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

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 

8X VACUSTEP®

normaal € 80,– Nu € 49,–
Alleen te gebruiken in juli en augustus 2012

ZOMERAANBIEDING

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

Kilo’s en/of cellulite kwijt?

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

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 

8X VACUSTEP®

normaal € 80,– Nu € 49,–
Alleen te gebruiken in juli en augustus 2012

ZOMERAANBIEDING

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

10 jaar Body Result
daarom in de maand april (i.p.v. 200,-) 

€150,00 voor 
20 x Vacustep

(niet geldig in combinatie met andere aanbieidingen)

Bel of maak een vrijblijvende afspraak voor meer informatie.

Centimeters en/of cellulite kwijt? 

10 jaar Body Result Best 
en bijna 2 jaar Body Result Sint Oedenrode

daarom in de maand september (i.p.v. 200,-)

(Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen)

Boeken:
-Esther Verhoef
 

Films:
The Green Mile
 

Sport:
Tennis

Drinks:
Wijn/Radler

 
Website:
Natuurlijk www.drogisterijdevlinder.nl

Pupa Milano Actie
Oogschaduw 1st. €12,50 2st. €20,00
Lipgloss 1st. €12,50 2st. €20,00
Blush 1 st. €15,00 2st. €25,00

Stagiaire behandelingen
Ontspanningsmassage 25 min €15,00
Hotstone massage 25 min €17,50
Gellak OPI €12,50
Manicure €15,00
Manicure incl. lakken met gratis nagellak €17,50

Deze behandelingen kunnen 
alleen geboekt worden
op dinsdag, donderdag en vrijdag

Graag tot ziens bij
Schoonheidssalon Eindeloos

Borchmolendijk 12a, 5492AK Sint Oedenrode
Tel: 0413-474234

info@schoonheidssaloneindeloos.nl
www.schoonheidssaloneindeloos.nl

MOGELIJKE REDENEN OM EEN 
ADVIES TE VRAGEN ZIJN:
- Diabetes Mellitus type 1 en 2
-  Overgewicht (zowel bij kinderen als bij 

volwassenen)
- Ondergewicht
- Verhoogd cholesterolgehalte
- Verhoogde bloeddruk
- Maag-, lever- en/of darmproblemen
- Longziekten
- Oncologie
-  Voeding bij herstel na ziekte of operatie
Per 2013 wordt de behandeling door een 
diëtist vergoed vanuit de basisverzekering 
voor 3 uur per kalenderjaar.

Marijke Mohr, diëtist
Laan ten Bogaerde 15 
(1ste verdieping)
5491 GC Sint-Oedenrode
0413-724600 / 06-53199798
contact@mohrdietetiek.nl
www.mohrdietetiek.nl

Dit unieke dieet is geheel nieuw in Nederland.
Dit dieet kunt u op verschillende manieren toepassen:
1.  Snel vele kilo’s kwijtraken
2.  Als ondersteuning bij een dieet om sneller af te vallen
3.  Een gemakkelijke manier om op gewicht te blijven nadat u uw 
     streefgewicht heeft bereikt

Wat is het verschil ten opzichte van de reeds 
bestaande proteïne diëten?
•  Geen aspartaam en sucralose maar gezoet met de natuurlijke stof 

Stevia. 
•  Geen synthetische kleurstoffen, smaakstoffen of aroma’s.
•  De meest zuivere proteïne en hierdoor de hoogste biologische 

opneembaarheid. 
•  Meer eiwitten per maaltijd tussen 20 en de 22 gram dus een beter 

verzadigd gevoel.
•  Vrij van genetische gemanipuleerde ingrediënten.
•  Alle benodigde vitamines zijn toe-

gevoegd in de producten, dus u hoeft 
geen extra vitamines te gebruiken

• Lekkere smaak (geen bijsmaak)

Hiermee kunnen we een duidelijk
onderscheid maken met alle 
andere producten die op de markt te 
verkrijgen zijn. Voor meer informatie, 
kijk op de website www.bodyresult.nl 
of bel naar een van onze vestigingen 
St.Oedenrode: 0413 – 87 00 48 
of Best: 0499 – 37 97 87

•  Alle benodigde vitamines zijn toe-
gevoegd in de producten, dus u hoeft 

voor  &  na

NIEUW!!   Biologisch eiwit dieet

FEET Care
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Judith van Laarhoven  
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ook voor:
• produktverkoop
• manicure

• harsen
• bruids make-up

ezinnen met twee dochters zijn het gelukkigst
Je zou zeggen dat het niet uitmaakt of je 
twee zoons, drie zoons, twee dochters of 
één dochter hebt. Dat is een misvatting. 
Het maakt wel degelijk uit. Het blijkt dat 
gezinnen met twee dochters het meest 
harmonieus zijn en daarom het geluk-
kigst. 

Dit blijkt uit onderzoek van Bounty.com. 
De website deed onderzoek naar het leven 
van 2116 families met verschillende ge-
zinssamenstellingen. Van alle verschillende 
variaties zouden twee dochters de meeste 
rust in huis brengen, omdat zij 'niet snel 
zullen vechten, lief spelen, en normaal ge-
sproken een plezier zijn om om je heen te 
hebben', stelt de website.

Opvallend is dan ook dat vier (of meer) 
dochters voor veel meer problemen zor-
gen. Uit het onderzoek blijkt dat gezinnen 

met deze samenstelling het minst gelukkig 
zijn. Een op de drie ouders gaf zelfs aan 
dat zij het moeilijk vinden om de dag door 
te komen. Misschien komt dat wel door-
dat zij met minstens vier ruzies per dag te 
maken krijgen.
De ouders moesten verschillende cate-
gorieën als 'gemakkelijk voor te zorgen', 
'verdraagzaamheid' en 'hulpvaardigheid in 
het huishouden' waarderen van hoog naar 
laag. Zo werd bepaald hoe de kinderen 
zich binnen het gezin gedragen.
Maar niet alleen vier dochters zijn moeilijk 
in het gareel te houden. Ook de combi-
naties van twee jongens en twee meisjes, 
drie dochters en één zoon, en drie jongens 
en één meisje zijn niet favoriet bij ouders. 
Desondanks zou twee op de drie ouders 
exact dezelfde combinatie krijgen als het 
over konden doen.

We proberen na de vakantie de opvoedkundige 
touwtjes weer wat strakker aan te trekken. Op 
tijd naar bed, geen televisie kijken in de ochtend 
en de game-tijd wordt aanzienlijk ingekort. 

Rust, reinheid en regelmaat zeg maar. Die re-
gelmaat is er al weer vrij snel. Gelukkig vinden 
onze kids het niet erg om weer naar school te 
gaan of weer lekker te gaan sporten. De oudste 
twee vliegen om acht uur de deur uit zodat ze 
nog een potje kunnen pingpongen of voetbal-
len op het schoolplein. Waar wij als gezin wat 
meer moeite mee hebben is de rust en reinheid. 
Lees dat laatste woord vooral niet te letterlijk 
maar meer in de zin van ‘organisatie’. Vooral in 
de eerste schoolweken wordt er regelmatig een 
gymtas vergeten. Ik zucht dan een keer, stop die 
tas in m’n � etsmand en gooi het op het school-
plein in de armen van m’n kind, natuurlijk bege-
leidt door dé blik van ‘volgende keer niet meer 
doen hè!’. Volgens mijn man werkt het zo dus 
niet. Hij vindt dat ik onze prinsjes te veel verwen. 
‘Gewoon laten vergeten en laat ze maar langs 
de kant zitten. Daar leren ze veel meer van.’ Een 

ander zeer herkenbaar voorbeeld, tenminste dat 
hoop ik, is dat er nooit iets op de plek wordt te-
ruggelegd waar het hoort. Ik neem als voorbeeld 
sportspullen. Meer dan eens vind ik een tennis-
racket achter of onder de bank en de hockey-
stick ergens in het struikgewas. Sportschoenen 
staan overal behalve op de plek waar ze horen 
te staan. En wie krijgt er de schuld als ze iets niet 
kunnen vinden? Juist! 

Dat gaat me dus niet meer gebeuren, heb ik 
me stellig voorgenomen. Daarom hebben we in 
goed overleg de vijf-minuten regel opgesteld. 
Iedere avond voor het naar bed gaan vijf minu-
ten opruimen. Sportspullen in de kast opbergen, 
vuile kleren in de wasmand (en graag geen frot-
jes sokken in de wasmand heren!) en de ont-
plofte huiskamer opruimen. Iedereen doet goed 
mee en het werkt als een tierelier. Het bezorgt 
mij een minder gejaagd gevoel en ik loop niet 
meer te schreeuwen ‘wanneer die puinhoop on-
derhand eens wordt opgeruimd.’ Rust, reinheid 
en regelmaat dus in huize Van den Eshof. Ik ben 
benieuwd of we het volhouden!

Column
Sassefratsen

Saskia van den Eshof

Tot ver in de jaren vijftig werd de jonge 
vrouw voor alles beschouwd als de moe-
der van haar toekomstige kinderen. De 
katholieke kerk had grote invloed op de 
rol van de vrouw, het huwelijk en het ge-
zin van Brabanders. Maar vanaf de jaren 
zestig veranderde er veel: voor vrouwen, 
mannen en het instituut huwelijk.

Een getrouwde vrouw kon zich in de jaren 
vijftig doorgaans helemaal op haar moe-
dertaak storten: zij werkte niet buitenshuis. 
Dit was voor vrouwen in een overheids-
functie zelfs wettelijk vastgelegd in een 
wet uit 1924. Deze wet bepaalde dat alle 
vrouwelijke ambtenaren - ook onderwijze-
ressen en leraressen -  op de dag van hun 

huwelijk werden ontslagen.

Eenmaal getrouwd waren de mogelijkheden van een vrouw be-
hoorlijk aan banden gelegd door de handelingsonbekwaamheid-
wet. Die bepaalde dat getrouwde vrouwen niet zelfstandig een 
overeenkomst mochten afsluiten, maar alleen met de medewer-
king van haar echtgenoot. Dit betekende dat getrouwde vrouwen 
onder andere niet zonder toestemming van hun man geld van de 
bank konden halen of een verzekering konden afsluiten.
Een vrouw diende zich volledig op haar taak in het gezin richten. 
Een carrière was vaak niet voor vrouwen weggelegd en zij werden 
hierin ook zeker niet gestimuleerd. Trouwen en kinderen krijgen 
was de norm, een carrière als huisvrouw het streven. De beide 
wetten werden in 1956 afgeschaft. Dit leidde in Brabant niet met-
een tot grote veranderingen. Want de traditionele rolverdeling van 
de vrouw in huis en de man als kostwinnaar van het gezin werd 
niet afgeschaft; de norm bleef voorlopig behouden.

De anticonceptiepil – in 1962 geïntroduceerd door een bedrijf uit 
Oss - zorgde ervoor dat vrouwen zelf konden kiezen of en wan-
neer ze zwanger wilden worden. Dit ging niet zonder slag of stoot 
door de afwijzende houding van de kerk tegen voorbehoedsmid-
delen. Maar toen bisschop Bekkers van Den Bosch in 1963 zei dat 
de omvang van een gezin door de ouders moest worden bepaald, 
en niet door de kerk, zagen veel katholieken dit als toestemming 
om de pil te gebruiken, wat dan ook op grote schaal gebeurde. 
‘Iets lekkers van Bekkers’ werd de pil in de volksmond genoemd.

Kinderen krijgen werd bovendien niet meer iets dat alleen voor 
getrouwde stellen was weggelegd. In de jaren zeventig dienden de 
BOM-vrouwen zich aan. Deze Bewust Ongehuwde Moeders wil-
den wél een kind, maar geen man. Deze keuze en andere nieuwe 
keuzes werden door een steeds groter deel van de bevolking ge-
accepteerd. Bovendien was het voor vrouwen beter mogelijk om 
een kind alleen op te voeden, omdat zij voor hun inkomen niet 
meer afhankelijk waren van een echtgenoot. Ook wanneer vrou-
wen geen werk hadden, waren zij dankzij de in 1963 ingevoerde 
Algemene Bijstandswet verzekerd van een minimuminkomen. Het 
gevolg was dat in de moderne samenleving het aantal kinderen 
per gezin daalde. Ook in Brabant, waar ontkerkelijking later in-
zette dan in de rest van Nederland, maar waar men voortaan ook 
zelf de grootte van het gezin bepaalde. 
Bron: www.levensloopbrabant.nl

et Brabantse gezin en 
de rol van de vrouw

 

 

 

 

 

 

 

   Nu voordelig 

      proberen! 

 

 

 

 

   Samengesteld uit natuurlijke  

   ingrediënten, geschikt voor 

   vegetariërs en veganisten 

 

   Voor het hele gezin en ook 

   kindervarianten verkrijgbaar. 
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GKinderopvang / gastouderopvang

Een leuke en vertrouwde plek 
voor uw kind.

Heistraat 65 5491 BB St Oedenrode
Telefoon: 06-25577780 

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

5492 BN  Sint-Oedenrode
06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

*m.u.v. basis en/of nieuwe collectie

Koopjes vanaf 
€ 5,00
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Heuvel 38a
5492 AD Sint-Oedenrode

06-22856471

DE NIEUWE 
COLLECTIE 
IS BINNEN! 

VERKRIJGBAAR 
IN DE MATEN 36-54

Tevens volop
tassen 

&
sieraden!

Eerschotsestraat 93, 5491 AB Sint-Oedenrode | 06-36189017 | www.lovingyourhome.nl

De 
favorieten van 

ellen blazen met het hele gezinB Bellen blazen is hart-
stikke leuk! Zeker nu 
het mooi weer is, dan 
kun je het lekker bui-
ten doen. Maar hoe 
maak je bellenblaas? 
Lees hieronder het re-
cept voor supersterke 
bellenblaas!

Je hebt nodig: 

1. Tien kopjes water
2.   Een kopje dreft (of 

een ander afwas-
middel, zonder 
citroen)

3.  Vier eetlepels glycerine (dit kun je kopen bij de apotheek 
of drogist en maakt je bellen supersterk)

Doe alles in een grote emmer, even goed roeren en klaar 
is je bellenblaas! Leuk aan bellenblaas is dat je alles waar 
een gat in zit, een bel door kunt blazen. Je kunt ook zelf 
met ijzerdraad een rondje maken, dat werkt ook goed! Wil 
je supergrote bellen blazen? Span dan een touwtje om bij-
voorbeeld twee stokjes, het touw is dan het rondje waar 
je de bellen doorheen kunt maken als je het door de lucht 
heen haalt.

Op 17 september aanstaande staan we wederom stil bij het heuglijke feit 

dat we 69 jaar geleden zijn bevrijd door de geallieerde troepen. De redac-

tie van DeMooiRooiKrant brengt daarom de komende weken een aantal 

verhalen over dit thema. 

17 september 1944: 

bevrijding Sint-Oedenrode 

Een bijzondere ontmoeting

Er zijn van die zeldzame momenten dat de 

geschiedenis volmaakt samenvalt met het heden 

en een gevoel van ontzag achterlaat. En een diep 

besef  van de betekenis van mensen die vóór ons 

hun stempel hebben gedrukt op de Rooise histo-

rie. Zo'n moment was de ontmoeting met Bryan 

Black en door hem met zijn oom Layton Black, 

een Amerikaanse sergeant die Sint-Oedenrode 

hee�  helpen bevrijden.

Op een doodgewone dinsdag in juli ontmoette 

ik in het dorp een Amerikaan uit Ohio die vroeg 

of ik wat van de oorlog afwist. Hij had een boek 

onder zijn arm van zijn oom, die hij altijd enorm 

bewonderd had. In � e Last First Sergeant had 

die oom een heel hoofdstuk over Sint-Oedenrode 

geschreven en omdat hij toch in de buurt was....

Zelf ben ik van na de oorlog, maar Wim van 

Rooij was toen een manneke van een jaar of acht, 

een goeie verteller en toevallig had hij wel even 

tijd voor een gesprek. En tot ieders verrassing 

vertelde het boek van Layton Black een stukje van 

de geschiedenis van de bevrijding dat hij nog niet 

wist.

Layton Black was sergeant in de C compagnie van 

het 502e regiment van de 101ste Airborne Divisie 

en een van de vele paratroepers die op 17 septem-

ber 1944 gedropt werden op de Sonse Hei. Hij 

hee�  meer dan 30 jaar gewacht om zijn herinne-

ringen aan de oorlog, waarvan de bevrijding van 

Sint-Oedenrode een belangrijk maar klein deel 

uitmaakte, op papier te zetten. En volgens zijn 

neef hee�  hij er, zoals zovelen die onbeschrijfe-

lijke dingen meegemaakt hebben, eigenlijk nooit 

over gepraat. Twee 

maanden na het 

verschijnen van zijn 

boek was hij dood.

In het hoofdstuk over 

Sint-Oedenrode speel-

de dokter Cooijmans 

een grote rol. In 2008 

ontdekte Floris Post-

mes een schuilkelder 

in de tuin van zijn huis, 

het vroegere huis van de 

dokter. Wat zou mooier 

zijn dan daar een kijkje te 

nemen? De goden van het 

toeval waren ons gunstig gezind, want Floris was 

net thuis van vakantie en wilde Bryan Black heel 

graag de schuilkelder laten zien. En de spreekka-

mer van de dokter. En het boek van de meisjes die 

er ondergedoken hadden gezeten...

De ontroering werd Bryan te machtig. Met zijn 

vriend was hij zomaar even naar Sint-Oedenrode 

gereden, om een indruk van het dorp te krijgen. 

Hij kreeg veel méér dan waarop hij gerekend had.

Het boek van zijn oom had opeens voor hem 

een nog diepere betekenis gekregen. Met de 

belo� e dat hij ons vanuit Amerika '� e Last First 

Sergeant' zou sturen, namen we afscheid. Wordt 

vervolgd, dus! 

Mia van Boxtel
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Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

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.

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

www.mooirooi.nl

SEBASTIAN 
HAARVERZORGING

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Gemeente en Welzijn de Meierij hechten veel waarde aan mening omwonenden

Verhuisplannen voor jeugdhonk van Mariëndael naar Dommeltoren

Er zijn serieuze plannen om het 
jeugdhonk van Welzijn de Mei-
erij te verhuizen van Mariëndael 
naar de Dommeltoren, het ge-
bouw aan de Odaschool waar 
ook kinderopvang gevestigd is. 
Op dit moment vindt er onder-
zoek plaats of het haalbaar is. 

De buurt wordt daarbij niet ver-
geten. 

Binnen Sint-Oedenrode staan enke-
le grote verhuizingen voor de deur, 
maar niemand weet nog wanneer. 
Er ligt een principeovereenkomst - 
voor verhuizing van de bieb naar 

Mariëndael - klaar om ondertekend 
te worden door deze partijen en de 
gemeente. In eerste instantie leek 
het vestigen van de bibliotheek en 
het jeugdhonk samen te gaan, maar 
na onderzoek blijkt dat niet het ge-
val te zijn. Volgens wethouder Hen-
driks kan de positionering en her-

indeling van de ruimtes voor geen 
van de partijen aan de wensen en 
eisen voldoen. Daarom wordt op dit 
moment gekeken naar de volgende 
optie; verhuizen van het jeugdhonk 
naar de Dommeltoren.

» lees verder op pag. 7

Aan deze zijde van Mariëndael is het jeugdhonk 
van Welzijn de Meierij op dit moment gevestigd.

Er zijn plannen om het jeugdhonk 
hier een nieuwe plek te geven

Tweede Rooise Unimogweekend 
onder de Knoptoren

Franske Bergmans en Anthony 
van Erp tekenden voor het tweede 
Rooise Unimogweekend. Afgelo-
pen zaterdag en zondag stonden 
voor deze twee jonge Rooienaren 
in het teken van de Unimog. Voor 
wie niet weet wat een Unimog is, 
dat is een kleine, maar oersterke 
vrachtwagen van de Duitse auto-
fabrikant Mercedes-Benz.

Een jaar geleden vond in Olland 
het eerste Rooise Unimog week-
end plaats. Dit jaar weken Berg-
mans en van Erp uit naar de Ooste-
lijke Randweg in Sint-Oedenrode. 
Niet omdat het in Olland niet goed 
was. Maar het tweetal vond het 
terrein aan de voet van de Knop-

toren mooier. Zeker zal ook mee 
hebben gespeeld dat Benny van 
de Meerakker, de werkgever van 
Anthony, het weiland beschikbaar 
stelde.

Beter dan een bromfiets
Franske Bergmans kocht zijn eerste 
Unimog toen hij zestien was. “Een 
Unimog is veel praktischer dan een 
bromfiets. Als je zestien bent mag 
je erin rijden”, zegt hij. “Boven-
dien zit je als het regent ook nog 
eens droog,” zo vervolgt hij. Maar 
natuurlijk heeft Mercedes de Uni-
mog niet in haar programma zitten 
om droog naar school te gaan.

» lees verder op pag. 4

Organisatoren Franske (l) en Anthony schudden elkaar de hand

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 

College en raad krijgen laag punt 
van Rooienaren

Het college van Burgemeester en 
Wethouders en de gemeenteraad 
hebben van de Rooise burger een 
opvallend laag cijfer gekregen. Dat 
blijkt uit het benchmarkonderzoek 
‘de Staat van de Gemeente’, wat 
gisterenmiddag in het gemeen-
tehuis van Sint-Oedenrode werd 
gepresenteerd. Ook de cijfers van 
Schijndel werden getoond. Bur-
gemeesters van beide gemeenten 
waren er bij aanwezig.

In april kregen 1200 Rooise bur-
gers een vragenlijst toegestuurd 

met het verzoek om deze inge-
vuld retour te sturen. Iets meer 
dan 500 personen hebben dat 
gedaan. Aangezien 345 het mini-
mum moet zijn, is dat voldoende. 
Het doel van het zogenaamde bur-
gerrollenonderzoek is om te kijken 
waar de gemeente staat ten op-
zichte van andere gemeenten en 
wat er beter kan in de toekomst. 
Er is een onderverdeling gemaakt 
in zes burgerroller; de burger als 
kiezer, klant, partner, onderdaan, 
wijkbewoner of belastingbetaler. 
De burger als ‘kiezer’ blijkt over 
het algemeen somber gestemd. 
Het college krijgt een 5 voor het 
waarmaken van beloften. Dat is 
0,7 punt minder dan het onder-
zoek van 2010 laat zien. Ook voelt 
de burger zich niet goed vertegen-
woordigd door de gemeenteraad. 
Dat blijkt uit de 4,9. In 2010 kreeg 
de raad een 5,4. Burgemeester 
Maas noemt de cijfers teleurstel-
lend, maar had ook een verklaring. 
“We zetten ons behoorlijk in om 
de burgers in bepaalde zaken te-
gemoet te komen. Dat proberen 
we door burgerparticipatie steeds 
meer door te voeren. Als je kijkt 
wat er achter de cijfers schuil gaat 
dan zijn de gebeurtenissen rondom 
het Martinushuis en het opstappen 
van het CDA uit de coalitie waar-
schijnlijk van invloed geweest. In 
die zin is er werk aan de winkel. 

» lees verder op pag. 3
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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 
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Duurzaam ondernemen
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

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

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

I: www.bestlawincasso.nl

Snel en kosteloos 
uw geldvorderingen 

incasseren.

UW INLIJSTWERK

VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL 

LIJSTENMAKERIJ
Borchmolendijk 15
Sint-Oedenrode
Tel: 0413 471431
www.bij-jet.com

www.brabantlijsten.nl

verf behang
& woondecoratie

Plaats gratis uw reactie op 
Rooise familieberichten, 

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

Als je ouder wordt
En niet meer weet waar je bent
Als je mensen ziet
Maar ze niet echt meer herkent
Als je toch blijft strijden
Om bij ons te leven
Dan hopen wij
Dat je nu de rust is gegeven

Na een liefdevol en zorgzaam leven is van ons 
heengegaan, in de leeftijd van 85 jaar

mijn vrouw, ons mam, schoonmoeder en oma

Nini de Paepe – Lansens 

∗ Bornem, België, 9 mei 1928

† Sint-Oedenrode, 27 augustus 2013

echtgenote van 

Walter de Paepe

Karina en Dick
Jasper, Lara

Stefan en Linda
Brechtje, Renske, Teun, Imke

Birgit en Adrie
Louke, Syb

Odendael 1, kamer 233
5492 CT Sint-Oedenrode

De crematiedienst heeft op maandag 2 september 
plaatsgevonden in het crematorium te Uden.

Wij willen het personeel van afdeling Boterbloem 
van Odendael en Uitvaartverzorging A. Kuis 
van harte bedanken voor alle goede zorgen.

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed
wanneer je iemand die je liefh ebt, missen moet

Langs deze weg willen wij u bedanken voor uw 
steunbetuigingen na het overlijden van ons mam en oma,

Cisca van Dongen – van de Laar

Kinderen en kleinkinderen

DANKBETUIGING

Als leven lijden wordt
is rusten goed.

Weer bij elkaar……

Na een liefdevol en zorgzaam leven 
is van ons heengegaan

Herman Mol

∗ Lüneburg (Dld), 21 februari 1945         
† Veghel, 2 september 2013

echtgenoot van

Lies Mol – van Helvoort † 

Yvonne
Ilja

Paul en Sandra

Ingrid en Marcel
Jelt
Fedde

Broer en zussen

Correspondentieadres: Koninginnelaan 105
5491 HB Sint-Oedenrode 

De crematiedienst zal worden gehouden op vrijdag 6 
september om 15.45 uur in de Lumenzaal van 
crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst voor de crematiedienst in de ontvangsthal 
van het crematorium waar vanaf 15.15 uur gelegenheid 
is om afscheid van Herman te nemen.

OVERLĲDENSBERICHTEN

B.V.T. in 
vergadering
Gezien de belangrijke punten die 
voor de maand september op de 
agenda van de voorbereidings-
commissie staan, wil de fractie 
en de steunfractie van B.V.T hier 
over uitgebreid van gedachte 
wisselen. En wel op dinsdag-
morgen 10 september aanvang 
10.00 uur in het gemeentehuis. 

