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Folders deze week:

Formido
Punt Weerbaarheid

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

UW 
SEBASTIAN 

KAPPER
Mgr. Bekkersplein 6a

0413 - 478388

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!

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

www.mooirooi.nl

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl

Van Brussel dierenspeciaalzaak 
wordt Pets en Co
Vanaf 1 januari zal Van Brussel 
dierenspeciaalzaak overgaan naar 
de formule van Pets en Co. Dat 
houdt eveneens in dat familie Van 
Brussel zich terugtrekt uit de zaak. 
Dat maakte eigenaar Iwan van 
Brussel deze week bekend.

Enkele jaren geleden vierde Van 
Brussel dierenspeciaalzaak haar 
25-jarig jubileum. Toch gaat de 
geschiedenis van familie Van Brus-
sel op de huidige plek van de win-
kel nog veel verder terug. Opa 
Johan van Brussel begon namelijk 
in 1930 een mengvoederbedrijf in 
de Streepenstraat. Precies dertig 
jaar later nam de vader van Iwan, 
Leo, de zaak over. In 1985 werd 
het pand gesloopt en opnieuw op-
gebouwd. Er werd een dierenspe-
ciaalzaak van gemaakt die Iwan 
tot op de dag van vandaag samen 
met zijn vrouw Ineke runt. Ook 
hun kinderen Yuri en Lizzy sprin-
gen regelmatig bij.

Mede omdat de kinderen bijna 
zijn afgestudeerd en ze daarna 
geen tijd meer hebben om mee 
te helpen, hebben Iwan en Ineke 
besloten om de zaak over te dra-
gen aan de keten Pets en Co, op 
dit moment de snelst groeiende 
dierenwinkelketen van Nederland. 
De nieuwe uitbater wordt Ellis van 
Acht. Ze is afkomstig uit Sint-Oe-
denrode en de laatste zeven jaar 
runde ze een dierenspeciaalzaak 
in Nistelrode. In het weekend van 
28 en 29 december sluit Van Brus-
sel de deuren. Daarna vindt er 
een verbouwing plaats. De winkel 
zal op 3 januari onder de nieuwe 
naam verder gaan.

Computerservice Rooi, het adres voor 

• draadloze beveiliging van uw router/modem 

• controle en inzage van het internet gedrag van uw kinderen 

• verwijderen van virussen en malware, denk aan het politievirus 

• nu gratis controle van uw computer/laptop op bovenstaande zaken 

• mail ons voor een afspraak Nachtegaal 39, 5492PG Sint-Oedenrode, tel. 06-41437284

Tel : 0413-47 72 84   Fax : 0413-47 05 79  mail@vanengeland.info   www.vanengeland.info

VOOR INBRAAKPREVENTIEF
HANG- EN SLUITWERK

Lindendijk 36, 5491 GB Sint-Oedenrode
Telefoon: 0413-490888Website: www.it2.nl

Heuvel 20 Sint-Oedenrode  0413-473567

10  % korting op alle beveiligingssoftware

Hoe veilig is uw internetbankieren?

Let goed op uw computer beveiliging! Daarom nu

bij inlevering van deze bon: 

20  % korting op G-Data software

Ook mogelijk i.c.m. een onderhoudsbeurt

Voel u veilig door deze bedrijven!Wilt u zich veilig voelen in uw eigen 
huis of op straat? Wilt u uw com-

puter kunnen vertrouwen? Neem 
dan contact op met één van deze 

bedrijven, want zij helpen u daar-
mee op een professionele en uiterst 

kundige wijze. Dankzij deze onder-
nemers bent u straks veilig op al 

deze gebieden en wordt de kans op 
inbreuk van uw privacy aanzienlijk 

verkleind. 

Inbraaksignaleringssystemen – Camerasystemen – ToegangscontroleMegens BeveiligingVraag nu een gratis security scan aan 
voor uw woning

(alleen geldig in november en december 2013)
De Werft 4 – 5298 BK Liempde – Tel. 06-29 59 19 01

e-mail: megensbeveiliging@gmail.com

Computertips1.  Controleer aan wie je persoonlijke 
gegevens mailt. Bekijk hier hoe je 

veilig om kunt gaan met je online 
contacten. Lees over online aan-

biedingen, het downloaden van be-
standen en over hoe een ID-alert je 

kan helpen.2.  Verander regelmatig van wacht-
woord. Hier kun je controleren of je 

wachtwoord veilig is en lees je waar 
een veilig wachtwoord aan voldoet.

3.  Check de s achter http in het web-
adres Lees hier hoe je op internet vei-

lig bankiert en hoe je onder andere 
veilig kunt handelen op Marktplaats.

4.  Zet je automatische updates en � -
rewall aan en installeer antispywa-

re en een virusscanner. Hier kun je 
zien hoe je een � rewall installeert 

en lees je wat je tegen spyware kunt 
doen.

Tips tegen inbraak-  Laat geen waardevolle spullen in het 
zicht laat liggen. -  Bekijk de situatie om je huis. Voor-

kom dat inbrekers via aanbouw, 
schutting of losstaande kliko de eer-

ste verdieping van het huis kunnen 
bereiken. Zorg dat die ramen ook 

goed hang- en sluitwerk hebben.
-  Let ook op kleine raampjes. Een klei-
ne inbreker hee�  maar een opening 

van vij� ien centimeter nodig om 
binnen te komen. -  Laat bij vakantie of andere afwezig-

heid een bewoonde indruk achter. 
Dat kan door lampen met timers. 

-  Denk bij lampen die aangaan door 
bewegingsdetectie niet alleen aan 

de lampen buiten, maar ook aan de 
lampen binnen.

Beveilig deuren en ramen 
Uw deuren kunt u op allerlei manieren 

beveiligen. Denk bijvoorbeeld aan vei-
ligheidssloten, een beveiligingsstrip, 

een kierstandhouder en een bijzetslot. 
Voor het beveiligen van ramen zijn 

er barrièrestangen, dievenklauwen, 
raamboompjes en bijzetsloten.

Extra beveiligingstips voor thuis

Sportgala ondanks bezuinigingen als van ouds

Door de bezuinigingen bij de ge-
meente stond het voortbestaan 
van het sportgala even op losse 

schroeven. Daarom werd er een 
stichting opgericht die de organi-
satie op zich nam. Zo was er af-

gelopen vrijdag, een half jaar later 
dan gebruikelijk, toch weer een 
Roois sportgala. 

» lees verder op pag. 31

Fashion & Friends: 
samenwerken loont

Het Centrummanagement liet via 
Twitter weten dat het erg blij was 
met de verschillende Rooise on-
dernemers die de samenwerking 
zochten door het houden van het 
evenement Fashion & Friends. Een 
stukje modern ondernemerschap, 
misschien wel noodzakelijk in deze 
tijd. 

» lees verder op pag. 7

Alles over beveiliging, 
» zie pag. 12

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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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

Mantelzorgers in de bloemen

Om u heen zijn meer mantelzor-
gers actief dan u denkt. Mensen 
die (ongevraagd) dag en nacht 
klaar staan om een dierbare te 
verzorgen; een chronisch zieke 
echtgenoot, een demente moeder 
of hulpbehoevende buurvrouw. 
Het leven van de mantelzorger – 
misschien bent u er zelf wel één 
- staat uitsluitend in het teken van 
zorgen voor een ander. 

Welzijn de Meierij houdt daarom 
ook dit jaar weer een Dag van de 
Mantelzorg. Het wordt een bijzon-
dere editie.
Tijdens de Dag van de Mantelzorg 
krijgt de mantelzorger de aandacht 
die hij/zij verdient. Vaak zijn het 
bescheiden mensen, die niet graag 
in de belangstelling staan, maar 
Welzijn de Meierij heeft terecht de 
gedachte om ze toch eens in de 
bloemen te zetten. Dat gaat op 10 
november aanstaande letterlijk ge-

beuren, zowel in Schijndel als 
Sint-Oedenrode. 

Pak de telefoon en bel
Kent u iemand in de directe omge-
ving die zich inzet als mantelzor-
ger? Of misschien bent u zelf wel 
een mantelzorger? Pak dan de te-
lefoon en bel naar Welzijn de Mei-
erij. De welzijnsinstelling wil name-
lijk zoveel mogelijk mantelzorgers 
in de bloemen zetten. Degenen die 
aangemeld zijn, worden op zondag 
10 november uitgenodigd voor 
een paar uurtjes samen met andere 
mantelzorgers. Uiteraard worden 
dan ook de bloemen uitgereikt. 
Voor degenen die liever niet langs 
komen, wordt het boeket netjes 
thuis bezorgd. De bijeenkomsten 
zijn van 15.00 tot 17.00 uur. In 
Schijndel bij ’t Spectrum (Steeg 9F) 
en in Rooi bij zorgboerderij 
Dommelhoeve (Cathalijnepad 6).

Steunpunt Mantelzorg
Welzijn de Meierij heeft zowel in 
Sint-Oedenrode als in Schijndel 
een Steunpunt Mantelzorg. Het 
steunpunt is er voor mantelzor-
gers die hulp nodig hebben op 
allerlei gebieden of gewoon even 
een goed gesprek willen voeren. 
Wilt u meer informatie? Welzijn de 
Meierij, Odendael 3, 0735441400, 
www.welzijndemeierij.nl  

Feest voor de Sint!
De redactie van DeMooiRooi-
krant heeft contact weten te leg-
gen met Sinterklaas in het verre 
Spanje. Natuurlijk zijn we erg 
nieuwsgierig naar alle activitei-
ten die Sinterklaas voor ogen 
heeft. We hebben al gehoord dat 
alle activiteiten in het teken staan 
van ‘Het feest voor de Sint’. 

TV Meierij zal in de week voor-
afgaand aan de intocht dagelijks 
een filmpje uitzenden. Iedere 
dag wordt hierdoor het verhaal 
naar de dag van de intocht toe 
opgebouwd. De verhaallijn zal, 
via het programma op het Kerk-
plein,  in de sporthal De Streepen 
het hoogtepunt bereiken. Als je 
aanwezig wilt zijn bij het ‘Feest 
voor de Sint’ in sporthal De Stree-
pen heb je een kaartje nodig. De 
kaartverkoop voor dit feest start 

op zaterdag 2 november. Alle in-
formatie hierover is te vinden op 
de site. Op zondag 17 november 
zal de Sint - natuurlijk met zijn 
zwarte Pieten - in Sint-Oedenro-
de zijn om daar alle kinderen te 
begroeten. De organisatie van de 
intocht in Rooi heeft een web-
site gemaakt waar alle informatie 
te vinden is over de intocht, het 
programma, de film en het  
pietenhuis. Je kunt op deze site 
ook allerlei informatie en leuke 
activiteiten vinden. Wist je dat er 
zelfs een mogelijkheid bestaat om 
de Sint een mail te sturen? Alles is 
te vinden op www.sintrooi.nl . 

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

IDOP Nijnsel even in de ijskast
De uitvoering van het Integraal 
DorpsOntwikkelingsPlan (IDOP) 
Nijnsel is “on hold” gezet, zoals 
wethouder Cees van Rossum het 
uitdrukte tijdens de voorberei-
dingscommissie afgelopen dins-
dag. De aanleiding daarvoor was 
een opmerking vanuit het publiek 
tijdens de presentatie eerder dit 
jaar, dat de bestaande plannen bij 
De Beckart een gemiste kans zou-
den zijn als de school daar niet bij 
zou worden betrokken. Een Multi-
functionele Accommodatie (MFA) 
dus, zoals in Olland.

“Dat was wel even schrikken” her-
innert Van Rossum zich die wen-
ding op het eind van de avond, die 
tot dat moment vrijwel uitsluitend 
over het verkeer ging. De afdeling 
Ruimtelijke Ordening van de ge-
meente is die mogelijkheid gaan 
onderzoeken. Er zouden voorde-
len te behalen zijn met die keuze: 
de opknapkosten van het huidige 
schoolgebouw, vijf ton, kunnen 
dan bespaard worden en het ver-
ouderde gebouw van De Beckart 
moet sowieso op de schop. 
Maar er zijn ook complicaties. De 
Provincie heeft drie ton ISV-subsi-
die voor het IDOP gekoppeld aan 

het aanvankelijke plan, zonder 
school dus. Het is nu de vraag of 
de Provincie instemt met een ge-
wijzigd plan, waarvan vóór januari 
2015 de eerste schop de grond in 
zou moeten. De gemeente betaalt 
eenzelfde bedrag als de Provincie.
Van een heel andere orde is het 
advies van de GGD, om geen 
schoolgebouw te plaatsen binnen 
100 meter van een snelweg, van-
wege het daardoor veroorzaakte 
fijnstof. De GGD adviseert voor 
scholen een afstand van minimaal 
300 meter. De afstand tussen De 
Beckart en de A50 bedraagt zo’n 
150 meter. Het terrein bij de kerk 
is als alternatief ook in beeld voor 
een MFA, dit ligt wat verder van 
de A50 verwijderd dan De Beckart.  
De voorbereidingscommissie sprak 
ook nog over de IDOP in Boskant. 
Enkele onderdelen daarvan: het 
beeld op de rotonde wordt ver-
plaatst, boomkwekerij Van den Berk 
gaat de rotondes onderhouden, de 
Kermis en De Vriendschap krijgen 
een centrale plaats in het plan. Rust 
en groen zijn cruciaal, evenals duur-
zaamheid. Er is behoefte aan een 
niet-commerciële plek voor ont-
moeting, nu ’t Pluugske niet meer 
wordt gebruikt.   

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.

Crossbaan Nijnsel wordt in ere hersteld
Vroeger beleefden de kinderen 
van kerkdorp Nijnsel veel plezier 
aan het crossbaantje achter de ba-
sisschool. De laatste jaren is het 
traject - wat gedeeltelijk door een 
stukje bos loopt - verpieterd en 
wordt het vrijwel alleen nog ge-
bruikt als terrein om honden uit 
te laten. Daar komt verandering 
in. De crossbaan wordt in ere her-
steld.

Het idee om het crossbaantje op 
te knappen komt van Nijnselnaren 
Edward van Acht en Bennie  
Verhagen. “We vinden dat dit 
moet gebeuren”, vertelt Van Acht. 
“Het terrein wordt nu eigenlijk 
niet gebruikt en dat is jammer. We 

hebben subsidie aangevraagd bij 
de Rabobank. De bank heeft in 
het kader van Coöperatief Divi-
dend 2500 euro beschikbaar ge-
steld. Gemeente Sint-Oedenrode 
heeft hetzelfde bedrag toegezegd. 
Daarnaast stellen verschillende 
mensen zich kosteloos beschik-
baar. Er is een ontwerp gemaakt 
en we hebben iemand gevon-
den die de graafwerkzaamheden 
op zich wil nemen.” Wanneer de 
werkzaamheden beginnen is nog 
niet helemaal duidelijk, maar het 
zal zeer spoedig starten.

Wilt u ook helpen met het opknap-
pen van de crossbaan? Mail dan 
naar edward.van.acht@gmail.com  

Plaats gratis uw reactie op 
Rooise familieberichten, 

overlijdensadvertenties, geboortes, 
dankbetuigingen en felicitaties op 
www.rooisefamilieberichten.nl

Magneet Massages
En

Energetix Magneet 
Sieraden

Voor meer informatie
neemt u contact op met:

H&H Lifestyle
www.hh-lifestyle.nl

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

Telefoon: 0499-851353
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Pink Ribbon brood

600 gram

 2,00
waarvan 0,25 voor

 Pink Ribbon

t/m 12 november

en we beginnen met de 

WARMING UP

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

Herfst-
notenbrood
met fi jne koffi esmaak en gevuld met 

gebruneerde noten en amandelspijs 

2,45

2 weken geldig t/m 12 november

Beiers 
appelgebak

2 stuks

2,00

t/m 12 november

met ’n plakje Herfstnotenbrood 
of ’n Beiers appelgebakje bij je 
warme chocolademelk wordt 
de herfst ’n stuk lekkerder!

 Ribbon brood

2,00
waarvan 0,25 voor2,00
waarvan 0,25 voor2,00

 Ribbon brood

2,00
waarvan 0,25 voor2,00
waarvan 0,25 voor2,00

Gerrie Opheij genomineerd voor Ir. Noordhofprijs

Zijn collega's noemen hem Willy 
Wortel en dat is niet voor niets. 
Eigenlijk heeft Gerrie Opheij voor 
elk probleem wel een oplossing. 
Hij werkt al sinds 1985 bij Bosch 
Rexroth, het oude Hydraudyne, in 
Boxtel. Officieel is Gerrie conven-
tioneel- en cnc-frezer, maar tussen-
door bedenkt hij ook nog nieuwe 
machines om de reusachtige zui-

gers en cilinders nog gemakkelijker 
te kunnen maken. Daarom heeft 
zijn werkgever Opheij voorgedra-
gen voor de Ir. Noordhofprijs in de 
categorie metaal-electro.

Als Gerrie over zijn werk begint te 
vertellen, dan straalt het enthousias-
me er vanaf. Een uur is voorbij voor 
je het in de gaten hebt. Op zijn lap-

top laat hij de ene na de andere foto 
en film zien van zuigers en cilinders 
voor olieplatforms die hij de afge-
lopen dertig jaar maakte. Van bijna 
elke cilinder weet hij wel een verhaal 
te vertellen. Omdat de cilinders die 
Bosch Rexroth maakt zo uniek zijn, 
zijn er geen standaardmachines te 
koop om deze te maken. Het komt 
dan ook goed van pas, dat Gerrie in-
novatief en gedreven is om nieuwe 
machines zelf te maken of bestaan-
de machines zo aan te passen, dat ze 
er in Boxtel weer wat mee kunnen.

De Ir. Noordhofprijs is een vakman-
schapsprijs voor talent in de omge-
ving van Eindhoven. Dit jaar zijn er 
maar liefst 31 vakmensen voor deze 
prijs genomineerd. Gerrie Opheij 
uit Sint-Oedenrode is een van deze 
vakmannen. Over iets meer dan een 
week, op donderdag 7 november 
aanstaande, wordt in Veghel bij  
Vanderlande Industries bekend ge-
maakt wie deze prestigieuze prijs dit 
jaar op zijn of haar naam mag schrij-
ven. Als het aan het enthousiasme en 
de gedrevenheid van Gerrie Opheij 
ligt, dan zijn zijn kansen zeker groot.

Woningmarktonder-
zoek gepresenteerd

Vorige week dinsdag gaf advies-
bureau Companen uit Arnhem de 
voorbereidingscommissie een pre-
sentatie over de resultaten van het 
woonwensenonderzoek. Vanuit lan-
delijke gegevens die het bureau op 
de plank had liggen, is een verge-
lijking gemaakt met de Rooise situ-
atie. Veel nieuwe inzichten leverde 
dat niet op: een hoog aandeel in 
duurdere, ruimere koopwoningen, 
wegtrekkende jongeren (ontgroe-
ning), naar verwachting amper groei 
van het aantal inwoners, wel wordt 
verwacht dat het aantal huishou-
dens voorlopig nog groeit. Meer dan 
de helft van degenen die eigenlijk 
zou willen verhuizen, laat zijn keuze 
beïnvloeden door de crisis. De kern 
van Sint-Oedenrode is favoriet ten 
opzichte van de kerkdorpen, evenals 
seniorenwoningen en goedkope ge-
zinswoningen in de huursector.

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

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

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

Muskaat	  	  
druiven	  
500	  gr.	  €	  0.99	  
	  

Santé	  	  
Aardappels	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2,5	  kg	  €	  1.69	  
	  

Roerbak	  Japans	  
In	  heerlijke	  woksaus	  

100	  gr.	  €	  0.79	  

Gesneden	  
snijbonen	  
500	  gr.	  €	  2.50	  
	  

UIT	  EIGEN	  KEUKEN:	  

Aanbiedingen geldig van wo. 30 okt t/m di. 5 nov.
Gewóón Vers!

GROENTE EN FRUIT SANDERS
Borchgrave 8 tel. 0413-470101

Elstar
Holland 

Per kilo       € 0.99

Kastanje
Champignons

250 gram    € 0.99

Bamigroenten
Gesneden

400 gram   € 0.99

Light
Salade

100 gram   € 0.99

Wereldboomfestival in Olland
Stichting Wereldboom houdt op 
zondag 10 november tussen 12.00 
en 17.00 uur een Wereldboom-
festival in Olland aan de Pastoor 
Smitsstraat. Dit Wereldboomfesti-
val bestaat uit diverse activiteiten 
onder in en over bomen georga-
niseerd voor de kinderen van alle 
leeftijden van het hele Groene 
Woud. Alle kinderen in deze re-
gio worden uitgenodigd voor deze 
ultieme boombeleving en kunnen 
“Het klimbikkeldiploma” behalen.

De volgende activiteiten zullen 
plaatsvinden:
De kinderklim, de tokkelbaan, de 
boomschommel, de pizzaboom, 
een wens begraven en het maken 
van een medaillon van D’n Olland-
se Wereldboom!

Wat zijn wereldbomen?
Wereldbomen zijn bomen die 
oeroud kunnen en mogen worden. 

De groeiplek van een wereldboom 
wordt beschermd door een groep 
mensen die zich met deze boom 
heeft verbonden. Er zijn helaas rela-
tief weinig oude bomen. Daarnaast 
zijn de groeiomstandigheden van de 
jongere bomen meestal ongeschikt 
om de boom oud te laten worden. 
Stichting Wereldboom zet zich in 
voor de realisatie en instandhou-
ding van wereldbomen. Zij ontwik-
kelt activiteiten rond de boom en 
zijn omgeving, die erop zijn gericht 
het langdurig voortbestaan van de 
boom te garanderen en de gemeen-
schapszin te versterken. Haar doel is 
de groeiplaatsen voor bomen zo in 
te richten dat deze onbelemmerd 
volwassen en daarna oeroud kun-
nen worden. Stichting Wereldboom 
stelt dat de groeiplaats een plek is 
voor iedereen, waarin de boom 
centraal staat. Wereldbomen slaan 
een brug tussen culturen, genera-
ties en de natuur.
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Uitnodiging
Op dinsdag 12 november 
2013 organiseert Van de Ven 
Accountants | Adviseurs een 
voorlichtingsbijeenkomst over 
de toekomst van de onder-
neming nadat de eigenaar 
is gestopt. Ook de financiële 
toekomst van de ondernemer 
zelf en zijn familie wordt be-
licht. Er worden korte presen-
taties verzorgd door accoun-
tant Jack Biemans, fiscalist 
Ben van der Aa en notaris 
Albert Grimbel du Bois. Na 
de presentaties is er gele-
genheid om vragen te stellen. 
De bijeenkomst vindt plaats 
in ’t Leeuwke, Sonseweg 3 
te Sint-Oedenrode (Nijnsel) 
en begint om 20.30 uur. De 
toegang is gratis. Aanmel-
ding vooraf is gewenst. Be-
langstellenden kunnen een 
of meer plaatsen reserveren 
door een e-mail te sturen naar 
reactie@vdven.nl of te bellen 
met 0413-491111.

Elke ondernemer krijgt 
vroeg of laat te maken met de 
vraag hoe de toekomst van 
zijn bedrijf eruitziet als hij 
stopt met werken. Dat stop-
pen kan vrijwillig zijn, bij-
voorbeeld bij pensionering, 
maar soms ook onvrijwillig, 
zoals bij vroegtijdig overlij-
den, arbeidsongeschiktheid 
of een echtscheiding. Het is 
een vraag die de kern van 
zijn ondernemerschap raakt. 
En een eenduidig antwoord 
is niet te geven omdat elke 
onderneming en elke situa-
tie weer anders is.

Van de Ven Accountants | 
Adviseurs krijgt steeds vaker 
vragen van ondernemers over 
de bedrijfsoverdracht aan een 
van de kinderen of verkoop 
aan een derde. Omdat het 
grootste deel van het vermo-
gen meestal in het bedrijf zit, 
heeft zo’n overdracht ook alles 
te maken met de oudedags-
voorziening van de onderne-
mer en – later – met zijn nala-
tenschap. Daarom wil hij tijdig 

inzicht hebben in hoe hij er 
straks financieel voorstaat en 
wat hij nu of binnenkort moet 
doen om de zaken rondom het 
stoppen met werken goed te 
regelen. Bij Van de Ven heb-
ben ze de kennis en ervaring 
in huis om deze vragen goed 
te beantwoorden en elke on-
dernemer op maat te advise-
ren. Die kennis delen ze graag 
met hun klanten, in persoonlij-
ke gesprekken, maar ook via 
de voorlichtingsbijeenkomst 
die binnenkort wordt georgani-
seerd. Daar zullen accountant 
Jack Biemans, fiscalist Ben 
van der Aa en gastspreker Al-
bert Grimbel du Bois, notaris, 
korte presentaties verzorgen 
en vragen van bezoekers be-
antwoorden.

Fiscale aspecten
Vooral de fiscale aspecten 
spelen een belangrijke rol bij 
de beslissingen waar de on-
dernemer voor staat als hij wil 
stoppen. Wat zijn de gevolgen 
voor de inkomstenbelasting, 
de vennootschapsbelasting, de 
schenkbelasting en de over-
drachtsbelasting? Maar ook: 
hoe komt de fiscus de onder-
nemer tegemoet als hij zijn be-
drijf overdraagt aan een van de 
kinderen of een werknemer? 
Veel van die fiscale faciliteiten 
zijn de laatste jaren voor on-
dernemers verbeterd. Het is 

wel belangrijk om daar op tijd 
meer over te weten, zodat je 
een beter gefundeerde beslis-
sing kunt nemen. Ook bij ver-
koop van het bedrijf aan een 
derde komt de fiscus direct om 
de hoek kijken; er moet immers 
‘afgerekend’ worden.

Persoonlijke planning
Een ander belangrijk aspect 
van bedrijfsoverdracht is de 
financiële planning voor de 
ondernemer persoonlijk. Wat 
doet hij met het vrijgekomen 
vermogen? In hoeverre heeft 
het zin om bijvoorbeeld een ge-
deelte al bij leven over te dra-
gen aan de kinderen? En wat 
is daarvoor het beste moment? 
Bij overdracht aan een van de 
kinderen speelt uiteraard ook 
de vraag wat dit financieel voor 
de andere kinderen betekent. 
Een van de adviezen van Van 
de Ven is om de plannen in elk 
geval tijdig en in alle openheid 
met de kinderen te bespreken.

Actueel is ook de vraag wat de 
gevolgen zijn van de sterk ver-
hoogde eigen bijdragen zodra 
verzorging nodig is. Vooral on-
dernemers die later hoofdza-
kelijk van hun eigen vermogen 
moeten leven, zullen veel zorg-
kosten zelf moeten betalen. Het 
is verstandig om dit onder ogen 
te zien en maatregelen te nemen 
die het vermogen doen krimpen.

De notaris
Bij de beslissingen die de  
ondernemer moet nemen, 
vervult ook de notaris een  
belangrijke functie. Denk hier-
bij aan schenkingen aan de 
kinderen, aan de consequen-
ties van huwelijkse voorwaar-
den en algehele gemeenschap 
van goederen (bijvoorbeeld 
bij een faillissement), maar 
ook aan de gevolgen voor het 
vermogen als de ondernemer 
overlijdt, arbeidsongeschikt 
raakt of als hij gaat scheiden. 
De notaris komt uiteraard ook 
in beeld als bepaalde afspra-
ken goed moeten worden  
vastgelegd. Soms is dat zelfs 
wettelijk verplicht. Maar ook als 
dat niet het geval is, is het vaak 
wel heel verstandig. Denk hier-
bij aan testament, levenstesta-
ment, papieren schenking en 
dergelijke.

De vragen rond het stoppen 
met ondernemen zijn complex 
en de antwoorden hangen 
sterk af van ieders persoonlij-
ke wensen en mogelijkheden. 
Daarom is het voor elke on-
dernemer belangrijk om een 
goed beeld te hebben van wat 
er allemaal mag, moet en kan. 
Van de Ven Accountants | Ad-
viseurs rekent dan ook op veel 
belangstelling voor de komen-
de voorlichtingsbijeenkomst.

Van de Ven 
Accountants | Adviseurs
Jan Tinbergenstraat 4 
5491 DC Sint-Oedenrode
Postbus 87 
5490 AB Sint-Oedenrode
Telefoon: 0413 - 49 11 11 
Fax: 0413 - 49 11 00
E-mail: info@vdven.nl 
Website: www.vdven.nl

Overheid stimuleert ondernemers 
om te blijven investeren

Sinds het uitbreken van de crisis 
zijn ondernemers voorzichtiger ge-
worden met investeren. Zij houden 
hun ideeën voor nieuwe produc-
ten en diensten, voor verbetering 
van hun bedrijfsprocessen of voor 
nieuwe afzetmogelijkheden nog 
maar even in de la, in afwachting 
van betere tijden. Dat is begrijpe-
lijk, maar niet altijd verstandig.

Veel investeringen zijn wel degelijk 
haalbaar als de ondernemer ge-
bruik maakt van een of meer van 
de vele stimuleringsmaatregelen 
van de overheid. En wie het nu 
aandurft om ‘tegen de stroom in’ 
te investeren, heeft straks, als de 
economie zich herstelt, meteen een 
voorsprong. In de aanloop naar de 
voorlichtingsbijeenkomst die Van 
de Ven Accountants | Adviseurs 
eind april over dit onderwerp or-
ganiseert (zie kader), schetst Jack 
Biemans in grote lijnen wat er voor 
het bedrijfsleven bij de overheid te 
halen valt. Jack is registeraccoun-
tant en een van de drie vennoten 
van het kantoor.

Gebrek aan middelen
“Dat de investeringsbereidheid is 

afgenomen, zal inderdaad niemand 
verbazen. Het ontbreekt veel on-
dernemers op dit moment aan ei-
gen financiële middelen om te in-
vesteren en de banken zijn een stuk 
minder happig geworden op het 
verstrekken van kredieten. Maar 
je kunt investeringen niet blijven 
uitstellen. Bijvoorbeeld automatise-
ring veroudert snel en er komt een 
moment dat je daar iets aan moet 
doen. Ook nieuwe regelgeving 
maakt investeringen soms noodza-
kelijk. Zeker in de agrarische sector, 
maar bijvoorbeeld ook bij trans-
portbedrijven die met steeds scher-
pere uitstootnormen te maken krij-
gen. Dan is het goed om te weten 
dat de overheid de investerende 
ondernemer tegemoetkomt.”

Fiscale faciliteiten
“Grofweg praten we over twee 
soorten stimuleringsmaatregelen. 
Op de eerste plaats zijn er tal van 
fiscale faciliteiten, zoals de milieu- 
en energie-investeringsaftrek, maar 
ook de R&D-aftrek voor onderzoek 
en ontwikkeling en de Innovatie-
box. Je mag een deel van die inves-
teringskosten in mindering brengen 
op je winst, waardoor je minder 
vennootschapsbelasting betaalt. Ik 
noem ook de willekeurige afschrij-
ving op milieu-investeringen (VA-
MIL). Een goed voorbeeld is verder 
de aanschaf van elektrische auto’s 
met aanzienlijk belastingvoordeel. 
De specialisten van onze fiscaal-

juridische afdeling weten hier alles 
van en delen die kennis graag met 
onze klanten.”

Subsidies
“De tweede vorm van stimulering 
bestaat uit subsidies. Die kun-
nen afkomstig zijn van regionale 
overheden, maar ook van Europa. 
Regionale stimulansen zijn bijvoor-
beeld subsidies voor streekproduc-
ten en voor werving van jongeren 
in food-vakopleidingen. Wat de 
Brusselse subsidiestromen betreft: 
vaak wordt gedacht dat die vooral 
bedoeld zijn voor grote bedrijven, 
maar er bestaat een heel scala aan 
regelingen waarmee juist het mid-
den- en kleinbedrijf wordt aange-
moedigd om te blijven investeren. 
Ik noem als voorbeeld de bijdragen 
aan speur- en ontwikkelingswerk 
en subsidies voor organisatieveran-
deringen, nieuwe agrarische activi-
teiten en sociale innovatie. Op het 
gebied van subsidies weten onze 
medewerkers ook wel het een en 
ander, maar dit is zo’n breed terrein, 
met zoveel mogelijkheden, dat een 
gespecialiseerd bureau daarin meer 
voor onze klanten kan betekenen 
dan wij. Dat is de reden dat wij 
voor de voorlichtingsbijeenkomst 
ook Marianne Muller hebben uit-
genodigd. Zij is directeur-eigenaar 
van MORE B.V. in Best, dé expert 
op dit terrein in onze regio. Dit bu-
reau kent niet alleen alle subsidie-
regelingen, maar weet ook precies 

hoe je moet handelen om ervoor in 
aanmerking te komen.”
Jack Biemans is ervan overtuigd dat 
de voorlichting over dit onderwerp 
in een behoefte voorziet. “Veel on-
dernemers weten er niet het fijne 
van. Of ze denken dat het allemaal 
erg ingewikkeld is, terwijl dat best 
meevalt. Ik hoop dat ze na deze 
avond beseffen dat ze meer kan-
sen kunnen benutten als ze gebruik 
maken van de financiële mogelijk-
heden die de overheid biedt.”

Van de Ven 
Accountants | Adviseurs
Jan Tinbergenstraat 4 
5491 DC Sint-Oedenrode
Postbus 87 
5490 AB Sint-Oedenrode
Telefoon: 0413 - 49 11 11 
Fax: 0413 - 49 11 00
E-mail: info@vdven.nl 
Website: www.vdven.nl

Uitnodiging
Op donderdag 25 april 2013 orga-
niseert Van de Ven Accountants | 
Adviseurs een voorlichtingsbijeen-
komst over de bijdragen van de 
overheid aan nieuwe investeringen 
in het midden- en kleinbedrijf. De 
fiscaal-juridische afdeling van ons 
kantoor geeft een presentatie over 
de fiscale mogelijkheden. Mari-
anne Muller van MORE B.V. neemt 
de voorlichting over subsidies voor 
haar rekening. Na de presentaties is 
er gelegenheid om vragen te stel-
len. De bijeenkomst vindt plaats 
in ’t Leeuwke, Sonseweg 3 te Sint-
Oedenrode (Nijnsel) en begint om 
20.30 uur. De toegang is gratis. Aan-
melding vooraf is wel vereist. Be-
langstellenden kunnen een of meer 
plaatsen reserveren door een e-mail 
te sturen naar reactie@vdven.nl of 
te bellen met 0413-491111.

advertorial

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.

Onze � scalisten: Johan den Otter, Guido Evers en Ben van der Aa

Stoppen met ondernemen. Wat dan?

Thermae Son viert feest met 
Stichting Jarige Job
Uit onderzoek van het Sociaal 
Cultureel Planbureau (SCP) blijkt 
dat 61.000 kinderen in Nederland 
sociaal worden uitgesloten omdat 
ze opgroeien in armoede. Ze zitten 
niet op een sport, niet op muzie-
kles, gaan niet mee met schooluit-
jes en vieren nooit hun verjaardag. 
Op de mooiste dag van het jaar 
krijgen zij geen cadeautje, hangen 
er geen vrolijke ballonnen en kun-
nen ze niet trakteren op school. 
Uit schaamte melden ze zich soms 
zelfs ziek. Niet iedere verjaardag 
is dus een feestje.

Ieder kind heeft recht op een 
feestje
Jarige Job maakt een einde aan dit 
verjaardagsleed en trakteert kinde-
ren uit de armste gezinnen in de 
samenleving op een leuke dag. Ja-
rige Job geeft geen geld maar een 
Verjaardagsbox met alles erop en 
eraan. Zij ondersteunen gezinnen 
waarvan het duidelijk is dat ze in 
financiële nood verkeren. Stichting 
Jarige Job vind dat ieder kind een 
welverdiende verjaardag verdiend. 
Afgelopen jaar heeft zelfs prins Wil-

lem Alexander de stichting bezocht. 

In november 2013 zal Thermae 
Son door middel van een Feest 
(sauna)arrangement, waarvan € 
3.50 per verkocht arrangement 
naar Jarige Job gaat, de stichting 
steunen. Het initiatief is gekomen 
vanuit de gedachte dat de alge-
meen directeur van Thermae Son, 
de heer van Santvoort, de mooie 
leeftijd van 65 jaar heeft behaald 
en hiervoor graag gasten trakteert, 
alsmede een goed doel wil steunen 
gerelateerd aan zijn doelgroep. 

Naast Thermae, en een aantal be-
drijven uit de regio die ook namens 
het wellnessresort de stichting steu-
nen, kunt u ook een bijdrage leve-
ren aan de Stichting Jarige Job. In de 
maand november 2013 kunt u het 
Feest arrangement (inclusief ont-
vangst koffie/thee en 2 bonbons, 
gebruik van alle thermenfaciliteiten 
en een heerlijke maaltijdsalade naar 
keuze)reserveren bij Thermae Son 
voor de speciale kortingsprijs van 
slechts € 38.50 p.p. Hiervan zal een 
bedrag van € 3.50 p.p. nog naar 
Stichting Jarige Job gaan. 

advertorial

Andy van der Meyde doet boekje open in Nijnselse kantine

De sponsorcommissie van VV 
Nijnsel haalde niet één, niet twee, 
maar drie grote vissen binnen om 
de jaarlijkse sponsoravond van 
vorige week vrijdag extra cachet 
te geven. Hoofdgast was oud-Ne-
derlands Elftalspeler Andy van der 
Meyde, die samen met de schrij-
ver van zijn biografie ‘Geen Ge-
nade’, Thijs Slegers, letterlijk een 
boekje open deed. 

Vanaf het begin klikte het met de 
aanwezigen. Misschien wel omdat 
de oud-speler van Twente, Ajax, 
Inter Milan, Everton en PSV zich 
in het begin kwetsbaar opstelde. 
PSV TV en Sport1 verslaggever 
Eddy Jansen, die fungeerde als 
gespreksleider, greep niet in toen 
Van der Meyde vocht tegen zijn 
tranen, omdat Slegers passages uit 
de moeilijke jeugd van de geboren 
Arnhemmer op tafel gooide. Sle-
gers nam het publiek mee op reis 
door het leven van zijn vriend. Dat 

leverde de ene na de andere smeu-
ige anekdote op. Seks, drugs en 
rock & roll, dat was de rode draad. 
Grappen over seksuele uitspattin-
gen van de voetballer en openba-
ringen over oud-trainers en oud-
teamgenoten werden verslonden 
door de sponsoren.  

Ze verbaasden zich vooral over 
de excentrieke levenswijze van de 
rechtsbuiten die ooit stormachtig 
aan de top kwam en net zo rigou-
reus weer naar beneden kukelde. 
In totaal verdiende Van der Meyde 
met zijn talent twaalf miljoen euro. 
Het merendeel streek hij binnen in 
Liverpool, bij Everton. En dat ter-
wijl hij er in totaal maar tien wed-
strijden vol wist te maken. Hoewel 
de voetballer in Milan al merkte 
hoe hectisch het leven als prof kan 
zijn, ging het in Engeland bergaf-
waarts met hem. Hij ging er veel-
vuldig vreemd (dat is nog een un-
derstatement) en zat te vaak aan 

de fles. Langzamerhand maakte 
hij zich onmogelijk in de voetbal-
wereld. Even probeerde hij het 
nog bij PSV en Ajax, maar dat liep 
op niets uit. Toen Slegers met het 
boek naar buiten kwam werd hij 
weer ‘hot’. Daar blijft het niet bij. 
In maart komt er een reallife soap 
van de voetballer en zijn vriendin 
op tv. Ook zijn de rechten van het 
boek verkocht, zodat het verfilmd 
kan worden.

Niet alleen het publiek had het 
naar de zin. Ook de gasten ver-
maakten zich opperbest. Ze wor-
den op het podium steeds losser, 
de grappen gingen soms over het 
randje en schaterlachend keken 
ze elkaar aan toen enkele scherpe 
vragen op hen werden afgevuurd. 
Uiteindelijk werd het voor ieder-
een een lezing die nog lang zal 
heugen.    

Thijs Slegers (l) en Andy van der Meyde.

Eddy Jansen

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

Ditte borreltje 
“Klompenklets 22” 
is ‘n idee van 2 boerkes 
uit Sint-Oedenrode.
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Zie ginds komt 
de Zilvervloot
Nostalgie is hot. Het schijnt een vast patroon te 

zijn in tijden van crisis: mensen grijpen terug op 

vertrouwde dingen. Op de kleinschaligheid, de 

gezelligheid van vroeger. Modekleuren uit de jaren 

vijftig. Ambachtelijke streekproducten. De terug-

keer van de vinyl langspeelplaat. Jongeren op een 

buurtbingo. In het harde licht van het heden krijgt 

het verleden een warme, gouden gloed.

Was vroeger dan alles beter? Niemand verlangt 

terug naar de crisis van de jaren dertig. Dat zegt 

waarschijnlijk genoeg. En in de herfst wordt die 

warme, gouden gloed nog dieper. Heimwee naar 

vroeger zegt vooral iets over de behoefte van nu. 

Je ziet het bij Sinterklaas, nostalgisch familiefeest 

bij uitstek. Sinterklaas is toch Sinterklaas? 

Niet dus. Voor de Tweede Wereldoorlog kwam 

pakjesavond niet algemeen voor (daar is de crisis 

van de jaren dertig weer: er was eenvoudig geen 

geld). En sindsdien is Sinterklaas als figuur ver-

anderd: van onzichtbare brenger van geschenken 

tot opa-achtige kindervriend. Tot zover dit oer-

Hollandse feest dat onaantastbaar boven de mist 

der tijden uittorent.

Ons geheugen is selectief. Als vroeger werkelijk  

alles beter was, zou geschiedenis de meest  

gekozen opleiding moeten zijn met de beste 

loopbaankansen. Zou u het uw kind of kleinkind 

om die reden aanraden? Het is juist voor het eerst 

sinds tijden dat de komende generatie het niet 

vanzelfsprekend beter krijgt dan de vorige. Dat 

maakt jeugdsparen zinniger dan ooit. Jeugdsparen 

is sparen voor je (klein)kind tot 18 jaar. Bijvoor-

beeld voor zijn of haar opleiding. Of voor een huis. 

Wij bieden jeugdsparen in de vorm van Zilvervloot 

Sparen. Een nostalgische naam voor een product 

dat voorziet in een behoefte van nu. Je kunt ook 

zeggen: een vertrouwde naam. Want sparen voor 

je (klein)kind is tijdloos. Als dat geen goed cadeau 

is… Voor Sinterklaas of kerst. In de SNS Winkel 

helpen wij u graag verder. 

P.S. Volgens de Consumentenbond levert 
Zilvervloot Sparen na 18 jaar het meest op. Dat 
komt door de premie van 10% die SNS Bank 
uitkeert over het opgebouwde saldo.

SNSBank.Schijndel@sns.nl

COLUMN - Wim Groot Kormelink

Tot Kerst iedere zondag open 
van 12.00 tot 17.00 uur

Gratis apfelstrüdel*

bij aankoop van koffie of thee

* Geldig tegen inlevering van de 
advertentie bij Intratuin Veghel 
t/m zondag 3 november 2013. 
Maximaal 1 per klant.

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

Zeeuwse ‘dicteetijger’ wint Groot Roois Dictee

Affidavits, desoxyribonucleïne-
zuur (oftewel DNA), quasi, mali-
cieuze en scrupules. Zomaar een 
greep uit de moeilijke woorden 
die de deelnemers aan het eer-
ste Groot Roois Dictee afgelopen 
maandagavond voorgeschoteld 
kregen. Uiteindelijk was het een 
Zeeuw die er met de eerste prijs 
vandoor ging. De zogenaamde 
‘dicteetijger’ had maar twee fou-
ten.

