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Folders deze week:
´t Paperas
Primera

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode, 
tel: 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.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.

Nieuwstraat 24 5691 AC Son 
Tel.: 0499-471235

www.boudewijns-schoenen.nl

Nieuwe wintercollectie 
dames, heren en 
kinderschoenen

Boskantseweg 41a - 5492 BV - Sint-Oedenrode
W W W . LVA N D E W A R E N B U R G . N L

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Rooise Scouting na 65 jaar nog niet met pensioen

Over een paar jaar moet iedereen 
tot na de 65-jarige leeftijd door-
werken. De Rooise Scouting, die 
dit jaar haar 65e verjaardag vierde, 
gaat nu al gewoon door. Op welke 

dag in 1947 de Scouting in Sint-
Oedenrode werd opgericht wist 
het bestuur niet exact te achterha-
len. Reden dus om in dit jubileum-
jaar meerdere feestjes te vieren. 

Afgelopen zaterdag werd het laat-
ste 'feestje' gehouden in en rond-
om de blokhut aan het Achterpad.

Tijdens het laatste jubileumfeestje, 

zaterdagmiddag rondom de blok-
hut aan het Achterpad, stond voor 
de Scouts en Welpen een soort 
zeskamp op het programma. 
» Lees verder op pag. 12

Ollandse kermis weer ten einde

De Ollandse kermis is weer ten einde. De kermisexploitanten zijn druk 
in de weer om alles weer af te breken en ook in beide cafés wordt flink 
geruimd en gepoetst.  Waarom zou je naar de Ollandse kermis gaan, 
zou je kunnen denken?  » Lees verder op pag. 9

Dierendag
Fotowedstrijd

U kunt nog tot zondag 7 oktober 
stemmen op uw favoriete die-

renfoto bij Dierenspeciaalzaak De 
Borchmolen. Geef in de winkel 

uw keuze door.

Op 10 oktober komt de win-
naar in de krant, samen met vele 

andere geweldige plaatjes! 

Stuur uw foto(s) naar 
redactie@demooirooikrant.nl en 
maak kans op een mooi dieren-
pakket van dierenspeciaalzaak 

De Borchmolen!

Klompen keuren in de Beurs

In “Zalencentrum de Beurs” te 
Sint-Oedenrode werd op dinsdag 
2 oktober de tachtigste klompen-
keuring gehouden in verband met 
de aankomende Klompenbeurs.

Henk Schamp, Clemens Reu-
vekamp en Wiljan van Vlerken 
keurden in alle rust de klompen 
op verschillende criteria. Meetlat-
ten kwamen er aan te pas en alles 
werd zorgvuldig geregistreerd door 
Luc van den Tillaart. De handge-
maakte en gefabriceerde klompen 
stonden netjes in paren opgesteld 
op het podium, in de wachtrij om 
gekeurd te mogen worden. De 
keurmeesters komen zelf al jaren 
op de Klompenbeurs en hebben de 
nodige kennis van zaken over het 
bijzondere schoeisel. Zo werd er 
onder andere gelet op de pasvorm, 
het model en de kwaliteit. 
De uitslag wordt vrijdag 5 oktober 
tijdens de Klompenbeurs bekend 
gemaakt. 
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COLOFON 

Oplage
12.800 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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
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

Aanleverspecificaties
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 11
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 2011
Huisvuilinfolijn: 0413-481220
Ma., di., wo., vr. 09:00 – 11:00 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

Wanneer de tijd stil staat...
Uitvaartverzorging A. Kuis

Wanneer de tijd stil staat...
www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
      Sint-Oedenrode  Sluisplein 60, 5492 AM
   tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

Bel ons voor de directe zorg na een overlijden. We regelen 
de gehele uitvaart volgens uw wensen en ideeën.
Bezoek onze website en maak verder kennis met ons.

tel. 0413 340 347   |   24 uur per dag
uw uitvaart, ongeacht waar u verzekerd bent.

www.huijbersuitvaart.nl
Wilma van Casteren Henk Huijbers

 
 
 
De opmaak zo aanhouden 
in een dun kader plaatsen. 
2 kolom x hoogte. 
lettertype  Calibri 
plaatsing in week 40 aanstaande woensdag. 
 
 

___________________________________________________ 
              
 ’n goeie mens is gegaan . . . 

 

Dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan en betekend 
heeft, hebben wij afscheid genomen van mijn lieve man,  
ons pap en allerliefste opa 
 

Grard Aarts 
echtgenoot van 
Francien Aarts - van Heertum 

 

 Nijnsel, 18 september 1933 
 Sint-Oedenrode, 26 september 2012 

 
 

Sint-Oedenrode Francien  
 

Berlicum  Liesbeth & René,  
Ireen, Hannah 

 

Sint-Oedenrode Maarten & Marieke, 
Stephanie, Martijn, Marloes 

 

Zeeland  Caroline & Johan 
 

De afscheidsviering was maandag 1 oktober om 10.30 uur  
in de Heilige Antonius van Paduakerk te Nijnsel. 
Aansluitend hebben wij Grard begeleidt naar zijn rustplaats 
op het kerkhof aldaar. 
 
 

Correspondentieadres: familie Aarts,  
Struikheide 4, 5491 LS  Sint-Oedenrode. 
 

____________________________________________________ 
 
 
 
 

Met groot verdriet en diepe verslagenheid 
hebben wij kennis genomen van het overlijden
van ons gewaardeerd erelid:

GRARD AARTS

Grard was mede-oprichter van onze vereniging in 
1976 en is vele jaren bestuurslid geweest. Ook 
nu nog was Grard zeer actief betrokken bij de 
vereniging tijdens wedstrijden en vergaderingen. 
Zijn kinderen zijn ook actief betrokken (geweest).
We zullen hem enorm missen tijdens de wedstrijden,
vergaderingen en overige activiteiten van onze 
vereniging.

We willen Francien, de kinderen, de kleinkinderen 
en verdere familie en vrienden heel veel sterkte 
toewensen met dit grote verlies.

Bestuur en leden van 
De Nijnselse Ruiters &  Ponyruiters

OVERLĲDENSBERICHTEN

In Brabant geborre, gij waart hier content
Mer ’t is gaw gekomme, ’n onverwachs end

Bedroefd om zijn heengaan maar erg dankbaar dat wij hem zo 
lang in ons midden mochten hebben, delen wij u mede dat de 

Heer tot zich heeft genomen, in de leeftijd van 88 jaar, 
onze zorgzame vader

Gerard van Berkel
weduwnaar van

Mien van Berkel – van der Voort

Toon en Bernadette

Rien
30 september 2012 
Damianenweg 8
5491 TJ Sint-Oedenrode

De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 4 oktober om 
11.00 uur in De Goede Herderkerk van de Heilige Odaparochie, 
Mgr. Bekkersplein te Sint-Oedenrode, waarna aansluitend de 
begrafenis plaatsvindt op de H. Martinus Begraafplaats (ingang 
Sluisplein).
Woensdag 3 oktober om 19.00 uur is er een avondwake ter 
nagedachtenis aan vader in De Goede Herderkerk.
Samenkomst voor beide diensten in de kerk, waar tevens 
gelegenheid is om schriftelijk te condoleren.
Vader ligt opgebaard in Rouwcentrum Kuis, Sluisplein 58 te 
Sint-Oedenrode. U kunt afscheid van hem nemen 
na de avondwake tot 20.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieven deze 
aankondiging als zodanig te beschouwen.

  
 
 

       
 
  

 
Concept advertentie MooiRooi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze advertentie heeft het formaat 2 kolommen breed (10,9 cm) x 14,5 cm hoog. 

Prijs hiervan bij MooiRooi is 2 x 145 x € 0,45 = € 130,50  (excl. BTW) 

 

‘Ik heb genoten, liefgehad, gestreden… ik heb geleefd.’ 

 

’Ne me quitte pas’ 
Jacques Brel 

 
Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering 
aan zijn leven, hebben wij afscheid moeten nemen van 
mijn lieve man, onze zorgzame (schoon)vader en  
trotse opa 

 

Harrie Oerlemans 

echtgenoot van 

Corrie Oerlemans – van Hoppe 

* Liempde † Liempde 
18 mei 1942 27 september 2012 

 
Liempde Corrie 

Den Bosch Jos en Annemarie 
Liempde Neeltje  en Stijn 

 Guusje en Cato 
 
 

De uitvaart heeft reeds plaats gevonden. 
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DE VISWINKEL
Vis, fijn dat het er is...

Plein 1944 nr. 37 - Schijndel - Tel: 073 - 5430081

woensdag t/m vrijdag geopend van 8:30 t/m 18:00 uur.
zaterdag geopend van 8:30 t/m 16:00 uur.

Naast Slagerij Dennis v.d. Ven

Alle soepen 
€ 0,50 goedkoper.

Tijdens de bouwvak zijn wij gewoon geopend.

Verse zalm �let 
100 grams € 2,10
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KEURSLAGERKOOPJE

Rookworst

2de gratis

SPECIAL

Runderribeye roerbakreepjes

100 gram

2

20

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden spek + gebraden 

gehakt

100 gram + 100 gram

2

75

WEEKAANBIEDING

shoarmapakket

VLEES,BROODJES&SAUS

PER PAKKET

6

00

KEURSLAGERKOOPJE

GEPANEERDE SCHNITZELS

4 STUKS

5

95

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

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

www.kluijtmans.keurslager.nl

info@kluijtmans.keurslager.nl

Het Roois Kaashuis, Kerkplein 1a, 
5492 AN Sint-Oedenrode, 
Tel. 0413-478791

Kom Proeven!!

Extra voordeel!
De absolute top! Beemster kaas exclusief 
extra belegen 500 gr. €5,49 natuur gerijpt!

Kaasstunt! 
Noord-Hollandse jong belegen kaas
500 gr. €4,75 kom proeven!!

De lekkerste lite kaas
Beemster kaas exclusief 25+ extra belegen
500 gr. €6,45 natuur gerijpt!

Recht van de boerderij
Be bekroonde boeren belegen Jaap Schep
500 gr. €6,95 puur natuur!

De lekkerste vleeswaren vers van het mes
Leverkaas 100 gr. €0,99
Tongworst 100 gr. €1,29
Runderrookvlees 100 gr. €2,39

Ambachtelijke salades
Draadjesvlees salade 100 gr. €1,49
Gerookte vismix salade 100 gr. €1,75

Iedere vrijdag:  
Ouderwets schouwgerookte boerenham
100 gr. €2,19

DANKBETUIGING

Hartelijk dank voor de warme belangstelling, talloze 
kaarten, bezoekjes en persoonlijke condoleances, 

die wij mochten ontvangen na het overlijden van ons mam, 
oma en schoonmoeder

Dien van der Wijst

Hartelijk dank aan begrafenisonderneming Kuis.
Ook dank voor uw bijdrage aan stichting Ambulance Wens 

en dagbesteding "De Stek", 
de opbrengst was hartverwarmend.
Wij zijn u hier zeer dankbaar voor.

Kinderen, kleinkinderen van der Wijst

Sterven doe je niet ineens
Maar af en toe een beetje
En alle beetjes die je stierf
’t Is vreemd, maar die vergeet je
’t Is je dikwijls zelf ontgaan
Je zegt ik ben wat moe
En op ’n keer dan ben je aan
Je laatste beetje toe

Wij zijn dankbaar voor al haar liefde en zorg 
gedurende een lang leven.

Verdrietig delen wij u mede dat van ons is heengegaan 
mijn lieve vrouw, ons mam en oma

Drika Donkers – van Heeswijk 
echtgenote van

Graard Donkers

Zij is 94 jaar geworden.

Graard

Betsie en Casper
Hans
Marjelein en Terry

2 oktober 2012 
Odendael 102
5492 CT Sint-Oedenrode

De uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 
6 oktober 2012 om 11.00 uur in de kerk van de H. Martinus 
van de Heilige Odaparochie, Kerkplein te Sint-Oedenrode, 
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het 
parochiekerkhof.

Samenkomst voor de uitvaartdienst in de kerk waar tevens 
gelegenheid is om schriftelijk te condoleren.

Ons mam is op haar eigen kamer op Odendael, afdeling 
Boterbloem kamer 61. U kunt afscheid van haar nemen op 
vrijdag van 18.30 tot 20.00 uur.

In plaats van bloemen graag een donatie voor ondersteuning 
van de activiteiten van de woongroepen van Odendael,
waarvoor collectebussen in de kerk zullen staan.

OVERLĲDENSBERICHTEN

Gemeenteraad mor-
rend akkoord met 
Voorbereidingsbe-
sluit Buitengebied
Als de gemeenteraad het voor-
bereidingsbesluit op het bestem-
mingsplan buitengebied niet zou 
goedkeuren, zouden de aanvragers 
van vergroting van hun panden nog 
veel langer moeten wachten om hun 
plannen uit te voeren. Dat wilde nie-
mand op zijn geweten hebben en het 
voorstel werd dan ook unaniem aan-
genomen. “We hebben geen keus”. 
Maar portefeuillehouder Cees van 
Rossum had wel iets uit te leggen.

De zaak begon met het collegevoor-
stel om panden met woonbestem-
ming te laten vergroten tot 750 m3. 
Pas achteraf bleek dat de Provincie 
daar niet mee akkoord ging. Enkele 
fracties ventileerden hun ongenoe-
gen over het feit dat ze daarmee op 
het verkeerde been waren gezet. 
Freek Glorius (VVD): “We hadden 
gevraagd: kán dit? Ja, was ons ver-
zekerd. Wij hadden gevraagd om 
bestuurlijk overleg vooraf. Was niet 
nodig. ‘Meneer Glorius, u wordt op 
uw wenken bediend.’ Nu balen.”

Van Rossum werd er ook niet vro-
lijk van. De gemeentes Alphen en 
Chaam en Eersel hadden van de 
Provincie wél groen licht voor die 
750m3. Toen Rooi zich daarop be-
riep, werden ze er fijntjes op gewe-
zen dat die gemeentes hun verzoek 
hadden gebaseerd op een ander 
deel van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening. “Wij dachten allemaal 
dat we sterk stonden, maar dat ligt 
dus iets anders,” aldus Van Rossum. 
Rooi moet nu voorlopig genoegen 
nemen met een verruiming van 550 
naar 600 m3. Om hoeveel aanvra-
gers het nu nog gaat, wilde hij niet 
zeggen. Nu veel Brabantse gemeen-
tes met dezelfde probleem als Rooi 
zitten, kon hij zich niet voorstellen 
dat de Provincie daar na de defini-
tieve uitspraak niet aan zou mee-
werken. Maar dat gaat nog wel 
even duren.

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

Tel. 0413-476733
www.isb-techniek.nl

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur

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.
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... even naar Primera

 

Agenda’s
en

kalenders

Deze week 
19% korting

BTW verhoging 1 oktober

Wij nemen op 
3, 4, 5 en 6 oktober 

de hele BTW voor onze 
rekening bij alle agenda’s 

en kalenders

Sint Oedenrode
Borchgrave 41
Tel. 0413 477049

Op weg naar de verkiezingsstrijd op 17 november a.s. in Restaurant ‘t Leeuwke 

Ondernemer van het jaar

Inmiddels zijn alle kandidaten be-
kend, te weten:
Bas van Heeswijk 
Pour Vous schoenmode
Roel van der Zanden 
VDZ Trading
Dolinda Opheij-van den Heuvel 
SWITCH Fashion & Lifestyle
Harold van Laarhoven 
Carcleaning van Laarhoven
Eric van Gemert 
Mechanisatiebedrijf Jan van Gemert
Wilbert Fassbender 
Emvo Techniek
Jeroen Voorbij 
Bike Center

Ze zijn door de organisatie en twee 
studenten bij een bedrijfsbezoek 
stevig aan de tand gevoeld.

Binnenkort gaat de onafhankelijke 
jury van buiten Sint-Oedenrode uit 
deze 7 kandidaten de drie genomi-
neerden kiezen. Op de feestelijke 
verkiezingsavond op 17 novem-
ber a.s. in Restaurant 't Leeuwke 
te Nijnsel wordt uit deze drie de 
winnaar gekozen. De wisseltrofee 
staat al te wachten op degene, 
die twee jaar lang de titel Winnaar 
Verkiezing Ondernemer van het 
Jaar 2012 Gemeente Sint-Oeden-
rode mag dragen.
De toegangskaarten voor de feest-
avond a € 62,50, inclusief bijdrage 
voor het goede doel en inclusief 
luxe hapjes en drankjes, zijn bin-
nenkort te bestellen.

Ook wordt op deze avond een 
veiling gehouden met fraaie vei-
lingstukken. Wat dacht U bijvoor-
beeld van een geheel verzorgde 
golfvakantie van 5 dagen op de 
golfbaan van Golf de Saint Junien 
in Frankrijk? Of een schilderij van 
onze bekende dorpsgenoot Jan 
Sonnemans om maar eens wat te 
noemen.

Hou de web-site van de organi-
satie in de gaten voor de actuele 
stand van zaken, maar zeker ook 
om een blik te werpen op de vele 
sponsors, die dit evenement on-
dersteunen en die laten zien dat 
ondernemen leeft in Rooi. En dat 
is voor de Rooise gemeenschap ze-
ker in deze mindere economische 
tijden een groot goed. 
Zie www.rovjlions.nl.

Coöperatieve Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel U.A. 
gevestigd te Schijndel

Wij nodigen leden van de afdeling 

Particulieren van harte uit voor 

de afdelingsvergadering op maandag 

22 november 2010. U bent welkom 

vanaf 19.30 uur in de Beurs, Heuvel 44 

in Sint-Oedenrode. 

In het eerste deel van de vergadering

wordt een toelichting gegeven op de

jaarcijfers 2009 en de huidige bancaire

ontwikkelingen. Daarnaast blikt de

ledenraad terug en vooruit. 

Tevens staan we stil bij het vertrek van

Theo van Hoek, directeur Particulieren. 

Hij neemt per 1 januari 2011 afscheid van

onze bank.

Als afsluiting is misdaadverslaggever John

van den Heuvel onze gast. 

De volledige agenda en de notulen van

de vorige vergadering liggen voor leden

van de afdeling ter inzage op onze

kantoren in Schijndel en Sint-Oedenrode.  

We hopen u te mogen verwelkomen!

De afdelingscommissie & de directie

Hieronder vindt u de verkorte agenda:

- Opening 

- Notulen vorige vergadering 

- Toelichting op de jaarrekening 2009  

- Ontwikkelingen coöperatief bankbedrijf 

- Ledenraad aan het woord 

- Aandacht voor het vertrek van 

  Theo van Hoek, directeur Particulieren

- Mededelingen en rondvraag 

- Lezing John van den Heuvel

Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel

Onze leden van de afdeling
Particulieren zijn van harte welkom.

Hoera!Hoera!Hoera
!

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

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

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

Heuvel 17    
5492 AC Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 479322   
www.demooirooikrant.nl
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Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

Paddestoelenexcursie naar de Geelders
Op zondag 7 oktober organiseert de 
Heem-natuurgroep uit Sint-Oeden-
rode een paddestoelenexcursie naar 
het prachtige natuurgebied de Geel-
ders te Olland.

Gezien het succes van eerdere pad-
destoelenexcursies in dit gebied is 
het “zonde” om in de herfst dit be-
zoek achterwege te laten.
De Geelders staat bekend om zijn 
grote verscheidenheid aan biotopen, 
waardoor er ook een groot aantal 

aan verschillende soorten te vinden 
is. Uit eerdere waarnemingen vond 
men: gele ringboleet, honingzwam, 
helmmycena, waaiertje, grote- en 
kleine stinkzwam, oranje beker-
zwam, houtknotszwam, geelwitte 
russula en natuurlijk de aardappel-
bovist.

Het vertrek is om 9.00 uur vanaf de 
markt te Sint-Oedenrode. Van daar 
gaan ze met de auto naar de par-
keerplaats van S.B.B. gelegen aan de 

Schijndelsedijk. (langs de weg van 
Schijndel naar Boxtel).

Zoals bij de heem-natuurgroep de 
gewoonte is, is iedereen die inte-
resse heeft in de natuur van harte 
welkom bij deze paddestoelenexcur-
sie. Bij slecht weer zorg voor stevig 
schoeisel en regenkleding. Het is de 
bedoeling om rond 12 uur weer te-
rug te zijn. 

Mosselavond Lionsclub 2012
Al veertien keer eer-
der organiseerde de 
Lionsclub Sint-Oe-
denrode een mosse-
lavond waarvan de 

opbrengst telkens naar een goed 
doel ging. Dit jaar willen wij voor 
de vijftiende keer in de Beckart te 
Nijnsel onze mosselavond organi-
seren, waarbij wij een goed doel 
hebben uitgezocht dat heel dicht 
bij huis ligt, namelijk gezinnen 
uit Rooi die het nodig hebben om 
in deze dure wintermaanden een 
steuntje in de rug te krijgen. 

Sinterklaas en Kerstmis maken de 
december maand extra duur en wij 
zijn er zeker van, dat een beetje hulp 
hier erg goed van pas zal komen.

Als u op zaterdag 3 november ca. 
19.00 uur in de Beckart aanwezig 
bent, dan wacht u een onbeperkt 
mosselen of, indien u hier de voor-
keur aan geeft, spareribs menu. Dit 
is inclusief een nagerecht. Dit alles 
tegen een vergoeding van € 25,- in 
de zaal te voldoen.

Het is wenselijk vooraf te reserveren 
i.v.m. inrichting van de zaal en de 
inkoop van mosselen en spareribs. 
Dit kan telefonisch onder nummer 
0413473178 of per e-mail: 
bd_hbc@hotmail.com.

Wij verwachten, net als andere ja-
ren, weer een grote toeloop, dus 
wie het eerst komt......
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Dieke & Monique

Wilt u een foto uit 
DeMooiRooiKrant bestellen? 

Staan er foto's in de krant 
die voor u een bijzondere 

betekenis hebben? 

DeMooiRooiKrant biedt aan 
lezers de mogelijkheid een full 
colour foto-afdruk te bestellen. 
Het formaat van de foto-afdruk 

is 20x30 cm. (a4)

Stuur een mail met het week 
nummer + pagina nummer naar 
redactie@denmooirooikrant.nl

Een foto kost € 5,95.
 

Contante betaling 
op het kantoor 

Heuvel 17 Sint-Oedenrode. 

DeMooiRooiKrant & MooiRooi.nl 
de informatiekrant van 

Sint-Oedenrode en omstreken.

Uğur Akman

bedankt 
autorijschool 
Paul Feddon 

voor het behalen 
van zijn rijbewijs

    tis toch echt waar 
deze kanjer wordt 30 jaar.. 

Opa en oma 40 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd!!! 

 
Liefs van Bram, Veerle, Cas

Joep & Lars

worstenbroodjes
van Bekkers 

daar staan we voor in de rij
3 t/m 16 oktober 

worstenbroodjes
Met lekker gekruid gehakt 
naar eigen recept.
Even opwarmen 
en smullen maar.

5 +1 
GRATIS  

deze aanbieding 
is 2 weken geldig

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   –    www.bakkerijbekkers.nl

  bakkerij bekk
e

r
s

Wij willen graag iedereen 
bedanken voor 

de aanwezigheid op ons 
50-jarig huwelijksfeest en voor 
de vele felicitaties en kaarten.

Ook familie, vrienden en 
buren hartelijk bedankt.

Henk en Mien Gordijn

Ayden
26-9-2012

Geboren

Zoon van 
Robert van de Ven 

en Stephanie van Uden
broertje van Tygo

Heistraat 51
5491 BB Sint-Oedenrode

Peettantes: Sabine en Corinne

Proficiat met je 25-jarig jubileum
bij Autobedrijf van Driel

        je vrouw en dochters
Proficiat met je 25-jarig jubileum

bij Autobedrijf van Driel
        je vrouw en dochters

4 oktober
Yvonne 40 jaar

Bromfiets,  Auto,  Aanhangwagen én Caravantraining!

www.verkeersschoolvdmeijden.nl

Feliciteert: 

Nicole Vervoort

Met het behalen van het rijbewijs

Hortensiastraat 26 | 5492 KB Sint-Oedenrode | Tel. 0413 - 471471 
     Mobiel Robert: 06 53 808 908 | Mobiel Laura: 06 50 512 901

Luuk KremersPaul van Heesch

Wij zijn erg blij en gelukkig met 
de geboorte van onze zoon

Job
27-9-2012

Zoon van
Martin en Marleen Ketelaars

Broertje van
Suze

Populierenlaan 19
5492 EJ Sint-Oedenrode

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
AL 20 JAAR VAKWERK

.....PROFESSIONALS IN LIJSTEN
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WAT MOOI IS, MOET MOOI BLIJVEN

De InlijsterijDe Inlijsterij
Harry en Jeanne Passier
Emmausstraat 5  Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 - 47 65 00 / www.inlijsterij.nl

wo, do en vr 09.30 - 12.00u
en 13.30 - 17.00u
za 9.30-13.00 (ma en di gesloten)

Geopend:

Guusje

Geboren
25 september

De trotse ouders
René en Monique 

Otjens- van der Heijden

Valstraat 46
5491 BK Sint-Oedenrode

ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Opmerkelijk

Bij de gemeente hebben we 
ijverige ambtenaren

Wij, in de omgeving Weievenseweg-Zijtaartseweg-Jekschotstraat, 
worden al jaren van ons oud papier verlost door carnavalsvereniging 
de Reigers uit Zijtaart.
Nu kregen wij een brief van de Reigers dat ze van de gemeente geen 
oud papier mogen ophalen op Roois grondgebied, de vergunning die 
de Reigers hebben is alleen geldig in de gemeente Veghel.
Maar is dit niet kort door de bocht, onze kinderen gingen en gaan wel 
in Zijtaart naar school waar ze gebruik maken van zwemles, sportzaal, 
bibliotheek, en uiteraard het schoolgebouw met de benodigde mede-
werkers.
Is het niet zo dat de onkosten die daar bij horen op het bordje liggen 
van de gemeente Veghel ??
Mag de gemeente Veghel de kosten die hier aan verbonden zijn nu op 
de gemeente Sint-Oedenrode verhalen ??
Beste ambtenaar, laat de Reigers lekker het oud papier ophalen bij ons 
en zet je in voor dingen die in het belang zijn van de gehele gemeente.
De Reigers kunnen de inkomsten goed gebruiken voor het organise-
ren van de jaarlijkse carnavalsdagen waar onze jeugd ook gebruik van 
maakt.
Beste Reigers wij zetten ons oud papier wel 100 meter verder zodat 
het op Veghels grondgebied staat.
Een inwoner van de gemeente Sint-Oedenrode die woont aan de Zij-
taartseweg maar bewondering heeft voor het verenigingsleven van 
Zijtaart.

Fam. van Eert / vd Wetering
Zijtaartseweg 22

5491 SG Sint- Oedenrode

Lezerspodium....
Door: Fam. van Eert / vd Wetering

Studieboeken verdwijnen, tijd voor The Learning Box

Vroeger werden boeken volge-
schreven met allerlei interessant 
lesmateriaal voor scholen en be-
drijven. Wanneer iemand een op-
leiding ging volgen, hoorde daar 
automatisch een volle tas boeken 
bij. Ten eerste had je een grote 
kast nodig om ze in op te bergen 
en ten tweede stond sjouwen sy-
noniem aan de opleiding. Geluk-
kig kan dat tegenwoordig anders. 
The Learning Box uit Sint-Oeden-

rode weet hoe het beter kan.

The Learning Box zorgt ervoor dat 
je ook succesvol kunt leren via het 
web. Behalve voor studenten geeft 
het ook veel voordelen voor scho-
len en bedrijven. Geen hoge kosten 
meer voor het bestellen of laten ma-
ken van lesmateriaal in boekvorm. 
Het concept van The Learning Box is 
uniek op het gebied van e-learning. 
Bedrijven of scholen kunnen er op-

leidingen op maat in onderbrengen. 
Met elkaar wordt gekeken hoe het 
opleidingsmodel ingericht moet 
worden. The Learning Box biedt 
twee vormen van ondersteuning, 
namelijk direct of indirect. Personeel 
van het Rooise bedrijf kan werkne-
mers van scholen en bedrijven trai-
nen om daarna het systeem zelf in 
te richten. Het is ook mogelijk om 
de benodigde data aan te leveren. 
The Learning Box doet dan de rest. 

Aangezien The Learning Box heel 
veel ‘know how’ en ervaring heeft 
in de onderwijswereld kan het be-
drijf ook als makelaar fungeren. Ze 
leggen de contacten met uitgevers 
en auteurs van lesmateriaal en le-
veranciers van data. Ook de con-
tracten kunnen door The Learning 
Box worden afgesloten. 

Zo zie je maar dat de boeken lang-
zaam verdwijnen. The Learning 
Box weet precies wat daar op 
volgt. Daar zijn ze inmiddels ook in 
het buitenland achter. Instellingen 
en bedrijven in Hongarije, Spanje, 
Turkije en Duitsland hebben inmid-
dels belangstelling in de werkwijze 
van het Rooise bedrijf.

advertorial

Wovesto realiseert kinderdagopvang in centrum

Vanaf half oktober is Sint-Oeder-
ode weer een kinderdagopvang 
rijker. Donderdag 27 september 
rondt Wovesto de bouw af van 
het nieuwe kinderdagverblijf aan 
de Meierij. Kinderdagopvang ‘De 
Verbinding’  is de nieuwe huurder 
van de locatie. Binnenkort zullen 
zij hun nieuwe vestiging in ge-
bruik nemen. 

De Verbinding heeft al 6 locaties 
voor kleinschalige kinderopvang 
in Sint-Oederode waar zo’n 250 

kinderen gebruik van maken. Door 
de toenemende vraag waren zij al 
een tijdje op zoek naar een nieuwe 
locatie dicht bij het centrum en de 
scholen. Daarbij vonden ze het be-
langrijk om de lokale verbonden-
heid te behouden en dus niet bui-
ten de grenzen van de gemeente 
te kijken. Ook Wovesto zet zich 
dagelijks in voor de lokale ver-
bondenheid. Daarnaast vindt de 
corporatie het ook belangrijk om 
voor verschillende doelgroepen in 
Sint-Oedenrode te bouwen. Een 
samenwerking met De Verbinding 
kwam dus snel tot stand. 

Bijdragen aan leefbaarheid
Met de komst van een kinderdag-
verblijf aan de Meierij wordt de 

leefbaarheid in de buurt verbeterd. 
Door dat jong en oud contact met 
elkaar hebben, ontstaat er begrip 
voor elkaar. En soms mondt dit uit 
in samen leuke dingen doen zo-
als voorlezen of een gezamenlijke 
kerstviering. 

Bouwwerkzaamheden
Wovesto startte voor de zomer met 
de bouw van het kinderdagverblijf. 
Een appartement aan de Meie-
rij werd omgebouwd en geschikt 
gemaakt voor een kleinschalige 
opvang. De extra aanbouw zorgt 
er voor dat straks twaalf kinderen 
in de leeftijd van 0 tot 4 jaar een 
goede plek krijgen . Aannemer 
Van Stiphout uit Sint-Oedenrode 
voerde de werkzaamheden uit .

Wonen 
met allure

in het groen

T  (0413) 47 69 10

www.projectkoningsvaren.nl

Informatie over
nieuwbouwproject

Bezoek 29 september 

ons informatiecentrum 

op Kofferen 8 tijdens de  

Open Huizen Route!
29 september

13.oo - 14.30 uur

Kofferen 8

In Koningsvaren vindt u 38 luxe appartemen ten. De unieke S-vorm van het  
gebouw draagt bij aan optima le bezonning. U heeft een prachtig uitzicht en 
volop privacy.

Als bewoner van Koningsvaren ligt park Kienehoef aan uw voeten. In 
het groene hart van Sint-Oedenrode heeft u alles in de buurt en is het  
comfortabel wonen.

Bezoek ons informatiecentrum op zaterdag 29 september van 13.00 - 14.30 uur 
op Kofferen 8 in Sint-Oedenrode. Wij informeren u graag wat mogelijk is.

Nederland collecteert voor Brandwonden

‘We komen graag bij u langs de deur!’
In de week van 7 tot en met 13 
oktober gaan weer ruim 50.000 
vrijwilligers van de Nederlandse 
Brandwonden Stichting op pad om 
te collecteren. “We komen graag bij 
u langs de deur”, roept een enthou-
siaste collectant, “want u hebt toch 
ook wat over voor de brandwonden-
slachtoffers?” 

Ook dit jaar gaan er in Sint-Oeden-
rode en de kerkdorpen weer vele col-
lectanten langs de deuren. Huis aan 
huis bellen ze aan en vragen om een 
bijdrage voor het werk van de Brand-
wonden Stichting. “Het is best leuk 
om te doen, hoor”, antwoord de 
collectant op de vraag hoe het is om 
te collecteren, ‘Je maakt toch even 
overal een kort praatje en je ziet zo 

je buurtgenoten weer eens. En het 
geeft een goed gevoel om je in te 
zetten voor het goede doel!’

Dit jaar combineert de Brandwonden 
Stichting haar jaarlijkse collecte met 
een Cadeaupas van de Gamma t.w.v. 
€ 15,00. Het enige wat u hiervoor 
moet doen, is donateur worden van 
de Brandwondenstichting met een 
bedrag van € 3,00 per maand. Infor-
matie staat op het kaartje. Hierdoor 
wordt collecteren leuk! 
Al meer dan 30 jaar voert de Neder-
landse Brandwonden Stichting haar 
strijd tegen deze littekens. Dit doet 
zij op drie fronten: Het voorkomen 
van brandwonden, het verbeteren 
van de behandeling en het bevorde-
ren van de psychosociale nazorg en 

begeleiding.

De collecte is voor de Brandwonden 
Stichting de belangrijkste inkomsten-
bron voor deze ‘strijd tegen  de lit-
tekens’. Daarom gaan de vrijwilligers 
van de Stichting in de collecteweek 
langs de deuren. Wie de collecte 
heeft gemist, kan ook geld stor-
ten op giro 20 21 22, Nederlandse 
Brandwonden Stichting, Beverwijk.

Ook in Sint-Oedenrode kan de 
Brandwonden Stichting nog collec-
tanten gebruiken. Met name voor 
de wijken Heikant, Kinderbos en Eer-
schot. Als u ons wilt helpen, neemt u 
dan contact op met onze coördinator 
Dhr W. Jansen, tel: 0413-474082 of 
06-53914610.

Open huizen route
In Sint-Oedenrode is de open hui-
zen route afgelopen zaterdag goed 
bezocht, al moet gezegd worden 
dat het aantal kijkers minder is 
dan het landelijk gemiddelde. 

Landelijk zijn er volgens de NVM 
107.000 bezoekers geweest, een 
toename ten opzichte van voorgaan-
de edities. In totaal konden 50.000 
woningen bekeken worden in Ne-
derland, en gemiddeld kreeg 1 op 
de 3,5 deelnemende woning geen 
bezoek.
De reden dat in Sint-Oedenrode het 

gemiddelde iets lager ligt dan lan-
delijk heeft ermee te maken dat bij 
ons in Sint-Oedenrode gewoon op 
zaterdag en in de avonduren afspra-
ken gemaakt kunnen worden, terwijl 
dat in de meeste grotere plaatsen 
niet het geval is. Helaas hebben niet 
al onze woningen kijkers gehad bij 
ongeveer twee derde van de deelne-
mers zijn kijkers geweest.

Verder moeten wij nog de statistie-
ken van Funda en onze eigen web-
site analyseren, want in de regel zien 
wij rondom het open huis een toena-

me van het aantal kijkers op internet.
Opvallend is dat er een duidelijke toe-
name te zien is van het aantal bezich-
tigingen en geïnteresseerden in de 
woningen na deze zomer. Dit heeft 
te maken met de voorgenomen wij-
zigingen van de regering over de hy-
potheken, waardoor kopers nog voor 
1 januari willen profiteren van de be-
staande regelingen. Ook zien wij bij 
de open huizen route dat dit voor veel 
kijkers de start is van hun zoektocht 
naar een nieuwe woning en die van 
de laagdrempeligheid gebruik maken 
voor de eerste oriëntatie.

29 SEPTEMBER
11:00 - 15:00 uur

Kom vrijblijvend kijken: 
er is meer mogelijk dan u denkt!
Op zaterdag 29 september is het weer NVM Open Huizen Dag! Een mooie kans 
om geheel vrijblijvend binnen te kijken bij vele, vaak aantrekkelijk geprijsde 
huizen. Juist nu kan het interessant zijn om de overstap naar een grotere of 
leukere woning te maken. Bent u starter of huurder die wil kopen? Ook dan is er 
vaak meer mogelijk dan u nu wellicht denkt. Als u een leuk huis heeft gezien op 
de NVM Open Huizen Dag, schakel dan een NVM-aankoopmakelaar in. Hij kan 
u nader informeren over huizen die u heeft bezocht, onderhandelingen voeren 
en u bij de aankoop ontzorgen. Kijk op nvm.nl voor meer informatie en op 
funda.nl voor de deelnemende huizen. Goed gevoel. NVM.

facebook.com/NVMopenhuis

OPEN HUIS

NVM12-0704 Adv A4 OHD 29-09-2012.indd   1 09-08-2012   15:33:45
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Overheid moedigde Alertzorg aan, maar trapte al snel op de rem
De zorg in het algemeen is één 
van de vele zorgenkindjes van de 
overheid. Ook het nieuwe kabinet 
zal belangrijke beslissingen moe-
ten nemen. Dat er extra bezuinigd 
gaat worden is bijna zeker, maar 
hoe zal dat uitpakken? Alertzorg 
uit Sint-Oedenrode bestaat nu 
drie jaar en heeft de zorgwereld  in 
die periode enorm zien verande-
ren. Het bedrijf van Jan van ’t Hof 
houdt zich goed staande in een 
wirwar van veranderende richtlij-
nen en Haagse proefballonnetjes. 
Het laatste wat het wil, is cliënten 
in de kou laten staan. Zijn ze bang 
voor de volgende koers van het 
nieuwe kabinet? Jan en zijn team 
laten het gewoon over zich heen 
komen. Ze zijn inmiddels wel wat 
tegenslagen gewend, het is een 
leerproces.

