 

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

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
 

 

- Comedy diner- 

 

Vrijdag 4 oktober 
 

Een avondvullende show met muzikomisch “Duo Vreemd” 
 

De ingrediënten voor deze avond:  
 

Lekker eten, drinken en vooral lachen 
 

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

 

Kijk op onze site voor meer info 

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

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
 

 

- Comedy diner- 

 

Vrijdag 4 oktober 
 

Een avondvullende show met muzikomisch “Duo Vreemd” 
 

De ingrediënten voor deze avond:  
 

Lekker eten, drinken en vooral lachen 
 

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

 

Kijk op onze site voor meer info 

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

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
 

 - Comedy diner- 

 

Vrijdag 4 oktober 
 

Een avondvullende show met muzikomisch “Duo Vreemd” 
 

De ingrediënten voor deze avond:  
 

Lekker eten, drinken en vooral lachen 
 

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

 

Kijk op onze site voor meer info 

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

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
 

 

- Comedy diner- 

 

Vrijdag 4 oktober 
 

Een avondvullende show met muzikomisch “Duo Vreemd” 
 

De ingrediënten voor deze avond:  
 

Lekker eten, drinken en vooral lachen 
 

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

 

Kijk op onze site voor meer info 

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

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
 

 

- Comedy diner- 

 

Vrijdag 4 oktober 
 

Een avondvullende show met muzikomisch “Duo Vreemd” 
 

De ingrediënten voor deze avond:  
 

Lekker eten, drinken en vooral lachen 
 

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

 

Kijk op onze site voor meer info 

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

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
 

 

- Comedy diner- 

 

Vrijdag 4 oktober 
 

Een avondvullende show met muzikomisch “Duo Vreemd” 
 

De ingrediënten voor deze avond:  
 

Lekker eten, drinken en vooral lachen 
 

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

 

Kijk op onze site voor meer info 

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

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
 

 

- Comedy diner- 

 

Vrijdag 4 oktober 
 

Een avondvullende show met muzikomisch “Duo Vreemd” 
 

De ingrediënten voor deze avond:  
 

Lekker eten, drinken en vooral lachen 
 

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

 

Kijk op onze site voor meer info 

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

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
 

 

- Comedy diner- 

 

Vrijdag 4 oktober 
 

Een avondvullende show met muzikomisch “Duo Vreemd” 
 

De ingrediënten voor deze avond:  
 

Lekker eten, drinken en vooral lachen 
 

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

 

Kijk op onze site voor meer info 

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

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
 

 - Comedy diner- 

 

Vrijdag 4 oktober 
 

Een avondvullende show met muzikomisch “Duo Vreemd” 
 

De ingrediënten voor deze avond:  
 

Lekker eten, drinken en vooral lachen 
 

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

 

Kijk op onze site voor meer info 

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

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
 

 

~Comedy diner~
Vrijdag 4 oktober

Een avondvullende show met muzikomisch “Duo Vreemd”

De ingrediënten voor deze avond:

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

Vooraf reserveren

Kijk op onze site voor meer info

~ ~

 

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs

SurinaamS eten 
beStellen 

bijvoorbeeld rotie of nasie 
bij onze Swietiemg bezorgservice 

van vrijdag tot zondag 
van 17.00 tot 21.00 uur 

via 
0681765197 of www.swietiemg.nl



Woensdag 2 oktober 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe46 Uitslagen/programma

Uitslagen

Ollandia

Uitslagen senioren:
Ollandia 1-SCMH 1   3-1
Keldonk 2-Ollandia 2   4-3
Rhode 9-Ollandia 3   0-4
Ollandia 4-SCMH 6   3-0
Ollandia Vr1-Rhode Vr1  5-2
 
Uitslagen Jeugd:
Ollandia B1-Erp B2   5-2
MULO C2-Ollandia C1   11-0
Ollandia D1-ELI  D2    1-1
Boekel Sport E3-Ollandia E1   7-3
Avanti’31 E5-Ollandia E2   0-8
Ollandia F1-Blauw Geel’38 F6   9-1
Ollandia MF1-ODC MF5   1-6

Programma senioren zo 6/10: 
CITO 1-Ollandia 1   14.30u 
Ollandia 2UDI’19 5   11.00u
Ollandia 3-Blauw Geel’38 17   11.00u
Boskant 7-Ollandia 4   10.00u
Handel Vr 1-Ollandia Vr1   10.30u

Programma jeugd za 5/10:
SCMH  A1 –Ollandia A1  v:13.15u
Schijndel B3-Ollandia B1  v:13.45u
Ollandia C1-HVV Helmond C1  13.00u
Keldonk D1G-Ollandia D1  v:10.15u
Ollandia E1-St. Fiducia E1   9.30u 
Ollandia E2-Sparta’25 E6   10.30u
Boskant F1-Ollandia F1   v:9.30u
SCI  MF2-Ollandia MF1   v:9.30u
 