Qua opzet en invulling van de 
avond betreft had het eerste 
Groot Roois Dictee best veel weg 
van de jaarlijkse landelijke variant. 
De raadzaal viel te vergelijken met 
de Eerste Kamer, enkele promi-
nenten deden mee en er was be-

zoek van buiten de dorpsgrenzen. 
Een Belg en een Zeeuw schoven 
aan om zich te meten met tiental-
len Rooienaren. Organisatoren, 
Mia van Boxtel en Elli de Rijk, 
hadden voor hen een stukje Rooi-
se geschiedenis omgebouwd tot 
een taaie mengeling van koppel-
tekens, trema’s, samenvoegingen 
en pittige zinnen. Het onderwerp 
van de avond was de ‘Moord in 
de melkfabriek.’

Uiteindelijk ging Rein Leentfaar 
uit Breskens er met de eerste prijs 
vandoor. Hij had slechts twee fou-
ten. “Samen met wat dicteevrien-
den doorkruis ik het hele land. De 
laatste zes jaar heb ik aan meer dan 
tweehonderd dictees meegedaan. 

Het enige smetje op deze avond 
vind ik dat het ‘Witte Boekje’ als 
leidraad is gebruikt. Daar ben ik 
geen fan van”, voegde de Zeeuw 
toe. Voor deze koers was echter 
gekozen omdat het ‘Witte Boekje’ 
minder streng zou zijn. Het door-
nemen van de uiteindelijke goede 
versie leverde dan ook de nodige 
discussie op. De jury loste het al-
lemaal prima op.

Uiteindelijk was er natuurlijk ook 
een Rooise winnaar. Twee zelfs, 
want Maarten van Els en Marieke 
de Kroon hadden maar veertien 
fouten. In de categorie groepen 
won de gemeente. 
Kijk voor het complete dictee op 
www.mooirooi.nl 

Rein Leentfaar won de eerste prijs. Anja van Aert haalde de prijs van haar team op.

Maarten van Els en Marieke de Kroon waren trots op hun eerste prijs.
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Collecte Alzheimer Nederland
In de week van 4 t/m 9 novem-
ber zal de jaarlijkse collecte van 
Alzheimer Nederland gehouden 
worden. Heeft U tijd om ook een 
straatje te lopen? Meld U dan nu 
aan als collectant!

Dit kan door te bellen met: 
Hannie Rodenburg: 0411631706 
(Liempde), Marianne van Aert: 
0413473334 (Sint-Oedenrode)
of Dorothé Vermeltfoort:
0413479434 (Sint-Oedenrode)

Bij Welzijn De Meierij vanaf 6 november

inloopavond palliatieve zorg
De wereld staat even stil voor wie 
de boodschap krijgt: we kunnen 
niets meer voor u doen, u bent 
niet meer te genezen.  Na de eer-
ste schrik komen de vragen: hoe 
zal het zijn,  kan ik hiermee om-
gaan, waar wil ik sterven, hoe 
moet ik het regelen?  

6 november is er de eerste inloop-
avond van projectgroep Samen 
Onderweg voor mensen in de laat-
ste fase van hun leven (palliatieve 
fase) en hun familie en mantel-
zorgers. Vanaf november worden 

deze avonden elke 1e woensdag 
van de maand gehouden van 
19.30 uur tot 21.00 uur.  Hier kan 
men terecht met vragen –zowel in 
de groep als individueel-, wordt 
ondersteuning gegeven, maar 
ontmoet men ook anderen, die in 
een vergelijkbare situatie zitten. 
Inloopavonden kunnen eenmalig 
bezocht worden, maar ook meer-
dere keren komen is prima. 
De inloopavond vindt plaats in het 
Spectrum bij Welzijn De Meierij; 
de toegang is gratis. Vanaf 19.15 
uur bent u van harte welkom.

Wijkvereniging Eerschot
Woensdag 30 oktober om  20.00 
uur gaat de bingomachine van 
wijkvereniging Eerschot het eerste 
nummer trekken. Dus leden wil je 
een gokje wagen kom dan deze 
avond naar Meerschot Heistraat 
22. De zaal is om 19.15 uur open 
en Marianne heeft dan de koffie 

en thee klaar.
In de pauze is er een loterij. Voor 
het sinterklaasfeest op donderdag 
28 november kunnen de ouders 
of kinderen het opgave strookje 
uit de wijkkrant nog inleveren bij 
Tonnie en Riny van Zoggel, Hertog 
Janstraat 62.

Eén maand, één auteur, één boek
Op vrijdag 1 november wordt het 
startschot gegeven voor Neder-
land Leest. Godfried Bomans is de 
auteur van Erik of het klein insec-
tenboek, het boek dat tijdens de 
zesde editie van Nederland Leest 
centraal staat. Erik of het klein 
insectenboek wordt van 1 t/m 30 
november uitgedeeld aan (beta-
lende) leden van Bibliotheek De 
Meierij. De voorraad boeken is 
niet onbeperkt, dus wees er snel 
bij, want op = op! 
 
Het boek van Godfried Bomans is 
beschikbaar in de normale pocket, 
maar ook in een groot letter uit-
gave en als E-book. Heeft u hier-
voor belangstelling, vraag er dan 
naar in uw eigen bibliotheek. Le-
den die het boek hebben kunnen 
bemachtigen, kunnen bovendien 
op vertoon van de pocket gratis 
naar Naturalis op zaterdag 30 no-
vember. Daarnaast ontvangen le-
den die het boek komen ophalen 
een boekenlegger met daarop een 
krascode. De krascode kan gecon-
troleerd worden op 
www.voordeelmetjebiebpas.nl. Er 
zijn mooie prijzen te winnen, zo-
als leuke culturele uitjes, dagjes 
weg en goedgevulde BiebBoxen. 
Met de 'Plaats jezelf in Wollewei'-
applicatie kan iedereen helemaal 
in stijl de Wollewei aan den lijve 
ondervinden. Met de app kunt 
u namelijk een coole foto maken 
waarin u uzelf kunt behangen met 

kruipende, krioelende en vliegen-
de wezentjes uit Erik of het klein 
insectenboek. De foto kan dankzij 
deBoekensalon.nl geprint thuisge-
stuurd worden. Of deel de foto op 
Facebook!
 
Activiteiten
In de bibliotheek in Sint-Oeden-
rode worden extra activiteiten ge-
organiseerd voor iedereen tijdens 
Nederland Leest. Laat u verrassen 
in uw bibliotheek!
 
Sint-Oedenrode | Lezing De bril 
van Bomans door Stephan van de 
Laak
Donderdag 14 november | Biblio-
theek Sint-Oedenrode, Markt 30
Bioloog Ir. Stephan van de Laak 
neemt u mee in zijn visie op de 
wereld van de Wollewei die 
Bomans schiep in het boek Erik of 
het klein insectenboek. Hij gaat in 
op de vraag in hoeverre de insec-
ten uit het boek opvallende gelij-
kenis hebben met de diersoort die 
wij mensen noemen?
Stephan van de Laak is als kern-
teamleider verbonden aan het Elde 
college in Schijndel.
Kaartjes à € 5,- p.p. zijn te koop bij 
de bibliotheek in Sint-Oedenrode, 
Markt 30 of te reserveren via 
sintoedenrode@bibliotheekmeierij.
nl. Bibliotheekleden krijgen 10% 
of 25% korting en jongeren tot 18 
jaar kunnen gratis deelnemen.

Nog enkele units TE HUUR in bedrijfspand,
Ind.terrein: "De Kampen" (aan de A50).
Oppervlaktes van 112,5 m2 tot 760 m2.

 

korte huurperiode 
mogelijk

carelvanacht@hotmail.com       
telefonisch: 06-53420950

In deze tiendelige serie valt DeMooiRooiKrant, samen met Houtbewerking Elbeco, 
bij verschillende Rooienaren met de deur in huis. Zo ontdekt u als lezer wie er achter 
een bepaalde voordeur woont. De tien deelnemers maken allemaal kans op een gratis 
deurenonderhoudsbeurt. De winnaar wordt in december bekend gemaakt.

Adres: Wilgenstraat 28
Bewoners: Patricia, Patrick, Lianne, Jorg en Tim van der Heijden

Met de deur in huis…

Mede mogelijk gemaakt door:

 

Patricia kijkt enigszins verbaasd 
als ze de voordeur open doet. In 
haar ogen schuilt ook een uitno-
digende blik, dus het duurt niet 
lang voor ze de delegatie van 
MooiRooi en Elbeco binnen laat. 
Maar niet voor dat de poort-
wachters Goofy en Janus hen 
geïnspecteerd hebben. Goofy 
en Janus zijn Engelse Basset’s, 
een bijzonder ras, van oorsprong 
werden ze ingezet als jachthond. 
Na even te hebben gesnuffeld, 
waggelen ze de keuken in. Een 
duidelijk signaal dat de gasten 
‘goedgekeurd’ zijn.

Het is vrijdagmiddag en kinderen 
Jorg (10), Tim (8) en Lianne (12) 
zijn al thuis van school. Rustig 
zitten ze tv te kijken, terwijl ma 
net bezig is om de keuken op te 
ruimen. Vader Patrick heeft een 
eigen dak- en zinkwerkbedrijf. 

Een druk huishouden dus. Patri-
cia geeft dat toe, maar zegt voor-
al ook van rust te houden. “We 
wonen hier nu zes jaar”, vertelt 
ze. “Daarvoor woonden we in de 
Willem-Alexanderstraat. Ik werd 
daar knettergek van het parkeer-
probleem. Regelmatig heb ik mijn 
auto twee straten verder moeten 
parkeren en dat is niet leuk als je 
een auto vol boodschappen hebt 
en het regent.” Mede door de 
parkeerproblemen zocht het ge-
zin haar heil ergens anders. Ze 
vielen voor het huis in de Wilgen-
straat. Patricia: “We houden van 
oude huizen en bovendien is Bos-
kant een stuk rustiger dan waar 
we eerst woonden. Onze droom 
is om ooit terecht te komen op 
bijvoorbeeld het Kremselen of 
Vernhout. Bij voorkeur in een 
mooie boerderij met veel dieren, 
maar dat zal nog wel even duren, 
haha.”  

Of Goofy en Janus dat ook wil-
len? Dat valt nog te bezien. Een 
nog groter fort bewaken zit wel-
licht niet in hun toekomstplan-
nen. Aan het kwispelen te zien 
zijn de honden in ieder geval ge-
lukkig in het rustige Boskant.

Advertorial

Bike Center Sint-Oedenrode verhuist naar groter pand

Begin februari kan het Kofferen 
Bike Center Sint-Oedenrode uit 
gaan zwaaien. De fietsenzaak van 
eigenaar Jeroen Voorbij gaat na-
melijk verhuizen naar het pand 
waar vroeger de Boerenschuur en 
later een speelgoedzaak zat, ach-

ter supermarkt Emté. 

Op dit moment zijn de verbou-
wingswerkzaamheden aan de 
nieuwe winkel in volle gang. Een 
grote kraan helpt deze week met 
het saneren van asbest. Daarna 

beginnen de metselwerkzaamhe-
den, waarvan Voorbij hoopt dat 
die voor de kerstvakantie klaar 
zijn. In januari zal de zaak ingericht 
en aangekleed worden. Tot die tijd 
blijft Bike Center gewoon in het 
huidige pand zijn werkzaamheden 
verrichten.
Bike Center is de afgelopen jaren 
uitgegroeid tot een belangrijke 
fietsenwinkel voor Sint-Oedenro-
de. Steeds meer mensen weten de 
weg naar de zaak te vinden, dus 
groeide het bedrijf langzaam uit 
haar jasje. Voorbij: “De nieuwe 
winkel heeft een oppervlakte van 
480m2. Het is vooral fijn dat we 
een ruimere werkplaats kunnen re-
aliseren. Onze huidige werkplaats 
biedt eigenlijk plaats aan twee 
mensen, maar we staan er wel ooit 
met vijven. Dat werkt niet pret-
tig. Daarnaast kunnen we in ons 
nieuwe onderkomen de winkel 
mooi ruim indelen. De samenstel-
ling van de collectie zal wat veran-
deren, maar daar kan ik nog niets 
over vertellen.”

Gemeenten ondertekenen bestuursovereenkomst MIK
De gemeenten Boxtel, Schijndel, 
Sint-Michielsgestel, Sint-Oeden-
rode, Veghel en Vught hebben on-
langs een bestuursovereenkomst 
gesloten waarin zij uitspreken 
MIK als organisatie in cultuuredu-
catie in 2014 en 2015 te onder-
steunen.

In deze overeenkomst commit-
teren deze gemeenten zich aan 
elkaar om ieder op basis van een 
lokaal vastgesteld subsidiebudget 
de cultuureducatie door MIK uit te 
laten voeren. 

De bestuursovereenkomst is een 
verlenging van eerdere overeen-
komsten. Wethouder Peter Roo-
zendaal van de gemeente Schijn-
del spreekt namens de gemeenten 
het vertrouwen uit richting MIK als 
professionele partner in cultuur-

educatie: ‘De gemeenten geloven 
in de visie van MIK. In deze visie 
wordt o.a. gestreefd cultuur struc-
tureel en meer direct in het onder-
wijs te brengen voor alle kinderen 
van alle leeftijden. Daarmee krij-
gen kinderen een bagage voor de 
toekomst die van waarde blijft’.  

Laurens Felix, directeur-bestuurder 
van MIK is blij met deze bestuurs-
overeenkomst;
“In tijden waarin kunst en cultuur 
sterk onder druk staan en er zelfs 
organisaties ophouden te bestaan 
is het te prijzen dat gemeenten het 
vertrouwen hebben en houden 
om te blijven investeren in cultuur-
educatie bij MIK. We werken hard 
aan de continuering en aan ver-
nieuwing, om met in achtneming 
van de bezuinigingen zowel voor 
de huidige als toekomstige deel-

nemers cultuureducatie bereikbaar 
te houden. We doen dat al jaren 
op een kwalitatief verantwoord 
niveau en willen dat ook zeker 
blijven doen. De bestuursovereen-
komst is daarbij een belangrijke en 
stevige afspraak.”

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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         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

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

In samenwerking met 

Ode aan Peer

Pas toen zijn collega-acteurs van de Rooise Revue gingen hossen, leek Peer van 
der Linden te merken dat de serenade van de Brabantband voor hem bedoeld was. 

Ze verrasten hem afgelopen maandagavond tijdens één van de laatste repetities van de Roemrijk Rooi Revue, 
omdat Peer en Riky deze maand hun veertigjarig jubileum in cafetaria De Mèrt vieren.

Dr. Brass in de Ossekop
De Tilburgse brass band, Dr. 
Brass, met onder hen bassist Joost 
van Genugten speelde afgelopen 
zondag in 'Eet- en Muziekcafé De 
Ossekop'. Het optreden was voor 
de groep de afsluiting van een 
promotieweekend met studio-op-
names, fotosessies en het maken 
van een videoclip. 

Dr. Brass bestaat nog niet zo heel 
lang. Het idee om samen muziek 
te maken was er al langer. Toch 
spelen de oud-studenten van 
het Tilburgse conservatorium pas 
sinds mei van dit jaar samen als 
Dr. Brass. Het repertoire van Dr. 
Brass bestaat uit zoals ze het zelf 
zeggen, “snoeiharde funk, subtiele 
jazz, groovende New Orleans en 
hedendaagse popsongs”.
Het optreden van Dr. Brass in de 

Ossekop is een onderdeel van 
meerdere concerten in dit Eet- en 
Muziekcafé. Zo staat er komende 
zaterdag nog een optreden van de 

Four Blues op het programma. Een 
week later op 9 november staat 
A-meezing2 op het podium. Beide 
optredens beginnen om 21.00 uur.

advertorial

Triple P lezing 3: “Veerkracht bij kinderen bevorderen”
Triple P staat 
voor Positief 
P e d a g o g i s c h 

Programma en is bedoeld voor alle 
ouders met kinderen van alle leeftij-
den. Het Triple P-programma biedt 
praktische hulp bij dagelijkse opvoe-
dingsvragen. 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
“CJGgeeftantwoord”  werkt ook 
volgens de methode Triple P en zij 
wil, samen met de gemeente Sint-
Oedenrode, ouders graag informe-
ren over deze positieve methode.  Op 
18 juni 2013 was de 1e lezing “De 
kracht van positief opvoeden”  en op 
4 september 2013 de 2e lezing “Zelf-

vertrouwen en sociale vaardigheden 
stimuleren”.   Ze nodigen ouders nu 
uit voor de 3e lezing “Veerkracht bij 
kinderen bevorderen”  op: 
wanneer: Maandag 18 november 
2013
Tijd:  van 20.00 tot 21.30 uur (zaal 
open vanaf 19.30 uur)
Waar: bibliotheek, Markt 30, Sint-
Oedenrode 
Kosten: Geen

Ouderschap is kinderen helpen met 
het omgaan van emoties, ook tij-
dens stressmomenten. Welke vaar-
digheden versterken de veerkracht 
van kinderen? Gevoelens herkennen, 
uitdrukken en aanvaarden, positief in 

het leven staan, omgaan met stress 
en zelf leren om problemen op te 
lossen. Dit zijn de onderwerpen die 
in deze derde lezing, die wordt ver-
zorgd door Annette Vogels en Anja 
de Kleijne van het “CJGgeeftant-
woord”, aan bod komen.

Bent u geïnteresseerd in deze thema-
avond dan kunt u zich tot uiterlijk 
14 november 2013 aanmelden. Dit  
kunt u doen door te bellen naar on-
derstaand  nummer of een email te 
sturen naar info@cjggeeftantwoord.nl 
met uw gegevens en het aantal deel-
nemende personen.
We verzoeken u om uw bevestigings-
mail mee te nemen. 

Dat was één van de vele positieve 
reacties op het initiatief van Edwin 
Gordijn en zijn medewerker Noor 
Habraken, die samen met Dolinda 
Opheij van Switch de koe bij de 
hoorns grepen.

Dankzij hen bundelden tientallen 
ondernemers vorige week donder-
dagavond de krachten om in De 
Beurs een evenement voor te scho-
telen op het gebied van lifestyle, 
mode, voeding en verzorging. Voor 
maar vijftien euro kon men toe-
gang verschaffen tot de ‘verwen-
avond’. “Een half uur voor aanvang 
stond het buiten al helemaal vol”, 
grinnikt Gordijn. “Ook kregen we 
telefoontjes of er nog kaarten wa-
ren, maar die mensen moesten we 
helaas teleurstellen.” De zaal werd 
voornamelijk met vrouwen gevuld. 
Zij pikten de laatste trends mee op 
het gebied van fashion, make-up, 
haarmode, tatoeages, interieur, 
sieraden en voeding. Aan het eind 
van de avond zagen ze nog twee 
modeshows van Switch, La Vie en 
lingerie Le Net. Er zijn nu al plan-
nen om Fashion & Friends ook in 
het voorjaar te houden. 
De volgende ondernemers werkten 

mee: La Vie, De Bever groente en 
fruit, Cambridge weight plan, Kap-
salon Bella Plaza, Switch Fashion, 
Bekkers paardenmelkerij, Tattoo-
4-you, De Beurs, Puur Basic, Le Net 
lingerie, Drankenhandel De Leijer, 
Keizerskroon, DA drogist, Thermae 
Son, Huiskens Optiek, Pour Vous 
en Welten juweliers. 

Vervolg voorpagina

Fashion & Friends
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nog   dagen

tot carnaval  
123PAPGAT JOURNAAL

“Ze houden het 
kort”

De herfst klopt al weer 
aan de deur en laat de 
bladeren van de bomen 
vallen. Ondertussen 
staan wij alweer aan 
de vooravond van een 
groots Elf-Elf bal. De Prinskeuzecommissie heeft 
nog 2 tips om weg te geven en probeert ons, op 
soms zeer cryptische wijze duidelijk te maken wie 
de nieuwe Prins en zijn Heer Adjudant van Papgat 
gaan worden.  De tip van deze week ‘Ze houden 
ze kort’ wordt bijna jaarlijks opgenomen in het 
rijtje van 11 tips. 

Onze huidige Prins Bart hield vorig jaar zijn nagels 
al zolang kort dat hij daarna nog nauwelijks iets 
gegroeid is. Maar ook tijdens de regeerperiode van 
Prins John was er sprake van deze tip. De uitleg 
had echter toen alles te maken met de Kapsalon 
van zijn vrouw. Wat we de laatste jaren nog niet 
als uitleg hebben gekregen is dat de haren van de 
heren echt kort gehouden worden. Misschien is dit 
jaar de uitleg echt zo simpel. Toen ik afgelopen 
week door de Vogelenzang aan het wandelen was 
zag ik bij toeval een bekende Rooise Samba muzi-
kant haar kapsalon verlaten! Natuurlijk zijn er di-
verse andere misschien meer voordehand liggende 
mogelijkheden te verzinnen. Denk hierbij aan een 
Kinderjuf, Kinderdagverblijf, Jeugd- en Jongeren-
werkers, bepaalde Groene plantjes, Grasveldjes, 
Pups, Eieren, kuikens, Jonge bokjes, en diverse 
Versproducten. 

Stiekem heb ik al van de volgende mogelijkheid al 
gedroomd. Een schitterende prinses in een mooi 
blauw kort rokje die tijdens het carnavalsfeest 
voorop gaat in het Rooise feestgedruis. Ik schrok 
drijfnat wakker bij het zien van haar groene vin-
gers. Mocht je na het lezen van de bovenstaande 
tekst of naar aanleiding van de voorgaande tips, 
die je terug kunt lezen op www.papgat.com  al 
een idee hebben wie het nieuwe koppel zal gaan 
vormen, lever dan je inzending in bij Frans  
Habraken, Vresselseweg 39, 5491PA 
Sint-Oedenrode. Mailen mag natuurlijk ook naar : 
habrakenf@hetnet.nl  en ben jij de eerste die het 
koppel goed heeft geraden, dan wordt je persoon-
lijk door de nieuwe Prins en Heer Adjudant gefeli-
citeerd en krijg je een overheerlijke fles Papgatwijn 
met de eeuwige roem uitgereikt.

Op zoek naar de neije – 
tip 10

Presentatie boek Papgat 
2002 – 2013
Er is lang met vele personen aan gewerkt onder 
de bezielende leiding van Frans Habraken en Pe-
ter Sijbers en nu kunnen we keihard zeggen: het 
resultaat mag er wezen!  Het boek, Papgat 2002 
- 2013, bestrijkt de afgelopen 11 jaar in Papgat op 
een luchtige, prettig leesbare en van vele foto’s 
voorziene wijze. Een aanvulling op het eerder ver-
schenen boek 44 jaar Papgat. Op zondag 3 no-
vember wordt het boek gepresenteerd. 

U zult ervaren dat er in de laatste 11 jaar heel veel 
bereikt is zoals ‘de vlaggetjes’, ‘het scholenpro-
ject’ en de ‘dinsdagmiddag voor mensen met een 
beperking’. Het boek eindigt met ons geweldige 
feest van afgelopen jaar: 55 jaar Papgat. Omdat 
dit boek een mijlpaal is van een stuk Rooise ge-
schiedenis zal de onthulling officieel zijn maar na-
tuurlijk ook voorzien van een feestelijk tintje. Dit 
artikel is dan ook tevens een uitnodiging voor heel 
carnavalminnend en cultuurwaarderend Rooi. Wij 
hopen dan ook van harte jong en oud te kunnen 
begroeten om samen met ons het boek te onthul-
len aan de ‘vooravond’ van carnaval 2013-2014. 
Op zondag 3 november is de zaal in Grand Café 
en Zalencentrum De Beurs geopend vanaf 14:00 
uur waarbij we onder het genot van een drankje 
en een hapje toewerken naar het hoogtepunt van 
de middag wat zo rond 15:30 uur zal plaatsvinden. 
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1

T

Nikki
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

1 november 40 jaar 
Cafetaria “De Mèrt”

Vrijdag 1 november: 
Borreluur van 13.30 - 16.00 uur

Zaterdag 2 november: 
Voor de kleintjes gratis puntzakje friet van 13.30 - 16.00 uur

Vrijdag 1 en zaterdag 2 november: 
1 gebakken frikandel of kroket voor € 0,40 per stuk

Graag zien wij u dan, Peer en Riky
Markt 23, 5492 AA Sint-Oedenrode          Telefoon: 0413-473224

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

Pablo 25!

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

www.verkeersschoolschellekens.nl

1ste keer geslaagd

Joris v.d. Berg
Gefeliciteerd

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

www.verkeersschoolschellekens.nl

1ste keer geslaagd

Ramon van Duren
Gefeliciteerd

Geef uw mening op www.mooirooi.nl
   De uitslag van deze week. Iedere woensdagmiddag verschijnt er een nieuwe stelling op     

www.mooirooi.nl. Deze staat onder ieder nieuwsbericht.
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Forum Kluswijs
bedankt 

de Brabantband 
voor hun spontane 
serenade tijdens 
de heropening!

Super!!

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen

Zoë

Geboren
28-10-2013

Dochter van
Gert der Kinderen 

& 
Kimberly van Wanrooy

De Geerstraat 13
5491CK Sint-Oedenrode
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Mooi op  leeftijd
SeniorenRAADgevingen

De Seniorenraad Sint-Oedenrode 
(SRO) is er voor alle senioren (55 
plussers) van Rooi. Zij heeft 4 S 
‘en in haar “vaandel” staan: Sig-
nalering, Stimulering, Samenwer-
king en Steunverlening. Dit zijn 
de basiselementen van haar werk 
voor het bevorderen van het wel-
zijn van senioren. Daarom zal de 
SRO tweemaal per maand met de 
rubriek SeniorenRAADgevingen 
verschijnen in de weekbladen met 
onderstaande 5 thema’s. 

1.In Rooi: Seniorenbiljarten in 
Odendael,
De biljartclub (met statuten)  telt 
ruim 60 leden en biedt voor alle 
senioren van Sint-Oedenrode bo-
ven de 55 jaar de mogelijkheid om 
dicht bij huis te biljarten. Dankzij 
sponsoring bedraagt de contributie 
slechts     € 20,00 per jaar en om te 
spelen een munt a € 0,50  per half 
uur. Ga eens geheel vrijblijvend 
een partijtje biljarten om kennis te 

maken.Dit kan alle dagen van de 
week.  Bel Noud Pouwels 474842 
of mail a.pouwels9@gmail.com

2. Uit de regio: VBOB bijeenkomst 
over zorg in Brabant.
VBOB (Platform Samenwerkende 
Ouderenorganisaties Brabant) 
hield op 21 oktober in het Provin-
ciehuis een themadag met als titel 
“Wat staat er te gebeuren met de 
zorg in Brabant.
Ruim 350 personen kwamen bijeen 
om samen van gedachten te wisse-
len over diverse ontwikkelingen in 
de zorg. Er kwamen onderwerpen 
aan de orde als: de provinciale ont-
wikkelingen, eigen regie en ver-
antwoordelijkheid, Zorgzaam Net-
werk Rosmalen, de terugkeer van 
de wijkzuster, allochtone ouderen 
en een burgerinitiatief in Nuenen 
voor mensen met dementie.
De inleidingen zijn terug te vinden 
op de website www.vbob.nl 
  
3. Tip van de week:  De ouderen-
dag op TV Meierij “Oog op Rooi”
De Nationale Ouderendag op 4 
oktober was een groot succes. Veel 
senioren hebben via een ingedien-
de wens kunnen genieten van o.a. 

een leuke trip, een dagje uit naar 
het Rijksmuseum, een lekkere kop 
koffie met appeltaart of een pan-
nenkoek, boottocht, huifkartocht, 
bezoek aan de St. Jan of een he-
likoptervlucht. Ruim 200 personen 
jong en oud zijn die dag in touw 
geweest.

TV Meierij heeft mooie opnames 
gemaakt onder de rubrieken: Oog 
op Rooi en Rooi actueel. Hierin 
vertellen veel deelnemers  en 
wens-vervullers hoe ze deze dag 
beleefd hebben en vooral hoeveel 
ze ervan genoten hebben. Mocht 
u het ook leuk vinden om terug 
te zien wat er zoal geboden werd, 
kijk dan naar het programma op 
kanaal 555, dat elke drie uur wordt 
herhaald, te beginnen om 2.00 uur 
in de ochtend, tot 23.00 uur ’s 
avonds. Ook op internet is het pro-
gramma te vinden onder TV Meie-
rij. En zoals u al hebt kunnen lezen 
in de media: volgend jaar wordt er 
weer een Nationale Ouderendag 
georganiseerd. De Seniorenraad 
geeft als initiatiefnemer het stokje 
over aan een nog te vormen werk-
groep. Bel voor meer informatie 
0413-490400

4.Activiteit:  Bewegen, bewegen 
en nog eens bewegen.
Veel ouderen weten al dat bewe-
gen belangrijk is en in de zomer 
wordt er daarom volop gefietst, 
gewandeld en diverse andere ac-
tiviteiten krijgen volop aandacht. 
Maar nu de herfst is aangebroken 
en het buiten al kouder en guurder 
wordt heeft de fiets een plaatsje in 
de berging gekregen en wandelen 
is ook minder in trek. 
Er is een goede vervanger. Om 
9.15 uur is er elke ochtend op de 
t.v. op Nederland 1 het program-
ma: Nederland in beweging. In 
de huiskamer kunt u een kwartier 
lang een grote verscheidenheid 
aan oefeningen meedoen. En als 
het voor senioren misschien iets te 
vlug gaat, doe de oefeningen dan 
in een langzamer tempo mee. Na 
een kwartier bent u lekker fit, de 
spieren zijn weer los en ook de her-
senenactiviteit is weer verbeterd, 
want lichaam en geest horen bij 
elkaar. Dus doe mee!!!

5. Agenda: Beurs in Eindhoven:
 Liever thuis blijven wonen.
Van donderdag 28 tot en met za-
terdag 30 november 2013 wordt 

in het Beursgebouw in Eindhoven 
een beurs gehouden over het on-
derwerp: Zo lang mogelijk zelf-
standig thuis blijven wonen.
Een goede gelegenheid om over 
dit thema veel informatie te ver-
zamelen, bijv. over hulpmiddelen 
en diensten o.a. op gebied van 
wonen, vervoer, zorg en vrijetijds-
besteding.
De diverse exposanten vertellen u 
graag over de vele mogelijkheden.
Toegangskaartjes kosten € 5,- 
maar online kunt u een gratis kaart 
aanvragen. Kijk op 
www.lieverthuisbeurs.info voor 
meer informatie. U kunt ook bellen 
0854011636 of met de senioren-
raad Sint-Oedenrode 474508

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

KBO leden bezoeken 
lunchpauzeconcert in Eindhoven
Sinds enige tijd kunnen leden 
van de KBO Sint-Oedenrode  re-
gelmatig genieten van een lunch-
pauzeconcert in het Muziekcen-
trum in Eindhoven. Al jarenlang 
staan deze prettig geprijsde con-
certen op het programma van het 
Muziekcentrum – soms wordt er 
zelfs serieus met een compleet 
orkest gespeeld - en nu biedt de 
KBO Cultuurclub de mogelijk-
heid om op een gemakkelijke ma-
nier toegangskaartjes voor zo’n 
concert te bemachtigen.   

Voorrondes
Deze keer heb ik me aangemeld 
als toehoorder van kandidaten 
van de Franz Liszt Lieder Mas-
terclass.  Wie daar liederen gaat 
zingen of pianospelen weet ik niet 
van te voren. Wat ik wel weet is 
dat Franz Liszt een Hongaarse pi-
anist en componist is die geldt als 
een van de grootste pianovirtuo-
zen aller tijden. En wie in dat ka-
der zijn of haar talenten met zang 
of op de piano mag laten horen 
zal zeker niet de minste zijn op dat 
gebied.  In de voorrondes zijn de 
afgelopen dagen door kenners al 
voorselecties van de optredende 
kandidaten gemaakt.

Veel liefhebbers bij de presenta-
tie
Verwachtingsvol neem ik – met 
zo’n  twintig Rooise liefhebbers 
van het lied en  (piano)muziek 
en samen met nog vele anderen 
– plaats in de kleine zaal.  Het is 
donderdag 24 oktober 2013,  de 
klok wijst half een. De eerste te-
nor stapt op het podium en hij zet 
de toon met de nodige dramatiek 
in het lied Pace non trovo. Opval-
lend is dat hij de uitzondering is in 
dit gezelschap met de 
Nederlandse nationaliteit.  Andere 
deelnemers komen bijvoorbeeld 
uit Duitsland, Italië en Frankrijk, 
maar ook van buiten Europa zoals 
Japan, Mexico en China. 

Veel afwisseling
De liederen die gebracht worden 
zijn vaak in de Franse taal. Maar 
ook het Duitse lied is goed verte-
genwoordigd. Een tenor die zingt 
“ Im Rhein, im schöne Strome”  
of “ die drei Zigeuner”  mag daar 
wat mij betreft net iets meer ex-
pressie in leggen. Maar met inge-
houden adem hebben we geluis-
terd naar een Indonesische jonge 
vrouw, heel klein van stuk, Berna-
deta Astari is haar naam, die zo 
zuiver en gemakkelijk zingt dat ze 
uit de hemel lijkt te zijn neerge-
daald.  Geen wonder dat ze vo-
rig jaar de Prijs van de Provincie 
Noord-Brabant (Jong talent prijs) 
heeft gewonnen. 

Extra aandacht voor Liszt
Ik ben blij dat een onderdeel van 
het oorspronkelijke programma 
wordt vervangen door een rap-
sodie van de grote componist 
Liszt zelf. Zo kunnen we nog 
eens goed horen waarom hij als 
componist zo geliefd is gewor-
den. Een jonge gedreven pianist 
brengt het ingewikkelde stuk met 
verve.  Nog even samen napraten 
met de Rooise mensen, want het 
gaat toch ook om de ontmoeting 
en dan gaan we weer onze eigen 
weg. We stappen we met een 
goed gevoel de mooie herfstmid-
dag in.  

Ineke Bekkers-Smolders

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

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

Jaarlijkse bijeenkomst vrijwilligers KBO Sint-Oedenrode

Zaterdagmiddag 26 oktober wa-
ren alle vrijwilligers van de KBO 
Sint-Oedenrode uitgenodigd voor 
de jaarlijkse bijeenkomst. Er zijn nu 
ruim 1800 KBO leden in ons dorp 
en 85 leden, vrijwilligers, verzor-
gen de KBO activiteiten. Er zijn 
veel werkgroepen zoals: internet-

café 55+, uit-eten club, fietsclub, 
kienen, bridgen en dansen. Verder 
kan je er ook terecht met je belas-
tingvragen. Ook zijn er commis-
sies voor: welzijn, zorg en wonen, 
reizen en cultuur. Tevens is er een 
religieuze groep en een werkgroep 
die zich bezig houdt met de belan-

gen van ouderen in de toekomst. 
Voorzitter Theo Schevers opende 
deze dankmiddag en onder genot 
van een drankje werd er heel wat 
‘bij-gebuurt’ en daarna konden 
alle vrijwilligers lekker genieten 
van een lekker etentje.  

Bewoners Odendael mooi gemaakt door studenten
Tientallen leerlingen van het 
Summa college en het Fioretti Col-
lege die de kappers- of schoon-
heidsopleiding volgen en enkele 
vrijwillige professionals, staken 
afgelopen maandag de handen 
uit de mouwen op zorgcentrum 
Odendael. Ze legden de ouderen 
helemaal in de watten tijdens de 
Beautydag. “Een win-win situa-
tie”, vertelt Danielle Coolen, me-
deorganisator van de dag die voor 
de derde keer werd gehouden. 

In de ochtend waren de woon-
groepen aan de beurt. Zowel da-
mes als heren werden verwend 
door een kapper, schoonheidsspe-
cialist of voetreflextherapeut. 
Coolen: “Het is mooi om te zien dat 
de mensen er echt van genieten en 

de leerlingen leren de kneepjes van 
het vak.” José van Boxmeer, die 

net als Maria van Weert mee in de 
organisatie zat, was aanwezig om 
alles voor de leerlingen in goede 
banen te leiden. Zij legde tevens 
het contact met de scholen. Na de 
ochtend kwamen er studenten bij 
om het team te versterken, toen 
was de rest van Odendael aan de 
beurt. Tenminste, voor de mensen 
die zin hadden om mooi gemaakt 
te worden.   
De organisatie wil bedanken: Bart 
van der Aa fotografie, José van 
Boxmeer, Leerlingen Fioretti colle-
ge. Leerlingen van het Summa col-
lege uit Eindhoven van de afdeling 
verzorging, kappers en uiterlijke 
verzorging, Voetreflex therapeute 
Marga van Creij, Herenkapsalon 
Peter van de Brand. Bedankt voor 
jullie geweldige inzet!

Professioneel kapper Peter van de 
Brand, begeleidde de studenten
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Speelgoeduitleen bestaat twintig jaar

Speel-o-theek viert bescheiden feestje

De slingers hangen en de kleur-
platen fladderen inmiddels al door 
Rooi. Speel-o-theek Sint- 
Oedenrode viert in de week van 
4 t/m 9 november een bescheiden 
feestje. De speelgoeduitleenser-
vice bestaat namelijk twintig jaar 
en dat willen de vrijwilligers niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan.

Speelgoedauto’s, koningstronen, 
gezelschapsspelen, poppen, blok-
ken en nog veel veel meer. De 
Speel-o-theek leent allerlei soor-
ten speelgoed uit, die zich er ui-
teraard voor lenen. Al twintig jaar 
lang worden de kinderen van Rooi 
extra verwend met leuke en inte-

ressante stukken speelgoed. Opa’s 
en oma’s en de oppas komen vaak 
langs om wat speelgoed te lenen 
voor als de kinderen op bezoek ko-
men of als ze een dagje op moe-
ten passen. Ouders op hun beurt 
willen hun kroost wel eens wat uit 
laten proberen voor ze over willen 
gaan tot aankoop of ze lenen ge-
woon speelgoed om ze wat extra 
vermaak te bieden. 

Zo’n honderd mensen maken op 
dit moment gebruik van de Speel-
o-theek, die gevestigd is aan de 
Neulstraat. Al deze mensen kre-
gen netjes een brief met daarin 
de vermelding van de feestweek. 

Natuurlijk zat daar ook de kleur-
plaat bij voor de kinderen waar ze 
leuke prijzen mee kunnen winnen. 
Tijdens de feestweek zal het be-
stuur de taken van de vrijwilligers 
overnemen zodat die een keertje 
vrij hebben. Daarnaast is er gratis 
koffie en thee en wordt de prijsuit-
reiking van de kleurplaatwedstrijd 
gehouden op 9 november. 

Op dit moment is de Speel-o-theek 
op zoek naar een penningmeester. 
Heeft u interesse om het team van 
vrijwilligers bij te staan? Neem dan 
contact op met de Speel-o-theek.

Sonse-Heideweg 3
5492 TE Sint-Oedenrode
06-23537494
www.robvanschijndel.nl

Aqua-Max CW4

gemonteerd 

voor €1.750,- 
(incl. btw)

Rob van Schijndel
Installatietechniek

Sonse-Heideweg 3
5492 TE Sint-Oedenrode
T  06 23 53 74 94
I  www.robvanschijndel.nl

Cv-ketels van Itho Daalderop kenmerken 

zich door royaal warm water en een degelijk 

verwarmingssysteem. Zo heeft de Aqua-Max 

een zéér hoog rendement en daardoor een 

zéér laag energieverbruik voor u als gebruiker. 

Bij Rob van Schijndel kunt u nu profiteren 

van deze voordelige actie; de Aqua-Max CW4  

gemonteerd voor €1.750,- inclusief BTW. 

De montage is compleet inclusief appendages.

Bij montage vóór 31-12-2013

krijgt u 4 kaartjes voor 

de Winter Efteling cadeau!
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VAN UDEN CARAVAN TECHNIEK

Jan Tinbergenstraat 6

5491 DV Sint-Oedenrode

0413-477022

www.vanudencaravans.nl

Schadeherstel, 

reparaties en onderhoud 

van alle merken caravans! 

Bij ons bent u 

aan het goede adres!

Schadeherstel, 

reparaties en onderhoud 

van alle merken caravans! 

Bij ons bent u 

aan het goede adres!

Elke zondag

open!
16.00 - 20.00 uur

Nuenen,

Vincent van Goghstraat 37

De Nuenense Krant, 

brengt meer dan alleen nieuws

Loopbrug Nederwetten

Weverkeshof heel even Keniaans

Zondag Ronde van Nuenen 
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Lees de krant 

digitaal op:

www.denuenensekrant.nl

/denuenensekrant @denuenensekrant

jouw lokale nieuwssite

www.actueelinnuenen.nl

Voor Nuenenaren

door Nuenenaren

AutoCentrumKarsmakers

Geldropsedijk 59 | 5672 AB  Nuenen
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Lieshout Beekseweg 7

Tel. 0499 422435

www.staadegaard.nl

X155R

• Standaard grasopvang 300 liter 

• Edge X-tra maaidek 

• Briggs & Stratton V-Twin motor 

• Premium stoel met hoge rugleuning 

• Standaard geïntegreerde bumper

Van: € 5028,00 (incl. BTW)  

Voor: € 3999,00 (incl. BTW)*

X155R

R43S

• Vaste rijsnelheid 

• 43 cm maaibreedte 

• Briggs & Stratton ready start motor

Van: € 955,00 (incl. BTW)   

Voor: € 749,00 (incl. BTW)*

3S

te rijsnelheid

cm maaibreedte

iggs & Stratton ready start motor

X125

• Edge X-tra maaidek 

• Briggs & Stratton V-Twin motor 

• Standaard geïntegreerde bumper

Van: € 3456,00 (incl. BTW)  

Voor: € 2699,00 (incl. BTW)*

Persoonlijke uitvaartverzorging

Dag en nacht voor u beschikbaar.

Telefoon: 040-7808000

www.hansraaijmakers.nl

•  Kleinschalig, eigentijds, deskundig

•  Met menselijke betrokkenheid

•  Aandacht voor kinderen

•  Vrijblijvende voorbespreking   

•  Gespecialiseerd in thuisopbaringen

Touwtrekken over water – v
aak tot IN

 het water

Dertig teams sto
nden op zondagochtend klaar voor 

een gezellig en spetterend dagje touwtrekken. De 

teams hadden erg originele namen bedacht, zo
-

als ‘D
ommelduikers’, ‘

Chicks on a missio
n’, ‘D

e 

Schrik van Son’ en ‘Worst C
ase Hooligans’ (o

f was 

het: ‘W
orst- e

n Kaashooligans’?). 

Het waren erg spannende wedstrijd
en, met 

teams die niet voor elkaar onder wilden doen. 

‘De Schrik van Son 1’, met waterpolocaps op, 

had de volle 2 minuten nodig om te winnen 

van ‘Wa mak ut uit’, in
 overall met lippenstift.

 

De opkomst van het team van loonbedrijf G
ebr. 

Van Gerwen ging aan niemand voorbij; ze 

hadden gezorgd voor een spannende muzikale 

intro. Wellicht hebben ze door deze muziek 

vijf w
edstrijd

en gewonnen. Het team van ‘De 

trekkers van Slinders’ s
leepte 2 punten in de 

wacht tijd
ens een spannende wedstrijd

 tegen 

‘Rotzooi’. H
elaas gaven ze na afloop de tactiek 

niet prijs. 
Bij de jeugd zorgden de meisjes van 

‘Missio
n Impossible’ voor een verrassing door 

te winnen van de jongens van ‘FC Trekkers’. E
r 

was af en toe een groot verschil in leeftijd bij 

de jeugd. De kleinere teams mochten dan hulp 

vragen. Maar zelfs 1
7 kleine ‘Funky Monkeys’ 

waren niet genoeg om te winnen van de gro-

tere ‘Dommelduikers’. 