Gek genoeg stimuleerde de over-
heid Jan om het bedrijf Alertzorg 
op te starten. Jan: “In die periode 
rond 2008 was er vanuit de poli-
tiek de roep om meer maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen. 
Mijn vrouw was verpleegkundige 
en ik werkte in de logistiek. Uit 
idealisme begonnen we met Alert-
zorg. We zagen zeker uitdagingen, 
de weg lag open voor ervaren 
professionals die ervan droomden 
hun eigen visie vorm te geven. 
Alertzorg zorgt er voor dat men-
sen langer zelfstandig thuis kun-
nen blijven wonen of eerder uit 
het ziekenhuis naar huis mogen. 
Met een klein vast team van ver-
pleegkundigen, verzorgenden 
en helpenden staat Alert-
zorg klaar voor mensen 
met een beperking. 
Daarbij moet je 
o.a. denken 
aan Niet 
Aan-

geboren Hersenletsel, dementie en 
dwarslaesie. 

Dat de crisis zo’n rare wending zou 
krijgen had niemand verwacht. De 
aanmoediging die de politiek had 
gegeven, verdween als sneeuw 
voor de zon. Jan was zeer verbaasd 
toen minister Klink in juni 2010 het 
Persoons Gebonden Budget (PGB) 
abrupt stop zette. “Ik heb me daar 
destijds heel erg druk over ge-
maakt”, zegt Jan. “Ik heb brieven 
geschreven, op het Plein in Den 
Haag gestaan en de media opge-
zocht. Als bedrijf manoeuvreerden 
we ons door die periode heen. De 
liberale premier die daarna kwam, 
maakte het er niet beter op. Een 
overheid die actief mensen toe-
gang tot je onderneming ontzegt, 
hoe liberaal is dat? Kleinschalig-
heid, wijkgericht werken en de 
verpleegkundige in de wijk, het 
blijft een populair verhaal van de 
politici. Echter de zorgverzekeraars 
wilden (nu nog steeds) alleen maar 
met grote zorginstellingen in zee 
en niet met kleine zorgaanbieders. 
Gelukkig is dit probleem recente-
lijk door de staatssecretaris on-
derkend, zij heeft de zorgver-
zekeraars verplicht om dit 
jaar een gedeelte van 
hun budget te be-
steden aan het 
contracte-
ren van 

nieuwe, kleine en flexibele zorg-
aanbieders voor de AWBZ zorg.

Volgens Jan zijn er plannen om 
de functie begeleiding vanuit de 
AWBZ naar de WMO bij de ge-
meente neer te leggen. Hij houdt 
zijn hart vast. “De WMO kent 
geen zorgplicht zoals de AWBZ. 
Daar maak ik me zorgen over. Niet 
omdat de gemeente het niet goed 
zou willen doen, maar om budget-
taire redenen zijn veel gemeenten 
geneigd om de zorg aan de familie 
en sociale netwerk van de cliënt 
over te laten. In sommige gevallen 
is de scheiding tussen de functies 
verzorging, verpleging  en bege-
leiding haast niet te maken. Bij 
loskoppeling mis je dan niet alleen 
een stuk professionele obser-
vatie, ook overbelasting en 
veiligheid vormen een re-
eel risico. Wij moeten 
als professionele 
aanbieder niet 
voor niets 
a a n 
een 

schier oneindige lijst van voor-
waarden voldoen om veilige zorg 
te kunnen bieden. Een gevolg van 
dergelijk beleid kan zijn dat er eer-
der een beroep moet worden ge-
daan op verzorgingsinstellingen 
of ziekenhuizen en dat is nou juist 
wat iedereen zoveel mogelijk wilde 
voorkomen, dat was ooit de drij-
vende gedachte achter het idee 
van het goedkopere PGB. Mis-
schien een succes op korte 
termijn maar een wa-
terbed effect op de 
langere termijn, 
s i m p e l w e g 
o m d a t 
m e t 

overhevelen van zorg van de 
éne naar de andere wet de 
vraag niet weggaat ”. 
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Iedere zaterdag van oktober wordt er een winnaar getrokken
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Wespen zijn de nekslag voor wijnoogst

Het jaar 2012 zal waarschijnlijk 
niet de boeken in gaan als een ge-
weldig wijnjaar. In elk geval niet 
bij Fons van Boxmeer. Zo'n beetje 
alles dat er tegen kon zitten, zat 
de Rooise wijnboer dit jaar tegen. 
Het was eerst te koud en daarna te 
nat. Door het vochtige weer in mei 
en juni kreeg valse meeldauw, dat 
is een schimmel, vat op de drui-
ven aan de Damianenweg. Alsof 
dat allemaal nog niet genoeg was, 
besloten ook nog eens duizenden 
wespen om uitgerekend bij Fons 
van Boxmeer te gaan lunchen.

Vooral de opbrengst van de Dorn-
felder en de Regent, dat zijn de 
blauwe druiven, valt dit jaar te-
gen. Van Boxmeer verwacht dat 
de oogst van deze druiven dit jaar 
maar ongeveer 25% van normaal 
zal zijn. Ook bij Riesling, de witte 

druiven, is er minder opbrengst 
dan in andere jaren. Maar omdat 
deze ranken van een sterker ras 
zijn, is hier de opbrengst een stuk 
hoger. Fons verwacht dat de oogst 
van de Riesling hooguit zo'n 15% 
lager uit zal vallen. Omdat deze 
druiven pas later zoet worden dan 
de blauwe, hadden de wespen 
daar eind augustus ook minder 
trek in.

Hoe zoeter hoe beter
Ondanks dat de oogst minder is 
dan in andere jaren, is de Rooise 
wijnboer nog niet direct ongerust 
over de kwaliteit van de wijn. De 
druiven die alle elementen hebben 
doorstaan zijn van goede kwaliteit. 
Om te voorkomen dat de wespen 
ook de laatste blauwe druiven 
zouden verorberen, zijn deze wel 
eerder geplukt dan normaal. “Het 

was beter geweest als de druiven 
een dag of tien langer hadden 
kunnen rijpen. Dan was het sui-
kergehalte hoger geweest”, ver-
telt Fons en gaat verder. “Door de 
druiven in een koelcel op te slaan 
worden ze toch nog wat zoeter. 
Er verdwijnt dan water en er blijft 
relatief meer suiker over”. Dit ho-
gere suikergehalte kan tijdens de 
gisting één tot twee procent meer 
alcohol opleveren. Die alcohol, die 
van zichzelf geur- en kleurloos is, 
verbetert de smaak van de wijn. 
Bovendien is alcohol samen met de 
extracten uit de druiven een con-
serveringsmiddel, zodat de wijn 
ook langer houdbaar blijft.

Raad en daad bij de Moezel
Voor het persen van de druiven 
brengt Fons zijn druiven naar Duits-
land. Daar, in Valwig bij Cochem 

aan de Moezel kent hij Hans Göbel, 
een Duitse wijnboer. Van Boxmeer 
heeft met hem al meer dan dertig 
jaar goede contacten. Aanvankelijk 
kocht Van Boxmeer voor zijn slijterij 
bij Göbel alleen wijn in. Maar toen 
Fons in 1985 zelf druiven ging ver-
bouwen kon hij bij zijn collega niet 
alleen voor raad, maar ook voor 

daad terecht. Afgelopen zaterdag 
heeft Fons zijn blauwe druiven naar 
Duitsland gebracht. In maart gaat 
hij daar weer naar toe, maar dan 
om de wijn gebotteld en wel op te 
halen. Dan zal ook blijken welke 
kwaliteit de wijn van 2012 uitein-
delijk heeft gekregen.

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
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Gilde SamenSpraak vraagt 
vrijwilligers 
Heeft u een uur per week tijd? 
Gilde SamenSpraak zoekt taal-
maatjes om anderstaligen te hel-
pen bij het leren spreken van de 
Nederlandse taal. 

Gilde SamenSpraak, het taal- en 
integratieproject van Gilde Ne-
derland, brengt Nederlanders en 
anderstaligen bijeen om de Neder-
landse taal en cultuur te delen. We-
kelijks kom je samen om ongeveer 

een uur op persoonlijke en infor-
mele wijze Nederlands te spreken. 
Gewoon thuis, in de huiskamer, of 
tijdens een wandeling of bezoekje 
aan de bieb. Vanuit de werkgroep 
ontvang je hulpmateriaal. 
Wilt u zich aanmelden of meer 
informatie, neem contact op 
met het vrijwilligerssteunppunt: 
Femke Broeders, 0413-476149, 
f.broeders@welzijnsalus.nl of 
www.welzijnsalus.nl

Prinsjesdag 2012: 

De gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek
De Nederlandse hypotheekschuld 
bedroeg eind vorig jaar bijna 670 
miljard euro. Dit is 111 procent 
van het bruto binnenlands pro-
duct en daarmee het hoogste van 
de eurozone. Niet vreemd dat het 
kabinet heeft besloten de hypo-
theekrenteaftrek te beperken in 
de hoop daarmee de schuldenlast 
van haar burgers te verlichten. 
Ook zal het dichten van het be-
grotingstekort zeker een rol heb-
ben gespeeld.

Om de hypotheekrenteaftrek te 
behouden moet de nieuwe hypo-

theek voortaan maandelijks  wor-
den afgelost. Dat kan alleen  lineair 
(iedere maand dezelfde aflossing) 
of annuïtair (rente en  aflossing 
samen zijn iedere maand gelijk). 
Aflossing door middel van een ka-
pitaalverzekering/spaarrekening 
eigen woning wordt dus ook niet 
langer fiscaal toegestaan! Gelukkig 
worden bestaande situaties geëer-
biedigd.

Maar wat als u nu uw hypotheek 
wilt verhogen voor een verbou-
wing? Kunt u dan nog wel vol-
staan met een aflossingsvrije hy-

potheek? En wat als u uw huis 
binnenkort verkoopt maar pas in 
2013 een nieuwe woning koopt? 
Moet u dan kiezen voor een line-
aire/annuïtaire hypotheek, wat per 
saldo vermoedelijk minder voorde-
lig uitpakt? De overgangsregeling 
biedt mogelijk soelaas, maar dat is 
sterk afhankelijk van uw situatie.

Gaat uw binnenkort een huis (ver)
kopen? Neem contact op met Van 
de Ven Accountants | Adviseurs 
om uw fiscale voordeel te optima-
liseren. Telefoon: 0413-491111 of 
via e-mail: info@vdven.nl.

advertorial

Heesakkersbar XXL 
Nadat er in de afge-
lopen maanden door 
verschillende vrien-
dengroepen feestjes 
zijn gegeven in ’t 

Pumpke mag de vriendengroep 
van HeesakkersBar XXL zich Bar-
tender van 2012 noemen. Zater-
dag 22 september was de prijsuit-
reiking. Vele feestjes waren er een 
succes, maar er sprong toch echt 
één boven uit. Het feest van de 
HeesakkersBar XXL  haalde de eer-
ste prijs binnen waarbij ze een fust 
bier en 1000 euro rijker zijn.

Slotuitvoering op 5 oktober, 18.30 u. in de Beckart in Nijnsel

Windkracht 6 nieuwe stijl nu al een succes!

Voor de derde keer op rij, loopt 
momenteel op de Rooise basis-
scholen het project windkracht 
6. Windkracht 6 is een bijzonder 
blaasmuziekproject voor leerlin-
gen van groep 6/7, waarin wordt 
toegewerkt naar een slotuitvoe-
ring, waar niemand stil kan blijven 
zitten. Het project is een samen-
werking tussen de verschillende 
basisscholen, MIK kunsteducatie 
en Fanfare Nos Jungit Apollo.

Ook dit jaar zijn alle basisscholen 
benaderd, met de vraag of zij aan 
het inmiddels bekende project deel 
willen nemen, echter met de op-
merking dat er is gekozen voor 
een geheel nieuwe aanpak. Hierbij 
is er een nog grotere rol wegge-
legd voor de kinderen, die allemaal 
tijdens de lessen een eigen instru-
ment krijgen om te bespelen.
Het project is gestart op de basis-
scholen Dommelrode, de Spring-
plank, Eerschot en St. Petrus in 
Olland. Er nemen 7 klassen deel, 
in totaal zo’n 135 kinderen. De 
kinderen zijn inmiddels laaiend 

enthousiast. Het begon al tijdens 
de eerste les, waarin iedereen alle 
instrumenten mocht proberen en 
een favoriet instrument mocht uit-
kiezen. Vanaf les 2 wordt er serieus 
op deze instrumenten geoefend. 
Het enthousiasme waarmee de 
docenten Joris de Bont en Corné 
van Groesen van MIK dit doen, 
werkt heel aanstekelijk. Zo af en 
toe  staat de school te trillen op z’n 
grondvesten! Daarnaast had basis-
school Dommelrode, als buren van 
Mariendael, nog een extra buiten-
kansje: Tijdens één van de lessen 
kregen zij in Mariendael een heuse 
drum workshop. Ook daar spatte 
de muzikaliteit van de kinderen en 
hun drumstellen af.
Want het is echt niet alleen zo-
maar wat toeteren en beuken 
hoor. Tijdens de lessen wordt er 
echt muziek gemaakt. Hoewel het 
erg lastig is voor de docenten om 
een hele klas samen te laten spe-
len, zijn ook zij af en toe verbaasd 
over het resultaat. Elke klas is be-
zig om een eigen nummer in te 
studeren en dat is niet voor niks: 

Aanstaande vrijdag vindt de grote 
slotuitvoering plaats en dan gaan 
alle kinderen gezamenlijk een echt 
concert geven. Elke klas komt hier-
bij aan bod. Inmiddels is ook het 
opleidingsorkest van Fanfare NJA 
druk bezig om alle nummers in te 
studeren en tijdens de slotuitvoe-
ring mag elke klas zijn eigen num-
mer mee spelen met het oplei-
dingsorkest. Hoe vet is dat! Ineens 
zit je dan in een orkest van ruim 50 
kinderen. Natuurlijk kun je niet in 4 
lessen een instrument volledig be-
heersen, maar daar hebben de do-
centen een slimme oplossing voor 
bedacht. Met slechts een paar no-
ten en ritmes, is van elk nummer 
een uittreksel gemaakt, dat wel 
in 4 lessen te leren is. Samen met 
het opleidingsorkest gaat dit straks 
perfect klinken. Het is zeker de 
moeite waard om dit spektakel te 
komen beluisteren. 
De slotuitvoering vindt plaats op 
vrijdag 5 oktober, in de Beckart in 
Nijnsel, begint om 18.30 u. en is 
gratis toegankelijk voor iedereen 
die geïnteresseerd is.

Diabetes Fonds zoekt collectanten 
in Sint Oedenrode
Het Diabetes Fonds zoekt vrij-
willigers die in de week van 28 
oktober tot en met 3 november 
twee uurtjes willen collecteren in 
Sint Oedenrode (vooral Olland). 
Diabetes (ook wel suikerziekte 
genoemd) is een ernstige ziekte 
die diep ingrijpt in het leven van 
mensen. Daarnaast heeft het een 
domino-effect. Diabetes kan lei-
den tot een hartaanval, dementie, 
blindheid en nierfalen. Er zijn nu 
al 1 miljoen mensen met diabetes 
in Nederland. En elke dag komen 
er 200 patiënten bij.

Het Diabetes Fonds betaalt weten-

schappelijk onderzoek om diabetes 
beter te behandelen, te voorko-
men en te genezen. Hiervoor is het 
fonds afhankelijk van donaties en 
de collecte. Om de opmars van di-
abetes tegen te gaan, zijn er meer 
inkomsten nodig. Daarom is het 
Diabetes Fonds hard op zoek naar 
nieuwe collectanten in …… 
Vrijwilligers kunnen zelf bepalen 
op welke avond ze willen collecte-
ren. Bel voor meer informatie met 
de collecteleider; Noud Pouwels, 
telefoonnummer: 0413-474842 of 
stuur een mailtje naar 
collecte@diabetesfonds.nl.

JOS MARTENS & ZN B.V.
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES

Ginderdoor 55, tussen Lieshout & Mariahout tel 0499-423131 www.josmartens.nl
OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD
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Vanaf morgen, vrijdag 28 septem-
ber, is Mathilde Santing te zien in 
de Nederlandse theaters met haar 
nieuwe theatertournee Recital. Na 
haar succesvolle anniversary-tour in 
2011-2012 slaat zij een nieuwe weg 
in. Samen met pianist Marcus Olgers 
gaat ze op avontuur. Zowel Mathilde 
als Marcus zijn even virtuoos als veel-
zijdig en lieten zich door producers 
Ward Veenstra en Sebastiaan Meijer 
verleiden tot een uitdagend artistiek 
project.

Mathilde Santing 
zingt eigen werk

Vrijdag 2 november zal Mathilde Santing optreden in Cultureel 
Centrum Mariëndael  te Sint-Oedenrode met haar nieuwe show: Recital.



Woensdag 3 oktober 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe 9
Een bijzonder talent voor tekenen
Van Giel Beelen tot Clint East-
wood en van Mark van Bom-
mel tot Batman, ze zijn allemaal 
enigszins aanwezig in het huis 
van portrettekenaar Arno Hulsen, 
wonend in Boskant. De muren 
hangen namelijk vol met prach-
tige eigengemaakte creaties, dat 
het moeilijk wordt om plaats te 
maken voor nieuwe. De creatieve-
ling tekent namelijk realistische 
portretten aan de hand van een 
foto. Tijd om wat vragen te stellen 
aan het gezicht achter deze kunst-
werken.

Hoe ben je op het idee gekomen?
In mijn jeugd heb ik veel geschil-
derd maar ben daarmee gestopt, 
omdat het uiteindelijk neer kwam 
op reproducties maken. In 2009 
ben ik begonnen met tekenen en 
ontdekte ik het pastel. “Hé, daar 
kan ik wel leuke dingen mee ma-
ken” dacht ik. Het is mijn hobby 
en zover ik weet ben ik de enige in 
de buurt die het portrettekenen op 
deze manier uitoefent. 

Welke materialen gebruik je? 
Ik ontdekte twee jaar geleden de 
soft pastels waarbij het mogelijk 
was het materiaal uit te wrijven. Ik 
maak ook gebruik van houtskool 
en kleurpotloden naast het gewo-
ne potlood.

Gaat er veel tijd in zitten om een 
portret te maken?
Je werkt er natuurlijk nooit continu 
aan. Ik begin eerst met een ras-
ter en aan de hand daarvan start 
het schetsen. Het inkleuren is de 
laatste stap, maar wanneer je alles 
bij elkaar optelt werk ik ongeveer 
4 uur aan een portret op A3-for-
maat.

Wat is het belangrijkste waar je 
rekening mee moet houden?
Ik houd van realistische portret-
ten, dus het is belangrijk dat het 
resultaat goed lijkend is met de 
foto. Dat lukt mij dan ook altijd 
wel, al moet ik zeggen dat er bij 
mij twee mislukt zijn. De een was 
een portret van Ronald Koeman en 
de ander van burgemeester Maas 
van Sint-Oedenrode. Vaak weet je 
niet eens waar hem de fout in zit, 
iets in de compositie klopt dan niet 
waardoor het portret kan misluk-
ken. Je kunt nooit van te voren ga-
randeren dat de tekening perfect 

wordt.
Wat voor portretten teken je 
graag?
Ik teken het liefst portretten waar-
bij duidelijk contrast te zien is in 
het gelaat, zoals oneffenheden of 
diepe groeven. Excentrieke of juist 
hele herkenbare gezichten hebben 
ook een uitdaging. 

Arno Hulsen volgt binnenkort 
proeflessen bij Rita Bullens Bekkers 
om nog meer raadsels te ontdek-
ken van het vak. “Soms ben je zo 
bezig met een portret dat je denkt: 
dit wordt geweldig, maar als het 

dan af is, is het mislukt. Waar zit 
hem dat dan precies in? Wanneer 
is iets kunstig of gewoon goed? 
Daar ben ik nog niet achter” 
Inmiddels hangen de muren bij 
Arno behoorlijk vol met zelfge-
tekende portretten. “Ik heb nu 
veel tijd over en mijn muren ko-
men toch vol te hangen, dat het 
misschien leuk is om portretten te 
maken voor andere geïnteresseer-
den.” Het is van belang om een 
duidelijke foto te hebben als voor-
beeld. “Het is natuurlijk leuker als 
andere mensen je werk goed vin-
den, dan dat je dat van jezelf zegt”

Heesakkersbar XXL 
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Ollandse kermis weer ten einde

Met vier attracties heb je de hele kermis in 
een mum van tijd gezien. Toch bleek dat 
voor velen genoeg om er het hele weekend 
uitgebreid van te genieten. 

“Voor €50,- kun je wel 100 munten kopen voor 
de botsauto’s”, vertelde een meisje enthousiast. 
Haar familie had met z’n allen munten ingesla-
gen. Haar weekend was geslaagd. Alle jeugd 
reed beurtelings met een ander samen in een 
botsauto. Zelfs diverse kleintjes waagden de 
gok, al zag je hen ook uitgebreid van de draai-
molen genieten. “Heb je nog geen knuffeldier, 
kom dan hier”, klonk vanuit de grijpkraam en 
menig bezoeker liet zich verleiden. Ook het 

ballen gooien en touwtjes trekken was in trek. 
De pistooltjes die je kon winnen, waren bij de 
jongens erg gewild. Al werden de plastic ko-
gels die ze vervolgens op iedere voorbijganger 
afvuurden,  niet door iedere bezoeker erg ge-
waardeerd.

Vooral zondagmiddag was het druk. De Dorps-
kapel zette de begintoon met de muzikale wan-
deling door het dorp en daarna bleef het lang 
gezellig. De volwassenen zaten uitgebreid te 
klessebessen, terwijl de kinderen van de ene at-
tractie naar de andere holden. Ook de Dorpska-
pel deed weer goede zaken voor de verenigings-
kas: de oliebollen waren niet te versmaden.

Kijk voor foto’s van evenementen op 
www.mooirooi.nl
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Sponsorklomp

Een jaar lang heeft de trotse Ton 
Pennings van Boxsons Lease de 
wisselklomp in zijn bezit. Van veer-
tig sponsorklompen die te water 
gingen tijdens de Klumpkesrace 

van zondag 16 september was de 
klomp met zijn bedrijfsnaam de 
snelste. Heeft u de uitslag van de 
Klumpkesrace vorige week in deze 
krant gemist? Op www.kiwanis-

rooi.nl staan de winnende lotnum-
mers. Prijzen van de Klumpkesrace 
kunnen nog tot 20 oktober worden 
opgehaald bij Huiskens Optiek.

Ton Pennings van Boxsons Lease ontvangt uit handen 
van Kiwanis Freek Glorius de felbegeerde wisselklomp.

Rooise wegen weer spik en span

De toestand van de Rooise wegen 
was de laatste maanden regel-
matig onderwerp van discussie. 
Verantwoordelijk wethouder René 
Dekkers beloofde de gemeente-
raad dat na de zomervakantie een 
start zou worden gemaakt met 
de reparatie van de komtraverse. 
Dekkers heeft woord gehouden, 
afgelopen week werd het wegdek 
van de komtraverse gerepareerd. 
Om het verkeer zo min mogelijk 
tot last te zijn werd er vooral 's 
avonds gewerkt. Woensdagavond 
begonnen de wegwerkers aan de 
Nijnselseweg. Donderdag zouden 
de Corridor, Lindendijk en Schijn-
delseweg aan de beurt zijn. Het 
weer gooide echter roet in het 
eten zodat er een paar dagen lan-
ger verkeershinder was.

Met een grote vrachtwagen werd 
een mengsel van bitumen, split en 
zand bijna letterlijk over de weg ge-
smeerd. De vakmensen noemen dat 
mengsel emulsie asfaltbeton of kort-
weg EAB. Voordat het zover was, 

moest er nog wel het een en ander 
gebeuren. Zo moesten de strepen 
en haaientanden worden verwijderd 
omdat het EAB niet op de oude we-
genverf houdt. Om te voorkomen 
dat vuil, dat nog op de weg zou lig-
gen, de hechting van de nieuwe laag 
verhindert, werd de weg geveegd. 
Als de weg schoon is, is het nog een 
kwestie van het aanbrengen van de 
nieuwe laag. Toch is de weg dan nog 
niet helemaal klaar. Er moet namelijk 
nog nieuwe  belijning worden aan-
gebracht. Voordat het zover is moet 
eerst de chemische verhardingsreac-
tie van het EAB helemaal uit zijn ge-
werkt. Dat duurt ongeveer twee we-
ken, maar als de belijning dan weer 
netjes op de weg staat zijn de Rooise 
wegen weer spik en span.

Verkeershinder
De gemeente en de aannemer 
hebben gekozen om de werk-
zaamheden zoveel als mogelijk 's 
avonds en 's nachts uit te voeren. 
Dan was de hinder voor het ver-
keer het minst. Toch bleek dat in 

de praktijk helemaal te kloppen. 
Ondanks een omleidingsroute ble-
ken veel automobilisten toch niet 
van hun vertrouwde route af te 
willen wijken. Dat leidde er toe dat 
menig bestuurder de wegafzettin-
gen negeerde en zijn of haar weg 
over het fietspad vervolgde. Ook 
het verwijderen van de oude stre-
pen, dat overdag gebeurde, leidde 
soms tot langere wachttijden.

Rooise Draad is erdoor
De herijking (aanpassing) van De 
Rooise Draad, het boekwerkje dat 
samen met de “frisdenkers” is 
ontwikkeld om de koers van de 
gemeente de komende jaren te 
bepalen, is donderdag door de ge-
meenteraad unaniem vastgesteld. 
Met name de fractie BVT had nog 
wat twijfels, maar ging uiteinde-
lijk overstag.

Vooral de woningbouw hield de 
gemoederen bezig. VVD-er Freek 
Glorius stak zijn enthousiasme niet 
onder stoelen of banken. Voor de 
ambities om Rooi als aantrekke-
lijke woongemeente te promoten 
zag hij vooral de kenniswerkers uit 
Eindhoven als doelgroep. “Wij zijn 
apetrots op wat hier ligt. Dit biedt 
zo ontzettend veel kansen. Dit 
moeten we op een commerciële 
maar ook sensitieve manier kun-
nen verbinden.”  

 “Lyrisch,” meesmuilde Wiel Spor-
ken (CDA) over de preek van 
Freek, die grossierde in oneliners. 
“Het CDA wil echter met beide 
benen op de grond blijven staan. 
Over een maand staan we hier 
wéér. Met de begroting. Zullen we 
dán eens kijken wat we hiervan 
waar kunnen maken?” Hij stelde 
voor om stukken tekst uit De Rooi-
se Draad een op een over te ne-
men naar de structuurvisie. “Dat 
scheelt weer geld.” 

BVT-er Tilly van den Tillaar vroeg 
zich af of burgerparticipatie wel 
genoeg leeft bij het college en de 
ambtenaren. De omvorming van 
het gemeentelijk groen tot gras-
veldjes was volgens haar slecht 
gecommuniceerd met de burgers, 
evenals de gang van zaken bij de 
voorgenomen verkoop van het 
Martinushuis. “Onze fractie zit 
met dubbele gevoelens. Het zal 

nog moeten blijken of dit 20.000 
euro waard is, in deze tijd van be-
zuinigingen.”
Janneke van den Heuvel (HvR/
PvdA) was positief over het par-
ticipatieproces. “In Olland was ik 
de eerste avond met de frisdenkers 
wat teleurgesteld. Geringe op-
komst, veel bekende gezichten.” 
Maar in de komende bijeenkom-
sten maakte dat plaats voor en-
thousiasme en zowel de frisden-
kers als de betrokken ambtenaren 
kregen van haar de complimenten. 
En de Rooise Draad? “Het zou 
wonderolie kunnen zijn. Als we de 
rust creëren en een toekomstvisie 
hebben, ja, dan is het die 20.000 
euro waard.” 

Portefeuillehouder wonen Cees 
van Rossum wilde af van de opvat-
ting dat er in de kerkdorpen niet 
meer gebouwd zou worden. Hoe-
wel de media dat idee hardnekkig 
in de schoenen blijven schuiven 
van de frisdenkers, ontkennen die 
dat het uit hun koker komt. Aan 
Van Rossum zal het ook niet liggen, 
verklaarde hij. “Ik vind de leefbaar-
heid in de kleine kernen zeer be-
langrijk. Deze wethouder was het 
meteen al niet eens met deze stel-
ling. Samen met de Woningbouw-
vereniging houden we een woon-
wensenonderzoek. U mag op mijn 
enthousiasme rekenen.”    

Burgemeester Peter Maas gaat De 
Rooise Draad nog eens uit de doe-
ken doen in de gemeenteberichten 
in DMRK. Hij wees er overigens op 
dat de “frisdenkers” niet langer 
prijs stellen op die naam, nu de klus 
geklaard is. Nu voelen ze zich weer 
gewoon “betrokken burgers.”
De Rooise Draad wordt nu gebun-
deld in een boek. “En dat wordt 
geen papieren tijger,” verzekerde 
Maas.  

Opbrengst collecte 
verstandelijk 
gehandicapten
Afgelopen week is de collecte 
voor de verstandelijk gehandi-
capten geweest.

In Rooi waren er 87 collectanten 
die de deuren langs gingen. Zij 
hebben bij elkaar een prachtig 
bedrag opgehaald: € 5252,46. 

De wijkhoofden willen alle collec-
tanten, maar ook de mensen die 
iets in hun bus gestopt hebben 
hartelijk bedanken. 

We hopen dat we volgend jaar 
opnieuw weer op zoveel enthou-
siasme kunnen rekenen.

Voor al uw diervoeders- en benodigdheden

Alle snacks 3 halen 2 betalen
Kijk voor onze maandacties en meer informatie op  

www.smulders-diervoeders.nl
Loosbraak 28 - 5482 TZ Schijndel - (073) 549 24 85 - info@smulders-diervoeders.nl

Voor al uw diervoeders- en benodigdheden

Naam: Susan Vos
Leeftijd: 18 jaar

Welke studie volg je? 
Ik volg een vier jaar durende 
opleiding als lerares basison-
derwijs (PABO). Ik zit nu in mijn 
tweede jaar en heb afgelopen 
jaar mijn Propedeuse behaald. 
Om de week loop ik één dag in 
de week en soms een hele week 
stage op basisschool de Vijfmas-
ter in Veghel.

Waar volg je de studie? 
Ik volg de studie op Hogeschool 
de Kempel in Helmond.

Wat vind je leuk aan de studie 
en wat minder?
- Het leuke aan de studie is dat 
je voortdurend gericht bezig 
bent met kinderen. Je leert over 
de omgang met kinderen en 
de individuele verschillen tus-
sen kinderen. De theorie die we 
op school aangeboden krijgen 
is vooral op de praktijk gericht. 
Hun doel is dat je de aangebo-
den leerstof kunt toepassen in 
je stage. Wanneer je weer een 
nieuwe stagedag tegemoet gaat, 
heb je altijd wel een doel waar je 
aan gaat werken. Het leuke aan 
de studie is dat dit elke keer ver-
schilt. De ene keer ben je gericht 
op de reacties van kinderen, de 
andere keer op de vakinhoud 

van je les. Je leert elke keer weer 
bij en ook van de kinderen kun 
je heel veel leren.                Ver-
der organiseert de school veel 
leuke dingen die gericht zijn op 
je stage. Zo hadden we laatst op 
school een voorstelling van Mir-
jam Oldenhave, die het verhaal 
van Mees Kees (kinderboek) als 
toneelvoorstelling speelde.

- Minder leuk is dat je veel theo-
rie krijgt en dus veel moet leren 
voor de toetsen. Het tempo ligt 
redelijk hoog, dus je moet de 
stof goed bijhouden. Wanneer 
je dit doet, valt het uiteindelijk 
allemaal wel mee.

Wat wil je na je studie gaan 
doen?
Na mijn studie wil ik gaan wer-
ken als lerares in het basisonder-
wijs. Eventueel wil ik daarbij nog 
avondscholing doen om verdere 
bevoegdheden te halen.

Ik geef het stokje door aan: 
Ilona Bakx

Werelddierendag  
Kinderboerderij 
“Kienehoeve” 

Tijdens de komende Werelddie-
rendag op 4 oktober a.s. is de 
Kinderboerderij extra geopend 
van 09.30 tot12.00 uur en van 
13.30 tot 16.00 uur. De klein-
tjes kunnen, vergezeld van ouder 
of grootouder, die dag genieten 
van konijntjes, pauwen, schapen 
plus wat er nog meer te zien en 
te beleven is op de boerderij! De 
dieren zullen die dag door de 
verzorgers van de Kinderboer-
derij extra worden verwend! U 
hoeft dus niets mee te brengen, 
ze krijgen genoeg lekkers! Er is 
mooi weer belooft dus alle reden 
een bezoek te brengen aan park 
Kienehoeve met zijn fijne Speel-
tuin en Kinderboerderij….. de 
toegang tot beide is gratis! 
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Keukens
          op maat

en voor
ieder budget !

Industrieweg 12a - 5492 NG Sint-Oedenrode, Tel: 0413 491990
st.oedenrode@ikar-keukens.nl, www.ikar-keukens.nl

Ollandse kinderen halen € 2723,80 op voor KiKa

Bs Sint Petrus loopt voor KiKa

“Hardlopers lopen links en wan-
delaars lopen rechts”, legde di-
recteur Karin Adams nog even 
uit. “Klaar voor de start!” En daar 

gingen ze: de leerlingen van Ba-
sisschool Sint Petrus. 
Eén van de ouders van de basis-
school, Marielle van Oirschot, 

loopt binnenkort mee aan de ma-
rathon van New York. Het goede 
doel dat ze daarmee steunt is KiKa 
(Kinderen Kankervrij). Om veel 

geld in te zamelen, zijn zoveel 
mogelijk acties nodig en dit was 
er één van. Het was aan de kin-
deren wel besteed. Ze hadden er 

zelfs hun middagpauze  voor over. 
Even snel een boterham en toen 
was het al zover. Wandelen mocht 
ook, maar dat was duidelijk niet 
goed genoeg. Rennend ging de 
hele meute van start. Eén van de 
kleuters, Janne, viel helaas na twee 
stappen al over haar eigen voeten. 
Dat was schrikken! Toch liep ook 
zij later weer dapper mee met de 
rest.
Al snel gingen de jassen uit. Het 
was warm! Maar de leerlingen zet-
ten door en bleven, op af en toe 
een korte wandelpauze na, ren-
nen. Aan het einde v/d sponsor-
loop was er voor iedereen ranja en 
een peperkoekje. Youri (gr 1) en 
Maarten (gr 8) mochten als jong-
ste en oudste leerling de cheque 
onthullen. Met deze actie haal-
den de kinderen van Bs Sint Petrus 
toch zomaar even €2723,80 op.   
Een mooie bijdrage voor KiKa.                                                                                                                                            
 Marielle  was erg trots op de kin-
deren en het behaalde resultaat. 
“Onvoorstelbaar  om met 112 leer-
lingen in zo’n klein dorpje zoveel 
geld in te zamelen.”  Ze bedankte 
dan ook alle kinderen, sponsoren 
en supporters. Alle kinderen kre-
gen als aandenken een armbandje 
van KiKa. De drie kinderen die het 
meeste geld op hadden gehaald 
werden extra in het zonnetje ge-
zet met een speelgoedbon. Dit 
waren Britt (gr.3) met een bedrag 
van   € 131,00, Niels  (gr 6) met  
€ 112,00 en Martijn (gr 8) met 
€ 105,00. In totaal heeft  Marielle al 
een bedrag van bijna € 10.000 in-
gezameld.     4 November loopt ze 
de ‘Run for Kika’ in New York. Wij 
wensen haar veel succes.

Nieuwe Erven 2
Liempde

0411-631570
www.kiddoozkinderkleding.nl

Openingstijden:
maandag 

 van 13.00 tot 17.30 uur
dinsdag t/m donderdag 

van 09.30-17.30 uur
 vrijdag van 09.30-20.00 uur 

zaterdag van 09.30-16.30 uur.
Gratis parkeren voor de deur!!

Altijd korting bij Kiddooz, 
super spaaractie voor 

directe korting!!!

superleuke en betaalbare merkkleding voor 
baby’s en kinderen vanaf maatje 44 t/m maat 176!
   Blue Rebel   Retour   Mexx   Twinlife   LCKR   Z8
   Petrol   Jubel   Sturdy   Cars   Doerak   Feetje
   Vingino   Claesens   Noppies   Geisha   Salty Dog

VOLOP NIEUWE COLLECTIE ÉN 
VOLOP SUPERGAVE WINTERJASSEN, BIJ 

ONS AL VANAF €59,95

WOENSDAG 29 AUGUSTUS A.S.
 SPECIALE WINTERJASSEN-

KOOPAVOND TOT 21.00 UUR!
 

RESTANTEN ZOMERCOLLECTIE 
3 HALEN = 1 BETALEN !

Wij nodigen u graag uit in onze winkel !!

Daarom ontvangt u bij ons op donderdag 4, vrijdag 5 én 

zaterdag 6 oktober a.s. maar liefst 15% KORTING 

op de gehele nieuwe wintercollectie !!! Nieuwe Erven 2 te Liempde

www.kiddoozkinderkleding.nl

Baby- en kinderkleding vanaf maatje 44 t/m maat 176 !!

BIJ ONS GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR!! Volg ons op Facebook!

Binderseind 21, Gemert 
Tel: 0492 - 36 78 45
Ook in Uden en St. Oedenrode 
www.dehoofdzaak.com         

Nouvelle verf

€ 7,10
100ml.

Nouvelle oxydant
1000ml en 100ml

€ 9,10
1000ml.
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Oudste vereniging van Sint-Oedenrode verwelkomt nieuwe bestuursleden

NJA, voluit geschreven, “Nos Jungit 
Apollo” is de oudste vereniging in 
Sint-Oedenrode, maar is nog altijd 
springlevend. In het jaar 2014 wordt 

het 150-jarig bestaan van deze mu-
zikale club gevierd. De vereniging 
bezit onder andere een samenspeel-
groep voor beginnende jeugd, een opleidingsorkest voor verdere mu-

zikale vorming en een groot orkest, 
wat uitkomt in de hoogste categorie 
voor fanfare orkesten. Na bijna een 
eeuw dorpsfanfare te zijn geweest, 
is de vereniging NJA, onder leiding 
van dirigent Carlo Balemans, uitge-
groeid tot een podiumfanfare van 
hoog niveau. 