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

www.rooisefamilieberichten.nl
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bij 6 anijskrollen
zakje mini speculaasjes

GRATIS

 5 t/m 17 september

worstenbroodjes

4+2
GRATIS

t/m 7 september

’t is weer
anijstijd

GRATIS

4 

  1,00

t/m 7 september

krokante-
broodjes 
naar keuze

Wij hebben er een nieuwe winkel bij

aan de Marktstraat 15 in Uden

We gaan weer anijskrollen maken.
En in Brabant horen daar natuurlijk
ook speculaasjes bij.

aardbeientaartje

7,50
t/m 7 september

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

GROENTENROL

4 STUKS

5

50

SPECIAL

Pollo Italiano

100 gram

1

60

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram filet Americain

gratis 100 gram scharrelsalade

WEEKAANBIEDING

KIPHOUTHAKKERS

4 STUKS

6

99

MAALTIJDIDEE

HAMKLUIFJE

ALLEEN OPWARMEN

MET GRATIS SAUS

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

Tel. 0413-472728

www.KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

info@kluijtmans.keurslager.nl

De komende maanden gaan we 
een verbeterprogramma opstel-
len.” Dhr. J. Cox, die het resul-
taat presenteerde, versterkte het 
vermoeden van Maas door aan te 
geven dat burgers over het alge-
meen willen dat er politiek bedre-
ven wordt, maar dat er niet teveel 

‘gedoe’ moet zijn.
Als klant geeft de burger gemid-
deld een 7,7 aan de gemeente. 
Dat is een tiende meer dan drie 
jaar geleden. De burger als wijkbe-
woner geeft Rooi op dat onderdeel 
een 7. Ook dat is een stijging van 
een tiende ten opzichte van 2010. 

Volgens Cox valt het op dat twee 
derde van de Rooienaren al der-
tig jaar of langer in de gemeente 
woont. Ook zijn de burgers trots 
op het dorp en dan met name op 
het dorpse karakter, het mooie 
centrum, de sfeer en de mooie 
groene omgeving.

Vervolg voorpagina

College en raad krijgen laag punt van Rooienaren
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KlusWijs Forum
Liempdseweg 3,
5492 SM Sint Oedenrode
Tel. 0413 - 472092
www.kluswijs.nl

Uw persoonlijkeOpeningstijden:
Ma, di, wo, do  8.00 - 18.00 uur
Vrijdag 8.00 - 20.00 uur
Zaterdag 8.00 - 17.00 uur

Uw vertrouwde bouwmarkt wordt in een nieuw jasje gestoken!
18,19 & 20 oktober feestweekend noteren alvast op uw kalender!

nu op alle
PLIEGER kranen!

nu op alle
deurkrukken!

nu op alle
verlichting!

KEUKENKRANEN, WASTAFELKRANEN, 
DOUCHE EN BADKRANEN MAAR OOK OP 

ALLE PLIEGER BADKAMER ACCESSOIRES!

50% korting 50% korting

40% korting

Uw vertrouwde bouwmarkt wordt in een nieuw jasje gestoken!Uw vertrouwde bouwmarkt wordt in een nieuw jasje gestoken!

40% korting

Vernielingen
Deze week vernamen wij allen in DeMooiRooiKrant van de vernielingen bij 
Restaurant Wollerich. Tijdens de afgelopen kermis was het dus weer raak 
in ons dorp. Ik kan me voorstellen dat alle ondernemers in Rooi met angst 
de Carnaval en de Kermis tegemoet zien. Het hele jaar door proberen zij 
om hun toko binnen en buiten goed voor mekare te hebben, en dan zijn 
er toch nog de nodige onverlaten die vinden dat ze de zaak af moeten 
breken...heel spijtig.

Wat me stoort in deze is het volgende, en wie weet draag ik wel een op-
lossing aan. De hele week zien we overdag “onze BOA” door het dorp 
fietsen en de hele week zien we hem burgers, inwoners of gasten van ons 
dorp waarschuwen en - nog erger -  verbaliseren. (Hoe komt het toch dat 
we minder toeristen naar ons dorp kunnen krijgen...?) Maar waar is “onze 
BOA”  tijdens de weekenden en in de late, of zelfs de nachtelijke uren? 
Doordeweeks de gewone man belasten met boetes en waarschuwingen 
omdat de auto misschien net iets te lang in het parkeervak staat, of omdat 
uw hond zijn behoefte doet waar het niet moet (en let wel, dat hoort niet) 
of omdat uw leverancier moet lossen bij uw bedrijf en er geen plaats is....
dus maar even daar waar het “officieel” niet mag.

Als hij dan toch is ingehuurd door onze gemeente om de gemeentelijke kas 
flink te spekken, want een andere reden is niet zo snel te bedenken, dan 
kan hij toch veel beter in een vorm van ploegendienst gaan draaien in de 
weekenden en dan vooral in de avond en nacht niets mis mee. Hij verdient 
zichzelf dan ongetwijfeld terug en de gemeente houdt er ook nog iets aan 
over. De goede man zelf.....die doet waarschijnlijk gewoon zijn werk, maar 
gemeente probeer eens verder te kijken in de gemeente dan vanachter een 
burerau. Het zal U en ons ongetwijfeld goed doen.

Lezerspodium....
Door: Ben Geerts
Koninginnelaan 79

Voor al uw bouwwerkzaamheden

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

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw

Al bijna zeventig jaar een legende
De geschiedenis van de Uni-
mog begint in 1946 in het Duitse 
Schwäbisch Gmünd. Daar ont-
wierp een zekere Albert Friedrich 
het UNIversal Motor Gerät (uni-
versele motor apparaat). Het ont-
werp is een succes, de kleine, maar 
oersterke vrachtwagen wordt 
voor veel klussen, zoals landbouw, 
wegonderhoud en legerdiensten 
ingezet. In 1951 neemt Mercedes 
Benz de productie over en nu bijna 
zeventig jaar later wordt de Uni-
mog nog steeds gemaakt.

Ondanks lage opkomst toch ge-
zellig
De opkomst van Unimogfans viel 
de twee jonge Rooienaren wat te-
gen. Zij hadden meer dan de 21 
aanmeldingen verwacht. Aan de 
sfeer deed dat lage aantal deel-
nemers echter niets af. De in het 
algemeen jonge bezitters van de 
kleine Duitse vrachtwagen hadden 
een druk programma. De eersten 

kwamen vrijdagavond al naar Sint-
Oedenrode. Daar praatten zij 's 
avonds onder het genot van een 
pilsje en wat muziek een gezel-
lig met elkaar over hun gemeen-
schappelijke hobby. Zaterdag was 

de belangrijkste dag van het week-
end. Overdag stond er een toer-
tocht door de omgeving op het 
programma. Tijdens deze rondrit 
maakten de Unimogfans kennis 
met de hondensport. Zij bezoch-
ten in Schijndel de hondensport-
vereniging, een andere hobby van 
Franske Bergmans.

Feest voor fans en sponsoren
Hoogtepunt van het weekend was 
het optreden van Wes van der 
Steen. Deze Liempdse volkszanger 
trad zaterdagavond op tijdens de 
feestavond die plaats vond in de 
tent midden op het 'Unimogter-
rein'. Op deze feestavond waren 
naast de Unimogfans ook de spon-
soren uitgenodigd. “Want”, zo 
zegt Franske, “de organisatie van 
zo'n weekend kost nogal wat geld. 
Het is dan ook maar goed dat er 
nog steeds sponsoren zijn, die een 
bijdrage willen leveren.”

Vervolg voorpagina
Tweede Rooise Unimogweekend onder de Knoptoren
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JOS MARTENS & ZN B.V.
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES

Ginderdoor 55, tussen Lieshout & Mariahout tel 0499-423131 www.josmartens.nl
OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD

Zwitserse kwaliteits spuitapparatuur
NU ook in ons assortiment.

Mooi Rooi 13 Birchmmeier wk 35 36.indd   1 8/22/2013   9:46:16 AM

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

t/m woensdag 11 september bij Intratuin Veghel

20%
korting op 1 artikel naar keuze*

*   Alleen geldig tegen inlevering van deze bon bij Intratuin Veghel.  
M.u.v. blokhutten, bestrating, zakgoed grind en zand, boeken,  
bestellingen, cadeaukaarten, horeca, levende dieren, gasflessen,  
lopende (kortings) acties en aanbiedingen. 1 kortingsbon per klant.

Het ‘hupke skrot’ is weer een stuk kleiner geworden

Koffiezetapparaten, tv’s, waterko-
kers, zitbanken, een step, kinder-
speelgoed, een oude fiets, man-
den, knuffelberen, cd’s, banken, 
matten, potten, pannen en nog 
heel veel meer. Het ‘hupke skrot’ 
aan het begin van de vlooienmarkt 
was immens. Na veel rommelen 
en verkoop op het scherpst van 
de snede slonk de berg aanzien-
lijk. De vlooienmarkt van carna-
valsvereniging ’t Skrothupke aan 
het Kofferen – afgelopen zondag 
–  was weer geslaagd.

Terwijl de ene verkoper en fervent 
lid van de club met zijn vrienden 
aan het uitrusten was van een 

ochtend vol afdingen en 
spullen inladen, ging de 
andere koopman vrolijk 
door met onderhan-
delingen. Dat was niet 
altijd nodig overigens. 
Veel mensen keken 
rustig rond en grepen 
hier en daar iets wat ze nodig had-
den. Ze betaalden er graag voor, 
want de bedragen waren – net als 
anders – niet hoog. Uiteindelijk 
was ’t Skrothupke tevreden met 
de opkomst en met de opbrengst. 
Het weer bleef de hele dag prima. 

Even voor sluitingstijd begon de 
vereniging al met het opruimen 

van de overgebleven ‘rotzooi’. 
Vroeger werd alles op een weiland 
van Piet van Kemenade gestort 
om het daarna vrolijk in brand te 
steken. Die tijden zijn vervlogen. 
Voortaan wordt alles netjes ge-
sorteerd in containers en naar Van 
Kaathoven gebracht. 
Ook ’t Skrothupke is duurzaam 
bezig.

JAAR Toen Janus Smetsers in 1963 
startte met de handel in hout en 

het zagen van bomen voor 
boeren uit Sint-Oedenrode en 

omstreken kon hij niet 
vermoeden dat zijn bedrijf ooit 

haar 50-jarig jubileum zou vieren.

Anno 2013, 3 generaties verder; 
is het ons gegund om met trots 

terug te kijken op deze prachtige 
periode van ons familiebedrijf.

JAAR

Toen Janus Smetsers in 1963 
startte met de handel in hout en het 

zagen van bomen voor boeren uit
 Sint-Oedenrode en omstreken kon hij 

niet vermoeden dat zijn bedrijf ooit haar 
50-jarig jublileum zou vieren. 

Anno 2013, 3 generaties verder, 
is het ons gegund om met trots terug te 
kijken op deze prachtige periode van 

ons familiebedrijf.

Op 7 september 2013 staan wij op 
feestelijke wijze stil bij deze mijlpaal.
Samen met familie en medewerkers

willen wij dit jubileum vieren en
stellen uw komst daarbij erg op prijs.

Graag uw komst bevestigen
voor 20 augustus 2013

E-mail: smetsers50jaar@hotmail.com

Programma:
. 14.00 - 16.00 uur:  opendag voor belangstellenden
. 17.00 - 20.00 uur:  bijeenkomst voor genodigden
. 20.30 - 01.30 uur:  feestavond voor genodigden,
                                familie en vrienden.

Met vriendelijke groet,

Ad Smetsers                                               Toon Smetsers

            

         Ollandseweg 134   5491XC   Sint-Oedenrode

Op 7 september 2013 
staan wij op feestelijke 

wijze stil bij 
deze mijlpaal.

Programma:
. 14.00 - 16.00 uur   Open dag voor belangstellenden
.   17.00 - 20.00 uur  Gelegenheid voor felicitaties

Ad Smetsers Toon Smetsers

Met vriendelijke groet,
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t.w.v.

5,99€

w.w.w v.v.v
55,99

Alleen bij Albert Heijn           Koopman
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www.meierijaccountancy.nl

Betrokken én ondernemend!

Een accountant die weet wat er speelt in uw 
bedrijf en die u op eigen initiatief op de 
hoogte houdt van actuele ontwikkelingen? 
Dat is wat u van Meierij Accountancy kunt 
verwachten!

Interesse?
Kijk dan op de website voor meer informatie. In een 
vrijblijvend gesprek vertellen we u graag meer over de 
mogelijkheden voor uw bedrijf.

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

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

In samenwerking met 

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

GRATIS INLOOP SPREEKUUR
Phillippusstraat 1b

Iedere maandag en donderdag van 17.00 – 18.00 uur

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

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

Stop tetanus bij moeders en baby’s

Kiwanis en Digitotaal zamelen 
mobieltjes en cartridges in

Heeft u nog een oud mobieltje 
thuis liggen? Is de cartridge van 
uw printer leeg? Gooi deze niet 
weg, maar lever ze in bij Digito-
taal in Sint-Oedenrode. Ze zijn 
geld waard. 
 
Lever uw gebruikte mobiele te-
lefoons en/of lege cartridges in 
t.b.v. STOP Tetanus! Voor elke 
ingeleverde, mobiele telefoon of 
cartridge, maakt Eeko® een ver-
goeding over ten behoeve van het 
Stop Tetanus project. Inzamelen is 

ook goed voor het milieu! Mobiel-
tjes en cartridges worden herge-
bruikt of op een milieuvriendelijke 
wijze en kinderarbeid vrij verwerkt 
en komen zo niet op de afvalberg 
terecht. 

De feiten
Inzamelen is niet alleen goed voor 
het milieu, maar met de opbrengst 
van de materialen steunt u ook het 
Stop Tetanus project. Het afgelopen 
jaar heeft Eeko een totaalbedrag van 
maar liefst €367.368,10 overgemaakt 
naar zestien goede doelen, waaron-
der het goede doel Stop Tetanus.
 
Kiwanis heeft in 2012 circa 
€ 2.000,- overgehouden aan car-
tridges en mobiele telefoons. Uit 
de cijfers van Eeko blijkt dat deze 
landelijke actie potentie heeft.

Vervolg voorpagina

Verhuisplannen voor jeugdhonk van Mariëndael 
naar Dommeltoren
“Mijn eerste keuze was om in Ma-
riëndael te blijven, maar nu dat 
niet mogelijk blijkt te zijn, schake-
len we over naar plan B”, onder-
bouwt Hendriks de verhuisplannen 
Het bestemmingsplan laat het toe 
om een jeugdhonk in de Dommel-
toren te vestigen. Formeel gezien 
is er weinig om bezwaar tegen te 
hebben, maar we vinden de me-
ning van de omwonenden wel 
heel belangrijk.” De buurt, voor-
namelijk bewoners van de Laan 
ten Bogaerde reageerde afgelopen 

donderdag tijdens een speciaal in-
gelaste bijeenkomst heel verschil-
lend, maar over het algemeen was 
de reactie niet erg enthousiast. De 
bewoners maken zich vooral zor-
gen over het feit dat er wéér iets 
bij komt, na de Odaschool, het 
sporten in de gymzaal en de kin-
deropvang. Dat zou bijvoorbeeld 
de parkeerdruk kunnen verhogen.

Directeur van Welzijn de Meierij, 
Trix Kloosterman, hoopt dat het 
doorgaat. “Het liefst zo snel mo-

gelijk”, reageert ze. “Omdat de 
kinderopvang is teruggelopen zijn 
er enkele lokalen vrijgekomen. 
Daar zouden we makkelijk dezelf-
de activiteiten kunnen ontplooien 
als in Mariëndael.” Ook Klooster-
man hecht veel waarde aan de me-
ning van de buurt. “In het kader 
van burgerparticipatie moeten we 
goed luisteren naar de opmerkin-
gen en bezwaren van hun zijde”, 
besluit ze.   

Opening Puur 
Brabant
Vanaf 18 september opent  Puur 
Brabant haar deur. Puur Brabant 
garandeert lekkere en vertrouwde 
vleesproducten van eigen boerde-
rij. Bij ons weet je waar het vlees 
vandaan komt. 

De consument kan ‘ons vlees’ be-
stellen via  www.puurbrabant.nl 
of komen winkelen in de boerde-
rijwinkel van Puur Brabant, “Ons 
Thuis” genaamd. Doordat we alles 
in eigen beheer hebben, kunnen 
wij leveren, wat u wenst.

Op 15 september aanstaande or-
ganiseren wij een Open Dag waar-
in de lancering van Puur Brabant 
centraal staat. U kunt dan een be-
zoek brengen aan de boerderijwin-
kel “Ons Thuis”. Tevens verzorgen 
we een rondleiding in ons varkens-
bedrijf, waar we uitleg geven over 
het voer en het houden van var-
kens. Voor jong en oud worden er 
diverse activiteiten georganiseerd, 
o.a. biggen knuffelen, ponyrijden 
en een mega-zandbak. Daarnaast 
is er live muziek, wordt er  voor 
een drankje gezorgd en kunt u na-
tuurlijk ‘ons vlees’ proeven van de 
barbecue. 

We heten u  van harte welkom bij 
de opening van Puur Brabant bij 
“Ons Thuis” op 15 september. Van 
10.00 uur tot 18.00 uur staat onze 
deur open aan de Houtsestraat 26 
in Sint-Oedenrode.

Tot dan!

Puur Brabant VOF
Marcel en Doreen 
van den Berkmortel
Benny en Marieke Verhagen

Advertorial

Het weer is een van de meest besproken onderwerpen in ons land. Een 
goede reden om eens terug te kijken op het weer van de afgelopen 
maand. Viel er meer of juist minder regen dan normaal? Was het te warm 
of veel te koud. Hadden we reden om te klagen of kregen we gewoon 
dat wat we verdienden?

De maand augustus begon bij ons met een regionale hittegolf. Van 1 tot 
en met 5 augustus werd het elke dag warmer dan 25°C. Op 1, 2 en 5 
augustus werd het zelfs warmer dan 30°C. Vrijdag 2 augustus wees de 
thermometer 36,3°C aan en daarmee was dat de warmste dag van au-
gustus en waarschijnlijk ook wel van dit jaar. 

De laagste temperatuur lazen we af in de nacht van 21 op 22 augustus. 
Het kwik daalde toen tot 8.4°C. De gemiddelde temperatuur bedroeg de 
afgelopen maand 18,5°C. Dat is ruim boven de normale waarden die tus-
sen 17,5 en 18,0°C liggen. 

Veel regen viel er de afgelopen maand ook niet. In totaal stond er 50 mm 
water in de regenmeters. Normaal valt er in deze periode 65 tot 70 mm 
neerslag. De meeste regen viel er woensdag 7 en zondag 11 augustus. 
Op beide dagen viel er zo’n 10 mm neerslag. Op tien andere dagen viel 
er ook regen, maar die hoeveelheden waren niet zo groot. 

De zon liet zich de vorige maand net wat vaker zien, dan de afgelopen ja-
ren in augustus. In totaal mochten we bijna 210 uur van de zon genieten. 
Normaal moeten we genoegen nemen met 180 tot 185 uur. Het meest 
uitbundig scheen de zon op de eerste dag van de maand. Toen scheen zij 
maar liefst 14 uur en 21 minuten. 

Woensdag 7 augustus was de meest sombere dag. Toen scheen de zon 
maar 48 minuten. In tijd is dat weliswaar niet minder dan de 48 minuten 
die de zon op 25 augustus scheen. Maar omdat de zon op 7 augustus één 
vol uur langer kan schijnen dan op de 25e, krijgt de zevende augustus de 
twijfelachtige eer om als somberste dag van de maand in de boeken te 
gaan.

Als we terugkijken op augustus 2013, dan mogen we wat het weer be-
treft niet klagen. Het was warmer dan normaal. Ook viel er minder regen 
en ook de zon zagen we vaker dan normaal.

Weer over het weer
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Tapperij d’n Dommel doet mee 
aan een zeer bijzonder project. 
Het combineert genieten van 
een lekker glas bier, met schen-
ken aan een goed doel. Het lief-
dadigheidsproject heet Geniet 
en Geef, de beste brouwers voor 
het goede doel.

Het is een jaarlijks terugkerende 
fundraiser voor KiKa. Afgelopen 
jaar leverde de actie ruim 56000 
euro op. Mede hierdoor geneest 
inmiddels 76% van de kinderen 
met kanker. Natuurlijk wil de 
organisatie dit jaar het bedrag 

overtreffen. Daarom volgt een 
nieuwe ronde. 

Dit jaar wordt getapt met Linde-
boom Spelt. Dit jaar is 76 hecto-
liter Lindeboom Spelt exclusief 
voor de Nederlandse horeca be-
schikbaar gesteld, gelijk aan het 
percentage kinderen dat op dit 
moment geneest van de ziekte. 

Tapperij d’n Dommel ondersteunt 
het initiatief belangeloos en stelt 
zelfs honderd procent van het 
bedrag beschikbaar voor KiKa.  

Reepjesfestival

Gemarineerde kipreepjes

Shoarma

Gyros

Gemarineerde biefreepjes

krielaardappelen 
met roerbakgroenten

cocktailsaus à la Verheijen, 
knofl ooksaus en piri piri saus

pitabroodjes, stokbrood en 
kruidenboter

huzarensalade 
en rauwkostsalades
(alles uit eigen keuken!)

€11,50per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

Tel. 0413 47 24 63
www.traiteur-slagerijverheijen.nl

NIEUW!
Barbecue bourgondisch

(minimaal 4 personen)

(alles uit eigen keuken!)

€12,95per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

Tel. 0413 47 24 63
www.traiteur-slagerijverheijen.nl

Tapperij d’n Dommel steunt goed doel

Een vol glas met volle opbrengst 
voor KiKa

www.facebook.com/demooirooikrant

Jubilarissen Ollandse Dorpskapel

Afgelopen vrijdagavond heeft de 
Ollandse Dorpskapel twee jubilaris-
sen in het zonnetje mogen zetten. 
Tijdens de jaarlijkse feestavond wa-
ren het Michelle Ploum en Doy Meijs 
die gehuldigd werden voor hun 12,5 
jaar trouw lidmaatschap en muzikale 

inzet voor de club. Zij mochten een 
mooie oorkonde en bos bloemen in 
ontvangst nemen. Wij hopen dat 
we Michelle en Doy nog lang als lid 
bij de club mogen hebben. Namens 
heel de vereniging gefeliciteerd met 
dit mooie jubileum!

Body-S: Dé sport- en afslankstudio 
voor vrouwen 

Advertorial

Beek en Donk – Hoewel het bedrijf Body-S 
nog maar ruim twee jaar in Beek en Donk 
gevestigd zit, heeft het al een grote naam 
opgebouwd binnen de samenleving. Vele 
vrouwen wisten de weg naar deze sport- 
en afslankstudio, waarbij gebruikt wordt 
gemaakt van warmtecabines, al te vinden.    

De sfeervolle studio is gevestigd in het pand 
van de Drie Essen aan de Koppelstraat in 
Beek en Donk. Thea van Rixtel en Carla van 
der Linden zijn de gezichten achter Body-S. 
“In de twee jaar dat we hier zitten, hebben 
we al veel supermooie resultaten afgerond, 
waar wij als team heel trots op zijn. Onze 
methodes met de warmtecabines zijn een 
perfecte manier om af te slanken. We 
bieden effectieve programma’s aan voor 
elke portemonnee”, vertelt Carla.

Maar Body-S is niet alleen een afslankstudio. 
Thea: “Met Body-S kun je ook op een 
snelle en verantwoorde manier sporten als 
je weinig vrije tijd over hebt. Daarnaast kun 
je ook bij ons terecht met veel lichamelijke 
klachten, die het beoefenen van andere 
sporten onmogelijk maken.”

Zwangerschap
De methode van Body-S is ook uitstekend 
geschikt voor zwangere vrouwen. Carla: 
“Zwangere vrouwen krijgen bij ons 
een aangepast programma – een soort 
zwangerschapsgym - en kunnen tot het 
einde van de zwangerschap door blijven 
sporten. Hierdoor ben je na je bevalling ook 
weer sneller terug op het oude gewicht.”

Interesse
Wie interesse heeft om te sporten bij 
Body-S krijgt altijd eerst van Thea of Carla 
een uitgebreide figuuranalyse en uitleg 

over de methode. Thea: “Aan de hand 
van deze figuuranalyse kijken we welke 
individuele resultaten haalbaar zijn, waarna 
we een persoonlijk programma opstellen.” 
Carla vervolgt: “Het sporten begint altijd in 
de warmtecabine. De oefeningen vinden 
allemaal liggend plaats, het hoofd ligt hierbij 
buiten de cabine. Na deze oefeningen gaat 
de behandeling verder in de ozoncabine. 
De huid wordt hierdoor bij het afvallen 
strakker en gladder. Daarnaast vermindert 
cellulitis aanzienlijk.”

Voedingsadvies
Bij het persoonlijke programma hoort ook 
een voedingsadvies van Carla en Thea. 
“Onze voedingsadviezen zijn gebaseerd op 
gezonde en gevarieerde voeding volgens de 
schijf van vijf. Deze combinatie van sporten 
en gezond eten zorgt voor geweldige 
resultaten.”

Zonnebank
Sinds kort is Body-S ook in het bezit van een 
kwalitatieve zonnebank. Iedereen kan hier 
gebruik van maken, dus ook niet-klanten.

Body-S Parklaan 4 Beek en Donk T 0492-820140
E info@body-s.nl W www.body-s.nl

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

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

2012-06-20.indd   1 6/20/12   6:07 PM
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Carla
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Programma informatie TV Meierij
Rondje Rooi 
Vanaf donder-
dag 5 septem-
ber 2013 kijkt 

Rondje Rooi terug op de afgelo-
pen zonnige zomertijd met de vol-
gende onderwerpen: - Succesvolle 
fietsvierdaagse. - Oldtimers ma-
ken een rondje door Rooi - Me-
vrouw Kuis 100 jaar - Ontmoetin-
gen met Rooise deelnemers aan 
de Wandelvierdaagse Nijmegen 
- Voetbaltoernooi in Boskant om 
de “Mooi Rooi-schaal” - BMX-er 
Koen van der Wijst wint zilver op 
WK - Plattelandsfestival in Nijn-
sel - Cultureel evenement in Kas 
Plek achter de Knoptoren - Gezel-
lige kermis in druk centrum - Bur-
gerkoningschieten georganiseerd 
door St. Jorisgilde - Start filmsei-
zoen bij 2 filmclubs

Rondje Rooi wordt uitgezonden 
op de volgende tijden
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 
uur. 
De inhoud wordt elke 2 weken 
vernieuwd.