De finalewedstrijd
en werden gespeeld in een 

heerlijk zonnetje. Het was geen straf om bij 

verlies het water in te moeten! Veel winnaars 

namen ook een duik in het koude water. Bij de 

heren werd een erg spannende wedstrijd
 van 

4 minuten gespeeld tussen team ‘vd Mierden 

van Santvoort’ e
n ‘O.N.S. vd Berk’. Voor de 

vierde keer op rij m
ocht het team ‘vd Mierden 

van Santvoort’ met de grootste beker naar 

huis. D
eze nieuwe grote wisselbeker had het 

team overigens zelf geschonken.

Foto’s: F
rans Vos.

Poep en pies zij
n heerlijk

 vies

Door Eugénie Cremers

Zo was er een speurtocht door de 

dierentuin waar je letters mee kon 

verdienen. Alle letters samen ge-

voegd vormden een zin. Alleen: 

die letters kreeg je niet zomaar, je 

moest er wel wat voor doen. Zo kon 

je bijvoorbeeld kamelenkeutels tuf-

fen, met blote voeten in het vieze 

blotevoetenpad blubberen of heer-

lijke snottebellen blazen. Het spel 

met het hoogste jakkiebah-gehalte 

was het slu
rvensnot-graaien:  in een 

bak met vers olifantensnot moest je
 

een letter grabbelen. Dat het snot 

heerlijk fris 
naar groene zeep rook, 

maakte voor de kinderen niet uit; 

het bleef voor hen olifantensnot. 

Drollen raden

Topper van de dag was de Toilet-

pottencarrousel. In keurig gepoetste 

toiletpotten lagen de uitwerpselen 

van diverse dieren uit het Dierenrijk. 

Aan de kinderen de moeilijke taak 

om te raden van welk dier welke 

keutel was. Sommige drollen waren 

keurig qua formaat, maar bij één pot 

kon de deksel ternauwernood dicht. 

Inderdaad, een olifantendrol. De ge-

zichten van de kinderen en hun ou-

ders w
aren prachtig om te zien en 

onder heel veel ‘ieh!’-geroep wer-

den aardig wat uitwerpselen goed 

geraden. 

Poep ‘m d’r in
 

En zo baanden de bezoekers zic
h een 

weg door het nogal ste
rk ruikende 

Dierenrijk om uiteindelijk bij het laat-

ste spel uit te
 komen: Poep ‘m d’r 

in, een variant op het aloude spijker-

poepen maar niet minder leuk. Als je 

alle spellen had gedaan en de letters 

had verzameld moest je nog even 

puzzelen om de zin te vormen. Dit 

kon je rustig doen in het restaurant 

onder begeleiding van een broodje 

poep samen met een heerlijk glaasje 

ijsberenpies. Dan het formulier inle-

veren in de klaarstaande toiletpotten 

en afwachten of je had gewonnen. 

Behalve uiterst v
ermakelijk was het 

allemaal natuurlijk ook erg leerzaam. 

Want door poep te bekijken kan je 

veel te weten komen over wat die-

ren eten en hoe het met de gezond-

heid van de dieren gaat.

Beetje vreemde tite
l, m

aar daar kwam het afgelopen zondag wel op 

neer in het Dierenrijk. Het was Viespeukendag in de dierentuin. Alles 

stond die dag in het teken van fecaliën, urine en mucus oftewel poep, 

pies en snot (en een beetje modder).

Voor meer info over het Dierenrijk: 

www.dierenrijk.nl 

www.facebook.com/Dierenrijk.

Voor kinderen die bang zijn om er niet bij te horen of niet 

geaccepteerd te worden. Voor kinderen met overgewicht. 

Voor kinderen die gepest worden of regelmatig ruzie heb-

ben zonder dat ze dat eigenlijk willen. Voor kinderen die 

wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken of niet lekker 

in hun vel zitten.

•   In 14 lessen van 1 1/2 uur gaan we de kinderen een 

WAUW gevoel geven over zichzelf! 

•   Start januari en september

    te Nuenen

•   Kijk voor meer informatie op 

www.gotogdb.nl 

of bel 06-11498416

Go To Feelgood cursus voor 

kids van 9-12 jaar met theater, 

dans, sport, koken, percussie, 

schilderen en nog veel meer!

www.gotogdb.nl 

Bij deze wil de organisatie de sponsoren en de 

vrijwilligers bedanken voor hun medewerking. 

Wij hopen iedereen weer te zien op zondag 

17 augustus 2014.

Krant niet op donderdag ontvangen?

Laat het ons weten via 

redactie@denuenensekrant.nl

Tel. 06-19158668.

D'n Boer op

De vakantie is w
eer voorbij, m

aar hoe zit d
at 

met onze plaatselijke boeren? Kunnen die ook 

op vakantie? Uw krant ging met die vraag 'd'n 

boer op'. We klopten aan bij een plaatselijke 

melkveehouder aan de Papenvoortse Heide, 

de 49-jarige Peter van Rooij. B
uiten op het 

terras, onder het genot van een bakje koffie, 

beantwoordt Peter onze vragen.

Door Frans Vos

Wij zijn nieuwsgierig of deze boer, met al 

het werk  dat een grote veestapel ongetwij-

feld met zich
 meebrengt, ook nog tijd  heeft 

voor ontspanning. Peter van Rooij:  "
Als ik op 

vakantie wil, hangt er een dubbel prijskaartje 

aan: eerst w
at ik wil uitgeven aan mijn vakan-

tie, en dan nog de kosten die een eventuele 

vervanger met zich
 meebrengt. Als ik het zou 

willen, is d
at wel mogelijk. Maar omdat het  

een hele organisatie is e
n ik niet weet  of ik 

me dan op mijn gemak zou voelen, doe ik het 

maar niet." Met een glimlach: "Het is a
l 15 

jaar geleden dat ik voor het laatst m
et vakantie 

ging. Maar toen was mijn vader nog een stuk 

jonger en nog volop in de weer. Maar natuur-

lijk heb ik toch wel tijd
 om mij te ontspannen. 

Ik bejaag mijn eigen percelen en wekelijks ben 

ik te vinden op mijn vaste dartavond in café 

De Stam in Gerwen. Daar komt nog bij dat ik 

mijn dieren allemaal van haver tot gort ken en 

een vreemde niet. Zodra  een koe iets m
an-

keert, zi
e ik dat in één oogopslag. Daarbij kan 

ik gelukkig nog altijd een beroep doen op mijn 

beide ouders en daar ben ik natuurlijk erg blij 

mee." 

Bij een melkveebedrijf v
an 85 koeien en nog 

eens 55 stuks jongvee komt heel wat kijken. 

Gelukkig is P
eter's n

eefje Niels van 16 vaak 

zijn vaste hulpje. Die wil str
aks wel verder in 

het bedrijf v
an zijn oom, als hij zijn

 studie aan 

de Groenschool te Eindhoven en daarna de 

Groene Campus in Helmond heeft afgerond. 

"Maar",  ze
gt Peter, " dan moet mijn bedrijf 

flink worden uitgebreid als we er beiden van 

willen leven, en moeten er stallen bij komen en 

de veestapel worden verdubbeld. Nu heb ik 42 

hectaren grond in gebruik met een opbrengst 

van een per jaar te leveren melkqoutum van 

750000 kg. Dat betekent 21 uur per week 

melken en een werkdag van 13 uur."

Een leuk gesprek met een enthousiaste melk-

veehouder, zijn
 ouders en neefje, midden in de 

mooie natuur van de Papenvoortse Heide. Het 

is daar zo mooi, dat je je kunt afvragen of  Pe-

ter wel zo nodig op vakantie moet. Je zou zeg-

gen: Kijk om je heen en geniet; je bént er al!

D’n Boer op
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Eerste Dorpsfestijn Nederwetten bol van de activiteiten

Door Frans Vos

Het evenemententerrein in Neder-

wetten was op vrijdagavond het 

decor voor de opening van een 

meerdaags festijn. De Wettertet-

ters openden het festijn met fees-

telijke muziek. Er was een heuse 

schiettent voor liefhebbers die 

hun geluk wilden beproeven met 

de roos te raken en zo de nodige 

punten te verzamelen voor de 

hoofdprijs. De minder geoefende 

schutters konden pijpjes schieten, 

ook voor een leuk prijsje. Voor de 

kleintjes was er een mini-draai- en 

zweefmolen en voor de iets grote-

re kinderen een luchtkussen waar 

op een skateboard het evenwicht 

behouden moest worden. In de 

grote horecatent kon de jeugd el-

kaar uitdagen, wie het langst aan 

een spijkerbroek kon hangen. De 

frietkraam was er, waar lekkere 

snacks en 'verrékte lekkere friet' 

konden worden gescoord, zoals 

op de frietkraam stond geschre-

ven. Een DJ omlijstte de opening 

van dit festijn, de sfeer was opper-

best, maar iets meer publiek had 

er wel mogen zijn op deze ope-

ningsavond.

Kindermiddag

Op zaterdagmiddag waren veel 

kinderen naar het terrein geko-

men met hun familie, om er een 

fijne middag door te brengen en 

te genieten van de attracties op 

het plein. Ze konden knutselen in 

de knutseltent, met in hun hand 

het zakje popcorn dat door de or-

ganisatie gratis was aangeboden. 

De kleintjes gingen er goed voor 

zitten om geschminkt te worden 

en kwamen er prachtig uit te zien. 

Om 14 uur stonden de teams die 

meededen met het spectaculaire 

bumpervoetbal klaar op het voet-

balterrein, er pal naast. De raarste 

namen kwamen voorbij voor de 

teams die samengesteld waren uit 

dames en heren. Wat te denken 

van 'Ballen en Ballen' of 'De Oran-

ge-Bastards' of 'Lol in De Bal' en 

de 'Stemkus' of zeer toepasselijk 

'Maatwerk'. En wat te denken van 

'Chicks On The Mission' en ga zo 

maar door. Een zeer ludiek voet-

balspel, waar het publiek veel ple-

zier aan beleefde. Natuurlijk werd 

er ook gescoord, maar het meeste 

stonden de spelers, voorzien van 

een stuiterende bal als outfit, op 

hun kop. Mooi als schouwspel 

waarbij veel te lachen viel. In de 

avond kon men genieten van een 

orkest, maar eerst moest er in de 

feesttent natuurlijk naar PSV geke-

ken worden. Wetters zijn nu een-

maal ook PSV-fans.

Touwtrekken over water

Op zondag was er het touwtrek-

ken over water - wat bijna touw-

trekken IN het water werd, want 

het regende bij aanvang. Zon-

dagavond vond de finale van het 

spijkerbroekhangen plaats en op 

maandag het prijsschieten op het 

gildeterrein. Daarnaast was er een 

rik-avond in de feesttent. 

Met de dorpsbarbecue werd deze 

eerste kermis nieuwe stijl afgeslo-

ten. Qua sfeer een groot succes en 

een herhaling waard.

Uitslag dorpsschieten Nederwetten

1e prijs: Bas v. d. Putten met 66 

punten; 2e prijs: Edward Renders 

met 65 punten; 3e prijs: Erwin v. d. 

Velden met 64 punten.

VAN 

'DE ORANGE-BASTARDS' 

TOT AAN 

'CHICKS ON THE MISSION'Omdat de Kermis van Nederwetten was opgehouden te bestaan, had 

het dorp zich beraden op een feestelijk alternatief. Wel, dat werd het 

Dorpsfestijn. Een schot in de roos, mag na afloop vastgesteld worden. 

Lees op de pagina’s 

3, 5, 8 en 12 meer 

Nederwettense berichten!

Voor foto's zie 

www.actueelinnuenen.nl

15 augustus – Bevrijdingsdag Indië

Afgelopen donderdag mochten 

de jeugdwethouders Freek Hurks 

(links op de foto) en Gies Aarts bij 

het Bevrijdingsmonument de vlag 

hijsen, in het bijzijn van familie en 

enkele vertegenwoordigers van de 

gemeente. 

Dit vanwege het feit dat op die 

dag, 68 jaar geleden, Japan ca-

pituleerde en de jappenkam-

pen in Nederlands-Indië werden 

bevrijd. 100.000 Nederlandse 

burgers hadden er 3,5 jaar vast-

gezeten, van wie er 3100 be-

zweken aan honger, uitputting 

en de slechte leefomstandighe-

den. Van de daarnaast 41.000 

Nederlandse krijgsgevangenen 

stierven er 8200 (1 op de 5), van 

wie meer dan de helft (5600) tij-

dens de dwangarbeid aan de Bir-

maspoorweg.

Waar je het nieuws uit Nuenen c.a. het eerste 

leest! Ook voor foto’s van evenementen.

VAN U

Loopbrug Nederwetten

Weverkeshof heel even Keniaans

Zondag Ronde van Nuenen 

Lees de krant 

Voor Nuenenaren
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schiettent voor liefhebbers die 

hun geluk wilden beproeven met 

de roos te raken en zo de nodige 

punten te verzamelen voor de 

hoofdprijs. De minder geoefende 

schutters konden pijpjes schieten, 

ook voor een leuk prijsje. Voor de 

kleintjes was er een mini-draai- en 

behouden moest worden. In de 

grote horecatent kon de jeugd el-

kaar uitdagen, wie het langst aan 

een spijkerbroek kon hangen. De 

frietkraam was er, waar lekkere 
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op de frietkraam stond geschre-
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best, maar iets meer publiek had 

er wel mogen zijn op deze ope-

ningsavond.
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fijne middag door te brengen en 
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de knutseltent, met in hun hand 

het zakje popcorn dat door de or-

ganisatie gratis was aangeboden. 

De kleintjes gingen er goed voor 

zitten om geschminkt te worden 

en kwamen er prachtig uit te zien. 

Om 14 uur stonden de teams die 

meededen met het spectaculaire 

bumpervoetbal klaar op het voet-

balterrein, er pal naast. De raarste 

namen kwamen voorbij voor de 

teams die samengesteld waren uit 

dames en heren. Wat te denken 

van 'Ballen en Ballen' of 'De Oran-

ge-Bastards' of 'Lol in De Bal' en 

de 'Stemkus' of zeer toepasselijk 

'Maatwerk'. En wat te denken van 

'Chicks On The Mission' en ga zo 

maar door. Een zeer ludiek voet-

balspel, waar het publiek veel ple-

zier aan beleefde. Natuurlijk werd 

er ook gescoord, maar het meeste 

stonden de spelers, voorzien van 

een stuiterende bal als outfit, op 

hun kop. Mooi als schouwspel 

waarbij veel te lachen viel. In de 

avond kon men genieten van een 

orkest, maar eerst moest er in de 

feesttent natuurlijk naar PSV geke-

ken worden. Wetters zijn nu een-

maal ook PSV-fans.

Touwtrekken over water

Op zondag was er het touwtrek-

ken over water - wat bijna touw-

trekken IN het water werd, want 

het regende bij aanvang. Zon-

dagavond vond de finale van het 

spijkerbroekhangen plaats en op 

maandag het prijsschieten op het 

gildeterrein. Daarnaast was er een 

rik-avond in de feesttent. 

Met de dorpsbarbecue werd deze 

eerste kermis nieuwe stijl afgeslo-

ten. Qua sfeer een groot succes en 

een herhaling waard.
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Velden met 64 punten.
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met onze plaatselijke boeren? Kunnen die ook 

op vakantie? Uw krant ging met die vraag 'd'n 

boer op'. We klopten aan bij een plaatselijke 

melkveehouder aan de Papenvoortse Heide, 

Eerste Dorpsfestijn Nederwetten bol van de activiteiten

Door Frans Vos

Het evenemententerrein in Neder-

wetten was op vrijdagavond het 

decor voor de opening van een 

meerdaags festijn. De Wettertet-

ters openden het festijn met fees-

telijke muziek. Er was een heuse 

schiettent voor liefhebbers die 

hun geluk wilden beproeven met 

de roos te raken en zo de nodige 

punten te verzamelen voor de 

hoofdprijs. De minder geoefende 

schutters konden pijpjes schieten, 

ook voor een leuk prijsje. Voor de 

kleintjes was er een mini-draai- en 

zweefmolen en voor de iets grote- kinderen naar het terrein geko-

men met hun familie, om er een 

fijne middag door te brengen en hun kop. Mooi als schouwspel 

Omdat de Kermis van Nederwetten was opgehouden te bestaan, had 

het dorp zich beraden op een feestelijk alternatief. Wel, dat werd het 

Dorpsfestijn. Een schot in de roos, mag na afloop vastgesteld worden.

GEZOCHT:
Verkoper (m/v)

Ben jij gedreven en enthousiast en heb je interesse om 
het team van DeNuenenseKrant te versterken?

Neem dan contact op via 06 – 19158668 
of info@denuenensekrant.nl

PERSONEEL

V.l.n.r. Marieke van Nuland, Karin de Jong, Wilma van der Linden en Chantal van de Sande

Ook last van die nare lucht in uw auto? 
Laat deze verwijderen door middel van een ozonbehandeling

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

Info@carcleaningvanlaarhoven.nl
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Rooienaren te laat aan zet bij een onrijp besluit

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) 

Op de pagina’s Gemeentenieuws 
van DeMooiRooikrant van 23 ok-
tober gaat B&W in op de plannen 
tot fusie van Schijndel en Sint-
Oedenrode. Dit is het eerste be-
richt dat de Rooienaren hier - na 
maanden! - over de fusieplannen 
krijgen, al staat daar dan wèl als 
kop ‘samenwerking’ boven. 

Al in mei lag het ‘onderzoek’ naar 
de (on)mogelijkheden van een 
fusie tussen beide gemeenten 
bij de raad op tafel. In juni sprak 
de huidige raad zich in meerder-
heid voor fusie uit en oordeelde 
dat een derde partner wenselijk 
was. Na de gemeenteraadsverkie-
zingen in maart 2014 neemt de 
nieuwe raad in de zomer hierover 
een definitief besluit. Intussen we-
ten we dat 4, mogelijk 5 van de 
17 raadsleden na de verkiezingen 
niet meer terugkeren en dat ook 
2 wethouders niet zullen terugke-
ren. Bijna het derde part van de 
raad treedt dus na de verkiezingen 
van maart als nieuweling aan. Het 
is zeer de vraag of in deze om-
standigheden zulke verstrekkende 
besluiten verantwoord genomen 

kunnen worden.

Bovendien is er nog heel veel on-
duidelijk. Voor de raad is Schijn-
del in elk geval één van de fusie-
partners, maar Rooi en Schijndel 
samen vinden ze te klein. Daar 
moet een derde partner bij, maar 
hierover lopen de meningen vol-
ledig uiteen: Veghel, of Boxtel, 
of..? Een keuze voor Veghel,  be-
tekent volautomatisch op termijn 
zeker óók een fusie met Uden en 
uiteindelijk ook met Bernheze. 
Dat heeft Veghel maanden terug 
al per brief duidelijk aan Rooi laten 
weten. Als dat doorgaat, wordt 
Rooi onderdeel van een gemeente 
van 149.000 inwoners (met Lan-
derd erbij: 164.000). De Rooise 
raad vindt dat veel te veel en wil 
dat niet. Maar voor Veghel is dát 
‘de stip op de horizon’. 

Een fusie pakt beter uit dan sa-
menwerking, meent het College. 
Want bij fusie krijgt de democratie 
meer kans. Eén van de deskundi-
gen waar het Rooise college zich 
op beroept, is professor Boogers. 
En die heeft een totaal andere 

opvatting. Boogers zei al in 2002 
dat de partijendemocratie in Ne-
derland bezig is met zijn laatste 
stuiptrekkingen en hij wijst op de 
relatief lage opkomst bij de verkie-
zingen, zeker die van gemeente-
raad en provincie. Eén keer in de 
4 jaar stemmen op een partij die 
samen met enkele andere partijen 
een coalitie moet sluiten en dan 
keuzes maakt die haaks staan op 
de verkiezingsbeloften – dat is de 
‘democratische’ praktijk van nu, 
zegt Boogers. Waar het de bur-
ger van nu om gaat, is de stijl van 
besturen, de vormgeving van de 
bestuurlijke processen: burgers 
willen gehoord worden, willen se-
rieus genomen worden.

Eind november mogen de Rooise 
burgers meepraten. Dat is wel heel 
laat. Daarna komen de verkiezingen, 
een nieuwe raad en in de zomer valt 
het besluit. En dat is weer veel te 
vroeg. Omdat nog volkomen ondui-
delijk is waarover wordt besloten en 
op grond van welke argumenten.

Richard de Visser
Korenlaan 80

Wij zeggen NEE tegen 'n fusie met andere gemeenten
Wij houden van Sint-Oedenrode 
en willen 't houden zoals 't is. Zo-
als de gemeente trots in de jaar-
lijkse gemeentegids publiceert is 
Rode in 1232 tot hoofdplaats ge-
worden van kwartier Peelland van 
de Meierij en werden Stadsrech-

ten verleend. Varen de andere ge-
meenten zomaar mee?
En wat gebeurt er met ons mooie 
Rooi? Een week of vijf geleden 
konden we nog in DeMooiRooi-
Krant 
lezen dat Minister Plassterk ze-

ker nu, in deze crisistijd, adviseert 
geen fusies door te laten gaan.
Wij (zes personen) zeggen dus  
NEE tegen 'n fusie.

Ans van Erp
Koninginnelaan 37

Meetbare criteria  en respect voor de Rooi(s)e draad!

De regering heeft bij monde van 
minister Plasterk een voorstel tot 
opschaling van gemeenten voor-
gesteld. De afgelopen weken bleek 
uit publicaties dat de 2e kamer zich 
zorgen maakt over de op gang ge-
komen schaalvergroting, dit omdat 
niet doorgerekend is wat dit zal 
gaan betekenen , sommige partijen 
in de kamer maken zich grote zor-
gen over de financiële problemen 
die dit voor gemeenten mee kan 
brengen. In ons land lijkt het over-
hevelen van taken naar gemeen-
ten sterker samen te hangen met 
rijks- bezuinigingen (jeugdzorg, 
awbz)  dan de ideële gedachte za-
ken ‘dichtbij huis’ te regelen. 

Laten we bij de discussie dus niet 
vergeten dat de gedelegeerde ta-
ken van het rijk naar gemeenten 
(jeugdzorg/awbz), en de daardoor 
veroorzaakte dreiging van uit de pan 
rijzende kosten en gebrek aan exper-
tise (kennis en/of ervaring)  de drij-
vende krachten achter de plannen 
tot opschaling zijn.
Opschaling zou goed zijn, een ze-
kere schaalgrootte is nodig voor ef-
ficiënt bestuur, vindt de regering: zij 
stelt 100.000 inwoners voor, maar is 
inmiddels al niet zeker meer of dat 
wel de oplossing brengt.

Het gemiddeld aantal inwoners per 
gemeente ligt in Duitsland onder de 
10.000, zonder dat bestuurskracht 
een onmiddellijk punt van zorg is. In 
Denemarken schaalden gemeenten 
in 2007 op tot gemiddeld 56.000 
inwoners. De reden was gebrek aan 
bestuurskracht, maar al snel bleek 
dat schaalgrootte alleen niks oplos-
te.  Ik pleit niet voor of tegen een 
fusie; samenwerking is nodig om 
efficiënter/beter te kunnen werken. 
We zien de opmars van de digitale 
revolutie, we zien het afnemen van 
de verzorgingsrol van de overheid, 
we zien de trend ontstaan naar sa-
menwerken en samen gebruiken 
(sharing economy) om duurzaam en 
kosteneffectief te zijn. Ook ik pleit 
voor vernieuwing.
Maar misschien moeten we geen 
oplossing zoeken in oude structuren, 
maar inspelen op bovengenoemde 
ontwikkelingen. Veel van ons den-
ken is gebaseerd op geografische 
beschikbaarheid, terwijl dat in een 
digitale wereld voor een groot deel 
irrelevant aan het worden is.

De fusie-discussie die door de Rooi-
se politiek gevoerd wordt in De-
MooiRooiKrant lijkt voornamelijk 
gebaseerd op emotionele motieven, 
en goede bedoelingen (zelfs grote 

gemeenten weten nog niet hoe ze 
met de gedelegeerde Jeugdzorg om 
moeten gaan, dus daar levert de fu-
sie geen oplossing voor) .
Dat blijkt ook uit de gemeente pu-
blicatie over de samenwerking (het 
wordt geen fusie genoemd !) met 
Schijndel in het gemeentenieuws 
van afgelopen week. Daarin wordt 
gesteld dat momenteel nog onder-
zocht wordt wat de criteria moeten 
zijn! Geven we de fusie/samenwer-
king met Schijndel eerst gestalte , en 
daarna een volgende partner ? Als 
dat zo zou zijn, dan geeft dat de mo-
gelijkheid om de kosten/resultaten 
van de eerste fusie/samenwerking 
door te schuiven naar de volgende 
fusie/samenwerking waardoor het 
geheel niet meer traceerbaar is, 
niet meer verantwoord kan wor-
den; daaruit volgt volgens mij de 
conclusie dat alle kosten/baten van 
de gehele beoogde samenwerking 
vanaf dag 1 meegenomen dienen te 
worden !

De politieke verkiezingsprogramma’s 
voor het volgende jaar worden op 
dit moment door de politieke partij-
en geschreven, dus voordat de door 
de gemeente bestudeerde criteria 
bekend zijn!
Ik zou die partijen willen vragen om 
nog geen definitieve stelling te ne-
men in hun programma en hiermee 
te wachten tot zij hun mening ge-
staafd hebben en op basis van meet-
bare criteria onderbouwen kunnen 
! Ook verwacht ik van de politieke 
partijen dat ze zich verdiepen in alle 
vormen van samenwerking; maar 
ook dat zij zich , als de meetbare 
feiten en argumenten bekend zijn, 
aangeven wat het gaat betekenen 
voor de burger oftewel wat de con-
sequenties zullen zijn op financieel 
en cultureel vlak.

Ik ga er daarbij van uit dat de visie 
die onze gemeente in eendrachtige 
samenwerking met burgers en poli-

tiek heeft geformuleerd in de Rooi(s)
e draad, richting geeft voor het door 
hen voorgestelde beleid.
Als men de fusie/samenwerking-
sprong wil wagen op basis van niet 
op zijn consequenties onderzocht 
kabinetsadvies, dan lijkt mij  dat een 
doelstelling richting aan een even-
tueel beslissingsproces zou moeten 
geven, bijvoorbeeld :

“Het komen tot een efficiënte en 
klantvriendelijke ambtelijke orga-
nisatie, met het beoogde kennis 
en kostenniveau” Op basis van die 
doelstelling  zou een kwantificering 
gemaakt moeten worden.
Daarmee bedoel ik: geef in zoveel 
mogelijk duidelijk meetbare criteria 
aan wat de gevolgen van zulk een 
doelstelling moeten zijn, en wanneer 
deze gerealiseerd moet zijn, maar 
ook hoe onze visie al of niet geres-
pecteerd wordt.

Mijn eerste vraag aan de leden van 
de gemeenteraad (want die neemt 
tenslotte namens ons, de bevolking, 
de beslissing)  is:
“Welke doelstelling is geformuleerd , 
en hoe is deze doelstelling  gekwan-
tificeerd in meetbare en contoleer-
bare onderdelen ?”.
Bijvoorbeeld welke kennisniveaus 
dienen aanwezig te zijn, wat worden 
de kosten per inwoner van perso-
neel in de nieuwe structuur t.o.v. de 
huidige kosten, wat worden de huis-

vestingskosten , wie wordt leidend 
in welke processen, wie beslist over 
welke budget, enz.

Daarnaast zou dan ook gemoti-
veerd dienen te worden wat voor 
mogelijkheden er zijn om tot ge-
noemde doelstelling te komen 
;niet alleen fusie, maar ook simpele 
samenwerkingsvormen(wellicht ook 
met andere grote gemeenten of 
organen); het opzetten van shared 
service kantoor etc.  zou onbevoor-
oordeeld tegen het licht gehouden 
moeten worden.
Nu ontstaat uit de standpuntbepa-
ling van de meeste partijen in de 
krant de indruk dat er al een keus 
is gemaakt op basis van wensen en 
ideeën !

Conclusie: “Het voor of tegen een 
fusie, of welke ingrijpende verande-
ring dan ook,  zou beargumenteerd 
moeten worden vanuit  de doelstel-
ling en de genoemde criteria; als 
die doelstelling of de hieruit voort-
komende criteria niet bekend zijn is 
een fusie in feite “een vlucht voor-
uit”, erger, heeft alle risico’s in zich 
dat het leidt tot hogere kosten, en/
of een minder aangename leefom-
geving; we weten allemaal wie uit-
eindelijk die rekening betaalt”. 

Romano van der Meijden
Kinderbos 10

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
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Computerservice Rooi, het adres voor 
• draadloze beveiliging van uw router/modem 
• controle en inzage van het internet gedrag van uw kinderen 
• verwijderen van virussen en malware, denk aan het politievirus 
• nu gratis controle van uw computer/laptop op bovenstaande zaken 
• mail ons voor een afspraak 

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

Tel : 0413-47 72 84   Fax : 0413-47 05 79  mail@vanengeland.info   www.vanengeland.info

VOOR INBRAAKPREVENTIEF
HANG- EN SLUITWERK

Lindendijk 36, 
5491 GB Sint-Oedenrode

Telefoon: 0413-490888
Website: www.it2.nl

Heuvel 20 
Sint-Oedenrode  
0413-473567

10  % korting op alle beveiligingssoftware

Hoe veilig is uw internetbankieren?
Let goed op uw computer beveiliging! Daarom nu

bij inlevering van deze bon: 

20  % korting op G-Data software

Ook mogelijk i.c.m. een onderhoudsbeurt

Voel u veilig door 
deze bedrijven!
Wilt u zich veilig voelen in uw eigen 
huis of op straat? Wilt u uw com-
puter kunnen vertrouwen? Neem 
dan contact op met één van deze 
bedrijven, want zij helpen u daar-
mee op een professionele en uiterst 
kundige wijze. Dankzij deze onder-
nemers bent u straks veilig op al 
deze gebieden en wordt de kans op 
inbreuk van uw privacy aanzienlijk 
verkleind. 

Inbraaksignaleringssystemen – Camerasystemen – Toegangscontrole

Megens Beveiliging

Vraag nu een gratis security scan aan 
voor uw woning

(alleen geldig in november en december 2013)

De Werft 4 – 5298 BK Liempde – Tel. 06-29 59 19 01
e-mail: megensbeveiliging@gmail.com

Computertips
1.  Controleer aan wie je persoonlijke 

gegevens mailt. Bekijk hier hoe je 
veilig om kunt gaan met je online 
contacten. Lees over online aan-
biedingen, het downloaden van be-
standen en over hoe een ID-alert je 
kan helpen.

2.  Verander regelmatig van wacht-
woord. Hier kun je controleren of je 
wachtwoord veilig is en lees je waar 
een veilig wachtwoord aan voldoet.

3.  Check de s achter http in het web-
adres Lees hier hoe je op internet vei-
lig bankiert en hoe je onder andere 
veilig kunt handelen op Marktplaats.

4.  Zet je automatische updates en � -
rewall aan en installeer antispywa-
re en een virusscanner. Hier kun je 
zien hoe je een � rewall installeert 
en lees je wat je tegen spyware kunt 
doen.

Tips tegen inbraak
-  Laat geen waardevolle spullen in het 

zicht laat liggen. 
-  Bekijk de situatie om je huis. Voor-

kom dat inbrekers via aanbouw, 
schutting of losstaande kliko de eer-
ste verdieping van het huis kunnen 
bereiken. Zorg dat die ramen ook 
goed hang- en sluitwerk hebben.

-  Let ook op kleine raampjes. Een klei-
ne inbreker hee�  maar een opening 

van vij� ien centimeter nodig om 
binnen te komen. 

-  Laat bij vakantie of andere afwezig-
heid een bewoonde indruk achter. 
Dat kan door lampen met timers. 

-  Denk bij lampen die aangaan door 
bewegingsdetectie niet alleen aan 
de lampen buiten, maar ook aan de 
lampen binnen.

Beveilig deuren en ramen 
Uw deuren kunt u op allerlei manieren 
beveiligen. Denk bijvoorbeeld aan vei-
ligheidssloten, een beveiligingsstrip, 
een kierstandhouder en een bijzetslot. 
Voor het beveiligen van ramen zijn 
er barrièrestangen, dievenklauwen, 
raamboompjes en bijzetsloten.

Extra beveiligingstips voor thuis
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‘nne goeie boer gao nie ouwt de rege, 
zûlang es ie onder z’n errum nog dreug is.
Een goede boer werkt door, zolang hij kan.
Uit: Brabantse spreekwoorden 
van Hein Mandos BRABANTSE SPREUKEN

  28 oktober 2013 Groot Roois Dictee
Vandaag 

gaan we eens
kijken wie er foutloos

kan spellen...
f-o-u-t-l-o-o-s

Eitje dit dictee!!!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:
Marjan van Erp

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Paul v. Schijndel

Tartwijck 82
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Het is de weg

als je even meeloopt
vertel ik over de weg
de meeste stenen 
zijn omgedoopt,
dat is wat ik zeg

nadat ik ze heb aangeraakt
zijn ze niet meer als voorheen
wat meer versleten, 
dieper naakt,
het karakter hebben ze 
nog wel gemeen

zo zal de kim, 
in de verte nabij, geen echt 
wonder meer kennen
daarheen liggen ook 
aangetasten,

voorbij het moment 
van gewennen
en tillen wat lichter
aan aardse lasten

mijn pad loopt vooruit
maar zoals je weet
is dat schijn
het buigt immers af
en volgt de lijn
die “onbekend” heet

ook vlakt het verder af
zo wordt gezegd 
en weerstand 
behoort dan steeds vaker 
tot het binnenland

het is de weg
dat is wat ik zeg
 

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.

KERSTMARKT
OBERHAUSENOBERHAUSEN

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

KERSTMARKT
OBERHAUSEN

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

Busreis op za. 23 november a.s. 

€ 23,00 p.p.

KERSTMARKT
OBERHAUSENOBERHAUSEN

www.vanhoofreizen.nl

Busreis op za. 23 november a.s. 

€ 23,00 p.p.€ 23,00 p.p.

KERSTMARKT
OBERHAUSEN

www.vanhoofreizen.nl

Busreis op za. 23 november a.s. 

€ 23,00 p.p.€ 23,00 p.p.

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:  
LEERMAKERS HOVENIERS

MIEN VAN DER VELDEN
VAN DRIELSTRAAT 4
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

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

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

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

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

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  

Zoek de volgende woorden: 
voetval, groentehal, tafelvoetbal, kunsthal,  

luchtaanval, carnaval, bowlingbal, zwijnenstal,  
zomerfestival, zaalvoetbal, handbal, honkbal,  

grensgeval, groenafval, sambabal,  
	  

Woordzoeker 

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  

Zoek de volgende woorden: 
voetval, groentehal, tafelvoetbal, kunsthal,  

luchtaanval, carnaval, bowlingbal, zwijnenstal,  
zomerfestival, zaalvoetbal, handbal, honkbal,  

grensgeval, groenafval, sambabal,  
	  

Deze woordzoeker wordt u aangeboden door:

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

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

Zoek de volgende woonplaatsen:
aalst, dommelen, eindhoven, geldrop, valkenswaard, veldhoven, waalre, 

asten, bakel, deurne, helmond, heusden, lierop, lieshout, liessel, mariahout, 
mierlo, milheeze, neerkant, ommel, someren, someren, vlierden, 
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Wie de feiten steeds verdraait
en zijn eigen waarheid liegt
weet niet dat hij steeds bedriegt
hoort geen haan die drie keer kraait

Iets is waar hoe je het ziet
absoluut bestaat het niet
onwaar wordt naar waar gedraaid
ook als er geen haan naar kraait

    Kees Hermis

Werken en naastenzorg
Op woensdag 6 november 2013 
organiseert MEE twee informa-
tiebijeenkomsten voor mensen 
met een beperking en hun naas-
ten. Deze keer over arbeidsmoge-
lijkheden voor mensen met een 
beperking en naastenzorg. Kies 
één van de thema’s en meld u 
aan via www.mee-nob.nl/schuif-
aanbijMEE (of telefoon 0413 
334733). Deelname is gratis. De 
bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 
21.00 uur op het kantoor van MEE 
Noordoost Brabant, Volkelseweg 
2 in Uden. 

De bijeenkomst ‘Aan het werk’ 
gaat over de mogelijkheden om te 
werken na het schoolverlaten: re-
gulier werk, mogelijkheden vanuit 
de Wet sociale werkvoorziening 
(WSW) en dagbesteding. Er is aan-
dacht voor de indicatiestelling voor 
de WSW en dagbesteding vanuit 
de AWBZ. En ook regelingen zoals 
Wajong, WIA uitkering en de Wet 
Werken naar Vermogen komen 
aan bod. 
De bijeenkomst ‘Wat als betaalde 
zorg wegvalt’ belicht dat door de 
bezuinigingen betaalde zorg niet 
meer vanzelfsprekend is en dat we 
steeds meer een beroep op onze 
naasten moeten gaan doen. Hoe 
ziet uw netwerk (uw familie, vrien-
den en bekenden) eruit? Wie kan 
er iets voor u betekenen en hoe 
organiseert u dat? Wat kan MEE 

daarin betekenen? 

De eerste woensdagavond van de 
maand organiseert MEE ‘Schuif 
aan bij MEE’. Dit zijn twee infor-
matiebijeenkomsten die plaatsvin-
den in kleine groepen. Elke bijeen-
komst heeft een ander thema, dat 
te maken heeft met meedoen met 
een beperking. Tijdens ‘Schuif aan 
bij MEE’ informeert een medewer-
ker van MEE Noordoost Brabant u 
over het gekozen thema. Ook is er 
ruimte voor uw vragen en het uit-
wisselen van ervaringen rond het 
thema met de andere aanwezigen. 

Ondersteuning bij leven met een 
beperking 
MEE ondersteunt mensen met 
een beperking en hun netwerk 
op alle levensgebieden en in alle 
levensfasen. Daardoor kunnen zij 
naar vermogen meedoen in de 
samenleving. Wij zijn onafhanke-
lijk en staan naast onze cliënten. 
Wij helpen hen hun eigen kracht 
te versterken en de mogelijkheden 
van hun netwerk te benutten. Dit 
vergroot de zelfredzaamheid en 
kwaliteit van bestaan. Onze ken-
nis en ervaring zetten wij in om 
de samenleving beter in te richten 
voor mensen met een beperking. 
Zo maakt MEE meedoen ook echt 
mogelijk.
Kijk op www.mee-nob.nl voor 
meer informatie.

Waarom neemt er altijd iemand op als je een 
verkeerd telefoonnummer gedraaid hebt? 

Welzijn de Meierij

Klussendienst voor mensen met een krappe beurs

Kleine klusjes in en om het huis. 
Iedereen heeft er weleens mee te 
maken, maar niet iedereen kan ze 
zelf uitvoeren. Voor Rooienaren 
die dergelijke klusjes niet zelf  kun-
nen verzorgen en ook niet over de 
financiële middelen beschikken om 
ze uit te besteden, heeft Welzijn 
de Meierij de klussendienst in het 
leven geroepen. In samenwerking 
met de gemeente Sint-Oedenrode, 
Wovesto en een aantal onmisbare 
vrijwilligers ging deze afgelopen 
maandag officieel van start.

“We hebben het concept vanuit 
Schijndel gekopieerd. Voor iets 
wat goed werkt hoef je het wiel 
immers niet nogmaals uit te vin-

den”, vertelde welzijnsmedewer-
ker en coördinator klussendienst 
Elly Vissers. “Met de manschap-
pen zit het wel goed en inmiddels 
hebben we ook de eerste kluskof-
fer bijna compleet.” Ook directeur 
Trix Cloosterman benadrukte het 
belang van de dienst. Vooral de 
contacten achter de voordeur zijn 
volgens haar heel belangrijk. De 
zes vrijwilligers hoorden het alle-
maal goedmoedig aan. Zij zullen 
de klusjes wel klaren. De eerste 
klussen zijn zelfs al geklaard. “We 
hebben er al zo’n twintig uitge-
voerd”, vertelde Harrie. De ande-
ren vielen hem direct bij, er was 
al ergens een stoel gerepareerd, 
een trapleuning gerepareerd en zo 

waren er her en der nog wat meer 
kleine ongemakken verholpen. 
Om de klussendienst officieel van 
start te laten gaan, werd ter plekke 
een klein klusje uitgevoerd. Al snel 
pronkte het officiële bordje ‘klus-
sendienst’ op de eigen deur. 

Wie een klusje heeft te klaren, kan 
zich wenden tot Welzijn De Meierij 
via 073-544 14 00 of via info@wel-
zijndemeierij.nl. Daar kunt u aan-
geven wat uw klus inhoudt. Iedere 
klus wordt gratis uitgevoerd door 
twee vrijwilligers. Alleen een kleine 
tegemoetkoming in de kosten (per 
half uur €2,50) wordt gevraagd. Let 
wel: het gaat alleen om kleine klus-
jes die binnen 3 uur te klaren zijn.

Vrijwilligers klussendienst: 
V.l.n.r. Jan van Boerdonk, Harrie Kremers, Arno Mouton, Fred van der Aa, Gerard van Kessel en Leo van der Heijden. 

Morgen kan
    altijd beter

Peter Hulsen

•Bedrijfsovername

•Bedrijfsoptimalisatie

•Bancaire begeleiding

•Management coaching

•Ondernemersplannen

•Belastingadvies

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

Maak een afspraak 
voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek

www.nieuwenhof-hulsen.nl

Bedrijfskundig Bancair Belastingadvies

23
19

6

Schoon rijden zonder compromis

Boxsons Lease en Van de Ven Ac-
countants | Adviseurs hielden af-
gelopen vrijdag een bijzonder 
evenement “schoon rijden zonder 
compromis” bij restaurant De Rooi-
se Boerderij in Sint-Oedenrode. Een 
hot item op dit moment binnen de 
autobranche is, elektrisch of hybride 
autorijden en wat heeft dit voor (fi-
nanciële) voordelen? Daar kwamen 
tientallen, speciaal voor dit evene-
ment, genodigden relaties achter. 

Zij mochten zelfs testritten maken 
om het juiste gevoel te krijgen. Uit 
Eindhoven waren Tesla Motors 
met de Tesla Model S  en Arend 
Auto met de Renault Zoe aan-
wezig.  Ook Gebr. Vos uit Veghel 
met de Volvo V60 Plug-In Hybrid 
en Vullings Oirschot met de Opel 
Ampera waren van de partij. Box-
sons Lease stelde een Citroën DS 5 
Hybride beschikbaar. Het was een 
leerzame middag. 

Boom wordt gebruikt als liggend object bij Wereldboomfestival

Ollandse rode beuk omgewaaid

In Olland is afgelopen maandag 
rond 11 uur tijdens de storm een 
grote rode beuk, de zogenaamde 
Omstander, omgewaaid. De boom 
zal als liggend object worden ge-
bruikt tijdens het Wereldboomfes-
tival. Gemeente Sint-Oedenrode 
had de val aan zien komen. 