Rhode

Uitslagen senioren 29/9:
Avesteyn 1 – Rhode 1   3-0 
Venlosche Boys 2 – Rhode 2   0-4
Rhode 3 – Avesteyn 2   0-2
Schijndel 5 – Rhode 4  1-2
UDI’19 9- Rhode 6   ---
Rhode 7 – Gemert 10   2-9
Sparta’25 10 – Rhode 8   1-1
Rhode 9 – Ollandia 3   0-4
Nijnsel 6 – Rhode 10   3-2
Ollandia VR 1 – Rhode VR 1   5-2

Uitslagen jeugd: 
Rhode A1-Spero A1  1-1 
Blauw Geel’38 A6-Rhode A2  0-2 
Wittenhorst B1-Rhode B1  1-1 
Rhode B2-Boekel B2  7 – 0
Rhode B3-ASV’33 B2  3-2 
Boekel B3-Rhode B4  1-6 
Rhode C1-Boekel C1  1-3 
Rhode C2-Irene C1  1-4 
Stiphout C2-Rhode C3G  1-9 
Rhode C4-DVG C2  2-6 
Irene C2-Rhode C5  6-10 
DVG D1G-Rhode D1G  7-1 
Rhode D2-Schijndel D3  0-12 
Rhode D3-ASV’33 D2G  8-1 
Rhode D4-Erp D3  7-2 
Blauw Geel’38 D10-Rhode D5  8-1 
Rhode E1-Gemert E2  14-0 
ELI E1G-Rhode E2  3-1 
Rhode E3-Blauw Geel’38 E5  6-1 
Stiphout E2G-Rhode E4G  4-1 
Rhode E5 Keldonk E1G  20-0 
Rhode E7-Rhode E9  7-0 
ELI E3-Rhode E8  2-1 
Rhode F1-Deurne F1  2-1 
Rhode F2-Sparta’25 F2  3-0  
Blauw Geel’38 F3-Rhode F3  2-3 
Rhode F4-Blauw Geel’38 F4  4-1 
Rhode F6-Boekel Sport F4  3-3 
Blauw Geel’38 F7-Rhode F7  1-8 
MULO F7-Rhode F8  1-4 
Rhode F9G - Keldonk F2  5-2 
Gemert F10-Rhode F10G  6-3 
GFC’33 MA1-Rhode MA1  2-2 
St. Hubert MC1-Rhode MC1  3-2 

Programma senioren zo 6/10:
Rhode 1 - Nooit Gedacht 1   14:30u
Rhode 2 - Wittenhorst 2   11:00u
Mariahout 2 - Rhode 3  11:30u 
Rhode 4 - Boskant 3   12:00u
Schijndel 6 - Rhode 5   12:00u
Rhode 6 - Blauw Geel’38 13   12:00u
Boskant 5 - Rhode 7   11:30u
Rhode 8 – Vorstenbossche Boys 4   10:00u
Boekel Sport 7 - Rhode 9   10:30u
Rhode 10  vrij
ELI VR 1 - Rhode VR 1   12:00u

Programma jeugd 5/10: 
AWC A1-Rhode A1  14:30u
Rhode A2-Boekel Sport A3  14:30u 
Rhode B1-NWC B1  14:30u 
Blauw Geel’38 B4-Rhode B3  14:30u 
Rhode B4-Sparta’25 B3  13:00u 
HVCH C1G-Rhode C1  12:15u 
Mariahout C1-Rhode C2  13:00u 
Rhode C3G-MULO C2  13:00u 
Schijndel C3-Rhode C4  15:00u 
Rhode C5-Schijndel C4  13:00u 
Rhode D1  vrij 
Rhode D2  vrij 
Gemert D4-Rhode D3  11:45u
Blauw Geel’38 D9-Rhode D4  11:30u 
Rhode D5-Sparta’25 D4  11:30u 
Rhode E1-ASV’33 E1G  9:15u 
Schijndel E3-Rhode E2  9:00u 
Rhode E3-Sparta’25 E4  9:15u 
Irene E1-Rhode E4G  9:30u 
Rhode E5-Mariahout E1G  9:15u 
Schijndel E7-Rhode E6  9:00u 
Rhode E7-DVG E3G  9:15 
Schijndel E9-Rhode E8  10:15u 
Rhode E9G-Gemert E11  9:15u 
NWC F1-Rhode F1  9:15u 
Erp F1-Rhode F2  10:30u
Rhode F3-Schijndel F3G  10:30u 
WEC F2-Rhode F4  10:30u 
Rhode F5G-Blauw Geel’38 F5  10:30u 
Brandevoort F7-Rhode F6  9:00u 
Rhode F7-Schijndel F5  10:30u 
Rhode F8-Blauw Geel’38 F8  10:30u 
Mierlo Hout F7-Rhode F9G  9:30u 
Rhode F10G-Boekel F6  10:30u 
Rhode MA1-SV Budel MA1  14:30u
Rhode MC1  vrij 
OSS’20 MD1-Rhode MD1  11:15u 
Mini-pupillen onderling  10:00u