Nieuwe aflevering Oog Op Rooi
Voor de zevende aflevering in 
2013 zijn voor dit actuele praat-
programma weer nieuwe gas-
ten uitgenodigd die u bij kunnen 
praten op verschillende terreinen, 
o.a. 2 Jongeren vertellen over hun 
ervaringen tijdens de Wereldjon-
gerendagen in Rio de Janeiro, Ro-
sanne van Esch maakte heel spe-
ciale filmclips over K3, Ad van de 

Wetering kijkt terug op een leven 
met muziek.
Aan de mensen op straat wordt 
naar hun mening gevraagd over 
een actueel onderwerp. Willy Da-
men vertelt wetenswaardigheden 
over de Ollandseweg.

Oog Op Rooi wordt uitgezon-
den vanaf zaterdag 7 september 
02:00 uur en elke 3 uur geduren-
de 2 weken herhaald. 
(Uitzendtijden 02:00 – 05:00 – 
08:00 – 11:00 – 14:00 – 17:00 – 
20:00 en 23:00 uur.)

Jeugdserie: “Jelger de goochelaar 
en de geheimzinnige kist”
Deel 9 van de jeugdserie van in 
totaal 14 delen wordt vanaf 5 
september 2013 
gedurende 1 week uitgezonden 
op de volgende tijden: 
01:00 – 04:00 – 07:00 – 10:00 – 
13:00 – 16:00 – 19:00 en 22:00 
uur.
De volgende delen volgen telkens 
een week later.

Uitzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via 
Trined en KPN op kanaal 559. 
OnsBrabantNet digitaal via kanaal 
38, analoog op 792 MHz. 
Via UPC analoog op 256 MHz.

Internet
Met nieuws, informatie, weer, fo-
to’s, en films is TV Meierij
wereldwijd te volgen via 
www.tvmeierij.nl 

Jaske in stijl opgehaald

Jaske Leenderts, oprichter van de Ollandse Dorpskapel, werd afgelopen 
vrijdag in stijl opgehaald voor de jaarlijkse feestavond van het muziek-
gezelschap. De foto is gemaakt door Ingrid Markus. Arie Markus rijdt de 
trike.

25 jaar getrouwd 

PROFICIAT

fam. Schepers en fam. van Kasteren     

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND
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feliciteert

Smetsers Houthandel
met hun 50-jarig jubileum!

50 jaar getrouwd

Mari en Jo 
van der Heijden-Nolle

CV ’t Skrothupke 
wenst sponsors, 

vrienden en alle andere 
Papbuiken

een gezond en gezegend 
2013.

CV ’t Skrothupke 
bedankt:

Ahrend
Café Oud Rooy 
Café ’t Kofferen

Fa v Kaathoven Milieu & Transport
Dierenspeciaalzaak Borchmolen

Traiteur C Verheijen 
Jumbo 

Gemeente Rooi 
Rien v Genugten

vrijwilligers en allen die ons 
spullen hebben aangeboden.

Mede door hen  
is onze Vlooienmarkt

weer een succes geworden.

Toen 
een paar jaar oud

Nu
50 jaar jong

Marion Gevers

Theo bedankt.

De steel smaakt 
ieder jaar lekkerder.

Hi Ha Hand

Groetjes van 
zusjes van den Brand

Jan v Gorkum van fa. v Kaathoven 
Milieu en Transport,

bedankt voor jouw inzet al die jaren 
voor onze vlooienmarkt.

CV ’t Skrothupke.

CV ’t Skrothupke 
wenst sponsors, 

vrienden en alle andere 
Papbuiken

een gezond en gezegend 
2013.

Trots en blij verwelkomen wij 
onze zoon
Issam

28-08-2013
Zoon van

Rob & Salima

Broertje van
Nouri

Johan Frisostraat 21
5491 HW Sint-Oedenrode

Wim en Toos 
40 jaar 

getrouwd! 
Gefeliciteerd! 

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

Familieberichten aanmelden via redactie@demooirooikrant.nl
of loop even binnen op ons kantoor, Heuvel 17

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.
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Mooi op  leeftijd
'Behandelen met een doel’
Reumapatiëntenvereniging  
’s-Hertogenbosch e.o. organiseert 
op 18 september 2013 een voor-
lichting met als thema ‘Behande-
len met een doel’. 

Aan bod zal komen hoe en wan-
neer reuma behandeld wordt, met 
welk doel, volgens welke richtlij-
nen, met welke kennis, etc. Wat 
kan het uiteindelijk voor een pa-
tiënt opleveren (of niet) en wat 
vraagt het van een patiënt. Hoe 
wordt "behandelen met een doel" 
als visie en strategie bij het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogen-
bosch uitgedragen (volgens het 

zogenaamde ‘Treat-to-Target’ be-
handelplan). 
De sprekers zullen uitgebreid in-
gaan op genoemd thema met dr. 
M.C.W. Creemers als reumatoloog 
en drs. M.P.T. de Wit vanuit het 
patiëntenperspectief.

Datum: woensdagavond 18 sep-
tember 2013. 
Tijd: 19.00 uur (tot ca. 21 uur).
Locatie: Sociaal Cultureel Centrum 
PERRON-3 -  Hoff van Hollantlaan 
1 – Rosmalen. 

Info: Gerrit van der Zalm - 
tel: 0411–607193

Een dag per jaar laten wij duizenden wensen van 
ouderen in vervulling gaan

Het is niet de eerste keer dat de 
Nationale Ouderendag duizenden 
wensen van ouderen in vervulling 
liet gaan. Er zijn hele mooie voor-
beelden van prachtige contacten 
die zijn ontstaan tussen wensin-
dieners en wensvervullers. Niet 
alleen voor de oudere is deze dag 
een feest, maar ook de vrijwilliger 
die zich die dag heeft ingezet om 
een glimlach te toveren op het ge-
zicht van de oudere kijkt met ple-
zier terug op deze dag. Dus mocht 
u nog twijfelen om mee te doen, 
lees dan eens onderstaande ver-
slagjes van een prachtige match. 

Foto, oma tennist

Mevrouw Fisscher , 96 jaar, gaf in 
2010 aan dat zij nog graag eens 
een keertje wilde tennissen. Ilonka 
(45) liet haar wens in vervulling 

gaan en nam haar mee naar een 
tennisbaan in de buurt, waar zij 
in het zonnetje heerlijk een balle-
tje hebben geslagen. Een jaar la-
ter heeft Ilonka mevrouw Fisscher 
weer meegenomen tijdens de Na-
tionale Ouderendag. Niet meer 
om een potje te tennissen, dat 
stond haar gezondheid niet meer 
toe, maar haar wens om naar een 
tenniswedstrijd te kijken wilde zij 
heel graag in vervulling laten gaan. 

Zo eenvoudig kan een wens zijn: 
appeltjes plukken bij de boer. Me-
vrouw Couprie uit Zeist ging sa-

men met mevrouw Riebeek naar 
de appelboomgaard van boer van 
de Grift. In het zonnetje hadden zij 
samen een onvergetelijke middag.

De heer Ruyssenaars had als wens 
om lekker te gaan fietsen. Geluk-
kig was het schitterend weer en 
hebben vrijwilliger Chris en de 
heer Ruyssenaars een mooie fiet-
stocht gemaakt door het prachtige 
buitengebied. Een dag waaraan de 
heer Ruyssenaars nog vaak met 
heel veel plezier terugdenkt.

Wilt u ook op vrijdag 4 oktober de 
wens van een oudere uit Sint-Oe-
denrode in vervulling laten gaan?
Neem dan snel de telefoon en bel 
0413-820362. Bert Heijen helpt 
u graag met het zoeken naar de 
juiste match.

U kunt ook meteen uw aanbod 
kenbaar maken op onze website. 
Type in: sintoedenrode.nationale-
ouderendag.nl (dus zonder www.) 
en u komt op een internetpagina 
waarop de link naar onze Rooise 
website staat. Hier ziet u alle wen-
sen en kunt u inschrijven op de 
vervulling van een wens. 

PVGE start dit seizoen een 
tweede leesclub
Gezien de belangstelling hiervoor, 
start de PVGE Son en Breugel e.o. 
op korte termijn een tweede lees-
club. De bestaande leesclub, die 
al jaren met succes draait, moest 
nieuwe geïnteresseerden teleur-
stellen omdat het maximum aan-
tal personen voor deze club was 
bereikt. 

Een leesclub is een groep van maxi-
maal 8 personen, die gezamenlijk 
een boek uitkiezen om, na gelezen 
te hebben, het  in eigen clubver-
band met elkaar te bespreken. Het 
getal van maximaal 8 berust op de 
ervaring dat een goede discussie 
met meer dan 8 voor zo’n boekbe-
spreking niet goed mogelijk is. Het 
getal 8 ook praktisch omdat zo’n 
groep nog in elke huiskamer past.
De coördinator van de bestaande 
leesclub heeft toegezegd haar ex-
pertise te delen met de nieuwe 
leesclub, welke leesclub definitief 
van start gaat, omdat zich reeds 
al een aantal gegadigden gemeld 
hebben. 

Mocht u alsnog belangstelling 

hebben voor de nieuw op te zetten 
leesclub, meld u  zich dan z.s.m. 
bij: Herman Hendriks, PVGE be-
stuurslid clubs, tel. 0499-473042 
of per email: 
herman.j.hendriks@planet.nl 
U krijgt dan een uitnodiging voor 
een 1ste kennismakingsbijeen-
komst, die in de 2de helft van sep-
tember gepland is.

VPTZ ervaringen als mantelzorger en als vrijwilliger
We onderscheiden enkele vor-
men van mantelzorg o.a. langdu-
rige zorg bij chronische ziekte of 
kortdurende zorg bijv. als iemand 
in de terminale situatie van een 
ziekte is. Deze periode kan voor 
een mantelzorger een week tot 
enkele maanden zijn. De cliënt en 
de mantelzorger heeft dan meest-
al de regie over deze periode. De 
huisarts is hierbij de medische 
deskundige en daarom verant-
woordelijke tijdens het terminale 
ziekteproces.

Een mantelzorger heeft geen cur-
sus gevolgd, de zorg overkomt 
je. Hulp moet geboden worden, 
door vooral alert te zijn en de situ-
atie goed te overzien en te doen 
wat de patiënt nodig heeft. Deze 
vertrouwt volledig op de mantel-
zorger, de huisarts en de thuiszorg 
organisatie.
In deze zware en vaak emotionele 
periode kan de hulp van een VPTZ 
vrijwilliger een grote steun zijn voor 
de mantelzorger. Taken die de vrij-
williger bij voorkeur kan overne-
men ter ontlasting zijn: nachtzorg 
of waken. Een goede nachtrust is 
van belang om de volgende dag 
weer aan te kunnen. Heel af en toe 
kan ook ondersteuning voor over-
dag geboden worden, zodat de 
mantelzorger even tijd heeft voor 
zichzelf. Om de overstap te maken 
van mantelzorger naar vrijwilliger, 
is de ervaring die je als mantelzor-

ger hebt opgedaan belangrijk. Je 
weet beter waar je aan begint.

Als je later dan zelf gaat waken 
bij een terminale patiënt, kun je 
vanuit de opgedane ervaring de 
situatie van de patiënt en de man-
telzorger redelijk goed inschatten. 
Hoe zwaar, emotioneel en fysiek 
dit kan zijn voor beiden. Je zou 
kunnen zeggen dat je een erva-
ringsdeskundige bent.
Het is voor een mantelzorger niet 
gemakkelijk de zorg, vooral voor 
de nacht over te laten aan een 
voor hen vreemde of liever gezegd 

een VPTZ vrijwilliger.  Als vrijwil-
liger moet je het vertrouwen van 
de patiënt en zijn mantelzorger 
hebben, in deze zo belangrijke le-
vensfase.

Het vertrouwen kun je krijgen 
door goed naar hen te luisteren en 
aan te sluiten bij hun wensen. Be-
langrijk is dat je het proces en hoe 
zij dat vormgeven respecteert en 
daaraan meewerkt.
Een vrijwilliger krijgt een training 
aangeboden, dat is ook nodig om 
goed te kunnen functioneren. De 
zieke en de mantelzorger heb-
ben voordat de vrijwilliger ingezet 
wordt een intake gesprek met de 
coördinator. Hierdoor krijgt de co-
ordinator een goed beeld van de 
situatie van een zieke in de laatste 
levensfase. Zij weet wat er van een 
vrijwilliger verwacht wordt. Als je 
dan als vrijwilliger ingezet bent, 
blijf je begeleid worden door een 
coördinator. Werkzaam te zijn in 
deze zorg voor iemand in de laat-
ste levensfase geeft inspiratie en 
voldoening.

Heeft u interesse om VPTZ vrijwil-
liger te worden? Op 10 september 
2013 start er weer een basistrai-
ning. Voor meer informatie, kunt u 
de website raadplegen 
www.vptz-uden-veghel.nl 
E-mail info@svptz.nl      
telefoonnummer:  0413-82 03 05 
of 06 12 11 46 06

Gespecialiseerd in: 
Volkswagen, Audi en Seat

HANDELSWEG 4 // 5492 NL SINT-OEDENRODE // T: 0413-47 73 04
WWW.AUTOVANERP.NL

Schoenmakers

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Lees DeMooiRooiK
rant 

en laat je verrassen!
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Summum • Moscow • Dante 6 • Drykorn 
10 Days • Closed • Liebeskind • Penn&Ink  

Gratis armbandje 
van Liebeskind
 bij aankoop vanaf 100.- euro       

 Markt 9    •   5492 AA Sint-Oedenrode   •   www.lavie-seasons.nl

12 september extra koopavond 
met modeshow.
Kaarten te verkrijgen in ons filiaal.
Inschrijven tot 10 september.

Bent u een vrijwilliger met 
interesse voor bestuurlijke taken?

Besturen betekent richting geven 
aan een vereniging, een koers uit-
zetten en op basis van deze koers 
beslissingen nemen om uiteinde-
lijk zo dicht mogelijk bij een voor-
af bepaalde stip op de horizon te 
komen. Goed bestuur draagt bij 
aan sterke, vitale sportverenigin-
gen. 

Veel verenigingen zoeken deze 
mensen om hun club goed te lei-
den. Het besturen van sportvereni-
gingen is een ambacht, een vak. 
De club wil vooral een sportvereni-
ging zijn waarin respect, fair play, 

gezelligheid en veiligheid centraal 
staan. Er zijn vaak geen kant en 
klare oplossingen voor verschil-
lende vraagstukken. Van u wordt 
verwacht dat u deze met uw ken-
nis en/of ervaring aan  kunt pak-
ken. Er is vraag naar invulling van 
de positie van b.v.; voorzitter, se-
cretaris, commissielid sponsoring, 
penningmeester of ondersteuner 
van het bestuur
Ligt hier voor u een uitdaging? 
Heeft u tijd en/of de mogelijkheid 
hier mee aan de slag te gaan? Voor 
informatie kunt u terecht bij Wel-
zijn de Meierij 073-5441400, of 
mailen naar info@welzijndemeierij.
nl u kunt ook een kijken op onze 
website of er mogelijk een func-
tie is die uw belangstelling heeft 
www.welzijndemeierij.nl /vacatu-
res vrijwilligerswerk.

Wijkvereniging Eerschot
Woensdag 4 september organi-
seert wijkvereniging Eerschot de 
eerste kienavond van het seizoen. 
Om  20.00 uur gaat de bingoma-
chine  het eerste nummer trekken. 
Dus leden wil je een gokje wagen 
kom dan deze avond naar Meer-
schot Heistraat 22.  De zaal is om 
19.15 uur open en Marianne heeft 
dan de koffie en thee klaar. In de 
pauze is er een loterij.

Voor het beugelen op zaterdag 
21 september in Olland, kun je je 
aanmelden bij Betsie van Gerwen 
tel 476256. Heb je zin om te knut-
selen op woensdag 25 september?  
Kinderen van groep 3 tot en met 
8 kunnen worden opgegeven tot 
13 september bij Carin Jansen tele-

foon 475759 of mail h.jansen940@
upcmail.nl. Geef je wel tijdig op, 
want bij te weinig aanmeldingen 
gaat het helaas niet door!

www.verkeersschoolschellekens.n l

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

 Autorijles bij Chris, 
vraag familie/vrienden 

hoe dat is !
€ 38,50 per lesuur

Wil je lachen? Kijk dan naar MooiRooi Kermis TV

Ze zorgden voor ple-
zier en het nodige 
vertier, maar Emile 
Kalmann en Roel Jon-

geneel haalden ook hier en daar 
wat bloed onder de nageltjes van-
daan. Gewapend met microfoon 
en camera en uitgedost als grap-
jurk en lolbroek, maakten ze ie-
dere dag de Rooise kermis onvei-
lig met het onvervalste MooiRooi 
Kermis TV.

Bep van de eendjes kon ze wel 
wurgen als de heren weer voor 
haar neus stonden met die irritante 
camera. Ook tijdens de Ouderen-
kermis werd getracht om ze met 
blikken te doden. Toch werkten 
Emile en Roel vooral op de lach-
spieren. Ze probeerden een jongen 
van 15 in de botsauto’s aan een 
vriendin te helpen, lieten kermis-
gangers binnen een kwartier twee 
bier halen, zongen met volle ter-

rassen het lied ‘Brabant’ en hingen 
aan de microfoon met de Par-
tysquad. Tel daar de optredens van 
verschillende regionale artiesten bij 
op en MooiRooi Kermis TV is een 
hit. 

Wil je lachen? Kijk dan MooiRooi 
Kermis TV op www.mooirooi.nl 
(linksboven) of gebruik je Layar 
app en scan deze pagina. Dan ver-
schijnen de filmpjes vanzelf!

Roois fokbedrijf valt met koe in de prijzen
Op zondag 1 september werd in 
Geffen de jaarlijkse Belgisch Wit-
blauw keuring van regio Centraal 
Nederland gehouden. Door Maat-
schap Den Berg uit Sint Oeden-
rode werd een goed resultaat be-
haald.

Het fokbedrijf veroverde met de 
koe Vital Op den Berg,  het kam-
pioenschap voor koeien ouder dan 
48 maanden. Met het vaarsje Ysse 
Op den Berg werd het reserve-
kampioenschap bij de vaarzen tot 
12 maanden binnengehaald. Te-
vens werd Ysse als Miss Toekomst 
gelauwerd. Van de vijf bedrijfs-
groepen in de categorie “bedrijfs-
groep  tot 12 maanden”  werd het 
fokbedrijf ook kampioen. Al met al 
een geslaagde dag voor Fam. van 
Boxmeer  en van Schaijk.
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Je weet niet wat 
je niet weet
Nederlanders betalen niet graag te veel. We gaan 

in de supermarkt niet twee keer langs de kassa 

met dezelfde pot pindakaas. Hallo, nee natuurlijk 

niet! Wél nemen we onze eigen pindakaas vaak 

mee op vakantie. Zo weten we zeker dat we er 

niet te veel voor betalen als we in Frankrijk op de 

camping staan. En in een restaurant lopen we de 

rekening doorgaans tweemaal na of er geen cap

puccino te veel op staat. Hoor je in het buitenland 

“kijken, kijken, niet kopen”, dan is de Nederlander 

niet ver… En zijn blik spreekt boekdelen: nee, na

tuurlijk kopen we hier niet. Waarom niet? Omdat 

de kans groot is dat we te veel betalen! 

Een situatie waarin de Nederlander te veel betaalt, 

is een situatie waarin hij zich daar niet van bewust 

is. Sinds 1 januari van dit jaar gelden er nieuwe 

regels voor vergoedingen aan financieel adviseurs. 

Veel consumenten die financieel advies willen, 

weten nog niet wat deze nieuwe regels voor hen 

betekenen. 

Een van de belangrijkste nieuwe regels is het 

provisieverbod. De bedoeling van dit verbod is 

dat klanten kunnen rekenen op een onafhankelijk 

advies. Adviseurs krijgen namelijk geen provisie 

meer van de aanbieders van financiële producten. 

In plaats daarvan betalen klanten de adviseur 

rechtstreeks voor het advies. Denk daarbij aan ad

vies over producten als hypotheken, overlijdens

risico verzekeringen, uitvaartverzeke ringen en 

individuele arbeidsongeschiktheids verzekeringen.

Dankzij het provisieverbod weet je als klant nu 

precies hoeveel je betaalt en waarvoor. Dit kan 

een vooraf afgesproken bedrag zijn, maar ook een 

uurtarief. Je adviseur moet je daarover informeren 

met een zogeheten ‘dienstverleningsdocument’. 

Dit is een overzicht van de kosten en een beschrij

ving van de werkzaamheden. Zo kun je verschil

lende aanbieders met elkaar vergelijken en weet 

je van tevoren waar je aan toe bent. En dát is goed 

om te weten.

P.S. Behalve voor een SNS Hypotheek kun je bij ons terecht 
voor hypotheken van acht andere banken en verzekeraars. 
Wij maken onderscheid tussen advies en bemiddeling.  
Na een gratis kennismakingsgesprek kun je kiezen voor  
alleen advies. Als je wilt dat wij na het advies de hypotheek en 
eventuele verzekeringen ook voor je afsluiten, betaal je daar
voor apart. Zo betaal je alleen voor wat je afneemt.

SNSBank.Schijndel@sns.nl

COLUMN - Wim Groot Kormelink

DA van der Linden straalt en laat stralen

Annemiek van der Linden liep zo 
trost als een pauw rond in haar 
nieuwe winkel aan de Heuvel. Wat 
wil je ook. Na weken van stressen 
en verbouwen was de zaak einde-
lijk startklaar voor de toekomst. Een 
nieuwe eigenaar, een fonkelnieuwe 
zaak, dat was de insteek. Gezien de 
vele warme en spontane reacties 
is dat een goede keuze geweest. 
Annemiek en haar medewerksters 
straalden van oor tot oor. Evenals 
hun gasten, want zij waren zicht-
baar content met de nieuwe DA 
winkel.

BACK TO SCHOOL

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

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

Kanaalstraat 11
5691 NA Son

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

Dé specialist voor ATB’s 
& Racefi etsen

Giant, Merida en Haibike
Onderdelen & Accessoires

* bij aankoop van een Gazelle Esprit College

50% KORTINGTO
T

op

Fietskleding
Fietstassen

FietFietFiFiet

Fietsschoenen

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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STUNT
MEGA
lAMiNAAT
ExTrA lANGE lANdhUiSdElEN 
220 cM lANG, 24 cM brEEd, 8 MM dik, 4x v-GroEf, 
oNE click To Go SySTEEM, lEvErbAAr iN 6 klEUrEN, 
voor iNTENSiEf wooNGEbrUik.

vAN 34,95 18,95
per m2

incl. btw

Vloer Het Zelf eindHoVen: 
Willem v. Konijnenburglaan 1c, 
industrieterrein de Kade, tel. 040-24 68 180. 
Gratis parkeren. www.vloerhetzelf.nl

Almelo • Almere • Amsterdam • Arnhem • Breda • Capelle a/d IJssel • Eindhoven • Gorinchem • Helmond • Leiderdorp • Nieuwegein 
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lAMEl pArkET
rUSTiEk EikEN lANdhUiSdElEN 
19 cM brEEd, 15 MM dik, 4 MM MASSiEf EikEN ToplAAG,
iN wiT of NATUrEl GEoliEd.

vAN 44,95 29,95
per m2

incl. btw

GoEdkoopSTE vAN NEdErlANd!

op=op

Verrassend veelzijdig

Ko� eren 8 
Sint-Oedenrode

0413 477146

BEZOEK ONZE 
NIEUWE LOCATIE

Ko� eren 8

VOOR DE MOOISTE 
CADEAUS

Elke dag open 
van 9:30 tot 17:30 uur
Vrijdag tot 20:00 uur

Zaterdag tot 16:00 uur

Op zoek naar de neije – tip 2
Beste papbuiken 
en papbuikinnen. 
De markt is er 
weer klaar voor, 
de kermis is ver-
trokken, het 11-
11 bal is in aan-

tocht. En wat zullen ‘de neije en 
zunne adjudant’ het warm krijgen, 
want er zitten veel jagers op de 
loer. Deze jagers zitten te smach-
ten naar nieuws van uit het front, 
ik hou ze niet langer in spanning:

TIP 2
Ze hebben veul noten 
op durre zang 

Dat brengt al wat openingen, als ik 
hier zo buiten kijk zie ik gruwelijk 
veul noten in onze boom hangen, 
en af en toe kwetteren er wat vo-
gels in die grote boom.
Maar het kan ook met andere 

noten te maken hebben, en mis-
schien wel een zanggroepke.
Of ze hebben het heel letterlijk be-
noemd…..dan heeft de prinskeu-
zecommissie het niet makkelijk !!
Wie zal het zeggen.

Bent u zulke vroege vogel, en 
denkt u het al te weten, dan  kunt 
u de oplossing versturen naar de 
voorzitter van de Prinskeuzecom-
missie: Frans Habraken, Vresselse-
weg 39, 5491PA Sint-Oedenrode.
Mailen mag natuurlijk ook: habra-
kenf@hetnet.nl
En bent u de eerste die het kop-
pel goed heeft geraden, wordt u 
persoonlijk door onze neije hoog-
heid gefeliciteerd en krijgt u een 
overheerlijke fles Papgatwijn aan-
gereikt, en natuurlijk: De Eeuwige 
Papgatroem !!

Succes en tot volgende week !

PS Google:  pagat-carnaval-face-
book  en like en deel ons !

“ ’s Nachts lenzen dragen en 
dan de hele dag scherp 
zien zonder bril of lenzen.”

Nachtlens
Nachtlenzen draag je alleen maar ‘s nachts. En 
overdag heb je dan, zonder bril of lenzen, het 
scherpste zicht. Terwijl je slaapt, corrigeren de 
lenzen - zonder dat je er iets van merkt - je ogen. 
Steeds meer mensen kiezen voor het gemak van 
Nachtlenzen. Daarmee heb je volledige vrijheid,  
want overdag hoef je geen bril of lenzen te dragen.

Stap eens vrijblijvend bij ons binnen en vraag naar 
Nachtlenzen.

®

PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 

Heuvel 18, Tel. 0413-472720 Sint Oedenrode

‘s Nachts lenzen dragen en dan de 
hele dag scherp zien zonder bril of 
lenzen bij Huiskens Optiek & Horen

Steeds meer mensen kiezen voor 
Nachtlenzen want zonder bril of 
lenzen de hele dag scherp zien,
is het meest comfortabel. 