Afgelopen september stuurde de 
gemeente nog een brief naar de 
Parochie met een dringend advies 

om een kapvergunning aan te vra-
gen. “Vier jaar geleden constateer-
den we al een reuzenzwam op de 
boom”, vertelt Harm Muselaers na-
mens de gemeente. “Daar hebben 
we destijds de Parochie als eigenaar 
van de boom op gewezen. Stichting 
Behoud Ollandse Bomen heeft zich 
toen ingespannen om de boom te 
behouden. De laatste jaren hebben 
we het met lede ogen aangekeken.” 

“Het mooie van de val is dat de 
boom precies is neergekomen zo-
als de deskundigen van Stichting 
Wereldboom voorspeld hadden”, 
reageert een woordvoerder van de-
zelfde stichting. “Er is totaal niets 
beschadigd. Het argument voor 
deze voorspelling was dat juist de 
boom omvalt in de richting waar 
nooit zwammen op de stam zijn 
gekomen. In dit geval precies in de 
tuin zonder have of goed te bescha-
digen. De enorme kruin is overal 
tussendoor gevallen.” Hoewel de 
gemeente al een advies had afge-
geven, was de Stichting bij voorne-
mens een trekproef te organiseren. 
Dat is een manier om de boomvei-
ligheid te testen. 

Wereldboomfestival
Op 10 november tussen 12.00 en 
17.00 uur is er een Wereldboomfes-
tival in Olland op de Pastoor Smits-
straat 44. Er is overeengekomen dat 
kinderen ook in deze liggende reus 
mogen klimmen en klauteren op ge-
heel verantwoorde wijze. Begeleidt 
door het team van Wereldbomers.  
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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
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Graszoden bestellen, donderdag voor 
18.00 uur.
zaterdag af te halen € 1,95 p/m2
Tuincentrum Brekelmans, 
Sint-Oedenrode, 0413-472562 
--------------------------------------

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

Korrelkalk / poederkalk (25 kg)
Scherp geprijsd

Eerschotsestraat 67, Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

VERSE GEWASSEN 
WINTERWORTELEN (20kg)

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

--------------------------------------
Heijmans schilders
ook voor binnen schilderwerk
Sweelinkplein 6 - Sint-Oedenrode
0413-470850/06-51335323
www.heijmans-schilders.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

--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
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.
--------------------------------------
Te koop houten klompen en klomp-
sloffen in allerlei kleuren.
Kantoor DeMooiRooiKrant, Heuvel17.
--------------------------------------
GOEDKOPE NIEUWE 
WANDELSCHOENEN uit faillissement 
partijen. Verschillende maten en mer-
ken: Lowa, Meindl, New Ballance, 
Hi Tec, Regatta, Keen, Hanwag, Jack 
Wolfskin. Tel: 06-13492866 in Nijnsel.
--------------------------------------
Te huur:
Appartement, centrum Rooi. 
Slaapkamer, badkamer, keuken/woon-
kamer in één, incl. terras.
Interesse? Bel: 0646303115
--------------------------------------

opruiming - opruiming
en nog eens opruiming
www.de-onlinewinkel.nl
Tel.: 06-51051026
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
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.
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Gratis afhalen
Keukenblad zwart graniet afm. 
2.85 x 60 cm Tel: 0413-474383
--------------------------------------
Te huur chalet op camping De Kiene-
hoef. 06-21403425
--------------------------------------

Gezocht

Werk voor ambitieuze huismoeders !
V.a. 25 jr. p/t + f/t inkomens
Kandidaten zijn gezond, creatief en 
zelfstandig
Géén sex, géén inpakwerk.
Creëer een afspraak via: 06-16138743
--------------------------------------
Gevraagd oppas aan huis 
3 dagen per week (ma. di en do.)
Zowel tussen de middag (12.00-13.30) 
als na school (15.30-18.00).
Ervaring met kinderopvang oudere 
kinderen gewenst.
Verdere informatie op 06-51821877.
--------------------------------------
Een gezin (zonder huisdieren) is op 
zoek naar een huurhuis in Sint-Oeden-
rode, per direct en voor langere tijd 
06-59234457
--------------------------------------

Aangeboden

Last van een herfst/winterdipje?
Laat je energie weer stromen!
Maak een afspraak voor een heerlijke 
massage bij: www.de-bodhiboom.nl 
of bel 06-52213652
--------------------------------------
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
0413-470850/06-51335323
www.heijmans-schilders.nl
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garagedeu-
ren, horren.
Verkoop montage reparatie renovatie. 
Bel of mail voor informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Voor al uw zieken-, rolstoel- en groeps-
vervoer. Bespreek tijdig uw ritten voor in 
de weekenden!!
Taxibedrijf van Kronenburg – Liempde
0411-632569
--------------------------------------
Neem tijd voor jezelf ! Massagepraktijk 
Ellen Vorstenbosch voor ontspannings-
massage of zwangerschapsmassage. 
Kijk op www.ellenvorstenbosch.nl of bel 
06-20165259.
--------------------------------------

Deze week geen personen, maar een huis. Wie herkent dit huis en waar 
staat het of heeft het gestaan? We horen graag van u. De oplossing mag 
u sturen naar redactie@demooirooikrant.nl, u mag bellen naar 0413-
479322 of binnenlopen in ons kantoor, Heuvel 17. De koffie staat klaar!

Oplossingen week 43
Bisschop Bekkers doopt:
Baby is Theo Gevers
Moeder Christina Gevers
Vader is Bert Gevers
Wim en Fransje Gevers
Mevr A. Willems, Dommelstraat 1

Ik herken Wim Gevers, tante Mien, Walter 
Gevers, Berta Gevers, pastor Bekkers, tante 
Best, Theo Gevers

Christel Habraken - Gevers 

Ik denk dat de volgende mensen op de foto staan
Rechtsboven: Bertha Gevers - Oerlemans met Walter Gevers. Links-
boven: Harriette Meulengraaf - Nooijen en Miet Meulengraaf. Dame 
in het midden is Betsie van Lieshout Gevers en het kind is Jantje van 
Lieshout. Natuurlijk staat ook bisschop Bekkers er op. 

afzender: Dorien Gevers

Heel bijzondere gebeurtenis om gedoopt te worden door een Rooise 
bisschop. Hier wordt dopeling Theo Gevers, zoon van Mies en Clara 
Gevers, gedoopt door Mgr. W. Bekkers op dinsdag 3 juni 1958.
Theo woont thans op Sterrenbos en is mede initiatiefnemer van het 
bouwen Sint Martinus van Tourskapel op het Everse. Onderscheiden 
met de Van Rossum Papgatprijs 2013. Verder op de foto Mien Gevers, 
vrouw van Frans Gevers, en hun zoontje Wimke en Berta Gevers van 
Johan Gevers met hun zoontje Walther. Oma Sien Gevers-Smits, de 
toen nog jonge peettante en Bets Gevers met op haar schoot Theo 
Gevers.

Jos Wijn   

Op de foto staat:
Fam. Gevers van de Hoge Vonder
Mevr. Gevers Smits = oma
Christina Gevers met Walter
Mien Gevers met Wim
Betsie Gevers met dopeling Theo Gevers 

Mevr. Gevers 

Linksboven: tante Mien met Wim. Verder: Tante Bets met dopeling 
Theo Gevers, mgr. Bekkers, Berta Gevers (mijn moeder) met Walter 
Gevers. Rechtsonder oma Gevers.

Erie Gevers

Historische beelden

Marktplein
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw tex-
tiel 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.
--------------------------------------

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

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, 
jongeren en ouders bij scheiding en 
overlijden, en Rots en Watertraining. 
“fysieke en sociale weerbaarheidstrai-
ning” Ingeborg Minderhoud
Tel. 06-11236472
www.rouwbegeleiding.com
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Gevonden op de Heuvel Sint-Oeden-
rode zwart label met naam+nummer, 
met daaraan een soort veiligheidssleu-
tel info: DeMooiRooiKrant, Heuvel 17.
--------------------------------------
Gevonden op de Heuvel, 
Sint-Oedenrode, 2 fietssleutels aan ring 
Info: DeMooiRooiKrant, Heuvel 17
--------------------------------------

Ongedierte

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

Gezondheid

www.gewichtscoachingrid.nl
Uw gewichtscoach aan huis
06-10646880
--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex. Massageprak-
tijk Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------

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

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

Diversen

3 nov. vlooienmarkt
Sporthal Achtse Barrier, Ardechelaan 
Eindhoven
90 kramen bomvol! 9-16 uur. 
06-20299824
--------------------------------------
BOEDEL-TOTAAL. Woning ontruimin-
gen, ophalen 2de hands goed. 
040-2415670 / 06-36072611 
www.boedeltotaal.nl
--------------------------------------

Heijmans schilders
binnen- en buiten schilderwerk
Sweelinkplein 6 - Sint-Oedenrode
0413-470850/06-51335323
www.heijmans-schilders.nl
--------------------------------------
AS zaterdag 2 november, 1e zaterdag 
van de maand, haalt CV de Heikneu-
ters weer vlooien op in Sint-Oedenro-
de. We mogen geen witgoed meene-
men. Even een belletje naar Piet van 
Erp 0413-472654 en we komen de 
spullen ophalen.
--------------------------------------

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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KERSTMARKT
OBERHAUSENOBERHAUSEN

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

KERSTMARKT
OBERHAUSEN

www.vanhoofreizen.nl
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Busreis op za. 23 november a.s. 

€ 23,00 p.p.
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

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

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!

Naam: Nick Latijnhouwers 
Leeftijd: 20

Welke studie volg je?
“Ik volg de studie middenkader 
engineering (mechatronica). Dit is 
een combinatie tussen werktuig-
bouwkunde, elektrotechniek en besturingstechniek. Ik zit nu in het 
3e leerjaar van een bol 4 opleiding.”  

Waar volg je de studie?
“Ik volg de studie op het ROC de Leijgraaf in Veghel. Afgelopen jaar 
heb ik stage gelopen bij Prodrive BV. als workshop engineer. Voor 
komend jaar ben ik nog druk op zoek naar een leerzame stage.” 

Wat vind je leuk aan de studie en wat minder?
“Het leuke van de studie is dat er heel veel afwisseling in de lessen 
zit. Je bent het ene moment met werktuigbouwkunde bezig terwijl 
je de andere helft van de dag aan het programmeren bent. We 
hebben een project lopen op school waar je alle werkprocessen en 
kerntaken moet uitvoeren die in een bedrijf ook voorkomen. Nu 
zijn we bezig om een paintball geweer automatisch te laten richten 
en schieten tegen een bepaald doel. 
Terwijl je deze opleiding volgt heb je drie periodes waarin je stage 
loopt. Dit is erg leuk omdat je in deze periodes veel nieuwe en prak-
tische aspecten leert. Ik kan zo snel geen nadelen bedenken aan 
deze opleiding. Je wordt heel breed opgeleid maar je bent nog niet 
gespecialiseerd. Dit kan je weer doen in een vervolg opleiding.”

Wat wil je na je studie gaan doen?
“Ik ben er nog niet helemaal uit wat ik na deze studie wil gaan 
doen. Of ik mezelf wil gaan specialiseren of een HBO mechatronica 
opleiding wil gaan doen. Daar hoop ik in mijn komende 2 stages 
nog achter te komen wat me het beste ligt.” 

“Ik geef het stokje daar aan: Steven de Groot.”

Twee keer volle zaal tijdens Seniorendag

De Seniorendag in Sint-Oedenrode 
wordt al jaren gehouden in zorg-
centrum Odendael, maar het suc-
ces ervan is nog steeds niet uitge-
werkt. Ook afgelopen woensdag 
trok het evenement wederom 
twee volle zalen. Het was zelfs 
drukker dan vorig jaar.

Huisband en medeorganisator Se-
niorenorkest Dommelvolk – die 
samen met de KBO de happening 
voor ouderen en minder validen op 
touw heeft gezet – speelde natuur-
lijk zelf ook mee. Op woensdag-
middag zat de zaal goed gevuld 
voor de eerste etappe. De tweede 

ronde vond plaats vanaf 
19.00 uur. De bezoekers 
kregen zeker waar voor hun 
geld. Voor slechts vijf euro 
werd gezorgd voor drie 
consumpties, lekkere hapjes 
en een uitgebreid program-
ma muziek en cabaret. 

De aanwezigen lagen in een 
deuk om de grappen van 
meester-grappenmaker Rob Ver-
schuren en cabaretière Marga van 
Acht. Daarnaast genoten ze van de 
muzikale klanken van het Senio-
renorkest, duo Kris Kras, bestaande 
uit Gijs van Aarle en Chris Toonen, 

en muziekgroep Plûzier uit 
Schaijk. Stuk voor stuk heerlijke 
liedjes in het dialect. Hoewel nieu-
we acts altijd welkom zijn, hoeft 
aan het principe weinig tot niets 
veranderd te worden. De Senioren-
dag in deze stijl is zeker succesvol.

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws

Nieuwe winkel met verzamelspullen aan het Kofferen

Een prachtige oude Florett siert de 
etalage van de nieuwe winkel aan 
het Kofferen. Glimmend staat hij 
er te pronken tussen allerlei andere 
spullen waar een verzamelaar naar 
op zoek kan zijn. Toch heeft Jeroen 

van Rijckevorsel, eigenaar van de 
zaak, het pand niet alleen daarvoor 
ingericht.

Al jaren handelt de Rooienaar in hon-
derden artikelen en verzamelspullen. 

Oude reclameplaten, koffiemolens, 
mokken, schilderijen, schalen, mu-
ziekinstrumenten en nog veel meer 
‘antiek’ materiaal. Dergelijke spullen 
zijn in trek bij de echte verzamelaar, 
maar ook bij mensen die hun inte-
rieur een extra tintje willen geven. 
Heeft u vragen over een voorwerp. 
Bijvoorbeeld voor een taxatie? Neem 
dan contact op met Jeroen. Jeroen 
struint al jarenlang vlooienmarkten, 
beurzen en internet af om aan zijn 
spullen te komen die hij dan op zijn 
beurt weer aan de man brengt. Er 
bleek steeds meer vraag naar een 

fysieke winkel. Mensen blijken nog 
steeds behoefte te hebben om pro-
ducten te zien, voor ze over gaan tot 
koop. Bovendien is het in een echte 
winkel heerlijk snuffelen. 
De eerste reacties zijn dan ook zeer 
positief. De afgelopen weken kreeg 
Jeroen al vele mensen over de vloer. 
Liefhebbers van antiek materiaal, 
maar ook nieuwsgieren die veelal 
met een pronkstukje weer naar bui-
ten liepen. 
Openingstijden: do. en vrij. van 10 - 
18 uur, za. van 10 - 16 uur.
Jeroen van Rijckevorsel: 0651118569

PROFITEER NU VAN 
HET LAGE BTW TARIEF
OOk OP BEGLAzING

t. 0413 474286

Wij maken 
in uw 

bestaande 
kozijnen 

draaikiepramen 

GLAS
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Op de Hoef leven we vooral achter het huis
Samen met Hans van Zon, Marjan 
van den Besselaar en Hans  
Hendriks mogen we bij Nico van 
de Wetering aanschuiven aan de 
keukentafel. De vier halen herin-
neringen op uit de Hoef. Van Zon 
en Hendriks wonen hun hele leven 
op de Hoef. Marjan woonde een 
paar jaar in Dommelrode, maar 
voelt zich inmiddels weer helemaal 
thuis in haar ouderlijke buurt. Nico 
groeide op aan de Markt, maar 
speelde eigenlijk altijd op de Hoef. 
“De Hoef is groter dan dat de 
meeste mensen denken”, zegt 
Hans Hendriks. “De wijk is meer 
dan de Hoefstraat, Christinaweg 
en Hoge Vonderstraat. Ook de De-
ken Van Erpstraat, de Knapenhoek 
en de Marionettenstraat horen bij 
de Hoef. Zelfs de Meierij en de 
Odendael horen erbij”. Hendriks 
kan het weten, hij werkte jaren bij 
het streekarchief in Veghel. Ook als 
lid van de Heemkundige kring 'De 
Oude Vrijheid' verdiept hij zich nog 
steeds in de Rooise geschiedenis.

Achter het huis pakken we een 
pilske
Wie door de Hoef rijdt, krijgt al 
snel het idee dat het een beetje een 
saaie wijk is. De huizen staan stuk 
voor stuk met hun voorgevel op de 
straat en je ziet er bijna niemand 
op straat. “Toch is de Hoef alles 
behalve saai, het leven speelt zich 
hier achter de huizen af”, vertelt 
Nico van de Wetering. “De meeste 
huizen hier hebben diepe tuinen 
en we lopen allemaal bij elkaar 
achterom. Op straat is niet veel te 
beleven, dat klopt. Maar achter het 

huis ontmoeten we elkaar en pak-
ken we een pilske”.

We speelden altijd op straat
Als je zo naar Nico luistert, dan heb 
je het idee dat de tijd op de Hoef 
stil is blijven staan. Toch is er vol-
gens Marjan van den Besselaar, die 
de meeste mensen nog steeds on-
der haar meisjesnaam Marjan van 
Boxmeer kennen, wel veel veran-
derd. “Wij speelden vroeger altijd 
op straat. Maar toen we hier weer 
kwamen wonen, speelden onze 

kinderen bijna nooit buiten”. Hans 
van Zon herkent dat beeld. “Wij 
speelden altijd buiten, maar in-
derdaad tegenwoordig zijn er hier 
nauwelijks kinderen die op straat 
spelen”.

Nieuwbouw
Net als overal is er ook op de Hoef 
de afgelopen jaren meer veran-
derd. Zo is de entree van de Hoef 
bij het Kofferen enkele jaren gele-
den flink op de schop gegaan. Nu 
staat daar een enorm appartemen-

tencomplex. Hans van Zon vindt 
dat gebouw eigenlijk te massief 
voor de Hoef. “Maar ik begrijp dat 
wel, anders is bouwen niet renda-
bel. Maar als je dan nu kijkt bij de 
nieuwbouw op de plaats van het 
oude Wit-Gelekruisgebouw, dan is 
dat veel beter opgelost. Ondanks 
dat de nieuwbouw een nokhoogte 
heeft van twaalf meter, past het 
qua stijl veel beter bij de Hoef”

Vroeger hadden we een bos achter 
het huis
Een andere enorme verandering 
voor de Hoef is de nieuwbouw van 
Odendael. Vooral voor Marjan en 
Nico had die nieuwbouw grote ge-
volgen. Zij wonen met hun achter-
tuinen tegen Odendael aan. “Vroe-
ger hadden we hier een bos achter 
ons huis, nu staat er een flat van drie 
verdiepingen”, zegt Nico. Vooral de 
eerste jaren hadden we echt het 
gevoel dat er constant mensen in 
onze tuinen keken. Inmiddels zijn 
de coniferen zo hoog dat dat wel 
mee valt, maar het had nogal wat 
voeten in aarde voordat er de coni-
feren stonden die voor een goede 
afscherming nodig waren”.

Jammer
Wat Nico tot op de dag van van-
daag jammer vindt, is dat er een 
doorsteek tussen de Meierij en de 
Hoefstraat is gemaakt. “De Hoef-
straat kende een lange doorlo-
pende wand van historische gevels. 
Met de nieuwbouw van Odendael 
is die wand doorbroken, dat vind 
ik persoonlijk nog steeds jammer”, 
benadrukt van de Wetering.

Als er iets is, dan staan we voor 
elkaar klaar
Maar als er een ding duidelijk wordt 
na het gesprek met deze vier be-
woners van de Hoef, dan is het wel 
dat de Hoef een hechte gemeen-
schap is. “We lopen de deur niet 
plat, maar als er iets is, dan staan 
we voor elkaar klaar”, daarover zijn 
Hans, Nico, Marjan en Hans het 
hartgrondig met elkaar eens.

Hans Hendriks, Marjan van den Besselaar - Van Boxmeer, Nico van de Wetering en Hans van Zon.

Via de Hoge Vonderstraat naar 
het zwembad

De Hoge Vonderstraat is nu een 
rustige straat op 'de Hoef', maar 
dat was wel eens anders. Voor-
dat het gemotoriseerde verkeer 
gemeengoed werd, was de straat 
onderdeel van de kortste route 
van Rooi naar Olland. Iedere 
Rooienaar die naar Olland of het 
zwembad ging stak bij de Hoge 
Vonder de Dommel over. 

De Hoge Vonderstraat dankt zelfs 
haar naam aan deze oversteek van 
de Dommel. Een vonder is een 
smalle brug, vaak maar één of twee 
planken breed. De naam vlonder, 
de houten constructie die in veel 
tuinen als sierelement aanwezig 
is, stamt nog af van vonder. Op 
de plaats waar nu de Hoge Von-
derbrug ligt, lag vroeger de grens 
van de eerste Vrijheid Sint-Oeden-
rode. Het was één van de weinige 
plaatsen, waar je in die dagen de 
Dommel (via een vonder) over kon 
steken. Omdat de zuidelijke oever 
vrij hoog was, heette het al snel de 

'Hooge Vonder'
Tot na de oorlog bleef de Hoge 
Vonderbrug, samen met de Ham-
brug, een van de weinige plaat-
sen waar je de Dommel over kon 
steken. De wijken, Kienehoef, Ar-
menhoef, Cathalijne en Kinderbos 
waren er nog niet. Dus de behoef-
te om de Dommel te kruisen was 
er veel minder dan tegenwoordig. 
Alleen in de zomer, dan waren er 
veel mensen die naar de andere 
kant van de Dommel wilden. In 
de dertiger jaren van de twintigste 
eeuw was het park Kienehoef aan-
gelegd en daar was, heel modern, 
een zwembad bij. 

Met mooi weer was het dan ook 
druk in de Hoge Vonderstraat. 
Iedereen die naar het zwembad 
wilde, kwam door de Hoef. Een 
dagje uit begon en eindigde in die 
tijd aan het einde van de Hoge 
Vonderstraat. Want aan de andere 
kant van de Dommel, daar kwam 
je toen niet elke dag.

Het eerste uitbreidingsplan van 
Sint-Oedenrode

De eerste kernen van het huidige 
Sint-Oedenrode lagen rond de 
Sint-Maartenskerk in Eerschot 
en rond het slot van de Heren 
van Rode, daar waar nu onge-
veer de Borchgrave is. In de loop 
van de eeuwen werden er steeds 
meer huizen gebouwd aan de 
wegen, die naar deze kernen 
leidden. De mensen woonden 
aan het Kofferen, de Borchmo-
lendijk, de Eerschotsestraat of 
de Lindendijk. De wijken, zoals 
er die tegenwoordig zijn, kende 
Sint-Oedenrode nog niet. Maar 
rond de jaren dertig van de vo-
rige eeuw, krijgt ook Rooi haar 
eerste ‘uitbreidingsplan’. 

Op de Hoef bouwt de familie 
Ahrend, één van de aandeelhou-
ders van Ahrend Oda, dan arbei-

derswoningen voor haar werk-
nemers. Die woningen worden 
aan de Christinaweg gebouwd, 
een zijstraat van de Hoge Von-
derstraat. Het was in die tijd niet 
uitzonderlijk dat werkgevers, of 
bazen, zoals ze toen nog vaak 
genoemd werden woningen 
voor hun personeel bouwden. 
Tot voor die tijd bouwde iedereen 
een eigen huis. Er waren nauwe-
lijks twee huizen hetzelfde. Met 
de komst van de fabriekswo-
ningen, kwamen er rijtjeshuizen 
en zo wordt de Hoef eigenlijk 
de eerste nieuwbouwwijk van 
Sint-Oedenrode. Overigens is 
de Christinastraat niet vernoemd 
naar prinses Christina, maar naar 
de dochter van de directeur van 
Oda, Harry van de Kamp.

Mooi in de buurt

De Hoef
waar beide oevers 
een ongelijke hoogte kent
zijn van de “Hoge Vonder” 
ooit wieken door de wind verwend

hier bij deze brug over onze Dommel,
naar lager gelegen land
trof men de eerste doorgaande weg
naar het ons allerbekende Olland,

langs dit slingerende stromende water
verrees de Hoef, nu een al oude wijk 
met vroeger een café, slager en borstel-
maker;
het was in het verleden nog veel meer 
aan ambachtelijke nering rijk

gegroeid door de jaren heen 
tot volkswijk met heuse straten,
met een klooster en hoeve
waar de vooruitgang als bewijs
deze plek heeft opgedeeld
in een riant woon- en zorgpaleis 
en waar de bestaande oudere huizen
in gebouwde eigenheid zijn uitgebeeld

met vaak prachtige diepe tuinen
en men achterom naar binnen komt
daar is onderlinge samenhang, 
het medeleven in gemoedelijkheid 
nog immer van groot belang

zorg en wonen is eigen aan de Hoef
alle eeuwen lang herkenbaar in de wijk
geïnspireerd en verricht door religieuzen
en soms door een enkele fabrikant;
hij liet huizen bouwen voor zijn personeel
dat zijn werk scheppende fabriek heeft 
bemand,
ook anderen van belang dienden het geheel

thans, achter in de Hoef,
legt een kort straatje 
tussen de hoge zorg en lage bouw
weer een extra doch bescheiden verband.
zoals Deken van Erp dat al jaren doet
als hoofdslagader aan de centrumkant
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Tiona viert vijftiende verjaardag uitbundig

Blaaskapel Tiona bestaat dit jaar 
vijftien jaar en dat is reden voor een 
feestje. Daarom was de jaarlijkse 
feestavond afgelopen zaterdag voor 
iedereen gratis toegankelijk. Naast 
Tiona waren er optredens van Hans 
van der Velden, Har en Bar, Mathijs 
Lemmens, Jan van der Heijden en 
Kapalone. Als klap op de vuurpijl 
hadden de 'Vrienden van Tiona' een 
nieuwe mengtafel voor de Nijnselse 
muzikanten als verjaardagscadeau.

De laatste zaterdag van oktober is 
het steevast 'Blaasmuziek Plus' in 
het Leeuwke in Nijnsel. Dit jaar was 
het niet anders, of toch wel? Het was 
inderdaad Blaasmuziek Plus, maar 
misschien was het wel Blaasmu-
ziek Plus Plus. Staat er normaal één 
gastoptreden op het programma, dit 
jaar waren er maar liefst vier gasten 
voor de jubilerende blaaskapel.

De dertienjarige Mathijs Lemmens 
mocht het spits afbijten. Hij speel-
de samen met zijn vader het eer-
ste nummer op de klarinet. Daarna 
werd hij bijgestaan door Mark van 

Zoggel. Mathijs komt uit 
Nijnsel en met een vader 
bij Tiona en een moe-
der bij de Tionavrienden 
kan het niet anders zijn 
dan dat Mathijs vroeg 
of laat ook bij Tiona zal 
uitkomen. Een ander, in 
Nijnsel niet onbekend, 
gezicht was van Hans van 
der Velden. Van der Velden is de di-
rigent van Harmonie Nijnsel, maar 
ook op de trompet is het een ster.

Jan van der Heijden uit Liempde 
wist met zijn liedjes in Brabants dia-
lect de hele zaal te boeien. Ook met 
zijn rapnummer over Niemes en Ie-
mes  (Niemand en Iemand) maakte 
hij diepe indruk, al was het alleen 
maar door het tempo en het niet 
te tellen aantal keren dat Iemes en 
Niemes werden genoemd. Van een 
heel ander niveau waren Har en Bar, 
dit feestduo bracht de zaal met hun 
'foute' liedjes helemaal in feeststem-
ming. De avond werd afgesloten 
door zanger Kapalone, die de zaal 
tot in de kleine uurtjes vermaakte.

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Meer info en aanmelden op www.rabobank.nl/stos

Ben je tussen de 18 en 25 jaar? Kom dan woensdag 13 november naar ons

Adviescentrum in Sint-Oedenrode. Er worden deze avond diverse workshops

gegeven; van het kopen van je eerste huis tot solliciteren. De keus is aan jou!

Neem op 13 november deel aan twee workshops.

Kom naar ons 
Jongerenevent!

Ben jij klaar 
voor je 

toekomst?

Maarten, Bernie en 

teaM Van Ouds 

wensen de deelneMers 

Veel succes!

voo

0413 479322
Heb je nieuws? Bel de tiplijn:

d’n Zundzolder

waar kringloop 
nog echt winkelen is

Tel.: 06-43610670
www.zundzolder.nl

Noordkade 2
5462 EC Veghel

Streepenstraat 6
5492 BE Sint- Oedenrode

Zoggel. Mathijs komt uit 
Nijnsel en met een vader 

der bij de Tionavrienden 

gezicht was van Hans van 
der Velden. Van der Velden is de di-

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

HuisvuilGemeente 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 

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Inzameling oud papier week 44

Zaterdag 2 november
•  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; papiercon-

tainer tegenover Ollandseweg 98 van 
maandag t/m zaterdag. Tijdens winter-
tijd van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Minder vervuiling in oud papier is nodig voor 
meer en beter hergebruik!
Oproep aan alle burgers!!

Regelmatig is oud papier vervuild. De 
opbrengst is minder als het papier ver-
vuild is. Daarom doet de gemeente een 
beroep op alle burgers: “stop geen van 
onderstaande materialen tussen het 

oud papier”: 
Plastic folie, plastic tasjes, drankkartons, 
diepvriesverpakkingen, pizzadozen, 
koffiefilters, piepschuim, toiletpapier, 
luiers, ordners.

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
Scheken 9 5492 SH 21-10-2013 Plaatsen zonnepanelen
Nijnselseweg 10 5492 HE 16-10-2013 Verbouwen woonhuis
Boxtelseweg 8a 5491 XT 17-10-2013 Omzetten bestemming 2e bedrijfs 
   woning naar plattelandswoning
Lage Weide ongen. ------ 18-10-2013 Bouwen 2 onder 1 kap-woning
Lage Weide ongen. ------ 18-10-2013 Bouwen 2 onder 1 kap-woning
   
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Beukenstraat achter  ------ 22-10-2013 Kappen 4 iepen met herplant
nrs 29 t/m 37 
Lieshoutseweg 39 5491 RP 23-10-2013 Kappen 1 spar en 1 berk, met herplant
Meerkoet thv  ------ 23-10-2013 Kappen van 17 bomen, met herplant
nrs 23 t/m 39 
Berkstraat thv nr. 42 ------ 24-10-2013 Kappen 1 amberboom, per direct, 
   met herplant
Lieshoutseweg 64 5491 RR 28-10-2013 Kappen 63 fijnsparren met 
   herbeplantingsplan
Bikkelkampen 21 5491 RE 28-10-2013 Toestemming bewonen agrarische  
   bedrijfswoning als plattelandswoning
Vresselseweg 40 5491 PD 28-10-2013 Toestemming bewonen agrarische  
   bedrijfswoning als plattelandswoning
Het Binnenveld 10 5491 ZD 24-10-2013 Verbouwen woonhuis
Lindendijk 7 5491 GA 24-10-2013 Onderhoud en aanpassingen gevel
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende bouwvergunningen
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Bestseweg 13 5492 VH 24-10-2013 Verbouwen woonhuis

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Vergunningen

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 22 oktober tot en met 
28 oktober 2013 zijn de volgende aan-
vragen bij de gemeente ingekomen:
•  Van de stichting Wereldboom voor het 

houden van een wereldboomfestival 
d’n Ollandse Beuk op 10   november 
2013 op het Dorpsplein aan de Past. 
Smitsstraat te Olland.

Theo van den Meulengraaf

Steengoed…
dat is mijn Sint-Oedenrode!

Samenwerking Schijndel  -  Sint-Oedenrode

Vorige week meldden we al: gemeenten 
moeten steeds ‘meer met minder’ en daar-
door staat de (kwaliteit van de) dienstver-
lening, maar ook het voorzieningenniveau 
onder druk. In Schijndel en Sint-Oedenrode 
is dat niet anders dan in andere gemeenten. 
Samen de krachten bundelen is geen vraag 
meer maar een must. Daarom zijn ook in op-
dracht van hun gemeenteraden de (on)mo-
gelijkheden van een fusie onderzocht. 

Waarom een fusie en niet samenwerken? 
Uit onderzoek bij vergelijkbare gemeenten 
blijkt dat een fusie beter uitpakt dan een 
samenwerkingsverband. Zo is het democra-
tischer, want de gemeenteraad geeft zelf 
direct sturing aan de organisatie. Een be-
stuurlijke fusie leidt bovendien tot minder 
coördinatiekosten en bestuurlijke drukte en 
verbetert de dienstverlening.

Wat gebeurt er achter de schermen?
Dat is veel! We verzamelen informatie uit on-
afhankelijke onderzoeken, bundelen feiten 
en voeren gesprekken. We, dat zijn de kern-
groepen. De gemeenteraden werken sinds 
juni namelijk met kerngroepen. In juni werd 
door de raad een amendement aangenomen. 
Dit is een wijziging op een raadsvoorstel. De 
wijziging hield in dat de gemeenteraad een 
groep wilde afvaardigen van fractievoorzit-
ters, zodat de raad meer betrokken is bij het 
fusieproces. 

De gemeenteraden en colleges van Schijndel 
en Sint-Oedenrode trekken nu dus gezamen-
lijk op bij het verzamelen van alle basisin-
formatie. Deze informatie in relatie tot het 
fusietraject is nodig om te delen met onze in-
woners en om in de zomer van 2014 een for-
meel besluit te kunnen nemen over de fusie.

Wat is nodig om te beslissen over een fusie?

• Verkennende gesprekken
De kerngroepen van Schijndel en Sint- 
Oedenrode voeren diverse gesprekken met 
elkaar. Maar ze praten ook met (de kern-
groepen van) kandidaat-fusiepartners. Zo 
is gesproken met omliggende gemeenten: 
Veghel en de Meierijgemeenten Boxtel, Sint-
Michielsgestel, Haaren en Vught.
De gemeente Veghel heeft in mei al kenbaar 
gemaakt graag aan te haken bij het initiatief 
van Schijndel en Sint-Oedenrode om te gaan 
fuseren. De gemeenten Sint-Michielsgestel, 
Haaren en Vught gaven direct aan niets te 
voelen voor zo’n fusietraject. In Boxtel heeft 
de gemeenteraad hun college gevraagd te 
onderzoeken in hoeverre dit fusieproces ook 
voor hen interessant kan zijn. Boxtel heeft 
zich overigens al wel aangesloten bij een 

ambtelijke samenwerking in de Meierij  
(Haaren, Sint-Michielsgestel en Vught). 
De kerngroepen buigen zich dus op dit mo-
ment met name over de vraag wie de derde 
partner wordt om het voornemen om te ko-
men tot een bestuurlijke fusie nader te ver-
kennen. En daarbij stellen we zelf ook eisen. 
Schijndel en Sint-Oedenrode bepalen samen 
aan welke voorwaarden die derde partner 
moet voldoen. 

• Onafhankelijk onderzoek
We benutten daarbij ook beschikbare on-
derzoeken. De wereld om ons heen staat na-
tuurlijk niet stil. Zo heeft de provincie Noord-
Brabant onderzoek laten verrichten naar de 
kansen voor samenwerking in de provincie 
en heeft daarbij ook gekeken naar de maat-
schappelijke oriëntaties van de inwoners 
in dit gebied. Ook ligt er een aanvullend 
schriftelijk onderzoek hierover dat we zelf 
dit voorjaar hebben gehouden onder 1200 
inwoners.

• De feiten
We verzamelen daarnaast ook allerlei andere 
gegevens en cijfers. Er bestaan nu eenmaal 
allerlei verschillen en overeenkomsten tus-
sen gemeenten. Voorbeelden hiervan zijn de 
woning- en arbeidsmarkt, onderlinge bereik-
baarheid, het onderwijs, de maatschappelij-
ke relaties, de financiële positie en het voor-
zieningen- en serviceniveau (van die derde 
partner). Kortom, we kijken dus naar de toe-
gevoegde waarde van die derde partner. 

En wanneer mogen inwoners zich uitspre-
ken?
Afgesproken is dat de kerngroepen eind no-
vember, op basis van de door hen gevoerde 
verkennende gesprekken en de verzamelde 
feiten en cijfers, het net kunnen ophalen. 
Daarmee is het voor de gemeenteraden mo-
gelijk om in hun raadsvergadering van 28 no-
vember aanstaande de richting te bepalen. 
Het heeft bijvoorbeeld geen zin om inwoners 
te vragen wat ze vinden van een eventuele 
derde partner als die gemeente (voorlopig) 
niet wil fuseren. 
Direct daarna vragen we de inbreng van de 
inwoners. 
• Wat vinden die belangrijk? 
• Waar moeten we op letten? 
• Welke vragen zijn er? 

Kortom de politiek wil bij de inwoners toet-
sen in hoeverre zij het met de voorgenomen 
stappen eens zijn. Daarvoor organiseren we 
een aantal bijeenkomsten, overleggen en ge-
sprekken om de mening van de inwoners bij 
de besluitvorming in de zomer van 2014 te 
betrekken.

Meldingen
Verloren en Gevonden Voorwerpen

Verloren voorwerpen
•  Witte linnen tas met afbeelding 

St.Paul’s Cathedral

Gevonden voorwerpen
•  Autosleutel Seat met sleutelhanger 

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

112 Sint-OedenrOde

Brandende schuur Dommelrode-
laan mogelijk aangestoken
Vorige week donderdagavond rond 
de klok van 19.00 uur moesten twee 
brandweerwagens uitrukken naar de 
Dommelrodelaan in Sint-Oedenrode. 
Daar woedde een felle brand in een 

schuurtje achter een woning.
De politie houdt er rekening mee dat 
het vuur is aangestoken en houdt 
daarom een buurtonderzoek of men-
sen misschien iets verdachts hebben 
gezien. Heeft u iets gezien? Meld het 
dan bij de politie: 0900-8844.

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Agenda

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

In onze vorige ”Zeepkist” van sep-
tember schreven wij al over de win-
kelproblemen in het centrum en de 
mogelijkheden daaraan iets te doen. 
Hierop nu een vervolg.

De afgelopen weken was de Rooise 
politiek volop in het nieuws. Op dins-
dag 8 oktober vond de inloopavond 
in de raadzaal van het gemeentehuis 
plaats, waar de politieke partijen zich  
presenteerden met het oog op de 
komende verkiezingen in maart.
De avond begon met het optreden 
van onze streekgenoot Wim  
Daniels, die op zijn bekende manier 
de raadsleden aan het publiek voor-
stelde. Er was een redelijk goede 
opkomst al had iemand graag wat 
meer jongeren in de zaal gezien. De 
aanwezige kiezers lieten zich echter 
niet onbetuigd richting de zittende 
raadsleden. Al met al een geslaagde 
avond, ook omdat een aantal men-
sen onze verkiezingskraam bezocht.
In de vergadering van 26 septem-
ber bleek de vaststelling van het 
bestemmingsplan “Centrum, herzie-

ning 2013” het heikele agendapunt. 
Onze fractie BVT ROOI had een 
amendement (wijzigingsvoorstel) 
ingediend om bij deze herziening 
het winkelgebied in het centrum te 
verruimen van rotonde tot rotonde. 
Een gewaagd voorstel? Jazeker. Wij 
waren en zijn van mening dat in 
het aangewezen winkelgebied star-
tende ondernemers moeilijk met een 
nieuwe zaak kunnen beginnen, aan-
gezien zij daar meteen de hoofdprijs 
van koop of huur moeten betalen. 
Rooi kent momenteel veel ZZP-ers, 
waarvan een deel in het oude Fio-
retti-gebouw actief is. Ons inziens 
is en wordt de potentiële groep om 
een zaak te beginnen in Rooi groter 
en breder samengesteld. Voor hen 
wil onze fractie ook mogelijkheden 
in de toekomst creëren dan wel op 
zijn minst daar aandacht voor vra-
gen. Ons voorstel, gesteund door de 
fracties van DGS, CDA en  Verkuy-
len, werd door het college sterk  en 
met de nodige dramatiek ontraden 
omdat er hoge planschadeclaims te 
verwachten zouden zijn. Wij heb-
ben ons voorstel op dat moment 
ingetrokken, maar onze visie op het 
winkelgebiedprobleem is daarmee 
niet veranderd. Komt tijd, komt raad 
zullen we maar zeggen. In de toe-
komst willen wij opnieuw proberen 
dat winkelgebied uit te breiden zoals 
het vroeger ook was op de Borchmo-
lendijk om daarmee de jonge onder-

nemers een kans te bieden zich te 
ontplooien. 
Zoals u weet heeft AH op de Markt 
een probleem. Het bedrijf kan zijn 
winkel niet uitbreiden en veroorzaakt 
op die plek tevens een parkeerpro-
bleem. AH wil naar de locatie de 
Leijer op de Borchmolendijk. Samen 
met dezelfde fracties als bij het vori-
ge amendement hebben we gedaan 
gekregen dat het college de ver-
plaatsingsmogelijkheid serieus gaat 
onderzoeken. Daarmee is toch een 
stukje van ons oorspronkelijk plan 
(verruiming winkelgebied)  in statu 
nascendi (in de fase van geboren 
worden) zoals de Romeinen dat zou-
den zeggen; bestuurlijk-technisch zal 
dat niet zo aangeduid worden. 
Eens hebben we met enige flair en 
joligheid als gemeente de paarse 
krokodil – die stond voor allerlei 
onnodige en overbodige regeltjes – 
figuurlijk begraven. Maar het wer-
kelijke begraven - nieuwe kansen 
scheppen en bieden – kost meer 
moeite en tijd. Een geweldige uitda-
ging voor de nieuwe Raad en Col-
lege na maart 2014 om daar meer 
werk van te gaan maken!

Fractie BVT ROOI
Frans van den Boomen

Tilly van den Tillaar

Rooise Politiek. Visie en dynamiek!

Openbare raadsvergadering 7 november

De gemeenteraad van Sint-Oedenrode ver-
gadert op donderdag 7 november a.s. De ver-
gadering begint om 19.00 uur. Op de voorlo-
pige agenda voor deze openbare vergadering 
komt het volgende onderwerp voor:
•  vaststelling programmabegroting 2014 

en de meerjarenraming 2015-2017 inclu-
sief Memorie van Aanvulling

Tenzij anders aangegeven, is spreekrecht 
over genoemde agendapunten mogelijk. 
Iedereen die gebruik wil maken van het 
spreekrecht dient dit ten minste 48 uur 
voor aanvang van de vergadering te mel-
den bij de griffier 
(tel. 0413-481911) of per e-mail: 
griffie@sint-oedenrode.nl

De voorlopige agenda en de daarbij beho-
rende stukken liggen voor iedereen ter in-
zage in het publieksplein van het gemeen-
tehuis op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur.

De stukken zijn ook in te zien via 
www.sint-oedenrode.nl

Gladheidsbestrijders klaar voor de winter 2013-2014?
De gladheidsbestrijders van de gemeente 
Sint-Oedenrode staan weer 24 uur per 
dag, zeven dagen in de week, klaar om 
bij de eerste voorspelling van dreigende 
gladheid op pad te gaan. De gemeente 
zorgt tijdens de winterperiode binnen de 
eigen gemeentegrenzen voor sneeuw-  
en/of gladheidsbestrijding. Een gemiddel-
de strooiactie duurt bijna drie uur die, als 
het éven kan, vóór de ochtendspits klaar 
moet zijn!

Waarom?
Het is de bedoeling om hoofdwegen en 
sommige wijkontsluitingswegen zo veilig 
mogelijk te maken voor de weggebruikers. 
Daarnaast is het belangrijk om verkeersop-
stoppingen te voorkomen. 
Alles wordt zo snel mogelijk aangepakt, 
maar de gemeente Sint-Oedenrode kan nu 
eenmaal niet overal tegelijk beginnen.