VV Boskant

Uitslagen senioren
Boskant 1-VOW 1  3-1
Boskant 2-Boekel Sport 2  3-2
WEC 4-Boskant 3  6-2
Boskant 4-Schijndel 6  1-6
Blauw Geel’38 16-Boskant 5  0-4
Erp7-Boskant 6  2-3
Boskant 7-WEC 7  1-4
Boekel Sport VR2-Boskant VR1  2-1

Uitslagen jeugd
B1 vrij van competitie
Boekel Sport C2–Boskant C1  3-8
Boskant C2–Avanti’31 C4G  0-1
Schijndel D4–Boskant D1  0-7
Boskant E1–Venhorst E1  4-7
Boskant F1–Gemert F5  2-9
DVG mini F3– Boskant mini F  4-6

Programma senioren zo 6/10:
Ruwaard 1-Boskant 1  14.30u.
Nijnsel 2-Boskant 2  12.00u.
Rhode 4-Boskant 3  12.00u.
Boskant 4-Ruwaard 2  12.00u.
Boskant 5-Rhode 7  11.30u.
DVG 7-Boskant 6  10.00u.
Boskant 7-Ollandia 4  10.00u.
Boskant VR1-SCMH VR1  10.00u.

Programma jeugd za 5/10:
Sparta ’25 B2–Boskant B1  a.14:30u.
Venhorst C2G–Boskant C2  v.11:45u.
Boskant D1– Blauw Geel’38 D6  a.11:30u.
Blauw Geel E5–Boskant E1  v.8:15u.
Boskant F1–Ollandia F1G  a.10:30u.
Boskant mini F–ODC mini F3  a.10:30u.

Programma jeugd di 8/10:
Boskant C1–WEC C1  a.19:00u.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Rooi

Uitslagen:
KV Rooi 1-De Peelkorf 1 12-11
Bladella 1-KV Rooi 1  4-9
Bladella 2-KV Rooi 2  8-2
Celeritas MW1-KV Rooi MW 3  5-11
KV Rooi MW1-Nijnsel MW1  24-4
KV Rooi MW2-EDN’56 MW1  25-2
KV Rooi A1-SCMH A1  6-9
KV Rooi A2-Korloo A1  2-13
KV Rooi B1-De Horst B1  3-0
KV Rooi C1-Flamingo’s C1  4-3 
KV Rooi C2-De Weebosch C1  2-1

Altior D1-KV Rooi D1  10-0
Vessem E1-KV Rooi E1  2-4
KV Rooi E2-Spoordonkse Girls E2  1-3

Programma woe 2/10:
KV Rooi MW3-De Kangeroe MW1  
a. 20.00u. 
SCMH MW1-KV Rooi MW1  a. 19.45u. 
NeCa MW1-KV Rooi MW2  a. 20.00u.

Programma za 5/10:
Klimroos A1-KV Rooi A1  v. 12.15u. 
Altior A2-KV Rooi A2  v. 12.00u. 
SVSH/KSV C2-KV Rooi C1  v. 09.45u. 
Rosolo D1-KV Rooi D1  v. 11.15u. 
MKV D1-KV Rooi D2  v. 11.45u. 
Klimroos E1-KV Rooi E1 v. 10.30u. 
KV Rooi E2-Corridor E1  a. 10.00u. 
KV Rooi F1-Avanti F1  a. 09.30u.

Programma zo 7/10:
KV Rooi 1-Prinses Irene 1  a. 13.00u. 
KV Rooi 2-Prinses Irene 2  a. 11.00u.

KV Nijnsel

Uitslagen:
Nijnsel 1-De Weebosch 1  8-3
Rooi MW1-Nijnsel MW1  24-4
Nijnsel MW2-Winty MW1  4-7
Nijnsel A1-Emos A2  9-9
Nijnsel B1-SCMH B1  3-5
Nijnsel C1-Stormvogels (L) C3  4-1
Nijnsel E1-SCMH E1  0-6

Programma woe 2/10:
Odisco MW1-Nijnsel MW1  v.19.30u. 
Be Quick MW2-Nijnsel MW2  v.19.00u. 
Za 5/10:
Flash B1-Nijnsel B1  v.12.00u.