Nachtlenzen draag je alleen maar 
‘s nachts en overdag heb je dan - 
zonder bril of lenzen - het scherp-
ste zicht. Je hoeft er niet aan te 
wennen, want ze voelen direct 
prettig aan. Terwijl je slaapt, cor-
rigeren de lenzen - zonder dat je 
er iets van merkt - je ogen. Het 
Nachtlensmateriaal laat extreem 
veel zuurstof door en heeft daar-
door de minste invloed op je oog. 
Nachtlenzen zijn volkomen veilig, 
je kunt ze de hele nacht dragen. 
Het is een fantastische uitvinding 
voor alle mensen die een bril of 
lenzen moeten dragen. En vooral 
voor mensen die soms last heb-
ben van droge of gevoelige ogen. 
Nachtlenzen zijn een prima alter-
natief voor een laserbehandeling. 
Veel mensen vinden een laserbe-
handeling eng. Bovendien is zo’n 
ingreep niet geheel zonder risico’s. 

Het principe van de Nachtlens is 
veel eenvoudiger en veiliger. Want 
mocht je om de een of andere re-
den je Nachtlenzen niet meer wil-
len dragen, dan kun je altijd terug 
naar je lenzen of bril. Je ogen gaan 
dan vanzelf weer naar de oor-
spronkelijke situatie terug.

Stap eens vrijblijvend bij 
ons binnen
U bent bij ons van harte welkom 
bij Huiskens Optiek en Horen. 
Stap eens binnen en vraag Roel of 
Esther naar de  mogelijkheden van 
Nachtlenzen. Zij vertellen u graag 
meer over dé comfortabelste ma-
nier van lenzen dragen. Tot ziens 
aan de Heuvel 18 in Sint-Oeden-
rode, 0413-472720.

PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 
voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen

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

Specialisten in familierecht, arbeidsrecht en bemiddeling
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Informeer ook naar diëten met gegarandeerd resultaat en onze andere behandelingen!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 

8X VACUSTEP®

normaal € 80,– Nu € 49,–
Alleen te gebruiken in juli en augustus 2012

ZOMERAANBIEDING

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

Kilo’s en/of cellulite kwijt?

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

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 

8X VACUSTEP®

normaal € 80,– Nu € 49,–
Alleen te gebruiken in juli en augustus 2012

ZOMERAANBIEDING

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

10 jaar Body Result
daarom in de maand april (i.p.v. 200,-) 

€150,00 voor 
20 x Vacustep

(niet geldig in combinatie met andere aanbieidingen)

Bel of maak een vrijblijvende afspraak voor meer informatie.

Centimeters en/of cellulite kwijt? 

10 jaar Body Result Best 
en bijna 2 jaar Body Result Sint Oedenrode

daarom in de maand september (i.p.v. 200,-)

(Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen)

Boeken:
-Esther Verhoef
 

Films:
The Green Mile
 

Sport:
Tennis

Drinks:
Wijn/Radler

 
Website:
Natuurlijk www.drogisterijdevlinder.nl

Pupa Milano Actie
Oogschaduw 1st. €12,50 2st. €20,00
Lipgloss 1st. €12,50 2st. €20,00
Blush 1 st. €15,00 2st. €25,00

Stagiaire behandelingen
Ontspanningsmassage 25 min €15,00
Hotstone massage 25 min €17,50
Gellak OPI €12,50
Manicure €15,00
Manicure incl. lakken met gratis nagellak €17,50

Deze behandelingen kunnen 
alleen geboekt worden
op dinsdag, donderdag en vrijdag

Graag tot ziens bij
Schoonheidssalon Eindeloos

Borchmolendijk 12a, 5492AK Sint Oedenrode
Tel: 0413-474234

info@schoonheidssaloneindeloos.nl
www.schoonheidssaloneindeloos.nl

MOGELIJKE REDENEN OM EEN 
ADVIES TE VRAGEN ZIJN:
- Diabetes Mellitus type 1 en 2
-  Overgewicht (zowel bij kinderen als bij 

volwassenen)
- Ondergewicht
- Verhoogd cholesterolgehalte
- Verhoogde bloeddruk
- Maag-, lever- en/of darmproblemen
- Longziekten
- Oncologie
-  Voeding bij herstel na ziekte of operatie
Per 2013 wordt de behandeling door een 
diëtist vergoed vanuit de basisverzekering 
voor 3 uur per kalenderjaar.

Marijke Mohr, diëtist
Laan ten Bogaerde 15 
(1ste verdieping)
5491 GC Sint-Oedenrode
0413-724600 / 06-53199798
contact@mohrdietetiek.nl
www.mohrdietetiek.nl

Dit unieke dieet is geheel nieuw in Nederland.
Dit dieet kunt u op verschillende manieren toepassen:
1.  Snel vele kilo’s kwijtraken
2.  Als ondersteuning bij een dieet om sneller af te vallen
3.  Een gemakkelijke manier om op gewicht te blijven nadat u uw 
     streefgewicht heeft bereikt

Wat is het verschil ten opzichte van de reeds 
bestaande proteïne diëten?
•  Geen aspartaam en sucralose maar gezoet met de natuurlijke stof 

Stevia. 
•  Geen synthetische kleurstoffen, smaakstoffen of aroma’s.
•  De meest zuivere proteïne en hierdoor de hoogste biologische 

opneembaarheid. 
•  Meer eiwitten per maaltijd tussen 20 en de 22 gram dus een beter 

verzadigd gevoel.
•  Vrij van genetische gemanipuleerde ingrediënten.
•  Alle benodigde vitamines zijn toe-

gevoegd in de producten, dus u hoeft 
geen extra vitamines te gebruiken

• Lekkere smaak (geen bijsmaak)

Hiermee kunnen we een duidelijk
onderscheid maken met alle 
andere producten die op de markt te 
verkrijgen zijn. Voor meer informatie, 
kijk op de website www.bodyresult.nl 
of bel naar een van onze vestigingen 
St.Oedenrode: 0413 – 87 00 48 
of Best: 0499 – 37 97 87

•  Alle benodigde vitamines zijn toe-
gevoegd in de producten, dus u hoeft 

voor  &  na

NIEUW!!   Biologisch eiwit dieet

FEET Care
UW PEDICUR E AAN HUIS
Judith van Laarhoven  
Sint-Oedenrode

 06-50958622

 i nfo@feetcare.nu

 w ww.feetcare.nu

Doen uw voeten pijn of zijn ze moe, dan zijn ze aan Feet Care toe

FEET Care
UW PEDICUR E AAN HUIS
Judith van Laarhoven  
Sint-Oedenrode
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FEET Care
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Doen uw voeten pijn of zijn ze moe, dan zijn ze aan Feet Care toe

ook voor:
• produktverkoop
• manicure

• harsen
• bruids make-up

ezinnen met twee dochters zijn het gelukkigst
Je zou zeggen dat het niet uitmaakt of je 
twee zoons, drie zoons, twee dochters of 
één dochter hebt. Dat is een misvatting. 
Het maakt wel degelijk uit. Het blijkt dat 
gezinnen met twee dochters het meest 
harmonieus zijn en daarom het geluk-
kigst. 

Dit blijkt uit onderzoek van Bounty.com. 
De website deed onderzoek naar het leven 
van 2116 families met verschillende ge-
zinssamenstellingen. Van alle verschillende 
variaties zouden twee dochters de meeste 
rust in huis brengen, omdat zij 'niet snel 
zullen vechten, lief spelen, en normaal ge-
sproken een plezier zijn om om je heen te 
hebben', stelt de website.

Opvallend is dan ook dat vier (of meer) 
dochters voor veel meer problemen zor-
gen. Uit het onderzoek blijkt dat gezinnen 

met deze samenstelling het minst gelukkig 
zijn. Een op de drie ouders gaf zelfs aan 
dat zij het moeilijk vinden om de dag door 
te komen. Misschien komt dat wel door-
dat zij met minstens vier ruzies per dag te 
maken krijgen.
De ouders moesten verschillende cate-
gorieën als 'gemakkelijk voor te zorgen', 
'verdraagzaamheid' en 'hulpvaardigheid in 
het huishouden' waarderen van hoog naar 
laag. Zo werd bepaald hoe de kinderen 
zich binnen het gezin gedragen.
Maar niet alleen vier dochters zijn moeilijk 
in het gareel te houden. Ook de combi-
naties van twee jongens en twee meisjes, 
drie dochters en één zoon, en drie jongens 
en één meisje zijn niet favoriet bij ouders. 
Desondanks zou twee op de drie ouders 
exact dezelfde combinatie krijgen als het 
over konden doen.

We proberen na de vakantie de opvoedkundige 
touwtjes weer wat strakker aan te trekken. Op 
tijd naar bed, geen televisie kijken in de ochtend 
en de game-tijd wordt aanzienlijk ingekort. 

Rust, reinheid en regelmaat zeg maar. Die re-
gelmaat is er al weer vrij snel. Gelukkig vinden 
onze kids het niet erg om weer naar school te 
gaan of weer lekker te gaan sporten. De oudste 
twee vliegen om acht uur de deur uit zodat ze 
nog een potje kunnen pingpongen of voetbal-
len op het schoolplein. Waar wij als gezin wat 
meer moeite mee hebben is de rust en reinheid. 
Lees dat laatste woord vooral niet te letterlijk 
maar meer in de zin van ‘organisatie’. Vooral in 
de eerste schoolweken wordt er regelmatig een 
gymtas vergeten. Ik zucht dan een keer, stop die 
tas in m’n � etsmand en gooi het op het school-
plein in de armen van m’n kind, natuurlijk bege-
leidt door dé blik van ‘volgende keer niet meer 
doen hè!’. Volgens mijn man werkt het zo dus 
niet. Hij vindt dat ik onze prinsjes te veel verwen. 
‘Gewoon laten vergeten en laat ze maar langs 
de kant zitten. Daar leren ze veel meer van.’ Een 

ander zeer herkenbaar voorbeeld, tenminste dat 
hoop ik, is dat er nooit iets op de plek wordt te-
ruggelegd waar het hoort. Ik neem als voorbeeld 
sportspullen. Meer dan eens vind ik een tennis-
racket achter of onder de bank en de hockey-
stick ergens in het struikgewas. Sportschoenen 
staan overal behalve op de plek waar ze horen 
te staan. En wie krijgt er de schuld als ze iets niet 
kunnen vinden? Juist! 

Dat gaat me dus niet meer gebeuren, heb ik 
me stellig voorgenomen. Daarom hebben we in 
goed overleg de vijf-minuten regel opgesteld. 
Iedere avond voor het naar bed gaan vijf minu-
ten opruimen. Sportspullen in de kast opbergen, 
vuile kleren in de wasmand (en graag geen frot-
jes sokken in de wasmand heren!) en de ont-
plofte huiskamer opruimen. Iedereen doet goed 
mee en het werkt als een tierelier. Het bezorgt 
mij een minder gejaagd gevoel en ik loop niet 
meer te schreeuwen ‘wanneer die puinhoop on-
derhand eens wordt opgeruimd.’ Rust, reinheid 
en regelmaat dus in huize Van den Eshof. Ik ben 
benieuwd of we het volhouden!

Column
Sassefratsen

Saskia van den Eshof

Tot ver in de jaren vijftig werd de jonge 
vrouw voor alles beschouwd als de moe-
der van haar toekomstige kinderen. De 
katholieke kerk had grote invloed op de 
rol van de vrouw, het huwelijk en het ge-
zin van Brabanders. Maar vanaf de jaren 
zestig veranderde er veel: voor vrouwen, 
mannen en het instituut huwelijk.

Een getrouwde vrouw kon zich in de jaren 
vijftig doorgaans helemaal op haar moe-
dertaak storten: zij werkte niet buitenshuis. 
Dit was voor vrouwen in een overheids-
functie zelfs wettelijk vastgelegd in een 
wet uit 1924. Deze wet bepaalde dat alle 
vrouwelijke ambtenaren - ook onderwijze-
ressen en leraressen -  op de dag van hun 

huwelijk werden ontslagen.

Eenmaal getrouwd waren de mogelijkheden van een vrouw be-
hoorlijk aan banden gelegd door de handelingsonbekwaamheid-
wet. Die bepaalde dat getrouwde vrouwen niet zelfstandig een 
overeenkomst mochten afsluiten, maar alleen met de medewer-
king van haar echtgenoot. Dit betekende dat getrouwde vrouwen 
onder andere niet zonder toestemming van hun man geld van de 
bank konden halen of een verzekering konden afsluiten.
Een vrouw diende zich volledig op haar taak in het gezin richten. 
Een carrière was vaak niet voor vrouwen weggelegd en zij werden 
hierin ook zeker niet gestimuleerd. Trouwen en kinderen krijgen 
was de norm, een carrière als huisvrouw het streven. De beide 
wetten werden in 1956 afgeschaft. Dit leidde in Brabant niet met-
een tot grote veranderingen. Want de traditionele rolverdeling van 
de vrouw in huis en de man als kostwinnaar van het gezin werd 
niet afgeschaft; de norm bleef voorlopig behouden.

De anticonceptiepil – in 1962 geïntroduceerd door een bedrijf uit 
Oss - zorgde ervoor dat vrouwen zelf konden kiezen of en wan-
neer ze zwanger wilden worden. Dit ging niet zonder slag of stoot 
door de afwijzende houding van de kerk tegen voorbehoedsmid-
delen. Maar toen bisschop Bekkers van Den Bosch in 1963 zei dat 
de omvang van een gezin door de ouders moest worden bepaald, 
en niet door de kerk, zagen veel katholieken dit als toestemming 
om de pil te gebruiken, wat dan ook op grote schaal gebeurde. 
‘Iets lekkers van Bekkers’ werd de pil in de volksmond genoemd.

Kinderen krijgen werd bovendien niet meer iets dat alleen voor 
getrouwde stellen was weggelegd. In de jaren zeventig dienden de 
BOM-vrouwen zich aan. Deze Bewust Ongehuwde Moeders wil-
den wél een kind, maar geen man. Deze keuze en andere nieuwe 
keuzes werden door een steeds groter deel van de bevolking ge-
accepteerd. Bovendien was het voor vrouwen beter mogelijk om 
een kind alleen op te voeden, omdat zij voor hun inkomen niet 
meer afhankelijk waren van een echtgenoot. Ook wanneer vrou-
wen geen werk hadden, waren zij dankzij de in 1963 ingevoerde 
Algemene Bijstandswet verzekerd van een minimuminkomen. Het 
gevolg was dat in de moderne samenleving het aantal kinderen 
per gezin daalde. Ook in Brabant, waar ontkerkelijking later in-
zette dan in de rest van Nederland, maar waar men voortaan ook 
zelf de grootte van het gezin bepaalde. 
Bron: www.levensloopbrabant.nl

et Brabantse gezin en 
de rol van de vrouw

 

 

 

 

 

 

 

   Nu voordelig 

      proberen! 

 

 

 

 

   Samengesteld uit natuurlijke  

   ingrediënten, geschikt voor 

   vegetariërs en veganisten 

 

   Voor het hele gezin en ook 

   kindervarianten verkrijgbaar. 
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GKinderopvang / gastouderopvang

Een leuke en vertrouwde plek 
voor uw kind.

Heistraat 65 5491 BB St Oedenrode
Telefoon: 06-25577780 

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

5492 BN  Sint-Oedenrode
06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

*m.u.v. basis en/of nieuwe collectie

Koopjes vanaf 
€ 5,00

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

5492 BN  Sint-Oedenrode
06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

*m.u.v. basis en/of nieuwe collectie

Koopjes vanaf 
€ 5,00

Heuvel 38a
5492 AD Sint-Oedenrode

06-22856471

DE NIEUWE 
COLLECTIE 
IS BINNEN! 

VERKRIJGBAAR 
IN DE MATEN 36-54

Tevens volop
tassen 

&
sieraden!

Eerschotsestraat 93, 5491 AB Sint-Oedenrode | 06-36189017 | www.lovingyourhome.nl

De 
favorieten van 

ellen blazen met het hele gezinB Bellen blazen is hart-
stikke leuk! Zeker nu 
het mooi weer is, dan 
kun je het lekker bui-
ten doen. Maar hoe 
maak je bellenblaas? 
Lees hieronder het re-
cept voor supersterke 
bellenblaas!

Je hebt nodig: 

1. Tien kopjes water
2.   Een kopje dreft (of 

een ander afwas-
middel, zonder 
citroen)

3.  Vier eetlepels glycerine (dit kun je kopen bij de apotheek 
of drogist en maakt je bellen supersterk)

Doe alles in een grote emmer, even goed roeren en klaar 
is je bellenblaas! Leuk aan bellenblaas is dat je alles waar 
een gat in zit, een bel door kunt blazen. Je kunt ook zelf 
met ijzerdraad een rondje maken, dat werkt ook goed! Wil 
je supergrote bellen blazen? Span dan een touwtje om bij-
voorbeeld twee stokjes, het touw is dan het rondje waar 
je de bellen doorheen kunt maken als je het door de lucht 
heen haalt.
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Informeer ook naar diëten met gegarandeerd resultaat en onze andere behandelingen!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 

8X VACUSTEP®

normaal € 80,– Nu € 49,–
Alleen te gebruiken in juli en augustus 2012

ZOMERAANBIEDING

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

Kilo’s en/of cellulite kwijt?

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

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 

8X VACUSTEP®

normaal € 80,– Nu € 49,–
Alleen te gebruiken in juli en augustus 2012

ZOMERAANBIEDING

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

10 jaar Body Result
daarom in de maand april (i.p.v. 200,-) 

€150,00 voor 
20 x Vacustep

(niet geldig in combinatie met andere aanbieidingen)

Bel of maak een vrijblijvende afspraak voor meer informatie.

Centimeters en/of cellulite kwijt? 

10 jaar Body Result Best 
en bijna 2 jaar Body Result Sint Oedenrode

daarom in de maand september (i.p.v. 200,-)

(Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen)

Boeken:
-Esther Verhoef
 

Films:
The Green Mile
 

Sport:
Tennis

Drinks:
Wijn/Radler

 
Website:
Natuurlijk www.drogisterijdevlinder.nl

Pupa Milano Actie
Oogschaduw 1st. €12,50 2st. €20,00
Lipgloss 1st. €12,50 2st. €20,00
Blush 1 st. €15,00 2st. €25,00

Stagiaire behandelingen
Ontspanningsmassage 25 min €15,00
Hotstone massage 25 min €17,50
Gellak OPI €12,50
Manicure €15,00
Manicure incl. lakken met gratis nagellak €17,50

Deze behandelingen kunnen 
alleen geboekt worden
op dinsdag, donderdag en vrijdag

Graag tot ziens bij
Schoonheidssalon Eindeloos

Borchmolendijk 12a, 5492AK Sint Oedenrode
Tel: 0413-474234

info@schoonheidssaloneindeloos.nl
www.schoonheidssaloneindeloos.nl

MOGELIJKE REDENEN OM EEN 
ADVIES TE VRAGEN ZIJN:
- Diabetes Mellitus type 1 en 2
-  Overgewicht (zowel bij kinderen als bij 

volwassenen)
- Ondergewicht
- Verhoogd cholesterolgehalte
- Verhoogde bloeddruk
- Maag-, lever- en/of darmproblemen
- Longziekten
- Oncologie
-  Voeding bij herstel na ziekte of operatie
Per 2013 wordt de behandeling door een 
diëtist vergoed vanuit de basisverzekering 
voor 3 uur per kalenderjaar.

Marijke Mohr, diëtist
Laan ten Bogaerde 15 
(1ste verdieping)
5491 GC Sint-Oedenrode
0413-724600 / 06-53199798
contact@mohrdietetiek.nl
www.mohrdietetiek.nl

Dit unieke dieet is geheel nieuw in Nederland.
Dit dieet kunt u op verschillende manieren toepassen:
1.  Snel vele kilo’s kwijtraken
2.  Als ondersteuning bij een dieet om sneller af te vallen
3.  Een gemakkelijke manier om op gewicht te blijven nadat u uw 
     streefgewicht heeft bereikt

Wat is het verschil ten opzichte van de reeds 
bestaande proteïne diëten?
•  Geen aspartaam en sucralose maar gezoet met de natuurlijke stof 

Stevia. 
•  Geen synthetische kleurstoffen, smaakstoffen of aroma’s.
•  De meest zuivere proteïne en hierdoor de hoogste biologische 

opneembaarheid. 
•  Meer eiwitten per maaltijd tussen 20 en de 22 gram dus een beter 

verzadigd gevoel.
•  Vrij van genetische gemanipuleerde ingrediënten.
•  Alle benodigde vitamines zijn toe-

gevoegd in de producten, dus u hoeft 
geen extra vitamines te gebruiken

• Lekkere smaak (geen bijsmaak)

Hiermee kunnen we een duidelijk
onderscheid maken met alle 
andere producten die op de markt te 
verkrijgen zijn. Voor meer informatie, 
kijk op de website www.bodyresult.nl 
of bel naar een van onze vestigingen 
St.Oedenrode: 0413 – 87 00 48 
of Best: 0499 – 37 97 87

•  Alle benodigde vitamines zijn toe-
gevoegd in de producten, dus u hoeft 
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Doen uw voeten pijn of zijn ze moe, dan zijn ze aan Feet Care toe
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Doen uw voeten pijn of zijn ze moe, dan zijn ze aan Feet Care toe

ook voor:
• produktverkoop
• manicure

• harsen
• bruids make-up

ezinnen met twee dochters zijn het gelukkigst
Je zou zeggen dat het niet uitmaakt of je 
twee zoons, drie zoons, twee dochters of 
één dochter hebt. Dat is een misvatting. 
Het maakt wel degelijk uit. Het blijkt dat 
gezinnen met twee dochters het meest 
harmonieus zijn en daarom het geluk-
kigst. 

Dit blijkt uit onderzoek van Bounty.com. 
De website deed onderzoek naar het leven 
van 2116 families met verschillende ge-
zinssamenstellingen. Van alle verschillende 
variaties zouden twee dochters de meeste 
rust in huis brengen, omdat zij 'niet snel 
zullen vechten, lief spelen, en normaal ge-
sproken een plezier zijn om om je heen te 
hebben', stelt de website.

Opvallend is dan ook dat vier (of meer) 
dochters voor veel meer problemen zor-
gen. Uit het onderzoek blijkt dat gezinnen 

met deze samenstelling het minst gelukkig 
zijn. Een op de drie ouders gaf zelfs aan 
dat zij het moeilijk vinden om de dag door 
te komen. Misschien komt dat wel door-
dat zij met minstens vier ruzies per dag te 
maken krijgen.
De ouders moesten verschillende cate-
gorieën als 'gemakkelijk voor te zorgen', 
'verdraagzaamheid' en 'hulpvaardigheid in 
het huishouden' waarderen van hoog naar 
laag. Zo werd bepaald hoe de kinderen 
zich binnen het gezin gedragen.
Maar niet alleen vier dochters zijn moeilijk 
in het gareel te houden. Ook de combi-
naties van twee jongens en twee meisjes, 
drie dochters en één zoon, en drie jongens 
en één meisje zijn niet favoriet bij ouders. 
Desondanks zou twee op de drie ouders 
exact dezelfde combinatie krijgen als het 
over konden doen.

We proberen na de vakantie de opvoedkundige 
touwtjes weer wat strakker aan te trekken. Op 
tijd naar bed, geen televisie kijken in de ochtend 
en de game-tijd wordt aanzienlijk ingekort. 

Rust, reinheid en regelmaat zeg maar. Die re-
gelmaat is er al weer vrij snel. Gelukkig vinden 
onze kids het niet erg om weer naar school te 
gaan of weer lekker te gaan sporten. De oudste 
twee vliegen om acht uur de deur uit zodat ze 
nog een potje kunnen pingpongen of voetbal-
len op het schoolplein. Waar wij als gezin wat 
meer moeite mee hebben is de rust en reinheid. 
Lees dat laatste woord vooral niet te letterlijk 
maar meer in de zin van ‘organisatie’. Vooral in 
de eerste schoolweken wordt er regelmatig een 
gymtas vergeten. Ik zucht dan een keer, stop die 
tas in m’n � etsmand en gooi het op het school-
plein in de armen van m’n kind, natuurlijk bege-
leidt door dé blik van ‘volgende keer niet meer 
doen hè!’. Volgens mijn man werkt het zo dus 
niet. Hij vindt dat ik onze prinsjes te veel verwen. 
‘Gewoon laten vergeten en laat ze maar langs 
de kant zitten. Daar leren ze veel meer van.’ Een 

ander zeer herkenbaar voorbeeld, tenminste dat 
hoop ik, is dat er nooit iets op de plek wordt te-
ruggelegd waar het hoort. Ik neem als voorbeeld 
sportspullen. Meer dan eens vind ik een tennis-
racket achter of onder de bank en de hockey-
stick ergens in het struikgewas. Sportschoenen 
staan overal behalve op de plek waar ze horen 
te staan. En wie krijgt er de schuld als ze iets niet 
kunnen vinden? Juist! 

Dat gaat me dus niet meer gebeuren, heb ik 
me stellig voorgenomen. Daarom hebben we in 
goed overleg de vijf-minuten regel opgesteld. 
Iedere avond voor het naar bed gaan vijf minu-
ten opruimen. Sportspullen in de kast opbergen, 
vuile kleren in de wasmand (en graag geen frot-
jes sokken in de wasmand heren!) en de ont-
plofte huiskamer opruimen. Iedereen doet goed 
mee en het werkt als een tierelier. Het bezorgt 
mij een minder gejaagd gevoel en ik loop niet 
meer te schreeuwen ‘wanneer die puinhoop on-
derhand eens wordt opgeruimd.’ Rust, reinheid 
en regelmaat dus in huize Van den Eshof. Ik ben 
benieuwd of we het volhouden!

Column
Sassefratsen

Saskia van den Eshof

Tot ver in de jaren vijftig werd de jonge 
vrouw voor alles beschouwd als de moe-
der van haar toekomstige kinderen. De 
katholieke kerk had grote invloed op de 
rol van de vrouw, het huwelijk en het ge-
zin van Brabanders. Maar vanaf de jaren 
zestig veranderde er veel: voor vrouwen, 
mannen en het instituut huwelijk.

Een getrouwde vrouw kon zich in de jaren 
vijftig doorgaans helemaal op haar moe-
dertaak storten: zij werkte niet buitenshuis. 
Dit was voor vrouwen in een overheids-
functie zelfs wettelijk vastgelegd in een 
wet uit 1924. Deze wet bepaalde dat alle 
vrouwelijke ambtenaren - ook onderwijze-
ressen en leraressen -  op de dag van hun 

huwelijk werden ontslagen.