De uitgangspunten:
Het gemeentebestuur heeft het beleid 
voor de gladheidsbestrijding 2013-2014 
vastgesteld.  Onderstaande uitgangspun-
ten voor gladheidsbestrijding zijn vastge-
legd. Deze uitgangspunten worden aan het 
einde van ieder strooiseizoen geëvalueerd 
en eventueel aangepast voor het nieuwe 
strooiseizoen.

De uitgangspunten:
•  De gladheid wordt bestreden op wegen met 

ANWB bewegwijzering voor autoverkeer;
•  Gladheid wordt bestreden op primaire 

fietsroutes en veelgebruikte secundaire 
fietsroutes;

•  Binnen de bebouwde kom mag een af-
stand tot ongeveer 350 meter (maximaal 
ongeveer 450 meter) zijn naar de dichtst-
bijzijnde gestrooide route;

•  Gladheid wordt bestreden tussen  
Odendael en het centrumgebied (gedeel-
te Neulstraat);

•  Gladheid te bestrijden op de wegen die 
deel uitmaken van de parkeerroute;

•  Gladheidsbestrijding toe te passen op we-
gen met rode suggestiestroken (waaron-
der de Schootsedijk, de Vresselseweg en 
de Hoogstraat) en op de Weievenseweg;

•  Gladheidsbestrijding toe te passen in 
de omgeving van de basisscholen, ten 
behoeve van de bereikbaarheid van de 
brandweerkazerne en ten behoeve van 
de bereikbaarheid van De Streepen,  
Mariëndael en kasteel Henkenshage;

•  Straten met alleen bestemmingsverkeer 
worden niet gestrooid;

•  Panden binnen de bebouwde kom moe-
ten binnen een afstand van ongeveer 
350 meter een gestrooide weg kunnen 
bereiken.

•  Bij wegwerkzaamheden aan een weg 
waarop normaliter de gladheid wordt be-

streden is het mogelijk de route over de 
omleidingsroute te nemen.

Via onderstaande link kunt u naar een 
overzichtstekening waarop de diverse we-
gen nader zijn aangeduid. Meer informatie 
over gladheidsbestrijding; 
www.sint-oedenrode.nl. U kunt ook een over-
zicht hiervan inzien  bij de gemeentewerf. 

Met wie werken we samen?
De gemeente Sint-Oedenrode werkt samen 
met nog 21 andere gemeenten uit het gebied 
Brabant Zuid Oost, het weerbureau 
Weer-online, Rijkswaterstaat en de Provincie.

Let u zelf ook op? 
De gemeente Sint-Oedenrode doet er al-
les aan om de gladheid te bestrijden: dit 
is geen garantie voor uw veiligheid! Rijdt 
bij gladheid altijd en overal rustig. Ook een 
gestrooide weg of fietspad kan nog proble-
men opleveren. 

Wat kunt zelf doen?
Vroeger lag er een plicht bij de bewoners 
om het trottoir voor de woning van sneeuw 
en ijs te ontdoen. 
Die verplichting is er nu niet meer. Dat is 
jammer, want daarmee zouden we met zijn 
allen de toegankelijkheid van de trottoirs 
kunnen verbeteren. Daarom roepen wij u 
toch op het trottoir voor uw woning vrij te 
houden van sneeuw en ijs!

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

Algemene ontheffing
Het college heeft voor de genoemde stook-
periode een algemene ontheffing vastge-
steld. Deze ontheffing ligt ter inzage op 
werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur in het 
gemeentehuis aan het Burgemeester 
Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode.

Geen individuele ontheffing nodig
In november is het dus mogelijk om snoei-
hout te verbranden, zonder dat u eerst 
naar het gemeentehuis moet voor een 
ontheffing. Dit betekent ook dat er geen 
legeskosten verschuldigd zijn. 

U hoeft het stoken niet van tevoren te 
melden bij de brandweer, politie of ge-
meente. 

Voor het verbranden van snoeihout in de 
stookmaand gelden de voorwaarden zo-
als die verbonden zijn aan de algemene 
ontheffing. Op de naleving van deze voor-
waarden zal worden gecontroleerd door 
gemeente en politie. 

Voorwaarden bij het verbranden van 
snoeihout
1.     De ontheffing is geldig voor de periode 

november 2013.

2.    Stoken mag alleen buiten de bebouw-
de kom; indien het stookadres binnen 
de bebouwde kom ligt is deze onthef-
fing niet geldig.

3.     Er dient voortdurend toezicht te wor-
den gehouden door een of meer meer-
derjarige personen; deze personen 
mogen de verbrandingsplaats niet 
eerder verlaten dan nadat het vuur is 
gedoofd.

4.     Het is niet toegestaan snoeihout te ver-
branden op zon- en algemene feestda-
gen die vallen in de genoemde periode. 

5.     Het vuur mag pas worden aangestookt 
ná 08.00 uur en moet geheel gedoofd 
zijn vóór 17.00 uur.

6.     Er moet een afstand van meer dan 30 
meter van een gebouw en van een op-
stapeling van oogstproducten worden 
aangehouden en van tenminste 100 
meter van bos of heidegrond.

7.      Voor het aansteken van het vuur mag 
geen gebruik worden gemaakt van 
hulpmiddelen als (oude) autobanden, 
(stook)olie en dergelijke.

8.      Het vuur moet zodanig worden aange-
legd dat er geen gevaar en/of hinder 
kan ontstaan voor de omgeving.

9.      Er mag uitsluitend droog snoeihout 
worden verbrand.

10.  Het snoeihout mag uitsluitend in klei-
ne hoeveelheden worden verbrand, de 
omvang van de brandstapel mag maxi-
maal 3 m³ bedragen.

11.  Eventuele nadere aanwijzingen van 
de toezichthoudende ambtenaar en/
of politie dienen stipt te worden op-
gevolgd. 

MooiRooi klomp in BZT show van Zapp

Omroep NCRV heeft afgelopen week 
bij MooiRooi de grote gele klomp op-
gehaald om te gebruiken voor een 
opname van de BZT show van Zapp. 
Deze week zijn de opnames van de 
kindershow die iedere keer door ve-
len tienduizenden kinderen wordt be-
keken. In de BZT show kan alles. Je 
kunt het zo gek niet bedenken of het 

wordt gedaan. In een cabrio door de 
wasstraat, hangen aan een bloeme-
tjesgordijn, zingen met Gers Pardoel 
of….met zoveel mogelijk jongens of 
meiden in een enorme klomp. Op 
16 november aanstaande wordt de 
show, met Rooise klomp, uitgezon-
den op Nederland 3 om ca. 17.40 uur.
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30 oktober         
Alpha-cursus 18.30-21.30
Infoavond Lourdesreis, dagkapel 
Petrus’ Banden 20.00-21.30

1 november      
Rondbrengen ziekencommunie                                                             
10.00-12.00 
Viering Odendael 10.00-11.00      

4 november       
Biddende Moeders, parochiezaal 
Nijnsel 13.30-14.15                    

Jezus volgen betekent Hem de eerste plaats geven in je 
leven en je ontdoen van alle zaken die je hart bezwaren.

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

Vrijwilligers uitgenodigd
Zoals onlangs op deze pagina is 
aangekondigd: zondag 24 no-
vember om 14.30 uur zijn al onze 
vrijwilligers en vrijwilligsters uitge-

nodigd voor de musical “Paulus” 
van de KISI-kids. U ontvangt hier-
voor nog een uitnodiging, maar 
reserveer de datum in uw agenda.

Viering Allerheiligen en Allerzielen
Over enkele dagen begint de 
maand november. De eerste dagen 
van deze maand nemen een bij-
zondere plaats in binnen het ker-
kelijk jaar. Op 1 november vieren 
wij het feest van Allerheiligen, dat 
dit jaar bijzonder wordt gekleurd 
door het 13e eeuwfeest van de 
heilige Oda. Het feest van Aller-
heiligen vormt de start van een 
bijzondere maand in de parochie 
met de Odavieringen op 17 en 24 
november als hoogtepunt. 

De viering van Allerheiligen vloeit over 
in die van Allerzielen. Als geloofsge-
meenschap gedenken wij op de twee-
de november allen die gestorven zijn. 
Bijzonder gedenken wij hen die in het 
afgelopen jaar zijn overleden. 

Vieringen op 1 november - 
Allerheiligen:
-St. Martinuskerk – Centrum: 
19.00 uur

-St. Genovevakerk – Breugel:  
19.00 uur
-St. Petrus’ Bandenkerk – Son: 
19.30 uur

Vieringen rond Allerzielen:
-St. Martinuskerk - centrum: zater-
dag 2 november  om 17.00 uur
-St. Matinuskerk te Olland: zater-
dag 2 november om 17.30 uur
-St. Petrus’Bandenkerk te Son: za-
terdag 2 november om 18.30 uur
-Goede Herderkerk te Eerschot: 
zaterdag 2 november om 19.00 
uur
-St. Genovevakerk te Breugel: za-
terdag 2 november om 19.00 uur
-St. Antonius van Paduakerk te 
Nijnsel: zondag 3 november om 
11.00 uur
-H. Ritakerk te Boskant: zondag 3 
november om 15.00 uur

Van de pastores

Oda met kinderen
Misschien was u deze week in 
de buurt van de Martinuskerk 
in Sint-Oedenrode? Dan zag u 
waarschijnlijk groepjes kinderen 
aan het werk in en om de kerk. 
Afgelopen week is het school-
project ter gelegenheid van het 
dertiende eeuwfeest van de Hei-
lige Oda van start gegaan. We 
ontvangen de oudere kinderen 
van de basisscholen in de 
Martinuskerk. Voor de aller-
kleinsten komt Oda op school 
op bezoek.
 
Spannend was het voor ons, als 
werkgroep, als parochiebestuur 
en pastoraal team. We zijn er na-
tuurlijk aan gewend om kinderen 
te ontvangen. Steeds proberen 
we ‘de kerk’ aan te bieden aan 
onze kinderen op een manier 
die bij hun leeftijd past. Boven-
dien willen we aansluiten bij het 
tijdsgewricht waarin we allemaal 
staan. En dat vraagt steeds bijstel-
ling, elk jaar weer. Maar iets aan-
bieden aan alle kinderen van onze 
parochie, ongeacht hun levens-
beschouwelijke achtergrond? Dat 
is niet vanzelfsprekend. 
De parochie neemt deel aan het 
netwerk rond identiteit van de 
basisscholenkoepel SKOSO. Daar 

komt dit thema steeds terug: 
Hoe kun je je katholieke identi-
teit vormgeven op school, zodat 
het leerzaam en zinvol is voor álle 
kinderen? Kan dat wel?
Afgelopen week hebben we er-
varen dat dit kan! We starten bij 
Oda: iedereen in de gemeente 
Sint-Oedenrode mag weten wie 
zij was. De gemeente draagt im-
mers haar naam! Maar tegelijker-
tijd maken kinderen van binnen 
uit kennis met de parochie, de 
‘kerk’, ons geloof. Wat zijn heili-
gen eigenlijk? Wat betekenen zij 
voor ons? Waarom bewaren wij 
botten van hen? Wat gebeurt er 
met ons als we dood zijn gegaan? 
Alleen al samen te zijn op een 
plaats die uitnodigt om over deze 
dingen van gedachten te wisse-
len blijkt leerzaam: voor klein én 
groot (leerkrachten, leden van 
het pastorale team, passanten)
Het Schriftwoord waar we wel 
eens overheen lezen krijgt werke-
lijk nieuwe inhoud: opnieuw wor-
den als kinderen is de enige weg 
om het Rijk der Hemelen binnen 
te gaan (Mt 18,3). Worden als 
kinderen van déze tijd, met álle 
mogelijke achtergronden. 

Manon van den Broek

Gevormd!
Afgelopen weekend hebben de 
60 jongens en meisjes die zich 
hebben voorbereid afgelopen 
weken het Vormsel ontvangen. 
Dit gebeurde in twee vieringen: 
op zaterdag 26 oktober in de kerk 
van Sint Petrus’ Banden in Son en 
op zondag 27 oktober in de kerk 
van de H. Martinus van Tours in 
Sint-Oedenrode. Monseigneur 
Mutsaerts, hulpbisschop van ons 
bisdom, diende het Vormsel toe. 
Hij liet zien dat hij naast verstand 
van Jezus, ook verstand had van 
geld en van voetballen. Zo heb-
ben we bijvoorbeeld gefiloso-
feerd over wat de waarde is van 
een mens. We kwamen er uitein-
delijk op uit dat als je je geluk 
zoekt bij jezelf, je je een ongeluk 
zoekt. Je wordt gek genoeg ge-
lukkig wanneer je je talenten in-
zet voor een ander.

Voor alle vormelingen had de 
bisschop een passend cadeau bij 
zich: een boek vol verhalen die 
met Jezus te maken hebben, met 
de titel ‘Jezus kan niet voetballen.’
Voor een sfeerimpressie en de 
groepsfoto van beide vieringen 
kunt u terecht op de website van 
de parochie.
Wij feliciteren onze vormelingen:
Bram van der Heijden, Sandra 
Merks, Tamara Valkenburg,  
Wouter Vogels, Adriaan Noach, 

Daniël Jochems, Maksymilian 
Polaszek, Kacper Polaszek, Maaike 
van Hulsentop, Maarten van der 
Zwaan, Femke van Vossenberg, 
Thijs Wintjens, Helena Sanders, 
Eline de Vries, Jan Scheepens, Max 
Oerlemans, Mirna Jacobs, Simone 
Jacobs, Syl van Heesch, Sabine 
Happen, Luke Bouwmans, Rachel 
Peters, Joep Stamps, Carlo Schuur-
mans, Matthijs Verhagen, Stijn 
Joosten, Fleur van Heesch, Frank 
Thijssen, Paula van Wershoven, 
Veerle van Capelleveen, Pien Swin-
kels, Yentl Kivits, Britt van der Vleu-
ten, Willem Vervoort, Jarno van de 
Meerakker, Twan Kapteijns, Nina 
Peters, Jeffrey Meulendijks, Marloes 
van der Vleuten, Lisanne van der 
Wielen, Koen van Zutphen, Anne 
Verhoeven, Mike Verbakel, Mirthe 
van Esch, Emile Vos, Sander van 
Weert, Joris Bekkers, Elja Nooijen, 
Ai Ting Evers, Lynn Vervoort, Timo 
Limbourg, Maikel van der Heijden, 
Amber van de Wijdeven, Marit van 
den Oever, Merel Onland, Eline 
Mathôt, Lydia Verschuren, Luc de 
Laat en Inge van Hommel. Jacques  
Raaijmakers wordt over een paar 
weken in Schijndel gevormd.
We zijn blij met jullie! We zien jullie 
graag terug.

Pastoraal team en werkgroep 
Vormsel parochie H. Oda

Oda in de kleuterklas

Voordat het Oda-project van start 
ging hoorde je hier en daar al ge-
luiden: wat moeilijk allemaal, om 
met zulke jonge kinderen al over 
zo’n onderwerp aan de slag gaan. 
Maar het kan. In onze kleuterklas 
zijn we gestart met het voorlezen 
van het Oda verhaal, het Oda-
beeld uitpakken, de icoon bekij-
ken en we maken een begin voor 
een ‘gedenkhoekje’. De volgende 
ochtend kwam Ingrid Vissers als 
Oda verkleed op school. Zij ver-
telde ‘haar levensverhaal’ op een 
prachtig kleuterniveau zodat het 
begrijpelijk was. Daarna zijn we in 
de kleuterklas aan de slag gegaan 
met spelletjes met een blinddoek 
op, om de kinderen te laten er-
varen hoe het is om echt blind te 
zijn. Bijvoorbeeld: Wat voel je, 
omschrijf het eens ? Ruik je iets, 
wat zou het kunnen zijn? Hoe is 
het om met een blinddoek om te 
lopen, vertrouw je op het klasge-
nootje dat je begeleidt? Ook voor  
de begeleider is het moeilijker dan 
je denkt om goed te sturen, want 
snel bots je ergens tegenaan.

De kinderen hebben allemaal een 
tekening of kleurplaat gemaakt. 

Daarbij mochten ze bedenken 
voor wie ze een kaarsje zouden 
willen aansteken. En dan denk 
je misschien: Een kind van 4 of 5 
jaar ? Ook zij bedenken prachtige 
intenties. Ik noem er een paar: Ik 
steek een kaarsje aan…..
•  (Nick 4 jaar) Voor Jesse in groep 

3 omdat hij zijn A diploma ge-
haald heeft.

•  (Nynke 4 jaar) Voor kleine oma, 
die is dood en ze was al heel oud!

•  (Levi 5 jaar) Voor Jimmy. Zijn nie-
ren doen het niet meer zo goed 
en Jimmy moet 3 keer in de 
week met de taxi mee…… (voor 
de nierdialyse)

•  (Kuba 5 jaar) Voor Julia omdat 
ik haar leuk vind en ik ben een 
beetje verliefd op Julia. 

•  (Sanne 5 jaar) Voor mezelf: ik 
moet morgen naar het zieken-
huis in Nijmegen en dat vind ik 
spannend.

•  (Hein 4 jaar, woont op de boer-
derij) voor de koe, omdat het 
kalfje geboren is. En als het kalfje 
kan lopen kan het eten.

•  (Fleur 4 jaar) voor Marianne. Ze is 
dood gegaan en nu hebben Floor 
en Marlou geen mama meer…
en ik steek ook een kaarsje aan 
voor Marlou en Floor omdat zij 
nu alleen hun vader hebben.

•  (Ole 4 jaar) voor mezelf, dat ik 
goed kan werken op school.

•  (Iza 5 jaar) voor mijn opa en 
oma, want die zijn hééél lang 
naar Spanje en ik ga ze missen.

•  (Ilaria 6 jaar) voor mijn grote 
‘zus’ Rafaélla, want ze is in  
Italië aan het werken en ik zie ze 
bijna nooit meer. Ik wil ook bid-
den voor mijn grote ‘broer’  
Nardinno, die is dood gegaan.

Trudis Duffhues
Franciscusschool Boskant
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Allerzielen en Allerheiligen

Voor Peuters en Kleuters, 
hun papa’s, mama’s, opa’s, oma’s 
en anderen die mee willen vieren.

Zondag 3 november 
9.30 uur in de kerk van Sint-
Petrus' Banden in Son en Breugel. 
11.00 uur de Goede Herder kerk 
in Sint-Oedenrode.

Al die lieve mensen die zijn overle-
den, horen er nog steeds bij.
In deze viering steken wij een 
lichtje aan voor alle lieve mensen 
die we zo missen.
Komen jullie ook?
We gaan ook weer muziek ma-
ken, dus neem je muziekinstru-
mentje maar mee!

Beëindiging uitgave Woord en Daad 
en het Genovevablad Breugel
Bij de eerste fusie in 2009 van de 
kerkeenheden binnen Sint-
Oedenrode is door het toenma-
lige bestuur het besluit genomen 
om te stoppen met de diverse 
parochiebladen binnen de kernen 
van de parochie en te kiezen voor 
centrale berichtgeving middels een 
parochiepagina in de plaatselijke 
weekbladen. Deze ingeslagen weg 
willen we nu doorzetten. Het pa-
rochiebestuur heeft de redacties 
van Woord en Daad en het  
Genovevablad Breugel geïnfor-
meerd dat we per 1 januari 2014 
zullen stoppen met het uitbrengen 
van deze parochiebladen. Dit be-
sluit wordt door de redacties zeer 
betreurd wat wij als bestuur begrij-
pen.  Waarom dan toch dit besluit? 
We hebben de ervaring dat het 
wekelijks publiceren grote voorde-
len heeft. De berichtgeving is erg 
actueel. En bovenal vormen we 
één grote Odaparochie en vinden 
we het daarom ook belangrijk dat 

onze berichten door alle parochia-
nen gelezen kunnen worden. We 
beseffen natuurlijk ook dat bepaal-
de berichten welke voorheen in de 
plaatselijke bladen vermeld ston-
den nu niet meer op de parochie-
pagina geplaatst kunnen worden. 
Op dit moment zijn we druk bezig 
met een nieuwe website. Op deze 
website willen we in de toekomst 
alle kernen de mogelijkheid bieden 
om betreffende berichten te plaat-
sen. Natuurlijk zijn er parochianen 
die niet de mogelijkheid hebben 
om ons via internet te volgen en 
we hopen dan ook zeer dat mede-
parochianen hier een rol in kunnen 
spelen om deze mensen af en toe 
te voorzien van een printversie. De 
redacties uitten verder hun zorg 
over de vele mensen die zich al-
tijd, op welke manier dan ook, met 
veel energie hebben ingezet voor 
de bladen. Wij hopen dat, mocht 
u één van hen zijn en er nu een 
stukje tijd vrij komt, u deze tijd op 

een andere manier binnen onze 
parochie wilt invullen. Uw hulp is 
altijd van harte welkom. We willen 
iedereen die op welke manier zijn 
of haar steentje heeft bijgedragen 
hartelijk bedanken voor zijn inzet. 
Door onze beslissing komt wat 
betreft Woord en Daad ook de sa-
menwerking met de protestantse 
gemeenschap te vervallen. Dit be-
treuren we natuurlijk maar we stel-
len het zeer op prijs om in de toe-
komst daar waar mogelijk elkaar te 
blijven vinden, de bestaande rela-
tie te onderhouden en nog verder 
te versterken. We danken hen bij 
deze voor de goede en fijne sa-
menwerking. We hopen dat voor 
hen de consequenties van ons be-
sluit beperkt blijven en dat ze er in 
zullen slagen hun berichtgeving in 
de toekomst op een bevredigende 
wijze in te vullen.

Namens het parochiebestuur
Alex van den Berk (vicevoorzitter)

Laatste Lourdes infoavond in Son
Op woensdagavond 30 oktober 
vindt de vijfde en laatste Lourdes 
info-avond plaats. U bent als 
parochiaan van de H.Oda parochie 
van harte welkom in de dagkapel 
van de Petrus’ Banden kerk in Son. 
De avond begint om 20.00 uur en 
is rond half tien afgelopen.

De leden van de werkgroep zullen 
aanwezig zijn en u helemaal wegwijs 
maken in deze reis naar Lourdes. Er 
wordt een film gedraaid met zo-
wat alle hoogtepunten die Lourdes 
en omgeving heeft. Daarnaast 
beantwoorden leden uw vragen. 

Samen zijn zij al tientallen keren in 
Lourdes geweest dus deze mooie 
bedevaartsplaats voor Maria kent 
voor hen geen geheimen meer. 
De reis gaat van start op 26 april 
2014 en op 3 mei is iedereen weer 
terug op zijn vertrouwde plek in 
ons bisdom. In het voorjaar van 
2014 staat Lourdes een stukje af 
aan de gelovigen van Oost- 
Brabant. Het wordt er Brabants 
gezellig daar aan de voet van de 
Pyreneeën. Woensdag kunt u dus 
al wat van die sfeer proeven; u 
bent van harte welkom, jong en 
oud!

Even Voorstellen
Graag wil ik mijzelf voorstellen. 
Per 1 november ben ik de nieuwe 
secretariële medewerkster van 
het pastoraal centrum van onze 
parochie. Mijn naam is Anne van 
Beljouw en ik woon in Nijnsel 
met mijn man Sjack en 2 kinde-
ren: Geert en Jan. Voorheen ben 
ik werkzaam geweest in de zorg-
sector. Daarnaast ben ik actief als 
vrijwilliger bij de Nijnselse Harmo-
nie en diverse activiteiten in onze 
gemeenschap.  Enthousiasme, cre-
ativiteit en betrokkenheid passen 
bij mij. Ik hoop deze ook in mijn 

nieuwe functie te kunnen inzetten. 
Ik houd van afwisseling, samen-
werken en ben praktisch ingesteld. 
Er gebeuren mooie dingen in de 
Odaparochie, er zijn vele lichtjes 
die schijnen en elkaar inspireren. 
Ik vind het fijn om daaraan mee te 
mogen werken en daar elkaar te 
mogen ontmoeten. 

Het parochiebestuur wenst Anne 
veel succes. We hopen dat je in je 
nieuwe functie een van deze licht-
jes zal zijn en vele anderen mag 
doen schijnen.

Kerkberichten
Sint Genoveva-kerk, Breugel

Vrijdag 1 november Allerheiligen
19.00 uur: Eucharistieviering 
Intentie: om zegen over onze pa-
rochie

Zaterdag 2 november Allerzielen
19.00 uur: Eucharistieviering
intentie: Willy Jaspers, 
overleden ouders Swinkels-van 
Rooy en family, Martien Roesten-
burg, Sjaak van de Ven, Herman 
en Toos van den Boogaard en zo-
nen Herman en Frans, Marius van 
de Ven, Wilhelmina en Andreas 
Vereijken en José Johannes en Ge-
rardus Bouwdewijns, overleden le-
den van de KBO: Alice Brinkman, 
Oda Geerts-van de Bersselaar, Jan 
van Helmond, mevr. van Lieshout-
Verkuijlen, Ad Habraken, Miep 
van den Donk-Verhoeven, Riek 
van de Ven-de Jong, om zegen 
over onze parochie.

Zondag 3 november
09.30 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. het Breugelse Kerkkoor, 
Kinderwoorddienst
intentie: Ad Versantvoort, Miny 
van de Ven-Winkelman, Nelly 
Vlemmix-Versantvoort, Han Ver-
hagen, Miet van Kemenade, Mies 
Merks-van de Rijt, Fred Hout-
schilt, uit dankbaarheid voor een 
gunstige uitslag, om zegen over 
onze parochie

Zaterdag 9 november
13.30 uur: Eucharistieviering ter 
gelegenheid van het 50-jarig hu-
welijksfeest van de familie 
Meulendijks-Verhagen.

18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 
94,4 MHz)
intentie: Frieda Beniers en Frans 
Renders, Mieke Swinkels-Rooij-
ackers, Lies van Wanrooij-Maas, 
Wim der Kinderen, om zegen over 
onze parochie

De Goede Herder

Zaterdag 2 november 19.00u. Eu-
charistie met parochieel koor.aller-
zielenviering.
Intenties: Theo Moeskops; Jos Ge-
vers.

H. Martinus Olland

Zaterdag 2 november 17.30u.
Eucharistie Allerzielen met kerk-
koor.

Intenties: Johan Schellekens; Frans 
van Esch; Thomas de Bie; overle-
den familie V.d. Berk; overleden 
ouders De Haas-van Oorschot; 
overleden ouders V.d.Wiel-Soete-
rings; Antoon Versantvoort; Frens 
v.d. Zanden; Martien Verhagen; 
Riek Kastelijn-van Eck; Mieke v.d. 
Meijden-Huyberts; Jan van Roos-
malen; Hanneke v.d. Heijden-
Donkers; Hanneke Hagelaars-v.d. 
Kerkhof; Jo Steenbakkers; An v.d. 
Heijden-Roovers; Riek Bijsterveld; 
Jan Hubers; Martha van Abeelen-
Bekkers.

Martinuskerk

Vrijdag Allerheiligen 19.00u. 
Eucharistie met koor uit Boskant 
en Nijnsel.
Intentie: Harold Sanders
Zaterdag Allerzielen 17.00u. 

Eucharistie met het Martinuskoor.
Intentie: Overl. ouders van de 
Kamp- Wevers en overl. fam. 
leden.

Zondag 3 november 9.30 uur: 
Eucharistie met het Odakoor.
Intenties: Jan en Stina van 
Nostrum-Cooijmans, Adrianus 
van der Maat, Cornelus en Adri-
ana van Rooij-Verhoeven en 
Maria, Johannes en Wilhelmina 
van Rooij, Martinus en Adriana 
Klerkx-van Liempd, Overl. ouders 
Ploegmakers-van Rooij en Leo, 
Jan van de Ven, Jan en Hanneke 
Kanters en overl. fam. Prinsen-
Albrecht,  Agnes en Leon 
Verwilghen-van der Wielen, Leo-
nie van der Poel-Peeters, Johanna 
en Harrie van Os-Vervoort, Ma-
rie Louise Timmermans-van de 
Pas, Gerard Voets, Theo en Jaan 
Ketelaars-van Kaathoven, Piet 
Verhagen, Janus van Roosma-
len, Ton van Boxtel, Annie en Sjef 
Essens-van de Wetering, Antoon 
en Marietje Hendriks-van Gestel, 
José Hulsen-Saris, Cees en Toos 
Timmermans-van den Broek, Kees 
en Twan Habraken, Overl. ouders 
Lathouwers-Foolen, Overl. fam. 
Welte-Majoor, Antoon en Nelly 
Adams-Seijkens en zoon Willy, 
Anneke Raaijmakers- 
Donkers, Adrianus van Oss en 
dochter Antoinet, Overl. ouders 
van de Burgt-de Haan, Overl. ou-
ders Jan en Lena van Rooij- 
Rovers, Tonnie Lathouwers-
Willems. Grard Jansen.
 
Maandag 9.00u. Eucharistie.
Dinsdag 9.00u. Eucharistie.
Woensdag  9.00u. Eucharistie. 
Donderdag 9.00u. Eucharistie.

Vrijdag 9.00u. Eucharistie. 

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

Protestantse Kerk Knoptoren
 
Zondag 3 november, 
Dienst in Son, 10.00 uur, Predi-
kant Ds. Bas Stigter, Gedenken 
overledenen, m.m.v. cantorij.

Sint Antonius Nijnsel

Zondag 3 nov. 11.00u.  
Allerzielenviering met dameskoor.
Intenties: 
Alle overledene van afgelopen 
jaar, Jans v.d. Meerakker, Josephus 
en Johanna van Esch- Verhagen, 
Harrie en Coen. Ties en Anna 
Aarts- v.d. Heijden, Doortje Aarts, 
Theo Vos, Antje en Willem v.d. 
Sande- van Erp, Toos Verkampen- 
de Wit, Toon en Bertha van Erp- 
Kemps en zoon Leo, Overl. ou-
ders Verstraten- van Kronenburg, 
Mieke en Has van Hoof- v.d. Burgt 
en zoon Theo, Wim Lathouwers, 
Fam. Hulsen- Mutsaers, Annieke 
Vos, Theo en Tonny van 
Kaathoven- van Erp.    

Sint Petrus’  Banden-kerk, Son

Zaterdag 2 november, Allerzielen
18.30 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. het Sons Gregoriaans koor
(via de analoge UPC kabel FM 
94.4 MHz) Wij gedenken allen 
die gestorven zijn, in het bijzonder 
degenen die in het afgelopen jaar 
zijn overleden.

Zondag 3 november
09.30 uur: Kleuter- en peutervie-
ring: thema: Allerzielen en Aller-
heiligen
11.00 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. het Sons Parochiekoor
intenties: Alda en Piet Rooijakkers-
van Valenberg, Ties en Anneke van 
der Heijden-van de Zanden, Corrie 
en Leo van de Ven-van den Hurk, 
Pim Prinsen, Theo van Lieshout.
13.30 uur: Doop Lis Groenen

Maandag 4 november
14.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Sons Gregoriaans koor intentie: 
overleden leden van KBO Son
19.30 uur: Eucharistieviering
Woensdag 6 november
19.30 uur: Eucharistieviering

Odendael

Dinsdag 29 okt. 19.00 uur:
Rozenhoedje bidden in de stilte-
ruimte.
Vrijdag 1 nov: 
Geen eucharistieviering. 
Zondag 3 okt 10.00u:
Allerzielen en Allerheiligen.
Eucharistieviering met Odendael 
koor.
Intentie: 
Martien en Linda van der Wijst, 
fam. van der Wijst, fam. Brouwers 
en Johan van Schijndel

Parochie H. Rita Boskant

Zaterdag 2 november is er geen 
viering. Zondag 3 november 15.00 
uur is er een Allerzielenviering. 
Herdenking van alle overledenen 
van het afgelopen jaar.
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Uw Huidprobleem opgelost door 
Huidpraktijk Sint-Oedenrode

Huidproblemen zijn heel vervelend. 
Niemand is er blij mee. Het is ont-
sierend en soms zelfs sociaal belas-
tend. In de meeste gevallen is daar 
gelukkig iets aan te doen. Linda van 
den Berg uit Sint-Oedenrode kan u 
daar bij helpen. Ze is eigenaresse 
van Huidpraktijk Sint-Oedenrode 
en specialist op het gebied van 
huidproblemen.

De afgelopen zeven jaar runde Linda 
haar salon onder de naam First You, 
nu heeft ze zich gespecialiseerd in 
huidverbetering en gaat de salon 
verder onder de naam Huidpraktijk 
Sint-Oedenrode.  “De huid heeft me 
altijd al geïnteresseerd”, zegt Linda. 
“Ik ben me er extra in gaan verdie-
pen en heb diverse cursussen en 
specialisaties gevolgd om huidpro-
blemen optimaal te bestrijden met 
natuurlijk de juiste producten. Als 
huidproblemen zijn opgelost geeft 
het mensen weer zelfvertrouwen 
en voelen ze zich een stuk pretti-
ger. Die dankbaarheid, daar doe ik 
het voor.” Om het beste resultaat te 

halen moet je ook de beste produc-
ten in huis hebben. Dat heeft Linda. 
De huidspecialist werkt met Medik8, 
specialist op het gebied van huidver-
betering. 

Linda: “Door middel van een intake-
gesprek en goede huidanalyse breng 
ik uw huidprobleem in kaart en be-
kijken we de mogelijkheden van 
aanpak. Hierbij wordt gekeken naar 
uw wensen en de mogelijkheden en 
op deze manier maak ik de juiste 
analyse, zodat ik weet welke behan-
deling bij u het beste resultaat zal 
geven.” Huidpraktijk Sint-Oedenro-
de kan de volgende huidproblemen 
behandelen: - Huidveroudering - 
Pigment problemen - Steelwratjes/
Bloedblaasjes - Couperose - Litte-
kenbehandeling - Overbeharing  en 
Acne. De behandelingen die hier-
voor ingezet worden zijn: - Micro-
Dermabrasie - Chemische peeling 
- Derma-roller - Elektrisch ontharen 
- Coaguleren en Acne behandeling. 
Acne behandelingen en elektrisch 
ontharen worden veelal vergoed 

door de ziektekostenverzekering. 
Bekijk hiervoor uw polis. Natuurlijk 
kunt u in de praktijk ook nog terecht 
voor de standaard behandelingen 
zoals een ontspannende gezichtsbe-
handeling of bijvoorbeeld het epile-
ren van uw wenkbrauwen.  

“Huidproblemen zijn serieuze pro-
blemen”, vervolgt de specialist. 
Mensen schamen zich er voor. Ge-
lukkig kunnen we die problemen op 
een professionele manier bestrijden. 
Dankzij mijn behandelingen gaan 
mensen weer zelfverzekerd de straat 
op, dat vind ik belangrijk.”  Maak 
geheel vrijblijvend een afspraak voor 
een gratis intakegesprek.  In novem-
ber en december 15% korting op 
alle Medik8 gezichtsbehandelingen.

Huidpraktijk Sint-Oedenrode, 
Irisstraat 3, 
0413-470610, 
info@de-huidpraktijk.nl,
www.de-huidpraktijk.nl 
volg op Facebook: 
Huidpraktijk Sint-Oedenrode   

advertorial

Najaarsconcert Nos Jungit Apollo en Fanfare Sint Cecilia

Fanfare Nos Jungit Apollo (NJA) 
en fanfare Sint Cecilia uit Zijtaart 
verzorgden zondagmiddag 27 ok-
tober hun  najaarsconcert in het 
cultureel educatief centrum Mari-
endael. 

Een jaar geleden was NJA op be-
zoek in Zijtaart en toen werd er 
afgesproken dat deze uitwisseling 
een vervolg zou krijgen in Sint-Oe-
denrode, zodat ook Rooise muzie-
kliefhebbers  de kans krijgen deze 
twee fanfares te beluisteren. 

De muzikanten hadden voor dit 
concert een nieuw repertoire inge-
studeerd

Het waren werken, die al eens 
gespeeld waren, maar voor de 
meeste jonge muzikanten was het 
de eerste keer dat zij deze muziek 
ten uitvoer brachten. Voor de pau-
ze speelde het NJA, onder leiding 
van Carlo Balemans, de volgende 
werken; ‘The phantom of the ope-
ra’ – Andrew Loyd Webber in een 
arrangement van Johan de Meij, 
‘Blue rondo a la turk’ – Dave Bru-
beck, en ‘Tintagel Castle’ van Leon 
Vliex.

Na de pauze nam fanfare Sint-
Cecilia, onder leiding van Albert-
John Vervorst, het stokje over. Zij 
speelden het programma dat zij 

begin november ook uit zullen 
voeren op het Jumbo Muziekfes-
tival. De muzikanten brachten de 
volgende muziekstukken: ‘Fest-
musik der stadt Wien’ - R. Strauss, 
Arr. J. Stoffels, ‘The Saba adven-
ture’ - Joop van Dijk, ‘In a Cause 
Called Glorious’- Stephen Melillo, 
Arr. Harrie Janssen en ‘Land of Le-
gends’ - Andreas L. Schulte. 

Het was een mooie muzikale mid-
dag geworden, met een goed ver-
zorgd, uiteenlopend repertoire.  
Ine Gevers (NJA) en Bjorn vd Heij-
den (Cecilia), praatten de verschil-
lende muzieknummers  aan elkaar.

Schilderen is een avontuur voor 
Wil Agema

Zondagavond vond onder veel be-
langstelling de opening plaats van 
de tentoonstelling van de Rooise 
kunstenares Wil Agema. Dat ge-
beurde met een korte fraaie do-
cumentaire over Agema, gemaakt 
door het RKK, prachtige muziek 
van Brahms en Moesorgski en een 
mooie toespraak van zoon Tjeert.

Voor Wil Agema is schilderen een 
avontuur, een constante ontdek-
kingsreis. Inspiratie voor haar 
werken haalt zij uit de Neder-
landse - maar ook uit buitenlandse 
-  landschappen en de wereld van 
de mythologie en muziek. 
Als kind kreeg zij een schilderkist 
cadeau en daar maakte zij dan ook 
gretig gebruik van. In de jaren ‘80 
volgde ze les bij Pieter Brueghel 
en in 2005 ging Agema naar de 
Academie voor Schone Kunsten te 
Arendonk. Waar zij met een on-
derscheiding in haar specialisatie 

‘schilderen’ afstudeerde.
In haar werk laat Wil Agema zich 
leiden door herinneringen en intu-
itie. Aan de basis van de schilde-
rijen staan studies naar de natuur, 
maar het uiteindelijke beeld trans-
formeert zich toch altijd weer tot 
iets geheel eigens. Haar werk is 
abstract maar kent soms figuratie-
ve elementen die de beschouwer 
houvast bieden. De kleurcompo-
sities in de schilderijen ogen har-
monieus. En hoewel de contrasten 
soms groot zijn, vormen de wer-
ken een eenheid en zijn ze subtiel. 
De schilderijen bezitten een fasci-
nerende, haast mysterieuze lading 
die zich heeft ontdaan van de be-
redeneerde werkelijkheid.
Op deze expositie, georganiseerd 
door het Roois Kultuur Kontakt, 
zijn veel van haar werken te zien. 
Openingstijden volgens de ope-
ningsuren van Mariëndael.

Literair concert Sanne Terlouw

Sanne Terlouw (1959) publiciste en 
schrijfster, zal op zondag 3 novem-
ber in de Knoptoren vertellen over 
haar roman “Rozeneiland”. Het Ori-
on Ensemble ondersteunt haar daar-
bij met muziek.

Een indrukwekkend epos over de 
veelbewogen geschiedenis van de jo-
den van het Grieks eiland Rhodos. De 
hoofdpersonen vluchtten in 1492 uit 
Toledo voor de inquisitie naar Algiers. 
Uiteindelijk strandt de zoon op Rho-
dos waar een joodse enclave groeit 

en bloeit. Een magistrale voorstelling 
over de joodse familie Amram. Met 
het Orion ensemble bewerkte Sanne 
Terlouw haar succesvolle roman tot 
een literair concert.
Het Orion Ensemble, in 2008 finalist 
en prijs winnaar van het eerste Je-
wish Muziekfestival, speelt joodse en 
Spaans georiënteerde muziek en een 
aantal Sefardische liedjes. De harts-
tochtelijke en meeslepende muziek 
versterken de emoties bij deze fasci-
nerende familiegeschiedenis.
Het Orion Ensemble bestaat uit:  
Leonard Leutscher piano, Pauline 
Terlouw, viool en Carla Schrijner, 
cello. Dit belooft dus een interessante 
en veelzijdige avond te worden. Dit 
literaire concert wordt georganiseerd 
door Bibliotheek de Meierij, Boek-
handel ‘t Paperas en het Roois Kul-
tuur Kontakt.
De toegangsprijs is € 12,50. incl. 
een consumptie.  Bibliotheekleden 
krijgen een korting bij aankoop van 
een kaartje bij de Bibliotheek. Kaart-
verkoop bij boekhandel ‘t Paperas, 
de Bibliotheek en de ingang van de 
Knoptoren.

Herfstfoto van de week

Stuur uw mooiste herfstfoto en zie hem volgende week terug in de 
krant. redactie@demooirooikrant.nl 

Foto: Henny van Schijndel
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Zondag 3 november: lekker wandelen in De Geelders

Op zondag 3 november kunt u 
onder begeleiding van IVN gidsen 
wandelen in het prachtige natuur-
gebied de Geelders. Het gebied 
De Geelders bestond vroeger 
hoofdzakelijk uit broekbossen. 

Dit is een prachtig gevarieerd type 
bos dat voornamelijk voorkomt 
op lage drassige gronden. Vanuit 
de dorpen in de omgeving is het 
omliggende land pas na de 11e 
eeuw ontgonnen. In de 15e eeuw 
vestigden de Kartuizers zich in 
deze omgeving. Zij hadden veel 
eigendommen in dit gebied. In 
de 17e eeuw zijn de brede dreven 
aangelegd om het hakhout beter 
te kunnen afvoeren.

De Geelders is een zeer interes-
sant gebied met verschillende ve-
getaties, waardoor er ongeveer 50 
soorten broedvogels voorkomen. 

De zeldzame hazelworm en de 
levendbarende hagedissen kun je 
hier ook tegenkomen. Een regel-
matig geziene bewoner is het ree, 
hoeveel kun je er vinden in de on-
derstaande foto? 

De wandeling start om 09.00 uur bij 
café Het Groene Woud, Kasteren-
sestraat 23 in Liempde, en zal onge-
veer 2 uur duren. Het is een nat ge-
bied, dus laarzen zijn aan te bevelen.
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met : H.Steenbakkers 
IVN Rooi tel.; 0413-473694 of 
kijk voor de laatste informatie op 
www.ivnrooi.nl.

Rooi bij nacht

Nieuwsgierige leden van het IVN klommen met enkele belangstellenden afgelopen zaterdagavond de Knopto-
ren in om Sint-Oedenrode van boven te kijken. Er werd gepraat over het uitzicht, maar ook over nachtvlinders 
en vleermuizen. Het weer was redelijk helder, dus het uitzicht meer dan prima. Zo kon men ook duidelijk zien 
hoe Rooi er ’s nachts verlicht uit ziet. 

foto: Thomas van Engelen

* m.u.v geneesmiddelen, 
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Rooise Dommelklanken zoekt muzikale leiding
Smartlappenkoor de “Rooise Dom-
melklanken” uit Sint Oedenrode 
is op zoek naar nieuwe muzikale 
begeleiding nu het op dit moment 
geen accordeonist meer heeft. 