KV Odisco

Uitslagen woe 25 Sept.:
Korloo MW1 - Odisco MW1   8 – 8
Do 26/9:
Odisco D1 - De Korfrakkers D4  1 - 6
Za 28/9:
Odisco C1 - Avanti(S) C3    4 - 0
Odisco D1 - MKV D1      2 - 0
Zo 29/9:
Klimop (K) 1 - Odisco 1    11 - 6

Programma zo 6/10:
Odisco 1 -  Korloo 1      10:30u
Odisco 2 - De Korfrakkers 5    13:00u          

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 25/9:
1 Dms. M.Verhagen- B.v.d.Laar 69,58 
% 2 Hrn. H.v.genugten- H.v.Erp 63,33 
% 3 Echtpr. Seegers 55,42 % 4 Dms. 
W.v.Gerwen- A.v.Genugten 54,58 %.

B.C. “d’n einder ‘05”

Uitslag 25 september: 
1.A Lijn: 1. Joop en Marianne Muller 
59.38 % 2. Mari en Nellie v.d.Vleuten 
58.13 % 3. Mia Poels- Leny v. Rooy 56.88 
% 4. Truus v. Heesch-Addie Rijkers 53.65 
% .B Lijn: 1. Sjef en Gerda v.d.Kerkhof 
60.0 % 2. Bert en Joke v.d.Laak 59.17 
% 3. Hilde v.d.Kaden- Diny Vos 53.61 % 
4. Netty Leijtens-Nel v.d.Pijl 51.6 %. Zie 
ook: www.deneinder.nl

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag clubcompetitie 25/9:
A-lijn : 1. Frank Heijckmann & Leon He-
ijckmann 57,83 2. Jos van Rijbroek-Ver-

voort & Harrie van Rijbroek 56,42 3. Ad 
van Helvoort & Jan van Lanen  55,50  4. 
Hetty van Geffen & Lieke Pieters 54,67
B-lijn 1. Mies Stroeken & Gerard Verkade 
60,83 2. Nelleke Kappen & Nellie Ver-
voort 55,42 (3) Marijke van den Berk & 
Francine de Koning 50,69 (3)  Irmgard 
Etman & Willem de Roo 50,69
C-lijn 1. Hans Huijbers & Lenie v.d. Wall 
69,27 2. Jan Verbunt & Christ Verhoeven 
66,15 3. Nettie Hulsen & Jeanne Verberk 
54,69 4. Will van Rooij & Mieke Vugs 53,65

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 26/9:
A-lijn: 1. Riet & Cees v. Hout 60.41; 2. 
Nellie & Ad Vervoort 57.08; 3. Jo Evers 
& Nellie v.d. Vleuten 56.66; 4. Ans v.d. 
Velden & An v.d. Vleuten 55.00. 
B-lijn: 1 en 2 gedeeld: Thea Coppelmans 
& Dinie v. Oorschot en Nelly Ohilipsen & 
Jan Langenhuyzen 60.76; 3. Annie Kas-
telijn & Addy Rijkers 55.90; 4.Nellie & Jan 
Seegers 53.12. 
 
ZBC’01 Zijtaart

Competitie 29/9
A-lijn: 1. Bert Kanters & Cor Mollen 64,06 
% 2. Cees v.Hout & Jo Verhoeven 53,75 
% 3.Jan Rijkers & Toos v. Berlo 53,13 % 
4.Riet v.Hout & Corry Kastelijn 51,56 % 
B-lijn: 1. Harry & Marietje v.d.Wijgert 
65,63 % 2. Ria Velthuis & Anny v.d.Ven 
64,58 % 3. Harry & Rina v.Berlo 62,15 
% 4.Adriaan v.d.Tillart & Jack Sebrechts 
57,29 %. 

Bridgeclub KBO Zijtaart

Competitie 27/9
A-lijn: 1. Toos v. Berlo & Willemien Ver-
hoeven 66,25 % 2.Mien Verhoeven 
& Mien Vissers 55,83 % 3.Cees & Riet 
v.Hout 54,58 % 4.Hans v.d.Brand & Jo 
Verhoeven 54,17 % B-lijn: 1.Piet Thijs-
sens & Riek Rijkers 65,63 % 2.Martien 
v.Cleef & Marietje v.d.Horst 63,02 % 
3.Toon v. Creij & Wim v.Os 58,02 % 
4.Harry & Rina v.Berlo 57,29 %
Vanwege de bridge vacantie in Spanje 
gelieve af te melden bij Chris & Christien 
v.Helvoirt.  