Eenmaal getrouwd waren de mogelijkheden van een vrouw be-
hoorlijk aan banden gelegd door de handelingsonbekwaamheid-
wet. Die bepaalde dat getrouwde vrouwen niet zelfstandig een 
overeenkomst mochten afsluiten, maar alleen met de medewer-
king van haar echtgenoot. Dit betekende dat getrouwde vrouwen 
onder andere niet zonder toestemming van hun man geld van de 
bank konden halen of een verzekering konden afsluiten.
Een vrouw diende zich volledig op haar taak in het gezin richten. 
Een carrière was vaak niet voor vrouwen weggelegd en zij werden 
hierin ook zeker niet gestimuleerd. Trouwen en kinderen krijgen 
was de norm, een carrière als huisvrouw het streven. De beide 
wetten werden in 1956 afgeschaft. Dit leidde in Brabant niet met-
een tot grote veranderingen. Want de traditionele rolverdeling van 
de vrouw in huis en de man als kostwinnaar van het gezin werd 
niet afgeschaft; de norm bleef voorlopig behouden.

De anticonceptiepil – in 1962 geïntroduceerd door een bedrijf uit 
Oss - zorgde ervoor dat vrouwen zelf konden kiezen of en wan-
neer ze zwanger wilden worden. Dit ging niet zonder slag of stoot 
door de afwijzende houding van de kerk tegen voorbehoedsmid-
delen. Maar toen bisschop Bekkers van Den Bosch in 1963 zei dat 
de omvang van een gezin door de ouders moest worden bepaald, 
en niet door de kerk, zagen veel katholieken dit als toestemming 
om de pil te gebruiken, wat dan ook op grote schaal gebeurde. 
‘Iets lekkers van Bekkers’ werd de pil in de volksmond genoemd.

Kinderen krijgen werd bovendien niet meer iets dat alleen voor 
getrouwde stellen was weggelegd. In de jaren zeventig dienden de 
BOM-vrouwen zich aan. Deze Bewust Ongehuwde Moeders wil-
den wél een kind, maar geen man. Deze keuze en andere nieuwe 
keuzes werden door een steeds groter deel van de bevolking ge-
accepteerd. Bovendien was het voor vrouwen beter mogelijk om 
een kind alleen op te voeden, omdat zij voor hun inkomen niet 
meer afhankelijk waren van een echtgenoot. Ook wanneer vrou-
wen geen werk hadden, waren zij dankzij de in 1963 ingevoerde 
Algemene Bijstandswet verzekerd van een minimuminkomen. Het 
gevolg was dat in de moderne samenleving het aantal kinderen 
per gezin daalde. Ook in Brabant, waar ontkerkelijking later in-
zette dan in de rest van Nederland, maar waar men voortaan ook 
zelf de grootte van het gezin bepaalde. 
Bron: www.levensloopbrabant.nl

et Brabantse gezin en 
de rol van de vrouw

 

 

 

 

 

 

 

   Nu voordelig 

      proberen! 

 

 

 

 

   Samengesteld uit natuurlijke  

   ingrediënten, geschikt voor 

   vegetariërs en veganisten 

 

   Voor het hele gezin en ook 

   kindervarianten verkrijgbaar. 
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GKinderopvang / gastouderopvang

Een leuke en vertrouwde plek 
voor uw kind.

Heistraat 65 5491 BB St Oedenrode
Telefoon: 06-25577780 

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

5492 BN  Sint-Oedenrode
06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

*m.u.v. basis en/of nieuwe collectie

Koopjes vanaf 
€ 5,00

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

5492 BN  Sint-Oedenrode
06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

*m.u.v. basis en/of nieuwe collectie

Koopjes vanaf 
€ 5,00

Heuvel 38a
5492 AD Sint-Oedenrode

06-22856471

DE NIEUWE 
COLLECTIE 
IS BINNEN! 

VERKRIJGBAAR 
IN DE MATEN 36-54

Tevens volop
tassen 

&
sieraden!

Eerschotsestraat 93, 5491 AB Sint-Oedenrode | 06-36189017 | www.lovingyourhome.nl

De 
favorieten van 

ellen blazen met het hele gezinB Bellen blazen is hart-
stikke leuk! Zeker nu 
het mooi weer is, dan 
kun je het lekker bui-
ten doen. Maar hoe 
maak je bellenblaas? 
Lees hieronder het re-
cept voor supersterke 
bellenblaas!

Je hebt nodig: 

1. Tien kopjes water
2.   Een kopje dreft (of 

een ander afwas-
middel, zonder 
citroen)

3.  Vier eetlepels glycerine (dit kun je kopen bij de apotheek 
of drogist en maakt je bellen supersterk)

Doe alles in een grote emmer, even goed roeren en klaar 
is je bellenblaas! Leuk aan bellenblaas is dat je alles waar 
een gat in zit, een bel door kunt blazen. Je kunt ook zelf 
met ijzerdraad een rondje maken, dat werkt ook goed! Wil 
je supergrote bellen blazen? Span dan een touwtje om bij-
voorbeeld twee stokjes, het touw is dan het rondje waar 
je de bellen doorheen kunt maken als je het door de lucht 
heen haalt.



Woensdag 4 september 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe16 

Die goit mi d’r kont meer um es dè ze 
mi d’r haand recht zet.
Gezegd van een onhandige vrouw
Uit: Bij wijze van spreuken 
van fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

 6 September NK wielrennen 
voor burgemeesters

En speciaal
voor dit NK heb

ik mijn ketting extra
laten smeren!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Corina van Berkel

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Daniek Voets

Laan ten rode 28
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 Mijn mus

de mus zwirrelt voor mij 
over door zon verkleurd gras
verstild zie ik vooruit
met haast gesloten ogen

zij speelt met haar buit
beiden worden we
in dit ogenblik gezogen

in de bleke schaduw
van een rijk gespreide eik
vertoef ik rustend, al
was ik in het hemelrijk

alles mag komen
wat de natuur mij reikt
hier heerlijk wegdromen
aan de rand van de wei

ik ben met deze vogel
voor een even bevriend,
een grootse verbeelding
waarvan ik geniet,
morgen wil ik haar zoeken,
of ik ze terug zal vinden;
denk van niet…..

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

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

Waarom moet je om een waarzegger te bezoeken
 een afspraak maken? 

Voor al uw bouwwerkzaamheden
Verbouwingen - woningbouw 

agrarische gebouwen - bedrijfsgebouwen.

Bouwkraan van 24 m hoog en 
24 m reikwijdte aanwezig.

Bouwbedrijf v Lieshout

Vresselseweg 15, Sint-Oedenrode      tel: 06-50670197

Voor al uw bouwwerkzaamheden
Verbouwingen - woningbouw 

agrarische gebouwen - bedrijfsgebouwen.

Bouwkraan van 24 m hoog en 

Bouwbedrijf v Lieshout

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

Oplossing vorige week:  
SMETSERS HOUTHANDEL

JEANNE V.D. WETERING
ST. MARTENSTRAAT 4
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

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

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

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

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

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe
Woordzoeker 

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

 
Zoek de volgende woorden: 

zuipschuit, ontspruit, opperhuid, gekruid, flierefluit, flapuit,  
dierenhuid, bromgeluid, kluit, inspuit, stoomfluit, afsluit,  
heroinespuit, hondenfluit, plastuit, toverkruid, lederhuid,  

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

 
Zoek de volgende woorden: 

zuipschuit, ontspruit, opperhuid, gekruid, flierefluit, flapuit,  
dierenhuid, bromgeluid, kluit, inspuit, stoomfluit, afsluit,  
heroinespuit, hondenfluit, plastuit, toverkruid, lederhuid,  

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

 
Zoek de volgende woorden: 

zuipschuit, ontspruit, opperhuid, gekruid, flierefluit, flapuit,  
dierenhuid, bromgeluid, kluit, inspuit, stoomfluit, afsluit,  
heroinespuit, hondenfluit, plastuit, toverkruid, lederhuid,  

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

Ziektes en aandoeningen 
Woordzoeker

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

Zoek de volgende woorden:
donor, drogehuid, gezichtshuid, haarverzorging, hart, hoofdpijn, huidverzorging, 
kanker, maagzuur, massage, nierstenen, ontspanning, osteoporose, overgang,

overgewicht, reuma, roken, hygiene, soa, spataderen, spierpijn, stress, 
verslaving, voetverzorging, 

Woordzoeker Gezondheid

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

Zoek de volgende woorden:
donor, drogehuid, gezichtshuid, haarverzorging, hart, hoofdpijn, huidverzorging, 
kanker, maagzuur, massage, nierstenen, ontspanning, osteoporose, overgang,

overgewicht, reuma, roken, hygiene, soa, spataderen, spierpijn, stress, 
verslaving, voetverzorging, 

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,  

	  

DeMooiRooiKrant Woordzoeker

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

Zoek de volgende woorden:
beha, beuk, boks, bont, buis, cape, demi, gala, gimp, 

helm, hemd, hoed, hoos, huif, klak, klet, koof, plak, poes, riem, slip,
trip, trui, klak, poes, vest, 
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Een denkbeeld groeit in een lange
ogenblik, wortelt en wordt bevloeid
door tijd totdat het vorm krijgt,
openbloeit als mondig sprekend lichaam

Botsende woorden schudden hun huid af
tot op het merg van hun betekenis,
gaan op in een ronkende stilte

Een bos loopt met zichzelf te koop,
een wandelaar loopt er in en uit,
is door het bos verkocht

Dieren hopen noch geloven, doen 
niet aan haat of liefde maar bijna
allemaal zorgen ze voor hun jongen 

    Kees Hermis

Uit: Absurdistan
    ongerijmde gedichten, 2011 – 2012 

Samenwerkende Tandartsen St. Oedenrode
Koninginnelaan 107
5491 HB Sint Oedenrode
T: 0413 472569
E: stoedenrode@samenwerkendetandartsen.nl
www.samenwerkendetandartsen.nl

Recentelijk is ons team 
versterkt met tandarts 
Anneloes Peulen. 
Zij is bij ons werkzaam 
op donderdag en 
vrijdag.

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 08.15 uur - 12.15 uur 
en van 13.30 uur - 17.00 uur.

Wij hebben nog plaats voor nieuwe patiënten. 
U bent van harte welkom!

Sinds 1 september 
2013 is onze praktijk 
dus ook op vrijdag 
geopend!

Richard de Visser uit bezorgdheid over fusie met Schijndel en Veghel

“De keuze voor fusie is niet de juiste, samenwerken is veel beter”
“Het verontrust me dat zo wei-
nig mensen reageren op de plan-
nen van de Rooise gemeenteraad. 
Niemand lijkt zich druk te maken 
over wat fuseren met Schijndel en 
Veghel voor onze gemeente pre-
cies inhoudt. Ik kan je verzekeren, 
dat is nogal wat!” Richard de Vis-
ser, Rooienaar in hart en nieren, 
uit zijn bezorgdheid over de aan-
staande fusie met buurgemeenten 
Schijndel en Veghel. Bovendien is 
hij enorm verbaasd over de omslag 
die de Rooise politiek ineens ge-
maakt heeft.

Richard de Visser is  organisatiead-
viseur van professie en erg begaan 
met zijn woonplaats Sint-Oeden-
rode. Daarom volgt hij de politieke 
molen op de voet. Overal leest en 
hoort hij de laatste maanden niets 
dan positieve reacties op fuseren 
met buurgemeenten. De kogel lijkt 
sowieso al door de kerk voor wat 

betreft samengaan met Schijndel. 
Veghel heeft de beste papieren om 
zich aan te sluiten. “Maar, waar-
om?” vraagt De Visser zich af. 
“Weet de gemeenteraad eigenlijk 
wel waar het aan begint? Een fusie 
zal nog veel problemen veroorza-
ken.”

Fusie uit den boze
“Een jaar geleden hoorde je nie-
mand over fuseren”, vertelt De 
Visser verder. “Sterker nog, het 
was uit den boze! Dat spreekt nota 
bene uit de hele versterkte Rooise 

Draad, de visie over de koers van 
Sint-Oedenrode voor de komende 
jaren. Ik verbaas me er dan ook 
over dat iedereen zo snel overstag 
is na de plannen van de overheid 
om de gemeentes groter te gaan 
maken. Laat het duidelijk zijn. Niks 
doen is geen optie. Daar ben ik het 
mee eens, maar de keuze voor fu-
sie is niet de juiste. Je kunt beter 
gaan voor samenwerking met alle 
omliggende gemeentes.” Volgens 
De Visser staat de keuze van de 
gemeenteraad om te gaan fuseren 
haaks op de brief van Plasterk van 
19 februari jongstleden, waar het 
zelf aan refereert. “Die hebben ze 
blijkbaar niet goed gelezen”, zegt 
de Rooienaar scherp. “Het schrij-
ven gaat over de effecten van de-
centralisatie: over WMO, AWBZ 
en jeugdzorg. De gemeenten krij-
gen meer taken, maar met minder 
geld. Om dat in de toekomst goed 
te regelen denkt de gemeente-

raad te moeten fuseren. Toch ad-
viseert Plasterk iets anders in zijn 
brief. Daarin stelt hij dat kennis en 
ervaringen delen steeds belangrij-
ker wordt, maar ook dat fuseren 
teveel tijd en geld kost. Een keuze 
voor nauwe samenwerking is be-
ter. Ik deel die mening. Organisa-
ties die fuseren hebben jaren no-
dig om intern de zaak op orde te 
krijgen – daar gaat de eerste jaren 
de meeste tijd en aandacht heen; 
voor de omgeving en het werk dat 
buiten gedaan moet worden, is 
dan onvoldoende tijd.”

Niets te zeggen
De Visser heeft zich flink verdiept 
in de materie, omdat hij pertinent 
niet wil dat Sint-Oedenrode straks 
zal worden opgeslokt in een super-
gemeente. Hij heeft nog meer ar-
gumenten om tegen de fusie te zijn. 
“Fuseren vind ik ouderwets. Het is 
versterken van de bestuursmacht, 
niet van bestuurskracht. De orga-
nisaties worden dan namelijk sa-
mengevoegd en ze gaan uit van 
een nog sterker piramidestructuur 
dan nu het geval is. De top raakt 
losgezongen van de basis en stan-
daardisering is de norm en niet dif-
ferentiatie Het probleem is dat we 
zo ergens onderaan belanden om-
dat we straks maar een klein on-
derdeel zijn van het grote geheel. 
Veghel zal haar macht als grootste 
gemeente gebruiken om projecten 
te financieren die voor haar het 
meest aantrekkelijk zijn. Wat geeft 

Veghel om de ontwikkeling van de 
gebieden tussen Rooi en Son en 
Breugel of tussen Rooi en Liemp-
de? Precies, niets. Veghel zal zich 
vooral hard maken voor plannen 
waar het zelf baat bij heeft. Daar 
moeten we echt voor oppassen. 
Als we gaan fuseren zul je zien dat 
we prachtige kansen laten liggen 
in samenwerking met bijvoorbeeld 
Boxtel, Best en Son en Breugel. 
Ik zou zeggen; autonoom blijven 
waar het kan en samenwerken 
waar het moet.
 
De visie van De Visser identificeert 
zich het meest met de Ple1n coö-
peratie. Een ambtelijke samenwer-
king tussen de gemeenten Sint-
Oedenrode, Sint-Michielsgestel 
en Haaren die loopt sinds eind 
december 2011. Zo heeft hij het 
voor ogen. Samenwerken met 
die omliggende gemeenten wan-

neer het goed past of moet. El-
kaar versterken, zonder de regie 
uit handen te geven. “Groter zijn 
garandeert niet dat alles op orde 
blijft. Het wordt vaak zelfs on-
overzichtelijker en de band met de 
burgers afstandelijker. Kijk nu maar 
naar Europa. Mensen vinden het 
te groot worden. Het is inmiddels 
een ver-van-mijn-bed-show. Die 
klachten zullen bij een fusie tus-
sen Rooi, Veghel en Schijndel ook 
naar voren komen. Bestuurskracht 
uit zich in onze tijd door het om 
kunnen gaan met heterogeniteit 
en oog hebben voor verschillen 
in behoeften en belangen. Via sa-
menwerking kan daarop een veel 
beter en eigentijdser antwoord 
worden gegeven, omdat samen-
werkingsrelaties flexibel, veelzijdig 
en functioneel zijn.”

“GROTER ZIJN 
GARANDEERT NIET DAT ALLES 

OP ORDE BLIJFT.”
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Te koop/Te huur

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

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

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

--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur 
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------

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

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

--------------------------------------
Te koop: Jonge bruine legkippen, vol-
ledig ingeënt.
T: 0499-471755 M: 06-13894215 
--------------------------------------
te koop: grijze stapelblokken om bor-
ders mee te maken. 300 stuks. Nieuw 
op palet. € 2,-. meer info: 
rvdpol@gmail.com of 0624809565
--------------------------------------

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

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

Administratiekantoor

--------------------------------------
Te koop houten klompen en klomp-
sloffen in allerlei kleuren.
Kantoor DeMooiRooiKrant, Heuvel17.
--------------------------------------
GOEDKOPE NIEUWE WANDEL-
SCHOENEN uit faillissement partijen. 
Verschillende maten en merken: Lowa, 
Meindl, New Ballance, Hi Tec, Regatta, 
Keen, Hanwag, Jack Wolfskin. Tel: 06-
13492866 in Nijnsel.
--------------------------------------

Chalet te huur op de Kienehoef
contact: 06-21403425
--------------------------------------
Te koop gevraagd: (klassieke) stalen 
racefietsen/koersfietsen/renfietsen, 
staat of merk niet allerbelangrijkst, te-
vens onderdelen gezocht.
06-19421860 , f.elzen@hotmail.nl
--------------------------------------
opruiming - opruiming en nog eens 
opruiming www.de-onlinewinkel.nl
Tel.: 06-51051026
--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel Nachtegaal 10, Sint-Oedenrode 
0413-477059 Openingstijden: ma: 
18:00 tot 20:00 woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------

Te koop
Koy karpers vanaf 20 cm. 

€ 5,00 per stuk.
Uit natuur vijver.

0413-474770

--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. Nijverheidsweg 4 tel:0413-
476805 (Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Te Huur appartement centrum be-
schikbaar 1 november.
Grote woonkamer met open keuken 2 
slaapkamers groot dakterras en even-
tueel met traplift. Tel: 06-53714213.
--------------------------------------
BOEDEL-TOTAAL. Woning ontruimin-
gen, ophalen 2de hands goed. 
040-2415670 / 06-36072611 
www.boedeltotaal.nl
--------------------------------------
Te koop: Tourcaravan Merk Hymer 
type Eriba. 5.40 Bezichtiging na telefo-
nische afspraak: 06-12598727
--------------------------------------

Aangeboden

Opknapbeurt voor uw huis/tuin.
Grote schoonmaak, opruiming en/
of schilder werkzaamheden (ook voor 
muurschilderingen en speciale effecten).
Tevens ontruimen en/of schoonmaken 
van leeg op te leveren woning/kamer. 
€ 15,00 per uur.
Hiervoor kunt u bellen naar Chris: tel.
nr. 06-18459864
--------------------------------------
Neem tijd voor jezelf ! 
Massagepraktijk Ellen Vorstenbosch 
voor ontspanningsmassage of zwan-
gerschapsmassage. 
Kijk op www.ellenvorstenbosch.nl of 
bel 06-20165259.
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------

   

Allemaal in het gareel! Wie herkent deze jonge knapen? Het zou leuk 
zijn als jullie een oplossing doorgeven. Alle informatie is welkom! Graag 
een mail sturen naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-
479322 of loop eens binnen in ons kantoor aan de Heuvel 17. 
De koffie staat klaar!

Historische beelden

Marktplein
Uurtje proberen kennismaking € 30.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex. Massageprak-
tijk Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
De beste gitaar en drumles krijg je van 
Hans van Liempd 073-5493693 ook 50+
--------------------------------------

Interieur

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

Hulpverlening

Eén op één coaching in de natuur bij 
burn-out, depressie, stressklachten, 
overgewicht. De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------

www.carcleaningvanlaarhoven.nl
0413 - 47 61 98 • 06 - 20 30 81 05

Handelsweg 11a   5492 NL   Sint-Oedenrode

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

Gezondheid

Afslanken met een Cambridge Weight 
Plan programma. Coaching in 4 fasen:
1. Voorbereiding 2. Afslanken 3. Af-en 
opbouwen 4. Gewichtsbeheersing.
Bianca van Thienen 06-24331743 
Mail: info@balansinmijngewicht.nl
--------------------------------------
www.gewichtscoachingrid.nl
Uw gewichtscoach aan huis
06-10646880
--------------------------------------
Afslanken met Sanaslank, hét eiwitdi-
eet. Op basis van veel eiwitten, veel 
verse groente, weinig koolhydraten 
en weinig verzadigd vet. Het dieet be-
staat uit 4 blokken, het is afhankelijk 
van het te verliezen gewicht in welk 
blok gestart moet worden.
Bel voor meer informatie of voor het 
maken van een afspraak naar 06-
42906465. Mailen kan ook naar info@
labalanza.nl
--------------------------------------

Ongedierte

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

Terrasconcert Woodsideband
Zondag 8 september geeft de 
Woodsideband een terrasconcert 
bij Koffie en Theeschenkerij de 
Vlagheide te Schijndel/Eerde.

Een blaasorkest met een zeer spe-
cifiek geluid dat wordt gerealiseerd 
door een grote groep saxofoons 
met ondersteuning van klarinet, 
trompet, bugel, groot koper en slag-

werk. Het repertoire omvat veelal 
nummers uit de 50-er en 60-er jaren 
uit het melodische popgenre, maar 
u kunt ook genieten van andere 
muziekstijlen. Welkom op het adres 
Vlagheide 5 op zondag 8 september 
van 13.30 tot 16.30 uur. De orga-
nisatie hoopt op goed weer want 
vanwege het buitenoptreden kan 
het alleen dan doorgang vinden.

Tentoonstelling Annie Veldkamp
Van 8 september tot 20 oktober 
2013 vindt er een tentoonstelling 
plaats in Cultureel Centrum Mari-
endael van Annie Veldkamp.

Annie Veldkamp werkt sinds 2005 
intensief met vilt. Werken met dit 
natuurproduct is voor haar een 
vorm van mediteren, het geeft rust. 
Zij maakt grote wandobjecten, die 
ruimtelijk ogen door de combinatie 

met leer, hout, schors of koper. Ze 
werkt met merino- en alpacawol 
in warme, aardse kleuren. Zeef-
druk op het vilt geeft prachtige, 
subtiele resultaten.De tentoonstel-
ling wordt georganiseerd door het 
Roois Kultuur Kontakt De opening 
vindt plaats op zondag 8 septem-
ber, aanvang 15.00 uur. U bent 
van harte welkom.

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

T. 0499 - 479 508 / www.mo-el.nl

TOONMODELLEN
UITVERKOOP

BANKEN, KASTEN, TAFELS EN NOG VEEL MEER STERK AFGEPRIJSD!

LAATSTE
KANS

& SFEERWONEN 

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

Diversen

8 september megavlooienmarkt 
Ruim 100 kramen. Speeltuin Philips-
dorp A.v.Leeuwenhoeklaan 
Eindhoven 9-16 uur. 
Gratis entree 06-20299824
--------------------------------------

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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Voor reserveringen:www.industrybioscoop.nl  
Service Bioscoop INDUSTRY  

NCB-Laan 52a · 5462 GB Veghel

0413 - 820990
Gratis parkeren!

De VETSTE  bios van  Nederland!

P

VR
06-09

ZA
07-09

ZO
08-09

MA
09-09

DI
10-09

WOE
11-09

DO
05-09

wk. 36,37

We're The Millers

The Mortal Instruments City of Bones

Spijt

Now You See Me

The Lone Ranger

Verschrikkelijke Ikke 2 3D

De Smurfen 2 3D
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Ladies Night Smoorverliefd!
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Woensdag 11 september a.s. is het weer Ladies Night! 
Vanaf 20.00 uur ontvangen we jullie graag, om 20.30 uur 
begint de film Smoorverliefd.
Reserveer nu alvast je kaarten, want vol = vol!
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Ook voor je woonvragen loop je 
bij ons binnen
De ontwikkelingen binnen de wo-
ningmarkt volgen elkaar in rap 
tempo op. We kunnen ons voor-
stellen dat dit vragen oproept. Is 
het mogelijk om een hypotheek 
af te sluiten in deze tijd? Of is het 
beter om te blijven huren? Wat 
kan ik alleen lenen? En kan ik al-
leen een hypotheek afsluiten? Op 
welke manier zouden mijn ouders 
me eventueel kunnen helpen?

Dinsdag 17 september organiseert 
Rabobank Sint-Oedenrode Schijn-
del een inloopavond voor starters 
op de woningmarkt. Tussen 17.00 
tot 20.00 uur zitten medewerkers 
klaar om je woonvragen te beant-
woorden. Loop dus tijdens deze 
avond binnen op het AdviesCen-
trum aan de Jan Tinbergenstraat 
1 in Sint-Oedenrode voor een 
oriënterend gesprek. Tijdens deze 
inloopavond is een afspraak ma-
ken niet nodig. En natuurlijk staat 

de koffie en thee klaar! Ook als je 
geen klant bent bij Rabobank Sint-
Oedenrode Schijndel. Er zijn aan dit 
gesprek geen kosten verbonden.

Wat moet je je voorstellen bij een 
oriënterend gesprek?
De adviseurs kunnen op basis van 
inkomensgegevens een inschat-
ting maken van het bedrag wat je 
kunt lenen en welke maandlasten 
dat met zich meebrengt. Natuurlijk 
kunnen zij ook antwoord geven op 
algemene vragen over het kopen 
van een eerste huis.

Wat moet je meenemen?
Om een goede inschatting te ma-
ken van het te lenen bedrag, heb-
ben de adviseurs een loonstrookje 
nodig. Neem deze gegevens mee 
naar het gesprek. Vergeet verder 
niet een geldig legitimatiebewijs 
mee te nemen. Voor meer informa-
tie: www.rabobank.nl/stos

Op 17 september aanstaande staan we wederom stil bij het heuglijke feit 
dat we 69 jaar geleden zijn bevrijd door de geallieerde troepen. De redac-
tie van DeMooiRooiKrant brengt daarom de komende weken een aantal 
verhalen over dit thema. 