Het koor is op zoek naar een 
nieuwe accordeonist en eventueel 
meerdere, enthousiaste muzikan-
ten die het ensemble willen be-
geleiden. Ben je geïnteresseerd? 

Neem dan contact op met: Email; 
rooisedommelklanken@kpnmail.nl. 
Contactpersoon: Geer Bakker tel: 
0413-473999. Site: 
www.rooisedommelklanken.nl

ALLERHEILIGEN
1 november

ALLERZIELEN
2 november

Boskantseweg 59 - 5492BV Sint-Oedenrode
0413 472 562 - www.tuincentrumbrekelmans.nl

Cursus zelfverdediging 
voor vrouwen

Vanaf 7 november 
in het Damiaancentrum

Schijndelseweg 46
Sint-Oedenrode

Van 19.30 uur tot 20.30 uur

Aanmelden kan via: www.puntweerbaarheid.com 
of rob@puntweerbaarheid.com

Gebruik de Layar 
App, scan de 

pagina en bekijk 
de promotiefilm

Allemaal aan het ontbijt!

Het Nationaal Schoolontbijt viert 11e editie op basisscholen 
Een goed ontbijt is broodnodig, ze-
ker voor kinderen. Om dat te onder-
strepen is er jaarlijks Het Nationaal 
Schoolontbijt. Dit jaar gaan ruim 
400.000 kinderen op zo’n 2.000 
basisscholen samen ontbijten. De 
bakker of supermarkt uit de buurt 
van de scholen zorgt voor het verse 
brood, het beleg en wat te drinken. 
Bij deze 11e editie van Het Natio-
naal Schoolontbijt, van 4 tot en met 
8 november, gebeurt er nog meer 
bijzonders: kinderen gaan met hun 
burgemeester ontbijten, er is een 
ontbijtkrant, een ontbijtconcert, een 
Binnenhofontbijt, ontbijtnieuws op 
TV en een wedstrijd met een ont-
bijtje bij de gorilla’s als hoofdprijs. 
War Child en Bake for Life zijn dit 
jaar de goede doelen.

Goed volgens het Voedingscentrum
Het Nationaal Schoolontbijt is meer 
dan een leuk ontbijtfeest. Het is ook 
leerzaam: met speciaal lesmateriaal 
ontdekken de kinderen waarom een 
goed ontbijt zo belangrijk is. Ont-
bijten helpt de darmen op gang, 
voorkomt concentratieproblemen 
en vermindert het risico op overge-
wicht. Om die reden heeft Het Nati-

onaal Schoolontbijt de steun van het 
Voedingscentrum en de Maag Lever 
Darm Stichting. Het Voedingscen-
trum heeft ook de samenstelling van 
het ontbijtpakket goedgekeurd, om-
dat het bestaat uit een goede balans 
tussen voorkeurs-, middenweg- en 
uitzonderingsproducten.

Burgemeestersontbijt
Naast het gezamenlijk ontbijt op de 
scholen in het hele land ontvangen 
meer dan 200 burgemeesters een 
schoolklas uit hun gemeente op het 
stadhuis. Daar eten ze samen een 
ontbijt. De burgemeesters betalen 
voor hun ontbijtje met een donatie 
aan War Child, dat dit jaar naast 
Bake For Life het goede doel is van 
Het Nationaal Schoolontbijt. Beide 
goede doelen ontvangen ook een 
donatie die bijeen wordt gebracht 
door de 2.000 scholen die deelne-
men aan Het Nationaal Schoolont-
bijt: zij dragen symbolisch een euro-
kwartje per ontbijtje af. 

Ontbijtkrant voor kinderen en ou-
ders
Voorafgaand aan de ontbijtweek 
brengt Het Nationaal Schoolontbijt 

een speciale ontbijtkrant uit met een 
katern voor kinderen én voor hun 
ouders. In de krant staan onder meer 
weetjes, recepten, spelletjes, strips, 
puzzels en een interview met Mar-
co Borsato, ambassadeur van War 
Child. Kinderen krijgen deze krant 
op de deelnemende scholen om mee 
naar huis te nemen. De krant is ook 
te vinden bij deelnemende bakkers, 
deelnemende supermarkten en on-
line: www.ontbijtkrant.nl. 

Win een gorilla-ontbijt!
Durf jij met je hele gezin bij de go-
rilla’s te ontbijten? Zo’n avontuurlijk 
ontbijt in Ouwehands Dierenpark 
kun je namelijk winnen met een 
wedstrijd op Facebook en Hyves. 
Als je een foto uploadt van je ont-
bijtende lievelingsdier, maak je kans 
op een ontbijtje bij de gorilla’s en op 
toegangskaarten voor Ouwehands 
Dierenpark. Meedoen kan op www.
facebook.com/schoolontbijt en op 
brody.hyves.nl. Wil je meer weten 
over het Nationaal Schoolontbijt? 
Kijk dan op www.schoolontbijt.nl!
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Mooi in de regio
Basisschool ontvangt cheque van 
Coop Tax

Afgelopen week is door basisschool  
de Oversteek in Liempde een che-
que t.w.v. € 451,- in ontvangst ge-
nomen. De schooldirecteur en een 
aantal leerlingen waren erg blij met 
het geld. Spontaan ontstond er op 
school een actie door de leerlin-
gen om er gezamenlijk er over na 

te denken hoe dit mooie bedrag 
besteed kan worden. De Doekoe-
actie was erg succesvol en was op-
gezet door Coop Tax om gezond te 
leven te stimuleren.  Daarom kon-
den alle consumenten bij aankoop 
van een zuivelproduct muntjes 
sparen voor de Oversteek.

10 november vanaf 20.00 uur in zaal De Toren in Dinther

Brabantse avond “Op z’n Dinthers”

Drie belangrijke Dintherse (dia-
lect)groepen verzorgen een prach-
tige Brabantse avond op zondag 
10 november. Trio Henk Habra-
ken, De die en ik en Cohda-KREK 
sloegen de handen ineen om te 
laten zien, dat Dinther op het ge-
bied van het Brabants lied (en de 
kleinkunst) een duchtig dialect-

woordje meespreekt. Een avond 
voor iedereen, die van vrolijkheid 
en het Brabantse lied houdt. En-
tree: € 7,00. Kaartjes bij Paper-
point in Dinther of aan de zaal.

Trio Henk Habraken (met René 
Habraken en Rico van Hooren) 
behoeft in Dinther en omstreken 

weinig toelichting: iedereen kent 
Henk en zijn talloze liedjes, waar-
mee hij allerlei actualiteiten en si-
tuaties van humoristisch commen-
taar voorziet. Met zijn trio brengt 
hij ook meer algemene liedjes, 
waarin de lach altijd een belang-
rijke rol speelt.

De die en ik heeft als spil Gerdie 
van den Heuvel. De heerlijke con-
ferences van haar typetjes zijn 
‘wereldberoemd’ in de Meijerij en 
samen met haar muzikanten Bert 
van Dinther, Frank Glaudemans en 
Wilhelm van de Wijgert brengt zij 
ook prachtige  liedjes. 

Cohda-KREK  heeft als handels-
merk de gezelligheid. Omdat naast 
Hans Lakwijk, die de vele, zeer ge-
varieerde liedjes schrijft, ook zijn 
dochters Ruth van der Pol en Ma-
rieke Lakwijk deel uitmaken van 
deze groep, is het Dinther-gehalte 
toch erg hoog. Ellen van der Ven, 
Roan Raymakers en componist/
muzikant Sjef van Rooij complete-
ren Cohda-KREK.

Nieuwe Prins Liempde bekend
Op vrijdag 25 oktober is in Ploegers-
residentie De Punder in Liempde de 
nieuwe Prins van Ploegersland ge-
installeerd. Prins Willem Oranje zal 
samen met zijn Adjudant François de 
scepter over Ploegersland zwaaien in 
het seizoen 2013-2014. Z. D. H. Prins 
Willem Oranje heet in het dagelijkse 
leven Wim Jennissen. Zijn adjudant is 
François Legius.

Wim Jennissen is 49 jaar en getrouwd 
met Tamara en samen zijn ze de trotse 
ouders van Lars (12) en Lieke (10). 
Ze wonen aan de Meulekensweg In 
Liempde. In het dagelijkse leven is 
Wim melkveehouder en daarnaast is 
hij bekend van de verbouw van spelt 
voor onder meer Het Groene Woud 
Speltbier, Speltbrood en andere spelt-
producten. Hij is een zoon van Balt en 
Ali Jennissen. Wim Jennissen: “Toen ik 
geboren was, ging mijn vader Balt ‘s 
morgens langs bij de smid Toon Saris. 
Hij zei: We hebben er een zoon bijge-
kregen, hij heet Willem en hij is van 
oranje. Daarom heb ik gekozen voor 
Prins Willem Oranje als mijn Prinsen-
naam.”

Adjudant van Prins Willem Oranje is 
François Legius. Ook hij is er één uit 
een feestelijke familie. François is ge-
trouwd met Ingrid en zij zijn de trotse 
ouders van Quint (12) en Valerie (10). 
In het seizoen 1997-1998 was Fran-
çois Legius zelf Prins van Ploegersland.

Samen Jeugdprins en Prins
Wim: “Ik heb vorig jaar al van dichtbij 
mogen ervaren hoe het is om prins te 
zijn in Ploegersland. Onze zoon Lars 
mocht toen als Jeugdprins Larske de 
scepter zwaaien. Stiekem was ik er 
wel jaloers op! Maar toen ik gevraagd 
werd, kwam dat als donderslag bij 
heldere hemel en trok ik even goed 
wit weg.” Tot aan de installatie van 
de nieuwe Jeugdprins(es) op 24 no-
vember a.s. vormen vader en zoon 
Jennissen samen het Prinsenpaar van 
Ploegersland.

D’n Aor(d)
“Met de spreuk: ‘As ge d’n aor(d) mar 
het!’ willen we zeggen dat wij ons heel 
erg thuis voelen in ons Ploegersland”, 
aldus de nieuwbakken Prins. “Net als 
veel Ploegers en Ploegerinnen dat 

ook doen. Jong en oud komt graag in 
Ploegersland, ook buiten de carnaval 
om. Kijk maar naar vroeger Van Kaat-
hoven en tegenwoordig de kermis. 
‘As ge d’n aor(d) het’ dan kun je jezelf 
zijn en helemaal los gaan. Wij hebben 
er zin in, zet oe eige mar schrap!“

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 28 t/m zondag 3 novemberber 2013. week 44

Tax  Liempde 
Nieuwstraat 59

8902,99

MANDARIJNEN
Coop
mandarijnen
net 1 kilo
elders 2.99

- gerijpt onder de Spaanse zon
- lekker zoet en sappig

besteding van €15,- 
is excl. krat bavaria

Iedere zondag bij besteding 
van €15,- krat Bavaria 
24 stuks van 10.98

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 

7.49
10.98

Die dikke van Petazzie : Ontgrendeld! 

Oudejaarsconference in Biobest Theater
Jarenlang maakte hij onderdeel uit 
van de beroemde cabaret/muziek-
groep PETAZZIE. Hij was de aanjager 
achter de vleugel, muzikaal en hu-
moristisch zoals de hele groep. Het 
begon met ‘Petazzie mi Skruwsaws’ 
maar nu gaat die ‘dikke’ solo. Marcel 
Stevens is ‘die dikke van Petazzie’. 
In aanloop naar zijn nieuwe thea-
tershow “ Ontgrendeld” , waarin 
Marcel achterom kijkt naar 2013, be-

zoekt hij op 12 november as. het Bio-
best Theater voor een heuse try-out. 
Vanaf 20.13 uur precies wordt door 
hem het afgelopen jaar in een rap 
tempo beschouwd, bespot, gefileerd, 
bezongen en bejubeld. Na afloop is 
er een gezellige Meet & Greet borrel.
Kaarten a € 15 p.p. zijn te reserveren 
op www.biobest-theater.nl of af te 
halen aan de kassa (tijdens openstel-
lingsuren) van het theater.

advertorial

advertorialHalloween in BestZOO
BestZOO is op donderdag 31 oktober 
t/m zaterdag 2 november speciaal  
’s avonds geopend voor Halloween! 
Wat is er nou spannender dan om  
’s avonds door een dierentuin te kun-
nen lopen? Waar links en rechts van 
je schimmen van gevaarlijke dieren 
voorbij komen! Of wanneer je een uil 
hoort roepen! Er is een speciale ten-
toonstelling met spinnen, schorpioe-
nen en slangen, waarbij kinderen ook 
een slang of spin vast kunnen hou-
den! En met als hoofdgast, een slang 
met twee koppen!!

Halloween meets GLOW in Best-
ZOO
Het hele park zal zijn versierd met 
spannende licht effecten in en rond-
om de dierverblijven, zodat de die-
ren ook ’s avonds te zien zijn. Door 
heel het park zullen vuurkorven en 
pompoenen staan die verlicht zijn. 
Voor de echte durfals staan er in-

secten en een heksendrank op het 
menu! Kinderen die het mooist ver-
kleed komen, of de mooiste ver-
sierde pompoen meenemen, maken 
kans op een middagje mee helpen 
in de dierverzorging! Het park is die 
dagen geopend tot 21.00 uur. De 
entreeprijs vanaf 17.00 u is 5 euro 
p.p. Kom je ook? Als je durft!!

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

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



Woensdag 30 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 

MooiRooikrantDe 27

www.gemeentebest.nl/nieuwbouw

Wilt u ook wonen in een bijzonder dorp? Best biedt u die kans. 
In de nieuwe wijken Dijkstraten, Steegsche Velden en Schutboom 
staat de kwaliteit van het woongenot centraal. Door de grote 
variatie aan woningen is er voor ieder wat wils.

Best biedt het beste van twee werelden. Dorps wonen met veel voorzieningen, maar 
ook dicht bij de stad én de rust van de natuur. Door de ligging tussen de snelwegen 
A2 en A58 zijn de grote steden zoals Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg gemakkelijk 
bereikbaar. Een ondergronds treinstation zorgt ervoor dat u ook via het spoor snel 
uw bestemming bereikt. Of u kunt letterlijk uitvliegen vanaf Eindhoven Airport. 

Best is van alle gemakken voorzien: diverse basisscholen, een middelbare school, 
een gevarieerd winkelaanbod, musea, een bibliotheek, een bioscoop, uitgebreide 
sportvoorzieningen en vele recreatiemogelijkheden. En binnen vijftien wandel- of 
 etsminuten kunt u genieten van de prachtige Brabantse bossen, heiden of weilanden. 
Bijzonder is dat Best een toegangspoort is tot het unieke Nationaal Landschap Het 
Groene Woud en deel uitmaakt van de Brainport regio, het hightech hart van Brabant.

Best is een dorp gebleven, maar wel met stadse elementen en voorzieningen. 
Juist dat maakt wonen in Best bijzonder.

Kerst- en 
cadeaupakketten

Met streek 
eigen producten,

zelf samen te stellen.

nu verse 
rode bessen

uit diepvries
frambozen

blauwebessen
asperges

openingstijden zie
www.vanhoofzachtfruit.nl

Roest 2a, 
5491 XX Sint-Oedenrode
Telefoon: 0413-473608

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Onze dank is groot, trouwe klant

80 Jaar Profile ‘de Concurrent’

Dit jaar is het 80 jaar geleden 
dat Hanneske en Marietje Sche-
pers in Lieshout een ruilhandel in 
goederen begonnen. Het was van 
hun vier kinderen, zoon Harry die 
samen met echtgenote Mia, de 
zaak wist te laten uitgroeien tot 
een bloeiende fietsenwinkel die 
daarnaast jarenlang in de wijde 
omgeving bekend stond als dé 
plek waar werkelijk alles te krij-
gen was. Voor alles kon je terecht, 
van huishoudelijke artikelen tot ij-
zerwaren en gereedschappen. ‘De 

Concurrent´ groeide uit tot een 
bloeiende onderneming.  

Nu, 80 jaar later,  staat  ‘De Con-
current’ , dankzij u, trouwe klant, 
vooral bekend als de ruim gesor-
teerde fietsenwinkel  waar kwali-
teit en service hoog in het vaandel 
staan.  ‘’De Concurrent’’ voert vele 
merken en soorten rijwielen met het 
bijbehorende  assortiment accessoi-
res. De grootste kracht van deze 
jubilaris is echter misschien nog wel 
de hoogstaande service, het is niet 

voor niets dat het klantenbestand 
ver buiten de Laarbeekse grenzen 
gaat! Nergens wordt zo meege-
dacht met uw speciale wensen. Een 
fiets huren? Geen probleem. Geen 
mogelijkheid om zelf langs te ko-
men? De haal- en brengservice is er 
niet voor niets! En dankzij de aan-
sluiting bij Profile,  de Nederlandse 
specialist op fietsgebied, bent u er 
altijd van verzekerd dat eigentijdse 
ontwikkelingen niet aan ‘’De Con-
current’’ voorbij gaan.
En of u nu een nieuwe fiets koopt 

of een tweedehands exemplaar, 
u mocht en mag altijd op de be-
trouwbare service rekenen! U als 
klant weet dat en daarom bent u 
ons trouw gebleven! Hiervoor wil-
len wij u graag danken en daarom 
nodigen wij u graag uit voor ons 
feestje ter gelegenheid van deze 
mooie mijlpaal!

U bent op 9 november vanaf 17.00 
uur van harte welkom in onze win-
kel!
Naast het uitbrengen van een toost 
op ons 80-jarig bestaan en gele-
genheid tot feliciteren, worden de 
prijswinnaars bekend gemaakt van 
de verschillende feestelijke acties 
die wij dit jaar gevoerd hebben. 
Vanzelfsprekend gaat deze viering 
vergezeld van een passend hapje en 
drankje! Geen tijd op 9 november? 
U bent te allen tijde van harte wel-
kom in onze winkel om ons brede 
aanbod fietsen te bekijken. Met de 
komende koude maanden weer in 
het verschiet; hebben wij weer een 
groot aanbod van winterartikelen:   
strooizout, maar ook de nieuwste 
schaatsen en moonboots staan al-
weer voor u klaar!

advertorial

Rijsingen nodigt Rooise verenigingen uit
Buurtschap Oud Rijsingen be-
staat volgend jaar 25 jaar. Om 
dit te vieren organiseert het een 
evenement waar niet alleen hun 
eigen buurtbewoners, maar ook 
alle Rooise mensen van kunnen 
gaan genieten. Hiervoor zal de 
Ollandseweg ter hoogte van het 
buurtschap omgetoverd worden 
tot een boulevard waar theater, 
spel en spektakel samensmelten 
tot één geweldig festijn. Dit zal 

gaan plaatsvinden op zondag 31 
augustus 2014.  

Als rode draad door deze dag loopt 
een spel waar alle bezoekers, van 
jong tot oud, aan deel kunnen ne-
men. Deze deelnemers maken aan 
het eind van de dag kans op een 
fantastische prijs. Buurtschap Oud 
Rijsingen wil de Rooise clubs en 
verenigingen ook een kans geven 
om zich op deze dag bij een breed 

publiek in de kijker te spelen. 
Zij nodigen u graag uit op een in-
formatiebijeenkomst op woens-
dag 6 november om 20.30 uur, op 
Rijsingen 15. Op deze avond willen 
ze een beeld schetsen wat ze op 31 
augustus 2014 willen gaan realise-
ren. Er is dan ruimschoots gelegen-
heid om vragen te stellen. Aanmel-
den voor deze avond kan via info@
buurtschapoudrijsingen.nl ( Max. 2 
personen per vereniging). 

Ze zijn ook op zoek naar Rooise 
artiesten die een creatieve bijdra-
ge willen leveren. Is dit mogelijk 
iets voor u? Ook dan bent u van 
harte welkom op de informatie-
bijeenkomst op 6 november. Graag 
vooraf aanmelden via info@buurt-
schapoudrijsingen.nl Meer infor-
matie zal binnenkort te vinden zijn 
op www.buurtschapoudrijsingen.nl 
Telefonisch contact: 
Theo Jansen tel. 06-38896151 
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Ford Fusion ( 2005-5d)
1.4i 16v, futura 59 kW
Transmissie: handmatig

Bouwjaar: 2006
Brandstof: benzine
Kleur: grijs

Autoservice Wehkamp.
Eerschotsestraat 74 5491AD Sint-Oedenrode

Van Dijk automobielen b.v. 

Hyundai I20 5 deurs, Happy Tuned. 

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

Neem contact op 
voor de voorwaarden

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

www.hyundaimvdbrand.nl

Kraaijvanger
Autobedrijf

Apk
accu’s

Airco service
banden
uitlaten

onderhoudsbeurten
 

Nieuwe carwash 
Volop winterbanden op voorraad

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

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

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6 5492 NK Nijnsel

Tel. 0413 - 490720 www.hyundaimvdbrand.nl

Audi A4 Avant 1.8
TFSI 160PK Pro Line
Transmissie: Automaat
Km. stand: 139.257 km

Bouwjaar: 2008
APK geldig t/m: 31-10-’14
Brandstof: Benzine

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

ERVAAR DE NIEUWE MAZDA3

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

Toyota Corolla Verso 
Dynamic 2.2 Diesel 
Km. stand: 160.109 km

Bouwjaar: 2009
Brandstof: Diesel
Verbruik: 15,6 km per liter

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

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

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

MINI Countryman 1.6 
Cooper Bns Line Nav Wired
Transmissie: Handmatig
Km. stand: 5.218 km

Bouwjaar: 2013
Brandstof: Benzine 
Kleur: Absolute Black

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

Daihatsu Sirion 
1.3-16v Sport 2
Km. stand: 58.601 km

Bouwjaar: 2009
APK geldig t/m 17-01-’15
Brandstof: Benzine

Opel GT 
42.864 mijlen
Bouwjaar: 1971

Compleet gerestaureerd, 
In zeer goede staat!!

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

Prijs: € 6.950

Prijs: € 11.950,- Prijs: € 7.950,-
Rijklaar!!

Prijs: € 12.950.-

Prijs: € 18.850

Voor al uw onderhoud
aan uw Peugeot!

Ook onderhoud
aan campers

Hyundai I30 1.6 GDI 
Business Ed.
Transmissie: Handmatig 
Km. stand: 4.890 km

APK: geldig t/m 07-02-’17
Fabrieksgarantie tot: 
12-02-2018

Volkswagen Touran
Km stand: 105.942 km

Bouwjaar: 2004

Prijs: € 21.500,- Prijs: € 9.495,-

Like onze facebook pagina: Kraaijvanger Auto’s

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

“Ouderwets Gastvrij” 

za 2 november 21.00 uur

Four Blues
jazz-blues kwartet

za 9 november 21.00 uur

A-Meezing2 
heerlijke meezing muziek 

vanaf de fifties

Een compleet avondje uit?

Eerst een hapje eten? Reserveren gewenst

Roemrijk Rooi Revue 
zes keer uitverkocht
Na het boek van Roemrijk Rooi 
en de dubbel CD Roemrijk Rooi, 
beiden in 2011, nu de Roemrijk 
Rooi Revue. Zes avonden Revue 
en totaal uitverkocht, dat is het 
resultaat van het harde werken 
van iedereen die er bij betrokken 
is en was, onder leiding van en 
op initiatief van Nico van de We-
tering. Ruim 1200 mensen gaan 
genieten van dit Rooise gebeu-
ren.

De avonden vinden plaats in Ma-
riendael en wel op 1, 2, 3,  8, 9 
en 10 november. Het hele pro-
ject  ‘Roemrijk Rooi’ is het derde 
en laatste onderdeel van de tri-
logie “Roemrijk Rooi”. De revue 
staat op zichzelf en heeft niets 
te maken met een revue die in 
Rooi een 50-tal jaren geleden 
opgevoerd werd. Het hele pro-
ject van Nico heeft in totaal zo’n 
3 á 4 jaar geduurd. Het mooiste 
is dat het hele project zichzelf be-
kostigd heeft. Een kleine donatie 
daargelaten, is het boek tot stand 
kunnen komen door voor- in-
schrijvingen. De CD is bekostigd 
middels de opbrengst van het 
boek. De opbrengst van de CD 

en de entreegelden zorgen er-
voor de dat Roemrijk Rooi revue 
bekostigd kan gaan worden.

Zowel de CD als het boek, waren 
een groot succes. De stichting is 
aan het overwegen of het boek, 
waar nog altijd vraag naar is, mis-
schien een 2e druk gaat beleven. 
CD’s zijn er nog enkele te koop: 
info bij Nico van de Wetering. 
Enkele jaren geleden zijn er 1000 
exemplaren van  de boeken ver-
kocht. Deze waren in een paar 
weken helemaal uitverkocht.

Om te kijken of er nog belang-
stelling voor is, kun je een mailtje 
sturen naar: 
nicovandewetering@kpnmail.nl.  
Dit is geen bestelling. Je kunt  
via dat mailtje  aangeven dat je 
van plan bent om eventueel het 
boek alsnog aan te schaffen. Bij  
voldoende belangstelling gaat de 
stichting pas  over tot actie. De 
stichting bestaat behalve Nico 
van de Wetering uit: Marieke 
Sweere, José van Boxmeer, Ton 
van Schaayk en Jan Swinkels.

Werken achter de schermen van de Rooise Revue
De komende twee 
weekenden vormt de 
Rooise Revue het sluit-
stuk van het project 

Roemrijk Rooi, dat zo'n vier jaar 
duurde. Het Rooise publiek kan 
dan in Mariëndael met  maar liefst 
zes voorstellingen genieten van 
de Rooise Revue. De oorspronke-
lijk geplande drie voorstellingen 
waren binnen de kortste keren 
uitverkocht. Dus hebben de orga-
nisatoren in allerijl nog een week-
end extra gepland.

De Rooise Revue is de afsluiting 
van het project Roemrijk Rooi. Dat 
begon alweer zo'n vier jaar gele-
den met het boek Roemrijk Rooi. 
In dat boek wordt teruggekeken 
op de dingen die Sint-Oedenro-
de tot Rooi maken. Na het boek 
kwam de CD met allemaal Rooise 
liedjes en nu dan als afsluiting de 
Rooise Revue.

Om alles tijdens de ongeveer twee 
uur durende voorstelling in goede 
banen te leiden zijn er ook men-
sen achter de schermen nodig. Jan 
Swinkels en Marij Vermeulen zijn 
twee van die mensen die achter de 
schermen de touwtjes in handen 
hebben. Jan is toneelmeester en 

Marij heeft de zorg voor het decor 
en de rekwisieten. 

Eigenlijk willen we nog niets ver-
tellen
Veel willen Swinkels en Vermeulen 
niet kwijt over het decor, maar dat 
het geweldig wordt daar is geen 
twijfel over. “Het wordt een plaat 
van veertien meter breed en vie-
renhalve meter hoog”, zegt Jan. 
Ondanks dat Jan en Marij eigen-
lijk niks willen verraden, kunnen 
ze hun trots over het project niet 
onder stoelen of banken steken. 
“Loop van de ene kant van Rooi 
naar de andere kant en dan weet 
je wel wat er op dat bord te zien 
is”, laat Jan nog een keer ontglip-
pen. Ook Marij licht een tipje van 
de sluier, “Sjef van Griensven heeft 
verschillende gebouwen uitgete-
kend, die hebben we op het grote 
bord overgenomen”.

Marij zorgt niet alleen voor het de-
cor, ook de rekwisieten verzorgt zij. 
“Ik probeer er in een gesprek met 

de schrijvers achter te komen wat 
voor karakter de persoon heeft. 
Bij dat karakter probeer ik dan de 
beste kleding te vinden, zodat de 
persoon het beste op het toneel 
komt te staan”.

De revue kan niet zonder bedrijfs-
leven
Ook het Rooise bedrijfsleven heeft 
een belangrijke bijdrage geleverd 
bij de totstandkoming van de 
Rooise Revue. “Waar we ook maar 
aankloppen, overal kunnen we re-
kenen op steun. Als we een vracht-
wagentje nodig hebben, dan is er 
dat”, zegt Jan. Marij vult aan, “het 
is Roois en het gaat over Rooi”. 

Ik kan nog jaren genieten
Marij en Jan genieten van het werk 
achter de schermen. Jan ziet zich-
zelf niet snel op het toneel staan. 
Marij heeft weleens een kleine rol 
gespeeld, maar achter de scher-
men voelen beiden zich op het 
best. “Ik kan nog jaren genieten 
van het succes”, zo sluit Jan af.

Pizzeria - Shoarma

AANBIEDING
Elke woensdag van 13.00-19.00 uur 
speciaal voor kinderen:
* kinder pizza + frisdrank € 5,00
* kinder menu + frisdrank € 5,00

Heuvel 4, 5492 AD Sint-Oedenrode Tel.: 0413-490598

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

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

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

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 
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Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

Rhode bereikt hoogste punt 
nieuwbouw kleedaccommodatie

voetbal

De vlaggen van Rhode en Bouw-
bedrijf van Stiphout wapperen in 
de vlaggenmasten grenzend aan 
de nieuwbouw van de kleedaccom-
modatie van Rhode. Acht nieuwe 
kleedlokalen, toiletgroepen, mas-
sageruimte, materialenruimtes en 
een ruimte voor de terreinverzorgers 
worden gerealiseerd in de 80 meter 
lange nieuwbouw. 

De ruwbouw is door Bouwbedrijf 
van Stiphout inmiddels opgeleverd 

en daarmee is het hoog-
ste punt bereikt. Volgens 
bouwtraditie kon daarom 
afgelopen donderdag de 
vlag gehesen worden en 
werd er samen met de 
betrokken bedrijven en 
vrijwilligers geproost op 
het mooie resultaat tot 
dusver. 

Volgens planning zal de 
nieuwbouw medio december in ge-
bruik genomen worden, aansluitend 
zullen de huidige kleedlokalen ge-
renoveerd worden waardoor Rhode 
uiteindelijk kan beschikken over der-
tien nieuwe kleedlokalen. De oude 
kleedaccommodatie dateerde al-
weer van 1989. Door een ledengroei 
tot ruim 850 leden waaronder ook 
steeds meer vrouwelijke leden was 
verdere uitbreiding van het aantal 
kleedlokalen ook noodzakelijk ge-
worden. 

Diverse Rooise bedrijven zijn betrok-
ken bij het project. Hoofdsponsor 
van de vereniging, Bouwbedrijf van 
Stiphout, heeft de ruwbouw gerea-
liseerd. Andere bedrijven die bij het 
project betrokken zijn: Bouwcoördi-
natie Albert van Stiphout, Van  
Gerwen Weg- en Waterbouw,  
Garant Dakbedekkingen, Grondbe-
drijf L. van Esch, Van der Vleuten 
Elektrotechniek, Installatiebedrijf L. 
van den Biggelaar, Jan Habraken 
Glas-  & Aluminium, Kombi Bouw-
materialen, Ton Kuijpers Betonborin-
gen, Van Engeland IJzerwaren, Hout-
bedrijf van Aarle, M. Latijnhouwers 
tegelwerken en Verhoeven Bouw-
voorbereiding. Het gehele project 
wordt in goede banen geleidt door 
de speciaal in het leven geroepen 
“bouwcommissie” bestaande uit  
Albert van Stiphout, Bart van 
Gerwen, Frans Valks en Robert 
Verhoeven

Papier wordt gemaakt van oudpapier en hout. Het Europese 
bosoppervlak is de afgelopen 50 jaar gegroeid met 30%*.

Mede door het duurzame bosbeheer van de papierindustrie. 
Voor iedere gebruikte boom worden er meer teruggeplant. 
Wist je dat daarnaast 84%** van het gebruikte papier en 
karton wordt ingezameld en hergebruikt? Ook deze krant is 
voedsel voor nieuw papier en karton. Lees dus met een 
gerust hart jouw favoriete kranten.

*  World Forest Resources 1953 en UN FAO Global Forest Resources 
Assessment 2010

**  Bron: Monitor Papier Recycling Nederland (www.prn.nl)

Ontdek hoe verrassend 
duurzaam papier en 
kranten zijn op:

  100% lokaal 
        30% meer bos

Papierenkarton.nl is een initiatief van de hele papier- en kartonketen. Op www.papierenkarton.nl 
word je 100% geïnformeerd over de bijzondere en duurzame eigenschappen van papier en karton.
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Ik moet op Facebook, dat wil zeggen, ik zit er al op. Moet oefenen want 
we willen met het bedrijf meer mensen bereiken en daarom heb ik een 
persoonlijke pagina aan laten maken waarmee ik wat kan experimenteren. 
Oh, ja, en opnieuw vrienden maken en dingen “leuk” leren vinden, met 
als klap op de vuurpijl het afzweren van mijn egocentrische en egoïstische 
levenshouding, want ik ga voortaan dingen “delen”, zaken die ik volgens 
Facebook-ingewijden allemaal verwaarloosd had.
Goed, je maakt wat vrienden, die vervolgens allemaal zelf weer andere 
vrienden hebben en daarin zit ‘m nou net de clou, dus laat de bagger 
maar binnenstromen. Met ontzetting zie ik na ’n paar dagen wat men 
allemaal door mijn virtuele brievenbus probeert te stouwen: lief bedoeld 
hoor, maar ik ontwaar berichten waar ik helemaal niks mee te maken heb, 
zoals de zondagslunch van een vriendin van een vriendin, maar die heeft 
dat dan gedeeld of “geliked” (dat verschil moet ik, dommerik, nog even 
leren, maar ik vrees dat ik ’t niet kan stoppen). Mijn neefje is tegenwoor-
dig ook een vriendje. Hij laat zien dat hij een foto leuk vindt, waarop een 
voor mij onbekende persoon, maar wel met name genoemd, wordt ver-
rast door een topless stripteasedanseres, waarschijnlijk ingehuurd tijdens 
een vrijgezellenfeest. Nou, dames en heren, in de periode dat ik meedeed 
aan vrijgezellenfeestjes –en die waren ook niet braaf- moest niemand het 
wagen om foto’s te maken. “No pictures” was de ongeschreven wet en als 
iemand dat toch on-kameraadschappelijk overwoog kreeg ie dat toestel er 
dwars van achteren ingewerkt, dat garandeer ik u. Nu heeft iedereen een 
camera bij zich in de vorm van zo’n vermaledijd mobieltje en dat leidt na-
tuurlijk tot verraderlijke situaties: blijken je facebookvrienden helemaal niet 
zo aardige vrienden en worden compromitterende foto’s binnen ’n paar 
tellen wereldwijd op het net gezet. Thanks a lot! Een bevriende slager doet 
aan twitter en heeft dat gekoppeld aan Facebook. “Niet zo slim”, vond 
mijn professionele mentor, zeker omdat je je cliëntèle (sorry, vrienden) op 
den duur kunt gaan vervelen. Zo geldt maar weer: schoenmaker hou je bij 
je leest, slager hou je bij je (overigens voortreffelijke) worst! Ik vermoed 
dat Facebook oorspronkelijk bedoeld is om interessante informatie met 
elkaar uit te wisselen en als een inktvlek te verspreiden. Ook een handige 
bijkomstigheid is de mogelijkheid om verloren contacten met vrienden van 
weleer te herstellen. Een vriendin die lange tijd op diverse posten in het 
buitenland heeft vertoefd gebruikt Faceboek op deze manier, en met suc-
ces. Het echte probleem met het wellicht grootste medium op aarde zijn 
de gebruikers zelf, daar ben ik nu al achter. Want hoeveel mensen zijn 
nou in staat om interessante informatie te verstrekken, in welke vorm dan 
ook? En wat ik in die paar weken ook nog steeds niet kan bevatten is de 
vraag waarom het merendeel van de huidige gebruikers niet informatie-
moe wordt. Want wat geef je nou toch om al die half mislukte foto’s van 
vriendjes van vriendjes en de absoluut onzinnige vind-ik-leukjes? (Ik ken 
een blondine die jaren heeft gedacht dat het “Feestboek” was) 
Weet u wat ik ga doen om mijn betoog kracht bij te zetten? Ik zet elke 
week (niet vaker) een instructiefilmpje over het slachten, plukken en 
schoonmaken van wild op mijn pagina, te beginnen met een mooi wild 
fazantje. In duidelijke stappen ziet u hoe ik in mijn Youp-van-het-Hek-
schuurtje een dode vogel al plukkend van z’n veren ontdoe, daarna met 
een gasbrander de haarveertjes wegschroei en tenslotte na een kleine inci-
sie bij de anus mijn vingers naar binnen laat glijden om alles wat binnen zit 
te verwijderen. Uit deze darmenbrei isoleer ik maag, lever en hartje (niet 
te versmaden) en ik laat u terloops ook nog zien hoe je de krop verwijdert. 
De week erna gaan we verder met broer konijn etc. Dat is nog eens nuttige 
informatie voor tijden van hongersnood of andere rampspoed. Volg mij!

Fazant met morieltjes (2 pers.)
1 mooi wild jong fazantje
1 handje gedroogd morieltjes, 2 glazen witte wijn, 1 borrelglas madeira
1/8 room, 25 gram koude roomboter, ½ wortel, 3 stengels bleekselderij, 1 ui
Week de morieltjes in een kopje heet water. Snijd de bouten van de fazant, 
peper en zout ze en braad op niet te hoog vuur in een klein pannetje rond-
om bruin. Voeg nu de grof gesneden ui, wortel en selderij toe en fruit even 
aan. Voeg 1 glas witte wijn toe en laat de alcohol even verdampen. Deksel 
er op en langzaam gaar stoven. Breng in een ander pannetje 1 glas wijn en 
de madeira aan de kook, voeg het weekvocht van de morieltjes door een 
fijne zeef toe en kook tot een kwart in. Voeg de room toe en kook tot de 
helft in, houd warm. Verwarm de oven voor op 160°C. Snijd de morieljes 
in ringetjes. Fileer de borsten van de fazant, peper en zout ze en braad 
rondom bruin. Plaats 10 minuten in de oven en laat ze daarna nog 10 
minuten rusten in ’n paar lagen folie. Breng de saus snel aan de kook, klop 
er met een staafmixer van het vuur af de koude boter door en voeg de 
morieltjes toe. Snijd de filets in plakken, schik er de bout naast en schenk 
er de saus over. Serveer met puree en langzaam gestoofde zuurkool. Dit is 
een koningsmaal. Hier drink je een voorname Bordeaux bij. 

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

Gesichtenbuch

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Inhoudelijk veranderde er niets 
aan het sportgala ten opzichte 
van vroeger, maar toch waren er 
verschillen met voorgaande ver-
sies. Zo veranderde de locatie, 
het sportgala was in 'De Beurs' 
in plaats van Mariëndael. René 
Dekkers, de wethouder van sport-
zaken sprak als voorzitter van de 
stichting sportgala en sponsoren 
deelden de titels uit. Net als an-
dere jaren werden de kampioenen 
gehuldigd. Ook was er een sport-
man, sportvrouw, sportploeg, vrij-

williger en natuurlijk een 
talent van het jaar. 

Als je prestatie maar 
eerlijk is
De organisatie had dit jaar 
Richard Bottram als gast-
spreker weten te strikken. 
Om geld in te zamelen 
voor de strijd tegen kan-
ker, liep Bottram enkele ja-
ren geleden, een jaar lang, 
elke dag een marathon. 
Althans dat was zijn plan, 
maar een Twentse hond, 
die hem in zijn been beet, 

zette een streep door de rekening. 
Dat wil niet zeggen dat Bottram 
er toen het bijltje bij neergooide, 
integendeel. Aanvankelijk liep hij 
gewoon door, maar doordat hij zijn 
gewonde been ontzag, liep hij een 
blessure op aan zijn andere been. 
Die blessure dwong hem om een 
aantal marathons met de fiets af te 
leggen. Later plaatste Bottram op 
Schiphol het 'Wheel of Energy365' 
een hamsterwiel dat een jaar lang 
door menskracht werd aangedre-
ven. Nu is Bottram ambassadeur 

van de Dopingautoriteit, want de 
prestatie die hij leverde, presteerde 
hij vanzelfsprekend helemaal zon-
der doping. De boodschap van Bot-
tram naar alle sporters in de zaal en 
daarbuiten was dan ook: “Het gaat 
er niet om wat je kunt, maar om dat 
wat je wilt. Een prestatie zit voor 
90% tussen de oren en 10% in je 
lichaam. Maar het allerbelangrijkste 
is dat je je prestatie eerlijk verricht”. 

Verfrissend
Wat de organisatoren van het 
sportgala ook niet veranderden 
was de aankondiging van de kam-
pioenen en de genomineerden 
voor de titels sportman, sport-
vrouw en sportploeg van het jaar. 
Een compleet nieuwe en verfris-
sende aanpak was er wel bij de 
aankondiging van de genomineer-
den voor de titel sportvrijwilliger. 
Met onderbrekingen van het gala 
voor een extra uitzending van Stu-
dio Sport, stelde Jan Vogels in een 
persiflage op Mart Smeets de ge-
nomineerden aan het publiek voor.

Burgemeester Peter Maas sloot 
zoals gebruikelijk het sportgala af. 
Hij benadrukte dat de vrijwilligers 
het cement zijn, dat nodig is om 
de sporters hun topprestaties te la-
ten leveren. Maar, en daarbij refe-
reerde Maas aan de woorden van 
Richard Bottram, het leveren van 
(top)prestaties moet altijd op een 
eerlijke manier gebeuren.

De winnaars:
Sportvrijwilliger van het jaar
2012/2013
Rien van der Loo, tennisvereniging 
de Kienehoef
Sportman van het jaar 2012/2013
Rick van den Oever, 
handboogschieten, 
handboogvereniging Concordia
Sportvrouw van het jaar
2012/2013
Alicia Holsken, boksen, 
Nederlandse boksbond
Sportploeg van het jaar 2012/2013
Jongens A1,voetbal, RKSV Rhode
Sporttalent van het jaar 2012/2013
Koen van der Wijst, fietscross, 
Fc de Stanserhorn

Het Sportgala 2013 is mogelijk 
gemaakt door de (financiële) on-
dersteuning van MK2 Audiovi-
sueel, DeMooiRooiKrant, Rabo-
bank Sint-Oedenrode Schijndel, 
Gemeente Sint-Oedenrode, Van 
Kuringe Adviesgroep, Fysiothera-
piepraktijk Joost de Vaan, Grand 
Café & Zalencentrum De Beurs, 
Sportcentrum van den Oever, Ke-
vin Machinebouw/A&K Techniek, 
Bloembinderij De Keizerskroon, 
EMVO Techniek, Rango concepts 
en Kalmann Mediaproducties.

Vervolg voorpagina

Sportgala ondanks bezuinigingen als van ouds
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Uitslagen Softtip darten
Kofferen 1 speelde donderdag tegen 
Hart van Veghel en won met 21-2. 
Hiermee plaatste  Kofferen 1 zich 
op de eerste plaats in de competi-
tie. Team van Ouds ontving Nogus 
2 uit Boxmeer en hield 17 punten in 
Rooi en gaf er 6 weg. Hiermee komt 
het team van de Heuvel op de vierde 
plaats in de competitie.

‘t Dommeltje reisde af naar Maria-
hout om in de Oranjebar te spelen 
tegen Oranjebar 2. De ploeg nam 
helaas maar 8 punten mee naar de 
Rooise markt en plaatste zich hier-
mee op de 10de plaats in de com-
petitie. D’n Toel, die in de tweede 
divisie uitkomt, speelde tegen Merx 
uit Berghem en won met 15 tegen 
6. Het kwam hiermee op de derde 
plaats in de competitie.