De dagelijkse gang van zaken wordt 
geregeld door het bestuur, onder 
aanvoering van de nieuwe voorzit-
ter Simon Passier. Een echte Rooi-
enaar in hart en nieren en vind een 
bijdrage leveren aan de Rooise sa-
menleving een erg mooie vrijetijds-
besteding. “Het werken met men-
sen die een band met elkaar hebben 
vind ik geweldig, juist daarom heb 
ik JA gezegd tegen de functie van 
President van NJA. Ik kijk ernaar uit 
om me te verdiepen in deze oud-
ste vereniging van Sint-Oedenrode 
en ben er van overtuigd dat we als 
één grote familie in 2014 ons 150 
jarig bestaan zullen vieren” vertelt 

Simon dolenthousiast.  

De vereniging heeft naast een nieu-
we voorzitter er ook een nieuwe 
secretaris bij. NJA verwelkomt naast 
Simon Passier ook Kitty van Eijk-
van den Brand in hun midden. Kitty, 
geboren en getogen in Boskant, 
draagt NJA al jaren een warm hart 
toe. In het jaar 1976 is ze lid gewor-
den van de vereniging en begonnen 
op saxofoon. Na negen jaar muziek 
maken gaf ze haar lidmaatschap op 
bij NJA, maar na een tijdje er tussen-
uit te zijn geweest begon het toch 
weer te dagen. “Iemand heeft ooit 
gesproken over het NJA virus, dat 
is dus zeker van mij op toepassing” 
vertelt ze. In 1991 is Kitty weer te-
ruggekeerd bij de vereniging. Het is 
dus niet zo gek dat de drie kinderen, 
Luc, Yann en Vera actief lid zijn bij 
Nos Jungit Apollo. Met z’n drieën 
spelen ze mee in het opleidingsor-
kest en twee van hen maken zelfs 
muziek in het groot orkest.  

Klimmen en klauteren vormden 
de hoofdmoot van de activiteiten. 
De Bevers, dat is de jongste groep 
tot en met de leeftijd van zeven 
jaar, konden hun creativiteit tonen 
bij het knutselen. Maar ook voor 
hen was er met een klimwand en 
een springkussen natuurlijk ook 

tijd voor het stoerdere werk. Het 
kampvuur mocht ook niet ontbre-
ken, al leek het wel of dat de ouders 
meer belangstelling voor 'vuurtje 
stoken' hadden dan dan de Scouts 
en de Welpen zelf. Maar misschien 
had de jeugd het gewoon te druk 
met alle andere leuke dingen. Wat 

is er dan slimmer om je ouders het 
brood te laten bakken, terwijl je 
zelf druk bezig bent.

Steeds weer nieuwe leden
De Scouting heeft ruim honderd 
leden. De welpen (8-10 jaar) 
vormen met zo'n 35 kinderen 
de grootste groep. Deze groep is 
zelfs zo groot dat er twee speltak-
ken zijn. De ene speltak komt vrij-
dagavond bij elkaar en de ander 
zaterdagmiddag. Ook de Scouts 
(11-14) jaar zijn met 22 leden 
goed vertegenwoordigd in de 
Rooise Scouting. De jongste club, 
de Bevers, begint altijd magertjes 
maar door activiteiten zoals 'Jeugd 
Creatief' en de intocht van Sint-
Nicolaas is er aan het eind van het 
schooljaar met ruim twintig leden 
weer voldoende aanwas. Verder 
zijn er ook nog Scouts, Explorers 
en Scouts 23+.

De feestelijke middag werd af-
gesloten door wethouder Jeanne 
Hendriks. Zij heeft jeugdzaken in 
haar portefeuille. Via Twitter liet 
zij weten het een eer te vinden om 
het jubileumjaar af mogen te slui-
ten. Klimmen, klauteren en vuurtje 
stoken blijven volgens Hendriks 
altijd fun. Ook voor de komende 
65 jaar is het voortbestaan van de 
Scouting gegarandeerd, want zeg 
nou eerlijk, wat is er mooier dan 
lekker avontuurlijk buiten spelen.

Vervolg voorpagina

Rooise Scouting na 65 jaar nog niet met pensioen
Alleenstaande Rooise ouderen op 
vakantie naar het 
Dominicanenklooster in Huissen.

Salus met medewerking van het 
Damianencentrum hebben voor 
6 Rooise ouderen een gezellige 
vakantie georganiseerd naar het 
Dominicanenklooster te Huis-
sen. Jo Oerlemans  begeleidde de 
groep Rooienaren vanuit de KBO. 
In Huissen werd kennis gemaakt 
met een groep van 10 ouderen uit 
Wageningen. Tijdens een vakan-
tie met een gevarieerd programma 
komen de ouderen met elkaar in 
contact. In het klooster wonen nog 
slechts 8 paters die een klein deel 
van het omvangrijke complex ge-
bruiken. Het grootste deel wordt 
nu nog gebruikt door o.a ouderen, 
instellingen en verenigingen voor 
vakanties, cursussen, workshops 
en retraites. Daardoor kan het 
klooster behouden worden.

Onder bezielende leiding van 
Piet Elands en Peter Bijsterveld, 
twee oud seminaristen van het 
Damiaancentrum aan de Schijn-
delseweg, zat de gezellige sfeer 
er al vanaf het begin in. Alles was 
tot in de puntjes geregeld. Bij bin-
nenkomst kreeg je de sleutel van 
de slaapkamer en ’n half uur later 
werden we al bij de lunch ver-
wacht. Hierop aansluitend kre-
gen we een rondleiding door het 
klooster. In de sacristie van de ka-
pel werden schitterende kostbare 
oude priestergewaden bewaard. 
De paters komen twee keer per 
dag naar de kapel voor de Lauden 
en Vespers waarbij ook veel gasten 

aanwezig zijn om naar de gezan-
gen te luisteren. Kunstenares Lidy 
Rubers verzorgt in het klooster de 
workshops, dansen en schilderen. 
Het dansen gaat met eenvoudige 
bewegingsvormen waarin mensen 
van alle leeftijden en met verschil-
lende fysieke vaardigheden, con-
dities en tempo's samen bewe-
gen. Wat later op de dag zet ze 
iedereen aan het schilderen. Lidy 
weet te mensen te inspireren tot 
verrassende creaties. Peter Bijster-
veld leert in een workshop de fijne 
kneepjes van Tai Chi. Jo Oerlemans 
heeft een spel waarbij wat prijsjes 
te winnen zijn en iedereen doet 
hier aan mee. Francien Boumwans 
komt uitleggen waarom mensen 
dromen. Ook zijn we te gast in de 
keuken van het klooster waar de 
chef kok laat zien hoe je uitsluitend 
met biologische producten uit de 
eigen kloostertuin de lekkerste ge-
rechten kunt maken. Verder is er 
nog een veelheid aan activiteiten 
waar je aan mee kunt doen. De 
slotavond, met Brabantse liedjes, 
wordt verzorgd door de groep 
Cohdacrek uit Den Bosch. Zij won-
nen in 2012 de dialectprijs. Kortom 
een overvol gezellig programma 
waar Rooienaren en Wageningers 
met veel genoegen op terug kun-
nen kijken. Met dank aan Diny 
Kuipers van Salus voor de gezellige 
vakantie. 

Cor van Alphen

Nieuwe winterlook
Stralend en frisse huid
Verzorgd en kleurrijk

Oktober – november 2012

•  Mooie (nieuwe) coupe knippen
•  Verzorgende gezichtsbehandeling
•  Epileren en verven van de wenkbrauwen
•  Creatieve haarkleuring
•  Touch-up nieuwe herfst/winter collectie make-up 
    €154,-

Uit de nieuwe collectie make-up gratis zelf gekozen 
product. 

Mgr. Bekkersplein 6a 0413-478388 
www.savohs.nl

Actie… Actie… Actie…Actie

•Woensdagmiddagactie
Als moeder en kind beide op deze 
middag geknipt worden krijgt u  

50% korting 
op de kinderbehandeling!  

13.00 t/m 18.00u
 (1 kind per middag, t/m 12 jaar)

•Iedere dinsdag en donderdag 
bij een knip-kleur behandeling 
krijgt u 10 folies( t.w.v €20,-) 

gratis
(uitgezonderd dinsdagavond vanaf 18.00u 

en de zomervakantie en andere acties)

Maandag 7 maart zijn wij 
gesloten i.v.m carnaval! 

Dinsdag 8 maart zijn wij er 
gewoon weer van 
8.30 t/m 21.00u! 

Wij wensen iedereen een 
fijne carnaval toe!!

Team Savohs

Mgr. Bekkersplein 6a
5491 EB Sint-Oedenrode

Tel: 0413-478388
www.savohs.nl



Woensdag 3 oktober 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe 13

www.rabobank.nl/stos
volg ons op Twitter: @RaboSTOS

Heeft u tijdens de 
Open Huizen Dag  
kijkers gehad?

 

 
Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank geeft antwoord  
op uw woonvragen.

In de huidige woningmarkt is iedereen op zoek naar zekerheid. 

Op rabobank.nl/woonvragen behandelen we de meest uiteen-

lopende woonvragen die te maken hebben met de aankoop of

verkoop van uw woning. Daarmee krijgt u meer inzicht in uw

persoonlijke mogelijkheden, zodat u beter kunt afwegen wat

voor u een goede keuze is.

“Hakuna Matata” op de Hoge Veluwe

Wanneer je van de natuur houdt, 
moet je gewoon op de Veluwe 
zijn geweest. Het enige wat je 
nodig hebt is een camera en de 
nodige porties geduld. Zo is fo-
tograaf Jan Ebbenn meerdere 
dagen per week te vinden in het 
prachtige natuurgebied om daar 
te fotograferen. Zaterdag 22 sep-
tember konden geïnteresseerden 
een dagje meelopen om de Ne-
derlandse natuur met eigen ogen 
te aanschouwen.
Een paar weken geleden kon de 
geplande busreis naar de Veluwe, 
in verband met teveel afmeldin-
gen, niet doorgaan. Voor de fa-
natiekelingen die wel graag mee 
hadden gewild was dit natuurlijk 
een teleurstelling. Daarom wa-
ren we op zaterdag 22 septem-
ber met meerdere auto’s naar de 
Hoge Veluwe afgereisd om de 
dag te hervatten, weliswaar op 
een later tijdstip. 

Jan Ebbenn weet uit eigen erva-
ring waar je op moet letten in de 
natuur. “Kijk maar eens even aan 
de rechterkant van de weg, daar 
zie je omgewroete aarde” vertel-
de Jan in de auto. Dat duidde op 
de aanwezigheid van Pumba het 
everzwijn, die daar de grond om-
geploegd had op zoek naar voed-
sel. We vervolgden onze weg naar 
de plek van bestemming, met als 
doel om edelherten te spotten en 
van de natuur te genieten. We 
waren niet de enige, want onge-
veer tweehonderd  man hadden 
precies hetzelfde idee. Dankzij 
het mooie weer stond het aan 
de zijkant van de weg vol met 

autobusjes en camera’s. “Tijdens 
de bronsttijd is dit de normaalste 
zaak van de wereld” vertelde een 
van de bezoekers. We lieten ons 
niet uit het veld slaan, de meege-
brachte stoeltjes werden op een 
geschikte plaats geïnstalleerd en 
het wachten kon beginnen. Ver-
velen doe je er nooit want de een 
na de ander deelde snoepjes, ap-
pels of hanenbillen uit en er was 
genoeg gesprekstof. 

We hoorden al een tijdje prehis-
torische geluiden op de achter-
grond, die afkomstig waren uit de 
bossen. Het burlen van de man-
nelijke edelherten was van ver 
te horen, en als je goed luisterde 
kon je zelfs gevechtsgeluiden op-
merken. Met de verrekijkers wer-

den al enkele edelherten gespot, 
maar echt het toneel betreden 
durfden de dieren nog niet zo 
goed. “Wanneer het ene schaap 
over de dam is, durven er meer” 
moet de groep na anderhalf uur 
gedacht hebben, want de kudde 
paradeerde langzaam het uitge-
strekte gebied op. Met de oren 
gespitst tastten de hindes het ge-
bied af, op zoek naar appels van 
de boswachter. De paparazzi aan 
de kant van de weg kon zich even 
helemaal uitleven, want hier had-
den we tenslotte met z’n allen op 
gewacht. Een burlend mannetje 
met een indrukwekkend gewei 
kwam de rust daarna bruut ver-
storen en hield de kudde goed 

in beweging, want er werden de 
nodige sprintjes getrokken op de 
Veluwe. Vervolgens hadden de 
herten wel zin in verstoppertje 
spelen, de groep hield zich schuil 
in de schaduwen, waardoor er 
van fotograferen niet veel meer 
terecht kwam. Inmiddels werd 
het kouder en stond de zon laag 
aan de hemel. “Is het al half ze-
ven?! Wat gaat de dag toch weer 
snel”

Voor de medereizigers die een 
dagje mee hadden gelopen was 
dit een onvergetelijke ervaring. 
Moe maar voldaan en met mooie 
fotoresultaten konden we weer 
op huis aan. 

Honderdjarig Eindhovens Dagblad 
strijkt neer in Sint Oedenrode

Het Eindhovens Dagblad komt naar Sint Oedenrode om te 
vieren dat de krant honderd jaar bestaat.  Op vrijdag 5 en 
zaterdag 6 oktober is iedereen welkom in het paviljoen van 
de ED Honderduit-toer op het Kerkplein.

In het paviljoen draait een film over hoe de krant wordt ge-
maakt en hoe steeds meer nieuws zijn weg vindt naar de elek-
tronische media. Ook werkt een aantal redacteuren op locatie. 
Voor iedereen, abonnee of niet, is er een kop koffie of thee. 
Vaste abonnees van het ED kunnen bovendien een gratis shop-
per afhalen met een design van kunstenares Gerdine Duijsens.
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 18.00, en 
zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur is er open inloop, waarbij 
iedereen welkom is. 
Vrijdagmiddag om 14.00 uur is er speciaal voor ouderen Als 
de Dag van Toen, waarbij aan de hand van oude foto’s wordt 
teruggekeken hoe het leven in Rooi  vroeger was. (Voor  Als 
de Dag van Toen is een toegangskaart nodig,  gratis af te halen 
bij boekhandel Paperas vanaf 2 oktober, Markt 25 in St Oe-
denrode. Maximaal 2 per persoon, 75 kaarten beschikbaar.)
Vrijdagavond (20.00 uur) verzorgt ED-columniste Susanne 
Groeneveld een avond. Ze vertelt over haar leven als ‘schrij-
vende moeder’ en vertelt over het maken van haar column 
over haar kinderen Oudste, Middelste en Jongste. De bijeen-
komst is vrij toegankelijk.
Zaterdagavond is er het ED-café, een debatcafé over Rooise 
zaken. Op de agenda: hoe gaat het verder met de bibliotheek 
nu er steeds minder gelezen en steeds meer bezuingigd wordt?
Met live muziek van Lenneke Brussé. Aanvang zaterdag 20.00 
uur, toegang vrij.

Voor iedere klus 
in en rondom uw huis 

Bel Berry van Weert
T. 06-45028727

VOOR AL UW KLUS, LAS, MONTAGE EN 
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Ook voor langer
thuis wonen!

Ooievaar

Een opmerkzame voorbijganger ont-
dekte deze ooievaar die zich op de 
lichtmast van het voetbalveld op de 
Neul vestigde.  Er gaat vast een vrucht-
bare periode aanbreken voor Rhode.

Dierendag
Fotowedstrijd

U kunt nog tot zondag 7 oktober stemmen op uw favoriete dierenfoto 
bij Dierenspeciaalzaak De Borchmolen. 

Geef in de winkel uw keuze door.

Op 10 oktober komt de winnaar in de krant, samen met vele andere 
geweldige plaatjes! 

Stuur uw foto(s) naar redactie@demooirooikrant.nl en maak kans op 
een mooi dierenpakket van dierenspeciaalzaak De Borchmolen!
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In en nève oewe schoewn schilt mer inne voewt
(Mensen kennen zich gauw te groot)
Bron: Brabantse Spreukenkalender, verkrijgbaar bij ’t Paperas.

BRABANTSE SPREUKEN

 4 Oktober dierendag

Ja leuk...
krijgen we weer 

vegetarische brokken,
omdat het anders 

zielig is voor 
het visje..

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00u naar 
redactie@demooirooikrant.nl 

onder vermelding van Oogcontact 
en maak kans op 10 x 1/5 staatsloten (straatje)

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week:
Jaske Leenderts

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Fam. van Creij
Den Ekker 22

kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 0413-473504
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474985
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn Salus
Odendael 3, tel. 0413-476149
ma.-do. 09:00u-12:30u en 
13:00 -15:00u
Voor vragen aan het vrijwilligers-
steunpunt, steunpunt mantelzorg,
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijnsalus.nl
info@welzijnsalus.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10 5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: 
www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 Op zoek

     

 raad niet mijn gedachten
 als ik naar buiten tuur
 vaak is het ook voor mij wachten
 zwijgen lijkt dan mijn beste buur

 overbruggen van diepte 
 naar een heldere klank
 is meestentijds  afhankelijk 

 van een onzichtbare kracht

 het wordt dan beheerst
 door eenvoud op zoek naar macht
 of chaos die door aderen jaagt
 en hard wil vertalen naar zacht

 ook dagen dag en nacht mij uit
 helder licht te kweken
 doch als mijn tong op onwil stuit
 ligt er over de verwachting
 nog een mistige barensdeken

Puzzelpagina

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

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

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

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

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

	  
Waarom worden uilen gezien als zeer wijs en hun 

jongen, de uilskuikens, juist niet? 

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

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 ???: 
redactie@demooirooikrant.nl

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

Oplossing vorige week:
Cafe Van Ouds
Winnaar:    Elly Konings (De Quaystraat 72)
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Hulst

In avondlicht de wallen om,
botsend op late middeleeuwen
jongstleden jaar ontgraven.

Restanten van verdediging,
schietgaten, een stuk muur,
tijdelijk ondergronds
maar nu teruggeboren.

Tussen de tufsteen voetsporen
van paarden, kinderen,
de mooie, jong genomen maagd,
monddood tot op vandaag.

Ik neem een losse brok 500 jaar
in handen, lees af de blinde
buitenkant van een geleefd verhaal,
op zoek naar stemmen in
versteende taal.

    Kees Hermis

Uit: Stuiflicht, 2003
       gedichten 1976 – 2001

Op jacht naar de prins    
Beste papbuiken en papbuikinnen.

Ja hoor, we gaan over de helft met 
de tips deze week, want na van-
daag krijgt u er nog maar vijf!
En misschien heeft u deze al niet 
meer nodig, want de Prinskeuze-
commissie zegt:  “we maken het 
Rooi wel erg makkelijk met deze 
tips, maar het is dan ook ons 55 
jarig bestaan….”
Beste mensen, hier komt ie:

tip 6:
Hij moet van 
goud naar zilver

Had hij in het verleden prachtige 
gouden lokken, en nu een mooi 
kopke met zilvergrijs haar?

Of had hij in het verleden een gou-
den flosje en nu een zilveren (aan 
zijn steek) ?

Of is hij onlangs 50 jaar geworden 
en wordt er binnenkort een zilve-
ren bruiloft gevierd ?

Of in het verleden een gouden in-
strument bespeeld en nu een zil-
verkleurige ?

Maar er zit niks anders op voor 
deze neije, het is een moetje, hij 
kan nie anders, hij moet het !

Beste mensen, 
wanneer u na 
deze zesde tip 
denkt te weten 
wie die neije is, 
dan kunt u de op-
lossing sturen naar 
de voorzitter van de Prinskeuze-
commissie, en dat is: 
Jos van Bergeijk, Kruisakker 4, 
5491AT Sint-Oedenrode, mailen 
mag ook: bergeijk.rooi@planet.nl

En als u de eerste bent die ons 
koppel goed heeft geraden, Prins 
én Adjudant, dan ontvangt u uit 
handen van dit koppel een over-
heerlijke fles Papgatwijn en de 
eeuwige roem.

nog 87 dagen
tot carnaval 

nog 87 dagen
tot carnaval 

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS 
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De beste adviezen vindt u

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

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

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

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Opendag Sporthal de Streepen

Win een echte trompet bij 
showkorps brabantband 
Na de officiële opening op zater-
dag 6 oktober a.s. krijgt de Rooise 
bevolking op zondag 7 oktober de 
kans  op de nieuwe sporthal De 
Streepen te bezichtigen. Op deze 
dag zullen ook een aantal vereni-
gingen, die van deze sporthal ge-
bruik gaan maken, allerlei demon-
straties geven. Tevens zullen zij  
d.m.v. kraampjes de hele dag re-
clame maken voor hun vereniging. 

Hoewel de Brabantband geen vaste 
gebruiker is van sporthal De Stree-
pen zal de vereniging ook aanwezig 
zijn om het geheel muzikaal op te 
luisteren. De vereniging zal er ook 

zijn met een kraampje. Daar zullen 
leden en vooral jeugdleden laten 
zien en horen wat zij al hebben be-
reikt met hun opleiding. Zij hopen 
daarmee leeftijdgenootjes en ande-
ren enthousiast te kunnen maken 
voor de vereniging. Ondanks de, zij 
het geringe,  aanwas van nieuwe le-
den kan de Brabantband nog steeds 
nieuwe leden gebruiken. Slagwerk, 
trompet, bariton, althoorn, saxo-
foon en bas, het is allemaal wel-
kom. Tijdens de open dag kunnen 
de bezoekers bij de kraam van de 
Brabantband deel nemen aan een 
prijsvraag. Voor de winnaar is er 
een echte trompet te winnen. 

Iedere dag dierendag
Actie woendag 3- en donderdag 4 oktober:

bij besteding vanaf € 10,- uit het 
complete assortiment:

Gratis Gift Bag met vele leuke dieren benodigdheden!

Borchmolendijk 14,
5492 AK Sint Oedenrode
Telefoon: 0413 - 473510

Zondag 30 september TV-mis uit de Martinuskerk

Zondag 30 september om 10.30 
uur, was er weer een TV-mis van-
uit de Martinuskerk, die recht-
streeks werd uitgezonden, zang 
en orgel werden keurig verzorgd.

In het geloofsgesprek vooraf de 
TV-mis, was er een gesprek met 
Bert Augustus. Hij is de organist 
van de Martinuskerk en tevens 
klokkengieter en klokkendeskun-

dige bij de klokkengieterij Konink-
lijke Eijsbouts in Asten. Via de web-
site www.rkk.nl en programma 
gemist is het e.e.a. terug te zien.
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Humulus Lupulus! Nee niet verschieten, tijdens mijn vakantie in het 
woeste en ongerepte België heb ik geen ziekte opgelopen maar kennis 
gemaakt met de biertrend van dit moment en dat zijn zwaar gehopte 
bieren. Humulus Lupulus is de Latijnse benaming voor hop.  De hop 
is een plant uit de hennepfamilie waarvan alleen de vrouwelijke plant 
geschikt is voor de bierindustrie. In de bloem van de plant (de hopbel)
zitten de lupuline- korreltjes die zorgen voor de bitterheid en de houd-
baarheid van het bier. Het is wel even slikken als je om half tien in de 
morgen een glas gehopt bier krijgt aangeboden, van de andere kant 
zijn de smaakpapillen dan wel op zijn best. 

Dit glas kreeg ik aangeboden van een stoere bar madam in een klein 
knus biercafeetje. Zij had van de komst van Adriean Brouwer gehoord 
en me spontaan een bierproeverij van uitsluitend zwaar gehopte bie-
ren aangeboden. Fier dronk ze mee en direct bedacht ik me: dat mis-
sen we nu in Nederland. Dames die met een mooi glas bier in het 
café staan en genieten van het overheerlijke gerstenat. Hier bedoel ik 
dan wel speciaal bier geserveerd in een mooie bierkelk met zijn ronde 
vormen, geen pils in een veel te klein glas of nog erger in een plastic 
beker. In Duitsland zie je dit verschijnsel al wel vele jaren maar dan 
gaat het er iets ruiger aan toe. Pas kreeg ene mevrouw A. Merkel in 
Beieren een flinke bierdouche toen ze aan het genieten was van een 
literglas Duits bier. Het glas paste wel goed bij haar uitstraling, uit een 
stuk, vol en geen mooie ronde vormen. Verder is het volgens mij wel 
een goei vrouwke.  Wel even bij de les blijven Adriaen…..

Gaandeweg de morgen hebben we een aantal mooie bieren geproefd 
met duidelijke hoptonen: frisse fruitkenmerken zoals citroen, grape-
fruit en mango. Het is wel even wennen maar eenmaal op de hop-
tour wil je niet meer terug. De naam van het bier geeft overigens ook 
direct aan dat het om een gehopt bier gaat. Op de proeftafel stonden 
de volgende bieren: Urthel Hop-it, Gouden Carolus Hopsinjoor, Tour-
nee Generale Tripel Hop, Duvel Tripel Hop, Ranke xx bitter, Hommel 
en Hopruiter.  Gelukkig waren het maar kleine beetjes die in het glas 
zaten, anders kon ik de rest van de dag ergens in een hoek gaan lig-
gen. Na afloop van de degustatie kreeg ik nog een heerlijke lunch 
aangeboden van de stoere bar madam. Een heerlijk sandwich met 
geroosterde filet van Mechelse koekoek met een mooi gehopt sausje! 
Het werd een onvergetelijke morgen en ik heb dan ook gedurende 
mijn vakantie nog meerder malen het biercafé bezocht.

Terug in Nederland wilde ik meer hopbieren proeven dus zocht ik via 
internet naar bierspeciaalzaken die deze bieren verkopen. Bier genoeg 
te krijgen maar de zware gehopte jongens kun je alleen vinden bij de 
echte speciaalzaken. Bij deze zaken is het aanbod reuze, echter tot 
mijn grote verbazing zag ik dat het hopvirus ook bij de Nederlandse 
brouwers heeft toegeslagen. Bij diverse bier-webshops kun je name-
lijk gehopte bieren kopen van bv Brouwerij Maallust uit Veenhuizen, 
Brouwerij de 7 Deugden uit Amsterdam en huisbrouwerij Klein Duim-
pje uit Hillegom. Ook dichter bij huis hebben we hopbieren, deze bie-
ren worden gebrouwen door een eigenaardig volkje dat zich zelf de 
hopbellen noemt. Voor diegenen die het nog niet weten: we hebben 
het hier over Schijndel. Bij bierbrouwerij Sint-Servattumus brouwen ze 
mooie bieren met Schijndelse hop. 

Helaas is het op de Martemans Hurk in Wijbosch dit jaar niet zo goed 
gegaan met de hopteelt en zal er weinig tot geen hop geoogst gaan 
worden. Naar verwachting zal de Sint-Servattumus brouwerij buiten 
de Schijndelse grenzen zijn hop moeten gaan halen. Nu weet ik via 
een van mijn geheime bronnen dat we inmiddels in ons eigen Rooi 
ook een hopboer hebben en raar maar waar daar was de oogst dit jaar 
fantastisch! Volgens mij krijgen we binnenkort een Roois/Schijndelse 
bier joint-venture! Proost! 

Met vriendelijke biergroet, 
Adriean Brouwer
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Humulus Lupulus!

De Rooise Brouwerijen (deel 3)
De afgelopen twee weken las u 
over de Rooise brouwhistorie. Jan 
van Eerd uit Sint-Oedenrode is in 
samenwerking met Hans Hendriks 
van heemkundige kring “de Oude 
Vrijheid”  in gedigitaliseerde ar-
chieven gedoken om een Rooise 
bijdrage te leveren aan de Kroniek 
der Brabantse brouwhistorie. In 
deze vier edities laten we u delen 
van deze bijdrage zien. 
Brouwerij de Lelie

Aan de Borchmolendijk tegenover 
de Molenwiel bevindt zich mo-
menteel drankenhandel en party-
service van Jan de Leijer. Dit bedrijf 
is gevestigd op een plek met veel 
historie. We weten zeker dat hier 
van 1791 tot 1930 bier werd ge-
brouwen. 

Binnen de familie de Leijer is een 
schilderij uit 1880; “’t Achter-
huis”, dit geeft de situatie weer  
zoals deze was in 1700. (Volgens 
het boekje “125 jaar de Leijer”.) 
Centraal op dit schilderij zijn de 
koelgaten te zien die in 2012 nog 
aanwezig zijn in het voormalige 
brou-werijpand. Dit wijst er op 
dat er ook al in 1700 op deze plek 
werd gebrouwen. Een over-zicht 
van eigenaren van het perceel leert 
ons dat het van 1696 tot 1813, 
dus 117 jaar,  eigendom was van 
de familie Kemps. We weten dat 
de familie Kemps er in 1791 bier 
brouwde dus we zouden kunnen 
veronderstellen dat deze familie er 
mogelijk al vanaf 1700 brouwde. 
De verschillende generaties Kem-
ps:
1696 tot 1731 Jan Kemps
1731 tot 1751 Lambert Kemps
1751 tot 1761 Jan en Antony 
Kemps
1761 tot 1800 Jan Lambert Kemps
1800 tot 1813 Weduw J. Kemps

Detailopname uit het schilderij; met 
een bierkar met enkele tonnen erop 
en centraal te zien de koelgaten. In 
1813 kwam de brouwerij in handen 
van familie M. van den Broek.
Van 1850 tot 1873 is Hubertus Smits 
de eigenaar. In 1873 kwam het in 
bezit van familie de Leijer. Deze 
familie en hun brouwactiviteiten ga 
ik nader beschrijven.

Familie de Leijer

Het geslacht De Leijer, ook ge-
schreven als De Leyaert, komt 
reeds in de 17e eeuw voor in Box-
tel. Er kunnen meerdere takken 
worden onderscheiden. Het is een 
echte brouwersfamilie. De brou-
werij in Boxtel bestaat niet meer, 
er is nog wel een slijterij.
Josephus de Leijer, geboren in 
1822, als 13e uit een gezin van 20 
is 25 jaar oud als zijn vader over-
lijdt. Samen met zijn jongere broer 
Godefridus bestiert hij de brouwe-
rij in Boxtel. 

In 1830 is een zekere M. van de 
Broek eigenaar van de ‘bier- en 
azijnbrouwerij’ aan de Borchmo-
lendijk. Door zijn overlijden in 
1850, is één van zijn twee doch-
ters genoodzaakt met een brou-
wer te huwen: Hubertus Johannes 
Smits uit Eindhoven. Omdat de 
gezond¬heid van Hubertus Smits 
nogal te wensen overlaat, besluit 
hij in 1857 samen met Josephus de 
Leijer te gaan brouwen. Josephus 
blijft in Boxtel wonen en reist op 
en neer om in Sint-Oedenrode te 
gaan brouwen. Josephus, inmid-
dels weduwnaar geworden, koopt 
in 1873 brouwerij de Lelie in Sint- 
Oedenrode en vertrekt dan uit 
Boxtel en vestigt zich in Sint-Oe-

denrode (1e generatie de Leijer in 
Rooi). Hij hertrouwt in 1876 met 
de weduwe van Tuyn (geboren 
Swinkels, uit Lieshout!) en moeder 
van een zoon Hubertus. 
De zoon van Josephus uit zijn eer-
ste hu¬welijk; Harrie, geboren in 
1868, toont al op jeugdige leeftijd 
interesse in het brouwersvak en 
helpt zijn vader in de brouwerij. 
Omdat zijn vader, stiefmoeder en 
stiefbroer naar Dongen vertrek-
ken, is Harrie gedwongen om al op 
jonge leeftijd de brouwerij van zijn 
vader over te nemen. (2e genera-
tie de Leijer in Rooi).  

Harrie trouwt in 1888 met Wil-
helmina Swinkels en samen krij-
gen ze zes kinderen. De eerste vijf 
zijn meisjes, maar de zesde is dan 
toch eindelijk een jongen: Josep-
hus Alphon¬sus (Sjef), geboren op 
28 april 1901. Het hele dorp was 
uitgenodigd om op de brouwerij 
dit feit te vieren met beschuit met 
muisjes en natuurlijk met bier.  

Deze foto is in 1909 genomen tijdens 
de oranjefeesten, ter gelegenheid 
van de geboorte van prinses Juliana. 
Bij de praalwagen staan, boven: Fien 
de Leijer, Maria van Houtum, Lena 
de Leijer, Jet van Esch, Agnes, Jo en 
Mies de Leijer en Mien van der Zee. 
Midden: Mia Poel en Sjef de Leijer jr. 
Het mansvolk: Jan van der Heijden 
(Jan Maat), Marteke van Rooij, Harrie 
de Leijer, Janus der Kinderen, Jan van 
de Biggelaar en, achter het paard, 
Toon van Breugel. 

De Kroniek der Brabantse brouw-
historie is verkrijgbaar voor 3 euro 
bij cafe Van Ouds, Drankenhan-
dels De Leijer en Van Boxmeer en 
bij DeMooiRooiKrant.

De dierenarts doet de deur open!
Op zaterdag 6 oktober 2012 is het 
landelijke open dag bij dierenart-
senpraktijken. Dierenartsenprak-
tijk Sint Oedenrode doet hier na-
tuurlijk aan mee! 

Wilt u graag weten wat een die-
renarts zoal doet, komt u dan za-
terdag 6 oktober 2012 naar onze 
praktijk aan de Kortestraat 1 te 
Sint Oedenrode. U heeft dan de 

gelegenheid om een kijkje  achter 
de schermen te nemen  bij de ver-
schillende diersoorten. 
U kunt o.a. aan de volgende activi-
teiten deelnemen:

Rondleidingen: 11.00 – 16.00 uur
Schminken: 11.00 – 16.00 uur 
Knuffeldierenspreekuur : 
13.00 – 14.30 uur (dus neem je al-
lerliefste knuffeldier mee)

Ook om gewoon een beeld te krij-
gen van een dierenartsenpraktijk, 
onder het genot van een kopje 
koffie of thee, bent u van harte 
welkom. Tot zaterdag 6 oktober!

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

  Pantein
  Huishoudelijke

Hulp
Meer 

dan hulp
alleen! “Dichtbij en 

 betrokken”

Voelt beter

Mevrouw Van Breugel kiest voor Pantein Huishoudelijke Hulp.
U ook? Bel 0900-8803 (lokaal tarief) of kijk op www.pantein.nl

- Herfst actie - 

2e hoofdgerecht 
voor € 1.00

Kijk voor voorwaarden 
en info op onze site
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Stichting Wij Gaan Naar Dakar geeft gas voor nobel doel

Een kleine nomadenstam van - pak hem beet – vijftien 
personen spitst alert de oren wanneer hun geitjes ge-
schrokken wegrennen. Het is middag en de zon hangt 
pal boven de woestijn van Mauritanië. De grond be-
gint te trillen. Wat komt daar aan in de verte? Zijn het 
op hol geslagen paarden of tanks van het buurland? 
Het is toch geen oorlog? Na een paar minuten zien ze 
de oorzaak van al deze onrust. Vier jeeps banen zich 
een weg door de uitgestrekte zandvlakten. Er gaan wat 
raampjes open en zestien handjes maken een wuivend 
gebaar….

Over twee maanden zou dit zomaar eens werkelijkheid 
kunnen zijn. Acht jongemannen staan namelijk aan de 
vooravond van de reis van hun leven. Met vier opge-
knapte barrels vertrekken ze op 3 november van Am-
sterdam naar Dakar onder de vlag van de Amsterdam 
Dakar Challenge. Onder hen bevinden zich twee Rooi-
se jongens; Dirk Latijnhouwers en Luke Lathouwers. Ze 
gaan niet alleen voor eigen plezier richting het zuiden. 
Samen trekken ze er op uit om geld in te zamelen voor 
een goed doel: Foundation Adult Education the Gam-
bia (FAEG)

De afgelopen maanden hebben de mannen flink ge-
sleuteld om hun auto’s – die ze via Marktplaats koch-
ten - startklaar te krijgen. Hier en daar moest nog een 
compleet motorblok worden vervangen, maar intussen 
rijden alle auto’s goed. Daarnaast zat er nog flink wat 
werk in het maken van het imperiaal en het inbouwen 
van slaapplekken. Uiteindelijk is het ze gelukt. Straks 
vertrekken ze met vier teams van twee om uiteindelijk 
hun jeeps in Gambia te veilen. De opbrengst daarvan 
wordt geschonken aan FAEG. Volgens de heren is on-
derwijs één van de meest constructieve manieren van 
ontwikkelingshulp. De doelstelling van FAEG sluit daar 
naadloos op aan. FAEG wil door middel van onderwijs 
de zelfstandigheid van Gambianen bevorderen. Ze heb-
ben al een schooltje en een tuin opgericht vanwaar on-
derwezen wordt in diverse teelmethoden en taal. FAEG 
betaalt de salarissen van de docenten en ook de kosten 
voor leermiddelen neemt de Foundation voor haar re-
kening. De lessen worden in eerste instantie gegeven 
in de plaatselijke taal, maar later in de opleiding wordt 
overgeschakeld naar Engels. De oprichters van FAEG 
runnen de foundation op vrijwillige basis. Naast een al-
gemene geldstroom voor onderhoudswerkzaamheden 
en de salarissen van het personeel is ook geld geoor-
merkt dat naar specifieke projecten en doelen gaat bin-
nen de Foundation. Het afgelopen jaar hebben ze bijna 
150 Gambianen van onderwijs kunnen voorzien. 

Een prachtig doel dus, waar onder andere Dirk en Luke 
een steentje aan bij willen dragen. Om het hele project 
in goede banen te leiden en om zoveel mogelijk geld en 
spullen in te zamelen om de trip tot een succes te ma-
ken, heeft het team een eigen Stichting opgericht. Sinds 
de oprichting stromen giften van sponsoren en andere 
gulle gevers langzaam binnen. Er staan ontzettend veel 
mensen en bedrijven klaar om de avonturiers op weg te 
helpen. Uit Sint-Oedenrode zijn dit bijvoorbeeld Gara-
ge Van den Berk, Frietfeest, TVE en makelaardij van de 
Laar. Op 18 oktober houdt de Stichting een benefiet-
concert in Eindhoven met niemand minder dan rapper 
Sef. Frietfeest zal daar zorgen voor friet en snacks en 
beloofde al dat de opbrengst naar Wij Gaan Naar Dakar 
gaat. Op deze manier komen de heren steeds dichter bij 
hun nobele doel. 