17 september 1944: 
bevrijding Sint-Oedenrode 

Een bijzondere ontmoeting
Er zijn van die zeldzame momenten dat de 
geschiedenis volmaakt samenvalt met het heden 
en een gevoel van ontzag achterlaat. En een diep 
besef  van de betekenis van mensen die vóór ons 
hun stempel hebben gedrukt op de Rooise histo-
rie. Zo'n moment was de ontmoeting met Bryan 
Black en door hem met zijn oom Layton Black, 
een Amerikaanse sergeant die Sint-Oedenrode 
hee�  helpen bevrijden.

Op een doodgewone dinsdag in juli ontmoette 
ik in het dorp een Amerikaan uit Ohio die vroeg 
of ik wat van de oorlog afwist. Hij had een boek 
onder zijn arm van zijn oom, die hij altijd enorm 
bewonderd had. In � e Last First Sergeant had 
die oom een heel hoofdstuk over Sint-Oedenrode 
geschreven en omdat hij toch in de buurt was....
Zelf ben ik van na de oorlog, maar Wim van 
Rooij was toen een manneke van een jaar of acht, 
een goeie verteller en toevallig had hij wel even 
tijd voor een gesprek. En tot ieders verrassing 
vertelde het boek van Layton Black een stukje van 
de geschiedenis van de bevrijding dat hij nog niet 
wist.

Layton Black was sergeant in de C compagnie van 
het 502e regiment van de 101ste Airborne Divisie 
en een van de vele paratroepers die op 17 septem-
ber 1944 gedropt werden op de Sonse Hei. Hij 
hee�  meer dan 30 jaar gewacht om zijn herinne-
ringen aan de oorlog, waarvan de bevrijding van 
Sint-Oedenrode een belangrijk maar klein deel 
uitmaakte, op papier te zetten. En volgens zijn 
neef hee�  hij er, zoals zovelen die onbeschrijfe-
lijke dingen meegemaakt hebben, eigenlijk nooit 

over gepraat. Twee 
maanden na het 
verschijnen van zijn 
boek was hij dood.

In het hoofdstuk over 
Sint-Oedenrode speel-
de dokter Cooijmans 
een grote rol. In 2008 
ontdekte Floris Post-
mes een schuilkelder 
in de tuin van zijn huis, 
het vroegere huis van de 
dokter. Wat zou mooier 
zijn dan daar een kijkje te 
nemen? De goden van het 
toeval waren ons gunstig gezind, want Floris was 
net thuis van vakantie en wilde Bryan Black heel 
graag de schuilkelder laten zien. En de spreekka-
mer van de dokter. En het boek van de meisjes die 
er ondergedoken hadden gezeten...

De ontroering werd Bryan te machtig. Met zijn 
vriend was hij zomaar even naar Sint-Oedenrode 
gereden, om een indruk van het dorp te krijgen. 
Hij kreeg veel méér dan waarop hij gerekend had.
Het boek van zijn oom had opeens voor hem 
een nog diepere betekenis gekregen. Met de 
belo� e dat hij ons vanuit Amerika '� e Last First 
Sergeant' zou sturen, namen we afscheid. Wordt 
vervolgd, dus! 

Mia van Boxtel

Primera Sint-Oedenrode 
voor al uw stomerij zaken

...even naar Primera

Borchgrave 41 5492 AT Sint-Oedenrode 
0413 477049

September Actie stomerij

Jack, jas of mantel 
20% korting

DeMooiRooiKrant
gewoon gezellig 

leesvoer!
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

Milieu
Huisvuilinfo (0413) 481 911, 
ma, di, wo en vr van 10.00 tot 
12.00 uur 
Milieustraat: Eversestraat 1, 
Tel. (0413) 481 620
geopend van ma t/m vrij van 
12.00 tot 17.00 uur en op 
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

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

Vergadering voorbereidingscommissie op dinsdag 
10 september 2013
In de openbare vergadering van de Voor-
bereidingscommissie van dinsdag 10 sep-
tember 2013 (start 20.00 uur) komen de 
volgende onderwerpen aan de orde:

A. Voorstellen:
1.  Uitvoeringsplan openbare verlichting 

2013
2.  Kredietvoorstel parkeerterrein Kienehoef
3.  Vaststelling nota weerstandsvermogen 

2013

B. Ter bespreking: 
1.  Notitie inzameling huishoudelijk afval 

2012
2. Nota evaluatie gladheidsbestrijding

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

19.30 en 20.00 uur het zogeheten technisch 
beraad gehouden. Daarbij zijn de behande-
lende ambtenaren aanwezig om technische 
(concrete, feitelijke) vragen te beantwoor-
den. Ook het technisch beraad is openbaar.

Spreekrecht is mogelijk over alle geagen-
deerde onderwerpen. U wordt van harte uit-
genodigd gebruik te maken van het spreek-
recht. U dient dit ten minste 24 uur voor 
aanvang van de desbetreffende vergadering 
kenbaar te maken bij de griffier; telefonisch 
(0413) 481257 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.

Vergadering voorbereidingscommissie op 
donderdag 12 september 2013
In de openbare vergadering van de Voor-
bereidingscommissie van donderdag 12 
september 2013 (start 20.00 uur) komen 
de volgende onderwerpen aan de orde:

A. Voorstellen:
1.  Beschermd stads- of dorpsgezicht 

“Markt en omgeving”
2.  Vaststelling bestemmingsplan  

“Centrum”, herziening 2013
3.  Vaststelling bestemmingsplan vakan-

tiepark “Boschvoort”
4.  Voorbereidingsbesluit voor percelen 

met de bestemming ‘wonen’

B. Ter bespreking: 
---

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 alle ge-
agendeerde onderwerpen. 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) 481257 
of per e-mail: griffie@sint-oedenrode.nl 

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

4 oktober 2013: Nationale Ouderendag in Rooi
Sint-Oedenrode neemt op vrijdag 4 okto-
ber als eerste Brabantse gemeente deel 
aan de Nationale Ouderendag. In Sint- 
Oedenrode organiseert de Seniorenraad 
deze dag. Op 4 oktober wil zij samen met 
Rooise organisaties en Rooise bevolking 
wensen van ouderen in vervulling laten 
gaan. Wensen die zij zelf niet kunnen uit-
voeren. 

Inmiddels zijn er al 80 wensen ingediend. 
Het college van burgemeester & wethou-
ders is blij met dit initiatief. Wethouder 
Hendriks doet graag een oproep aan alle 
mensen uit Sint-Oedenrode, jong en oud, 
om die dag  bij ouderen een grote glimlach 
op het gezicht te toveren.

Hoe kunt u helpen?
Alle door ouderen uit Sint-Oedenrode in-
gediende wensen staan nu op de website 
van de lokale Nationale Ouderendag 

sintoedenrode.nationaleouderendag.nl 
Mensen, organisaties of bedrijven die een 
wens willen adopteren en vervullen, kun-
nen op deze website heel gericht een wens 
uitzoeken. Door de eigen naam en adres-
gegevens achter de wens te plaatsen weet 
het Rooise werkcomité dat zij contact met 
u mogen opnemen. Vervolgens worden de 
gegevens over de oudere en meer infor-
matie over zijn of haar specifieke wens aan 
de wensvervuller doorgegeven. 

Wie draagt de kosten?
Het zou prachtig zijn wanneer de wensver-
vuller (vrijwilliger) de hele wens zou kun-
nen adopteren. Wilt u wel actief zijn maar 
zijn de kosten een bezwaar? Dan wordt sa-
men met u naar een oplossing gezocht. En 
misschien staan er wel donateurs of spon-
sors op die dit mooie initiatief financieel 
willen ondersteunen. 

Een boom kan ons niet bellen, u wel!  
Samen Sterk!   
Merkt u iets waar een luchtje aan zit?
De brabantse natuur is mooi, maar ook 
kwetsbaar. Steeds krijgt onze gemeente 
te maken met het dumpen van (che-
misch) afval, stroperij, hennepkweke-
rijen en andere illegale activiteiten. Met 
hulp van alerte inwoners is de kans op 
een treffer vele malen groter om de ver-
ooorzakers van dit soort misstanden aan 
te pakken. De gemeente Sint-Oedenrode 
roept daarom iedereen op om te helpen! 

Ziet u iets verdachts? 
Zet 0900-9965432 in uw mobiele tele-
foon en bel gratis!

Na deze melding trekt er een handha-
vingsteam direct op uit. Dat maakt de kans 
om de overtreder te beboeten groter. 

Wat betekent “Samen sterk”?
“Samen sterk” is een samenwerking 
van provincie, gemeente, politie, wa-
terschappen, nieuwe Voedsel en Waren 
autoriteit, Staatsbosbeheer, Natuurmo-
numenten en Brabants Landschap. Kijk 
voor meer informatie op 
www.brabant.nl/samensterk. 

Tekenwedstrijd Sjors Sportief
Jaarlijks doen veel 
leerlingen mee met 
de kennismakings-
lessen bij de Rooise 
s p o r t ve re n i g i n ge n 
via het Sjors Sportief 
project (eerder Jeugd 
in Beweging). Met het 
oog op het belang van 
voldoende beweging 
door kinderen hopen 
we ook dit jaar weer op 
veel deelnemers. Daarom starten wij het 
nieuwe project Sjors Sportief schooljaar 
2013-2014 met de populaire tekenwed-
strijd Sjors Sportief!

Vorig jaar won Tess Eijkemans, leerling 
van de Sint Franciscusschool uit Bos-
kant de prijs. Zij mocht met de hele klas 
een middag gratis gaan zwemmen in 
zwembad De Neul. Dat was dikke pret 
en hartstikke gezellig! En haar tekening 
stond op de voorkant van het Sjors Spor-
tiefprogramma. Dat was natuurlijk ook 
geweldig! 

Wil jij dit jaar deze 
prijs winnen? Maak 
dan een mooie sport-
tekening (in de lengte) 
en schrijf op de achter-
kant je naam, leeftijd, 
groep en school. Lever 
deze tekening uiterlijk 
vrijdag 6 september  
in bij je juf of meester. 
Ben je net te laat? Geef 
de tekening dan snel 

af bij de balie van het gemeentehuis. 
Doe dit in ieder geval voor dinsdag 10 
september.

De 6 mooiste tekeningen uit Sint-Oe-
denrode vind je dan op de website www.
sjorssportief.nl. En daarop mag dan van 
12 tot 16 september iedereen op stem-
men. De tekening met de meeste stem-
men komt op de flyer Sjors Sportief 
schooljaar 2013-2014. En de winnaar 
wint weer een middag gratis zwemmen 
met de hele klas in zwembad De Neul.

Toedeledoki!

Open Monumentendag 2013
In het weekend van 14 en 15 septem-
ber a.s. is de Open Monumentendag. 
Duizenden monumenten zijn dan in het 
hele land gratis te bezichtigen. Dit jaar is 
gekozen voor het thema Macht & Pracht. 
Dat betekent speciale aandacht voor ver-
schillende soorten macht en de pracht 
die daar in Nederland uit voortkwam. Dit 
ziet u bij kastelen, stadspaleizen, grach-
tenpanden, buitenplaatsen. Maar ook bij 
kerken, rechtbanken en gebouwen van 
openbaar bestuur. 

In onze gemeente zijn tijdens Open Mo-
numentendag een drietal monumenten 
(gratis) te bezichtigen. 

Programma
Sint-Martinuskerk (Kerkplein)
•  open op zaterdag 14 september van 

10.00 uur tot 16.00 uur en op zondag 
15 september van 10.45 uur tot 16.00 
uur

•  bezichtiging van de kerk en rondleidin-
gen 

•  bezichtiging van de Oda-expositie, het 
gerestaureerde uurwerk en de reizen-
de beiaard op het Kerkplein

• orgelconcerten

Kasteel Dommelrode (Burgemeester 
Wernerplein)
•  open op zaterdag 14 september van 

10.00 uur tot 16.00 uur
•  bezichtiging van het gebouw en rond-

leiding om 11.00 uur en 14.00 uur

Knoptorenkerk (Eerschotsestraat)
•  open op zaterdag 14 september en 

zondag 15 september van 10.00 uur 
tot 16.00 uur

•  bezichtiging van de Knoptoren en kerk-
zaal

•  beklimming van de toren is op beide 
dagen mogelijk 

Programma herdenking bevrijdag
De gemeente Sint-Oedenrode organi-
seert, samen met de Vereniging van Air-
borne-Vrienden, op zondag 15 september 
aanstaande de jaarlijkse herdenking van 
onze bevrijdag op 17 september 1944.

Het programma
13.15  uur vertrek vanaf het gemeente-
huis, Burg. Wernerplein 1, naar het Air-

borne Monument. Het Sint-Joris gilde 
zal de stoet voorgaan.

13.30 uur  kranslegging en spelen van 
de “Taptoe” bij het Airborne Monument. 
Aansluitend wordt 1 minuut stilte in 
acht genomen.

13.50 uur  einde programma

Wegafsluiting industrieterrein de Kampen op 
vrijdag 6 september 2013
Op vrijdag 6 september 2013 is vergun-
ning verleend voor de organisatie van 
een wielerwedstrijd; het Nederlands 
Kampioenschap Wielrennen voor burge-
meesters en gemeentesecretarissen.
Deze wedstrijd wordt gehouden op in-
dustrieterrein De Kampen in Sint- 
Oedenrode. De wedstrijd start om 17.30 

uur. Het parcours omvat de volgende 
wegen: Marie Curiestraat,   
Alfred Nobelstraat en Jan Tinbergen-
straat. Dit betekent dat vanaf 17.15 uur 
het industrieterrein wordt afgesloten 
voor het doorgaand verkeer. Vanaf 19.00 
uur is het parcours weer open voor door-
gaand verkeer.

Toon Bergen

Al 15 jaar smartlappen….
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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112 Sint-OedenrOde
Alarmnummer 112
Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844
Brandweer Sint-Oedenrode 0413-472222
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

112 Sint-OedenrOde

Kop-staart aanrijding A50
Sint Oedenrode - Op de A50 
bij Sint-Oedenrode, rijrichting 
Eindhoven, zijn maandagmorgen 
drie auto’s op elkaar gebotst. Bij 
het ongeval dat rond 8.15 uur 
plaatsvond, is niemand gewond 
geraakt. Het ambulanceperso-
neel kon volstaan met het con-
troleren van de betrokkenen.

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Huisvuil

EvenementenMededelingen

Fietsdag voor burgemeesters en gemeentesecretarissen
Op vrijdag 6 september aan-
staande organiseren de gemeen-
ten Schijndel en Sint-Oedenrode 
de “Fietsdag voor burgemeesters 
en gemeentesecretarissen”. Een 
jaarlijkse bijeenkomst, die tel-
kens in een andere Nederlandse 
gemeente plaatsvindt en dit jaar 
is neergestreken in het Meierijse 
landschap. 57 burgemeesters en 
gemeentesecretarissen meldden 
zich aan. De gezelligheidsfietser 
fietst een route van 30 kilometer 
en voor de “semi-profs” is er een 
route van 60 km uitgezet.

Ook aan de niet-fietsers is gedacht. 
Zij gaan ’s middags naar de ge-

meente Schijndel en brengen daar 
o.a. een bezoek aan de tentoon-
stelling “Waar?!” van de Schijndel-
se architect Winy Maas. Uiteraard 
zal ook een bezoek worden ge-
bracht aan de door deze architect 
ontworpen “Glazen Boerderij” in 
het centrum van Schijndel.
De middag eindigt met het Open 
Nederlands Kampioenschap Wiel-
rennen voor burgemeesters en dit 
jaar voor de eerste keer, ook voor 
gemeentesecretarissen. Vijftien bur-
gemeesters en acht gemeentesecre-
tarissen strijden om deze felgebeer-
de titel. De wedstrijd start om 17.30 
uur op industrieterrein De Kampen, 
ter hoogte van de Rabobank, Jan 

van Tinbergenstraat 1 te Sint-Oe-
denrode. Omstreeks 18.30 uur vindt 
ter plaatse de prijsuitreiking plaats. 
Ieder jaar wordt aan deze Fietsdag 
een plaatselijk goed doel gekoppeld. 
Tijdens deze dag wordt met “de 
pet” rondgegaan. De gemeenten 
Sint-Oedenrode en Schijndel stellen 
de opbrengst van deze dag beschik-
baar aan welzijnsinstelling “Welzijn 
De Meierij” ten behoeve van een 
activiteit voor de mantelzorgers uit 
de beide gemeenten. De cheque 
wordt om 21.00 uur overhandigd in 
sporthal De Streepen, Laan van Hen-
kenshage 5 te Sint-Oedenrode.

Omgevingsvergunningen

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Jonker de Jegerstraat 16 5491 BR 26-08-2013 Kappen 1 krulhazelaar
Esdoornstraat ongen. ------ 26-08-2013 Kappen 1 eik
Verwestraat ongen. ------ 26-08-2013 Kappen 1 eik
Kastanjestraat ongen. ------ 26-08-2013 Kappen 1 eik
Sonseweg ongen. ------ 26-08-2013 Kappen 1 amerikaanse eik
Sterrebos 7 5491 TL 20-08-2013 Plaatsen lichtmasten
Marie Curiestraat 2 5491 DD 20-08-2013 Uitbreiden kantoor
Zwembadweg 66 5491 TE 26-08-2013 Plaatsen stellingen voor aardbeien
Sterrebos 4 5491 TL 20-08-2013 Bouwen bedrijfsgebouw voor 
   huisvesting rundvee

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

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Koeveringsedijk 41 5491 SB 27-08-2013 Verbouw bedrijfsruimte tbv 
   mantelzorg- woning
Eerschotsestraat 103 5491 AB 30-08-2013 Bouw overkapping aan woonhuis

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting Postcode  Omschrijving
Hulst 15 5492 SB  Het veranderen van een 
   rundveehouderij

Bovengenoemde meldingen liggen gedurende twee weken ter inzage.

Verleende Drank- en Horecavergunning
Adres Postcode Besluit 
  verzonden Omschrijving
Pastoor Smitsstraat 40 5491 XP 02-09-2013 Drank- en Horecavergunning 
   Ontmoetingscentrum de Loop’r

Hierop is procedure 3 van toepassing 

Vergunningen

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

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
•  Aan ZLTO voor het houden van een 

Aardbeien Demodag op 6 september 
2013 op het terrein aan de Rijtvenweg 
8-12 te Sint-Oedenrode.

•  Aan de Gemeente Sint-Oedenrode 
voor het houden van de Burgemees-
ters Fietsdag op 6 september 2013 op 
bedrijventerrein de Kampen te Sint-
Oedenrode.

Hierop is procedure 1 van toepassing (zie 
procedurekader).

Melding vergunningsvrije evenementen
•  Van Parochie Heilige Oda voor het 

plaatsen van de Reizende Beiaard op 
14 september 2013 op het Kerkplein 
te Sint-Oedenrode.

•  Van Klasse KI voor het houden van een 
personeelsfeest op 7 september 2013 
in een tent aan de Houtsestraat 8 te 
Sint-Oedenrode.

Verkeersmaatregel
•  In verband met De Burgemeesters 

Fietsdag op 6 september 2013 zijn 
de volgende wegen tussen 17.15 en 
19.00 uur afgesloten voor het verkeer: 
Jan Tinbergenstraat,   
Marie Curriestraat, Alfred Nobelstraat, 
Pearl S Buckstraat, Jane Addamsstraat 
te Sint-Oedenrode.

Voor meer informatie: 
www.sint-oedenrode.nl/
wegwerkzaamheden. 

Inzameling oud papier week 36

Donderdag 5 september
•  KVO Nijnsel; papiercontainer aan 

de achterzijde van de Beckart vanaf 
07.00 uur 

•  Buurtvereniging Vressel; container 
donderdag de hele dag op de parkeer-
plaats t.o. de Vresselse Hut;

Vrijdag 6 september
•  vrijdag tot 16.00 uur op de parkeer-

plaats t.o. de Vresselse Hut;

Zaterdag 7 september
•  Ouderraad basisschool Dommelrode; 

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

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

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papier-

container tegenover Ollandseweg 98 
van maandag t/m zaterdag. Tijdens de 
zomertijd van 08.00 tot 20.00 uur en 
tijdens de wintertijd van 08.00 uur tot 
17.00 uur. 

Gewijzigde 
openingstijden 
gemeentehuis 
donderdag 5 september
De openingstijden voor donderdag 5 
september zijn als volgt:
Van 09.00 – 12.30 uur is alleen KCC/
Burgerzaken geopend.
Vanaf 12.30 uur is het gemeentehuis 
gesloten.

Verloren en Gevonden 
Voorwerpen

Verloren voorwerpen
•  Sleutelbos waarvan een voorzien 

met blauw hoesje en opschrift Lego
•  Zwarte Iphone in blauw hoesje
• Zwarte Iphone 4s Zwart
•  Wit mapje voor rijbewijs met  

ov-kaart/rijbewijs/bankpas
•  Klein zwart klep portemonneetje met 

geld
• Zwarte Samsung Galaxy Ace
• Gouden damesring met steentje
•  Damestas met inhoud opdruk tas  

Engelse vlag

Gevonden voorwerpen
•  Bruin leren portemonneetje met  

kermismunten
•  Wit/zilver linker kinderschoentje 

(slipper met hielband)

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Betaalbare keukens
Eigentijds, stijlvol en naar uw smaak

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en donk

vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

GRATIS INTERIEURADVIES?
bezoek onze website

UNIEK
keukenconcept

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl
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genda

03-09     
Bijeenkomst parochiebestuur                                  
20.30-22.30
 
04-09     
Pastores dekenaat naar Brugge
 
05-09     
Bijeenkomst pastoraal team                                     
12.30-14.00
 
06-09     
Viering Odendael 10.00-11.00
Rondbrengen ziekencommunie                              
10.00-12.00
 
09-09     
Biddende Moeders, parochiezaal 
Nijnsel 13.30-14.15
 

10-09     
Bijeenkomst EHC De Goede Herder                      
20.00-22.00
Doopvoorbereiding Petrus Banden 
Son 20.00-21.30
Eerste bezinningsavond H. Oda, 
parochiezaal Nijnsel  20.00-21.30
 
12-09     
Bijeenkomst pastoraal team                                     
12.00-13.30
Ziekenbezoekgroep Martinus                                  
13.30-15.00
 
13-09     
Bijeenkomst Pasewalkgroep, DGH                         
20.00-22.30
 
15-09     
Nationale Monumentendag, 
Martinuskerk-C  11.00-17.00
 

Eén van deze kleintjes…

Paus Franciscus heeft een bijzon-
dere belangstelling voor kwets-
bare mensen. Gevangenen, vluch-
telingen, armen, mensen met een 
beperking. Kinderen horen ook bij 
deze groep. Wie op Youtube Misa 
de Ninos opzoekt, ziet hoe toen 
kardinaal Bergolio zich in de mis 
werkelijk tot de kinderen richt.
Ons richten speciaal op de ‘klei-
nen’, brengt ons dichter bij Jezus. 
Dat lezen we in de Bijbel. En de 
kleinen, kleintjes, zijn volwasse-
nen, maar ook letterlijk kinderen 
die simpelweg vertrouwen op Je-
zus. 

Kleintjes, onze kinderen, we doen 
alles voor ze. Maar het is een kunst 
om ze werkelijk serieus te nemen, 
en ze toch ook grenzen te geven 
op een liefdevolle manier. Het is 
een kunst om werkelijk bij kinde-
ren te gaan staan. Onlangs maakte 
ik daarvan een bijzonder voorbeeld 
mee. Wij zijn gewend gezegend te 
worden door de priester of diaken. 

We zijn ook gewend onze kindjes 
te zegenen door hen een kruisje te 
geven. Maar wie net als ik ooit in 
alle ernst een eenvoud een kruisje 
heeft gekregen van een kind dat 
daarbij een zegenwens uitsprak, 
vergeet dat niet gauw meer.
KISI- ‘Gods singing kids’ is een be-
weging waarin kinderen naar mijn 
idee werkelijk serieus genomen 
worden. Bijzonder is bijvoorbeeld 
dat tieners uit eigener beweging 
mee blijven doen. Tieners laten 
zich niet zo gemakkelijk sturen! 
KISI brengt, zoveel maakt hun 
naam duidelijk, musicals ten to-
nele. In deze musicals staan ver-
halen uit de Bijbel centraal. Saai? 
Ik vind van niet. Op 24 november 
aanstaande komen ze naar onze 
parochie om samen met ons het 
Odajaar af te sluiten. Een mooie 
kans om eens op een bijzondere 
manier de kleintjes in ons midden 
te zetten.

Manon van den Broek

Oda en de ekster

Enkele weken geleden spraken 
mij in één weekend twee parochi-
anen aan met het bericht dat het 
Odajaar wel op een heel bijzon-
dere wijze zijn vruchten afwerpt. 
Beide parochianen vertelden last 
te hebben van een overvloed aan 
eksters in hun tuin. Zou de her-
denking van het 13e eeuwfeest 
daar aan hebben bijgedragen? 
Of geldt het oude gezegde nog 
steeds: l’histoire se répète…… de 
geschiedenis herhaalt zich……. 
zelfs na 13 eeuwen. 

Oda wordt in de kunst altijd afge-
beeld met een ekster. Een overle-
vering verhaalt ons dat deze vogel 
haar beschermde en waarschuwde 
wanneer indringers haar wilden 

belagen. Een andere overlevering 
verhaalt ons dat Oda, voorafgaan-
de aan haar verblijf hier in Rooi, 
in Venray en Weert zou hebben 
geleefd en uit welke laatste plaats 
ze zou zijn verdreven door het oor-
verdovende gekrijs van eksters. Zo 
is zij dan hier in Sint-Oedenrode 
terecht gekomen. 

Doorheen deze legenden spreekt 
het symbool van de ekster: de vo-
gel die symbool staat voor goed 
en kwaad, voor licht en donker. 
Oda heeft steeds het goede ge-
kozen; de weg van Gods liefde. 
Ook wij staan zo dikwijls voor de 
keuze tussen goed en kwaad, licht 
en donker. Kijkend naar de ekster 
in haar hand mogen wij met Oda 
kiezen voor het goede, voor het 
gebod van de liefde. Dat gebod is 
het fundament voor ons leven als 
christen.

Pastoor Vincent Blom

ps. Alle gedupeerden: sterkte met 
de eksterplaag !