Speelschema donderdag
Kofferen 1 - Nogus  4 20:30u in 
Kofferen bar. De andere teams heb-
ben een weekje vrij.

Uitslagen singlecompetitie 
zo 27/10:

Mark Leenders – Jarno Kapteijns   
2-8

Jeffrey van Liempd- Mark vd Akker  
9-1

Harrie van Dinther – Michael Toelen 
6-4

Jeroen van Rijckevorsel – 
Jarno Kapteijns 3-7
Freddie der Kinderen-
Harrie Boomen 7-3
Arno van Rosmalen-
Freddie der Kinderen 4-6

Speelschema a.s. week 
Arno Van Roosmalen - 
Harry Boomen 
Freddie Der Kinderen - 
Mark Leenderts
Jarno Kapteijns - 
Jeffrey Van Liempd 
Mark van den Akker - 
Jeroen V Rijckevorsel
Randy V Oostenbrugge - 
Peter Opheij
Kenneth School -
Harrie Van Dinther
Hein Jansen - 
Raymond Van De Ven
Inschrijven voor de Single competitie 
2014 kan vanaf heden via 
www.bullshooter.nl of via 
mark@bullshooter.nl
 
Online darttoernooi
Vanaf 12 november 18:00 uur gaat 
er een online darttoernooi gegooid 
worden in café d’n Toel. Het gaat om 
een koppel cricket toernooi. De twee 
koppels die hier aan mee gaan doen 
zijn: Mark van den Akker en Michael 
Toelen (bullshooter bord). Wendy en 
Nicky Hoefnagels (lowen bord) Kom 
deze twee koppels steunen op 12 no-
vember en hopelijk de weken erop.

Toernooien
Op 3 november gaan de koppels 
Arno van Rosmalen met Jaap  
Schapendonk en Raymond van de 
Ven met Hein Jansen afreizen naar 
het grote toernooi in Bergen op 
Zoom.  Op 23 november gaan vele 
spelers afreizen naar Hoorn om daar 
een toernooi te gooien. Wil je mee? 
Geef je dan op bij Harrie Bomen of 
Mark van den Akker.

darten

Ryan Lo-A-Njoe succesvol bij de Flanderscup

judo

Ryan nam dit jaar niet deel aan het 
Klompentoernooi. Voor hem stond 
de Flanderscup op het programma. 
Dit is een zwaar bezet internatio-
naal toernooi in Lommel. 

Ryan maakt nog steeds progressie 
in zijn toch al niet geringe kwali-
teiten als judoka. Hard werken en 

zeer leergierig zijn siert hem dan 
ook. Dat zich dit ook nog uitbe-
taald met goede resultaten geeft 
een extra boost om door te gaan. 
Zondag was er maar één tegen-
stander die hem kon stoppen. Een 
Hongaarse judoka sneed hem de 
pas af met een klein punt (yugo) 
naar de hoogste trede van het po-

dium. Het is een goede karakterei-
genschap dat Ryan zijn hoofd niet 
liet hangen maar juist een stapje 
extra deed om alsnog zo hoog mo-
gelijk te eindigen. Ryan wist uitein-
delijk nog op de 3e plek te eindigen 
en dat mag als een goed resultaat 
gezien worden. Proficiat Ryan. 

34e Klompentoernooi sportief succes

Op zaterdag 26 oktober en zondag 
27 oktober werd voor de 34e keer 
het Klompentoernooi van Dai-Ippo 
gehouden. Wat ooit begon als een 
probeersel, “zouden wij dat ook 
kunnen”,  van Bert Markgraaff en 
Cor van der Heijden is nog steeds 
een zeer goed bezocht toernooi. 

De technische leiding is in handen 
de wedstrijdcommissie van de club, 
maar het dagprogramma wordt ge-

dragen door Eric Markgraaff (zoon 
van) en Cor van der Heijden. Dit jaar 
hadden ze weer meer deelnemers 
dan de laatste jaren, 630. Met al 
de vrijwilligers kunnen ze ook 1000 
deelnemers verwerken in twee da-
gen. Het toernooi kan nog steeds 
doorgang vinden dankzij de financi-
ele ondersteuning van bedrijven uit 
Sint –Oedenrode. Daar zijn ze hen 
ieder jaar weer dankbaar voor.

Eigen judoka’s wisten elf ereplaatsen 
te behalen. Gijs Packbiers wist in een 
pittig deelnemersveld een mooie 3e 
plek te behalen. Ook Jort van de Laar 
wist het podium weer te bereiken na 
een paar mindere resultaten en werd 
3e. De nieuwe jonge talentjes Mees 
de Visser en Maud Zomers deden 
ook goed van zich spreken met een 
mooie 3e plek.
Twee Rooise judoka’s werden twee-
de. Sam en Bart Packbiers hielden de 
familietraditie hoog door beiden een  
zeer verdiend toernooi te draaien. 
Jim van de Ven had het weer eens op 
zijn heupen. In een zeer sterk bezette 
categorie wist hij ook een 2e plek te 
behalen. Dit ging nog bijna mis in zijn 
partij om de 2e en 3e plek. Jim kwam 

achter met een wazari en moest alle 
zeilen bijzetten. Hij wist in de slotfase 
een niet goed ingezette aanval van 
zijn tegenstander te pareren. Jim nam 
over met een snoeiharde offerworp 
en mocht op de een na hoogste trede 
plaats nemen.
Blijven er nog vier kanjers over die 
allemaal 1e werden. Quint Rovers 
verdient het grootste compliment. 
Hij wist in een sterk en groot deel-
nemersveld iedereen achter zich te 
laten. Soms oogde het nog wat slor-
dig, maar zijn wilskracht om er het 
beste van te maken is onuitputtelijk. 
Vooral zijn laatste partij mocht er zijn. 
Hij wist zijn tegenstander te verslaan 
met een schitterende ippon. 

Dewy Lo-A-Njoe, Kim en Noa Hooi 
wisten ook al hun wedstrijden te win-
nen. Allemaal met ippon. De tegen-
standers zijn gewaarschuwd voor de 
komende tijd. Deze meiden laten er 
geen gras over groeien. Maar als je 
dan ook ziet hoe er getraind wordt, 
is het natuurlijk ook prettig dat resul-
taten niet uit blijven. De toekomst zal 
leren hoe ver Dai Ippo komt met al de 
hardwerkende talenten.      

Kim en Noa Hooi
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tennis Winnaars Paulus van den Berk trofee bekend

Van dinsdag 22 oktober t/m zondag 
27 oktober 2013 werd de jaarlijks 
strijd om de Paulus van den Berk 
trofee gespeeld. Tijdens de club-
kampioenschappen van 2013 werd 

er in verschillende poules de hele 
week gestreden voor elke bal. Dat 
het de organisatie gelukt was om 
de poules goed in te delen, bleek 
wel uit de vele tie-breaks die er dit 

jaar werden gespeeld, de strijd ging 
gelijk op. Ook de finale wedstrijden 
waren spannend tot het eind. De 
jeugd had op woensdag 23 oktober 
2013 haar wedstrijden gespeeld en 

dit leverde dit jaar drie kampioenen 
op. De clubkampioenen van dit jaar 
zijn: DE: Jeanne van de Wijdeven, 
HE: Peer van de Loo, HD: Rien Taks 
- Rien  van der Zanden, DD  Femke 

Willems – Marjo Louwers, GD:  
Joanita vd Biggelaar- Paulus van 
den Berk. Jeugd : Teun van den  
Biggelaar en Nikki van den Berk. 
Jongste jeugd: Meike van Roosmalen.

Finale dames dubbel: Tonny van Hastenberg, 
Mia van Hastenberg, Marjo Louwers en Femke Willems Kampioenen clubkampioenschappen TV Boskant 2013

Jeanne van de Wijdeven, Peer van de Loo, winnaars van de 
Paulus van den Berk Bokaal, dames- en heren enkelspel.Finalisten jeugd

ALLEEN MOGELIJK OP DINSDAG, 
WOENSDAG EN DONDERDAG 

MARIASTRAAT 21-23, 5738 AM MARIAHOUT
TEL.: 0499-421448

WWW.DEPELGRIM-MARIAHOUT.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

Willeke van der Velden fi nalist in de MacRider Cup

Na in maart geselecteerd te zijn voor 
de MacRider Cup, reisde Willeke dit 
weekend af naar de Sunrise Stables 
te Assen. Hier nam ze deel aan de 
MacRider Cup. Dit weekend wer-
den verder de springselecties voor 
kring Eindhoven verreden op de 
thuisbasis van de Rooise Ruiters en 
Ponyruiters. Waar vorig weekend al 
met veel lof gesproken werd over de 
goed georganiseerde dressuurwed-
strijd, zag de springwedstrijd er met 
de nieuwe bodem ook weer top uit. 

In Nederland en België hebben de af-
gelopen maanden, op verschillende 
locaties, 25 selectiedagen plaats ge-

vonden voor de MacRider Cup. Dit is 
een talentenscout evenement, waar-
voor ongeveer 1600 combinaties 
zich hadden aangemeld. De achtste, 
kwart- en halve finales vonden dit 
weekend plaats in de Sunrise Stables 
in Assen. De verschillende finales 
werden allen verreden in clinic-vorm, 
met twee coaches in de baan en mi-
nimaal twee coaches aan de kant 
die aantekeningen maakten en de 
verrichtingen nauwlettend gadesloe-
gen. Bij de achtste- en kwartfinale, 
die op vrijdag en zaterdag verreden 
werden, had Willeke zich al knap 
weten te plaatsen. Zondag werd 
tijdens de halve finale de druk nog 

een beetje opgevoerd en werd het 
nog spannender. Uit de overgeble-
ven tien combinaties werden de vijf 
beste van Nederland gekozen. Na de 
gereden clinic kon Willeke weer te-
rug kijken op een geslaagde dag. Als 
beloning werd tijdens de ontknoping 
haar naam genoemd. En dat bete-
kent dat ze 4 weken op training gaat 
bij haar gekozen coach Dominique 
Filion om zich voor te bereiden op de 
finale. Deze zal plaats vinden op 23 
november, wederom in Assen. 

Vorig weekend stond manege de 
Pijnhorst nog in het teken van de 
dressuursport. Dit weekend was het 
de beurt aan de springruiters. Op za-
terdag waren de rubrieken voor de 
pony’s aan de beurt; ’s avonds wer-
den klasse B en BB voor de paarden 
gereden. Zondag stond de hele dag 
in het teken van de paarden. Op za-
terdag kwam Joris Bekkers met zijn 
pony Miss Ghibly aan de start in de 
klasse C-B. Hier behaalde hij een 2e 
plaats. ’s Avonds reed Peter van Gaal 
met zijn paard Elstar twee foutloze 
rondes in de klasse B. Zij behaalden 
een 4e plaats in deze rubriek. Op 
zondag viel Julia Geers in de prijzen. 
Na twee foutloze omlopen eindigde 
zij met haar paard Alexander op een 
3e plaats in de klasse L. Annelieke 
Stoop startte Progress Ysabella op de 
dressuurwedstrijd in Haarsteeg. Hier 
behaalden zij een 1ste plaats in de 
klasse M2. 

paardensport
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TV de Kienehoef eert winnaar Sportgala, 
vrijwilliger Rien van der Loo

tennis

Het was een bijzonder toeval dat 
het jaarlijkse sportgala van Sint-
Oedenrode dit keer op dezelfde 
avond plaats vond als het Club-
Kanjerfeest van de tennisvereni-
ging.  In dit feest bedankt de ten-
nisvereniging al haar vrijwilligers 
voor de inzet van het afgelopen 
jaar. En ook wordt ieder jaar de 

ClubKanjer bekend gemaakt. 

Die eer was vorig jaar voor Rien 
van der Loo omdat hij onder meer 
17 jaar lang op nauwgezette wij-
ze de ledenadministratie van de 
grootste vereniging van Rooi heeft 
bijgehouden. Dat Rien nu ook ver-
kozen is tot Sportvrijwilliger van 

het jaar op het Sportgala, bevestigt 
dat deze ClubKanjer terecht in het 
zonnetje was gezet. 
De winnaar zag kans om het be-
halen van deze sportieve eer di-
rect te komen vieren op het vrij-
willigersfeest in het paviljoen van 
de tennisvereniging. Daar werd 
hij  samen met steun en toeverlaat  
echtgenote Gina luid toegezongen 
door alle aanwezigen. In een korte 
toespraak werd Rien door voorzit-
ter Kasper Tersmette geëerd. Deze 
voorspelde Rien nog een lange 
carrière als sportvrijwilliger,  die 
wellicht nog eens wordt bekroond 
met een mondiale eretitel.

Even later mocht hij aan de nieuwe 
Clubkanjer, de evenementenwerk-
groep,  de bijbehorende Gera de 
Vries trofee overhandigen.  Daarna 
stortte de titeldrager zich samen 
met de overige aanwezigen in het 
feestgedruis. Een gezellige feest-
avond,  met fantastische hapjes 
voorzien door het Rooise Brownies 
& Downies,  kreeg op deze manier 
een verrassend officieel tintje.

voorzitter Kasper Tersmette (midden) zet Sportvrijwilliger Rien 
van der Loo en echtgenote Gina in het zonnetje

biljarten

Rooise Biljartcompetitie
Koploper Gin Keus blijft maar 
hoge scores behalen. In de 7e 
ronde 85 punten. Ze staan al 60 
punten voor op nummer 2. 

Korte partijen: Henri Foolen (Kof-
feren) 28 car. in 12 beurten (moy. 
2,33), Ron de Leest (Wapen van 
Eerschot) 22 car. in 12 beurten 
(moy. 1,83),Toon Lathouwers 
(B.C. Eerschot) en Wim van Breu-
gel (Boskant) 20 car. in 12 beurten 
waarbij Wim een serie van 8 (moy. 
1,66), Fons Jans (Kofferen) 30 car. 
in 13 beurten (moy. 2,30), Joop 
Passier (Krijt op Tijd) 20 car. in 13 
beurten (moy. 1,53) en Petra Leij-
tens (Wellie Winne Welles) 24 car. 
in 14 beurten (moy. 1,71).

Uitslagen: Kofferen – Wellie Winne 
Welles 70-70, St.Joris – Boskant 63 
-77, Gin Keus – Krijt op Tijd 85-55, 

’t Pumpke – Dorpsherberg 73-59, 
Jachtrust – Oud Rooi 69-71, Wa-
pen van Eerschot – B.C. Eerschot 
76-61, D’n Toel – Beurs 70-70.

Stand: 1 Gin Keus 604, 2 Oud Rooi 
544, 3 Boskant 538, 4 Kofferen 
531, 5 D’n Toel 522,
6 Wapen van Eerschot 512, 7 Wel-
lie Winne Welles 501, 8 Beurs 494, 
9 Jachtrust 459, 
10 ’t Pumpke 453, 11 St.Joris 448, 
12 Krijt op Tijd 439, 13 B.C. Eer-
schot 426, 14 Dorpsherberg 373.

Progamma: ma. 28/10: Boskant – 
Wellie Winne Welles, Krijt op Tijd 
– Kofferen en B.C. Eerschot – ’t 
Pumpke
Di. 29 okt.: Dorpsherberg – St.Joris, 
Oud Rooi – Gin Keus en D’n Toel – 
Wapen van Eerschot
Do. 31 okt.: Beurs - Jachtrust

Vresselse Ruiters in de prijzen op 
nieuwe bodem

paardensport

Zaterdag 26 oktober was manege 
'De Pijnhorst' alweer het decor 
voor de eerste selectiewedstrijd 
indoor springen voor pony's. Met 
de complimenten aan de vrijwilli-
gers van de Pijnhorst die hadden 
gezorgd voor een nieuwe bodem 
in de springpiste die zeker wel een 
aantal jaren mee zal gaan.

Direct in de vroege ochtend kon-
den Nina van Enckevort en Anne 

Markgraaf het spits afbijten in de 
D/E B klasse en reden ze allebei 
een foutloos parcours. In de bar-
rage die daarop volgde, behaalde 
Anne een prima 12e plaats met 
Way of Life en Nina een 10e plaats 
met Czardas. De klasse die daarop 
volgt is de DL klasse en hiervoor 
had Nina natuurlijk Mistery geza-
deld die na een foutloos parcours 
en de daarop volgende barrage 
keurig de 5e prijs mocht ontvan-

gen. In de middag was het tijd 
voor de kleinere maat pony's. Sid-
ney Renders rijdt deze klasse met 
haar pony 'Silver'. Deze combina-
tie eindigde in de BL klasse na een 
foutloze rit en een snelle barrage 
op een goede 3e plaats.

Al met al een goed weekend voor 
de Vresselse Ruiters waar diverse 
punten in deze competitie weer 
zijn binnengehaald.

MooiRooi  Kind-Ouder tennistoernooi
Aankomend weekend 1,2 en 3 no-
vember organiseert de jeugdcom-
missie van tennisvereniging de Kie-
nehoef voor de 14e keer het kind 
oudertoernooi. Ongeveer 165 kin-
deren en 165 ouders, oma’s en opa’s 
strijden om de fel begeerde fotolijst-
jes welke gemaakt worden van elke 
poulewinnaar. Door dit grote aantal 
deelnemers is dit weer het grootste 
toernooi van de tennisvereniging.

De wedstrijden worden gespeeld 
op vrijdag 1 november van 19.00 
tot 21.00 uur. Op zaterdag 2 no-
vember vangen de wedstrijden aan 
om 13.00 uur en gaan we door tot 
ongeveer 21.30 uur. Op zondag 3 
november  wordt er gespeeld van 
10.00 totdat om 15.30 de laatste 
poulewedstrijden gespeeld gaan 
worden. Na de laatste wedstrij-
den volgt een schitterende lote-

rij met 3 of 4 hoofdprijzen. Met 
dank aan de sponsoren: Exploita-
tiemaatschappij  de Koning, Dun-
gelmann Schoenen Eindhoven, 
Rosval Production en Develop-
ment Best, Hendriks Automotive 
BV, Muller Mode, HLB van Daal 
& Partners accountants, Van Aarle 
interieurspuiterij, van Acht koel & 
vriesopslag, Mars Veghel, Marcel 
Plaat, Bakkerij Bekkers, DeMooi-
RooiKrant en Slagerij Verheijen. Bij 
deze loterij zijn er prijsjes voor alle 
deelnemende kinderen. Na deze 
schitterende loterij volgt dan de 
prijsuitreiking, waarna nog lang na 
“getennist”  zal worden door de 
ouders , opa’s en oma’s.
Dit toernooi is ook een van de ge-
zelligste toernooien van de ten-
nisvereniging. Er zijn kinderen in 
alle leeftijden van 4 tot ongeveer 
45 jaar. Ook bij de ouders is het 

leeftijdsverschil zeer groot. Een 
van de oudste deelnemers is bijna 
79 jaar!  In een tijdsbestek van 3 
dagen worden er meer dan 400 
wedstrijden gespeeld van een half 
uur. De organisatie is erg druk be-
zig met het indelen van de deel-
nemers en dan moet er ook nog 
gekeken worden naar de verschil-
lende leeftijden, speelsterktes en 
verhinderingen. Bij  Cees van de 
Boer, trainer bij de vereniging, is dit 
wel in zeer goede handen. Door de 
trainingen van de kinderen weet 
hij de poules voor 99% perfect in 
te delen.  Voor dit toernooi geldt  
ook de regel “meedoen is belang-
rijker dan winnen” het is echt de 
moeite waard om even een kijkje 
te komen nemen a.s. weekend.  
Tot ziens op het MooiRooi Kind 
Ouder tennis toernooi bij tennis-
vereniging de Kienehoef. Kampioen 350Z Challenge ruilt Nissan 

voor Fiesta R2 in Euregio Rally

autosport

In het eerste weekend van no-
vember wordt traditiegetrouw de 
laatste ronde van de verschillende 
Nederlandse Rallykampioenschap-
pen, de Conrad Euregio Rally, ver-
reden. Hoewel de Euregio Rally 
ook de laatste ronde is van de Bio 
MCN 350Z Challenge heeft KNAF 
Talent First coureur Mats van den 
Brand besloten, mede doordat hij 
sinds de Hellendoorn Rally al ze-
ker is van de titel, niet met zijn 
Nissan 350Z aan de start te zullen 
verschijnen. 

Na een positief debuut in de Ford 
Fiesta R2, mogelijk gemaakt door 
Hontec Motorsport en Van Deijne, 
tijdens de East Belgian Rally heeft 
Mats in overleg met en op advies 
van zijn coaches van het KNAF Ta-
lent First programma besloten ook 
in Hengelo met de Fiesta R2 te 
starten. Voor deze wedstrijd zal het 
KNAF Talent First beschikken over 
de Fiesta R2 van Van Merksteijn. 
“In de East Belgian Rally liep alles 
goed totdat we problemen kregen 
op de elfde klassementsproef. 
We gaan nu in Hengelo weer van 

start in een Fiesta R2, zij het deze 
keer eentje voorzien van biobrand-
stof.  Het is voor mij erg belangrijk 
om veel meters te kunnen maken 
in de Fiësta, want het is toch de 
wagen waarin ik volgend seizoen 
ga rijden. Ditmaal wordt onze ser-
vice niet verricht door ons vaste 
serviceteam van Verkooijen Rally 
Sport (VRS) maar zijn we op het 
serviceterrein terug te vinden bij 
Van Merksteijn Motorsport. Onze 
vaste teamleden zijn dus ditmaal 
onze tegenstanders aangezien  
Nelis Verkooijen ook zal aantreden 
in de Fiësta. Ik ben erg benieuwd 
naar onze onderlinge strijd en ik 
heb erg veel zin om weer in de Fi-
esta te rijden,” aldus Mats. 

De Conrad Euregio Rally bestaat dit 
seizoen uit twee etappes en omvat 
zeven klassementsproeven waar-
van er drie deels over onverhard 
voeren. De zondag omvat nog eens 
zes klassementsproeven met onder 
andere tweemaal de publieksproef 
op industrieterrein Hengelo Zuid. 
De wedstrijd is in totaal 335 kilo-
meter lang over ruim 160 kilometer 
op snelheid. Het serviceterrein is als 
altijd terug te vinden op industrie-
terrein Hengelo Zuid. De start van 
de eerste deelnemer is op zater-
dagmiddag rond de klok van 15:00 
uur vanaf het serviceterrein. Op 
zondag start de eerste deelnemer 
vlak voor 10:00 uur en deze wordt 
net na 15:00 uur op het finishpo-
dium verwacht. 

KV Nijnsel verliest koppositiekorfbal

     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 donderdag speelde 
KV Nijnsel 1 een inhaalwedstrijd 
tegen Midako 1 uit Mierlo.  Dit 
was de laatste wedstrijd van de 
buitencompetitie (1e helft). Bij 
Nijnsel was de spanning te voe-
len, doordat de koppositie op het 
spel stond. 

Het eerste doelpunt wisten de te-
genstanders binnen zes minuten 
te scoren, een afstandschot.  De 
kansen bleven uit, maar uiteinde-
lijk scoorde Sandra Verhagen ook 
doormiddel van een afstandschot 
(1-1). Ondanks dat de verdedi-
ging het redelijk onder controle 
had werd er in de 17de en 20ste 
minuut door Midako twee keer 
gescoord. Nijnsel creëerde weinig 

kansen en die kansen werden ook 
niet benut.  Tussenstand 1-3. 
In de rust werd benoemd dat  
Nijnsel toch echt een tandje harder 
zou moeten werken om de winst 
binnen te halen. Verdedigend had 
Nijnsel het redelijk onder controle 
maar aanvallend bleven de doel-
punten nog uit. Gelukkig wist 
Myrna Foolen, door goed samen-
spel, binnen de 1ste minuut van 
de 2de helft te scoren (2-3). He-
laas reageerde Midako hier snel op 
doormiddel van een afstandschot 
(2-4).  Uiteindelijk werd een klein 
kans benut door Nicole de koning 
wat de stand bracht op 3-4. Met 
nog maar 10 minuten op de klok, 
maakte Nijnsel een verdedigings-
fout waardoor de stand uitliep op 

3-5 voor Midako.  Enkele minuten 
later benutte Sandra   
Verhagen een strafworp wat de 
stand op 4-5 bracht.  Nijnsel gaf 
niet op waardoor er uiteindelijk in 
de laatste minuut nogmaals door 
Sandra Verhagen werd gescoord.  
Eindstand 5-5. Doelpunten: San-
dra Verhagen (3x) Nicole de ko-
ning en Myrna Foolen (1x)

De eerste helft van de buitencom-
petitie is gespeeld en zal in het 
voorjaar van 2014 worden hervat. 
Ter voorbereiding op de zaalcom-
petitie speelt Nijnsel 1 aanstaan-
de zondag een vriendschappe-
lijke wedstrijd tegen Odisco 1 om 
13.00 uur in sporthal de Streepen. 

Ollandse Biljartkampioenschappen
Op maandag 28 oktober zijn weer 
12 partijen uit de 1e ronde ge-
speeld. De kortste partij speelde 
Arie Markus tegen Jan Verhagen. 
Arie had slechts 15 beurten nodig. 
Zijn gemiddelde kwam op 1.80 en 
zijn hoogste serie op 7. Ook Mark 
Huijbers volgde op de voet met 17 
beurten, zijn gemiddelde van 1.30 
en zijn serie van 6. Wil Koolen gaf 
zijn tegenstander het nakijken. 
Ondanks een slecht begin sloot hij 
zijn partij af in 19 beurten (gemid-
delde 1.53 en zijn hoogste serie 6). 
Hoge series werden ook gemaakt 
door Johnny van Oorschot (10), Jo 
v.d. Biggelaar (9) en Mark  
Verhagen (8). Agelopen donder-
dag is de inhaalwedstrijd gespeeld 
tussen Ton van Alphen en Dorien 
Jans. Ondanks een uitstekende 
start kwam Ton niet verder dan 8 

wedstrijdpunten en Dorien 7. 

Uitslagen D’n Toel:
Harrie Toelen 10 – Michael Toelen 
4; Wil Koolen 10– Joost Hungerink 
9; Mark Huijbers 10 – Wim v.d. 
Zanden 7; Rene Bodet 7 – Jos van 
Bakel 10; Jan Verhagen 6 – Arie 
Markus 10; Rien v.d. Spank 8 – Al-
bert van Driel 7.

Uitslagen De Dorpsherberg:
Johnny van Oorschot 9 – Gerard 
Eijkemans 6; Bart v.d. Bergh 3 – 
Tonny Hagelaars 5; Jos Essens 10 
– Hans Geerts 0; Martin Huyberts 
6 – Harrie v.d. Heijden 5; Jo v.d. 
Biggelaar 7 – Peter Markus 3; Jan 
Sanders 8 – Mark Verhagen 8.
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Cloeck & Moedighjeu de boules

In de NJBB winteravondcompeti-
tie verloor team 1 in de hoofdklas-
se thuis nipt van PV Tilburg 2 met 
4-5. Beter verging het team 2 in de 
hoofdklasse uit tegen JBC Dongen 1. 

Deze wedstrijd werd met 6-3 ge-
wonnen, waarbij het triplet Kees 
Luijten/Jan vd Schoot/Henk Smul-
ders alle 3 de partijen wist te win-
nen. Team 2 bezet hiermee de 1e 
plaats in de hoofdklasse. In de 1e 
klasse won team 4 thuis van team 
3 met 6-3. Hier wist het triplet  
Narda v Zutphen/Peter van Zut-
phen/Bert Goorts 3 partijen te 
winnen. Team 5 speelde in de 1e 
klasse uit tegen koploper PV  
Tilburg 3 en gaf deze het nakij-
ken met 6-3. Belangrijk waren hier 
de 3 winstpartijen van het triplet 
Anny Hartman/Johan van Kuijk/
Rob v Berkel. Team 5 bezet nu de 
1e en team 4 de 2e plaats in de 1e 
klasse. 

Echter de komende wedstrijd-

avond op 4 november spelen bei-
de teams tegen elkaar en zal een 
van beide moeten wijken.
Na de laatste speelavond van de 
voorronden om het mix clubkam-
pioenschap doubletten werd het 
voor menig doublette toch nog 
spannend of zij de finale zouden 
halen. In poule A verloor het dou-
blet Tonny van Eerd/Huub van 
Abeelen weliswaar de laatste par-
tij maar had al voldoende punten 
om als 1e te eindigen (6 +32). Het 
doublet Anny Hartman/Henk Strik 
won beide partijen en kroop daar-
mee vanuit de middenmoot naar 
de 2e plaats (5 +21), hierdoor zak-
te het doublet Hennie van Eck/Jan 
van der Schoot, door verlies in de 
laatste partij, naar de 3e plaats (5 
+14). Eveneens uit de middenmoot 
kwam, dankzij 2 winstpartijen, het 
doublet Ronald Thijssen/Toon Ber-
gen opzetten naar de 4e plaats 
(5 +13). In poule B bleef de kop-
positie, ondanks 1 verliespartij, in 
handen van het doublet Maria van 

Berkel/Wim vd Rijdt (7 +41). Door 
2 winstpartijen schoof het doublet 
Toos Hazenberg/Erik Verschuijten 
op naar de 2e plaats (7 +24) en ver-
wees het doublet Mariet Verschuij-
ten/Jan van Thienen, met 1 verlies-
partij, naar de 3e plaats (6 +44). 
Ook voor het doublet Gerrie van 
Erp/Kees Luijten was er 1 verlies-
partij en belande hiermee op de 4e 
plaats (6 +37). Het doublet  Ria van 
de Loo/Frans Van de Velden bleef 
steken op de 5e plaats (6 +29) en 
komt daarmee, evenals alle andere 
doubletten, niet in de finalerondes. 
De finalerondes worden komende 
donderdagavond gespeeld.
In het zondagmiddagtoernooi wa-
ren er slechts 2 spelers die 3 par-
tijen wisten te winnen. Henk Strik 
werd daarmee 1e (+21) en Mariet 
van Roosmalen 2e (+20). Met 2 
winstpartijen werd Henk Mulders 
3e (+11) en Ad vd Tillaart en 
Gerard Bouwen met +9 resp. 4e en 
5e. Mien vd Velden viel met 2 +8 
nipt buiten de punten.

Handboogvereniging Ontspanninghandboogschieten

Op dinsdagavond hebben de in-
doorteams van Ontspanning de 
4e competitiewedstrijd van de 
indoor NHB geschoten. De sco-
res van het eerste team waren: 
Piet van den Berg 280, Lotte  
Steijaert 243, Martijn de Kok 248 
en Roos Staals 201. De scores van 
het tweede team waren: Mart Ver-
hoeven 239, Albert van 
Ofwegen 196, Mark Kuys 240 
(PR) en Agnes Vissers 170. Indivi-
duele schutters Sjef van den Berg 
291, Jos van den Berg 137.

Dinsdagmiddag schoten bij de 
Rozelaer de veteranen vanaf 55 
jaar hun wedstrijd vanaf 18 me-
ter op een groot of klein blazoen. 
Winnaar van de dag was Antoon 
Vervoort met 225 punten. Verdere 
uitslag: Jan Gordijn 207, Leo van 
Breugel 205, Ron Spijker 199, Jan 
van Erp 195, Wim Boonstoppel 
185, Jan Lathouwers 152, Albert 
van Ofwegen 151. 

Vrijdagavond hebben de senioren 
de Halloween wedstrijd gescho-
ten op een ludiek blazoen. Win-
naar was Jos van der Veer met een 
score van 185. Verdere uitslag: 
Jan van Erp 170, Mark Kuys 160, 
Frans van de Braak 155, Antoon 
Vervoort 155, Wim Boonstoppel 
90 en Ron Spijker 70.  Ook op 
vrijdagavond heeft de jeugd de 
4e competitiewedstrijd geschoten. 
Deze wedstrijd was meteen de di-
plomawedstrijd voor de jeugd. De 
scores waren: Ray Matuszewski 
144 (PR, diploma A), Tim Hulsen 
156 (A), Remco Boleij 210 (C), 
Dani Hobbelen 205 (B) en Thomas 
167 (PR, A). Dione en Floris Mesu 
hebben op zondag nog geschoten 
voor het diploma. Dione schoot 
245 (D) en Floris 248 (D, PR).
Op het sportgala zijn 8 schutters 
van Ontspanning gehuldigd: Sjef 
en Piet van den Berg, Floris en 
Dione Mesu, Lotte Steijaert en het 
indoorteam, bestaande uit: John 

van Mulukom, Mart Verhoeven, 
William Huyberts en Piet van den 
Berg.

Op zondag hebben Sjef en Piet van 
den Berg een indoorfita geschoten 
in Landsmeer. Sjef schoot 587 pun-
ten en werd winnaar bij de heren 
recurve. Piet schoot 553 en werd 
winnaar bij de heren cadetten re-
curve. Op maandagavond hebben 
de Vrienden van Pieter Breugel 
hun clubavond. Dinsdagmiddag 
heeft de Rozelaer hun wedstrijd. 
Donderdagavond 31 oktober gaan 
we uitschieten voor de wisselbe-
ker bij Bosjagers in Best. Inteken-
lijst hangt op het bord, vertrek om 
19.00 uur vanaf het clubhuis. Vrij-
dagavond 1 november worden de 
Zuilen van Ontspanning verscho-
ten. De leden hebben een eigen 
sleutel en kunnen vrij trainen als 
de accommodatie niet bezet is. De 
jeugdtrainingen zijn op woensdag-
avond.

Argo zwemmers in de prijzenzwemmen

Afgelopen zondag hebben namens 
Argo 18 zwemmers van de wed-
strijdgroep deelgenomen aan de 
Minioren wedstrijd in Boxtel. Na 
afloop van deze wedstrijd werden 

er medailles uitgereikt, 7 gouden, 
4 zilveren en 7 bronzen medailles 
gingen er met de Argo zwemmers 
mee naar huis. Daarnaast zijn er 42 
persoonlijke records gezwommen. 

Komende zondag staat de 2e Solo 
wedstrijd op het programma, die 
wordt gehouden in zwembad De 
Neul, aanvang 15.00 uur.

waterpolo

Dubbel verlies Waterpolodames Argo
Het had een mooi weekend kun-
nen worden voor de waterpoloda-
mes uit Rooi, maar helaas eindigde 
het in mineur. Vrijdagavond werd 
de sportploeg van 2012-2013 
bekend gemaakt in de Beurs in 
Sint Oedenrode. Dit zou voor een 
groot aantal dames een bekroning 
zijn op een reeds lange waterpolo 
carrière, waarvan het einde inmid-
dels voor een aantal van hen ook 
wel in zicht is gekomen. 

Na 4 x genomineerd te zijn ge-
weest, hadden de dames goede 
hoop dat het dit jaar prijs zou zijn. 
Helaas ging het feestje niet door en 
werd het voetbalteam van Rhode 
(A1) de winnaar. Een zuur verhaal, 
maar de focus werd vervolgens 
snel verplaatst naar de belangrijke 
wedstrijd op zaterdag. Samen met 
Aquanovio uit Nijmegen stond 
Argo puntloos onderaan. De wa-
terpolodames van Argo gingen 
kansloos onderuit tegen het fysiek 

spelende Aquanovio. Vanaf het be-
gin voerden de Nijmegenaren een 
zware pressing uit en overrompel-
de daarmee Argo compleet. Na het 
eerste part keek Argo tegen een 
achterstand van 1-5 aan. Een te-
rechte achterstand want Argo was 
niet scherp, liet regelmatig gaten 
vallen in de verdediging en liet zich 
imponeren door de tegenstander. 
Gedurende de wedstrijd wist Argo 
zich redelijk te herpakken en ble-
ken de teams aan elkaar gewaagd 
te zijn. Toen was het kwaad ech-
ter al geschied en kon het eerste 
part niet meer ongedaan gemaakt 
worden. De einduitslag van 6-12 
kwam daarmee heel hard aan, 
maar de dames van Argo zal daar-
voor echt hand in eigen boezem 
moeten steken. Coach Anja van 
Wanrooij en trainer Gerold Kivits 
hebben er in ieder geval een hele 
kluif aan, maar zoals een support 
positief benoemde: ‘there’s a lot of 
room for improvement’.

Luuk van den Berk
vv. Boskant

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

De 8-jarige Luuk van den Berk is 
zondag 3 november a.s. “pupil 
van de wedstrijd” bij de thuis-
wedstrijd van Boskant 1 tegen 
Cito 1.

Luuk speelt dit seizoen voor het 
eerst mee in de E. Samen met nog 
drie andere jonge voetballers ver-
sterken ze het E-team dat tot op 
heden bijna elke wedstrijd wint. 
Luuk speelt graag linkshalf maar 
hij wordt vaak ingezet als links-
back; een mooie solide speler in 
de verdediging waarin hij zijn rol 
super goed kan spelen. Ook kan 
hij heel goed scoren en komt on-
verwachts opzetten om de tegen-
stander van het veld te spelen.
Luuk vindt de techniektraining 
het leukste en leerzaamste. Zo 
kan hij namelijk alle trucjes die hij 
leert meteen in de wedstrijd toe-
passen. Hij kijkt ook graag naar 
een voetbalwedstrijd, met name 
naar idool en voorbeeld Memphis 
Depay. Zijn favoriete voetbalclub 
is dan ook PSV.

Heel gezellig is het in groep 5 van 
de Franciscusschool in Boskant 
waar ook oudere zus Nikki  naar-
toe gaat. Naast voetballen vindt 
Luuk het ook heel leuk om op zijn 
fiets te crossen, op de trampoline 
salto’s te maken en te grasmaaien 
op een zitmaaier met een mu-
ziekje op zijn oren. Lekker buiten 
zijn en later…ook boomkweker 
worden net als papa! Zover is 
het nog niet, eerst een hele leuke 
middag maken bij de wedstrijd, 
Luuk! Heel veel plezier!
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KIJK OP 
ACTION.NL       

VOOR DE 100 

NIEUWSTE ARTIKELEN

WEEKACTIE! WEEKACTIE!
TIENER/DAMES
LOUNGEBROEK
Betty Boop/Minnie/
Mickey of ruit
katoen of katoen flanel
maten S-XXL

DECO
KERSTTAFEREEL
met verlichting
enorme keuze 
modellen
ca. 13x11 cm

KINDER
KNUTSELBOEK
uitzoeken

CORAL FLEECE
BADJAS
dames en heren
diverse prints en kleuren
dames: maten S-XL
heren: maten S-XXL

LUXE
BABYPOP
maakt 
10 geluiden
ca. 28 cm

AUTO DASHBOARD
CAMERA
met 2.5” LCD-scherm, draaibaar en inklapbaar
HD-opnames, ingebouwde microfoon 
geschikt voor opnemen in het donker
SD-kaart raakt nooit vol 
door autoherhaalfunctie

MISA
SOEPKOM
aardewerk
crème
Ø 11 cm

EXCELLENT HOUSEWARE
SOEPLEPEL
RVS
33 cm

EMAILLE
SOEPPAN
geschikt voor gas, 
elektra, keramisch 
en halogeen 
Ø 24 cm

LUXE
KERSTKAARTEN
diverse sets in 
trendy folie design, 
stans-figuren en 3D 
incl. enveloppen

NATURE
MEZENBOLLEN
8 x 90 gram

BLOK
STEEKSCHUIM
oase
23x11x7.5 cm

per stuk

SINTERKLAAS BANNER
WELKOM SINT & PIET
diverse varianten
300 x 60 cm

DAMES/HEREN
HANDSCHOENEN
diverse kleuren

DECO SFEER
TAFELKRANS
met 4 theelichthouders
55x17 cm of 40x40 cm

KINDER
SWEATVEST
diverse kleuren 
katoen
maten 92-146

DICKIE TOYS
TRAILERSET
diverse varianten 
werkvoertuigen 
49 cm

3.79

16.95

0.79

1.19

0.29

5.95

2.99

0.79 8.99

6.95

6.95

0.69

0.753.49

4.59

8.49

2.491.49

DIVERSE DESSINS 
BEDSOKKEN
dames maten 35-42
2 PAAR

1.89
meisjes maten 23-38
2 PAAR

1.59

GECOAT STAAL
VOGELVOERDAKJE
12 cm
excl. mezenbol

RING
STEEKSCHUIM
oase
Ø 25 cm

0.99

MEGA BLOKS
BOUWSTENEN
jongens of meisjes uitvoering
450-delig
past ook op andere merken

bijpassende
joggingbroek

3.59

bijpassende
sjaal

2.29

kinder:
maten 92-134

6.49

PER DOOS VAN 25!UITZOEKEN!

6 LITER!

0.49

14.99

Elders
5.99
6.95

Elders
4.95
6.95

Elders
5.95
9.95

Elders
15.95
18.99

Elders
3.95
4.95

Elders
6.99
10.49

Elders
14.95
19.95

Elders
8.99
9.95

Elders
7.95
8.99



Woensdag 30 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 

MooiRooikrantDe 37
Stem voor leukste amateurclub van Nederland
Rhode wint 538 euro van radio 538
Anderhalve week geleden werd 
Rhode gebeld om een reac-
tie waarom ze meedoen met de 
538-actie 'Leukste club van Ne-
derland'.

Natasja Holsken - den Exter Blok-
land (Hoofdleidster van de E-pu-
pillen) werd om een live reactie 
gevraagd in de uitzending: "Na-
tuurlijk doen wij mee met de ac-
tie, want ik zou geen leukere club 
in Nederland weten!" Daarnaast 
gaf ze aan graag mee te dingen 
met de hoofdprijs van 20.000 
euro, want "we willen héél graag 

een kunstgrasveld op de drassige 
Neul." Gezien haar leuke reactie 
kreeg Natasja direct een jaarabon-
nement op Voetbal International 
en verzekerde de presentator dat 
ze aan Rhode 538 euro gaan over-
maken voor in de clubkas!

Op naar de 20.000 euro
De winnende club van de actie 
gaat ervandoor met de titel 'De 
Leukste Amateurclub Van Neder-
land' en de hoofdprijs: 20.000 
euro om je clubdroom waar te ma-
ken! Ga snel naar www.rhode.nl 
en stem ook!

"Rhode F9 wenst Sofi a veel beterschap"

Ollandia ontvangt zondag VOW
Het extra uurtje slaap leek Ollandia 
afgelopen weekend goed gedaan 
te hebben, want met drie overwin-
ningen en één gelijkspel bleven alle 
seniorenteams zondag ongeslagen. 
Hopelijk krijgt dit in het komend 
weekend een goed vervolg. 

Ollandia 1 moet dan op sportpark 
Ekkerzicht aantreden tegen VOW 
uit Zijtaart. De Voetbalvereniging 
Oranje Wit, met 2 punten meer, 
staat 1e plaats boven Ollandia. 
Voor beide  teams geldt dat ze bij 

winst aansluiten bij de middenmoot 
en bij verlies weer terugvallen. Bei-
de teams zijn geen geheel onbe-
kende van elkaar, want ook enkele 
jaren geleden kwamen ze al tegen 
elkaar uit. Bovendien heeft de Ol-
landia trainer zijn roots in Zijtaart en 
zal dus zeker diverse bekenden te-
genkomen. Hopelijk geeft de ruime 
overwinning van afgelopen week 
in Liempde Ollandia het nodige 
vertrouwen voor de wedstrijd van 
zondag en valt er ook dan voor de 
supporters weer volop te genieten. 