Op de website www.wijgaannaardakar.nl is allerlei 
informatie te vinden over het project. Steek een hel-
pende hand  toe en bekijk de meeneemlijst of de spon-
sorpagina. Staat er iets op waar je de mannen aan kunt 
helpen? Neem dan contact met ze op.

Deze acht avonturiers vertrekken binnenkort naar Afrika. Luke staat 
helemaal links op de foto, Dirk in het midden. foto: Bram Berkien

 

A.S. ZONDAG OPEN 
VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

Wij gaan stoppen met onze Meubelwinkel.
Topmerken met Megakorting

DIEZ • SCHUITEMA • 3B • BAAN • MACHALKE  
MACAZZ • VI-SPRING • KARAT • HOFSTEDE

            alles tegen bodem prijzen OP = OP!

www.vanzutpheninterieurs.nl

 Hertog Janplein 27 - 5469 BJ  Erp (Veghel)
Tel. 0413 21 28 30

W O N E N  •  S L A P E N

TOT 

80%
KORTING

DIEZ • SCHUITEMA
MACAZZ • 

            alles tegen bodem prijzen OP = OP!
ZONDAG 
GEOPEND 

VAN 11.00 
TOT 17.00 UUR
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

Te koop/Te huur

De lekkerste worstenbroodjes koop jij 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Te koop bij de VVV: 
een film over Rooi uit 1948
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------

Uw auto weer als nieuw!
Carcleaning van Laarhoven

Handelsweg 11a
5492 NL Sint-Oedenrode 

0413-476198/ 06-20308105
(Bedrijventerrein Nijnsel)

--------------------------------------
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.
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------

Afgesloten & beveiligde 
buiten opslag huren?
Van 1 m² tot 1000 m²

0413-472893 of 06-47204807
info@masta.nl

Bedrijventerrein de Kampen

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

Gezellig avondje uit ?
Kom naar het Vestzaktheater in Son 

Brabantse gezelligheid
Kijk voor programma en nieuws

www.vestzaktheaterson.nl

--------------------------------------
Norma Supreme pocketvering matrassen 
NU 2e gratis.
Vennotex. (Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Gratis 2 lieve poezen af te halen. Ze zijn 
geholpen. Met alle benodigde spullen.
Met pijn in ons hart zijn we genoodzaakt 
afscheid van deze lieve knuffelpoezen te 
nemen. Fotos op aanvraag.
Rob en Miranda 06-48318853

Cursussen & workshops

Vanaf September:
Jongerenyoga, leeftijd 12 t/m 17 jaar.
Meer info: www.de-bodhiboom.nl
of bel: 06 52 21 36 52
--------------------------------------
Proefles voor kids; Wil je even ont-
spannen, creatief uiting geven aan je 
gevoel en wat dichter bij jezelf komen?
Kom dan naar de proeffladderles op 
13 en/of 17 oktober.
zie www.fladderjemee.nl

Gevonden & verloren

Gouden trouwring “Albert 1962”
Waarschijnlijk verloren tussen Rooi en 
Boskant ( Boskantseweg)
0413-472657
--------------------------------------
Gevonden bij Dierenspec.zaak De 
Borchmolen zilveren ring (oud) met 
steentje. Daar ophalen.

Aangeboden

Massage. 
Ook voor jou!
Nu ook cadeaubonnen verkrijgbaar.
Kijk voor meer info op:
www.de-bodhiboom.nl
of bel: 06 52 21 36 52.
--------------------------------------

--------------------------------------
Klusjes in en rondom uw huis waar u als 
alleenstaande of oudere niet aan toe-
komt? Bel RN Solutions op 06 20534852 
of e-mail info@rn-solutions.nl
--------------------------------------
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex bij Massage-
praktijk Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------

Nare luchtjes in uw auto? 
Laat deze compleet verwijderen 

d.m.v een ozonbehandeling.
Carcleaning van Laarhoven

Handelsweg 11a
5492 NL Sint-Oedenrode

0413-476198 / 06-20308105
(bedrijventerrein Nijnsel)

Gezocht

Gevraagd ervaren hulp in de huishou-
ding voor 3 of 4 uur per week.
Tel. 06-12630847 (Bellen woensdag 
of donderdag na 18.00)
--------------------------------------
Gezocht; Vrijwilliger om man met syn-
droom van down op maandagavond 
naar het paardrijden in Mariaheide te 
begeleiden. Tel. 0413-784746

Hulpverlening

Verliesbegeleiding voor kinderen, 
jongeren en ouders bij scheiding en 
overlijden, en Rots en Watertraining. 
“weerbaarheidtraining”
Ingeborg Minderhoud
Tel. 06-11236472
www.rouwbegeleiding.com

Dieren

Hondenschool het Rooike te Sint-Oe-
denrode:
* puppy & gehoorzaamheidscursussen
* nieuw: workshop steppen met je 
hond en/of ‘samen-fit’ stepcursus.
www.hondenschoolhetrooike.nl 
M. 06-270.384.63

Diversen

CV de Heikneuters komt uw bruikbare 
spullen voor de vlooienmarkt de 1e za-
terdag van de maand graag bij u opha-
len. Even een telefoontje naar 
0413-472654 en het wordt opge-
haald. Uiteraard geen grote meubels 
en geen witgoed.
--------------------------------------

Ongedierte!!!
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------

   

Wie herkent mensen op deze foto? 

Graag een reactie naar redactie@demooirooikrant.nl, 
bel naar 0413-479322 of loop eens binnen op in ons kantoor op Heuvel 17.

Historische beelden

Marktplein

Speelgoed- en 
kledingmarkt in 
Meerschot
Op zondag 21 oktober organiseert 
wijkvereniging Eerschot in wijkcen-
trum Meerschot aan de Heistraat 
22 te Sint-Oedenrode een markt 
voor kinderkleding en speelgoed.  
De markt is van 10.00 tot 12.00 uur 
geopend. Entree bedraagt 1 euro. U 
kunt hiervoor ook geen tafel meer 
huren om zelf je spullen te verko-
pen. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met José van der Heijden 
tel. 0413-477363 of e-mail wijkver-
enigingeerschot@gmail.com.

Wijkvereniging 
Eerschot
Woensdag 3 oktober vanaf 20.00 
uur gaat het bingomachine haar 
nummers trekken. Dus leden wil 
je een gokje wagen kom dan deze 
avond naar Meerschot.  Ook is er 
in de pauze een loterij.

Zaterdag 6 oktober gaan wij met de 
leden die opgegeven zijn beugelen 
op de Misse in Olland. Wij beginnen 
om 20.00 uur. De deelname is gra-
tis. Heeft u zich nog niet aangemeld 
bel even naar Betsie van Gerwen tel 
476256 of er nog plaats is. Voor het 
kinderkegelen op dinsdag 16 okto-
ber bij de vresselse hut kunnen de 
kinderen zich aanmelden bij Carin 
Jansen telefoon 475759. Ben er snel 
bij want vol = vol

Nieuwe Groenkampioen
Bergeijk is dit jaar het groenste 
dorp van Nederland. Kennelijk 
groot nieuws, want het beslaat 
meer dan de halve voorpagina van 
het Eindhovens Dagblad. De der-
de plaats ging ook naar een Bra-
bantse gemeente en de rest naar 
Limburg. Hee wacht eens, hoe zat 
dat ook alweer in Rooi?

In 1999 ging diezelfde titel naar ons 
dorp. Kleine nieuwsberichtjes in de 
media. In 2000 sleepte Rooi zelfs 
de titel ‘Groenste dorp van Europa’ 
binnen. Tien keer zo belangrijk, 
zou je toch zeggen. En de pers? 
De regionale besteedde een paar 
korte kolommetjes aan het nieuws, 
op de regiopagina. De lokale pers 
al niet veel meer. Waarom? Daar 
zijn veel redenen bij te bedenken. 
Komkommertijd valt meteen af; 
het gonst de laatste tijd van het 
nieuws. Maar wat dan wél?

Een belangrijke rol speelt het 
nieuwsaanbod van dat moment. 

Adverteerders eisen hun deel op, 
ook in tijden van veel nieuws zijn er 
pieken en dalen en een krantenpa-
gina is niet van elastiek. Maar bo-
venal leverde het ‘groen zijn’ nog 
weinig collectieve trots op. We pra-
ten wél over twaalf jaar geleden.
Dat bleek ook wel uit het feit dat 
het maanden duurde, voordat in 
Rooi het – op dat moment nog nét 
bestaande – kwartje viel. Dat de ti-
tel niet alleen een verdienste was 
uit het verleden, maar dat het ook 
in de toekomst goed van pas zou 
kunnen komen. Valse bescheiden-
heid? Het tijdsbeeld? Pas na enkele 
particuliere initiatieven en inspire-
rende opmerkingen van Rooiena-
ren begon het besef dat de titel te 
“vermarkten” was, door te dringen 
bij de Rooise beleidsmakers. 
Bergeijk heeft dat allemaal niet 
nodig. Volgens hetzelfde artikel 
gaan ze meteen werken aan een 
actieplan om er maximaal van te 
profiteren.

 voor al uw KeuKenmontage  /  InterIeurmontage  /  KeuKenrenovatIe

Klaproosstraat 8
5492 KC sInt-oedenrode

tel: 06-53496941
Info@wIllemvandesande.nl
www.wIllemvandesande.nl

Het Roois Gemengd Koor met 
muziek uit Wenen
Op zondag 7 oktober presenteert 
het Roois Gemengd Koor een con-
cert onder de titel Het andere We-
nen. Daarbij heeft het koor gasten 
uit Breda: Het Princenhage’s Man-
nenkoor, waarvan het Roois koor 
in juni van dit jaar zelf gast was. 
Beide koren staan onder de lei-
ding van Ad Vergouwen.

De titel van het concert verwijst 
naar het Wenen van de 18de en 
19de eeuw, toen beroemde com-
ponisten de stad met muziek vul-
den, van passiemuziek tot wals. 
Er zal muziek klinken van Mo-
zart, Beethoven, Michaël Haydn, 

Brahms, Bruckner, Schubert en 
walskoning Johann Strauss junior. 
Het Princenhage’s Mannenkoor 
heeft een breed repertoire, over-
wegend vierstemmige acapella 
muziek, waarin klassieke compo-
nisten een belangrijke plaats in-
nemen. Bij een aantal stukken van 
dit programma begeleidt pianiste 
Marlous Nypels hen. Het Roois 
Gemengd Koor wordt begeleid 
door Henk van Riel. 

Het concert vindt plaats in Mariën-
dael en begint om 11.30 u. Entree 
€ 7,50 (incl. koffie/thee), kinderen 
gratis.

7 oktober vlooienmarkt
Sporthal de Coevering
Coevering 32 Geldrop
9.00 -16.00 uur 06-20299824

een geslaagde keus 
€ 37,50 p/lesuur

Ik kom vrijblijvend bij je thuis  
de R.I.S. uitleggen

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

www.verkeersschoolschellekens.nl
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BrabantZorg 
Thuiszorg

BrabantZorg Thuiszorg biedt ondersteuning om comfortabel en 
zelfstandig te blijven wonen en wordt geleverd vanuit Odendael, 
Sint-Oedenrode. 

Deze ondersteuning varieert van praktische zaken zoals hulp bij wassen 
en aankleden tot en met gespecialiseerde verzorging en verpleging. Ook 
voorlichting en hulp bij het indelen van uw dag behoren tot de mogelijkheden. 
BrabantZorg kan worden ingericht zoals u dat wilt, zodat u met een vertrouwd 
gevoel thuis kunt blijven wonen.
 
Meer weten over BrabantZorg Thuiszorg?
Telefoon  (0412) 62 26 78
E-mail klantenservice.veghel@brabantzorg.eu
Internet www.brabantzorg.eu

 twitter.com/BrabantZorg

 facebook.com/BrabantZorg

Kunt u extra vrijwilligers gebruiken?
De medewerkers van Rabobank Sint-
Oedenrode Schijndel gaan op zater-
dag 19 januari 2013 hun handen uit 
de mouwen steken. Als coöperatieve 
bank vinden wij betrokkenheid bij 
de lokale gemeenschap belangrijk. 
Tijdens deze vrijwilligersdag dragen 
we op een ander manier dan gebrui-
kelijk een steentje bij aan verschil-
lende projecten in Sint-Oedenrode 
en Schijndel. 

Profiteer van extra menskracht
Belangeloos van betekenis zijn voor 
de lokale samenleving, dat is het doel 
van onze vrijwilligersdag. Ook uw or-
ganisatie kan profiteren van deze ex-
tra handjes voor activiteiten. U weet 
als geen ander voor welke activitei-
ten extra vrijwilligers een welkome 
aanvulling zijn. Wellicht kunnen ze 
met reguliere activiteiten meedraaien 
of liggen er taken die door gebrek 
aan menskracht zijn blijven liggen.

Samen bereik je meer dan alleen
Misschien kan het gebouw van uw 

vereniging wel een lik verf gebrui-
ken, maar lukt het u niet om hiervoor 
genoeg vrijwilligers te krijgen? Of 
zouden we u kunnen helpen bij het 
begeleiden van zorgbehoevenden bij 
een activiteit? Wij helpen u graag! 
Ook zijn wij op zoek naar activitei-
ten waarbij het menselijk aspect een 
belangrijke factor is, dus samen met 
leden, bewoners of andere vrijwilli-
gers van uw organisatie een activiteit 
uitvoeren. Wij willen een positieve 
bijdrage leveren aan het goede, on-
betaalde werk dat organisaties en 
mensen in hun omgeving verrichten. 

Meld uw activiteit direct aan
Kunt u op 19 januari 2013 extra vrij-
willigers gebruiken bij een klus die 
geklaard moet worden of een evene-
ment? Laat het ons weten! Onze me-
dewerkers zijn vanaf 09.00 uur inzet-
baar voor één (4 uur) dagdeel. Meld 
je activiteit/klus voor 17 oktober aan 
via onze website www.rabobank.nl/
stos of neem contact met ons op via 
telefoonnummer (0413) 491 420.

Odendael opent nieuwe afdeling

Bij Odendael was het afgelopen 
vrijdag feest. Na een maandenlan-
ge verbouwing werd de nieuwe af-
deling van Odendael geopend. La-
vendel omvat tien appartementen 
en een grote gezamenlijke woon-
kamer. Het is een open afdeling 
voor dementerende  Rooienaren. 

Aan de hand van een aantal foto’s, 
toonde Teammanager Dorothé 
Nouwen wat er in de loop van een 
normale dag binnen de afdeling 
zoal gebeurt. Samen koken, was-
sen, strijken, boodschappen doen, 

de krant lezen, een taart bakken. 
Het was allemaal zeer herkenbaar, 
vooral voor de bewoners zelf.
Aangezien Odendael houdt van 
verbindingen leggen, hadden ze, 
speciaal voor de openingshande-
ling, VV Rhode en de Hooidonkse 
Kanoclub uitgenodigd. In mooie 
Odendael T-shirts speelden de 
mini’s van VV Rhode een wel heel 
bijzonder balspel. Met een grote 
parachute, hielden ze gezamenlijk 
een bal in de lucht. Het aftellen be-
gon en toen de nul werd bereikt, 
lieten leden van de Hooidonkse 

kanoclub met een flinke knal de 
confetti de lucht in vliegen. Daar-
mee was de officiële opening van 
Lavendel een feit. Na de opening 
kregen de bezoekers de kans om 
de afdeling te bekijken. De bewo-
ners genoten nog even van al die 
kinderen. De verbinding was ge-
legd en werd zeer gewaardeerd. 
Na afloop gingen de bewoners en 
familieleden, samen met de me-
dewerkers van de afdeling, gezel-
lig samen een hapje eten. Op een 
goede afloop en een nieuwe start.

DOORNHOEK 3766 • VEGHEL • WWW.HAARDenINTERIEUR.NL

BELEEF DE WARMTE
IN DE WINTER?

Koop dan nu tijdens onze oktober-aktiemaand 
een open haard of gashaard en de BTW wordt

in mindering gebracht!*

1OO% HAARD
O% BTW

*Informeer naar de voorwaarden.

KOOPZONDAG
7 EN 21 OKT.
11.00-16.00 UUR

ADVERTENTIE 1 - WEEK 40

OP=OP

Bike Center
Kofferen 19     5492 BL     Sint-Oedenrode

Tel: 0413 - 477722     www.bikecenterrooi.nl

Kom naar Bike Center: 
Vakmanschap, snelle leveringen, super service, 

eerlijke mensen.
Koop bij de fietsenmaker, 

wie kan anders je fiets maken???  

VERLICHTING !
-Gratis controle verlichting

-Bij kleine reparaties; klaar terwijl u wacht

Aanbieding: 
Led koplamp + achterlicht € 25,-
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil
Evenementen

Agenda

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

Correspondentieadres 
Postbus 44,
 5490 AA Sint-Oedenrode
T (0413) 48 1911
F (0413) 478 060
info@sint-oedenrode.nl
www.sint-oedenrode.nl

Openingstijden publieksplein
Maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 - 12.30 uur. Voor pas-
poorten, rijbewijzen en overige 
burger¬zaken is het publieksplein 
ook geopend op maandagmiddag 
van 16.00 uur tot 20.00 uur.

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

Spreekuur wethouders:
Het spreekuur van de wethouders 
is op afspraak. Wanneer u een wet-
houder graag persoonlijk wilt spre-
ken over een bepaalde zaak kunt 
u via het bestuurssecretariaat, tel. 
(0413) 481 911, een afspraak ma-
ken.

Belangrijke adressen 
en telefoonnummers

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

Milieuklachten:
Provincie (24 uur): (073) 681 2821

Meldingen en servicelijn:
Openbare ruimte en riolering
(0413) 481 376

Milieu:
Huisvuilinformatielijn 
(0413) 481 911, maandag t/m 
donderdag van 9.00 tot 11.00 uur
Milieustraat: Eversestraat 11, Tel. 
(0413) 474 927, geopend van 
maandag t/m vrijdag van 12.00 tot 
17.00 uur en op zaterdag van 10.00 
tot 17.00 uur

Storingsnummers:
Elektriciteit (niet in uw eigen 
installatie) 0800 - 9009
Gas (niet in uw eigen installatie) 
(0492) 594 794
Telekabel, UPC, klantenservice, 
storingen 0900 - 1580
Water, dag en nacht, ook in het 
weekend (073) 683 8000
Drukriolering buiten kantooruren 
06 - 22 57 97 58
Calamiteiten 06 - 51 60 29 17
IBA 0900 - 7337337

Alarmnummers
112 bij spoed, levensgevaar of he-
terdaad
0900 - 8844 voor aangifte, vragen, 
meldingen voor politie (lokaal 
tarief)
(0412) 631 515 ambulance      
(073) 612 3123 brandweer     
0800 - 7000 voor Meld Misdaad 
Anoniem
www.politie.nl/brabant-noord voor 
internetaangifte en informatie 
(wijkagenten: F. van Rozendaal, 
A. van Erp)

Open dag Sporthal de Streepen zondag 7 oktober!
U bent welkom vanaf 10.30 uur tot 15.00 uur

Na maanden van goede en harmonieuze 
samenwerking tussen de gemeente en 
diverse partners is de nieuwe sporthal 
een feit! Met trots presenteert de ge-
meente, samen met verenigingen, daar-
om het resultaat.

Op zondag 7 oktober van 10.30 uur tot 
15.00 uur is er een open dag voor alle in-

woners van Sint-Oedenrode. Dan staan 
de deuren van de sporthal open voor 
publiek!
Deze dag wordt muzikaal geopend door 
de “Brabant Band”. Aansluitend presen-
teren diverse verenigingen zich in de 
zaal. De nieuwe sporthal is van vloer tot 
nok te bewonderen en bruist van de ac-
tiviteiten!

Voorbereidingsbesluit bestemming Wonen in 
bestemmingsplan Buitengebied Sint-Oedenrode
Burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode maken ingevolge artikel 3.7 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend, 
dat de gemeenteraad van Sint-Oedenro-
de op 27 september 2012 heeft beslo-
ten een voorbereidingsbesluit vast te 
stellen inhoudende:

1.  te verklaren dat een herziening van 
het bestemmingsplan Buitengebied 
Sint-Oedenrode wordt voorbereid 
voor het gebied zoals aangegeven op 
de bijgevoegde gewaarmerkte kaart, 
voor zover het betreft de in het be-
stemmingsplan Buitengebied Sint-
Oedenrode (vastgesteld op 15 maart 
2012) opgenomen bestemmingen 
Wonen, met uitzondering van de be-
stemmingen "Wonen" met specifieke 
aanduiding ’maximale inhoud (m3)’;

2.  dat de aanhoudingsplicht als gevolg 
van dit voorbereidingsbesluit kan 
worden doorbroken voor ontwikkelin-
gen die in overeenstemming zijn met 
de regels van artikel 20 (bestemming 
“Wonen”) van het op 15 maart 2012 
vastgestelde bestemmingsplan Bui-
tengebied Sint-Oedenrode met uit-
zondering van artikel 20.2.2, lid c.;

3.  te bepalen dat de  inhoud van het 
hoofdgebouw op gronden met de 
bestemming “Wonen” niet meer mag 
bedragen dan 600 m3;

4.  te bepalen dat het voorbereidingsbe-
sluit  op 4 oktober 2012 in werking 
treedt;

5.  dat het voorbereidingsbesluit als be-
doeld onder 1. dat langs elektronische 
weg is vastgelegd als: NL.IMRO.0846.
VB2012BUI02WONEN-vg01 in die 
vorm vast te stellen en ter beschik-
king te stellen op het webadres     
www.ruimtelijkeplannen.nl 

Het voorbereidingsbesluit ligt met in-
gang van donderdag 4 oktober 2012 
voor een ieder ter inzage in het gemeen-
tehuis, Burgemeester Wernerplein 1 te 
Sint-Oedenrode. Met ingang van don-
derdag 4 oktober 2012 treedt het voor-
bereidingsbesluit in werking. Tegen het 
voorbereidingsbesluit is geen bezwaar 
of beroep mogelijk.
U kunt het voorbereidingsbesluit ook 
vinden op de gemeentelijke website 
www.sint-oedenrode.nl onder: informa-
tie -> inwoners -> bestemmingsplannen 
-> voorbereidingsbesluit Wonen. 

Inzameling oud papier

Donderdag 4 oktober
-  KVO Nijnsel; papiercontainer aan de ach-

terzijde van de Beckart vanaf 07.00 uur 
-  Buurtvereniging Vressel; container 

donderdag de hele dag op parkeer-
plaats t.o. de Vresselse Hut

Vrijdag 5 oktober
-  Buurtvereniging Vressel; container vrij-

dag tot 15.00 uur op parkeerplaats t.o. 
de Vresselse Hut

Zaterdag 6 oktober
-  Ouderraad van basisschool Sint-Petrus; 

container tegenover speeltuin van 
10.00 tot 12.00 uur

Permanente inzameling
-  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

tainer tegenover Ollandseweg 98 van 
maandag t/m zaterdag. Tijdens de zo-
mertijd van 08.00 tot 20.00 uur.

Inzameling grof snoeiafval zaterdag  6 oktober 2012

Bewoners uit het buitengebied aanmel-
den vóór donderdag 4 oktober.
Raadpleeg voor de regels over het aan-

bieden van grof snoeiafval onze website 
via het Loket/Producten & Diensten/ Af-
valinzameling, huishoudelijk afval. 

Vergadering voorbereidingscommissie op 
dinsdag 9 oktober 2012

In de openbare vergadering van de 
Voorbereidingscommissie komen de 
volgende onderwerpen aan de orde:
1.  Thema: presentatie plan 
     Markt/Kapittelhof.
2.  Voorstel betreffende de tweede be-

stuursrapportage 2012 (2e Berap).

De Voorbereidingscommissie vergadert 
in de raadzaal van het gemeentehuis. 
Voorafgaand aan de vergadering wordt 
tussen 19.30 en 20.00 uur het zogehe-
ten technisch beraad gehouden. Daarbij 
zijn de behandelende ambtenaren aan-
wezig om technische (concrete, feite-
lijke) vragen te beantwoorden. Ook het 

technisch beraad is openbaar.
Spreekrecht is mogelijk over het onder 
2.  geagendeerde onderwerp, dat na de 
themapresentatie zal worden behan-
deld (omstreeks 21.00 uur). U wordt van 
harte uitgenodigd gebruik te maken van 
het spreekrecht. U dient dit ten minste 
24 uur voor aanvang van de desbetref-
fende vergadering kenbaar te maken bij 
de griffier; telefonisch (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 op werkdagen vanaf aanstaande vrij-
dag van 09.00 - 12.30 uur, maar zijn ook te 
raadplegen op de website van de gemeente.

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 25 september tot en 
met 1 oktober 2012 is de volgende aan-
vraag bij de gemeente ingekomen:
-  Van de Vriendschap voor het houden 

van activiteiten in een feesttent tij-
dens de kermis in Boskant van 20 okto-
ber tot en met 22 oktober 2012 op het 
Ritaplein te Boskant.

Verleende verklaringen van geen bezwaar
-  Aan Wieler Toerclub Zijtaart voor het 

houden van een veldtoertocht op 25 
november 2012 in de omgeving van 
het Vresselse Bos te Sint-Oedenrode.

-  Aan T.W.C. Dommeldal voor het houden 
van een veldtoertocht op 10 maart 2013 
en 15 september 2013 in Sint-Oedenrode.

 Melding meerjarenvergunning
-  Van Carnavalsstichting Papgat voor het 

houden van activiteiten rondom de 
Jeugdcarnaval in een tent op de Markt 
te Sint-Oedenrode van 8 februari tot 
en met 12 februari 2013.

Verkeersmaatregel
In verband met het Roois Bromfietstref-
fen zal op 7 oktober 2012 tussen 07.00 
uur en 18.00 uur op de Markt, tussen 
de Stompersstaat en de Neulstraat, een 
parkeerverbod gelden.

Attentie!!
Geachte inwoners van Sint-Oedenrode,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Bij de gemeente en politie is er een 
melding binnen gekomen dat er op het 
moment personen actief zijn die u te-
lefonisch benaderen met verzoek om 
uw huis te verlaten vanwege een (gas)
lekkage. Deze personen doen zich voor 
als medewerkers van de gemeente. 
Gevraagd wordt om uw waardevolle 
spullen mee te nemen naar een op-
vanglocatie. Tevens wordt er gevraagd 

naar persoonsgegevens van uw verzeke-
ringspolis. Gemeente en politie willen u 
dringend verzoeken om hier niet op in 
te gaan! 
Mocht er een incident zijn waarbij ont-
ruiming noodzakelijk is, zijn altijd hulp-
diensten fysiek aanwezig. 

Als u gebeld bent of wordt meld dit bij 
de politie (0900-8844). 

Bijeenkomst over ombuigen op maandag 8 oktober
Een kwestie van Samen Rooien!

Op 8 oktober aanstaande wordt om 
20.00 uur in het gemeentehuis een bij-
eenkomst over de ombuigingen georga-
niseerd voor geïnteresseerden. 
Afgelopen periode heeft een groot aan-
tal verenigingen en instellingen een 
brief gekregen van de gemeente. On-
derwerp van de brief was ombuigingen 
(bezuinigingen). 

Vanaf juni is de gemeente al bezig om 
ombuigingsideeën te verzamelen. Af-
gelopen zomer zijn deze uitgewerkt tot 
concrete ombuigingsopties. Een klank-
bordgroep (bestaande uit een afvaardi-
ging van de gemeenteraad) heeft de op-
ties besproken.  Zo is de gemeenteraad 

actief betrokken bij dit proces. 
Tijdens de bijeenkomst  geven we een 
toelichting op de voorstellen en is er 
gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Aanmelden
U kunt zich  aanmelden voor de bijeen-
komst via bijeenkomst8oktober@sint-
oedenrode.nl   

We streven er naar dat Sint-Oedenrode 
gesterkt uit deze financieel-economi-
sche crisis komt en dat iedereen hierbij 
naar vermogen zijn of haar verantwoor-
delijkheid neemt. Dat vraagt van ons al-
len een houding van ‘Samen Rooien’.
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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

Hennep gevonden in maïsveld

Aan de Lieshoutseweg in Sint-
Oedenrode heeft de pachter van 
de grond ruim 2100 hennep-
planten ontdekt in een maïsveld 
aan de Lieshoutseweg in Sint-
Oedenrode, waarna hij de politie 
waarschuwde. 

Midden in het maïsveld, wat in 
totaal zes hectare groot is,  ston-

den de planten opgesteld op een 
stuk grond van honderd bij vijfen-
twintig meter. De hennep is ge-
rooid en vernietigd, maar daarbij 
is ook een deel van het maïsveld 
verloren gegaan. De pachter van 
de grond in Sint-Oedenrode doet 
daarom aangifte van vernieling.  
De politie probeert te achterha-
len wie de hennep heeft geplant. 

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Meldingen
Verkeer

Procedures
Ter inzage en informatie
De op de procedure betrekking hebbende 
stukken liggen voor iedereen ter inzage 
op het gemeentehuis aan het Burgemees-
ter Wernerplein 1 in Sint-Oedenrode. 
Voor informatie kunt u zich wenden tot 
het publieksplein, tijdens werkdagen ge-
opend van 9.00 uur tot 12.30 uur en tele-
fonisch bereikbaar onder nummer (0413) 
481911. Op verzoek kan, tegen betaling 
van leges, een kopie van de ter inzage ge-
legde stukken worden verkregen. 

Bezwaarschrift (procedure 1)
Nadat een besluit bekend is gemaakt, 
kan daartegen een bezwaarschrift wor-
den ingediend door belanghebbenden. 

Om als belanghebbende te worden aan-
gemerkt, moet het gaan om een eigen, 
persoonlijk, concreet en direct geraakt 
belang. 

Het bezwaarschrift moet worden onderte-
kend en moet tenminste bevatten:
-  de naam en het adres van degene die 

het bezwaar indient
- de dagtekening;
-  een omschrijving van het besluit waar-

tegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar. 
Als termijn voor het indienen van een 
bezwaarschrift geldt 6 weken vanaf de 
datum dat het besluit aan de aanvrager 
is toegestuurd of uitgereikt. 

Het indienen van een bezwaarschrift 
schorst de werking van ons besluit niet. 
Het kan zijn dat u van mening bent dat 
hierdoor een onaanvaardbare situatie 
ontstaat, die zo spoedeisend is dat op 
korte termijn een voorlopige voorzie-
ning moet worden getroffen. In dat geval 
kunt u de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Sector Be-
stuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch
schriftelijk verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen (art. 8:81 Awb) 
Voor het indienen van een verzoek om 
voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd. 

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres   Postcode Ingekomen Omschrijving
Lieshoutseweg ongen. -- 25-09-2012 Bouwen woonhuis
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Uiterlijke  Omschrijving
   beslisdatum 
   verlengd tot: 
Ollandseweg 172/172a 5491 XC  14-11-2012 Gewijzigd uitvoeren woningsplitsing
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Nijverheidsweg – 
Handelsweg -- 25-09-2012 Kappen van 74 bomen met herplant.
Den Dries 15 5491 ZH 27-09-2012 Bouwen carport en aanleggen inrit
Lieshoutseweg 80-80a 5491 RR 01-10-2012 Kappen van 30 bomen met herplant
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Verleende gebruiksvergunningen
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Rijtvenweg 5 5491 PJ 25-09-2012 Brandveilig gebruik 8 verblijfsunits
Rijtvenweg 5 5491 PJ 25-09-2012 Brandveilig gebruik logiesgebouw
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting Postcode  Omschrijving
Handelsweg 4 5492 NL  Oprichten van autobedrijf ingevolge 
    Activiteitenbesluit.
Bovengenoemde meldingen liggen gedurende twee weken ter inzage.

Gevonden en verloren voorwerpen

Verloren voorwerpen
- Bruine portemonnee
- Kinderringen zilver
-  Tas met gymspullen en een donker-

blauw winterjas
- Zwarte leren dames portemonnee

Gevonden voorwerpen 
-  Stoffen zwart/rood/witte portemon-

nee van het merk Jigga Wear
- Donker bruine leren portemonnee 

Gratis Social Media kennissessie voor Brabantse 
ondernemers

Publik reclamebureau wilde haar 
klanten, relaties en geïnteresseerde 
ondernemers, graag laten zien dat er 
zakelijk veel mogelijkheden zijn om 
Social Media effectief in te zetten.  
Door middel van een kennissessie op 
27 september bij Brasserie de Bele-
ving informeerden Marieke Verhoe-

ven en Lotje Berings over de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van 
Social Media en ook, heel praktisch, 
waar je aan moet denken bij het op-
zetten van een Social Media beleid. 
Zowel tijdens de sessie, als na afloop 
bij de borrel, konden de deelne-
mers  onderling ook ervaringen uit-

wisselen. Na deze geslaagde sessie 
kunnen de Brabantse ondernemers 
Social Media nu zakelijk meer gaan 
gebruiken. Door het succes zullen 
de kennissessies een vervolg krijgen, 
waarbij ook andere onderwerpen de 
revue zullen passeren.

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e
 

 
Eindhoven, Leenderweg 277e

 

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

dinsdag 12:00 uur tot 17:00 uur
vrijdag 12:00 uur tot 17:00 uur
zaterdag 9:00 uur tot 17:00 uur

6 dagen per week open
Elke zondag open 12-17 uur
Maandag gesloten

Openingstijden

Nieuwe ronde Sjors Sportief: SCHRIJF JE IN!
Schoolsportboekje Sjors Sportief voor 
de leerlingen van groep 6, 7 en 8
Alle basisschoolleerlingen van groep 
6, 7 en 8 ontvangen deze week het 
schoolsportboekje Sjors Sportief via 
hun school. De Rooise kinderen van 
deze groepen die onderwijs buiten de 
gemeente volgen, ontvangen het boekje 
per post op hun huisadres. 

Inschrijven
Vanaf woensdag 10 oktober om 13.00 
uur kunnen al deze leerlingen zich in-
schrijven voor één of meerdere kennis-
makingscursussen via de website van 
Sjors Sportief: www.sint-oedenrode.nl/

sjorssportief . Lukt het je niet om dit op 
10 oktober te doen, geen probleem. Je 
kunt dit ook later doen als je maar in-
schrijft voordat de eerste lessen gaan 
starten! De sportlessen worden geor-
ganiseerd in de periode direct na de 
herfstvakantie tot en met januari 2013. 
Heb je nog geen profiel aangemaakt? 
Doe dit dan alvast via de website 
www.sint-oedenrode/sjorssportief.nl 

Leerlingen van groep 3, 4 en 5
De leerlingen van de groepen 3, 4 en 5 
ontvangen het schoolsportboekje pas 
na de Carnavalsvakantie. Voor hen wor-
den de kennismakingslessen namelijk 

georganiseerd in de 
periode vanaf 4 maart 
tot en met 21 juni 2013. 
Natuurlijk kunnen de 
leerlingen van deze 
groepen zich ook nu alvast inschrijven 
voor de lessen voor het voorjaar 2013. 
Ga daarvoor naar www.sint-oedenrode/
sjorssportief 

Geen boekje ontvangen?
Heb je geen boekje ontvangen? Ga er 
dan snel eentje halen in het gemeente-
huis, zwembad De Neul, bibliotheek of 
cultureel centrum Mariëndael. 

Herinrichting Zwembadweg
Begin volgende week begint aannemer 
Razenberg met het vervolg op de her-
inrichting van de Zwembadweg. Het 
kruispunt van de Zwembadweg met 
de Bremhorst wordt dan opnieuw in-
gericht. Op de kruising komt een zoge-

naamde punaise te liggen. Als gevolg 
van het kampeerseizoen was dit in het 
voorjaar niet mogelijk.

Gedurende het werk is de Zwembadweg 
afgesloten voor doorgaand verkeer. De 

sportvoorzieningen zijn als gevolg hier-
van alleen bereikbaar via Schootsedijk 
en Paardebloem. De werkzaamheden 
duren ongeveer één week.
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De beste adviezen vindt u

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

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

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

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Jan Tinbergenstraat 4 
5491 DC Sint-Oedenrode 

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

info@vdven.nl
www.vdven.nl

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

6

Zorgeloos werken waar u maar wilt!
Met Evy, dé cloud oplossing van Drie-O

U heeft overal toegang tot uw bestanden, 
financiële administratie, e-mail en agenda!
Of u nu thuis, op kantoor of onderweg bent...

T 0413 490620 E info@drieo.nl
Kijk voor meer informatie op www.drieo.nl/Evy

MKB – Onderwijs - Zorg
Jan Tinbergenstraat 4c

5491 DC Sint-Oedenrode
T (0413)490 620
F (0413)490 684
E info@drieo.nl
www.drieo.nl

Zorgeloos werken waar u maar wilt!
Met Evy, dé cloud oplossing van Drie-O

U heeft overal toegang tot uw bestanden, 
financiële administratie, e-mail en agenda!
Of u nu thuis, op kantoor of onderweg bent...

T 0413 490620 E info@drieo.nl
Kijk voor meer informatie op www.drieo.nl/Evy

Automatisering

“Ongeacht waar u verzekerd bent.”

www.autoschadelambert.nl

3

Alfred Nobelstraat 2
5491 DB Sint-Oedenrode

Tel: 0413  477284
Fax: 0413 470579

mail@vanengeland.info

2
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TVE Reclameproducties zoekt een: 

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

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

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

Interesse in een nieuwe uitdaging? 

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

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

10

Marie Curiestraat 10, 5491 DD Sint Oedenrode

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

Website: www.tve.nl

Trido IT-Specialisten verzorgt uw complete 
kantoorautomatisering, aangevuld met systeembeheer, 

op locatie en op afstand. 

Ook heeft Trido IT-Specialisten een eigen Service Team 
voor uw reparaties aan huis 

of op onze eigen technische dienst.