Paus kondigt vastendag af voor 
vrede in Syrië

Oproep
Paus Franciscus heeft in zijn An-
gelustoespraak van zondag 1 
september een dringende oproep 
gedaan aan de strijdende partijen 
in Syrië om een einde te maken 
aan alle gewelddadigheden in het 
land. Voor de vrede in het Midden-
Oosten kondigde de paus een spe-
ciale gebeds- en vastendag af. Dat 
doet hij in navolging van diverse 
kerken in het Midden-Oosten. De 
dag wordt gehouden op zaterdag 
7 september, daags voor het feest 
van de Geboorte van Maria, de 
Koningin van de Vrede. 

‘Nooit meer oorlog’
In felle bewoordingen veroor-
deelde de paus het gebruik van 
chemische wapens. Ook sprak hij 
de hoop uit dat er geen militaire 
vergeldingsacties worden onder-

nomen. “Nooit meer oorlog!” riep 
de paus, waarmee hij teruggreep 
op de historische toespraak die zijn 
voorganger Paulus VI hield voor 
de Verenigde Naties in New York 
op 4 oktober 1965. 

Dialoog
Franciscus zei dat dialoog en on-
derhandelingen de enige legitieme 
middelen zijn om vrede te berei-
ken. “Oorlog roept oorlog op! Ge-
weld roept geweld op!”, zei hij. 

Gebedswake
Op zaterdagavond 7 september 
zal er in het kader van de speci-
ale gebeds- en vastendag op het 
Sint-Pietersplein in Rome een 
wake worden gehouden. Deze 
bijeenkomst zal vijf uur duren. 
Franciscus sprak de hoop uit dat 
velen eraan deel zullen nemen. Hij 
riep zowel alle katholieken als alle 
niet-katholieke christenen en niet-
christelijke gelovigen op om 7 sep-
tember intens te bidden. "Moge 
de schreeuw om vrede ieders hart 
bereiken zodat allen de wapens 
neerleggen”, zo zei de paus zon-
dagmorgen tijdens het Angelusge-
bed.

Laten wij bidden voor vrede: voor de vrede in de wereld 
en voor de vrede in ieder hart.

Paus Franciscus

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

 
Pastoraal Centrum:
Mgr. Bekkersplein 1
5491 EB Sint-Oedenrode
Tel: (0413) 477741
Openingstijden Pastoraal Centrum maan-
dag en woensdag van 10.00 – 12.00uur
Telefonische bereikbaarheid van de 
parochie: maandag t/m vrijdag van 
10.00 – 12.00 uur.
Voor dringende pastorale zaken zoals 
het ontvangen van de ziekenzalving of 
in geval van overlijden ook buiten deze
uren bereikbaar via achterwacht.
Informatie over de parochie vindt u op 
de website: www.heiligeodaparochie.nl
Email: team@heiligeodaparochie.nl   of  
informatie@heiligeodaparochie.nl 
Banknummer parochie: Rabobank 
1382.04.071 t.n.v. Parochie Heilige Oda

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biddende Moeders weer van start
Zoals op veel plaatsen overal ter 
wereld, is er in onze parochie een 
groep "Biddende Moeders". Bid-
dende moeders zijn vrouwen van 
alle leeftijden die samen met an-
dere vrouwen willen bidden voor 
hun kinderen (en kleinkinderen). 
"Maar ik bid toch altijd al voor 
mijn kinderen," zullen veel ouders 
zeggen. Zeker, ouders zullen altijd 
voor hun kinderen bidden, als zij 
God kennen. Maar vaak gebeurt 
het zo, dat als we voor onze kinde-
ren bidden als er een probleem is, 
we dat probleem uiteindelijk niet 
bij Hem kunnen achterlaten.
We zeggen: "Heer, Heer, help!" 
Maar als we klaar zijn met bidden 
staan we weer op terwijl we ons 
nog steeds zorgen maken en ons-
zelf afvragen wat we toch kunnen 
doen. Het lijkt er vaak op dat we 
het probleem, dat we met de ene 
hand aan God geven, met de an-
dere hand weer terugpakken. De 
spiritualiteit van "Biddende Moe-
ders" is dat we onze kinderen en 
onze problemen aan God toever-
trouwen en ze ook bij Hem laten.
'Zoals kinderen hun gebroken 
speelgoed

in tranen bij ons brengen om het 
te maken.
Zo bracht ik mijn gebroken dro-
men naar God,
want Hij is mijn vriend.
Maar in plaats van Hem rustig
alleen te laten werken,
bleef ik rondhangen in een poging
te helpen op mijn eigen manier.
Tot slot greep ik ze terug
en schreeuwde:
"Hoe kunt U toch zo traag zijn?"
"Mijn kind", zei Hij, "Wat kon ik 
doen?
Je liet NOOIT LOS!"
Ben je nieuwsgierig en spreekt 
deze spiritualiteit je aan? Kom dan 
een keer om mee te bidden. We 
komen bij elkaar op maandagmid-
dag, van 13.30 uur tot 14.15 uur 
in de parochiezaal van Nijnsel, één 
keer in de veertien dagen. We be-
ginnen op maandag 9 september. 
Volg de agenda op de website en 
op de parochiepagina in de bladen 
voor de volgende bijeenkomsten. 
Je bent van harte welkom!

Biddende Moeders 
parochie H. Oda
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Jeugd betrokken bij Odaparochie naar Hemelrijk
Een groepsfoto van de misdie-
naars en leden van kinderkoren 
uit Sint-Oedenrode, Son en Breu-
gel. 

Afgelopen zaterdag hebben zij 
hun jaarlijkse dagje uit gehouden. 
Dit keer in Hemelrijk in Volkel. 
Een geslaagde dag met veel ple-
zier, zonneschijn, water, snoep en 
friet! Een dank je wel voor onze 
jongste vrijwilligers die zo trouw 
de Mis komen dienen of meezin-
gen in een kinderkoor.

(Terug) Naar de bron

Ondanks het waarschuwings-
bord bij het drukbezochte 
Waalstrand aan de noordzijde 
van Nijmegen zag ik dat er de 
afgelopen zomerweken volop 
gezwommen werd in de druk-
ste rivier van Europa. Vanaf een 
bankje genietend van het uit-
zicht bedacht ik dat je christenen 
kunt vergelijken met mensen die 
zwemmen in een rivier. 

Sommigen houden van pootje 
baden en blijven op de plek waar 
ze het water in zijn gegaan. Ze 
genieten van het bewegende 
water maar gaan niet verder de 
rivier in. Bij sommige christenen 
is het vaak hetzelfde. Ze proeven 
aan het geloof, maken zich er 
‘nat’ mee, maar durven het niet 
aan om verder in het geloof te 
gaan.

Anderen hebben gemerkt dat 

je heerlijk kan 
zwemmen in 
een rivier. Al 
gauw laten ze 
zich moeiteloos 
op de stroom af-
drijven. Massa’s 
christenen heb-
ben hetzelfde 
idee. Geloven is 
heerlijk zolang 
je er niet al te 
veel voor hoeft 
te doen. Door 
de stroomver-

snellingen, die in het begin nog 
leuk zijn, drijven ze steeds ver-
der af. Op een gegeven moment 
merk je dat hoe langer je je laat 
meedrijven met de rivier er steeds 
meer smerigheid in drijft en dat je 
in een levensgevaarlijke situatie 
belandt. Hoge golven en sterke 
stromingen beletten je om weer 
aan land te komen. Je bent hope-
loos verloren.

Er is ook een groep zwemmers die 
al gauw in de gaten heeft dat je 
tegen de stroom in moet zwem-
men. Hoe dichter je bij de bron 
komt des te zuiverder is het wa-
ter. Bovendien wordt je door die 
stroom steeds sterker en kan je 
meer hebben. Als christen moet 
je tegen de stroom op zwemmen 
om bij de Bron te komen, bij het 
Levende water.

Ik realiseer me dat de vergelijking 

niet helemaal opgaat, maar het 
geeft wel prachtig de bedoeling 
weer van de diocesane cursus 
‘Groeien in geloof’. We willen 
op zoek gaan naar de Bron van 
ons geloof. Het kost wat moeite, 
twintig bijeenkomsten, maar ve-
len hebben de afgelopen jaren 
gemerkt dat het je sterker maakt, 
dat je meer aan kunt thuis, in het 
gezin, op het werk, in de paro-
chie. Daarom: gaat u mee naar 
de Bron? 

De cursus wordt gegeven op 
maandagavonden van 19.30 tot 
21.30 uur in ‘s-Hertogenbosch. 
Bijdrage per cursusjaar: € 90,- per 
persoon. 

Info en aanmelding: 
Diocesaan Vormingscentrum, 
Postbus 1070, 
5200 BC ’s-Hertogenbosch. 
Tel.073-523 2045 
of 073-523 2057. 
E-mail: vormingscentrum@
bisdomdenbosch.nl. 
Zie website 
www.bisdomdenbosch.nl 
onder vorming.

1e Bezinningsavond in de reeks 
“heiligen van onze parochie”
Heilige Oda (680-726 na Chr.) 
Dinsdag 10 september 
Inleider: Pastoor Vincent Blom
Locatie: parochiezaal in Nijnsel  (20.00 – 21.30 uur)

De patrones van onze parochie kwam als Schotse ko-
ningsdochter naar het vaste land van Europa. Ze werd 
genezen van haar blindheid nadat ze het graf van de 
heilige Lambertus van Maastricht in Luik bezocht had. 
Haar vader wilde haar vervolgens uithuwelijken maar ze vluchtte, om 
zich geheel aan God te wijden. We gaan in op de vraag wat de het le-
vensverhaal van de heilige Oda ons vandaag te zeggen heeft.

Vrijwilligersavond in Son
Het is inmiddels een goed gebruik 
geworden om onze vrijwilligers 
een maal per jaar te trakteren op 
een gezellige avond. Dit jaar werd 
deze avond gehouden op woens-
dag 28 augustus. We begonnen 
met een eucharistieviering in de 
kerk, waar we ons bezonnen op 
het “samen geroepen zijn”.

Daarna verhuisden we naar het 
Vestzaktheater waar we werden 
ontvangen met een lekker kopje 
koffie met gebak. Vincent Blom, 

onze pastoor, opende de avond en 
stelde de nieuw gevormde toren-
groep voor. Hierna was de beurt 
aan Rinus Verhagen, de voorzitter 
van de torengroep om de jubilaris-
sen met een kleine verrassing te 
bedanken voor hun inzet voor de 
parochie. Daarna deden we waar 
we eigenlijk voor gekomen waren, 
“buurten”. Gezellig bijpraten met 
elkaar onder het genot van een 
hapje en een drankje. Al bij al was 
het een gezellige avond.

Wilhelminastraat 20c  |  Mariahout  |  Tel: 0499-422126 
www.huurbijharold.nl
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Kerkdiensten
Sint Genoveva-kerk, Breugel

Zaterdag 7 september
11.30 uur: huwelijksviering Janny 
van de Gevel en Coen Lokker
18.30 uur: Eucharistieviering in Son                                                                                     
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)                                                            

Zondag 8 september
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor
intentie: Digna Versantvoort-Merks, 
Jo van Leuken-Jansen, Theo en 
Lena Roestenburg-vd Wetering, 
Frans de Lepper, Wil Peters, Maria 
Spoormans-van Berendonk, Marjan 
Peters-Hegeman, Nell Vrenssen-Sol, 
Piet Keijzers, ouders van Heesewijk-v 
Boxtel en ouders Witlox-Wijnen,
om zegen over onze parochie

Zaterdag 14 september
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)
intentie: Frans de Bije, Mieke Swin-
kels-Rooijackers, Lies van Wanrooij-
Maas, Wim der Kinderen, overleden 
ouders Vugts-van Korven, om zegen 
over onze parochie
Op zondag 15 september kunnen er 
in verband met de Breugelse rom-
meldag geen auto’s bij en achter de 
kerk geparkeerd worden.

De Goede Herder

Zaterdag  7 september  
19 u. Eucharistie met parochieel kor.

Zondag 8 september 
13.15u. Doop Marit van Weert

Martinuskerk

Zondag 8 september 9.30 uur: 
Nat. Ziekendag. Eucharistieviering 
met het Martinuskoor.
Intenties: Overl. fam. Hellings-van 
Oorschot, Jas en Cisca de Beer-van 
Roosmalen, Overl. ouders Verboort-
Schrover, Frans van den Biggelaar, 
Thijs en Dina Merks-van den Berg, 
Jack Verdonck, José Hulsen-Sas, 
Annie en Jan van den Berkmortel-
Habraken en Ingrid van der Heijden-
van den Berkmortel, Sjaak van der 
Kallen, Drika Donkers-van Heeswijk, 
Albertha Verbakel-Gibbels, Martien 
Kaskens, Jan en Gerarda van Nuland-
van der Zanden, Maria Schevers-
Steenbakkers, Leden van de K.B.O., 
die in augustus overleden zijn.

Maandag 9.00u. Eucharistieviering.
Dinsdag 9.00u. Eucharistieviering.
Woensdag  9.00u. Eucharistieviering. 
Donderdag 9.00u. Eucharistieviering. 
13.30u. verg. Ziekenwerkgroep.
Vrijdag 9.00u. Eucharistieviering.

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

H.Martinus Olland

7 september 17.30u 
eucharistieviering met kerkkoor.
Intenties: Riek-Bijsterveld-Hazen-
veld, Hanneke Hagelaars v d Kerk-
hof. Fransisca Witlox-Hagelaars, 
Martien Verhagen.

Protestantse Kerk Knoptoren
 
Zondag 8 september, 
10.00 uur, Predikant Ds. Chr. Mondt.

Sint Antonius Nijnsel

Zondag  8 sept. 11.00u. 
Eucharistieviering met gemengd koor 
en om 12.30u. doop van Jens Aarts.
Intenties: 
Ronn v.d. Zanden, Jans v.d. Meerak-
ker, Petra van Erp- van Hooff, Tonny 
Franken, Dina v.d. Laar- Vos, Harrie 
en Jos van Deursen.     

Sint Petrus’  Banden-kerk, Son

Zaterdag 7 september
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz)
intentie: Harrie en Maria de Vries-
van Erp

Zondag 8 september, Ziekenzondag
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Sonse Parochiekoor
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz)
intenties: Josephus en Anna van de 
Ven-Vesters, Willem en Riek Lavr-
ijssen-Joosten Jan van Gorp, ouders 
Van Happen-Jansen, Mariet van 
Lieshout-Verkuijlen, ouders Merks-
van de Meerendonk en dochter Ria, 
Henk Boleij, Jef Bijvelds, Piet van 
Helmond, Jan van Dinter.
12.45 uur: Doop Emma Zwenger

Maandag 9 september
19.30 uur: Eucharistieviering

Woensdag 11 september
19.30 uur: Eucharistieviering

Vrijdag 13 september
15.00 uur: Eucharistieviering b.g.v. 
het 50 jarig huwelijk van het bruids-
paar Van den Hurk-van de Kerkhof

Parochie H. Rita Boskant

Zaterdag 7 Sept. 
is er geen Eucharistieviering.
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COOP.NL

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 2 t/m zondag 8 september 2013. week 36

Tax  Liempde 
Nieuwstraat 59

ZONDAG OPEN
14-18 UUR

KOM

SUPERCOOPJES & VOLLE KARREN. DAT IS MIJN COOPVOLLE KARREN. DAT IS MIJN COVOLLE KARREN. DAT IS MIJN COOP
NU OOK 

DROGISTERIJ 
ASSORTIMENT

Unox soep
blik 800 ml
elders 1.95

Queens 
Pangafillets
zak 600 gram
elders 3.19

800 ML

1.00
1.95

600 
GRAM

2.00
3.19

Augustus en Van Oirschot spelen in Martinuskerk

In het kader van de concertreeks 
'Muziek op en rond het Smits-
orgel' gaven Bert Augustus en 
Harrie van Oirschot afgelopen 
zaterdag een concert in de Mar-
tinuskerk. Bert Augustus speelde 
op het hoofd- en transeptorgel, 
Harrie van Oirschot speelde op 

de dwarsfluit. Op het program-
ma stonden werken van Böhm, 
Koechlin, Stanley, Saint-Saëns en 
Bach.

Beide muzikanten zijn geen on-
bekenden voor Sint-Oedenrode. 
Bert Augustus is de vaste organist 

van het Smitsorgel. Hij studeerde 
natuurkunde aan de HTS in Eind-
hoven en orgel aan het Brabants 
Conservatorium. Ook volgde hij 
de Nederlandse Beiaardschool. 
Naast zijn activiteiten voor de 
Rooise Odaparochie is Augustus 
ook beheerder van het Smitsor-
gel in de Willibrorduskerk in zijn 
woonplaats Deurne.

De uit Rosmalen afkomstige Harrie 
van Oirschot speelde al vaker tij-
dens concerten en diensten in de 
Martinuskerk. Hij speelde in het 
Cantateororkest van Culemborg 
en maakt deel uit van diverse ka-
mermuziekensembles. 

Van Oirschot speelt op een wit-
gouden dwarsfluit. Deze fluit heeft 
een vollere en rondere klank dan 
de zilveren fluit. Vooral de laatste 
jaren spelen volgens van Oirschot 
steeds meer muzikanten op deze 
fluiten. Hij beschouwt het dan ook 
als een eer om op zo'n fluit te mo-
gen spelen.

Nationale Ziekendag…..een dag 
voor iedereen
Op zondag 8 september a.s. is het 
de jaarlijkse Nationale Zieken-
dag. De ziekenwerkgroepen van 
de Heilige Odaparochie nodigen 
alle zieken en aan huisgebonden 
parochianen uit om deze dag bij 
te wonen. Vanzelfsprekend zijn 
ook familieleden en iedereen die 
belangstelling heeft welkom.

De dag begint met een H. Eucha-

ristieviering in “De Ontmoeting” 
van Zorgcentrum Odendael. Deze 
H. Mis begint om 10.00 uur. Na 
de viering is er een gezellig samen 
zijn. Om ± 12.00 uur zal de bij-
eenkomst afgesloten worden. Tot 
zondag 8 september aanstaande. 
Voor eventuele vragen of verdere 
toelichting kunt u contact opne-
men met Mevr. R van der Kallen, 
telefoon 0413-472066.

Kapsalon Bella Plaza vestigt zich 
binnen Thermae Son
Vanaf september 2013 zal Kapsalon 
Bella Plaza binnen het wellnessre-
sort Thermae Son gasten ontvangen 
voor een knip-, kleur- of verzor-
gingsbeurt voor het haar. De kapsa-
lon binnen Thermae Son, gelegen in 
Son en Breugel, is de tweede vesti-
ging van Bella Plaza. De hoofdvesti-
ging is te vinden in Sint Oedenrode.

“Bij Thermae Son speelt, net zoals 
bij kapsters, uiterlijke verzorging een 
belangrijke rol. Tevens is de warme 
en gemoedelijke sfeer iets wat wij 
ook erg graag overbrengen aan klan-
ten. Naast onze bekende vaste klan-
ten ontvangen wij ook graag de be-
zoekers van Thermae Son, die tijdens 
een dagje ontspanning ook aandacht 
willen schenken aan van het ver-
zorgen van het haar. Daarnaast is 
de kapsalon ook zonder een dagje 
sauna te bezoeken. Manon is een 
vriendelijke, gemotiveerde en jonge 
meid die het gezicht zal zijn van de 
Bella Plaza kapsalon binnen Thermae 
Son. Met veel plezier ontvangt Ma-
non graag haar eerste klanten. Ieder-
een is welkom bij ons. Van jong tot 
oud. De koffie staat klaar, dus loop 
gerust eens binnen.” aldus Marlies 
Timmers-van den Boer, eigenaresse 
van Bella Plaza, enthousiast

Professionele haarverzorging
“Kapsalon Bella Plaza staat voor 
kwaliteit, creativiteit en ook zeker 

voor gezelligheid. Het prettige con-
tact met de gast en eerlijk en deskun-
dig advies over een kapsel, kleur of 
haarproduct zorgt ervoor dat we al 
jaren tevreden klanten hebben. De 
medewerkers van Bella Plaza hebben 
al veel klanten blij kunnen maken 
met leuke gewenste resultaten. Al 
meer dan acht jaar werkt Bella Plaza 
met het Amerikaanse nummer 1 top 
haarverzorgingsmerk, Matrix. Met 
sinds kort onder andere een nieuw 
kleurproduct op oliebasis, genaamd 
Colorinsider. Dit kleurproduct bestaat 
uit 0% ammonia en geeft 100% in-
tenser kleurresultaat. Met keuze uit 
50 kleuren en een optimale glans en 
grijsdekking is dit product een echte 
aanrader.” aldus Marlies

Openingsaanbieding
De eerste honderd klanten ontvan-
gen een gratis goodiebag met onder 
andere leuke miniaturen en kortings-
bonnen. Daarnaast kunnen kinderen 
(tot 12 jaar) voor slechts 
€ 12,50 per kind het haar laten knip-
pen in de maand september 2013. 
Kapsalon Bella Plaza is binnen Ther-
mae Son geopend op maandag, 
donderdag en zaterdag. Wellicht zal 
in de toekomst de kapsalon binnen 
Thermae Son vaker de deuren ope-
nen. Kijk voor meer informatie op 
www.thermaeson.nl. Thermae Son 
is gelegen op de Thermaelaan 2 te 
Son en Breugel.

Lezing ‘Fluitend naar mijn werk’
Op woensdag 11 september ver-
telt Jos van Wijk in de bibliotheek 
in Sint-Oedenrode over zijn boek 
Fluitend naar mijn werk, waarin 
hij de dagelijkse praktijk beschrijft 
van interim management vanuit 
een ervaring van bijna 25 jaar in 
de sectoren wonen, welzijn, zorg, 
onderwijs, werk, gemeenten en 
provincie en diverse commerciële 
bedrijven. Het boek en de lezing 
zijn interessant voor interim ma-
nagers, ondernemers en zelfstan-
digen zonder personeel (ZZP’ers). 
Kortom: voor iedereen die met 
veranderingen in het bedrijf te ma-
ken heeft of denkt te gaan krijgen.

Jos van Wijk combineert de ingre-
pen die er noodzakelijkerwijs in de 
organisaties moeten worden ge-
daan aan persoonlijke ontwikke-
ling, struikelblokken, valkuilen en 
spirituele opgaven. Dit geeft veel 
inzicht in zaken die in organisa-
ties spelen, zoals macht, verande-
ringen en de weerstand ertegen, 
bezieling, cultuur, intuïtie, klant-
gerichtheid, draagvlak en veranke-
ring, privatisering en verschraling 
van overheidstaken, leiderschap 
en loyaliteitsconflicten, onderhan-
delen, transparantie en respect. 

Jos van Wijk gaat steeds meer uit 
van een kwantumorganisatie: alles 
is instant met elkaar verbonden. Er 
bestaat geen “binnen” de organi-
satie en “buiten” de organisatie, 

er is geen klant/afnemer en pro-
ducent, geen afdeling Service en 
geen Backoffice. Dat zijn gedach-
tenspinsels/illusies die afleiden van 
de gezamenlijkheid, het samen iets 
willen bereiken ten dienste van an-
deren die daaraan behoefte heb-
ben. Vernieuwing is dan iets dat bij 
elke medewerker ontstaat, een be-
gin heeft, en in de samenwerking 
verdere vorm krijgt. De stagnaties 
die daarbij ontstaan moeten wor-
den herkend en erkend en aangrij-
pingspunt worden voor verande-
ring. Of in de organisatie zelf, of 
(in het geval van een blinde vlek) 
door de blik van buiten.

De lezing en het boek gaan ook 
over zaken van de opdracht zelf: 
de intake, de rol van de bemid-
delende bureaus, de diagnose, 
stoppen met een opdracht, de ver-
leidingen om door te gaan en de 
boemerang die je dan terug krijgt. 
Het boek is een aanrader voor or-
ganisatieveranderaars vanwege de 
vele belichte aspecten en de aan-
schouwelijke inkijk in de geheimen 
om een verandering succesvol af 
te kunnen ronden. Fluitend.

Het boek Fluitend naar mijn werk 
is te bestellen met de volgende 
link: http://www.mijnbestseller.nl/
magento/fluitend-naar-mijn-werk.
html en kan ook bij de lezing wor-
den gekocht.

De lezing vindt plaats op woensdag 
11 september van 20.00 tot 22.00 
uur. De bibliotheek is geopend 
vanaf 19.30 uur. Aanmelden voor 
deze lezing is gewenst. Dit kan te-
lefonisch via 0413-472991 of per 
e-mail via c.berenschot@biblio-
theekmeierij.nl. Deelname is 
€ 12,50 per persoon. Bibliotheekle-
den krijgen 10% of 25% korting. 
Deze lezing wordt in samenwer-
king georganiseerd door Biblio-
theek de Meierij en De Bundel te 
Sint-Oedenrode. De Bundel is een 
netwerk van zelfstandige praktij-
ken voor training, coaching, thera-
pie en begeleiding op het gebied 
van persoonlijke ontwikkeling.

Papenhoef 21, Lieshout  0499-425360

September Opruiming actie, 
nieuwe collectie!

20% korting op de 2013 fietsen +   

Gazelle                 Goldline                 Giant

*geldig op voorraad modellen 
  2013 collectiegratis fietscomputer!  

Sarah en Abraham te huur!
Geïnspireerd door het 
Abraham en Sarahfeest! 

Te huur: 
4 meter hoge Abraham en Sarah. 

Interesse? Neem contact op met Joey Reniers: 
06-15555477 of mail:  joeyreniers@gmail.com

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

Prior van Milstraat 6  Uden, 0413-262539, www.vandonzel.nl

OPRUIMING

499,-
Relaxfauteuil Crijntje

Relaxfauteuil ARSENAL
Volledig verstelbaar
Uitgevoerd in de kleur zwart

Relaxfauteuil CRIJNTJE
Volledig verstelbaar

Uitgevoerd in de kleur zwart

Uit voorraad

leverbaar!

OPRUIMING
Uit voorraad
leverbaar!

699,-
Relaxfauteuil Arsenal

De nieuwe prins van Ploegersland 
Liempde (tip 3)

Wekelijks tot zijn openbare instal-
latie op vrijdag 25 oktober geeft de 
Geheimcommissie van Prinsenver-
eniging de Ploegers een Tip wie de 
nieuwe Prins van Ploegersland gaat 
worden. Let vooral op de details in 
de tip en ontdek het antwoord achter 
het grote geheim.