DIT IS HERFST

WILHELMINASTRAAT 20C | MARIAHOUT
TEL: 0499-422126 | WWW.HUURBIJHAROLD.NL

voetbal Boskant en Ollandia winnen ook, Rhode speelt gelijk

Nijnsel op koers voor periodetitel

Na een zwaarbevochten zege is 
Nijnsel als laatste Rooise club nog 
op koers voor een periodetitel. De 
vijfdeklasser kwam pas in de laat-
ste minuten voorbij WEC. Boskant 
moest bijna een uur lang billen 
knijpen bij SDDL, Ollandia won 
juist eenvoudig van DVG. Rhode 
heeft de periodetitel na een gelijk-
spel niet meer in eigen hand.

Nijnsel – WEC 3-2 (1-1)
Het had weinig gescheeld of Nijn-
sel had een dure steek laten vallen 
op weg naar de eerste van slechts 
twee beschikbare periodetitels. 
Slechts dankzij twee late bevlie-
gingen van Stefan Hulsen, waar-
van de laatste in de vierde minuut 
van de blessuretijd, mag de ploeg 
van coach Theo Hageman zich 
nog altijd de club met de minste 
verliespunten van de vijfde klasse 
noemen. Bij winst in de inhaalwed-
strijd tegen Constantia, staat Nijn-
sel in pole position voor een peri-
odekampioenschap. Tegen WEC 
lukte het de ploeg als gezegd pas 
laat om de bezoekers op de knieën 
te krijgen, ondanks een eerste helft 
waarin de thuisploeg een handvol 
goede kansen kreeg. „Voetbal-
technisch waren we beter”, con-
stateerde Hageman na afloop, 
„maar WEC groef zich in en wilde 
niet voetballen. Ze waren ander-
half uur lang aan het tijdrekken. 
Dat leverde een heel vervelende 
wedstrijd op.” Pas tien minuten 
voor het einde van de officiële 
speeltijd kwam Stefan Hulsen met 
de 2-2, en in de 94e bezorgde hij 
zijn team met een wonderschone 
vrije schop de overwinning.

Rhode – Boekel Sport 1-1 (1-1)
In tegenstelling tot de collega's uit 
Nijnsel heeft Rhode de kansen op 
een periodekampioenschap niet 
meer in eigen hand. De Rooienaren 
speelden op eigen veld gelijk tegen 
Boekel Sport, en gaf daarmee een 
punt toe op DAW, dat over twee 
weken in een onderling duel in de 
periodetitel dus waarschijnlijk met 
een kleine voorsprong mag begin-
nen. Tegen de middenmoters uit 
Boekel mocht Rhode niet op meer 
dan een punt aanspraak maken, 
gaf coach Theo van Lieshout na 
afloop ruiterlijk toe. „Onze ope-
ningsgoal was tegen de verhou-
ding in, al was het verschil tussen 
ons en Boekel nooit heel groot. 
De eerste helft was voor hen, de 
tweede helft voor ons, zonder dat 
dat nou tot enorme kansen leidde. 
Qua spel en kansen was de wed-
strijd goed in evenwicht”, aldus 
de oefenmeester na afloop van de 
wedstrijd. Zondag moet concur-
rent DAW naar Boekel, en neemt 
Rhode het op tegen degradatie-
kandidaat Stormvogels '28. Van 
Lieshout: „Het kan beter en het 
moet beter, maar dat weten de 
jongens ook.”

SDDL – Boskant 0-1 (0-1)
Na anderhalve minuut al opende 
Boskant de score in de topper te-
gen SDDL. Brett Veldkamp, die de 
gepasseerde Maikel Merks mocht 
vervangen, maakte wat later het 
winnende doelpunt bleek te zijn. 
Later, want na een helft lang SDDL 
van het kastje naar de muur te 
hebben gestuurd, zat Boskant-
coach Henry van Wanrooy na rust 
toch drie kwartier met samenge-
knepen billen op de bank. „We 

deden onszelf te kort, benutten 
te weinig kansen, en hadden een 
jonge scheidsrechter die soms wat 
moeite had met het stevige voet-
bal, en ons een strafschop en een 
loepzuivere treffer onthield. Dan 
komt er een moment dat SDDL er 
weer in gaat geloven, en oppor-
tunistisch gaat spelen. Gelukkig 
hebben wij een ijzersterke verdedi-
ging.” Zelfs de thuisploeg, die over 
de hele negentig minuten gemeten 
welgeteld twee kansen kreeg, had 
daar na afloop van de ontmoeting 
complimenten voor. Zondag speelt 
Boskant tegen Cito, dat op slechts 
één punt van de ploeg uit de Sche-
ken staat. Van Wanrooy: „Als we 
die winnen, slaan we een gat.”

DVG – Ollandia 0-3 (0-2)
Ollandia had geen kind aan DVG, 
dat volgens trainer Gerard van  
Zutphen van de bezoekers ‘niet 
helemaal zichzelf was’. „Normaal 
is het voetballend en ook wel fy-
siek een goede ploeg, en spelen ze 
mee om de bovenste plaatsen in de 
vierde klasse. Tegen ons vond ik ze 
juist magertjes, wij hebben gedisci-
plineerd en goed georganiseerd de 
wedstrijd onder controle gehou-
den”, analyseerde de coach na af-
loop. Na twee combinaties tussen 
de gebroeders Erven voor rust was 
het linksback Jan Wouters die te-
gen een god-zegene-de-greepbal 
van Ronnie Tomassen aanliep en 
daarmee voor de 3-0-eindstand 
tekende. De drie punten zijn zeer 
welkom op Ekkerzicht, waar de zor-
gen om een (te) lage klassering aan 
het einde van het seizoen nog al-
tijd niet zijn weggenomen. Zondag 
sprokkelt Ollandia hopelijk verder, 
dan tegen het Zijtaartse VOW.

Parklaan 4
5741 EZ BEEK EN DONK

0492-820140
www.Body-s.nl



Woensdag 30 oktober 2013
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SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
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MooiRooikrantDe38 Uitslagen/programma

Uitslagen

Ollandia

Uitslagen senioren: 
DVG 1-Ollandia 1   0-3
Ollandia 2-WEC 2   4-2
Ollandia 3-Boskant 6   1-1
EVVC 7-Ollandia 4   1-6

Uitslagen jeugd: 
Ollandia A1-UDI/Beter Bed A4   7-2
Ollandia B1-ASV’33  B2   1-3
Sparta’25  C3-Ollandia C1   7-1
Ollandia D1-Sparta’25 D3   1-4
Blauw Geel E6-Ollandia E1   1-6
ASV’33 E3G-Ollandia E2   1-4
Ollandia F1-Boekel Sport F4   5-1
Ollandia MF1-DVG MF4   1-6

Programma senioren zo 3/11: 
Ollandia 1-VOW 1   14.30u
DVG 3-Ollandia 2   12.00u 
DVG 7-Ollandia 3   10.00u
Ollandia 4-DAW 11   10.00u
Ollandia Vr1-Vorstenbosch Vr1   10.00u

Programma jeugd za 2/11:
Blauw Geel A5-Ollandia A1  v:13.15u 
Blauw Geel B4-Ollandia B1  v:13.15u
Ollandia C1-SCMH C1   13.00u
DVG D2G-Ollandia D1  v:10.45u 
Ollandia E1-Rhode E4   9.30u
Ollandia E2-Gemert E9   10.30u
Sparta’25 F2-Ollandia F1  v:9.30u
Ollandia MF1-ODC MF4  10.30u

VV Nijnsel

VV Nijnsel/TVE Reclame

Uitslagen senioren: 
Nijnsel/TVE Recl. 1 - WEC 1     3-2
Nijnsel/TVE Recl. 2 - Boekel Sport 2  4-4
Bruheze 2 - Nijnsel/TVE Recl. 3  2-1
Nijnsel/TVE Recl. 4 - Avanti’31 7   1-4
Nijnsel/TVE Recl. 5 - Blauw Geel 17  1-4
Nijnsel/TVE Recl. 6 - Boekel Sport 8  2-3
Wilhelmina VR1 - Nijnsel/TVE VR1  0-6
WEC VR1 - Nijnsel/TVE. VR2  4-3
Gemert Vet.– Nijnsel/TVE Recl. Vet. 3-0

Uitslagen jeugd:
Constantia MD1 - Nijnsel/TVE MD1 2-3
ST Fiducia/A1 - Nijnsel/TVE Recl. A1      1-5
Nijnsel/TVE B1 - Brandevoort B1  4-7
Rhode C2 - Nijnsel/TVE Recl. C1  1-5
Nijnsel/TVE Recl. C2 - DVG C3  2-3
Mariahout D2G - Nijnsel/TVE Recl. D1 3-3
Mierlo Hout E3 - Nijnsel/TVE Recl. E1 7-2
Blauw Geel E9 - Nijnsel/TVE Recl. E2  7-1
MULO F7 - Nijnsel/TVE Recl. F1 5-0
Nijnsel/TVE Recl. F2 - Erp F6   5-0
Nijnsel/TVE Recl. MD1 - WEC MD1  1-7

Programma senioren za 3/11:
DSV 1 - Nijnsel/TVE Recl. 1 14:30u
Erp 3 - Nijnsel/TVE Recl. 2 13:00u
Nijnsel/TVE Recl. 3 - Deurne 5 14:30u
Erp 6 - Nijnsel/TVE Recl. 4 12:00u
Boerdonk 4 - Nijnsel/TVE Recl. 5 13:00u
Heeswijk 5 - Nijnsel/TVE Recl. 6 12:00u
Nijnsel/TVE VR1 - Nuenen VR2 12:00u
Nijnsel/TVE VR2 - Gemert VR2 10:00u
Nijnsel/TVE VR3 - Festilent VR2 10:00u
Za 2/1:
Nijnsel Vets – Mariahout Vets  16.00u

Programma  jeugd za 2/11:
Nijnsel/TVE A1 - Boekel Sport A2 14:30u
Boekel Sport B2 - Nijnsel/TVE B1 14:45u
Nijnsel/TVE C1 - Blauw Geel C4 13:00u
Schijndel C4 - Nijnsel/TVE C2 11:30u
Boekel Sport D5 - Nijnsel/TVE D1 11:45u
Nijnsel/TVE E1 -Schijndel E4 10:00u
Nijnsel/TVE E2 - Rhode E6 10:00u
Nijnsel/TVE F1 - Blauw Geel F8 10:00u
ELI F3G- Nijnsel/TVE Recl. F2 11:00u
Nijnsel/TVE MD1 - Blauw Geel MD1 11:30u

VV Boskant
Uitslagen senioren
SDDL 1-Boskant 1  0-1
Heeswijk 2-Boskant 2  0-2
Gemert 6-Boskant 3  3-1
Boskant 4-Nulandia 5  1-2
Boskant 5-DVG 6  4-0
Ollandia 3-Boskant 6  1-1
Boskant VR1-Elsendorp  3-3 

Uitslagen jeugd:
Boskant B1–Eli B1  3-1
VOW C1–Boskant C1  0-14
Boskant C2–Blauw Geel C7  4-1
Handel D1G – Boskant D1  3-0
Boskant E1–Rhode E3  4-3
Sparta 25 F3G–Boskant F1  1-4

Programma senioren zo 3/11
Boskant 1-Cito 1  14.30u.
Boskant 2-Gemert 4  11.30u.
Boskant 3-Sparta’25 6  12.00u.
UDI’19 10-Boskant 4 13.00u.
Boerdonk 3-Boskant 5  12.00u
Boskant 6-Boekel Sport 7  10.00u.
UDI’19 15-Boskant 7  10.00u.

Programma jeugd za 2/11:
VOW B1–Boskant B1  v.13:30u.
Boskant C1–Rhode C2  a.13:00u.
Rhode C5–Boskant C2  v.12:00u.
Eli D2–Boskant D1  a.12:30 v.11:15u.
Boskant E1–Sparta 25 E4  a.10:30u.
Boskant F1–Bavos F2  a.10:30u.
Boskant mini F–Real Lunet mini F1  
a.10:30u.
 

Rhode

Uitslagen senioren
Rhode 1 - Boekel Sport 1 1-1
Rhode 2 - Deurne 2 2-2
Blauw Geel 4- Rhode 3 3-0
Blauw Geel 10 - Rhode 4 0-4 
Rhode 5 - Ruwaard 2 5-3
Rhode 6 - Mariahout 4 4-7  
Rhode 7 - Erp 6 3-7
Boekel Sport 5 - Rhode 8 4-0
Gemert 12 - Rhode 9 4-7
Rhode 10 - Heeswijk 5 4-2
Keldonk VR1 - Rhode VR1 0-1

Uitslagen jeugd: 
Theole A1-Rhode A1  2-2
DVG A2-Rhode A2  3-2
OSS’20 B1-Rhode B1  5-1
Venhorst B1-Rhode B2  0-9
Rhode B3-Mierlo Hout B3  5-0
Schijndel/DE WIT B4-Rhode B4  4-0
Rhode C1-ZSV C1  4-2
Rhode C2-Nijnsel/TVE Recl. C1  1-5
Helmond C1-Rhode C3G  11-1
Rhode C4-Blauw Geel’ C6  7-3
Boekel Sport C4-Rhode C5  2-4
Brandevoort D1-Rhode D1G  5-1
Rhode D2-Sparta’25 D2G 7-2
Rhode D3-Blauw Geel D5  2-1
Rhode D4 - Elsendorp/Fiducia D2  15-3
Rhode E2-Avanti’31 E2  7-3
Boskant E1-Rhode E3  4-3
Rhode E4G-Erp E3  2-3
Schijndel E6-Rhode E5  0-14
Rhode E6-Sparta’25 E5G  4-0
Avanti’31 E5-Rhode E7  2-6
Rhode E8-Gemert E7  14-0
Avanti’31 E4G-Rhode E9G  15-1
Rhode F1-Sparta’25 F1  4-2
Rhode F2-DVG F1  2-3
Erp F2-Rhode F3  1-4
Rhode F4-SCMH F1  8-0
Erp F4-Rhode F5G  1-5
Rhode F6-Handel F1  1-8
Avanti’31 F4G-Rhode F7  0-1
Boerdonk F1-Rhode F8  3-3
Rhode F9G-Blauw Geel F9M  4-9
Irene F3-Rhode F10G  n.b.-
Sparta’25 MA1-Rhode MA1  6-0
Rhode MD1-Schijndel MD1  2-6

Programma senioren:
Stormvogels’28 1 - Rhode 1 14:30u
UDI 3 - Rhode 2 11:00u
Rhode 3 - DVG 2 12:00u
Rhode 4 - Gemert 6 12:00u
Nulandia 5 - Rhode 5 9:30u
Volkel 5 - Rhode 6 10:00u
Boekel Sport 6 - Rhode 7 11:00u
Rhode 8 - Erp 5 10:00u
Rhode 9 - Irene 2 12:00u
Blauw Geel 18 - Rhode 10 10:00u
Rhode VR1 - WEC VR1 10:00u
Veteranen - Oranje Zwart 16:30u

Programma jeugd za 2/11:
Rhode A1-Margriet A1  14:30u
Rhode A2  vrij
Rhode B1-Blauw Geel B1  14:30u
Rhode B2-MVC B1  14:30u
Rhode B3-Handel B1  15:30u

WEC B2-Rhode B4  14:30u
Sparta’25 C1-Rhode C1  13:00u
Boskant C1-Rhode C2  13:00u
Rhode C3G-Sparta’25 C3  13:00u
Rhode C4-Avanti’31 C3  13:00u
Rhode C5-Boskant C2  13:00 u
Bruheze D1-Rhode D1G  10:45u
Rhode D2-Venhorst D1G  11:30u
Rhode D3-Erp D2  11:30u
Rhode D4-Mariahout D2G  11:30u
SCMH D2-Rhode D5  11:30u
Rhode E1-Avanti’31 E1G  9:15u
DVG E2G-Rhode E2  10:30u
Rhode E3  vrij
Ollandia E1-Rhode E4G  9:30u
Rhode E5-SCMH E1  9:15u
Nijnsel/TVE Recl. E2-Rhode E6  10:00u
Rhode E7-Sparta’25 E6  9:15u
VOW E2-Rhode E8  9:30u
Sparta’25 E7G-Rhode E9G  9:15u
MULO F1-Rhode F1  9:00u
WEC F1-Rhode F2  10:30u
Rhode F3-Mariahout F1G  10:30u
Venhorst F2-Rhode F4  11:15u
Rhode F5G-RKVV Keldonk F1G  10:30u
Venhorst F3-Rhode F6  11:15u
Rhode F7-VOW F2  10:30u
SC Helmondia F3-Rhode F8  10:00u
Rhode F9G-DVG F3  10:30u
Rhode F10G-Mariahout F4G  10:30u
Gemert MA1-Rhode MA1  15:00u
ST Estria/GVV’57 MC2-Rhode MC1  10:45u
Rhode MD1-VOW MD1  10:15u
Rhode mini onderling  10:00u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 22 okt.
1 Echtpr. Van Gerwen 61,98 % 2 Hrn. 
H.v.Erp- H.v.Genugten 55,73  3 Echtpr. 
v.d.Vleuten en Mevr. J.v.d.Meeerakker- 
Hr. P.v.Hoof 54,17 %.

B.C.”d’n einder ‘05”

Uitslag 23 oktober: 
A lijn: . Mia Poels- Ria v. Zon 56.94. 
2.Ardie v. Bakel- Bert Foolen 54.86. 3. 
Jos en Marlies Teulings 53.47. 4. Mari 
en Nellie v.d.Vleuten 52.78. B lijn: 1. 
Netty Leytens-Nel v.d.Pijl 65.28. 2.
Marie-Cathrien Wielens- Jan. v.d. Vel-
den 54.86. 3. Jo Evers-Anja Lafleur 
53.61.4. Hennie en Wil Merkelbach 
53.19. zie ook: www.deneinder.nl

BC Rooi750

Uitslag 23/10
A lijn: 1 Jos van Rijbroek & Harrie van 
Rijbroek 65,42%, 2 Jan Machielsen & 
Henk Schakenraad 60,83%, 3 Marion 
Konings & Thea v.d. Laar 54,17%, 4 
Theo Janssen & Robert Janssen 53,75,
B lijn: 1 Maria Broeke & Lin de la Parra 
62,92%, 2 Hanny Bosch & Jan Bosch 
57,92%, (3) Mies Stroeken & Gerard 
Verkade 56,25%, (3) Marijn van de 
Akker & Evert Vugs 56,25,
C lijn: 1 Bep Machielsen & Joost van 
Heertum 62,92%,2 Jannie Boxtel van 
& Bets Versantvoort 57,50%,3 Riet 
v.d. Laar & Mia de Leijer 57,08%, 4 
Marijke van den Berk & Francine de 
Koning 55,00.

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 24 oktober
A-lijn: 1. Betsie  & Jan v. Gerwen 
57.50; 2. Riet & Cees v. Hout 57.25; 
3. Hilda v.d. Kaden & Diny Vos 56.60; 
4. Jo Evers & Nellie v.d. Vleuten 54.16.
B-lijn: 1. Mieke & Frans v.d. Ven 59.50; 
2. An v. Erp & Leny v. Rooij 56.00; 3. 
Gerda & Berts Schellekens 55.90; 4. 
Bertha v.d. Laar & Mien v.d. Velde 
51.50. Kijk voor de stand op www.
mooirooi.nl

ZBC’01 Zijtaart

Competitie 22/10
A-lijn: 1. Mien v.Berkel & Mien Ver-
hoeven 65,10 % 2.Cor Mollen & Ria 
Swinkels 56,25 % 3.Bert & Diny Kan-
ters 55,73 % 4.Riet v.Hout & corry 

Kastelijn 53,75 % B-lijn: 1.Albert & Pe-
tra v.d.Hurk  59,38 % 2.Harry & Ma-
rietje v.d.Wijgert en Adriaan v.d.Tillart 
& Jack Sebechts 56,25 % 4.Noud & 
Toos v.Zutven 55,56 %. Promoveren 
naar de A-lijn: Harry & Rina v.Berlo, 
Harry & Marietje v.d.Wijgert en Adri-
aan v.d.Tillart & Jack Sebrechts. De-
graderen naar de B-lijn: Piet v.Schaijk 
& Mari v.d.Steen en Anneke Jans & 
Maria Pepers. 

Bridgeclub KBO Zijtaart

Competitie 25/10
A-lijn: 1.Toon & Marietje v.Schaijk 
62,08 % 2.Mien Verhoeven & Mien 
v.Berkel 59,58 % 3.Hans v.d.Brand 
& Jo Verhoeven 56,25 % 4.Chris & 
Christien v.Helvoirt 55,00 % B-lijn: 
1.Adriaan v.d.Tillart & Petra v.d.Hurk 
61,15 % 2.Anny v.d.Hurk & Henk 
v.d.Linden 59,06 % 3. Martien v.Cleef 
& Marietje v.d.Horst 57,08 % 4.Piet 
Thijssens & Riek Rijkers 55,21 %. Pro-
moveren naar de A-lijn: Piet Thijssens 
& Riek Rijkers, Adriaan v.d.Tillart & 
Petra v.d.Hurk en Martien v.Cleef & 
Marietje v.d.Horst. Degraderen naar 
de B-lijn: Chris & Christien v.Helvoirt, 
Bert & Anneke v.Helvoort en Mien 
v.d.Crommenacker & Maria Rijken.  

Bridgeclub De Neul

Uitslag 28/10:
A-lijn: 1. Harrie v. Erp & Harrie Hut-
schemaekers 63.69; 2. Maria Broeke 
& Francien d. Koning 59.23; 3. Hen-
nie v.d. Linden & Ria Theunis 57.44; 4 
Netty & Jan v. Heeswijk 55.95.
B-lijn: 1. Nel v. Hout & Riet v.d. Laar 
59.72; 2. Willemien Braken & Nellie vd 
Meerakker 57.92; 3. Ardie & Johan v 
Bakel 54.17; 4. Jo Evers & Jo Kremers 
52.36.
C-lijn: 1. Tineke Klomp & Lenie Tijsma  
55.80; 2.  Ans v.d. Laar & Addie Rij-
kers 54.67; 3. Corrie Kapteijns & Babs 
v.d. Vleuten 54.49; 4. Cor v. Gerwen & 
Toon v.d. Vleuten 53.84.
Op zaterdag 9 nov. open herfstdrive. 
Zie: www.bcdeneul of bel 472824.

BC ’t Koffertje

Uitslag van 28/10:
A-lijn: 1 Willem Pieters & Harrie van 
Rijbroek 62,08; 2 Lieke Pieters & Jos 
van Rijbroek 3 Ad van Helvoort & 
Jan van Lanen 56,67; 4 Tonnie & Ton 
van Acht 55,00 B-lijn: 1 An van Erp & 
Harry van Genugten 58,70; 2 Rietje 
Donker & Nelly van Zon 57,81; 3 Bep 
Machielsen & Heleen Voets 54,44; 4 
Irmgard Etman & Dirk Gillissen 52,95 
C-lijn: 1 Leon Heijckmann & Vic van 
der Hulst 56,81; 2 Rina van der Hurk 
& Cisca Scheepens 54,44; 3 Jan Eng-
bers & Angela van Rooij 52,78; 4 Wil 
Merkelbach & Jeanne Swinkels 52,08

zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbalcompetitie

Uitslagen vrij 18/10:
Pijnappels/van Schijndel – 
Amigos Menswear/van Dijk 4-3
Café van Ouds – 
JT Carservice/van Kasteren 1-6
Woonwinkel Excl. Wonen – 
Huiskens Optiek en Horen 2-3
Krans Hoveniers – 
Gerits/vd Warenburg 5-4

Ma 21/10:
Raaymakers/der Kinderen – 
Schildersbedr. Gebr. Harks 0-5 
’t Straotje/Lvdb Inst. Techniek – 
Bart Klerkx Hoveniers 1-6

Programma vrij 01/11:
Bart Klerkx Hoveniers – Schildersbe-
drijf Gebr. Harks 19.30u
Brasserie de Beleving – 
Krans Hoveniers 20.15u
’t Straotje/Lvdb Inst. Tech. – 
Raaymakers/der Kinderen 21.00u

Dorpsherberg/van Driel – 
Wetering Boys 21.45u
Café van Ouds – 
Woonwinkel Excl. Wonen 22:20u

Ma 4/11:
HNM-Finance – 
Royal Queen Seeds 21.00u
Afisca Adm. en Belastingadvies – 
Rewi/van Acht 21.45u

beugelen
 
Beugelclub “De Lustige Spelers” 
Olland  
 
Uitslagen:  
Olland 1 - Kessel 3 5 - 0 
Olland 2 - Schijndel 1 2 - 3 
Liempde 1 - Olland 3 4 - 1 
Olland 4 - Loosbroek 2 4 - 1 
Olland 5 - Liempde 2 4 - 1 
  
Programma do 31/10:
Heeze 1 – Olland 3 20.00u
Hoogeloon 5 – Olland 5  20.00u 
Programma di 5/11:
Olland 2 - Liempde 1 20.00u
Loosbroek 3 – Olland 4 20.00u

waterpolo

Argo

Uitslagen:
De Vennen - C1 17-1
Aegir - D1 14-6
Dames 1 - Aqua-Novio 6-12
Njord - E1 24-0
Aegir - E2 12-2
HZPC Horst - Heren 1 12-9
Gorgo - Heren 2 7-7

Programma Zaterdag:
E2 - De Treffers, in Z.I.B.-Best  15.30u
E1 - DBD, in Z.I.B.-Best  16.15u
D1 - Njord, in Z.I.B.-Best  17.00u
Heren 2 - De Treffers, in Z.I.B.-Best 
17.45u
Heren 1 - Hieronymus, in Z.I.B.-Best  
19.30u
ENC Arnhem - Dames 1, in Valkenhuizen  
19.55u

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Odisco

Za 2/11:
Flamingo’s F1 -  Odisco F1       10:00u  
Zo 3/11:   
Odisco 1 -  Nijnsel 1                    
13:00u    (Streepen)
 
KV Nijnsel

Uitslagen:
Nijnsel 1-Midako 1  5-5

Programma Zo 3/11: 
Nijnsel 1-Odisco 1 12.15u. aanwezig.

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

MHC

Uitslagen senioren:  
Oedenrode D1 - Hopbel D1 2 - 1
Oedenrode D3 - Tegelen D4 6 - 2
Oedenrode D5 - Gemert D3 2 - 3
Oedenrode H2 - Hopbel H4 1 - 3
Oedenrode H4 - Den Bosch H17 4 - 1
Oedenrode HA - Civicum HA 1 - 1
Den Bosch D8 - Oedenrode D2 6 - 2
Eindhoven D5 - Oedenrode D4 5 - 5
Drunen D6 - Oedenrode D6 2 - 5
DES H1 - Oedenrode H1 2 - 4
Peel en Maas H2 - Oedenrode H3 1 - 8
Den Bosch HJ - Oedenrode HB 4 – 1

Uitslagen jeugd:    
Oedenrode JC1 - Venray JC1 7 - 5
Oedenrode MA2 - MEP MA3 2 - 5
Oedenrode MB2 - HOD MB4 9 - 2
Oedenrode MC1 - Basko MC1 1 - 7
Oedenrode MC3 - Concordia MC5 3 - 1
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Uitslagen
Oedenrode MD1 - EMHC MD1 2 - 8
Oedenrode MD2 - Grave MD1 3 - 1
Best JB2 - Oedenrode JB1 1 - 5
Eindhoven JD2 - Oedenrode JD1 1 - 4
Tilburg MA3 - Oedenrode MA1 5 - 1
EMHC MB1 - Oedenrode MB1 3 - 4
Hopbel MC3 - Oedenrode MC2 2 - 1
Geel-Zwart MD3 - Oedenrode MD3 3 - 0

Programma senioren 3/11:  
Oedenrode H3 - Heeze H2  11:30u
Oedenrode D1 - Tegelen D1 12:45u
Oedenrode D4 - Don Quishoot D2 13:00u
Oedenrode D2 - Eindhoven D4 14:30u
Oedenrode H1 - Waalwijk H1 14:30u
Bommelerw. HB - Oedenrode HB 11:15u
Den Bosch H13 - Oedenrode H2 12:15u
Nuenen H4 - Oedenrode H4 12:45u
Boekel D2 - Oedenrode D3 14:30u
Nuenen HB - Oedenrode HA 14:30u
D. Quishoot D4 - Oedenrode D5 17:30u
  
Programma jeugd 2/11:   
Oedenrode J8E2 - Eindhoven J8E2 9:00u
Oedenrode JE2 - Oirschot JE1 9:00u
Oedenrode JF1 - Eindhoven JF2 9:00u
Oedenrode M8E1 - Helmond M8E5 9:00u
Oedenrode ME3 - Eindhoven ME3 9:00u
Oedenrode JD1 - EMHC JD1 10:30u
Oedenrode MC2 - Geldrop MC5 11:30u
Oedenrode MB1 - Hopbel MB1 12:00u
Oedenrode JB1 - Geel-Zwart JB2 13:00u
Oedenrode MA1 - Vlijmen MA1 13:30u
Eindhoven J8E1 - Oedenrode J8E1 9:00u
HOD JE1 - Oedenrode JE1 9:00u
Best MD2 - Oedenrode MD1 9:00u
Best ME2 - Oedenrode ME1 9:00u
EMHC MF3 - Oedenrode MF1 9:00u
Or.Zw ME7 - Oedenrode ME4 10:00u
Gemert ME1 - Oedenrode ME2 10:15u
Son MD3 - Oedenrode MD2 11:45u
Son MC1 - Oedenrode MC1 12:15u
Eindhoven MB4 - Oedenrode MB2 12:30u
Helmond MC6 - Oedenrode MC3 13:00u
Venlo JC1 - Oedenrode JC1 14:30u
Berlicum MA2 - Oedenrode MA2 16:00u

hardlopen

Rooise crosslopen 2013-2014
2e wedstrijd 
 
JPA, PUPILLEN 
1. Wesley Vorstenbosch  
2. Levi Scheutjens
3. Stan Sierdsema  

 JPB, PUPILLEN 
1. Ramon Setz
2. Liam Lammers
3. Jeremy Rijskijk
 
JPC, PUPILLEN 
1. Hidde Dekkers
2. Samuel Geboers
 
MPA, PUPILLEN 
1. Veerle van Erp 
2. Veerle Mijsberg
3.  Emma v Oijen
 
MPB, PUPILLEN 
1. Pascalle van Dis
 
MPC, PUPILLEN 
1. Tess van Linder
2. Renske van de Sande
3. Daphne van Dis
 
JJC, JUNIOREN 
1. Steven van Erp
2. Stef van Lierop
 
JJD, JUNIOREN 
1. Tim Brouwers  
2. Tijn Hesselberth  
3. Guus van Kessel
 
MJB, JUNIOREN 
1. Sanne van Lieshout 
 
MJC, JUNIOREN 
1. Inge Timmermans
 
H-SEN, SENIOREN 4,8 KM 
1. Marco Verbeek
2. Rick Gevers
3. Marc van Lieshout
 
H 35+, SENIOREN 4,8 KM 
1. Izar van Gool
2. Rene van Dis
3. Arjen Schoondesmark
 
H 45+, SENIOREN 4,8 KM 
1.  Peter Mijsberg
2.  Pessy Yves
3. Luuk Minderhoud
 
H 55+, SENIOREN 4,8 KM 
1. Jos Moesman
2. Dion Roxs
 
H 65+, SENIOREN 4,8 KM 

1. Wim v Vugt
2. Fons van Boxmeer 
3. Peter Hellings
 
D-SEN, SENIOREN 4,8 KM 
1. Emma FitzGerald 
2. Marlieke Smetser
3. Moniek Vijfvinkel-Enge
 
D 35+, SENIOREN 4,8 KM 
1. Conny vd Biggelaar
2. Pam vd Hurk
3. Manon vd Biggelaar 
 
D 45+, SENIOREN 4,8 KM 
1.  Rikie Huyberts 
2. Anette Boonstoppel
3. Ingrid Aarts
 
H-SEN, SENIOREN 8KM 
1. Frans Giebels
2. Jeffrey van Hout 
3. Luuk van Schijndel
 
H 35+, SENIOREN 8KM 
1. Jorrit  Dekkers 
2. Frank Scheutjens
3. Thijs Dekkers
 
H 45+, SENIOREN 8KM 
1. Eric van den Oetelaar
2. Freek Aertsen
3. Tonny van Boekel
 
H 55+, SENIOREN 8KM 
1. Henry Wijffelaars
2. Ad van der Heijden
3. Mari van Houtem
 
H 65+, SENIOREN 8KM 
1. Pieter Hulsen
2. Piet van Engeland
 
D-SEN, SENIOREN 8KM 
1. Noortje v Schijnde
 
D 35+, SENIOREN 8KM 
1. Hetty vd Sande
 
D 45+, SENIOREN 8KM 
1. Ingrid Jansen
2. Gonny v Zutven
3. Janine Donkers
 
D 55+, SENIOREN 8KM 
1. Tineke Mous
2. Tineke v Boxmeer

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

Soms is één
gewoon niet genoeg

Dineren in stijl

Rooise dames pakken drie punten 
in burenruzie

hockey

Hemelsbreed liggen de hockey-
clubs van Rooi en Schijndel (De 
Hopbel) nog geen vijf kilometer 
uit elkaar. Maar dat betekende 
niet dat de eerste damesteams 
elkaar zondag in de burenruzie 
wilde sparen. In een spannende 
wedstrijd bleken beide teams be-
hoorlijk aan elkaar gewaagd. Rooi 
trok uiteindelijk aan het langste 
eind door thuis met 2-1 te winnen.  

De afgelopen week werd al volop 
gespeculeerd over de uitslag van 
deze wedstrijd, dat van oudsher 
een beladen duel is. Verschillende 
speelsters kennen elkaar onder-
ling, omdat ze bijvoorbeeld klasge-
noten waren op het Elde College, 
en dat zorgt voor extra spanning. 
Ondanks het onstuimige weer was 
de zijlijn goed gevuld met suppor-
ters voor beide teams. In de eerste 

helft ging het gelijk op waarbij het 
spel voornamelijk op het midden-
veld werd gespeeld. Rooi creëerde 
een aantal kansen maar kwam pas 
twee minuten voor rust tot scoren. 
Lin Schakenraad kwam via de ach-
terlijn de cirkel binnen en wist de 
Schijndelse keepster handig te pas-
seren. 
Na rust bleef het spelbeeld min 
of meer gelijk. De sterk spelende 
achterhoede bestaande uit Karien 
Thielen, Kyra Schellekens, Loes 
van der Heijden, Sabine Kuhne, 
Lisa van de Ven en Pleun de Leijer, 
bleef geconcentreerd verdedigen 
en kreeg geen enkele strafcorner 
tegen. Toch kwam De Hopbel een 
kwartier voor tijd op gelijke hoogte 
via een hard backhand schot. Rooi 
herpakte zich snel, bleef aanval-
len en ging op zoek naar de win-
nende treffer. Met nog een minuut 

of zes op de klok was het opnieuw 
Lin Schakenraad die Rooi op voor-
sprong bracht. Via een actie over de 
rechterflank werd Annelous Oer-
bekke aangespeeld, zij kon Iris van 
de Loo niet bereiken maar stuitte 
op de Schijndelse keepster. In de 
rebound was het Lin  Schaken-
raad die geen genade had met de 
buurmeiden uit Schijndel. Met een 
doffe knal op de plank waren de 
drie punten binnen handbereik. De 
laatste minuten werd het balbezit 
gekoesterd. Loes van der Heijden, 
die na afloop door de groep werd 
uitgeroepen tot Woman of the 
Match, wist zo de tijd vol te spe-
len en de drie punten veilig te stel-
len. Rooi stijgt daarmee weer een 
plaatsje op ranglijst en staat weer 
derde. Volgende week treft Rooi, 
opnieuw op eigen veld, Tegelen 
dat zesde staat. 

Nijnsele Ruiters springen op 
nieuwe bodem in De Pijnhorst

In manege De Pijnhorst werd af-
gelopen weekend de eerste selec-
tiewedstrijd springen voor zowel 
pony's als paarden van kring Eind-
hoven gehouden. De Rooise Rui-
ters, de buurvereniging van Nijn-
sel, had de manege weer top voor 

elkaar, voorzien van een gloed-
nieuwe bodem.

In de klasse B paarden behaalde  
Juliët Bosshardt met Dalve een 6e 
prijs. De dag daarna werden de 
overige klassen gereden. Suzan 

werd in de klasse L 2e met Blik-
vanger en ook nog eens 8e met 
Dr. Dre. Ook in de klasse M wist ze 
zich dubbelop in de prijzen te rij-
den. Een 3e plaats met Ao's Chuck 
en 9e plaats met Barca waren het 
resultaat.

paardensport

Voor al uw bouwwerkzaamheden

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

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw

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

MHC heren 1 behoudt tweede plaats
Na het vrije weekend van vorige 
week was het Rooi die op bezoek 
ging bij DES, Kaatsheuvel. De plek 
waar sprookjes bestaan. DES is een 
team wat afgelopen jaar is gepro-
moveerd naar de tweede klasse. DES 
heeft al een goede serie achter de 
rug en had in dit duel dus niks te 
verliezen. 

Na precies één minuut en acht se-
conden kwam Rooi op voorsprong. 
Tom van de Akker wist na een  mooie 
solo de bal met de backhand in de 
goal te slaan. Naarmate de wedstrijd 
vorderde had Caspar Besancon, de 
keeper, nog een aantal mooie red-
dingen die zorgde dat Rooi in de 
wedstrijd bleef. Alleen in de laatste 
minuut van de eerste helft wist DES 
toch de gelijkmaker te maken na een 
discutabele beslissing van de scheids-
rechter. Deze goal was typerend voor 

de wedstrijd; erg onrustig met wis-
selvallig spel van beide teams. In de 
rust zorgde Eugene Ficheroux ervoor 
dat de koppen er weer bij waren, de 
focus werd weer werd opgepakt. 
Na vijf minuten spelen in de tweede 
helft kwam DES toch op een 2-1 
voorsprong. Rooi wist gelukkig de 
draad snel op te pakken. Jorn van 
het Hof scoorde in de 45e minuut 
de gelijkmaker. De goal zorgde voor 
verandering in het spel bij Rooi. Uit-
eindelijk was het Willem v.d Heijden 
die in de 67e minuut de bal in de 
goal wist te pushen en hiermee Rooi 
op voorsprong bracht. In de laatste 
minuut van de wedstrijd was het we-
derom Willem v.d Heijden die wist te 
scoren. Hiermee bracht hij de eind-
uitslag op 4-2 voor de mannen uit 
Rooi. Volgende week moet Rooi om 
14.30 thuis tegen Waalwijk, de num-
mer 6 in de ranglijst. See you there!
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Sint Oedenrode
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in de regioMooi adverter
en

Programma-informatie

Rondje Rooi 
Vanaf 31 oktober een gevarieerde 
uitzending met (onder voorbe-
houd):
- Rooise Kwis krijgt veel respons 
-  Duiven van Kinder-

boerderiKienehoeve in nieuwe 
woning 

- Proefduiken met Aqua Libre 
-  Wijk Kienehoef koestert groene 

zone 
-  ANWB-fietsverlichtingsactie 

met schooljeugd bs. De Sprongh
- Sportgala 2013 
-  IVN-project Nacht van de Nacht 

met nachtelijk Rooi van boven 
gezien! 

-  Scheidende gemeentelijke 
bestuurders -  deel 2 

-  Wil Agema-Kersten exposeert 
in Mariëndael 

-  Groot Roois Dictee vanuit raad-
szaal gemeentehuis

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 9 Oog Op Rooi. 
Presentator Michiel Bakker krijgt 
deze uitzending de volgende gas-
ten voor zijn microfoon:
-  Coby v.d. Pas, voorzitter van 

Vrouwennetwerk Sint-Oe-
denrode over de waarde van 
netwerken door vrouwen in 
deze tijd, 

-  Peter Maas, burgemeester Sint-
Oedenrode wordt bevraagd 
over het tevredenheidsrapport 
“Waar staat je gemeente” en 
het ondernemingsklimaat in 
Rooi, 

-  Richard de Visser blikt terug op 
vele jaren als bestuurslid ” bij 
“De Oude Vrijheid” en gilde 
“Sint Joris”.

Mensen op straat wordt de stel-
ling voorgelegd; “De bibliotheek 
gaat verhuizen naar Mariëndael, 
voor mij geen probleem”. Willy 
Damen vertelt deze aflevering 
wetenswaardigheden over de 
Lindendijk.

Oog Op Rooi wordt uitgezonden 
vanaf zaterdag 2 november  en 
gedurende 2 weken herhaald. 
(Uitzendtijden 02:00 – 05:00 – 
08:00 – 11:00 – 14:00 – 17:00 – 
20:00 en 23:00 uur.)

www.facebook.com/demooirooikrant

13 juni - 30 november 
Tentoonstelling Heilige Oda

Martinuskerk 

25 oktober - 12 december
Foto-expositie 
Hans Vervloed

Bibliotheek 

27 oktober - 22 december 
Tentoonstelling 

Wil Agema-Kersten
Mariendael 

29 oktober 
Informatieavond over groepsdruk

Mariendael 

31 oktober 
Diabetesdagen

Apotheek Dommelrode 

31 oktober 
GPS Halloweenavond

Vlagheide

1 – 3 november
MooiRooi 

Kind-Ouder tennistoernooi 
TV de Kienehoef 

1 - 3 november 
Roemrijk Rooi Revue 

Mariëndael 

2  november 
The Voice of Van Ouds 18+

café Van Ouds 

2 november 
Four Blues jazzkwartet

Eet- en Muziekcafé 
De Ossekop 

3 november 
Literair concert met Sanne Terlouw 

‘Rozeneilend’
De Knoptoren 

3 november 
The Voice of Van Ouds 18-

Café Van Ouds 

3 november 
Wandelen met IVN 

de Geelders 

3 november 
Afscheid Ed Steenbakkers

de Beurs 

3 november 
Onthulling boek 
55 jaar Papgat

de Beurs 

3 november 
Rikken en jokeren

Dorpsherberg 

6 november 
Diabetesdagen

Apotheek Dommelrode 

6 november 
Viering 10-jarig bestaan 
Roois Cultureel Erfgoed

Knoptoren 

7 november 
Cursus zelfverdediging 

voor vrouwen
Damiaancentrum 

7 november 
PubQuiz M.H.C. 
Sint Oedenrode
clubhuis M.H.C. 

8 november 
90’s Party 

Café Van Ouds 

8 november 
Nerd Party

The Joy 

8 - 9 november 
Roemrijk Rooi Revue

Mariëndael 

9 november 
Oceandrum maken

Leef & Vind 

9 november 
Elf-elf bal
De Beurs 

9 november 
Live de band “Meuk”

Café Van Ouds 

9 - 10 november 
Tentoonstelling 

Rooyse Vogelvreugd
Clubgebouw Concordia 

9 - 10 november 
“ons 11-11 circus” 

de Beurs 

9 november 
Onthulling nieuwe Jeugdprins

de Beurs 

9 november 
Lions Mosselavond

De Beckart 

9 november 
Private Label
d’n Dommel 

9 november 
Onthulling nieuwe Prins

de Beurs 

9 november 
A-Meezing2

Muziek- en eetcafé 
De Ossekop 

10 november 
Wereldboomfestival 

Olland 

10 november 
Roemrijk Rooi Revue 
middagvoorstelling

Mariëndael 

10 november 
Dag van de Mantelzorg

Zorgboerderij Dommelhoeve 

10 november 
Orgelconcert met 
Marcel Verheggen

Martinuskerk 

12 november 
KBO fi lm: Avond Amour

Odendael 

12 november
Voorlichtingsbijeenkomst 
Van de Ven accountants

‘t Leeuwke 