Trido IT-Specialisten B.V.
Pearl S. Buckstraat 1a

5491 DG Sint-Oedenrode
Tel. 0413 486050

www.trido.nl

‘Automatiseerder 
van het Jaar 2012’

1a

VAN DEN BERG  AUTOGROEP ’S-HERTOGENBOSCH - RIETVELDENWEG 58A - 073 - 6219023
WWW.VANDENBERGAUTOGROEP.NL SINT-OEDENRODE - ALFRED NOBELSTRAAT 7 -  0413 - 475911
 

NIEUW CITROËN C4 AIRCROSS
Of je nou de stad induikt of de natuur opzoekt, eenmaal achter het stuur van de 
C4 Aircross bepaal je zelf je rijstijl. Want met 4x4 aandrijving on demand kun je 
afhankelijk van de wegcondities je eigen aandrijving kiezen. Zo schakel je met een 
snelle beweging moeiteloos van twee- naar vierwielaandrijving. Kies voor de ultieme 
vrijheid van de Citroën C4 Aircross. Ook verkrijgbaar in 2WD. Vanaf € 23.995.

4WD ON DEMAND
www.citroen.nl

Gem. verbr.: 4,6-5,9 l/100 km; 16,9-21,7 km/l; CO2: 119-135 g/km. Prijs is incl. BTW en BPM, excl. verwijderings-
bijdrage, leges en kosten rijklaar maken. 20% bijtelling is geldig bij registratie van een benzine-versie vóór 1 juli 2012. 

12

L. van den Biggelaar
Installatietechniek BV
Alfred Nobelstraat 1, 5491 DB Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 47 21 08, www.lvdb.nl

COMFORT IN WARMTE & SANITAIR

  Nu ook voor uw zonnepanelen

  Voor meer info: 0413-472108

Comfort in warmte en sanitair

7

1

PinX Recruitment helpt u bij het vinden van de medewerker of baan die bij u past.  

4h

AANHANGWAGENS BV 

U KUNT BIJ ONS OOK TERECHT VOOR CARAVANONDERHOUD

Marie Curiestraat 8
5491 DD Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-472893

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

8
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Win een van die geweldige prijzen

Santorini 6 jaar in Veghel!

Grieks restaurant Santorini aan de 
Markt in Veghel bestaat 6 jaar. En 
dat willen Jiorgos en Barbara Spa-
nos niet ongemerkt voorbij laten 
gaan. In de maanden oktober en no-
vember kunt u op eenvoudige wijze 
kans maken op een aantal fantasti-
sche prijzen, simpelweg door uzelf 
eens te trakteren op een heerlijk 
Grieks diner bij  Santorini.

Om dit feest samen met u te vieren, 
krijgt u in de maanden oktober en 
november bij elke besteding van 
€ 30,- een lot. Met dit lot dingt u 
mee naar een aantal fantastische 
prijzen. De hoofdprijs is een com-
pleet  verzorgde reis voor 2 personen 
naar een van de mooiste eilanden 
van Griekenland.  De eerste prijs is 
een volledig verzorgd diner voor 10 
personen, de tweede prijs (4x) is een 
volledig verzorgd diner voor 4 per-
sonen. De derde prijs verdient extra 
aandacht. Als u deze prijs wint geeft 
Santorini, uit uw naam, een cheque 

met een aanzienlijk bedrag aan het 
goede doel van uw keuze. U bepaalt 
dus welke charitatieve instelling in 
Nederland verblijd gaat worden met 
deze cheque. Als laatste zijn er nog 
10 troostprijzen bestaande uit een 
dinerbon van € 25,- te besteden in 
het eigen restaurant.

Vraag naar de voorwaarden in het 
restaurant of kijk op de website.  
Ondanks het grote aantal zitplaat-
sen verwachten Jiorgos en Barbara 
dat het de komende maanden ex-
tra druk gaat worden.  Wilt u ook 
profiteren van deze geweldige kans? 
Dan adviseren zij u om ruimschoots 
op tijd uw tafel te reserveren.  Vol is 
vol. Vindt u dit ook een leuke actie? 
Breng dan al uw (Facebook)vrienden 
hiervan op de hoogte!

Grieks restaurant Santorini  is ook 
actief op Facebook, de website kunt 
u vinden via 
www.santorini-veghel.nl

Barbara en Jiorgos Spanos proosten alvast op het 6-jarig bestaan.

Stichting Toegankelijkheid  start actie stimuleringsprijs
Stichting Toe-
gankelijkheid 
Sint Oedenrode 
zet zich in ter 
b e v o r d e r i n g 

van toegankelijkheid voor alle 
Rooise inwoners;  jong of oud, 
want zo zelfstandig mogelijk deel-
nemen aan de leefgemeenschap is 
van groot belang voor ieders ge-
zondheid en sociale ontwikkeling. 
Vooral op jonge, maar ook op ge-
vorderde leeftijd wordt het belang 
om voorzieningen te treffen voor 
momenten waarop bijvoorbeeld 
de mobiliteit afneemt veelal on-
derschat of vooruitgeschoven. 

Toch kan men op verschillende ma-
nieren tijdig de eigen woning beter 
geschikt maken. Er zijn momenten 
om voorzieningen te treffen bijvoor-
beeld bij groot onderhoud, een ver-
bouwing of bij nieuwbouw. Van een 
goed aangepast huis heeft men het 
hele leven lang profijt, is het niet als 
bewoner(s) zelf dan wel voor bezoe-
kers met een beperking. Die aanpas-
singen hoeven niet altijd ingrijpend 
te zijn; soms zijn slimme oplossingen 
al erg doeltreffend. Ook onderne-
mers en overheden, clubs en organi-
saties kunnen hun gebouwen en in-
richtingen beter toegankelijk maken 
voor hun klanten en relaties, denk 
daarbij aan openbare gebouwen, 

sportaccommodaties, winkels, ho-
recabedrijven, infrastructuur. In dat 
proces hebben alle betrokkenen een 
eigen verantwoordelijkheid voor zo-
ver de mogelijkheden reiken.

Het besef en die verantwoordelijk-
heid wil de Stichting Toegankelijk-
heid Sint-Oedenrode stimuleren, 
op een positieve manier voor het 
voetlicht brengen. De stichting wil 
extra aandacht vestigen op een 
persoon, bedrijf of instantie, die 
zich in 2012 in Sint-Oedenrode op 
een bijzondere manier heeft inge-
zet om toegankelijkheid te bevor-
deren. Het is de bedoeling dit elke 
drie jaar te gaan doen.

Vanaf 3 oktober t/m 1 december 
2012 zullen er formulieren liggen 
in het gemeentehuis, wereldwinkel, 
Zorgcentrum Odendael en bij Wel-
zijn Salus. Elke inwoner van Sint-
Oedenrode kan iemand individu-
eel of als groep, een bedrijf of een 
organisatie nomineren. Dat kan tot 
uiterlijk 2 december 2012.
Uit praktische overweging is het 
kantoor van Welzijn Salus (in Oden-
dael-gebouw) het inleveradres. Di-
gitaal aanleveren kan ook via e-mail 
toegankelijkrooi@upcmail.nl 

Er is een vakjury samengesteld 
bestaande uit wethouder Jeanne 

Hendriks, locatiemanager Zorg-
centrum Odendael Mw. Wil van 
de Laar en Mw. Daniëlle Wage-
maker, startend onderneemster 
van Campus Fioretti. Vanuit de 
stichting maakt bouwkundige Dhr. 
Mies Bekkers deel uit van de vak-
jury. Zij zullen uit 3 genomineerden 
op basis van toegankelijkheidcrite-
ria een winnaar (m/v) kiezen.
Voor de winnaar is door een lid 
van de Kunstgroep Ar(t)senaal 
een prachtig beeldje ontworpen; 
een symbool van toegankelijk-
heid. De officiële uitslag zal tij-
dens de nieuwjaarsreceptie van de 
gemeente, januari 2013  door de 
vakjury worden bekend gemaakt 
en de uitreiking zal door de burge-
meester plaatsvinden.
In de komende maanden wordt er 
door de Stichting Toegankelijkheid 
Sint-Oedenrode aan dit onderwerp  
via media nadere aandacht besteed.

Stimuleringsprijs Toegankelijkheid 
2012 is mede mogelijk gemaakt 
door Wovesto en de Rabobank. 

 

Herfstactiviteit  JNW “de Populier“
Zaterdag 6 oktober  is de herfstactivi-
teit  van de Jeugnatuurwachters. We 
gaan een wandeling maken in de om-
geving van de Neul en het Cathalijne-
pad. Er staan hier veel verschillende 
bomen en struiken. Ook zitten er nog 
vruchten aan de bomen. Door middel 
van een verhaaltje moeten de kinderen 
raden welke boom of struik er bedoeld 
wordt. Helaas zit het weer wat tegen 
en zijn er daarom weinig tot geen pad-
destoelen te zien. Toch hopen we dat 
de jeugdnatuurwachters een fijne en 
leerzame ochtend hebben.

We vertrekken om 9.15 uur vanaf 
Mariendael en hopen hier rond 
11.30 uur weer terug te zijn. Kom 
allemaal met de fiets en denk aan 
laarzen en regenkleding. Het weer 
is onvoorspelbaar.
Afmelden kun je je bij 
Fried Moeskops  tel 476305 en 
Tejo Verdonschot tel 477636
Op deze ochtend zijn we bereik-
baar op tel nr 06-23287858
Het werkgroepje   Fried Moeskops, 
Bep van Zoggel, Mariet Lifka en 
Tejo Verdonschot     

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Landelijke collecte nierstichting

In de week van 16 tot 23 septem-
ber 2012 is weer de landelijke 
collecte gehouden  voor de Nier-
stichting Nederland.

De totale opbrengst van 2012 
voor Sint-Oedenrode is net iets 
hoger als vorig jaar: 6.136,63 
euro. Mede door de ongeveer 
135 collectanten is dit resultaat 
behaald. Een speciale felicitatie 
voor Mw. M.van Hoof-van Cas-
teren; zij collecteerde dit jaar, als 
eerste in Sint-Oedenrode, voor 
de 40e keer. Zeker een bloeme-
tje waard!! Daarnaast dank aan 
alle wijkhoofden, collectanten en 
gulle gevers. Nieuwe collectanten 

zijn zeker welkom, zij kunnen zich 
melden bij: Steffie de Wit, Aza-

leastraat 27 Tel.0413-475840

Mw.M.van Hoof-van Casteren wordt 
in de bloemetjes gezet.

Jubileumconcert Cantecleer: feest van saamhorigheid

Op 30 september onderstreepte 
gemengd koor Cantecleer zijn 40 
–jarig jubileum met een speciaal 
concert. De grote zaal van cultu-
reel centrum Mariëndaal zat afge-
laden vol met belangstellenden. 
Een groot publiek wilde getuige 
zijn van deze feestelijke gebeur-
tenis. Na afloop waren er veel 
waarderende woorden; niet alleen 
voor de muzikale kwaliteit van het 
concert, maar ook voor de prach-
tig verzorgde jubileumkrant met 
een toelichting op het programma 
en vele vormen van terugblikken 
in de tijd.

Het concert werd geopend door 
het jubileumkoor: het huidige koor 
dat voor de gelegenheid was uit-
gebreid met een grote groep oud-
leden van Cantecleer.
Vol enthousiasme en met een 
jeugdig elan brachten ze vier liede-

ren ten gehore, waarbij het aardig 
was dat oprichter en oud-dirigent 
de begeleiding op piano verzorg-
de. Zo werd de binding die velen in 
Sint-Oedenrode hebben met Can-
tecleer meteen duidelijk neergezet.
Met het theatrale Contrapunto 
bestiale vervolgde het jubilerende 
koor het programma. De humor 
die in deze stukken verweven zit, 
werd door de kinderen in het pu-
bliek goed opgepikt. Ze stonden in 
een mooi contrast met de Engelse 
madrigalen die in een ingetogen 
sfeer werden gezongen. Op deze 
manier rolde het Rooise Cantec-
leer een loper uit voor het Vlaamse 
Cantecleer uit Niel. Deze 30-leden 
tellende naamgenoot bracht acht 
stukken uit het lichtere genre. Het 
zorgde voor een mooie afwisseling 
in het programma.

Het publiek was meteen in de ban 

van het Vlaamse gezelschap. Het 
koor onder leiding van Dirk van 
Onckelen had een gevarieerde de 
programmakeuze, een mooi ge-
balanceerde samenklank en een 
prachtige timing, zeker waar het 
de ritmische liedjes betrof. De mu-
zikale sopraanlijn in het slotrefrein 
van de spiritual Many good room 
bezorgde menigeen kippenvel. Dit 
Cantecleer werd begeleid op piano 
door de Japanse Akiko Nishihara.
Voor het tweede blok dat het 
Rooise Cantecleer vervolgens ver-
zorgde, koos dirigent Peter Raaij-
makers opnieuw voor stukken die 
teruggaan in de 40-jarige geschie-
denis van zijn koor. Variatie in mu-
zikale kleur en moeilijkheidsgraad 
gaven inzicht in de mogelijkheden 
van het koor. En ook nu was het 
voor veel mensen in het publiek 
een feest van herkenning, zeker bij 
de sfeervolle vertolking van twee 

Hongaarse liederen. Tijdens de 
twee laatste stukken van het con-
cert neurieden sommigen zachtjes 
mee.

De sfeer van saamhorigheid die de 
hele middag in de zaal voelbaar 
was, kreeg haar apotheose in een 
gezamenlijk optreden van beide 
koren in hun Ode aan Cantecleer. 
Dit lied, bekend uit de film As it 
is in heaven, werd bewerkt door 
Peter Raaijmakers en van een aan-
gepaste tekst voorzien door koor-
lid Diny Hamelink. Het was een 
prachtige afsluiting van een uitste-
kend verzorgd jubileumconcert. 
Het jubileum van Cantecleer ein-
digt pas op 29 september 2013 
met een koffieconcert in kasteel 
Henkenshage. Hiernaar kan Sint-
Oedenrode reikhalzend uitkijken.

 

 

25e ROOISE KLOMPENKLETS 
                  Vrijdag 23 november, 20.00 uur 
                  Zaterdag 24 november, 20.00 uur 
                  Zondag 25 november, 15.00 uur 
 
     Grand Café en Zalencentrum De Beurs 

Heuvel 44, Sint Oedenrode 
 

Kaartverkoop start zaterdag 6 oktober, 12 uur. 
In Grand Café en Zalencentrum De Beurs 

Entree € 12,50 
 

Voor zondag 25 nov. zijn er ook kaarten verkrijgbaar, 
incl. brunch en entree € 22,50 

 
 

Organisatie K.V. de Narrekap 
 
 

    
 

2De  Rooise  Bock 
(Bier) Festival
Op zaterdag 13 Oktober 2012 
vindt om 20.00 uur het 2e ROOI-
SE BOCK (BIER) FESTIVAL plaats 
op Cambiance de Kienehoef. 

Na het succes van vorig jaar vindt er 
ook dit jaar weer een Roois Bock Bier 
Festival plaats met medewerking van 
de Blaosplekkers (www.de-plekkers.
nl) uit Sint-Oedenrode. In een muzi-
kale ongedwongen sfeer kon u vorig 
jaar al kennis maken met  6 verschil-
lende bockbieren, dit jaar kan de 
Kienehoef, met medewerking van  
verschillende bierbrouwerijen, maar 
liefst 10 verschillende bockbieren 
presenteren. Naast de traditionele 
Nederlandse bockbieren zullen er dit 
jaar ook verschillende bockbieren uit 
België, Duitsland en zelfs één bockbier 
uit Spanje genuttigd kunnen worden. 
Sommige bockbieren worden gepre-
senteerd van het vat. Tijdens dit fes-
tival kunt u een bockbierstrippenkaart  
kopen waarmee u tegen een speciaal 
tarief kennis kunt maken met de ver-
schillende bockbieren die er gepresen-
teerd worden. Verder zal Prins Frans 
Pap d’n Derde (niet in kostuum) in 
een ongedwongen sfeer afscheid ne-
men van zijn “onderdanen “ voordat 
hij officieel zal aftreden tijdens het 11 
– 11 bal. Tevens zal hij tijdens deze 
avond de mascotte (een heuse geiten 
bok) in ontvangst  nemen uit handen 
van de oud Prins, Prins Mari Pap d’n 
Urste (niet in kostuum), zodat hij deze 
mascotte een jaar lang kan onderhou-
den.   Bokbier of Bockbier is een sterk 
seizoenbier wat de laatste jaren in Ne-
derland steeds meer als bovengisten-
de bokbieren op de markt is gekomen. 
Bokbier is van oorsprong een Duits 
biersoort. Andere landen dan Duits-
land waar bockbier wordt gebrouwen 
zijn Nederland, België, Noorwegen, 
Oostenrijk en zelfs in Spanje. Neder-
landse traditie leert dat de bockbieren 
vanaf de eerste maandag in  oktober 
genuttigd kunnen worden.  
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Leven als een Chinees in Sint-Oedenrode
In Sint-Oedenrode huist een klein 
Chinees gezondheidscentrum, in 
de Wilhelminastraat weltever-
staan. De woonkamer is voor de 
helft omgebouwd tot praktijk. Een 
kleine tafel met twee stoelen in 
de hoek, hier en daar een Chinees 
teken aan de wand en tegen de 
muur een grote kast met honder-
den potjes. De geur die er hangt 
is doordringend. Bij iedere adem-
haling door de neus twijfel je aan 
wat je nu ruikt. De kruidige lucht 
is niet thuis te brengen, maar het 
is duidelijk dat het uit de voor-
raadkast komt.  Het is het domein 
van Wan Jie Tang. 

Misschien ruikt China zo? Het is 
moeilijk te bepalen als je er nooit 
geweest bent. Wan Jie Tang 
droomt naar eigen zeggen niet 
vaak meer over haar vaderland, 
maar als ze haar ogen dicht doet, 
ruikt ze bijna tot in detail de geu-
ren van het prachtige, landelijke en 
bergachtige gebied in het Zuiden 
van China. Ze is geboren en opge-

groeid in Guilin. Een voor Chinese 
begrippen kleine stad met zo’n 
600.000 inwoners. Eén á twee 
keer per jaar gaat ze terug. Deels 
om haar familie op te zoeken en 
deels om haar kennis van de Chi-
nese geneeskunde te verbreden. 
Jaren geleden behaalde ze in Chi-
na een diploma voor het eeuwen-
oude ‘ambacht’. Toch heeft ze nog 
steeds bijscholing nodig. Het is na-
melijk een materie waarop je nooit 
uitgeleerd bent. Wan Jie Tang 

weet dat, en ze streeft er naar om 
steeds beter te worden. 

Na het behalen van haar diploma 
Chinese Geneeskunde heeft ze een 
aantal jaren gewerkt in het stads-
ziekenhuis in Guilin. Wan Jie Tang 
heeft er ruime ervaring met acu-
punctuur opgedaan en zich gespe-
cialiseerd in Chinese kruidenthera-
pie. In 1998 verruilde ze met haar 
toenmalige man de heerlijke Oos-
terse rijsttafels voor borden stamp-
pot met worst. Het koppel streek 
neer in Sint-Oedenrode waar het 
kennis maakte met de Nederlandse 
cultuur. “Langzaam bouwde ik een 
band op met de Nederlanders”, 
blikt de Chinese terug. “Het is hier 
als vreemdeling moeilijker contact 
te maken met mensen dan in Chi-
na. In Rooi werd ik goed ontvan-
gen. Van alle kanten boden men-
sen me hulp aan, bijvoorbeeld om 
mijn fiets te maken. Vooral in Sint-
Oedenrode zijn de mensen heel erg 
aardig. Langzaam maar zeker kreeg 
ik zelfs Nederlandse vrienden.” 

Haar familie moest in het begin 
wennen aan de stap van hun telg. 
Langzaam maar zeker kwam de 
acceptatie, want Wan Jie Tang had 
gekozen voor een nieuw leven. 
Een leven met haar kinderen aan 
de andere kant van de wereld, in 
het kleine en winderige Nederland. 
Na jarenlang gewerkt te hebben 
in Chinese medische klinieken in 
Amsterdam, Tilburg en Den Bosch 
was ze zo ingeburgerd dat ze haar 
eigen praktijk startte. Ze laat zich 

fascineren en inspireren door di-
verse stijlen van acupunctuur en 
verdiept ze zich nog steeds in de 
klassieke Chinese geneeswijzen. 
Wan Jie Tang: “Naarmate de kin-
deren ouder werden kreeg ik meer 
tijd voor mijn praktijk. Ik werk nu 
deels in Helmond en deels in Sint-
Oedenrode. Ik genees mensen 
door middel van accupunctuur 
en het voorschrijven van Chinese 

kruiden. Het werkt zelfs preven-
tief. Niet iedereen gelooft het wat 
ik doe, maar het helpt wel. Het is 
een deel van ons leven. Een stukje 
cultuur wat ik als Chinees meege-
kregen heb. Dat vind ik mooi.”

“Ik heb  nooit echt terug gewild 
naar China”, vervolgt het kruiden-
vrouwtje. “Ik heb hier mijn werk 
en ook mijn kinderen hebben hier 

hun leven. Toch is het heerlijk als 
ik zo nu en dan weer terug ga. 
Dan wandel ik door de bergen en 
geniet ik van het samen eten en 
drinken met mijn familie. Het is 
er altijd heel gezellig en levendig. 
Veel levendiger dan hier. Vroeg in 
de ochtend beoefenen mensen op 
straat Tai Chi of staan ze te zingen. 
Dat zul je hier nooit zien.”

“HET IS EEN DEEL VAN ONS LEVEN. 
EEN STUKJE CULTUUR 

WAT IK ALS CHINEES MEEGEKREGEN HEB.”
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Beschikbaar budget voor amateurkunstenaars:

De kunstvouchers 
Het bestaat! In deze barre economische tijden, 
in het algemeen en voor de kunsten in het bij-
zonder, is er budget beschikbaar voor zowel 
individuele amateurkunstenaars als amateur-
verenigingen. Een verdiepingstraject ingaan 
met je fotoclub? Als amateurbeeldhouwer een 
coaching krijgen door een professionele kun-
stenaar? Regiebegeleidng  bij een theaterpro-
ductie? Het kan met de Cursus en Coaching 
Vouchers van de Kunstbalie!

Sinds 2010 stelt de Kunstbalie samen met de 
Brabantse centra voor de kunsten kunstvouchers 
beschikbaar. Deze kunnen door Brabantse ama-
teurkunstgroepen of individuele kunstenaars die 
zich bezig houden met bijvoorbeeld beeldende 
kunst, dans, film, fotografie, muziek, literatuur, 
zang of theater worden aangevraagd en inge-
wisseld voor coaching of een cursus op maat.

Cindy Fleur uit Veghel kwam voor haar VWO6-

profielwerkstuk ‘Uit stof werd ik geboren’ naar 
MiK Pieter Brueghel toe met het verzoek om coa-
ching bij het maken van een animatiefilm. Dankzij 
de voucherregeling  kreeg ze ondersteuning van 
professioneel animator Maik Hagens. Cindy: “Ik 
heb hierdoor veel geleerd over het uitdragen en 
uitbeelden van een concept, zodat het publiek de 
boodschap begrijpt.” Dankzij de voucherregeling 
en bemiddeling van MiK Pieter Brueghel stond 
Cindy met haar project uiteindelijk in de landelij-
ke voorrondes van de Kunstbende en exposeerde 
ze tijdens de Week van de Amateurkunst.

De vouchers zijn nog aan te vragen en tot eind 
2012 in te leveren. Reageer dus snel en neem 
contact op met MiK PieterBrueghel  , via tele-
foonnummer 0413-365675 of  
m.simons@pieterbrueghel.nl 
Extra info is te vinden op 
www.pieterbrueghel.nl

OPENDAG!

MiK PIETER BRUEGHEL VEGHEL

MiK MARIËNDAEL SINT-OEDENRODE 
OP ZOEK NAAR EEN  

CREATIEVE UITDAGING?

ZONDAG  2 SEPTEMBER12 
00-16 

00 UUR

ZONDAG  9 SEPTEMBER
13 

30-15 
30 UUR

almere - amsterdam - arnhem - breda - capelle a/d ijssel 
eindhoven - enschede - gorinchem - helmond - leiderdorp - nieuwegein 

voordeliger dan internet, prima legservice
meer dan 200 bekende merken op voorraad, tegen bodemprijzen. 
Kom eens langs en laat u verrassen door ons ruime assortiment 

laminaat, pvc en houten vloeren.

Vloer Het Zelf eindHoVen: 
Willem v. Konijnenburglaan 1c, 
industrieterrein de Kade, tel. 040-24 68 180. 
Geopend: ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur, 
vr. koopavond 09.30 - 21.00 uur, za. 9.00 - 17.00 uur. 

Gratis parkeren. www.vloerhetzelf.nl
Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Eindhoven. 
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

klik pvc
allure
landhuisdelen, 5 mm diK,

diverse Kleuren,

levenslange garantie,

geschiKt voor 

natte ruimtes. 

alleen deze weeK

stunt
prijs

alleen deze week

stuntprijs!

33,
95

m2
iNcl. BTW

Kapster aan huis
 

  Kind knippen v.a. € 5,-
  
             Volwassenen v.a. € 12,- 

  Voor meer info:     
  Tel: 06 54 91 39 60    
  Beek en Donk
  Mail: info@hairstylingdorke.nl

TV Meierij brengt 
gevarieerd Rondje Rooi 

In het nieuwe Rondje Rooi wordt weer aandacht besteed 
aan een verscheidenheid aan activiteiten. 

Vanaf 4 oktober staat ‘n nieuwe uitzending met volgende 
onderwerpen gepland:

-  Cantecleer viert jubileum met concert én tententoon-
stelling

- Bijeenkomst door Werkgroep Behoud Martinushuis 
- Roois verleden leeft! René Bastiaans legt werk BHIC uit
- Een duurzame trekkershut, wat is dat?
- Uitleg over social media
- Ludieke goederen- en dienstenveiling in Nijnsel
- 65 Jaar Scouting in Rooi
- ‘’t Is aalt wa” presenteert nieuw programma

Julius Dreyfsandt zu Schlamm sluit dit Rondje Rooi af met 
een van zijn gedichten
 
Uitzendtijden Rondje Rooi dagelijks om:
0:00 – 02:00 – 04:00 – 06:00 – 08:00 -12:00 – 
14:00 – 16:00 - 18:00 - 20:00 en 22:00 uur.

Nieuwe workshops van start in het najaar
M a a n d e l i j k s 
gaan bij MiK 
Pieter Brueghel 
nieuwe work-
shops van start. 
Traditionele me-
thoden of de 
nieuwste tech-

nieken, voor de gevorderde amateurkunste-
naar of voor de nieuwsgierige beginner, voor 
80-plussers of voor basisschoolleerlingen, het 
maakt niet uit! MiK Pieter Brueghel activeert je 
creativiteit en fantasie. Ga de uitdaging aan!

Grafische techniek: litho
De lithografie is een eeuwenoude techniek waarbij 
met een vettig krijtje of potlood op vlakke kalk-
steen wordt getekend. Een chemisch, bijna mys-
terieus proces met Arabische gom en salpeterzuur 
zorgt ervoor dat er een vetbeeld ontstaat dat uit-
eindelijk in inkt wordt afgedrukt met de lithopers.
Aanvang: donderdag 11 oktober – 4 bijeenkom-
sten van 19.30-22.00 uur – Kunstenaar: Judith 
Rozema – Voor beginners en gevorderden.

Photoshop I
Hartstikke leuk, foto’s bewerken, maar geen idee 
hoe dit moet? Tijdens deze korte cursus leer je 
omgaan met het programma Adobe Photoshop 
CS5. In lagen werken, delen van foto’s isoleren, 
variëren in kleurgebruik en collages maken; het 
kan allemaal. Iedere foto wordt een klein kunst-
werkje!
Aanvang: woensdag 24 oktober – 6 bijeenkom-

sten van 19.30-22.00 uur – Fotograaf en docent: 
Fons Strijbosch – Voor beginners.

Animatieclip I
Animatie: wat een geweldige filmtechniek. Met 
animatie kun je je eigen fantasie- en belevings-
wereld omzetten in bewegend beeld. Hoe cool is 
dat! Voorwerpen komen tot leven, evenals door 
jou verzonnen karakters. De mogelijkheden zijn 
onbeperkt!
Aanvang: woensdag 31 oktober – 6 bijeenkom-
sten van 16.00-18.00 uur – Animator: Maik Ha-
gens – Voor kinderen vanaf 13 jaar.

Tuinbeeld in beton
Een persoonlijk, zelfgemaakt beeld tussen het 
groen geeft een unieke sfeer aan een tuin. Tij-
dens deze korte cursus begin je met het boet-
seren van een beeld in klei tot vijftig centime-
ter hoogte. Vervolgens wordt om het beeld een 
mal van gips gemaakt. Daarmee wordt in wit of 
aluminiumcement het beeld afgegoten. Met het 
uithakken van dit gegoten tuinbeeld wordt het 
eindresultaat bereikt: een echte blikvanger en 
iets om trots op te zijn!
Aanvang: 7 novembe r- 5 bijeenkomsten van 
9.00-12.00 uur – Kunstenaar Jos Willems- Voor 
beginners en gevorderden.

Voor meer informatie over deze en andere (kor-
te) cursussen kunt u contact opnemen met My-
riam Simons van MiK Pieter Brueghel, via tele-
foonnummer 0413-365675 of 
m.simons@pieterbrueghel.nl

Kaarten in Boskant
Op donderdag vindt de eerste van de nieu-
we serie kaartavonden plaats, georganiseerd 
door de 3 gezamenlijke buurtverenigingen 
De Beukenbuurt, Boskant-West en Ritabuurt.

De kaartavonden zijn elke eerste donderdag 

van de maand en in totaal zijn er 7 avonden 
waarop men kan komen rikken en jokeren. 
De eerste kaartavond is donderdag 4 oktober 
2012 in de Huiskamer bij De Vriendschap om 
we beginnen om 20.00 uur.
Iedereen is welkom.

Kinderopvang Humanitas de Dommeltoren

Bijna iedere Rooienaar kent de blauwe toren bij de Odaschool. Vele dorpsgenoten weten 
ook dat er een kinderdagverblijf gevestigd is. Maar welke organisatie is daar gevestigd? 
Wat is hun visie en manier van werken? Daar willen wij als team, u graag meer over 
vertellen.

Al sinds 2001, bevindt Kinderopvang Humanitas de Dommeltoren zich aan de Laan ten 
Bogaerde in Sint-Oedenrode. De Dommeltoren bestaat uit twee babygroepen, drie peu-
tergroepen, één peuterspeelzaalgroep en twee groepen voor de buitenschoolse opvang.
Daarnaast heeft kinderopvang Humanitas een peuterspeelzaalgroep in Nijnsel bij de 
Sint Antonius van Padua school en een buitenschoolse opvang groep in basisschool de 
Springplank.

Op de babygroepen wordt gewerkt volgens de visie van Emmi Pikler. Kinderen leren zelf 
in hun eigen tempo. Dat versterkt hun gevoel van zekerheid, veiligheid en eigenwaarde. 
Voor een baby is het belangrijk dat hij zich vrij kan bewegen en dat er voldoende uitda-
ging in de omgeving is om nieuwe vaardigheden te proberen.

Op de peutergroepen werken we volgens het opendeuren beleid. Vanaf het moment 
dat kinderen kunnen lopen, bieden we ze de mogelijkheid om deel te nemen aan al-
lerlei activiteiten. Deze zijn vaak themagericht en gericht op alle ontwikkelingsgebieden 
en interesses. Uiteraard houden we daarbij  rekening met het niveau van elk kind. De 
activiteiten worden verzorgd binnen de eigen stamgroep, maar zijn niet verplicht. Als 
kinderen liever zelfstandig bezig zijn, mag dat ook. Mochten ze erg enthousiast zijn, dan 
kunnen  kinderen zelfs meedoen met een andere groep. 

De peuterspeelzalen hebben een breed en uitdagend aanbod. Dat betekent dat er voor 
alle ontwikkelingsgebieden materiaal aanwezig is, afgestemd op de interessegebieden 
en (ontwikkelings)behoeften van de kinderen. Kinderen kunnen puzzels maken en boek-
jes lezen, maar ook knutselen, schilderen, rennen en klimmen. Zowel buiten als binnen.

Buitenschoolse opvang is voor alle basisschoolleerlingen die daar gebruik van maken 
vrije tijd. Maar ook in hun vrije tijd ontwikkelen kinderen zich. Wij willen hen op alle ont-
wikkelingsgebieden stimuleren. Daarom bieden wij veel verschillende activiteiten aan. 
Kinderparticipatie vinden wij op de buitenschoolse opvang erg belangrijk. Kinderpar-
ticipatie is een democratisch proces waardoor kinderen actief betrokken worden bij de 
besluitvormen die hen aangaat. Kinderparticipatie is goed voor het zelfvertrouwen en de 
communicatieve vaardigheden van kinderen en stimuleert hun betrokkenheid.

Heeft u interesse in wat wij te bieden hebben? Dat komt goed uit. Wij informeren u 
graag over ons kinderdagverblijf.
De komende vijf weken kunt u ons terug vinden in DeMooiRooiKrant. Volgende week 
vertelt onze regiopedagoog Ans Deneer u meer over onze visie.  

Laan ten Bogaerde 5 - 5491 GC - SINT-OEDENRODE - 0413-477763
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Tussen al het schransen en spaaien in de vorige aflevering werden er ook 
nog wijngoederen (chateaux) bezocht. Nou mag in de Medoc elke wijn-
gaard zich chateau noemen, ook al staat er slechts een houten schuurtje 
op het terrein. Maar allez, de betere wijnen beschikken toch over een 
aardig bouwwerkje, zo niet een heus paleis of echt kasteel. Wij sliepen, 
zoals vermeld in chateau Julie, dat wijnen produceert onder de appelation 
Bordeaux of Bordeaux superieur. Bepaald geen pretentieus gebied, maar 
de wijnen zijn meer dan acceptabel. Zo kregen wij op de eerste ochtend 
een boeiende rondleiding in de wijnkelders, die keurig waren geprepa-
reerd voor de naderende oogst. Roestvrij stalen tanks alom - wat een 
investering - die de wijnmaker in staat stellen om het gistingsproces tot 
op de graad Celsius nauwkeurig te beheersen. De dagen erna herhaalde 
deze uitleg zich – monsieur, wilt u s.v.p. het verhaal van de eerste alsook 
de malo-lactische vergisting overslaan?..... – op diverse andere domeinen 
en konden we het proces bijna dromen, als echte oenologen. Toch was 
het de passie van de wijnmaker, die ons telkens weer wist te boeien en die 
ons leerde dat hij/zij niets liever wilde dan de potentie van zijn wijngaard 
c.q. druiven tot uitdrukking te brengen. Op Chateau Giscours van de Ne-
derlander Erik Albeda Jelgersma leerden wij over het branden (toasten) 
van de houten vaten (ca. 700 euro per stuk), waardoor je voor je wijn 
wel uit vijftig verschillende smaaknuances kunt kiezen. Ook de invloed 
van nieuwe en gebruikte eikenhouten vaten werd middels proeverijen 
steeds duidelijker voor ons. De voorname geur van wijn en hout, dat 
heerlijke mengsel dat meer is dan de som der delen, op het moment dat 
je de kelder betrad en je de imponerende rijen gestapelde vaten van 225 
liter aanschouwde, die impressie zal me nog lang bijblijven. Giscours en 
zoveel andere chateaux in de Medoc stralen rijkdom uit, te danken aan 
hun internationale succes en de astronomische bedragen die voor hun 
wijnen worden betaald, maar dat is niet overal in de Bordeaux het geval.
Op de laatste dag van onze wijnreis bezochten wij het pittoreske (maar 
ook gigantisch toeristische) Saint Emilion en haar buitengebieden. Ook 
hier een aantal onbetaalbare toppers zoals Ausone, Cheval Blanc en Pa-
vie, maar veel wat daaronder zit moet hard zwoegen om het hoofd bo-
ven water te houden. In de namiddag zouden wij in Puisseguin nog het 
Chateau Beausejour bezoeken, dat biologisch te werk gaat. Onze twee 
TomTom’s dirigeerden ons over diverse boerenerven en langs de achter-
kant van wat gehuchten, maar telkens kwamen we terecht in een chao-
tische uitdragerij en iets wat in de verte wel wat weg had van een groot 
gebouw. Het moet voor de eigenaar behoorlijk pijnlijk zijn geweest dat we 
zijn terrein ’n paar keer vol ongeloof en met hoge snelheid verlieten, om 
uiteindelijk toch maar bij de voordeur uit te stappen. Deze man, Gerard 
Dupuy, maakte een wat schuchtere indruk en heette ons met een slap 
handje en een verlegen glimlachje welkom. Hij troonde ons mee naar zijn 
biologisch beheerde wijngaard en liet ons het verschil tussen de merlot- 
en de cabernet francdruif proeven: verrassend. Daarna verbaasden wij 
ons over de gloednieuwe technologie in een onaanzienlijke schuur: nog 
verrassender, en tenslotte was daar onder in het shabby kasteeltje (zijn 
moeder woonde er in haar eentje) de prachtige wijnkelder. “Zze castle 
iez from 1875, so iet’s not so ould”, sprak de in Amerika opgeleide wijn-
maker. “Ooh, but it lóóks very old” antwoordde mevrouw van de Kamp, 
die wij daarna vakkundig achter de coulissen hebben gemoffeld. Tijdens 
de proeverij ontpopte mijnheer Dupuy zich als een aimabele, gedreven 
ondernemer, met respect voor de natuur, die hij schoon voor zijn kin-
deren wil achterlaten. Toen wij hartelijk afscheid namen stond hij er op 
dat we nog meegingen naar Chateau Langlais, één kilometer verderop, 
waar hij zelf woonde en dat zijn vader had gekocht. Vol ongeloof liepen 
wij langs het immense bouwwerk, waarvan hij slechts enkele vertrekken 
bewoonde, en waarvan hij het onderhoud nauwelijks kon opbrengen. ’n 
Hard maar boeiend bestaan, wijnboer in Frankrijk……
Tijdens ons verblijf aten wij magret de canard met truffelsaus. Zó maak 
ik die saus:

Sauce perigourdine (4 pers.)
2 eetl. madeira, 2 eetl. port, 2 eetl. Franse cognac
4 eetl. truffeljus (uit blikje, groothandel), 4 eetl. kalfsfond (Petrushoeve)
50 gr koude boter, in blokjes, evt. wat verse wintertruffel, geschaafd.
Kook madeira, port, cognac en truffeljus in tot er 2 eetlepels over zijn. 
Voeg de kalfsfond toe en verhit kort. Monteer de saus door de koude 
klontjes boter erdoor te schudden. De ingrediënten (truffeljus en verse 
truffel) zijn kostbaar, maar er is geen goedkoop alternatief. Mijd truffe-
lolie en truffelsalsa, allemaal synthetische troep met een onaangename 
gas/putlucht. Overweeg om die overvolle kar in de supermarkt eens wat 
minder vol met cola en chips voor de kinderen te laden en gun uzelf nu 
ook eens iets exclusiefs. Overheerlijk met fazant, patrijs of reerug. En een 
goede Bordeaux, natuurlijk…….