BC ’t Koffertje

Uitslag 30/9:
A-lijn: 1 Wilma van den Biggelaar & Jan 
Janssen 60,42; Cees Laas & Sjef van Rooij 
58,75; 3 Willem Pieters & Harrie van Rij-
broek 55,83; 4 Jan Machielsen & Rien 
Voets 54,58 B-lijn: 1 Jan Verbunt & Christ 
Verhoeven 58,75; 2 Tonny van Acht & Ben 
van der Steen 58,58; 3 An van Genugten 
& Wil van Gerwen 57,57; 4 Coen Meu-
wissen & Geert van der Zanden 53,40 C-
lijn: 1 Corry van der Hamsvoort & Jeanne 
de Kruijf 65,56; 3 Jos van Acht & Martien 
Hulsen 62,22; 3 An van Erp & Harry van 
Genugten 57,78; 4 Dinie van Oorschodt 
& Janneke van Oosterhout 52,92

Bridgeclub De Neul

Uitslag 30/9:
A-lijn: 1. Harrie v. Erp & Harrie Hutsche-
maekers 69.05; 2. .Mien v Rooy & Jan v 
Rooij 63.69; 3. Mia Poels & Peter Wage-
naar 63.39; 4. Hennie v.d. Linden & Ria 
Theunis 61.01.
B-lijn: 1.  Liesbeth Bekkers & Peter Sche-
pers 64.88; 2.Jana & Harrie v.d. Acker 
60.12; Wilhelmien Braken & Nellie v.d. 
Meerakker 57.44; 4. Wilmien & Albert v. 
Gastel 57.14.
C-Lijn: 1. Sjef vd Kerkhof & Rinus Kui-
pers 58.45; 2. Janny Ruijsch & Ria  Da-
men58.30; 3. Ria Jongepier & Stephan 
v.d. Wiel 57.53; 4. Netty v. Dijk & Thea 
Huijberts 54.49.
Uitslag 1e cyclus
A-lijn 1. Mia Poels & Peter Wagenaar 
55.34; 2 en 3 gedeeld: Nettie Passier & 
Ans Wagenaar en Harrie v. Erp & Harrie 
Hutschemaekers 53.88; 4. Mien v Schijn-
del & Ad v Hommel 53.80.
B-lijn (promoveren): 1. Mieke & Evert 
Vugs 55.63; 2. Liesbeth Bekkers & Peter 
Schepers 54.85; 3. Ria & Toon Habraken 

54.32; 4. Marietje v. Aarle & Mia v.d. Eer-
twegh 53.80.
C-Lijn (promoveren): 1. Diny v. Erp & Joke 
v.d. Laak 56.78; 2.Ria Jongepier & Step-
han v.d. Wiel 55.41; 3. Josien v.d. Berk-
mortel & Jan v. Gerwen 53.80; 4. Bertha 
v.d. Laar & Nellie Lathouwers 53.37.
Maandag 7 oktober jaarvergadering, 
aanvang 19.00 uur

waterpolo

Argo

C1 – Aegir 9-1
D1 – Aquamigos 11-17
Dames 1 – ZVVS 3-7
E1 – Arethusa 18-1
E1 - Zeester-Meerval 12-3
E2 – PSV 6-7
E2 – Njord 15-1
Heren 1 - Hellas-Glana 7-11
Heren 2 – Nautilus 14-4

Programma waterpolo za 5/10: 
DBD - C1, in Z.I.B.-Best  17.45u
T.R.B.-R.E.S - D1, in Sportcentrum 
Reeshof  18.45u
Gorgo - Heren 2, in De Beemd 18.45u
Njord - Dames 1, in Den Ekkerman  20.30u
Njord - Heren 1, in Den Ekkerman 20.30u

beugelen

Beugelclub “De Lustige Spelers” 
Olland  
 
Uitslagen: 
23 september – 28 september   
Meijel 2 - Olland 1 3-2
Loosbroek 3 - Olland 2 2-3
Olland 4 - Olland 3 4-1
Liempde 3 - Olland 5 3-2
  
Programma     
Za 5-10: Olland 1 - Ospel 1 20.30u
Do 10-10: Heeze 1 - Olland 2 20.00u
Ma 7-10: Olland 3 - Loosbroek 3 20.00u
Do 10-10: Schijndel 1 - Olland 4 20.00u
Wo 2-10: Olland 5 - Schijndel 2 20.00u

zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbalcompetitie

Uitslagen vrijdag 20/09:
JT Carservice/van Kasteren – 
Woonwinkel 3-1
de Beleving – 
Raaymakers/der Kinderen 1-1
Klerkx Hoveniers – 
Gerits/v.d. Warenburg  7-5
twinscooking.nl – HNM-Finance 4-8
Maandag 23/09:
Café van Ouds – Presenteert.com 5-6
Dorpsherberg/van Driel – 
Royal Queen Seeds 1-1

Vrijdag 04/10:
Rewi/van Acht – twinscooking.nl  
 19.30u
HNM-Finance – 
Dorpsherberg/van Driel 20.15u
Royal Queen Seeds – 
Wetering Boys 21.00u
JT Carservice/van Kasteren – 
Pijnappels/van Schijndel 21.45u
Maandag 07/10:
Presenteert.com – Woonwinkel  21.00u
Amigos Menswear/van Dijk –  
van Ouds 21.45u