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

Bordeaux (2)

Accordeon duo Olivia: “Accordeonmuziek is pure passie”

Al spelende verkondigt accordeon 
duo Olivia, bestaande uit Brechje 

van den Brand uit Sint-Oedenrode 
en Marie van den Heuvel uit Best 

deze boodschap door het hele land.

De dames kennen elkaar van het 
Brabants conservatorium waar ze 
samen hebben gestudeerd. Be-
halve accordeon, spelen ze ook 
piano, want ze zijn ook nog eens 
pianodocenten. De grootste missie 
van de dames is om het vaak wat 
suffe imago van het accordeon te 
verbeteren.   

Een accordeon is makkelijker mee 
te nemen dan een piano, dus het 
duo is overal inzetbaar. De dames 
spelen Mediterraan, Balkan, Zuid-
Amerikaans, alles heel sfeervol, 
met veel eigen arrangementen, 
unplugged. Op 16 oktober speelt 
accordeon duo Olivia bij de lezing 
in kasteel Henkenshage. Meer we-
ten? Volg Olivia op facebook of 
mail naar: 
accordeonolivia@gmail.com.

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Adres Sonseheideweg 3 
Postcode 5492 TE 
Plaats Sint-Oedenrode 
Tel. nr. 0413-420855 
Mobiel 06-23537494 
robvanschyndel@hetnet.nl  INSTALLATIETECHNIEK BV
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T: 0413-420855 - M: 06-23537494 - E: info@robvanschijndel.nl
Fax 0413-476263 - www.robvanschijndel.nl

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146Markt 30 | Sint-Oedenrode | 0413 477146

Doe Uw voordeel ook met de kerstpakketten: 
ondanks de b.t.w. verhoging GEEN 
prijsverhoging in de wereldwinkel !

Kledinginzameling Basisschool Nijnsel
Dit schooljaar zal de oudervereni-
ging van basisschool Nijnsel oude 
kleding inzamelen. Middels een 
aantal projecten op school wor-
den de kinderen bewust gemaakt 
van het probleem van zwerfafval. 
Een onderdeel van deze projecten 
is de inzameling van oude kleding 
in samenwerking met Reshare/
Leger des Heils. De opbrengst van 
deze inzamling komt volledig ten 
goede aan de basisschool en de 
kinderen. De eerste inzameling 
van dit schooljaar is al gepland en 
wel op donderdag 11 en vrijdag 
12 oktober. De volgende inzame-

ling zal in april 2013 plaatsvinden.
U kunt de volgende zaken inle-
veren: dames-,heren- en kinder-
kleding, schoenen, beddengoed, 
riemen, hoeden, handtassen, bed-
dengoed, gordijnen, laarzen en 
pluche speeltjes. De oude kleding 
mag in gewone vuilniszakken wor-
den aangeleverd.

Het ingezamelde geld wordt ge-
bruikt om allerlei activiteiten voor 
de kinderen te organiseren of iets 
speciaals te doen voor de basis-
school. Dus denk aan de kinde-
ren van onze basisschool en geef 

uw gebruikte kleding af op onze 
school. Ook opa's/oma's, familie, 
buren en vrienden van de school-
kinderen worden gevraagd hun 
oude kleding in te leveren.

De zakken met kleding kunnen 
voor en na schooltijd (voor 08:30 
of 13:30 en na 12:00 of 16:00 
uur) op school worden afgegeven 
op de volgende dagen: Donderdag 
11 en vrijdag 12 oktober
 
Bij voorbaat dank, namens de ou-
dervereniging van basisschool Sint 
Antonius Jasmijnstraat 16A, Nijnsel

Vrijdag 5 oktober 2012 om 20.00 uur in CEC Mariëndaal

Hotel Witlox speelt Het Lied van de Krekel

Kaartverkoop á 10 euro  bij de VVV 
Sint-Oedenrode en aan de zaal.

Regie Nathalie Roymans, tekst 
Herman van de Wijdeven, spel 

Emmanuelle Maridjan-Koop en 
Herman van de Wijdeven, vorm-
geving Simon Haen, compositie/
piano/electronica Laetitia van 
Krieken, dramaturgie Hans van 
den Boom, kostuumontwerp Chris 
Snick, fotografie Raymond Mal-
lentjer. 

Muzikale toneelvoorstelling
Over een liefde. Over een oorlog. 
Over liefde in tijden van oorlog. 
Het lied van de krekel vertelt het 

onthutsende verhaal van een 
jonge Brabantse boerenzoon die 
terecht komt in de rauwe reali-
teit van een koloniale oorlog. Het 
enige wat hem in de alledaagse 
waanzin overeind houdt is zijn lief-
de voor het inlandse meisje Sinah. 
Het lied van de krekel laat zien dat 
elke discussie over zin of onzin van 
een oorlog zelf onzinnig wordt, op 
het moment dat je het verhaal van 
één mens in die oorlog werkelijk 
tot je door laat dringen. 

Rooise schilderijen in gemeentehuis Son en Breugel
Vanaf 22 september exposeert Irm 
Etman (1943) uit Sint-Oedenrode 
haar schilderijen in het gemeen-
tehuis van Son en Breugel.  Haar 
vriendin Janneke de Kock stelt 
tegelijkertijd haar keramiek ten-
toon, een mooie combinatie zoals 
u zelf kunt gaan zien.

Irm Etman is een laatbloeier maar 
wist haar hele leven al dat ze ooit 
zou gaan schilderen; die weten-
schap werd pas in daden omgezet 
toen ze lessen ging volgen bij het 
Pieter Brueghel Instituut, i.c. Ma-
ria Kemps  (Schijndel). Aansluitend 

hierop ging zij naar de Academie 
voor Schone Kunsten in Arendonk 
(B). Na de vijfjarige basisopleiding 
die zij in 2009 met diploma afsloot, 
volgde zij de Specialisatie Schilde-
ren Algemeen die in 2011 'met gro-
te onderscheiding' werd afgerond.

Het werk van Irm Etman laat zich het 
beste omschrijven als  'natuurlijk ab-
stract'. Ook de uitdrukking van een 
van haar collega’s ‘Abstractie voegt 
iets toe aan wat al bestaat’ geeft dit 
mooi weer. Haar onderwerpen vindt 
ze meestal tijdens haar binnen- en 
buitenlandse reizen. Dit resulteert 

in stevige werken met acrylverf ge-
maakt op doek en linnen in series 
als 'Afvalverwerking', ‘Schaduwen', 
'Bergen' en 'Kleurrijk'. Deze ge-
ven weer hoe ze de onderwerpen 
vertaald heeft in schilderijen, om 
ook de kijker mee te nemen in de 
abstracties. De tentoonstelling is te 
bezichtigen tijdens de openingsuren 
van het gemeentehuis.
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Iedereen kan paardrijden bij Daantje +

Leanne Aarts laat elke dag zien 
dat iedereen paard kan rijden. 
Achter het huis van haar ouders 
aan de Bosbes, een zijweg van de 
Schootsedijk, leert zij mensen met 
een beperking paardrijden. Maar 
ook mensen zonder beperking 
kunnen bij 'Daantje +', het bedrijf 
van Leanne, terecht.

Al van kind af aan rijdt Leanne 
paard. Nadat ze les ging geven 
werd haar hobby langzaam maar 
zeker haar beroep. Zo'n vijf jaar 
geleden werd de vraag gesteld 
of ze ook iemand met een be-
perking les wilde geven. Dat was 
voor de paardenliefhebster geen 

probleem. Schijnbaar beviel haar 
dat goed, want in 2011 verruilde 
Leanne haar baan bij de manege 
voor een job bij het Nationaal Cen-
trum Paardrijden Gehandicapten 
in Arnhem. Nu twee jaar later is 
Leanne toe aan de volgende uit-
daging: een eigen rijschool voor 
mensen met een beperking.

De vijfjarige pony Daan is de naam-
gever van het bedrijf. Naast Daan 
zijn er voor kinderen vanaf vijf jaar 
nog twee kleine pony's, Djammel 
en Lonneke. Terwijl Leanne haar 
verhaal vertelt, rijdt Dena met 
Daan oefeningen in de buitenbak. 
Dena heeft geen beperking, maar 

kreeg door het rijden met Daan 
meer zelfvertrouwen”, vertelt Le-
anne.

Veilig opstapje
Niels Kanters, de vriend van Lean-
ne, bouwde samen met de broer 
en vader van Leanne een opstapje. 
Daarmee kunnen de kinderen vei-
lig op het paard komen. Voor de 
rolstoelers maakte hij een helling-
baan. “Want ook mensen met een 
rolstoel kunnen paardrijden”, ver-
telt Leanne. “Het is fantastisch om 
te zien dat mensen, die zich zonder 
rolstoel niet kunnen verplaatsen, 
op een paard helemaal vrij zijn.

Meer dan rijden alleen
De rijlessen duren een uur, maar 
dat betekent niet dat er ook een 
uur wordt gereden. Een les be-
staat ook uit het verzorgen van het 
paard. Het verzorgen en omgaan 
met het paard vindt Leanne net zo 
belangrijk als het rijden zelf. Een 
paard is een dier dat aandacht en 
zorg nodig heeft. Ook dat leren de 
kinderen bij 'Daantje +', want de 
verzorging van een paard hoort er 
gewoon bij. Bovendien vinden de 
meeste kinderen het fantastisch 
om Daan te verzorgen.

Op de website: 
www.daantjeplus.nl vindt u meer 
informatie over 'Daantje +'

Dena, hier trots op haar paard, krijgt les van Leanne

Politiek blijft een ongrijpbaar fenomeen. Daar waar iedereen het heeft over 
integriteit, normen en waarden (vooral de politiek zelf), gelden in de po-
litiek kennelijk andere regels. Voor de verkiezingen spreken partijen een 
aantal zaken af. Zo gaan we dat  doen in dit land. Dat heet regeren. Tijdens 
de verkiezingscampagne beloven dezelfde partijen plechtig dat we alle nare 
maatregelen weer terugschroeven. Dat heet zieltjes winnen. Na de verkie-
zingschampagne zijn we dat weer vergeten en laten we alle maatregelen 
alsnog ingaan. Dat heet dan compromissen sluiten. Kiezersbedrog noem ik 
het. Het is de aanbieding in de supermarket die nooit leverbaar is. Van ….. 
voor……., maar helaas altijd uitverkocht. 

Een praktijkvoorbeeld; Kapitein Rutte zet zijn handtekening onder het Kun-
duz accoord. Hierin staat onder andere dat de hypotheekrente komt te 
vervallen voor hypotheken die niet rechtstreeks worden afgelost. Prima zo, 
helder standpunt. Je bent het er mee eens of niet. Vervolgens verkondigt 
Lijstrekker Rutte in de verkiezingscampagne; “ De VVD tornt niet aan de 
hypotheekrenteaftrek”.  Prima zo, helder standpunt. Je bent het er mee 
eens of niet. Vervolgens komt dadelijk Onderhandelaar Rutte met een an-
der, derde standpunt”.  Prima zo, helder standpunt. Je bent het er mee eens 
of niet, maar uitmaken doet het niets. 
Zijn er 3 Ruttens? Is hij misschien een drieling? Geen wonder dat die man 
zo hard kan werken.  Silvio Berlusconi was ook een tweeling. De ene Silvio 
was druk bezig om serieus het land te regeren. De andere Silvio organiseer-
de mooie bunga bunga party’s. Maar helaas voor ons; er is één en dezelfde 
Rutte. Blijkbaar is er naast vrijheid van meningsuiting ook voor politici nog 
de vrijheid van meningswisseling. Op welke Rutte heb jij gestemd? Ik heb 
gestemd op de Rutte van voor de verkiezingen. En Jij? Ik heb gestemd op 
de Rutte van tijdens de verkiezingen. 
Ieder paar jaar doen we met zijn allen hetzelfde rituele dansje. Het kabinet 
valt, fijn maar de stembus, formeren en daar gaan we weer. Een echte lei-
der in plaats van die draaikomten uit Den Haag zou prettig zijn. De missie 
van de nieuwe leider is helder: Dit land binnen 3 jaar uit de crisis te trekken.  
De leider mag je eigen mensen inzetten. Iedereen die hem dwars zit bij het 
realiseren van deze missie mag hij ontslaan. Iedere 3 maanden evalueren 
we de vooruitgang. Als het lukt heb je een bonus verdiend. Sollicitatiebrie-
ven graag met pasfoto. U kunt deze richten aan Beatrix van Oranje.

Frank van Putten
info@mooirooi.nl

Geldzaken nuchter bekeken

Kiezersbedrog

Financiele column door:
Frank van Putten

Maandagmorgen 1 oktober om 9.30 begon deze work-
shop in Odendael met het thema “Kom de deur uit”. 
Veel vrijwilligers en ook belangstellenden waren geko-
men om deze workshop te volgen. Voor het derde ach-
tereenvolgend jaar organiseerde “Coaltie Erbij” deze 
week waarin tal van activiteiten plaatsvinden, waar-
onder deze workshop. Welzijn Salus organiseerde deze 
workshop in Rooi.

“Met Coalitie Erbij maken landelijke organisaties in de 
zorg- en welzijnssector samen een vuist tegen de groei-
ende eenzaamheid in ons land. De stichting bestaat sinds 
2008.”

Eenzaamheid is iets waar een derde van de Nederlandse 
bevolking in meer of meer ernstige vorm aan lijdt. “Een-
zaamheid is als de omvang en de kwaliteit van je relaties 
niet voldoen aan je behoefte” maar het hoort ook een 
beetje bij het leven, maar het wordt pas een probleem als 
het je in je dagelijks leven belemmert.

Vrijwilligers van de bibliotheek, Zonnebloem, KBO, Salus 

, Damiaancentrum, vanuit de parochie en van de reclas-
sering en zo maar vrijwilligers luisterden vol aandacht  
naar Marieke Dekkers psycholoog in Breda. Zij legde uit 
wat eenzaamheid is en hoe je deze herkent en via een pi-
ramide gespreksmodel gaf zij de verschillende fases weer 
van een gesprek tussen gast en vrijwilliger en ook de mo-
gelijke oorzaken van wantrouwen en afweer van de gast. 
Via verschillende oefeningen kwamen de vrijwilligers na-
der tot elkaar en er ontstond toch een 
behoefte om een vervolg te geven aan 
deze workshop. Welzijn Salus vraagt 
naar ideeën.
Het was inmiddels 12.00 uur gewor-
den, de maandelijkse sirenes waren 
duidelijk te horen en de workshop 
werd afgesloten met een gezamenlijke 
heerlijke lunch en er werd volop nage-
praat.

Info: www.komdedeuruit.nl, 
info@coalitieerbij.nl, 
www.welzijnsalus.nl 

1 oktober Workshop voor vrijwilligers in de Week 
tegen Eenzaamheid
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KlusWijs Forum
Liempdseweg 3
5492 SM Sint Oedenrode
Tel. 0413 - 472092

www.kluswijs.nl

Openingstijden:
Maandag 8.00 - 18.00 uur
Dinsdag 8.00 - 18.00 uur
Woensdag 8.00 - 18.00 uur
Donderdag 8.00 - 18.00 uur
Vrijdag 8.00 - 20.00 uur
Zaterdag 8.00 - 17.00 uur

25%25%25%
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20%
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De laatste stickervellen liggen voor u klaar bij 
KlusWijs Forum, dus wees er snel bij!

Uw persoonlijke
GELDIG VAN 1 OKTOBER T/M 6 OKTOBER 2012
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STICKER PLAKKEN, 
KORTING PAKKEN!
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BEPAAL ZELF 

JE PRIJS 
BIJ 
JE PRIJS 

Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel.

Kinderkunst in beeld tijdens de Kinderboekenweek
Creatieve kinderkunst & knotsgekke of knet-
terspannende kinderboeken: dat is een prima 
combinatie!

Tijdens de aanstaande Kinderboekenweek, die 
plaatsvindt van 3 tot en met 14 oktober, gaat 
het Kinderatelier van MiK Pieter Brueghel haar 
kleurrijke werkstukken exposeren in de etalage 
van Schellen Boek- en Kantoorvakhandel aan 
de Veghelse Molenwieken. Beeldend ontmoet 
Boeken, creativiteit is overal!
In de kinderateliers van MiK Pieter Brueghel 
werken leerlingen uit alle groepen van de ba-
sisschool wekelijks aan hun eigen kunstwerken. 

Met onder meer papier, verf, hout en stof bren-
gen ze hun eigen fantasie tot leven; levens-
groot of juist piepklein, ingetogen of uitbundig 
en kleurrijk. Dit jaar wordt er onder leiding van 
Lonneke de Wit en Anite Eijgermans speciaal 
gewerkt aan mysterieuze draken en geesten, 
afkomstig uit het Verre Oosten.

Thema van de 58ste Kinderboekenweek is 
‘Hallo Wereld!’. Wat zal dat een bijzondere 
ontmoeting worden: de draken en geesten uit 
het Kinderatelier die in de etalage van boek-
handel Schellen de rest van de wereld gaan 
ontmoeten. Mis het niet en kom kijken!



Woensdag 3 oktober 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe30 
Uw huis winterklaar met sfeervol glas-in-lood?

Foka levert glas-in-lood voor bin-
nen- en buitendeuren. Ze maken 
ramen, al dan niet in isolatieglas, 
bovenlichten, erkers, dakkapellen 
enzovoorts. Voor Foka Glas-in-
lood bestaan er geen standaard 
maten of patronen. Iedere op-
dracht is uniek. Alles wordt op 
maat gemaakt. Precies zoals de 
klant het wil. “We houden niet zo 
strikt vast aan de stijlen. Het gaat 
erom wat de klant mooi vindt.” 
Aan het woord is Jodi Foolen. Sa-
men met haar tante, Jeanine van 
de Kamp is zij eigenaar van Foka 
Glas-in-lood. Eenmaal binnen in 
de winkel, komt de klant een keur 
aan Tiffanylampen tegemoet en 
glas in lood in alle soorten en ma-
ten. 

Soms vinden klanten het moeilijk 
een keus te maken uit de vele mo-
gelijkheden, maar uiteraard wor-
den ze daar vakkundig bij gehol-
pen. Jodi: “We denken altijd mee. 
Wat past het best in het huis van 
de klant? Wat past in zijn budget 
en het belangrijkste: wat is zijn 
smaak? Daar gaan we mee aan 
de slag.” Is de keus eenmaal ge-
maakt, dan gaat de opdracht in 
productie in het atelier. 

Het atelier bevindt zich bij Foka 
in de winkel zelf. Iedere bezoe-

ker kan zien hoe de dames aan 
het werk zijn. Het is precisiewerk. 
“Eén millimeter afwijking in één 
stukje glas kan uiteindelijk een 
verschil van anderhalve centimeter 
maken en die ruimte heb je niet”, 
vertelt medewerker Joyce. Emmy 
laat zien hoe nieuw lood direct een 
oude uitstraling kan krijgen door 
het patineren. Een patroon lijkt 
eenvoudig, maar niets is minder 
waar. Het geheel moet wel in de 
juiste verhouding tot elkaar staan. 
Om de klant ter wille te zijn, heeft 
Foka een catalogus met daarin alle 
sterke patronen. Deze  patronen 
kunnen met elkaar gecombineerd 
worden en elke kleur is mogelijk.

Al werkt Foka Glas-in-lood niet 
volgens standaard modellen, toch 
blijkt Foka niet duurder dan leve-
ranciers die dat wel doen. Hoe dat 
kan? Foka staat dichtbij de klant, 
het product wordt in het atelier, in 
Nijnsel gemaakt. Hoge logistieke 
kosten zijn niet nodig. Daarnaast 
weet het bedrijf waar de eigen 
kracht ligt. Foka plaatst zelf geen 
glas. Dat hoeft ook niet. Het be-
drijf heeft een uitgebreid netwerk, 
waardoor ze altijd datgene kunnen 
leveren wat de klant wenst. Goede 
glaszetters nemen Foka de zorg 
voor het plaatsen uit handen. Zo 
kan Foka zich concentreren op het 

leveren van glas-in-lood door heel 
Nederland. 

Heeft u interesse? Ga dan eens 
een kijkje nemen. De winkel is 
geopend van ma-vrij van 08.30-
17.30 uur en op zaterdag van tot 
10.00-17.00 uur. Ook aanstaande 
zondag van 11.00 – 16.00 uur, 
zoals elke eerste zondag van de 
maand. U bent van harte welkom.

advertorial

Informeer ook naar diëten met gegarandeerd resultaat en onze andere behandelingen!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 

20X VACUSTEP®

i.p.v. € 200,–  Nu € 175,–
Geldig in oktober 2012

voor meer info: kijk op onze (vernieuwde) website

én geen BTW verhoging

AANBIEDING

www.bodyresult.nl

Bosseweg 7c
Best

T 0499 37 97 87

Mgr. Bekkersplein 4
Sint-Oedenrode
T 0413 87 00 48

Met de Vacustep® bestrijdt u nu overtollig vet en cellulitis
zo eenvoudig en vooral zo effectief als nooit tevoren

Oude Lieshoutseweg 1 
5492 HT Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Telefoon 0413-476831 
Ma-vr: 9.00 - 17.30 uur
Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur
Elke eerste zondag van de maand
wwwww.fokaglasinlood.nl Alleen in oktober 2012

Oktober woonmaand
Tegen inlevering van deze bon deze maand
-20% op alle lampen en ramen in de winkel
-10% bij elke bestelling glas-in-loodramen

Rock 
Around 

the 
Jukebox

Gefeliciteerd! Paula 
van der Heijden, Hans 
Verkuilen, Paul van de 
Laar en Jeanne van Ge-
nugten zijn de geluk-
kige prijswinnaars voor 
de toegangskaarten 
van “Rock around the 
Jukebox”. Zij mogen in 
het weekend van 13 en 
14 oktober naar deze 
bijzondere beurs, vol 
met jukeboxen, flip-
perkasten en dergelijke 
uit deze legendarische 
periode. “Rock Around 
the Jukebox” wordt 
gehouden in het Auto-
tron in Rosmalen.

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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Het zonnetje is er ver te zoeken

Bewoners van Zonnedauw op de Kienehoef zijn het helemaal zat. In 
de straat wordt er geklaagd over de begroeiing, want het onkruid is de 
laatste tijd behoorlijk de lucht in geschoten. Net als ieder ander willen 
de bewoners van de Zonnedauw ook een mooi grasperkje met struik-
jes en waar een paar keer per jaar het gras gemaaid wordt. Iedere 
straat verdient evenveel aandacht, maar de Zonnedauw is een beetje 
in de steek gelaten. “Onze straat valt toch onder Sint-Oedenrode? 
Praat maar eens met de buurtbewoners, zij herkennen de problemen 
ook” vertelde de klachtindiener. Het wordt tijd dat de Zonnedauw 
weer zijn naam eer aan gaat doen en dat het onkruid gesnoeid wordt, 
zodat de buurtbewoners weer tevreden kunnen zijn met de leefom-
geving in de wijk. 

Heer van de Ven
Zonnedauw 7

Lezerspodium....
Door: Heer van de Ven

Kossen | Design

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

Cafetaria 
De Koffer
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

maandag van 16.00 - 21.00 uur
dinsdag gesloten

woensdag van 12.00 - 21.00 uur
donderdag van 12.00 - 21.00 uur

vrijdag van 12.00 - 21.00 uur
zaterdag van 12.00 - 21.00 uur
zondag van 12.00 - 21.00 uur

(maandag 15 oktober gesloten)

KOFFEREN 75A 
5492 BM SINT-OEDENRODE

TEL: 0413-474032 

Symfonie Orkest uit Hong Kong

Het beroemde Chinese Jeugd 
Symfonie Orkest uit Hong Kong 
maakt  tussen stop in Rooi om te 
lunchen bij het Chinees restau-
rant Kam Fa en bezoekt tevens het 
Kasteel Raadhuis.

Dit bekende jeugd symfonie orkest 
uit Hong Kong nam afgelopen 
weekend deel aan het “Internatio-
nal Music Festival Belgie en Neder-
land 2012”  Het orkest trad eerst 
op in Beringen, zaterdag 29 sep-
tember in het Cultureel Centrum 
(meer dan 800 belangstellenden) 
en zondag 30 september in theater 
de Schalm in Veldhoven. Ook daar 
was heel veel belangstelling (500 
bezoekers) voor dit opleidingsor-
kest dat een fantastische muzikale 
avond ten gehore bracht.

Zondagmiddag, 30 september, om 
12 uur stopte 2 grote autobus-
sen voor de ingang van het Chi-
nees restaurant Kam Fa en 110 
man stroomden naar binnen voor 
de lunch, het restaurant was tjok 
(Chinees) vol. Na de lunch ver-

plaatste zich het orkest richting 
kasteel raadhuis en werden daar 
hartelijk ontvangen door burge-
meester Peter Maas.  De directeur 
van het orkest Mr. Lin en dirigent 
Lu Xiao Yi wisselde geschenken uit 
en dankte de burgemeester voor 
de ontvangst. Mr. Lin vertelde dat 
Sint Oedenrode al heel bekend 
aan het worden is in China, van-
daar deze tussen stop. Er werd 
heftig gefotografeerd en daarna 
ging het orkest op weg naar de 

Schalm in Veldhoven voor repeti-
ties en uitvoering in het kader van 
het internationale cultuur festival.

Deze culturele uitwisseling werd 
ook mede mogelijk gemaakt door 
S&L, Cultural Exchange Centre Hol-
land, een adviesbureau gericht op 
culturele uitwisselingen tussen Eu-
ropa en China. David Shen en Lee Li 
zijn de personen achter deze orga-
nisatie en hebben vele jaren met het 
Changhai Opera House gewerkt.

Landschapsfietstocht van de Scheeken naar Son

Op zondag 7 oktober organiseert 
het IVN Rooi een zeer gevarieerde 
en leerzame landschapsfietstocht.  

De fietstocht gaat van het natte, 
lage gedeelte van het buitenge-
bied, de Scheeken, naar het hoge, 
droge deel van het grensgebied 
met Son.

Uitgangspunt is de vraag: Wat 
wordt hier gedaan aan landschaps-
beheer en inrichting voor mens en 
dier uitgaande van de unieke lig-
ging en natuurlijke kenmerken van 
het gebied ? Voor de Scheeken en 
omgeving ligt het accent op voor-
zieningen voor ' wilde dieren', zeer 

oude boskernen  met genenma-
teriaal van de oorspronkelijke in-
heemse boomsoorten en zeldzame 
plantensoorten: voor het grens-
gebied van Son op de drinkwa-
tervoorziening. Regelmatig wordt 
van de fiets gestapt om een en 
ander van dichtbij te ervaren. Wa-
terdicht schoeisel wordt dan ook 
van harte aanbevolen. Het vertrek 
is om 9.00 uur vanaf kasteel Hen-
keshage, terugkomst om 12:00. 
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Daasdreef 1, Liempde - Tel. 0411 63 25 41
Openingstijden: zie onze site
vandeweteringzonwering.nl

NIEUW!!!
kunststof kozijnen met houtverbinding 

aan de binnen- en buitenzijde in 
iedere gewenste RAL-kleur

Oudste gezin van Nederland: eerlijk duurt het langst

Vorige week poseerden ze al in 
DeMooiRooiKrant: de familie 
Bouwdewijns. Want er was een 
belangrijke mijlpaal op komst: bij 
leven en welzijn zouden ze het 
eind van die week het oudste ge-
zin van Nederland zijn. En jawel: 
de mijlpaal is gehaald. Alle leef-
tijden van de nazaten van Piet en 

Anna bij elkaar opgeteld is het ge-
zin nu 1334 jaar!

Piet en Anna woonden op de 
Veghelsedijk, een zijweg van de 
Rooiseweg tussen Rooi en Maria-
hout.  Ze kregen 19 kinderen, een 
is overleden, de anderen wonen 
bijna allen in de buurt, waarvan 6 

in Rooi. 

Natuurlijk werd de mijlpaal gevierd 
met een groot feest. “Het was on-
gelooflijk gezellig. Heerlijk gege-
ten, veel gelachen, ontzettend veel 
plezier gehad,” somt Doortje van 
Nuland – Bouwdewijns verrukt op. 
Ze wordt gekscherend wel eens 

“de encyclopedie van de familie” 
genoemd, en somt zoveel namen 
en leeftijden op dat de verslag-
gever even duizelt. De rij eindigt 
met 101 achterkleinkinderen, en 9 
achter-achterkleinkinderen. 

Gevraagd naar het geheim van hun 
gezondheid en levenskracht, heeft 

volgens Doortje 
de sociale controle een belang-
rijke rol gespeeld. “Bij ons werd 
er ingehamerd: altijd eerlijk zijn! 
Als er iets gebeurd was, moest de 
waarheid boven tafel komen. En 
dat werkte. Nooit de politie aan 
de deur gehad. Zet er maar boven: 
onze ouders zullen heel trots zijn!”

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service

Supersnel glasherstel!

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

MiK officieel KunstKeur 
gecertificeerd! 

Wethouder mevr. Hendriks van 
gemeente Sint-Oederode felici-
teert directeur/bestuurder van MiK  
Laurens Felix met het behalen van 
de KunstKeur-certificering.  Kunst-
Keur is het landelijk erkende kwa-
liteitsinstituut voor de kunstedu-
catie en amateurkunst. Door deze 
certificering, krijgen klanten de 
garantie dat hun les en/of product 
aan de gestelde eisen voldoet. MiK 
kunsteducatie kan met gepaste 
trots laten zien dat ze aan de hoog-
ste kwaliteitseisen voldoet!

In 2007 was MiK reeds één van de 
eerste instellingen in Nederland die 
de certificering ontving. Er wordt 
uitgebreid gecheckt, interviews 

afgenomen, (financiële) bedrijfs-
plannen en procedures doorgeno-
men. “Het is een instrument dat je 
als organisatie scherp stelt, je kijkt 
kritisch naar je bedrijfsvoering. 
KunstKeur beoordeelt op onderde-
len als: heldere afspraken, planma-
tige aanpak, bekwaam personeel 
en de uitdagende leeromgeving. 
Dit alles om voor de klant/cursist 
te waarborgen dat de instelling 
voldoet aan hoge kwaliteitseisen. 
Wat ISO is voor het bedrijfsleven, 
is KunstKeur voor de kunsteduca-
tiebranche. MiK magtot 2016  dit 
officiële kwaliteitskeurmerk dra-
gen, dan volgt de nieuwe ronde” 
aldus Laurens Felix, directeur / be-
stuurder  van MiK.

Jong en oud in de kleuterklas op Internationale Ouderendag

Stiften, pennen en kleurtjes wer-
den tevoorschijn getoverd, waar-
na de creativiteit los kon barsten. 
In kader van de Internationale dag 
van de ouderen hebben groep 1 
en 2 van Basisschool Dommel-
rode op 1 oktober meegedaan aan 
het project “jongeren portretteren 
ouderen”. De kleuters werden in 
groepjes van vier gedeeld en ieder 
kind ging fanatiek aan de slag om 
een mooi portret te tekenen van 
de opa’s en oma’s.

Hoe is de school dan op het idee 
gekomen om met dit project mee 
te doen? “We kregen een kaart 
van “op stap met oma” bij de 
post” vertelt juf Jacqueline van 
Leeuwen. “Meestal is deze activi-
teit voor de bovenbouw bedoeld, 
maar ik heb de stoute schoenen 
aangetrokken en gevraagd of het 
ook mogelijk is voor onze kleu-
ters” grapt ze. Met resultaat, want 
de eerste honderd inzendingen die 
op de kaart hadden gereageerd, 

kregen een brief toegestuurd met 
informatie en schilderpakketjes 
voor de klas. “Vanmiddag is er een 
verrassing. Ze krijgen allemaal een 
doosje met waskrijt en waterverf 
mee naar huis”

Het doel van dit project is om jon-
geren in contact te brengen met 
ouderen. De opa’s en oma’s wer-
den naast het portretteren overal 
bij betrokken. Ze hadden die dag 
gezellig mee geluncht en een gym-
les bijgewoond. Ze merkten met-
een het verschil op tussen het on-
derwijs van toen en nu. “Je ziet dat 
ze enorm genieten” constateert 
Jacqueline. De ouderen vonden 
het allemaal prachtig en genoten 
er met volle teugen van, dat was 
vooral te merken aan de pretoog-
jes op de verschillende gezichtjes. 
“We hebben vandaag een goeie 
dag” lacht een van de gelukkige 
opa’s. 

Tegen het einde van de dag werd 
er een foto gemaakt van de resul-
taten. Die is binnenkort te bewon-
deren op de website van “www.
opstapmetoma.nl”. De hoofdprijs 
is een schoolreisje, samen met ou-
deren, wat natuurlijk iedere deel-
nemer aan het project wil winnen. 
Het is alleen nog even afwachten 
wie er met de hoofdprijs vandoor 
gaat, want de jury beoordeelt 
vanaf 20 oktober de ingezonden 
portretten. De winnaars worden 
begin november bekend gemaakt 
en op dinsdag 27 november wordt 
de hoofdprijs uitgereikt. 

Afwezig i.v.m. ziekte: Nico Boudewijns
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wielersport Stef en Jur sluiten weg seizoen 
prachtig af!

Voor Stef en Jur stond er de afge-
lopen week een koers gepland in 
Limburg. Vorige week hadden ze 
tijdens het wereldkampioenschap 
(WK) nog eerst in Heerlen hun 
eigen WK-criterium gereden. Ver-
der stond er voor afgelopen zon-
dag een klimcriterium te wachten 
in Bocholtz. Een klein gedeelte 
van dat parcours liep over Duits 
grondgebied.

Tijdens het criterium in Heerlen 
op 23 september jl. mocht Jur sa-
men met nog 25 andere renners 
en rensters vertrekken. Hij was erg 
oplettend toen er een paar renners 
weg reden. Hij kon zich bij de groep 
aansluiten en kwam uiteindelijk in 
een kopgroep van 8 renners te-
recht. Jur wist wel dat, mocht het 
op een sprint aankomen, hij geen 
kans maakte. Hij probeerde daar-

om samen met een maatje weg te 
rijden uit de kopgroep maar deze 
poging mislukte. Direct daarop 
probeerde hij het nog eens alleen 
maar dat bleek iets te veel van het 
goede te zijn. Door deze pogingen 
had hij voor de sprint niets aan 
kracht meer over en werd hij keu-
rig 8e. Een prima prestatie.
Stef stond samen met nog 45 an-
dere renners en rensters aan de 
startstreep. Hij reed steeds voorin 
in het peloton. Een peloton dat 
kleiner en kleiner werd door de 
vele tempoversnellingen die er 
plaatsvonden. In ronde 6 ging 
het echter flink mis toen Stef vlak 
achter een valpartij reed, moest 
uitwijken en de hekken in vloog. 
Het duurde even voordat hij en 
nog een aantal renners weer op de 
fiets zaten. Gelukkig viel de schade 
mee en konden ze de achtervol-
ging inzetten. Met nog 10 rondjes 
te gaan bedroeg hun achterstand 
30 seconden. In de voorlaatste 
rondje kregen ze weer aansluiting 
met het overgebleven peloton van 
ongeveer 35 renners en rensters.
Stef werd in de sprint uiteindelijk 
keurig 10e en had een van zijn 
beste wedstrijden gereden van het 
seizoen!

De wedstrijd in Bocholtz op 30 sep-
tember was naast de laatste wedstrijd 
tevens een van de zwaarste wedstrijd 
van het wegseizoen. Het betrof hier 
dan ook een klimcriterium.

Jur zou eigenlijk niet meedoen 
maar omdat de 1e veldrit was af-
gelast, koos hij ervoor om toch 
mee te doen. Daar had hij achteraf 
geen spijt van. Hij had in zijn strijd-
plan opgenomen om meteen in 
de 1e ronde in de aanval te gaan 
en dat heeft de rest ook geweten. 
Door deze snelle aanval ontstond 
er al snel een kopgroep van 3 ren-
ners die hun voorsprong uitbouw-
de naar 1,30 sec.
Het kwam uiteindelijk aan op een 
eindsprint waarin Jur zijn meerdere 
moest erkennen in de ander twee 
maar toch keurig als 3e eindigde.

Stef zat er tijdens zijn wedstrijd ook 
heel goed bij en bleef mooi voorin 
meedoen. Op het ó zo zware klim-
metje had hij het wel een paar keer 
moeilijk maar op wilskracht bleef 
hij erbij. Er ontstond een kopgroep 
van 14 renners die na de laatste 
lange afdaling voor de overwin-
ning zouden gaan sprinten Stef 
kwam na een lange sprint als 5e 
over de streep en was daar uiter-
aard heel tevreden mee.

Stef en Jur gaan nu even pauzeren 
en gaan daarna veldrijden.
Jur iets meer dan Stef.

Iedereen bedankt voor alle leuke 
reacties

Groetjes Stef en Jur

Luc Branten knokt op ONK Trial 
Landgraaf

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Afgelopen zondag was het Open 
Nederlands Kampioenschap Trial 
in Landgraaf. Het was een mooie 
wedstrijd met veel zonneschijn. 
Luc Branten reed mee in de klasse 
Nationalen en moest hard knok-
ken voor een 5de plaats in het 
totaalklassement. Het was een 
heftige wedstrijd, de non-stops 
waren zwaar en sommige erg lang 
waardoor tijdnood af een toe een 
aantal strafpunten opleverde. De 
trialwedstrijd werd verreden in een 
zandgroeve waardoor het heel veel 

rijden was op hellingen. Dit was erg 
wennen, omdat je dit nergens an-
ders in Nederland hebt. De afwis-
selingen tussen de nonstops en on-
dergrond maakte het moeilijk maar 
ook zeer leuk. Deze week moet al-
les weer in orde gemaakt worden, 
want de volgende wedstrijd van 
het Nederlands Kampioenschap is 
al op 06 oktober in Nunspeet. De 
volledige uitslag van de trialwed-
strijd is te vinden op www.trialweb.
nl en foto’s van de wedstrijd zijn te 
bekijken op www.branten.org.

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

Weer geen punten voor 
Concordia/Boskant 1

Afgelopen zondag speelde Con-
cordia/Boskant 1 de uitwedstrijd 
tegen Jes uit Venhorst.  Jes had 
maar een halve minuut nodig om 
hun eerste doelpunt binnen te sle-
pen. Het was even wakker worden 
voor de dames van Concordia/
Boskant, maar in de 3de minuut 
wisten ze via mooi combinatie-
spel de 1-1 te scoren. In de 5de 
minuut wist Jes een mooi doel-
punt te maken onder de korf. 

Er werd door beide teams 15 mi-
nuten niet gescoord. Er waren veel 
combinaties van beide kanten, maar 
beide ploegen kwamen niet tot sco-
re. Jes kreeg de eerste vrije bal van 
de wedstrijd en wist deze te scoren, 

3-1. In dezelfde minuut kreeg ook 
Concordia/Boskant een vrije bal en 
ook zij scoorde. 
Meteen de eerste aanval daarna 
scoorde Jes door een snelle door-
loopbal, 4-2. Aan het einde van de 
eerste helft scoorde Concordia/Bos-
kant nog twee maal van afstand en 
daardoor gingen ze rusten met een 
4-4 gelijkspel. 
Na de rust bestond het spel vooral 
uit vrije ballen. Beide teams kregen 
erg veel vrije ballen maar door een 
slordige fout van Concordia/Bos-
kant kon een dame van Jes gemak-
kelijk de korf vinden. Later nog drie 
kansen voor de dames van Jes, 9-5. 
Concordia/Boskant probeerde nog 
terug te vechten, maar het was niet 

meer genoeg. De laatste 20 minu-
ten van de wedstrijd heeft Con-
cordia/Boskant het moeilijk gehad. 
De eerste helft en 
het begin van de 
tweede helft was 
het spannend en 
waren ze aan el-
kaar gewaagd. 
Toch wist Jes de 
punten in Ven-
horst te houden. 
Dat betekent dat 
Concordia/Boskant 
wederom zonder 
punten weer naar 
huis ging. Eind-
stand: 10-6. 

HKC: Raften en Kajakken op de Chalaux en 
de Cure 

Een tiental leden van de Hooidonkse Kano-
club, waaronder ook bestuursleden: Wim en 
Henri, waren in het weekend van 22 en 23 
september present in de regionen van Le Vi-
eux Dun, in de Morvan te Frankrijk om een 
rally te gaan varen op de Cure. Normaal is 
de Cure een kabbelend riviertje, maar nu er 
7 Kuub water per seconde losgelaten werd 
vanuit het stuwmeer, was dit een uitdagende 
wildwater-rivier geworden.

Naast een viertal kajakvaarders die wel wat 
gewend zijn als het gaat over Wildwater-
klasse niveau 3 en 4, was het nu de eerste 
keer dat team Fl’eau Gris mee ging om op 
wilder water dan Eddy Rode te raften. Op 
vrijdag hebben de Kajakkers het Raftteam 
begeleid bij hun vuurdoop op de erg  onstui-
mige rivier: de Chalaux. Dat ging natuurlijk 

niet zonder slag of stoot. 

Bij een van de passages, had team Fl’eau 
Gris besloten na verkenning en overleg met 
de heren om een stukje te dragen. Een al-
ternatief werd bedacht, want zowel Wim 
als Henri, beide bestuursleden en nog  wel-
varend ook, hebben samen met Tonny, de 
passage toch gevaren zodat er niet gesleept 
hoefde te worden. Ze kwamen even later tot 
de ontdekking dat de raft wel erg leeg was, 
want toen Tonny en Wim beneden het verval 
aangekomen waren, bleek de voorzitter van 
HKC ineens verdwenen te zijn. Bij aanvang 
van de te varen passage zat Henri nog ach-
terin de raft, maar toen men op een grote 
steen stuitte is de boot onder het zitvlak 
van de voorzitter verdwenen en werd Henri 
plotseling uit de raft gewipt. Dat dit gewerkt 
heeft op de lachspieren moge duidelijk zijn.

Op zondag is de rally, wegens een blessure 
van een van de Raftsters,  gevaren met een 
mixteam van HKC ‘ers, wat voor hen een 
onvergetelijke ervaring was. Flink veel water, 
lekker weer en tezamen met  350 geregis-
treerde  deelnemers. Terug kijkend een goed 
en actief kano/raft- weekend waarover men 
nog lang zal napraten. 
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Mats van den Brand/Eddy Smeets

Mats van den Brand heeft talent 
maar krijgt dat er gezeten achter 
het stuur van z’n rally-bolide niet 
altijd uit. Achteraf is z’n observa-
tie haarscherp:

“Voor mij was het een zeer moei-
lijke/zware en vermoeiende rally. 
Na deelname aan de ELE en EGR, 
waar ik twee maal niet gefinisht 
ben, was juist dat doen in Sal-
land mijn belangrijkste doel.” Na 
de laatste uitval was er nogal wat 
schade en in de zomer had hij dus 
genoeg werk te doen om weer aan 
de start te staan van een rally. “De 
auto is opnieuw opgebouwd, ik 
heb 2 maanden niet gereden en ik 
kreeg een nieuwe navigator naast 
mij. Dat was even wat veel!” aldus 
de voormalige kart-kampioen uit 
St. Oederode.

Om niets aan het noodlot over 
te laten verkenden Mats en navi 
Eddy Smeets intensief. “Het klikte 
snel tussen ons,” meldde hij over 
de samenwerking.

Dan, vroeg op de vrijdagavond, 
begint het spektakel pas echt. 
“Zo’n opening in het donker is 
niet ideaal om mee te beginnen, 
ik moest tenslotte eerst m’n zelf-
vertrouwen terug zien te krijgen. 
Eddy’s rol als coach paste daar als 
een handschoen. Jammer genoeg 
was ik te voorzichtig en nog niet 
scherp, waardoor foutjes gemaakt 
werden en we zelfs een keer 80 se-
conden vast hebben gestaan.”

Naar eigen zeggen begon de equi-
pe zaterdag fris met nieuwe ener-
gie. Als dan voor de ex-karter een 
circuit - Luttenberg - in het par-
koers opduikt, heeft ie wat ie heb-
ben wil. “Die ging mij goed af, een 
10e tijd algemeen. Hier waren we 
erg tevreden mee en dit gaf ons 
een erg goed gevoel. Vervolgens 
reden we op Hellendoorn lek en 
hobbelden we weer relaxed achter 
de feiten aan.”

Dankzij Eddy hield Mats het hoofd 
er goed bij. “Er was rust in de auto, 

alles verliep vlot en we kregen het 
tempo er goed in,” vertelde hij 
trots daags na de wedstrijd. “Het 
was echt een lekker tempo. Toen 
ik dacht dat alles goed ging, reden 
we in een gat waardoor achter de 
reactie stang afbrak. Weer een mi-
nuut erbij!” Toch sloot Mats de ral-
ly op hoge noot en dat kwam door 
de hulp van Verkoooijen Rallysport 
en Eddy Smeets.

Financieel was het voor Mats 
sprokkelen en dus wist hij alle hulp 
naar waarde in te schatten. Dank-
zij zijn trouwe partners stond hij 
toch weer aan de start van een 
rally en dankzij VRS rallysport was 
zijn auto erg goed en betrouwbaar.

En wat volgt er voor Mats? “In de 
Euregio staan we weer aan de start 
omdat ik tijdens de Altena Rally 
verhinderd ben.”

Ik ben al mijn partners erg dank-
baar, dankzij hun stond mijn auto 
er weer, heb ik een van de zwaar-
ste rally’s van Nederland gereden 
en daardoor weer veel ervaring 
op gedaan voor volgend jaar! VRS 
heeft top werk geleverd, zowel 
met de bouw van de auto als met 
de service. Mijn nieuwe navigator 
Eddy Smeets heeft me goed ge-
coacht en mij mijn zelf vertrouwen 
terug gegeven.. blijkbaar was ik 
toch iets meer geschrokken van de 
crash tijdens de Exotic green dan ik 
verwachtte.

Ik kijk uit naar mijn volgende rally, 
waar VRS mij wederom zal voor-
zien van een top service team. Tij-
dens de volgende rally zullen Eddy 
en ik er alles aan doen om de auto 
op het hoogste treetje te krijgen!

autosport bmx

Koen van der wijst is afgelopen zondag afdelingskampioenschap  boys 14 
jarige bmx zuid geworden.

Koen van der wijst afdelingskampioen

Schijndel en Eindhoven geopend van 12.00 tot 17.00 uur

KOOPZONDAG 7 OKTOBER
Voor al uw 
tegels en 
sanitair

VOOR 299.-
SCHERPE PRIJS!

REGENDOUCHESET 
VAEP STYLE
Complete regendoucheset 
met thermostaatkraan, 
20 cm vaste hoofddouche 
en losse handdouche op 
een glijstang. 

COMPLEET VAN € 597,-

J a n  v a n  E r p  C o l l e c t i e

VOOR

1199.-
SCHERPE PRIJS!

BADMEUBEL 
120 CM DUO
Voorzien van 

wastafelblad met 
2 wasbakken, 

2 soft-close lades 
en spiegel met 

geïntegreerde verlichting. 
Uitgevoerd in luxe 

hoogglans wit.

* Uit voorraad leverbaar
* Excl. kranen en sifon

VAN € 2028,-

J a n  v a n  E r p  C o l l e c t i e

FONTEINSET FLOW
Complete fonteinset

 in hardsteen, inclusief 
kraan en sifon. 

Afmeting 36x26 cm.

* Uit voorraad leverbaar

VAN € 279,-

197.-
SCHERPE PRIJS!

VOOR

WWW.JANVANERP.NL
SCHIJNDEL Rooiseheide 21 Tel.: (073) 549 31 65 KIJK VOOR ONZE OPENINGSTIJDEN OP

EINDHOVEN Geldropseweg 67 Tel.: (040) 211 74 46

Alleen dit weekend:

Vloer- en wandtegelsVloer- en wandtegels

3m2 halen=
  2m2 betalen

Rooiseheide 21 Tel.: (073) 549 31 65

 betalen
* Vraag onze verkopers naar de voorwaarden

 

BMX fietscross
Zondag 21 Sept. werd de 8e AK 
Competitie verreden in Ammerzo-
den.
 
Bij de Boys 8 jarige Eigenklasse 
werd Jelt de Bie in de manches 
3x5e.
 
Boys 9 jarige eigenklasse Kyro van 
Schijndel in de manches 2,1,1
in de kwart 2e halve finale 1e de 
finale 5e. In eindklassement over 
acht wedstijden 3e geworden.
Bas Verhagen manches 3x5e  in de 
eindklassement 15e.
Lex Veldt werd in de manches 
3x4e kwart finale 5e in de eind-
klassement 23e.
 
Boys 14 jarige Eigenklasse Koen 

van der Wijst heeft zowel de man-
ches als de halve en de finale ge-
wonnen in het eindklassement 
over acht wedstrijden gewonnen.
 
Alex Veldt cruissers all in de man-
ches 3x4e in de finale 8e in het 
eindklassement 9e.
 
In de Openklasse Boys 8/9 jarige 
werd Jelt de Bie in de manches 
3x6e Kyro van Schijndel Manches 
2,4,3 kwart finale 3e en de halve 
finale 5e. Bas Verhagen manches 
3x6e. 

Openklasse Boys 14/15 jarige.
Koen van der Wijst werd in de 
manches 3x1e  in de halve 2e in 
de finale 2e.
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Woonwinkel Guntlisbergen ADC Best, 6000 m2, De Dieze 27, 5684 PR Best, 0499-399108, www.adcbest.nl
Openingstijden: maandag 12:00 tot 17:00 - dinsdag t/m zaterdag 10:00 tot 17:00

Groothandel Guntlisbergen ADC Eindhoven, Meubelen - Project & Horeca inrichting - Kunst & Objecten.
 15.000 m2, Mispelhoefstraat 39, 5651 GK Eindhoven, 040-2064166, www.adcnl.nl

Openingstijden maandag t/m vrijdag 9:00 tot 17:00 - zaterdag 9:00 tot 15:00

Guntlisbergen ADC Best
De meest complete woonwinkel van Nederland

Guntlisbergen

A D C Best
6000 m2

De meest complete woonwinkel van Nederland
Antiek Design Centre

TV de Kienehoef Clubkampioenschappen 2012tennis
De afgelopen twee weken is er bij 
tennisvereniging TV de Kienehoef 
volop gestreden om de clubkampi-
oenschappen in de diverse speel-
sterkten en leeftijdscategoriën. Het 
weer tijdens het finaleweekend, 29 
en 30 september, was perfect ten-
nisweer. Voor de toeschouwers was 
het al wel aan de frisse kant, maar 
een kopje soep bood verwarming. 
Bij de heren mag Evert Pluk zich voor 
het derde jaar op rij clubkampioen 
noemen. Hij wist in de finale Frank 
van Gils te verslaan. Bij de dames 
won Floor Minkels, eveneens voor 
het derde jaar op rij, de titel door van 
Danique van Ballekom te winnen. 
Clubkampioenen bij de jeugd zijn 
geworden Mike Jansen en Vera van 
der Endt.

Wethouder René Dekkers verwees in 

zijn toespraak tijdens de prijsuitreiking 
nog naar de finale in de categorie jon-
gens enkel t/m 10 jaar tussen Ruben 
Plaat en Rik v.d. Koevering, waar de 
beide jongens elkaar zelfs tijdens de 
finale aanmoedigden. Prachtig spor-
tief gedrag van deze jongen, dat we 
bij TV de Kienehoef graag zien!!

Dit jaar waren voor het eerst ook de 
allerjongsten van de partij. Ongeveer 
dertig kinderen in de leeftijd van 6 tot 
8 jaar speelden hun wedstrijden op 
miniveldjes en met zachte ballen om 
de prijzen. Wij bedanken de toernooi-
leiding voor het geweldig georgani-
seerde toernooi. Speciale dank gaat 
uit naar Hans-Jurgen. Hij stopt als be-
stuurslid toernooien na vele jaren met 
veel plezier alle organisatie, uiteraard 
in samenwerking met zijn team, op 
zich te hebben genomen.

Clubkampioenschappen rood en oranje TV De Kienehoef

Dit seizoen is tennisvereniging De 
Kienehoef gestart als Tenniskids 
vereniging. De focus ligt hierbij 
op het opleiden van jeugdspelers 
via een nieuwe lesmethode. Af-
gelopen weken, tijdens de club-
kampioenschappen voor jeugd-
leden en senioren, zijn voor het 
eerst in de Kienehoef-historie, 
ook clubkampioenschappen geor-
ganiseerd voor de spelers die op 
mini- en driekwartveld hun wed-
strijden spelen, de zogeheten rode 
en oranje velden, in de leeftijd van 
7 tot 13 jaar. Dit leeftijdsdomein 
zal elk jaar meer en meer naar jon-

gere leeftijden verschuiven, om zo 
spelers al op jonge leeftijd met 
wedstrijden in aanraking te laten 
komen.

Maar liefst tweeëndertig kinde-
ren schreven zich in om de eer-
ste rode of oranje clubkampioen 
te worden in de geschiedenis van 
TV De Kienehoef. Op – voor elke 
speler – twee wedstrijddagen werd 
gestreden om deze eer. Dit leidde 
tot leuke en leerzame korte wed-
strijdjes te midden van de andere 
strijders. Uiteindelijk gingen de 
poulewinnaars naar huis met een 

medaille van de tennisbond en 
werden de bekers verdeeld onder 
de winnaars in de sterkste poules. 
TV De Kienehoef feliciteert nog-
maals van harte: 

Poulewinnaars: Niels Brussee, 
Goede Vermeltfoort, Tijn Seegers 
en Jens Minderhout.
Bekerwinnaars rubriek “rood”: 
1e plaats Steven Loeffen en 2de 
plaats Joep Brussee
Bekerwinnaars rubriek “oranje”: 
1e plaats Lisanne Mathot en 2de 
plaats Tobias Voets.

Start waterpolo-
competitie

waterpolo

De waterpolocompetitie is afge-
lopen zaterdag weer gestart en 
de dames van Argo troffen direct 
een tegenstander van formaat. In 
het Pieter van den Hoogenband 
zwembad stond de wedstrijd te-
gen PSV op het programma, in 
de afgelopen jaren een geduchte 
tegenstander voor Argo. Dit keer 
was het echter anders. 

Na ruim een maand gedegen trai-
ningsarbeid van de nieuwe trainer 
Tom van Wanrooij werd woensdag 
een stevige oefenwedstrijd ge-
speeld. Mede hierdoor waren de 
dames van Argo in prima conditie 
en vooral ook scherp en alert in 
deze eerste wedstrijd van het sei-
zoen. Dit in tegenstelling tot PSV 
die halverwege de wedstrijd al te-
gen een achterstand van 0-7 aan-
keek, met name door slordig spel 
en eigen fouten. De dames van 
Argo maakten hier goed gebruik 
van en iedere fout werd direct af-
gestraft. In het tweede deel van de 
wedstrijd werd het spel van PSV 
erg fysiek, een speltype wat Argo 
niet goed ligt. De dames uit Rooi 
hadden veel overtredingen nodig, 
maar wisten toch nog steeds hun 
eigen spel goed te spelen. Op het 
einde van de wedstrijd werd het 
nog wel spannend toen coach 
Anja van Wanrooij door haar wis-
selspeelsters heen was. Argo heeft 
het geluk van 2 goede keepers, 
waarbij keepster Marleen vd Wij-
deven ook nog als speelster ingezet 
kan worden in geval van nood. Het 
laatste part was Argo genoodzaakt 
om hier gebruik van te maken, 
Marleen heeft hier prima invulling 
aan gegeven. Met een einduitslag 

van 5-11 tegen een topper als PSV 
mag geconcludeerd worden dat 
Argo voor het eerst sinds jaren een 
vliegende start maakt. Doelpunten 
in deze wedstrijd werden gemaakt 
door Josine Raaijmakers (7x), Lot-
te van Schijndel (2x) en Gabri van 
Boxmeer (2x).

Merlet, JC1 - C1: 17-1
Aquamigos, GD1 - D1: 5-6
PSV, 2 - Dames 1: 5-11
PSV, GE2 - E1: 8-2

Afgelopen zondag is er door 30 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
deelgenomen aan de 1e Competi-
tiewedstrijd in zwembad ‘De Neul’. 
Tijdens deze wedstrijd is er 5 keer 
een 1e plaats, 5 keer een 2e plaats 
en 6 keer een 3e plaats behaald. 
Daarnaast zijn er 54 persoonlijke 
records gezwommen. Stijn van 
Aarle behaalde een clubrecord op 
de 100m vrije slag in 1.14.35.

Komend weekend staan er twee 
wedstrijden voor de Wedstrijd-
groep op het programma: Vrij-
dagavond de 1e LAC wedstrijd in 
zwembad “De Beemd” in Veghel, 
aanvang 19.30 uur. Zondag de 
1e Speedo wedstrijd in zwembad 
“Den Ekkerman” in Veldhoven, 
aanvang 10.15 uur.

Programma Waterpolo
Zaterdag in Z.I.B. te Best:
15:30 uur: E2 – PSV.
16:15 uur: E1 - Arethusa.
17:00 uur: D1 - Arethusa.
17:45 uur: C1 - Njord.
18:30 uur: Dames 1 - De Dokkelaers.
19:30 uur: Heren 2 - Nuenen.
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Biljarten

Rooise Biljartcompetitie

biljarten

In ronde 3 behaalde ’t Straotje een 
uitstekende score van 89 punten. 
Ook Wellie Winne Welles (81) en 
D’n Toel (80) punten deden het 
goed.

Korte partijen: Evert Vingerhoets        
(’t Straotje) 20 car. in 8 beurten 
(moy. 2,5), Mari Heesakkers (D’n 
Toel) 22 car. in 12 beurten waarbij 
een serie van 9 (moy. 1,83), Den-
nis van Beers (BC Eerschot) 22 car. 
in 13 beurten (moy. 1,69), Petra 
Leijtens (Wellie Winne Welles) 24 
car. in 14 beurten (moy. 1,71), Hel-
len van de Rijt (St.Joris) 22 car. in 
14 beurten (moy. 1,57), Joke van 
Roosmalen (Oud Rooi) en Martien 
Kluijtmans (Jachtrust) 20 car. in 14 

beurten (moy. 1,42).
Uitslagen: Boskant – Oud Rooi 
70-70, St.Joris – Kofferen 73-67, 
Dorpsherberg – BC Eerschot 62-
78, Beurs – Wapen van Eerschot 
71-69, ’t Pumpke – Wellie Winne 
Welles 59-81
Gin Keus – ’t Straotje 51-89, Jacht-
rust – D’n Toel 60-80.
Stand: 1 Beurs 250, 2 Oud Rooi 
233, 3 Wellie Winne Welles 220, 4 
BC Eerschot 219,
5 D’n Toel 212, 6 Kofferen 210, 
7 ’t Straotje 209, 8 St.Joris 208, 9 
Jachtrust en Boskant 205,
11 Wapen van Eerschot 196, 12 
Gin Keus 187, 13 ’t Pumpke 186, 
14 Dorpsherberg 157.  

In de 1e divisie speelde team  
Manopmaat/Corfu tegen Busi-
niss en Fun en zij wonnen met 
8-0 waardoor zij de aan de leiding 
gaan in poule 1. In poule 2 speelde 
team Melis Handelsonderneming 
tegen Derks optiek en zij verloren 
met 2-6. Inde 2e divisie nam team 
Zwiers Grootkeuken Service het 
op tegen Steenwijk en hier werd 
4-4 gespeeld, team de Zwaan 
speelde tegen BC Arnhem en zij 
verloren met 2-6. Goed partij was 
er wel van Ad Heesakkers die zijn 
35 caramboles in 40 beurten wist 
te maken. Moy. 0,875. In de derde 
divisie deed team Didden Dis-
tributie goede zaken tegen DBC 
Budel zij wonnen met 8-0. Luc de 
Coster maakte zijn 35 caramboles 
in 31 beurten. Moy. 1,129. In de 
4e divisie verloor team v.d. Berk 
met 3-5 van T.M.C. Group. Team 
de Zwaan verloor met 2-6 van Pe-
gra Oss.

In de Districtscompetitie drieban-
den groot won team 1 met 25-22 
van Hazelaar 4. Marijn Schellekens 
wist zijn 33 caramboles in 38 beur-
ten te maken. Moy. 0,868. Team 
win pakte de volle buit tegen Ha-
zelaar 3 hier werd het 30-25. Joh-
nny Gordijn maakte zijn 25 caram-
boles in 44 beurten. Moy. 0,568, 
In de b 1 klasse speelde team 1 te-
gen Krijt op Tijd en zij wonnen met 
26-25. Team 2 verloor met 24-26 
van Pas Buiten. In de C2 klasse li-
bre speelde team 1 tegen Hart van 
Brabant en zij wonnen met 29-17. 
Henk Vermeltfoort speelde een 
zeer goede partij . Hij maakte zijn 
75 caramboles in 13 beurten. Moy. 
5,76. In de C4 klasse  speelde team 
2 tegen BV Elsie en zij verloren met 
29-39.
In de strijd om de KNBB beker won 
team Zwiers Grootkeuken service 
met 6-2 van ’t Ivoor waardoor zij 
zich plaatsen voor de 2e ronde.

Romy Peijen geselecteerd op 
“Rabobank  talentendag”

paardensport

Na jarenlang succesvol te zijn ge-
weest bij de junioren en young-
riders is het nu tijd voor Romy 
en haar paard Rex ( Jazz x Con-
tango ) om de stap te maken naar 

de Grand prix, het allerhoogste 
niveau. ‘Zeker geen eenvoudige 
klus,  maar wel een mega leuke 
uitdaging’, aldus de 22 jarige 
amazone uit St.Oedenrode. 

“De lat lag hoog bij de Rabo ta-
lentendag” vermelde de KNHS

Vooraf geselecteerde dressuur-en 
springruiters moesten tijdens de Ra-
bobank talenten dag op het terrein 
van het KNHS centrum alles uit de 
kast halen om toegelaten te worden 
tot de Rabo–regiotrainingen, want 
de lat lag zeer hoog. Het  verkregen 
protocol van Romy en Rex zag er 
erg goed uit met de opmerking, ‘de 
combinatie beheerst bijna alle Fu-
ture test oefeningen, alleen nog de 
puntjes op de i zetten’. 
Romy en Rex zijn geselecteerd voor 
de Rabobank Talententrainingen 
en zullen de komende tijd getraind 
gaan worden door de beste trai-
ners uit het KNHS trainersplatform 

met als doel om uiteindelijk deel te 
nemen aan de Rabo Future-Cup, 
die op grote internationale eve-
nementen in Nederland verreden 
word ( Indoor Brabant-Jumping 
Amsterdam-CHIO Rotterdam )

Een opvolger voor Rex  ‘Het is nog 
een puppy, maar ik heb nu al ge-
loof in Eastwood’

Romy heeft er ondertussen een 
opvolger bij, een 3 jarig paard dat 
luistert naar de naam Eastwood, 
een afstammeling van Wynton x 
Sandro Hit x Houston. Een talent-
vol paard dat geboren en opge-
groeid is in Schijndel, bij stal Witte. 
‘Er gaan nog veel trainingsuren in 
Eastwood zitten en we zullen sa-
men nog veel wedstrijdervaring 
moeten krijgen, hij is namelijk nog 
maar 5 maanden onder het zadel. 
Kortom, ‘wederom een geweldige 
uitdaging die ik graag samen met 
Eastwoord aan ga!’

Internationale wedstrijd in Aken
Afgelopen weekend was er de 
All Nations Cup Araber-Turnier 
te Aken. Dit is een Internationale 
wedstrijd voor Arabische Volbloe-
den waarbij er deelnemers zijn 
vanuit heel Europa. 

Ysabella beet de spits af in de A 
proef en ondanks dat er een foutje 
in de proef sloop, behaalde ze 6.5 
punten. Dit was goed voor een 4de 
prijs! Amira had helaas veel last 
van spanning in haar proef en liet 
niet zien wat ze kan. Ze behaalde 
een teleurstellende maar terechte 
score van 5.0 punten. 's Middags 
ging het gelukkig een stuk beter. 
Ysabella moest als eerste starten 
in de L proef op trens. Ze reed 
een foutloze, perfecte proef en 
scoorde maar liefst 7.1 punten! 
Amira had nog wat last van span-
ning maar maakte geen foutjes. Ze 

behaalde 6.4 punten. Uiteindelijk 
behaalde Ysabella een 3de prijs 
en Amira een 6de prijs en waren 

we de beste Nederlander! Het was 
een sterk deelnemersveld en we 
zijn tevreden met de resultaten.

Winnaar Têtê â Têtê 2012 
JBC Boskants Boeleke

jeu de boules

Van april tot half september kun-
nen leden die op de ladderlijst 
staan elkaar uitdagen om boven 
aan de lijst te komen. Op dinsdag 
18 september hebben de 6 bo-
venste van de lijst met elkaar een 
spannende avond spelen gehad. 
Wie zal winnen een man of een 
vrouw?

Uiteindelijk is de fanatieke Joan 
van Hastenberg van de onderste 
trede naar de eerste plaats gegaan. 
Tweede is Marij van de Wetering 
geworden, knap hoor!
Vanaf oktober gaan verschillende 
leden van JBC Boskants Boeleke 
samen met De Klutsers, binnen 
spelen bij Cloeck en Moedigh.

handboogschieten Handboogvereniging Ontspanning

Op dinsdagmiddag 25 september 
is bij de veteranen afdeling de Ro-
zelaer een reguliere wedstrijd ge-
schoten. Deze wedstrijd gaat over 
25 pijlen op een 60 cm blazoen 
op 18 meter. Sommige schutters 
schieten op een 40 cm blazoen 
om te trainen voor de indoor com-
petitie. Dagwinnaar was Antoon 
Vervoort met 237 (PR) punten. 
Verdere uitslag Jan Gordijn 221 
(PR), Jan van Erp 221, Albert van 
Ofwegen 205, Ron Spijker 204, 
Leo van Breugel 192, Ad Hasten-
berg 159, Piet van Kemenade 156, 
, Jan Lathouwers 149 en Jan Ha-
braken 137. 

Dinsdagavond werd de tweede 
competitiewedstrijd voor de in-
door geschoten. Het eerste en het 
tweede team schoten in Schijndel. 
De scores waren: William Huyberts 
267, John van Mulukom 252 en 

Koen Harperink 220. De scores 
van het tweede team waren: Piet 
van den Berg 268, Albert van Of-
wegen 206, Agnes Vissers 191 en 
Jos van den Berg 110.
Vrijdagavond schoten de senioren 
de wedstrijd om de Wil Lathou-
wers trofee. Dit is een wedstrijd 
over 30 pijlen op 25 meter. Drie 
series van 5 pijlen worden uitge-
loot en bij elkaar opgeteld. Ook 
de overige 15 pijlen worden bij el-
kaar geteld. Wie beide scores het 
dichtst bij elkaar heeft, is de win-
naar. De winnaar was Frans van de 
Braak 101/100. De overige uitsla-
gen: John van Mulukom 111/113, 
Agnes Vissers 93/95, Marjelein 
Verhoeven 119/122, Jan van Erp 
110/114, Jan Gordijn 113/107, 
William Huyberts 130/137, An-
toon Vervoort 117/126 en Jos van 
de Veer 136/107.
De jeugd van Ontspanning heeft 

op vrijdag de tweede competitie-
wedstrijd geschoten in Eerde. De 
scores waren: Sjef van den Berg 
297, Piet van den Berg 272, Dione 
Mesu 268 (PR), Floris Mesu 249, 
Martijn de Kok 225, Luke Klootwijk 
204, Lotte Steijaert 174, Remco 
Boleij 148, Ray Matuszewski 118.
Op zondag hebben Sjef en Piet van 
den Berg een indoorfita (2x30 pij-
len) geschoten in Zoetermeer. Piet 
schoot 263 en 260, totaal 523. Hij 
werd 3e bij de jongens cadetten 
recurve. Sjef schoot 296 (baanre-
cord) en 292, totaal 588. Sjef werd 
winnaar bij de heren recurve.
Dinsdagmiddag is er bij de Roze-
laer een reguliere wedstrijd. Dins-
dagavond is de derde indoorwed-
strijd. Vrijdagavond schiet de jeugd 
de derde indoorwedstrijd thuis.
Op dinsdagavond trainen de se-
nioren en op woensdagavond de 
jeugd.

Het weekend van 6 en 7 oktober 
zal de vernieuwde accommoda-
tie manege de ‘Pijnhorst’ worden 
omgetoverd tot wedstrijdaccom-
modatie voor de ponyruiters. Tij-
dens deze dressuurwedstrijd zul-
len alle klassen verreden worden. 
Toeschouwers zijn natuurlijk van 
harte welkom om een kijkje te ko-
men nemen.

In Son werd dit weekend een 
springwedstrijd voor de paarden 

georganiseerd. In de klasse L wa-
ren een aantal Rooise Ruiters pre-
sent. Hier werden door Miranda 
Ulehake en Bram van Gaal mooie 
prestaties neergezet. Met een snel-
le rit eindigde Miranda Ulehake en 
Concanto op een 2e plaats. Voor 
Bram van Gaal en Caro viel he-
laas een balk in de tweede fase, 
maar zij mochten zich toch op een 
mooie 4e plaats opstellen.

Myrthe Evers en Ohlala hebben dit 

weekend hun debuut gemaakt in 
de klasse Z1 op de dressuurwed-
strijd in Uden. Zij waagde zich voor 
de eerste keer in deze zware klasse 
en met succes. Een goede proef en 
een derde plaats waren voor hen 
het eindresultaat. In Oisterwijk 
heeft  Annelieke Stoop deelge-
nomen aan de dressuurwedstrijd. 
Met haar paard Amira Lazize heeft 
ze een 2e en 3e prijs behaald in de 
klasse M1.

Dressuurwedstrijd voor ponyruiters
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MTB seizoen geopend

GAZELLE • HAIBIKE • BATAVUS 
MERIDA • SHIMANO • GIANT • CRAFT

Ma: gesloten • Di-Do: 09.00 - 18.00 uur 
Vr: 09.00 - 20.00 uur • Za: 09.00 - 17.00 uur

Kanaalstraat 11
5691 NA Son

Tel: 0499 - 46 12 16
www.artstweewielers.nl

Nog gemakkelijker 
over elk terrein!

NIEUW! 
29inch MTB
De voordelen:
• Meer tractie
• Mooi in balans
• Koersvast op rechte stukken
• Eenvoudiger op snelheid te houden
• Stabiliteit tijdens afdalingen
• Sneller dan een 26 inch
• Meer veerweg en comfort
• vanaf € 699,-

Afgelopen zondag was Tijn Tim-
mermans 'Pupil van de Week' bij 
Ollandia 1 - Irene 1. 

Tijn is 9 jaar oud en hij woont sa-
men met broer Jesse en zus Am-
ber in Olland.
Hij zit in groep 6 van Bs. Sint-
Petrus. Knutselen doet hij graag, 
maar rekenen vind hij minder 
leuk. Later hoopt Tijn architect of 
tekenaar te worden. Tijn voetbalt 
in het leuke team van de E2. Hij 
beschikt over vele kwaliteiten. 
Tijn is zowel keeper als midden-
velder. Hij vindt het altijd gezellig 
bij Ollandia. Tijns favoriet binnen 
Ollandia is Ronnie Thomassen. 
Op dinsdagavond krijgt hij kee-
perstraining van Jody v.d. Aak-
ster en dit vind hij super leuk. 
Tijn is fan van PSV en Fc Barce-
lona. Wesley Sneijder en Lionel 
Messi vind hij goede voetballers. 
Tijn vindt het ook leuk om buiten 
te spellen, te klimmen, te vissen 
en te spelen met hond Hebbes. 

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Tijn Timmermans
Ollandia

Eenvoudige zege Rhode tegen 
DAW, 3-0

voetbal

Zonder al te veel problemen kon 
Rhode zondag haar tweede over-
winning binnen halen. Rhode had, 
net als vorige week,  weer een 
prima start en stond al snel met 
2-0 voor. DAW, overigens met 
de nodige invallers, kon voorin 
nauwelijks gevaar stichten, zodat 
het Rhode niet moeilijk gemaakt 
werd, uitslag 3-0.

Vorige week schoot Michel Dani-
els Rhode  al in de eerste minuut 
op 0-1 en ditmaal duurde het niet 
heel veel langer. Al in de 4e minuut 
draaide hij zich goed weg van twee 
tegenstanders en schoot vervol-
gens de bal in de verre hoek. Erg 
veel kansen waren er de hele wed-
strijd niet. Rhode kreeg in de 14e 
minuut een 2 mogelijkheid uit een 
vrije trap, maar het schot van San-

der Driessen ging naast. In de 24e 
minuut was het uit een vrije trap 
wel raak. Bas van Kuringen schoot 
vanaf de middenlijn fraai richting 
doel en Joep vd Mortel maakte het 
toen goed af, 2-0. Rhode kwam 
nog voor rust op 3-0, een verde-
diger sloeg met de hand een hoge 
bal weg met als resultaat een straf-
schop. Bas van Kuringen voltrok 
het vonnis.

Na rust konden de supporters 
meer van het mooie weer dan van 
het mooie voetbal genieten. DAW 
was niet bij machte om kansen 
te creëren en Rhode leek het ook 
wat rustiger aan te doen. Rhode 
kreeg nog wel een viertal kan-
sen uit acties van Tim Stewart en 
Sander Driessen en uit een voor-
zet van Bas van Kuringen. Ook 

Michel Daniëls was nog een keer 
heel dicht bij een treffer, maar zijn 
inzet werd door de keeper gestopt. 
In de slotfase maakte Rhode het 
zich nog onnodig moeilijk. Tot drie 
keer toe gaf het door slordigheden 
en slecht uitverdedigen DAW nog 
goede mogelijkheden op een te-
gentreffer, maar DAW wist er geen 
raad mee en de 3-0 stand bleef op 
het scorebord. A.s. zondag staat 
de uitwedstrijd tegen Festilent uit 
Zeeland op het programma. Festi-
lent staat met 5 punten net onder 
Rhode. Zondag hield het nog lang 
koploper Erp op 0-1, maar uitein-
delijk verloor het toch met 4-1. 

Voor meer informatie zie 
www.rhode.nl

Boskant en Rhode stabiel, maar niet in topvorm

Kermis in Olland, pak slaag voor Nijnsel
Nijnsel is nog steeds niet weg uit 
de onderste regionen van de vijfde 
klasse. Na de op karakter behaalde 
overwinning op Keldonk, vorige 
week, was het zondag NLC ‘03 uit 
Lith dat de ploeg van Theo Hage-
man weer met beide benen op de 
grond zette. Boskant en Rhode 
wonnen thuis, zonder groots te 
spelen. Op sportpark Ekkerzicht 
leefde Ollandia zich uit met acht 
goals, waaronder vier van Robert 
Erven.

Ollandia – Irene 8-1 (3-0)

Vijf gespeeld,vijftien punten, en 
negentien goals: Ollandia blaakt 
van het zelfvertrouwen, en trak-
teerde het thuispubliek op een 
achtklapper tegen het Gemondse 
Irene. Coach Gerard van Zutphen: 
“Ik had ze bij winst een paar rond-
jes in de botsauto’s beloofd.” En 
dat hielp: Ollandia was negentig 
minuten lang heer en meester in 
eigen huis, speelde geconcen-
treerd, zette druk, en kwam zo tot 
een paar juweeltjes van aanvallen, 
waarvan de mooiste niet eens werd 
verzilverd. Oud-spits en ‘vrije ver-
dediger’ Bart van de Tillaart zette 
die aanval zelf op, kreeg de bal na 
vier of vijf schijven via een hakbal-
letje terug, in het Gemondse straf-

schopgebied, maar mikte naast. 
Dat het na de eclatante zege nog 
lang onrustig bleef in Roois klein-
ste kerkdorp, mag geen verrassing 
heten. Het was tenslotte kermis.