Voor al uw onderhoud 
en Vernieuwing 

Van daken en goten

Dakservice

Ollandseweg 132 5491 XC Sint-Oedenrode
0413-479174 | www.jeroenvanriel.nl

Jeroen 
Van riel BV

MoB. 06-53249793
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Verrassingswedstrijd ERHV
Ter afsluiting van het seizoen is 
er weer een verrassingswedstrijd 
gehouden. De winnaar van deze 
wedstrijd is Frans van Doorne met 
1548gr, 2e H v/d Plas 1430gr, 3e 
A. van Uden 1381gr. Bij de jeugd 
is de winnaar Skip van Eerd. Bes-

te dame was Henriëtte de Haan. 
Op de zondagen  6 en 20  okto-
ber  worden de najaarswedstrijden 
gehouden. Deze worden beiden 
gevist aan de Armenhoef van 
9.00uur tot 12.00uur, inschrijven 
aan het water.

vissen

Kaartavonden in Boskant

Drie Boskantse buurtverenigingen 
organiseren samen weer zeven 
kaartavonden. Er kan worden ge-
rikt en gejokerd. Naast de dagprij-
zen zijn er ook de bekende perio-
deprijzen te winnen.

De kaartavonden zijn op donderdag 
3 oktober, 7 november, 12 decem-
ber 2013, 2 januari, 6 februari, 13 
maart en 3 april 2014. Plaats: Serre 
van het Grand Café van De Vriend-
schap te Boskant. Aanvang: 20.00 
uur. Kosten: € 1,50 per deelnemer  

van
€1499,-
 voor 

€1199,-

ELEKTRISCH FIETSEN

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

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

Kanaalstraat 11
5691 NA Son

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

Dé specialist voor ATB’s 
& Racefi etsen

Giant, Merida en Haibike
Onderdelen & Accessoires

GIANT LITE SINGLE
De voordelen:
• Shimano Nexus, 7 versnellingen
• Li-Ion accu
• Actieradius tot 65 km
• Met 2 jaar fabrieksgarantie

GAZELLE • HAIBIKE • BATAVUS GAZELLE • HAIBIKE • BATAVUSKanaalstraat 11Kanaalstraat 11

DDéé ssppecialliisstt vvoooorr AATTBB’ss DDéé ssppeecialliisstt vvoooorr AATTBB’’ss 
& Racefi etsen& Racefi etsen

Giant, Merida en HaibikeGiant, Merida en Haibike
Onderdelen & AccessoiresOnderdelen & Accessoires

€1199,-

Parklaan 4
5741 EZ BEEK EN DONK

0492-820140
www.Body-s.nl

Zwaarbevochten maar terechte 
overwinning Rooi dames 1

hockey

Op het zonnige complex van MHC 
Sint Oedenrode verzamelden zich 
zondag tientallen supporters voor 
de belangrijke wedstrijd van Rooi 
dames 1 tegen Concordia. Con-
cordia, dat voor aanvang ook vier 
punten uit drie wedstrijden had, 
is een directe concurrent in de 
strijd om een plaats in het lin-
kerrijtje. De Rooise dames lieten 
veel strijdlust zien en creëerden 
verschillende kansen. Hoewel de 
passing niet altijd even zuiver 
was, was Rooi de bovenliggende 
partij. De sterke keeper van Con-
cordia wist haar doel in het eerste 

bedrijf echter schoon te houden. 
En ook de gedisciplineerde Rooise 
verdediging weerhield de Lim-
burgse dames van scoren. 

Halverwege de tweede helft viel 
het enige doelpunt van de wed-
strijd. Karien Thielen bediende uit 
de strafcorner Eefje Janus, die pre-
cies op de goede plek stond en de 
bal knap in het net werkte. Eefje, 
die als captain van de Rooise da-
mes ook buiten het veld ontzet-
tend veel werk verzet voor het 
team, stak afgelopen zondag in 
bloedvorm. Nadat ze verschillende 

mooie combinaties met Lisa van de 
Ven over de linker flank liet zien, 
was het Eefje die de overwinning 
binnensleepte. Een enorme ontla-
ding volgde bij de Rooise dames 
en het publiek. De wedstrijd werd 
vervolgens volwassen uit 
gehockeyd waardoor de drie pun-
ten aan het Rooise seizoen to-
taal konden worden toegevoegd. 
Coach Meta Bouwmans en as-
sistent Jan Kemps waren dan ook 
erg tevreden met het resultaat en 
trakteerden de meiden op gepaste 
wijze. Hoe? Kijk op 
www.facebook.com/RooiDames1. 

Succesvol verlopen clubtitel 
TV de Kienehoef

De L. van den Biggelaar Installa-
tietechniek Clubkampioenschap-
pen van TV de Kienehoef zijn dit 
jaar weer succesvol verlopen. 282 
spelers zijn de competitie met 
elkaar aangegaan, daar waar de 
populatie van TV de Kienehoef 
bestaat uit 1350 leden. Zoals de 
literatuur beschrijft is competitie 
daar waar organismen met elkaar 
strijden, zoals in het enkelspel of 
met elkaar samenwerken in een 
strijd, zoals in het dubbelspel. In 
totaal telt de clubtitel 31 winnaars 
op individueel-, en teamniveau. 
Uiteraard gefeliciteerd aan alle 
winnaars en ook de nummers 2!

Evert Pluk heeft als gedoodverfde 
winnaar van de heren enkel open 
zijn status wederom waar gemaakt 
door te winnen van Frank van Gils. 
Het hebben van de titel gedood-
verfde winnaar gaf Evert zeker 
grote druk. Immers de betekenis 
van het woord is volgens Koenen 
(1986); ‘Hem bij voorbaat win-
naar noemen". In de spannende 
eerste set trok Evert met 7-5 aan 
het langste eind, door zijn harde 
en onbeloopbare groundstrokes. 
In de tweede set heeft Frank voor 
een groot toegestroomd publiek 
met gevarieerd tennis getracht om 
Evert nog van zijn stuk proberen te 
brengen. Echter Frank zijn slices en 
precisie dropshots brachten Evert 
niet van zijn stuk. De drievoudig 
winnaar behield zijn ritme en rust, 
waardoor hij met overtuiging de 
winst te behalen met 6-3 in de 
tweede set. Viermaal op rij kampi-
oen is een grote prestatie!  

De herendubbel was een teamstrijd 
tussen oudgedienden Hans Verha-
gen/Michiel Plevier en Alex Quin-
ten/Koen van Kessel. De nummer 
1 geplaatste Alex en Koen werden 
in de eerste set overrompeld door 
de fel spelende mannen Hans en 

Michiel. Zij wisten met goede re-
turns en services Alex en Koen hun 
spel op te leggen en wonnen met 
6-4. De tweede set was erg span-
nend. Met 7-6 werd er door Alex 
en Koen  koelbloedig een derde set 
afgedwongen. Middels een vroege 
servicebreak van Alex en Koen op 
de serverende Michiel trok het 
eerste geplaatste koppel de winst 
naar zich toe met 6-2.

Helaas werd er door een Walkover 
geen Open Mix finale gespeeld 
tussen Bob van Tiel/Anke Ooster-
wijk en Koen van Kessel/Kimber-
ley Blommestein. De winst was 
daardoor toegekend aan Koen en 
Kimberley. De Jongens Enkel t/m 
16 was een sportieve en span-
nende finale tussen de grootste 
talenten van TV de Kienehoef. 
Mike Jansen en Simon Tersmette 
maakten er een mooie strijd van. 
Simon wist de eerste set met 6-4 
in zijn voordeel te beslechten. Dit 
was voor Mike het sein om een 
paar tandjes bij te schakelen. Met 
6-0 won Mike met grote overtui-
ging de tweede set. De derde set 
gaf weer wat spanning tot op het 
moment dat Mike zijn favorie-
tenstatus tot uiting bracht. Simon 
weerde zich knap echter Mike won 
met 6-2. De Meisjes Enkel t/m 16 
werd in een poule van 4 gespeeld. 
De uiteindelijke winnares en favo-
riete Veerle Wouters wist zonder 
enig setverlies haar wil aan alle 
tegenstandsters op te leggen. Een 
knappe zege!

De winnaars en winnaressen van 
alle 31 categorieën werden ge-
huldigd door Lambert van den 
Biggelaar en toernooileider Erik 
Vervoort. De voorzitter Kasper 
Tersmette richtte nog een speciaal 
woord van stimulans aan de aan-
stormende talentjes van de club. 
Deze talenten zijn ons erg dierbaar 

en wensen wij goed te begeleiden 
naar ieders wens. Kasper dankte 
ook voor de aanwezigheid van 
Wethouder René Dekkers welke 
het NL-Doet project ‘De Speel-
muur’ officieel opende en de win-
naars van de hoogste categorieën 
huldigde. Verdere uitslagen kunt u 
vinden op www.toernooi.nl onder 
L. van den Biggelaar Installatie-
techniek - Clubkampioenschappen 
van TV de Kienehoef – 2013.

tennis
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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

Evenementen

13 juni - 30 november 
Tentoonstelling Heilige Oda

Martinuskerk

14 augustus 2013 - 13 augustus 2014
KBO Dansen 

iedere woensdagmiddag
Odendael

19 augustus - 27 oktober 
Wilgenvlechtwerk

Bibliotheek

7 september 2013 - 6 september 2014
KBO Dansen – 

iedere 1e zat. vd maand
Odendael

8 september - 20 oktober 
Tentoonstelling van 

Annie Veldkamp
Mariendael

2 oktober 
Mama café

De Gouden Leeuw

3 oktober 
KBO Dagtocht 

 Antwerpen

4 oktober 
Nationale Ouderendag 

Sint-Oedenrode
Sportpark De Neul, Odendael en 

Centrum

4 oktober 
Wereld Dierendag!