Nijnsel – NLC ‘03 1-3 (0-3)
Het publiek op den Eimert was 
amper gaan zitten of een Lithse 
aanvaller vond in het Nijnselse 
zestienmetergebied een knie om 
over te vallen. Scheidsrechter Van 
Dalen was onverbiddelijk en kende 
een strafschop toe. En zo kwam 
het dat Nijnsel na zeventig tellen 
al op achterstand stond. De ma-
laise werd nog groter toen een 
simpele pass tussen twee Nijn-
selse verdedigers eenvoudig werd 
onderschept. “Zomeravondvoet-
bal”, noemde Theo Hageman het 
achteraf, en na tien minuten kon 
keeper Patrick van Os weer de bal 
uit het net halen, in de wetenschap 
dat de wedstrijd nu al voorbij was. 
Het foutenfestijn was compleet 
toen de Nijnselse verdediging een 
corner niet wist te verwerken: 0-3. 
Dat Paul van de Rijt in de tweede 
helft nog een penalty benutte, kon 
aan het spelbeeld weinig verande-
ren. Gezocht, met spoed: een er-
varen speler die dit jonge team aan 
de hand kan nemen, en een spits. 
Nijnsel scoorde in vijf wedstrijden 
pas zes keer.

Boskant – Vorstenbossche Boys 
3-1 (1-1)
Theo van Lieshout zat al bijna 
een halfuur in zijn dug-out van 
de nazomerzon te genieten toen 
het onmogelijke ineens gebeurde: 
de Vorstenbossche Boys, die al 
bijna een halfuur, tegen een sterk 
maar onscherp Boskant, niet aan 
voetballen toe waren gekomen, 

scoorden uit een counter de ope-
ningstreffer. Het was de eerste 
mogelijkheid voor de laagvlieger 
uit de vierde klasse, en de thuis-
ploeg was meteen weer bij de les. 
Nog voor rust trok Frank Konings 
de stand gelijk met een goed af-
standsschot, en na de pauze kon 
Boskant de wedstrijd alsnog naar 
eigen hand zetten. “We zijn amper 
in de problemen gekomen”, ana-
lyseerde Van Lieshout na afloop. 
Komende zondag, in en tegen 
Stiphout, zullen slordige eindpas-
ses en gebrek aan scherpte in de 
afronding wél worden afgestraft.

Rhode – DAW 3-0 (3-0)
Net als Boskant had Rhode geen 
uitzonderlijk moeilijke middag, 
maar zeker na rust zakte de ploeg 
van Ronald Tielemans weg naar 
een zorgwekkend niveau. Geluk-
kig voor Rhode was de wedstrijd 
toen al grotendeels gespeeld. Dat 
was vooral te danken aan een uit-
geslapen Michel Daniëls. De spits 
kreeg de bal na een handvol minu-
ten spelen op twintig meter van het 
Schaijkse doel, draaide, schudde 
een trosje verdedigers van zich af, 
en prikte de bal in de verre hoek: 
1-0. Met nog twee goals voor rust 
wist Rhode zich verzekerd van de 
overwinning, en had het na de 
thee aan gallery play kunnen gaan 
doen. Maar dat gebeurde niet: 
de thuisploeg ging mee in het fy-
sieke en opportunistische spel van 
DAW, wat resulteerde in een on-
rustige en slordige tweede helft, 
en een kwakkelend Rhode, dat in 
de slotfase zelfs een paar gevaar-
lijke kansen tegen kreeg. Zondag 
wacht het Zeelandse Festilent, en 
mag Rhode bewijzen dat het bij de 
subtop van de derde klasse hoort.

Ilva van Berkel nu nog 8 jaar oud, 
9 okt is ze jarig en wordt ze 9 jaar.
Zondag 7 okt is ze pupil van de 
week bij de wedstrijd concordia/ 
Boskant - Bladella om 13.00 uur. 

Ilva speelt al enkele jaren met 
veel plezier elke week korfbal. ‘s 
Maandags klets ze graag bij het 
trainen, een echte kletskous maar 
toch super fanatiek.
Ze speelt nu voor het eerste jaar 
2- vaks dat niet altijd mee valt. Ze 
is het kleinste van het veld, maar 
Ilva staat haar mannetje wel. Ze 
laat zich niet vlug opzij zetten.

Ilva is ook 
nog vaak 
reserve bij 
haar vo-
rige team, 
dat vindt 
i e d e r e e n 
super tof 
van haar.
Ze is erg fanatiek en dat is de 
juiste instelling voor een goede 
speelster.
Zondag is ze met ouders, zus en 
broer uitgenodigd voor een gezel-
lige korfbal middag.

Ilva van Berkel
Concordia/Boskant

SPEELSTER VAN DE 
WEDSTRIJD
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Sportuitslagen

Rhode

Uitslagen senioren zo 30/9
Rhode-DAW 3-0
Rhode 2-EVV 2 0-0
Bavos 2-Rhode 3 1-2
Sparta 7-Rhode 4 5-3
Nijnsel 5-Rhode 5 0-7
Rhode 6-FC Uden 4 1-4
Schijndel 8-Rhode 7  4-0
Rhode 8-WEC 6  3-0
Rhode 9-Avanti 9  3-3
VOW 4-Rhode 10  1-3
Dames-Vorsteb. Boys  2-0

Uitslagen jeugd za 29/9
Rhode A1-Nulandia A1  4-2
Avanti’31 A2-Rhode A2  2-5
DAW B1-Rhode B1  2-3
Rhode B2-ASV’33 B1  2-0
Rhode B3-MULO B2  6-3
Blauw Geel’38 B8-Rhode B4  2-9
Rhode C1-Nooit Gedacht C1G  2-0
Sparta’25 C2-Rhode C2G  7-4
Rhode C3-Boekel Sport C2  2-1
Rhode C4-Avanti’31 C3  10-1
Irene C1-Rhode C5  18-1
Rhode D1G-Gemert D2  2-1
Erp D2-Rhode D2  1-2
Nijnsel D1-Rhode D3G  2-7
Rhode D4-Boekel Sport D4  4-3
MVC D2-Rhode D5  16-0
Rhode D6-Boekel Sport D3  0-10
Mariahout E1G-Rhode E1  2-6
Rhode E2-Blauw Geel’38 E4  2-6
Blauw Geel’38 E5-Rhode E3  2-2
Rhode E4-MVC E1  8-4
Boekel Sport E4-Rhode E5  2-7
WEC E3-Rhode E6G  6-4
Rhode E7-Erp E4  4-10
Rhode E8G-Mariahout E3G  9-1
Gemert E11-Rhode E9  0-12
Rhode F1-Erp F1  6-0
ASV’33 F1-Rhode F2  2-0
Rhode F3-Blauw Geel’38 F3  5-1
Boekel Sport F3-Rhode F4  3-9
DBS F5-Rhode F5  2-1
Rhode F6G-Avanti’31 F3G  1-11
Mierlo Hout F6-Rhode F7  3-3
Rhode F8-DVG F3  0-10
Avanti’31 F5-Rhode F9  0-3
Rhode F10-Blauw Geel’38 F11G 0-3
WEC MB1-Rhode MB1  2-5
SC St Hubert MC1-Rhode MC1  6-0

Programma senioren zo 7/10
Festilent-Rhode 14.30 u
UDI 2-Rhode 2 11.00 u
Rhode 3-Sparta 3  12.00 u
Rhode 4-Nijnsel 4 10.00 u
Rhode 5-Gemert 8 11.45 u
Rhode 7-Boskant 5 10.00 u
Boekel Sport 6-Rhode 8  11.00 u
DVG 8-Rhode 9 10.00 u
Rhode 10-SCMH 4 10.00 u
Handel-Dames 10.30 u
Stiphout Vooruit 16:30 u

Programma jeugd za 6/10
SSS’18 A1-Rhode A1  14:30u
Rhode A2-WEC A2  14:30u
Rhode B1-Rood Wit’62 B1  14:30u
Blauw Geel’38 B4-Rhode B2  14:30u
Blauw Geel’38 B6-Rhode B3  14:30u
Rhode B4-Boekel Sport B3  12:45u
Someren C1-Rhode C1  13:00u
Rhode C2G-VOW C1  12:45u
Sparta’25 C3-Rhode C3  13:00u
Stiphout Vooruit C2G-Rhode C4  12:45u
Rhode C5-Schijndel/VITAM C5  12:45u
Rhode D2-Blauw Geel’38 D3  11:15u
Rhode D3G-S.V. Brandevoort D2  11:15u
Blauw Geel’38 D7-Rhode D4  11:30u
Rhode D5-Blauw Geel’38 D8  10:00u
WEC D4M-Rhode D6  9:30u
Rhode E1-Mierlo Hout E1  9:00u
Boekel Sport E2G-Rhode E2 10:30u
Rhode E3-Boskant E1  9:00u
WEC E2-Rhode E4  9:30u
Rhode E5-Gemert E5  9:00u
Rhode E6G-Gemert E6  9:00u
Schijndel/VITAM E7-Rhode E7  9:00u
RKVV Keldonk E1G-Rhode E8G  10:30u
Rhode E9-Blauw Geel’38 E15  9:00u
Gemert F1-Rhode F1  9:15u
Rhode F2-Schijndel/VITAM F2  10:15u
Boekel Sport F2-Rhode F3  9:30u
Rhode F4-Handel F1  10:15u
MULO F4-Rhode F5  9:00u

MVC F1-Rhode F6G  9:30u
Rhode F7-Blauw Geel’38 F8  10:15u
Irene F2-Rhode F8  10:30u
Rhode F9-Sparta’25 F7G  10:15u
Venhorst F4G-Rhode F10  11:15u
Rhode MB1-NLC’03 MB1  14:30u
Rhode MC1-SES MC1  11:15u
Mini-pupillen:onderling wedstrijden 
aanvang 10:00

Ollandia

Uitslagen senioren zo 30/9:
Ollandia 1-Irene 1   8-1
Mariahout 3-Ollandia 2   2-2
Ollandia 3-DVG 3   0-10
Ollandia 4-Heeswijk 9   1-5
Heeswijk VR1-Ollandia VR1   8-3

Uitslagen jeugd za 29/9:
WEC B2-Ollandia B1   0-15
ELI C2- Ollandia C1   1-3
Ollandia D1- BG’38/Jumbo D7   2-0
DVG E2G-Ollandia E1   3-6
Ollandia E2-rkvv Keldonk E1G   3-5
Ollandia F1-Schijndel/Vitam F5   10-0
Mariahout F2G-Ollandia F2   3-5

Programma jeugd zat 6/10:
Ollandia B1-RKPVV B1  a14.30 u
Ollandia C1G-Gemert C4   a13.30 u
Gemert D5-Ollandia D1 uitgesteld 
naar 13/10
Ollandia E1-MULO E3   a9.30 u
VOW E3-Ollandia E2G  v:8.30 u
BG’38/Jumbo F6-Ollandia F1  v:9.15 u
Ollandia F2G-Venhorst F3   a10.30 u

Programma senioren zo 7/10:
RKVV Keldonk 1-Ollandia 1 a 14.30 u
Ollandia 2-Deurne 5  a 11.00 u
Boskant 3-Ollandia 3   a12.00 u
WEC 7-Ollandia 4  a10.00 u
Ollandia VR1-Avanti’31 VR1  a10.00 u

VV Boskant

Uitslagen senioren zo 30/9
Boskant 1-Vorstenbossche Boys 1  3-1
SV Venray 3-Boskant 2  4-1
ELI 3-Boskant 3  6-2
Boskant 4-Avanti 4  15-0
Boskant 5-Avanti 7  3-5
Boskant 6-Boekel Sport 6  1-3
EVVC 7-Boskant 7  0-2
Erp VR2-Boskant VR1  2-0

Uitslagen jeugd za 29/9
Boskant A1–Gemert A3  11-2
Boekel Sport B2–Boskant B1  9-3
SCMH C1–Boskant C1  7-4
Boskant D1–Schijndel D4  4-1
Boskant E1–Schijndel E4  6-1
Sparta’25 E5–Boskant E2  2-10
Boskant F1–MVC F1  1-9
Boskant MiniF–ODC MiniF  4-11  

Programma senioren zo 7/10 
Stiphout Vooruit 1 - Boskant 1 14.30u
Boskant 2 - Gemert 4 11.30u
Boskant 3 - Ollandia 3 12.00u
Sparta’25 8 - Boskant 4  10.00u
Rhode 7 - Boskant 5 10.00u
Erp 8 - Boskant 6 10.00u
Boskant 7 - Cito 6 09.30u
Boskant DA1 - WEC DA1 10.00u

Programma jeugd za 6/10
Blauwgeel A4 - Boskant A1  14.30u
Boskant B1 - Sparta’25 B2 14.30u
Boskant C1 - Eli C2 13.00u
Mulo D3 - Boskant D1 11.15u
Rhode E3 - Boskant E1 09.00u
Boskant E2 - ELI E2 09.30u
Erp F3 - Boskant F1 10.30u
Boskant Mini F - DVG Mini F 10.30u

VV Nijnsel

Uitslagen senioren zo 30/9:
Nijnsel 1 - NLC’03 1 1-3
Nijnsel 2 - ELI 2 6-0
Dijkse Boys 2 - Nijnsel 3 1-6
Nijnsel 4 - Gemert 7 4-3

Nijnsel 5 - Rhode 5 0-7
Nijnsel 6 - BG’38/JUMBO 14 0-4
VOW VR1 - Nijnsel VR1 2-1
Boekel Sport VR2 - Nijnsel VR2 2-1
Boekel Sport VR1 - Nijnsel VR3 7-0
Uitslag za 29/9: 
Mifano veteranen - Nijnsel veteranen    2-5
 
Uitslagen jeugd za 29/10
Nijnsel A1 - Lierop A1 8-5
Lierop B1 - Nijnsel B1 3-3
Venhorst C1 - Nijnsel C1G 1-1
Nijnsel C2 - Mariahout C2G 3-2
Nijnsel D1 - Rhode D3G 2-7
BG’38/JUMBO E6 - Nijnsel E1 2-3
Nijnsel E2 - DBS E11 6-3
Nijnsel F1 - S.V. Brandevoort F5 1-4
Mifano Vets - Nijnsel Vets 2-5

Programma senioren zo 7/10
FC de Rakt 1 - Nijnsel 1  14:30u
HVCH 3 - Nijnsel 2 13:00u 
Rhode 4 - Nijnsel 4 10:00u 
Avanti’31 4 - Nijnsel 5 12:00u
Avanti’31 7 - Nijnsel 6 12:00u
Nijnsel VR1 - Schijndel/VITAM VR1    
uitgesteld
Nijnsel VR2 - Margriet VR1 10:00u
Nijnsel VR3 - RKVV Keldonk VR1 10:00u
Programma za 6/10:
Nijnsel veteranen - 
Oranje Zwart veteranen      16.30 uur

Programma jeugd za 6/10:
ASV’33 A1 - Nijnsel A1  15:00u
Nijnsel B1 - Mariahout B1  14:30u
Nijnsel C1G - Gemert C3  13:00u
DVG C2 - Nijnsel C2  13:00u
Nijnsel E1 - RKPVV E2  10:00u
Nijnsel E2 - Boekel Sport E5G  10:00u
WEC F2 - Nijnsel F1  10:30u

Club info:

www.vvboskant.nl
www.vvnijnsel.nl
www.ollandia.nl
www.rhode.nl

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

Odisco

Uitslagen Maandag 24/9
Odisco C1-Boskant C1 0 – 5
Woensdag 26/9
Flamingo’s (M)4-Odisco 2 5 - 12
Zaterdag 29/9
Odisco A1-NDZW A1 9 - 7
Altior C2-Odisco C1 6 - 0
Avanti (S) E1-Odisco E1 0 - 0
Zondag 30/9
Odisco 1- Alico 1 9 - 7  

Programma Woensdag 3/10
Odisco 2-Corridor 6 20:00 u
Zaterdag 6/10
Odisco E1-Spoordonkse Girls E1 09:30 u
Zondag 7/10
Dos A 1-Odisco 1  10:30 u
Woensdag 10/10
Avanti (S) 5-Odisco 2               20:00 u

Concordia

Uitslagen 
Concordia 4-Altior 6  6-10
DSV A1-Concordia A1  12-7
DSV B2-Concordia B2  3-3
Concordia C1-Flamingo’s C2  5-3
Concordia D1-NDZW D1  4-1
Emos F2-Concordia F1  0-2

Programma woensdag 3/10 
Altior D2-Concordia D1  v. 18.00u
Flamingo’s 4-Concordia 4  a. 20.00u
Programma donderdag 4/10
Emos D2-Concordia D1  v. 17.30u
Programma zaterdag 6/10
Concordia A1-Spes A1  a. 14.30u
Concordia B2-Springfield B1  a. 13.00u
BMC C2-Concordia C1  v. 09.30u.
BMC E1-Concordia E1  v. 10.00u
Corridor E1-Concordia E2  v. 09.15u

Korloo F2-Concordia F1  v. 08.15u
Programma zondag 7/10
Concordia/Boskant 1-Bladella 1  a. 13.00u
Concordia/Bosk. 2-De Wilma’s 2  a. 10.30u

KV Nijnsel

Uitslagen:
ZSV 1-Nijnsel 1  7-6
Corridor 6-Nijnsel 2  10-3
Nijnsel 3-Celeritas (S) 4  12-1
Avanti (S) B2-Nijnsel B2  7-2
OVC ’63 B1-Nijnsel B3  2-2
Nijnsel D1-Corridor D1 8-1
SCMH E1-Nijnsel E1  6-3
strafworpen 1-

Programma woe 3/10:
Nijnsel 2-Alico 2 a. 19.15u
Programma za 6/10:
Nijnsel B1-Spoordonkse Girls B1 a. 13.45u 
Nijnsel B2-DSV B2 a. 12.15u
Nijnsel B3-Emos B2 a. 11.00u
Nijnsel E1-Emos E3 a. 09.00u 
Programma zo 7/10 
Nijnsel 1 – Gazelle 1  a.9.45u 

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

Uitslag 26/9:
1: Riek en Jan v.d.Vleuten 61.46%. 
2: Mien v.Schijndel -Ad v.Hommel 
59.38%. 3: Gerry en Toon v.Erp 
58.85%

B.C. “d’n einder ‘05”

Uitslag: 26/9
A lijn. 1. Mari en Nellie v.d.Vleuten 
59.27 % 2. Harrie en Marianne Tim-
mermans 58.33 %. 3. Mia Poels-Ria 
v. Zon 53.44% 4. Piet Huijberts- Coen 
Meuwissen 51.56 % . B Lijn : 1. Bert 
en Joke v.d.Laak 57.29 % 2. Thea Hui-
berts- Ger Vervoort 54.58 % 3. Bert 
Foolen- Hilde v.d.Kaden 50.63 % 4. 
Jos en Marlies Teulinges 50.22 %  zie 
ook : www.deneinder.nl

BC Rooij 750

Uitslag 26/9 
A-lijn: 1 Theo & Robert Janssen 63,89; 
2 Jan Machielsen & Henk Schakenraad 
63,54; 3 Jan Engbers & Jaap Laman 
Trip 57,29; B-lijn: 1 Maria Broeke & Lin 
de la Parra 63,33; 2 Riet & Theo van 
Heijningen 52,92; 3 Lia van Ham & 
Leny Kremers 52,50; 4 Jannie van Box-
tel & Bets Versantvoort 51,67 C-lijn: 
1 Nelleke Kappen & Jeanne Swinkels 
61,81; 2 Tineke Klomp & Lenie Tijsma 
56,67; 3 Mieke Ketelaars & Lenie v.d. 
Wall en Jo & Harrie Kremers 53,33

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 27/9
A-lijn: 1.  Marietje v Aarle & Jo Ver-
hoeven 58.68; 2. Harrie & Jan v Erp 
56.25; 3. Riet & Cees v Hout  54.16; 
4. Mieke & Frans vd Ven 53.81.
B-lijn: 1.Ann vd Laar & Betsie vd Meu-
lengraaf 64.06; 2. Hilde vd Kaden & 
Dinie Vos 60.41; 3. Annie Kastelijn & 
Addie Rijkers 56.77; 4. Guus Plevier & 
Fried vd Laar 54.68.

ZBC’01  

Competitie 25/9
A-lijn: 1.Hilly v. Bosbeek & Ria Swin-
kels 59,72 %  2. Toon & Marietje v. 
Schaijk 59,38 %  3.Cees v. Hout & 
Jo Verhoeven  58,68 %  4. Harry & 
Marietje v.d. Wijgert 57,99 %  B-lijn:  
1. Harry & Rina v. Berlo 63,89 % 2. 
Cor & Nellie v.d. Berg 58,68 %  3.Riet 
v. Hout & Corry Kastelijn 57,29 % 
4.Tonny Rijkers & Mien Vermeulen 
56,60 %  

Vrijdagmiddag Club 

Competitie 28/9
A-lijn:  1. Cees & Riet v. Hout  60,63 
% 2. Bert & Dinie Kanters  54,58 % 
3.Mari v.d. Steen & Wim v. Lieshout 
54,17 % 4. Toon v. Creij & Wim v. Os  
51,67 %   B-lijn:  1. Harrie & Rina v. 
Berlo 60,63 %  2. Mies & Jo v.d. Burgt  
57,50 %  3. Cor & Marietje Mollen  
56,77 %  4.Chris & Christien v.Helvoirt  
53,13 % 

Uitslag BC ’t Koffertje 

Uitslag  van 1 oktober en de eind-
stand van de cyclus
A-lijn: 1 Wilma van den Biggelaar & 
Jan Janssen 64,65; 2 Lieke Pieters & 
Jos van Rijbroek 62,85; 3 Willem Pie-
ters & Harrie van Rijbroek 53,82; 4 Jan 
Machielsen & Rien Voets 53,47
 B-lijn: 1 Jan Engbers & Ria Prinsen 
58,06; 2 Ad van Helvoort & Jan van 
Lanen 55,90; 3 Jan Derks van de Ven 
& Harry van Genugten 55,21;  4 Jos 
van Acht & Ben van der Steen 54,86  
C-lijn: 1 Christ Verhoeven & Jan Ver-
bunt 68,13; 2 Rietje Donker & Nelly 
van Zon 63,02; 3 Hanny Regeer & Jo 
Scheepens 53,13; 4 Agnes & Gerard 
Obbema en Corrie Dortmans & An 
van der Vleuten 49,38 De eindstand: 
A-lijn: 1 Nicole van de Berg & Theo van 
Geffen 56,24; 2 Cees Laas & Sjef van 
Rooij 54,32; 3 Lieke Pieters & Jos van 
Rijbroek 53,42; 4 Jan van Rooij & Piet 
Voss 53,04 B-lijn: 1 Ad van Helvoort 
& Jan van Lanen 57,22; 2 Jan van der 
Velden & Riet Verstappen 55,32; 3 
Joke Schröder & Nelly Steenbakkers 
53,38; 4 Tonny van Acht & Mien van 
Rooij 53,36 C-lijn: 1 Christ Verhoeven 
& Jan Verbunt 61,93; 2 Rietje Donker 
& Nelly van Zon 58,29; 3 Nelly Derks 
van de Ven & Jo Renders 54,72; 4 Rina 
van der Hurk & Cisca Scheepens 52,94

beugelen

 “De Lustige Spelers”  
 
Uitslagen: 24 – 30 september  
1A Olland 1- Ospel 2 1-4
2 Olland 3 - Olland 2 3-2
2 Olland 4 - Heeze 1 2-3
3 Olland 5 - Schijndel 2 2-3
 
Competitie-programma: 3 - 11 okt 
aanvang wedstrijden: 20.00 uur 
 
1A Kronenberg 2 - Olland 1 za 06-10
2 Heeze 1 - Olland 2  do 11-10
2 Schijndel 1 - Olland 3 do 04-10
2 Olland 4 - Schijndel 1 ma 08-10
3 Olland 5 - Liempde 2 wo 03-10

hardlopen

Maasrun, Lanaken (B), 30 september
Mannen35 
8 Thijs  Thielemans 10.000 m  
39.33 
 
Maasheggenloop Boxmeer, 
30 september  
Mannen50  
49 Ge de Louw 10.000 m 
1.01.29 

 

 

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst
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Hockey
Programma Junioren 6/10
 
Oedenrode JF2 mix - Best JF3 mix 9:00
Oedenrode M8E2- Eindhoven M8E3 9:00
Oedenrode M8E3- Geldrop M8E6 9:00
Oedenrode MF3- Cranendonck MF2 9:00
Oedenrode ME2 - Best ME5 10:00
Oedenrode MD4 - Eindhoven MD5 10:30
Oedenrode MC2 - Nuenen MC1 11:30
Oedenrode MB2 - Eersel MB1 12:00
Oedenrode MC1 - Dommel MC1 13:00
Oedenr. MA2 - Oranje Zwart MA6 13:30
Oedenrode MA1 - Best MA1 14:30
Oedenrode JA1 - Eersel JA1 15:00
Mierlo JF1 - Oedenrode JF1 9:00
Nuenen MF2 - Oedenrode MF1 9:00
Mierlo MF2 - Oedenrode MF2 9:00
Mierlo JE2 - Oedenrode JE2 10:00
Helmond M8E2 - Oedenrode M8E1 10:00
EMHC ME1 - Oedenrode ME1 10:15
Geel-Zwart MD2 - Oedenrode MD1 11:15
Best JD2 - Oedenrode JD2 11:30
Venray JC1 - Oedenrode JC1 14:30
Oss JB4 - Oedenrode JB1 15:00
Oss MC7 - Oedenrode MC3 15:00
Uden MD2 - Oedenrode MD3 15:00
Hopbel MB1 - Oedenrode MB1 16:15

Programma Senioren 7/10
 
Oedenrode D3- Bommelerw. D2 11:00
Oedenrode HB - MOP HC 11:00
Oedenrode D5 - Blerick D2 12:30

Oedenrode H2 - Den Bosch H12 12:30
Oedenrode D4 - Bommelerw. D3 14:00
Oedenrode D6 - Hopbel D5 14:00
Boxmeer HA - Oedenrode HA 10:45
HCAS D1  - Oedenrode D1 12:45
Shot D2 - Oedenrode D2 12:45
Venlo H5 - Oedenrode H3 14:30
Nuenen H1 - Oedenrode H1 14:45

Uitslagen Junioren 29/9
  
Oedenrode JB1 - Geel-Zwart JB3 4-2
Oedenrode JC1 - Boxmeer JC1 3-8
Oedenrode JD2 - Gemert JD1 0-6
Oedenrode MB1 - Oss MB2 2-1
Oedenrode MC3 - Uden MC4 1-6
Oedenrode MD1 - Berlicum MD3 20-1
Oedenrode MD3 - HDL MD1  2-5
HOD JA2 - Oedenrode JA1 0-12
Eindhoven JD2 - Oedenrode JD1 0-3

Basko MA1 - Oedenrode MA1 2-1
Bakel MA1 - Oedenrode MA2 3-0
Oranje Z. MB5 - Oedenrode MB2 5-1
Bommelerw. MC1 - Oedenrode MC1 3-1
Civicum MC2 - Oedenrode MC2 3-4
Uden MD3 - Oedenrode MD4 7-0 
 
Uitslagen Senioren 30/9
  
Oedenrode D1 - Blerick D1 7-0
Oedenrode D2 - MEP D3 3-2
Oedenrode H1 - Heeze H1 1-2
Oedenrode H3 - Blerick H2 2-1
Oedenrode HB - Den Bosch HG 2-3
Heesch D1 - Oedenrode D3 1-4
Liempde D3 - Oedenrode D4 1-3
Heeze D3 - Oedenrode D5 3-2
Rosmalen D4 - Oedenrode D6 4-0
Hopbel H4 - Oedenrode H2 2-1

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

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

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs

Hockey dames 1 fel van start

hockey

Afgelopen zondag stond de thuis-
wedstrijd tegen Blerick op het pro-
gramma. De Rooise Dames gingen, 
na een nederlaag uit vorige week, 
fel van start en waren gebrand om 
te winnen. Nadat enkele aanval-
len waren gestrand was het Elles 
Kraaijvanger die de 1-0 maakte. De 
dames van Blerick kwamen daarna 
terug in de wedstrijd, maar lieten 
enkele counters en doelpogingen 
onbenut. De Rooise dames waren 
dichtbij een tweede doelpunt, waar-
voor uiteindelijk Hilde Sijbers via 
een schot uit de strafcorner zorgde. 

Na rust was er overwicht van Rooi 
Dames 1 en kon Blerick het spel 

niet meer maken. Na de rustpauze 
volgde al snel de 3-0 uit een straf-
corner, waaruit Iris van de Loo mid-
dels een tip-in kon scoren. Uit een 
volgende strafcorner sloeg Hilde Sij-
bers opnieuw raak. Rooi drukte door 
en dwong vele kansen af, waarbij 
tweemaal de paal werd geraakt. 
Uiteindelijk zorgden Eefje Janus, Iris 
van de Loo en Hilde Sijbers voor de 
eindstand van 7-0. Na de misstap 
van vorige week konden de Rooise 
Dames dit keer terugkijken op een 
prima wedstrijd met mooi combi-
natiespel, waarbij het publiek volop 
kon genieten in de najaarszon. Vol-
gende week staat de uitwedstrijd te-
gen HCAS op het programma.   

Heren MHC laten punten liggen 
tegen Heeze
Afgelopen zondag speelden de 
heren van MHC thuis tegen Hee-
ze. In de voorbereiding werd nog 
gewonnen van deze ploeg, maar 
het feit dat zij in drie wedstrijden 
al zeven punten hadden behaald 
zorgde er toch voor dat dit team 
niet onderschat moest worden.

Rooi startte goed aan het duel en 
wist Heeze in de beginfase onder 
druk te zetten. Een counter zorgde 
er echter voor dat een 0-1 score op 
het bord verscheen. Vlak voor rust 

wist Heeze uit een strafcorner zelfs 
de 0-2 te maken.
In de tweede helft voerde Rooi de 
druk op de verdediging van Hee-
ze vol op. Na een kwartier resul-
teerde dit in de aansluitingstreffer, 
gescoord door Willem van der He-
ijden. Een slotoffensief mocht, on-
danks meerdere kansen, niet meer 
baten. De punten gingen mee naar 
Heeze, dat met deze uitslag verder 
uitloopt op Rooi. Aanstaande zon-
dag spelen de heren de belangrijke 
uitwedstrijd tegen Nuenen.

Koopjeshoek
• Schoenen, sportartikelen, kleding, tuinmeubelen

en nog veel meer

korting!
T
O
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DE NR.1 IN KAMPEREN, TUIN EN SPORT

Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE ONLINE WINKEL OP
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Regenlaarzen
• Diverse modellen

Grisport Torino Mid
• Wandelschoenen 

met een goede 
demping

• Zeer goede 
pasvorm en een 
slijtvaste zool

299,- 9,99

49,95

VANAF 17,95

69,95
VANAF

ACTIE:
waxen en slijpen
• Geldig t/m 31 oktober 2012

10,-
Hometrainers
• Diverse modellen ENORME COLLECTIE

WINTERMODE

Odisco wint streekderby van Alico 1 uit Schijndel.
Afgelopen zondag stond de wed-
strijd tegen Alico 1 uit Schijndel 
op het programma. Odisco wilde 
iets rechtzetten, na de bescha-
mende vertoning van vorige week. 
Odisco begon fel aan de wedstrijd 
en creëerde al snel enkele goede 
kansen. Helaas liet de afmaak te 
wensen over. Zo kon Alico na 10 
minuten toch 0-1 maken, maar 
Michelle van Heereveld kon via 
een vrije bal snel antwoorden. 

Pas na 17 minuten kon Odisco 2-1 
maken via Myrthe van Heereveld, 

hier waren al wat goed kansen aan 
vooraf gegaan. Alico kwam toch 
weer op 2-2. Via 2 mooie goals 
van Marlon van Heeswijk werd 
toch 4-2 voorsprong meegeno-
men naar de rust.
Na rust werd Alico feller en fysie-
ker. Hier moest Odisco even aan 
wennen en kreeg dan ook snel een 
doelpunt tegen 4-3. Maar via Dena 
Essens en 2x Marlon van Heeswijk 
liep Odisco makkelijk uit naar 7-3. 
Hierna werd Odisco wat slordiger 
en liet het tempo wat inzakken. Zo 
kon Alico weer op 7-5 komen. Via 

Marlon van Heeswijk werd het snel 
weer 8-5, maar ook Alico scoorde 
snel 8-6. Via Dena Essens werd het 
8 minuten voor tijd 9-6. Vanaf dat 
moment speelde Odisco de wed-
strijd goed uit met lange aanvallen 
en veel balbezit. Eindstand 9-7.
Odisco pakte een goede en te-
rechte overwinning. Uitblinker: 
Anouk de Jong. Ze scoorde niet, 
maar speelde tactisch een uitste-
kende wedstrijd. Volgende week 
mag Odisco naar DOS 1 in Asten. 
Ook daar kan weer een goed re-
sultaat behaald worden.

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws

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
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Sint Oedenrode

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooirooi.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooirooi.nl

Evenementen

6 juli - 4 oktober 
Expositie Maaike Goudriaan 
Kruidentuin Paulusgasthuisjes 

4 augustus - 10 oktober 
Tentoonstelling 

Mandala’s Annie Verstegen
Bibliotheek 

8 september - 8 november 
Expositie 

‘Kunst Dichterbij bekeken’
Zaken- en bestuurscentrum 

3 oktober 
KBO Nijnsel 50 jaar

Nijnsel 

3 oktober 
Modeshow 

SWITCH Fashion & Lifestyle 
Switch Fashion & Lifestyle 

3 oktober 
Bingoavond

Wijkvereniging Eerschot 

4 oktober 
Kaartavond Buurtver. Boskant

De Vriendschap 

4 oktober 
Wereld Dierendag

Kinderboerderij Kienehoeve 

5 oktober 
Klompenbeurs

Zalencentrum De Beurs 

5 oktober 
Hotel Witlox

Locatie: Mariendael 

6 oktober 
The Wieners

Café Oud Rooij 

6 oktober 
Herfstactiviteit JNW “de Populier “ 

Neul en het Cathalijnepad 

6 oktober 
Dansavond
Odendael 

6 oktober 
Oosterse avond 

Ojc De Werf 

7 oktober 
Paddenstoelenexcursie 

Geelders, Olland 

7 oktober 
Sporthal de Streepen

Laan van Henkenshage 5 

7 oktober 
Concert Roois Gemengd Koor 

Mariendael 

9 oktober 
KBO film: The African Queen

10 oktober 
K.B.O. Boskant op stap

11 - 12 oktober 
Kledinginzamelingactie

Basisschool Nijnsel 

12 oktober 
Zumba Night!

De Vriendschap 

12 oktober 
DJ Alvaro

Café Oud Rooij 

13 oktober 
Deep White

Café Oud Rooij 

13 oktober 
Show ‘Tis aalt wa’

De Vriendschap 

13 oktober 2012
Disco

The Joy 

13 oktober 
2e Rooise Bock ( Bier ) Festival 

Camping de Kienehoef
 

17 oktober 
Roois Biergilde
cafe Van Ouds 

18 oktober 
Onderonsje: Dansen en muziek

Damiaancentrum 

18 oktober 
Film “Hasta la vista” 

van Geoffrey Enthoven 
Mariendael 

19 oktober 
DJ LaFuente

Café Oud Rooij 

19 - 22 oktober 
Boskant kermis

Boskant 

19 oktober 
Vrije dansavond
De Vriendschap 

20 oktober 
Boskant Kermis!

21 oktober 
Boskant Kermis
De Vriendschap 

21 oktober 
Gesprek te Pas: verantwoordelijkheid

Damiaancentrum 

21 oktober 
Olat wandelingsportvereniging

Sterksel 

21 oktober 
Speelgoed- en kledingmarkt 

Meerschot 

21 oktober 
Adri Frigge en Ruud Bouman

Knoptoren 

22 oktober 
Feestband You & Me

De Vriendschap 

24 oktober 
Seniorendag 

Odendael 

26 oktober 
Show ‘Tis aalt wa’

De Vriendschap 

27 oktober 
CD presentatie Berry Daamen

Café Oud Rooij 

28 oktober 
Wintertijd

28 oktober 
2e wedstrijd Trimcompetitie

Park Kienehoef 

28 oktober 
Paranormale Beurs

Meerschot 

8 september - 8 november 
Expositie ‘Kunst Dichterbij bekeken’

Zaken- en bestuurscentrum 

1 november 
Kaartavond Buurtver. Boskant

De Vriendschap 

2 november 
Groep 8 party

The Joy 

2 - 4 november
Kind-ouder tennis toernooi 

Tennisvereniging de Kienehoef 

2 november 
Mathilde Santing

Mariendael 

3 november 
Dansavond
Odendael 

3 november 
Mosselavond Lionsclub 

de Beckart 

4 november
Pompoenen maken

Leef & Vind 

4 november 
2e jubileum Marathon van Rooi 

accommodatie Zwembadweg 

9 november 
Vrije dansavond
De Vriendschap 

10 november 
11-11 bal
The Joy 

10 november 
Show ‘Tis aalt wa’

De Vriendschap 

10 november 
Elf-elf bal 
De Beurs 

10 november 
Rooyse vogelvreugd 

Zwembadweg 62 te Sint-Oedenrode

10 november 
Van der Aa’s & Zekhuis 

Mariendael 

11 november 
Sint Maarten

 
11 november 

Sinterklaasintocht
Centrum Sint-Oedenrode 

12 november 
Lezing Kees Bottema

d’n einder 

13 november 
KBO film: 

The bridges of Madison County
Odendael 

15 november 
Onderonsje: 

film kijken en napraten
Damiaancentrum 

16 november 
Vrije dansavond
De Vriendschap 

17 november 