Kinderboerderij

4 oktober 
Lezing Renate Dorrestein

De Knoptoren

4 oktober 
Willeke Alberti

Mariëndael

5 oktober 
Herfstactiviteit JeugdNatuurWacht 

De Populier
JeugdNatuurWeij

5 oktober 
NVM Open Huizen Dag

Sint-Oedenrode

6 oktober 
‘Over the Rainbow’ 

met opleidingsorkest 
Harmonie Nijnsel

Mariendael

8 oktober 
KBO � lm: The Notebook

Odendael

11 oktober 
Halloween Party

The Joy

12 oktober 
Oceandrum maken

Leef & Vind

12 oktober
Uitstapje leden IVN Rooi

Biesbosch

13 oktober 
Bridge-drive Rode Kruis
Zalencentrum De Beckart

13 oktober 
Open herfstrit 

MC d’n Dommel
Sint-Oedenrode

13 oktober 
Crosstown

d’n Dommel

13 oktober 
Rikken dorpskapel

Dorpsherberg Olland

15 oktober 
Het Wilhelminakanaal

Feiten en herinneringen
de Gouden Leeuw

16 oktober 
Roois biergilde
café van Ouds

18 - 20 oktober 
Feestelijk heropeningsweekend

Bouwmarkt Forum

19 t/m 21 oktober
Boskant Kermis

Boskant

19 oktober
The Pinktones
Back to the ‘50

De Ossekop

19 oktober 
Softtip darttoernooi

Van Ouds

19 oktober 
Kofferbakverkoop 

tijdens Boskant Kermis
Ritaplein

20 oktober 
Olat wandeltocht

Helvoirt

20 oktober 
Speelgoed- en kledingmarkt

Meerschot

20 oktober 
Kinder softtip darttoernooi

Van Ouds

25 oktober 
Sportgala Sint-Oedenrode

De Beurs 

25 oktober
Film: Getting Home

Mariendael

26 oktober
The Bluestalkers

De Ossekop

26 oktober 
Blaasmuziek Plus 2013

‘t Leeuwke

27 oktober
Dr. Brass

De Ossekop

  

DeMooiRooiKrant • DeNuenenseKrant • Forum
DeMooiBernhezeKrant • DeMooiLaarbeekKrant

in de regioMooi adverter
en Laat zien dat je uit Rooi komt!

Gratis af te halen: MooiRooi autosticker Heuvel 17

Programma informatie
Rondje Rooi 

Vanaf donderdag 3 oktober 
2013 is er bij TV Meierij weer 
een nieuw Rondje Rooi met 
(onder voorbehoud): - Roois 
Kamerkoor neemt afscheid 

van Ad van de Wetering met 
kasteelconcert - Luisteren in 
je leunstoel bij zorgboerderij 

Cathelijne - Ingrid Gevers 25 jaar 
in dienst bij Odendael met klein 
TV Meierij-tintje - Theaterpro-

gramma Mariëndael toegelicht - 
Scouting Rooi ontdekken tijdens 
open dag - Het organisch huis 
van kunstenaar Herman Rade-

maker nader bekeken - Twirl- en 
majorette wedstrijd in Sporthal 
De Streepen - Druivenoogst in 

Rooi - Informatie Burgernet

Rondje Rooi wordt uitgezonden 
op de volgende tijden

00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00  
12:00 – 15:00 - 18:00 

en 21:00 uur. 
De inhoud wordt elke 2 weken 

vernieuwd.

Aflevering 8 Oog Op Rooi
TV Meierij nodigde als gasten 
voor een gesprek met Michiel 
Bakker uit: Annette Broekman 

en Marie-Louise van Heijst over 
hun leefstijlprogramma om 

overgewicht bij kinderen tegen 
te gaan, Alfred Kempe over “een 
leven na Polleke” en de Rooise 

politiek, Jan Vogels over de puur 
Rooise Revue die binnenkort 

speelt.

Aan de mensen op straat wordt 
naar hun mening gevraagd 

over “boren naar schaliegas in 
Sint-Oedenrode”. Willy Damen 

vertelt wetenswaardigheden 
over de Grote Doelenlaan. Oog 

Op Rooi wordt uitgezonden 
vanaf zaterdag 5 oktober en 
gedurende 1 week herhaald. 

(Uitzendtijden 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 
Trined en KPN op kanaal 559. 

OnsBrabantNet digitaal via 
kanaal 38, analoog op 792 MHz. 
Via UPC analoog op 256 MHz.

Internet
Met nieuws, informatie, weer, 
foto’s, en films is TV Meierij 

wereldwijd te volgen via 
www.tvmeierij.nl. 

www.facebook.com/demooirooikrant