Inderdaad! De symbolische betekenis 
van de kraanvogel in het oude Egyp-
te was de letter B. Maar waar staat 
die B nou voor? Is het een link naar 

zijn achternaam? Of begint zijn voor-
naam met een B? Wie zal het zeggen. 
Wij in ieder geval niet. Voor de derde 
tip gaan we naar het Land van Ooit. 
Het Land waar de kinderen de baas 
waren en waar fantasie een belang-
rijke rol speelde. De inwoners van het 
Land van Ooit heetten Ooiters. Eén 
van deze Ooiters vertoont gelijkenis 
met onze nieuwe Prins. Is het Kloon-
tje het Reuzenkind? Of misschien wel 
Ridder Graniet-Sterker-Dan-Ik-Kan-
Niet? Aan jullie om hier achter te ko-
men. Oké, je hebt wat fantasie nodig 
maar daarom zitten we met de derde 
tip ook in het Land van Ooit.
Denk je te weten wie het is? Stuur 
een e-mail naar redactie@ploegers.
nl en maak kans op twee kaartjes 
voor de Zittingsavonden. Wil je de 
Tips nog een keer teruglezen, kijk op 
www.ploegers.nl. 

Schoolrestaurant Fioretti weer geopend
Veghel - Het schoolrestaurant van 
het Fioretti College is weer ge-
opend! Iedereen die dat wil, kan 
zich voor een leuke prijs in een 
mooie ambiance culinair laten 
verwennen door onze enthousi-
aste leerlingen. Het doel van het 
schoolrestaurant is dat leerlingen 
kook- en serveerlessen krijgen in 
een zo natuurgetrouw mogelijke 
praktijksituatie. Daarbij is van be-
lang dat het restaurant goed bezet 
is. Met speciale dieetwensen kan 
rekening gehouden worden, mits 
vooraf aangegeven. In week 36 

serveren onze leerlingen een in-
troductiemenu voor slechts € 5,00.

Het restaurant is geopend op woens-
dag- en vrijdagmiddag tussen 12.00 
en 13.30 uur voor een uitgebreide 
lunch. Na de herfstvakantie is dat 
ook op maandag- en dinsdagmid-
dag. Op woensdagmiddag tussen 
12.00 en 13.30 uur wordt een luxe 
driegangenlunch verzorgd door de 
eerstejaars leerlingen van de MBO 
TopKok opleiding. De tweedejaars 
verzorgen een luxe viergangendiner 
op donderdagavond  van 17.30-

19.30 uur. Op vrijdagmiddag kunt u 
tussen 12.00 en 12.30 uur of tussen 
13.00 en 13.30 uur terecht voor de 
kleine kaart of een speciaal fietsar-
rangement.

Het schoolrestaurant is gevestigd in 
het schoolgebouw aan de Muntelaar 
4 te Veghel. Telefonisch reserveren 
kan dagelijks tussen 10.30 en 12.00 
uur via nummer 0413-340575. 
Meer informatie, de menu’s en de 
tarieven zijn te vinden op 
www.fioretticollege.nl/schoolrestau-
rant.

Super kienavond
De wekelijkse kienbijeenkomsten 
worden gehouden op de zondag-
avond in het Vestzaktheater.
Aan de kerkstraat 2 in Son en 

Breugel. Deze kienavonden wor-
den georganiseerd ten bate van 
de plaatselijke Harmonie Pro Ho-
nore et Virtute, voor opleidingen 

jeugd en aanschaf instrumenten. 
Het kienen begint om 19.30 uur. 
Iedereen maakt kans op grote prij-
zen. Hoofdprijs is 400 euro.

Natuurwerkgroep Liempde houdt fi etstocht naar 
Den Dungen
Natuurwerkgroep Liempde houdt op 
zondag 8 september een fietstocht 
naar Gemonde en Den Dungen. 

Iedereen is welkom op deze fiets-
tocht. De tocht vertrekt om 09.00 
uur bij café ’t Groene Woud (Kas-
teren) en wordt geleid door Toon 
en Dinie Ondersteijn. Een mooi ge-
deelte van nationaal landschap Het 

Groene Woud zal bezocht worden. 
Het is het afwisselend landschap, de 
belangrijkste reden dat Het Groene 
Woud zo gewaardeerd wordt. Van-
uit Kasteren vertrekken we naar Ge-
monde waar we de nieuwe Maria-
Gilde kapel bezoeken, die gebouwd 
is op initiatief van Bert Schellekens. 
Daarna verder door het Brabantse 
land richting Den Dungen voor een 

fietstocht over de prachtige ringdijk 
van Den Dungen. Hierna een kort 
bezoek naar arboretum  “de Hooy-
donk” waarna de tocht verder gaat 
over de ringdijk. Frens van den Big-
gelaar uit Liempde is oprichter van 
dit inmiddels beroemde arboretum. 
De laatste stop in Den Dungen is bij 
de familie Onderteijn aan de Spurk-
straat.

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

www.ericvanerphypotheekadvies.nl

Hypotheekadvies
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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

Uw regio CITROËN dealer

www.vandenbergautogroep.nl

Alfred Nobelstraat 7 
Sint-Oedenrode

0413 47 59 11

Rietveldenweg 58a 
‘s Hertogenbosch

073 621 90 23

VAN DEN BERG
7

Alfred Nobelstraat 1
5491 DB  Sint-Oedenrode

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

Laat uw CV ketel 
controleren 

en zorg dat u 
er straks ook 
nog warmpjes 

 bij zit.

L. van den Biggelaar

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

1
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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

De lokale provider 
met service! 

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

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

1a

De beste adviezen vindt u

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

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

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

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Jan Tinbergenstraat 4 
5491 DC Sint-Oedenrode 

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

info@vdven.nl
www.vdven.nl

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

T 0413 490620 E info@drieo.nl

U heeft overal toegang tot uw 

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

Evy. De Cloud oplossing van Drie-O

“Ongeacht waar u verzekerd bent.”

www.autoschadelambert.nl
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Lambert Autoschade B.V. en 
de gestuurde schadestroom
Waarom sturen verzekeraars graag naar 
Lambert Autoschade B.V.? Natuurlijk om de 
premies laag te houden en omdat ze goede 
afspraken hebben. Door de klant te sturen 
naar een door hun aangesloten bedrijf kun-
nen ze het gemiddeld schadebedrag laag 
houden.

Lambert Autoschade B.V. wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door een 
‘mysterieman’. Er vinden ook geregeld audits en controles plaats, zodat een 
verzekeraar ervan overtuigd is dat de klant een 1000% eerlijke en goede repa-
ratie krijgt.  Doordat de klant naar een aangesloten schadeherstelbedrijf gaat, 
zitten er ook voordelen voor hem aan. In bijna alle gevallen heeft de klant 
geen eigen risico of een verlaagd eigen risico. Dat kan oplopen van € 150,00 
tot € 500,00. Ook het vervangend vervoer is gratis enz.

Wil men toch naar een schadeherstelbedrijf dat niet aangesloten is? Dat kan, 
maar als de klant bijvoorbeeld een schade heeft die € 1200,00 zou gaan kos-
ten en het schadeherstelbedrijf € 500,00 eigen risico in mindering moet bren-
gen, vraagt Lambert Autoschade B.V. zich af of dat de schade dan nog met 
kwaliteit gemaakt kan gaan worden voor € 700,00. Door deze praktijken stij-
gen vervolgens de premies en uiteindelijk gaat de klant het altijd betalen. Het 
is voor Lambert Autoschade B.V. nog steeds van groot belang om kwaliteit te 
leveren met 4 jaar garantie, want dat is wat een verzekeraar wil en Lambert 
Autoschade B.V. ook. Daarom, ongeacht waar u verzekerd bent, bij Lambert 
Autoschade B.V. bent u aan het juiste adres.
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Terrasjes, uitslapen, lunchen, vrije tijd, 
leuke dingen doen, genieten van de zon: 
tot ziens. School, stage, huiswerk, lange 
dagen, stress, drukte, deadlines: hallo. 
Het échte leven gaat weer beginnen. Wel 
kijk ik terug op een hele mooie zomer en 
vakantie. En als afsluiter van de vakantie 
zes leuke en gezellige dagen op de ker-
mis. Maar vooral ook druk. Ik verbaas me 
elk jaar weer over de kudde mensen die 
naar Rooi kermis komen. Mensen uit alle 
omstreken komen massaal op onze ker-
mis af. Vooral op zaterdag, natuurlijk ook 
de meest logische dag, kom je mensen uit 
Veghel, Schijndel of zelfs Eindhoven te-
gen. Dat geeft toch een goed gevoel voor 
een echte Rooienaar en dat zegt toch iets 
over de gezelligheid die we hier hebben.

door: Lizzy van Brussel  

Afijn, de sleur gaat weer beginnen. Dit 
wil dus voor de meesten zeggen dat kin-
deren weer naar school moeten worden 
gebracht , daarbij horend het vroege op-
staan en het smeren van de bammetjes, 
en dat het staan in de file ook weer be-
gint. Daarnaast zitten de studenten weer 
in overvolle bussen om acht uur ’s och-

tends. Heerlijk. Het fijne hieraan is wel dat 
je je vastgeroeste, in mid-life crisis bege-
vende collega’s weer ontmoet, alhoewel 
ze wel weer met het jaarlijks terugkerende 
verhaal repeteren over hun drie weken 
campinglife aan de Belgische kust. Of zie 
je je medestudenten weer met de stoerste 
verhalen over hun zuipvakantie of vakan-
tieliefdes.

Oftewel: na een leuke zomervakantie vol 
spontane ideeën en vrijetijdsbesteding 
breekt  er weer een periode aan van ritme 
en standaardisering. En dat geldt ook voor 
mijzelf. Ook moet ik weer aan vroege 
opstaan geloven en mijn best gaan doen 
om dit jaar mijn diploma binnen te slepen. 
Maar net als ieder ander: we gaan met 
een frisse start en met genoeg motivatie 
(nog wel) beginnen. 

RITMEONTREGELING

DE SLEUR GAAT BEGINNEN: 
HET TERUGZIEN VAN JE 

VASTGEROESTE, 
IN MID-LIFE CRISIS 

BEGEVENDE COLLEGA’S 

KERMIS KOPPEN
In het kader van de kermis in Sint-Oedenro-
de vroeg Jongerenwerk Welzijn De Meierij 
verschillende jongeren naar hun kijk op de 
zaak. Hiervoor legde het jongerenwerk jon-
geren verschillende papieren op tafel met 
daarop diverse, stellige koppen:

´Er zit een leeftijdsgrens op gokken. Maar op 
de kermis zie je regelmatig kinderen klungelen 
met de knuffelgrijpers. Jouw kleine  neefje van 
7 dus ook. Wat vind jij daar eigenlijk van?´
Loes: Ik vind dat een kind van die leeftijd niet 
zelfstandig zou mogen gokken. Ik vind ech-
ter dat onder begeleiding van een of beide 
ouders dit wel zou moeten kunnen. Volwas-
senen hebben wel het besef van de waarde 
van geld. Het is wel lastig te controleren om-
dat kinderen van die leeftijd vaak al zonder 
ouders en met leeftijdsgenootjes over de ker-
mis lopen. Ik vind het daarom belangrijk dat 
er altijd medewerkers aanwezig zijn die hier 
ook toezicht op houden en er stickers komen 
te hangen die een leeftijdsgrens aangeven 
zodat het duidelijk is dat een kind van zo´n 
jonge leeftijd ook weet dat het niet mag. Op 
deze manier wordt zo´n kind beschermd en 
ook niet gestimuleerd om deze activiteiten te 
gaan doen. Het is een beetje hetzelfde als een 
kind van 7 naar een snoepwinkel sturen waar 
ook sigaretten worden verkocht. Het kind 
hoort geen sigaretten te kunnen kopen en 
dus is hier een leeftijdsgrens op. Ook bij het 
casino is een leeftijdsgrens dus waarom op de 
gokautomaten bij de kermis niet?

´Je bent nu nog jong. Denk jij dat je later ook 
een enthousiaste bezoeker van de ouderen-
kermis bent zoals deze in Sint-Oedenrode 
wordt georganiseerd?´
Sjors: Ik weet wel zeker dat de meesten ou-
deren in Rooi niet alleen naar de ouderenker-
mis gaan, maar ook meerdere avonden in de 
week. Ik weet ook zeker dat ik vaker op de 
kermis te vinden ben wanneer ik oudere ben. 
Gewoon omdat het altijd gezellig is. Mensen 
kijken altijd uit naar de kermis!

´Bier drinken en attracties… wat vind jij 
daarvan?´ 
Ik vind het geen goed idee , de combinatie van 
bier en attracties. Ik heb meegemaakt dat dit niet 
goed kan aflopen. Dit leidde namelijk  tot een 
avondje krukzitten voor een vriendin van me..

Stel je voor je hebt nog “maar” €20 op de 
bank. Hoe gaat jou kermis eruit zien?
Vanaf dat ik klein was heb ik altijd geleerd om 
me te redden met zo min mogelijk geld. En 
om op de “kleintjes” te letten. Ik drink geen 
alcohol en merk dat dat al erg veel scheelt 
met een avondje kermis. Als ik de mensen om 
mij heen en in mijn vriendengroep zie gaat 
daar het meeste geld naar toe. Doordat ik dus 
maar 5 euro kwijt ben voor drinken op een 
avond, zou ik de rest besteden door een spel-
letje te doen op de kermis. Een attractie zou 
niet mijn eerste keuze zijn omdat je daar niks 
mee wint. Dus ik zou gokken of een ander 
spelletje doen waarmee ik wat kan winnen. Al 
is het maar een knuffeltje.
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PER 1 SEPTEMBER IS HEALTHCITY 
SINT-OEDENRODE EEN BASIC-FIT CLUB CLUB

Onbeperkt sporten v.a.

per maand

€15,95

GRATIS
INSCHRIJVEN 

HANDDOEK &

BIDON KADO

Nieuw in Sint–Oedenrode
Bremhorst 4

tegenover / nabij camping De Kienehoef

LIV
E 

G
R

O
EP

SL
ES

SEN • LIVE GRO
EPSLESSEN

€ 5,95

VOORDELEN BASIC-FIT 
SPORTPAS: 
✓ ÉÉN SPORTPAS VOOR HET HELE GEZIN

✓  ÉÉN SPORTPAS TE GEBRUIKEN IN HEEL 

NEDERLAND BIJ 88 CLUBS

✓ VIRTUELE INDOOR CYCLING

✓  LIVE EN/OF VIRTUELE 
GROEPSLESSEN
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Voor al uw onderhoud 
en Vernieuwing 

Van daken en goten

Dakservice

Ollandseweg 132 5491 XC Sint-Oedenrode
0413-479174 | www.jeroenvanriel.nl

Jeroen 
Van riel BV

MoB. 06-53249793

Wegens uitbereiding van ons team zijn wij 
op zoek naar een:

ALLROUND INTERIEUR SPUITER

Wij bieden een zelfstandige, uitdagende 
en afwisselende fulltime baan in een 

klein hecht team.
 

Bent u geïnteresseerd in bovenstaande functie?
Stuur of mail dan uw sollicitatie met CV naar: 

SIIS
van Leeuwenhoekweg 13

5482 TK Schijndel
info@siis.nl

voor meer informatie kunt u bellen naar 
073-5470128  

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt 
niet op prijs gesteld.

PERSONEEL

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

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

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

Die kunnen wij u niet bieden.

U bepaald zelf hoeveel uur per week u wilt werken, en daarmee bepaald
u ook zelf of u € 250 of  € 2500 per maand extra gaat verdienen. 

Maak nog vandaag een vrijblijvende afspraak voor een intake gesprek.
Het doel hiervan is om te kijken of we wat voor elkaar kunnen betekenen.
Het gesprek duurt ongeveer 60 min per persoon.

U bent leergierig, minstens 18 jaar, heeft een duidelijke motivatie om iets in uw
huidige werk of leefomstandigheden te willen veranderen en u staat open voor iets nieuws,
wacht dan niet langer en bel.

Wie weet bent u onze nieuwe collega!
Wij heten u alvast van harte welkom.

Oude redactie VV Nijnsel op stap

Voor de 38ste keer ging de voor-
malige redactie van V.V. Nijnsel 
afgelopen weekend met aanhang 
op stap. Dit keer naar Oirschot. 
Na een rondleiding door dit mooie 
dorp volgde de lunch en een be-
zoek aan het museum ‘de Vier 

Quartieren.’ In Oirschot was veel 
te doen; een oldtimershow en een 
liederentafelmiddag. Veel zang-
groepen (zoals de Rooi Tulpen) 
kwamen langs de terrasjes om de 
bezoekers toe te zingen. Het jaar-
lijks uitstapje werd afgesloten in 

de Rooise Boerderij met een lekker 
etentje. Op de foto: Willemien en 
Ger v.d. Wijdeven, Jo en Jan van 
Zutphen, Toos en Peter Sijbers, Zus 
en Jan v.d  Koevering, Mia en Bert 
de Graaf

Aanstaande zaterdag; Rooise Rooiendag

Vijftig tinten rood….
Ochtenrood, water in de sloot. 
Toch mag dat nog even duren. Het 
liefst na het weekend pas, want 
aanstaande zaterdag vanaf 13.00 
uur is het Rooise Rooiendag. Daar 
past geen druppel regen bij. Op 
het terrein van Miss Hyacinth aan 
de Damianenweg staat van alles 
te gebeuren.

De Rooise Rooiendag leeft onder 

de Rooise mensen. Ans Dekkers, 
één van de organisatoren, werd 
tijdens de kermis zelfs door wild-
vreemde mensen aangesproken 
die wisten te vertellen dat de dag 
op het programma stond. 
Iedereen uit Sint-Oedenrode met 
rood haar (of die vroeger rood-
harig was) is bij deze uitgenodigd 
om een kijkje te komen nemen en 
een gezellige dag te beleven. Het 

nieuwste onder de rode zon is de 
vermelding dat er een groot schil-
derij gemaakt gaat worden onder 
de titel 50 tinten rood.  Ook is het 
mogelijk om een Qigong work-
shop mee te maken of een dans-
les te volgen zoals salsa, bachata 
of kizomba. De organisatie hoopt 
dat de Rooise roodharigen massaal 
toestromen. Vergeet dan niet om 
een foto mee te nemen!

TVE Reclameproducties BV is een van de grootste aanbieders 
op het gebied van reclameproducties. 

Met een team van meer dan 40 medewerkers werkt TVE voor  
meerdere toonaangevende (retail)organisaties in binnen- en buiten-

land. Voor onze vestiging in Sint-Oedenrode zijn wij op zoek naar een:
 

Operator snijmachine (fulltime)
 

Je bent verantwoordelijk voor het instellen en snijden van 
diverse soorten textiel op de snijmachine(s).  

Daarnaast bewaak je de voortgangen de kwaliteit van deze 
snijwerkzaamheden,  je voert steekproeven uit om zo de kwaliteit 

van onze producten te kunnen waarborgen. 
 

Competenties die centraal staan bij deze functie zijn accuraat en 
nauwkeurig, betrouwbaar, initiatiefrijk, kwaliteitsgericht 

en werken in teamverband met een actieve werkhouding.
 

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging, flexibel en enthousiast? 
Dan ben je bij TVE aan het goede adres!

Vul het online sollicitatieformulier in op www.tve.nl
of mail je sollicitatiebrief en cv naar administratie@tve.nl

ter attentie van Dhr. Renders. 

Marie Curiestraat 10, 5491 DD Sint Oedenrode
Tel.: 0413-476420

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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kabel
DAMES
TUNIEK
maten S-XL

6.99

touchscreen
STYLUS
PEN
2-in-1

0.59

meisjes/ 
dames
NEON
SOKKEN
maten 23-42
3 PAAR

1.79

trendy
DUBBELWANDIG
GLAS
inhoud 200 ml

1.59

7x14 cm

1.29
3-lonts 
10x9 cm

1.69

fun baking
KINDER
KOOKBOEK

1.49

Disney
MEISJES
PYJAMA
maten 92-128

4.69

Sendil
WAS
VERZACHTER
diverse soorten
1 liter

0.79

zoek uit
A5 SCHOOL
SCHRIFTEN
set/5

0.79

yucca
FOAM
BLOEM
13 cm
set/2

0.78

ANTI-

TOCHT
DIER
hoogwaardig pluche
zeer decoratief
ca. 90 cm

LED

E-READER
LAMP
ook geschikt voor 
laptop of tablet
met verstelbare clip
2-LED's

1.49

DECOMIX OF

KAARS
PLATEAU
decomix: 
basic of trend
kaarsplateau: 
diverse kleuren
en maten

CUPCAKE- OF

POPCAKE
MAKER
cupcakemaker:
voor 7 cupcakes
popcakemaker:
voor 12 popcakes

2.99

MEISJES

BALLERINA
PANTOFFELS
diverse prints
anti-slip
maten 28-35

1.69

2.99 3.19

TRENDY

RING
BAND
diverse designs
A4-formaat
2-rings

ook verkrijgbaar:
4-rings 1.19
23-rings 1.49

DAMES

NEON
SINGLET
diverse kleuren
maten S-XL

SUBLIEM

WAS
MIDDEL
ultra of color
42 wasbeurten
3 liter

ESPRESSO

KOFFIE
BONEN
Villa Santa
500 gram

KABEL

DAMES
ROK
zwart of grijs
maten S-XL

TWISTED OF

RUSTIEK
KAARS
trendy 
najaarskleuren
7x9 cm 
of bolkaars 
Ø 9 cm

0.85

0.99

1.19

ECHEVERIA

FOAM
BLOEM
diverse kleuren
28 cm

9.29

0.95

2.954.59

UITZOEKEN!

KIJK OP ACTION.NL VOOR DE FOLDER!KIJK OP ACTION.NL V !

OP KAM
ERS

Elders
5.99
7.95

Elders
1.99
2.49
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Kijk voor winkeladressen en overige informatie op onze website: www.action.nl
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TEL: 0499-421231
HEUVEL 6 - LIESHOUT - PROFILEDECONCURRENT.NL

Alle fietsen - reparaties - onderdelen - accessoires - prima service!

3 DOLLE DWAZE DAGEN
20-21-22 juni

Extra verkoop van 2e hands
elektrische fietsen.

Donderdag en vrijdag open
tot 21.00 uur,

zaterdag tot 18.00 uur.

TEL: 0499-421231
HEUVEL 6 - LIESHOUT - PROFILEDECONCURRENT.NL

Alle fietsen - reparaties - onderdelen - accessoires - prima service!

Extra verkoop van 2e hands
elektrische fietsen.

Donderdag en vrijdag open
tot 21.00 uur,

zaterdag tot 18.00 uur.

TEL: 0499-421231
HEUVEL 6 - LIESHOUT - PROFILEDECONCURRENT.NL

Alle fietsen - reparaties - onderdelen - accessoires - prima service!

Donderdag en vrijdag open
tot 21.00 uur,

zaterdag tot 18.00 uur.

TEL: 0499-421231
HEUVEL 6 - LIESHOUT - PROFILEDECONCURRENT.NL

Alle fietsen - reparaties - onderdelen - accessoires - prima service!

3 DOLLE DWAZE DAGEN
20-21-22 juni

Extra verkoop van 2e hands
elektrische fietsen.

HEUVEL 6 - LIESHOUT - PROFILEDECONCURRENT.NL

Alle fietsen - reparaties - onderdelen - accessoires - prima service!

3 DOLLE DWAZE DAGEN
20-21-22 juni

Extra verkoop van 2e hands
elektrische fietsen.

Donderdag en vrijdag open
tot 21.00 uur,

zaterdag tot 18.00 uur.

TEL: 0499-421231
HEUVEL 6 - LIESHOUT - PROFILEDECONCURRENT.NL

Alle fietsen - reparaties - onderdelen - accessoires - prima service!

3 DOLLE DWAZE DAGEN
20-21-22 juni

Extra verkoop van 2e hands
elektrische fietsen.

Donderdag en vrijdag open
tot 21.00 uur,

zaterdag tot 18.00 uur.

TEL: 0499-421231

BACK TO 
SCHOOL!
VEEL FIETSEN

EXTRA ZONNIG
GEPRIJSD...

20% KORTING
OP EEN MONKEY MEE... Parklaan 4

5741 EZ BEEK EN DONK
0492-820140
www.Body-s.nl

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

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

tuinen.

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

zijn. Dit geldt ook voor bedrijven en instellingen.

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

huis en tuin.

AANLEG     ONDERHOUD     RENOVATIE     ONTWERP

De Beurs: op naar een nieuw concept
Tijden veranderen. Ook voor de 
Beurs. Dit betekent in het kort dat 
we met ingang van 3 september 
tijdelijk stoppen met de diner-
kaart. 

Intern zijn we al in overleg om te 
onderzoeken wat de nieuwe uit-
straling en bijbehorende menu-
kaart voor De Beurs moet zijn. Om 
dit goed te doen hebben we tijd 
nodig. We willen namelijk beter 
gaan aansluiten bij de veranderde 
tijden en de vraag uit de markt. De 

tijd en energie die vrijkomt, door 
het tijdelijk stopzetten van de di-
nerkaart, willen we steken in de 
ontwikkeling van een nieuw con-
cept. 

Natuurlijk blijven we open en bent 
u altijd welkom voor een kopje 
koffie, lunch of borrel, inclusief 
borrelhapje. Niet te vergeten blij-
ven de deuren van De Beurs open 
voor het geven van een feest of 
andere gelegenheden.
Een onderdeel van het nieuwe 

concept is “Bouw je eigen feestje”. 
Dit houdt in dat u zelf bepaalt wat 
de kosten worden van het feest 
dat uw wilt geven. Buiten het le-
veren van de consumpties bepaalt 
u het zelf. Voor meer informatie 
kunt u ons bellen of even langs-
komen. Wij zullen u over enige 
tijd verder op de hoogte brengen 
van De Beurs nieuwe stijl! Bedankt 
voor uw begrip.

Edwin Gordijn en team De Beurs.

Beste lezer,

Bent u benieuwd naar wat Wilink Creatief is, wat wij doen 
en wie we zijn? Kom dan naar onze open avond op 11 
september a.s. U bent dan van harte welkom vanaf 19.30 
uur op de Schootsedijk 42 te Sint-Oedenrode.
 
Tijdens deze avond kunt u kennismaken met de bijTijdens deze avond kunt u kennismaken met de bij-
zonder- en mogelijkheden die wij in ons atelier toepassen. 
Tegelijkertijd kunt u genieten van een lekker bakje koffie, 
een wijntje of iets anders.

Wilink Creatief is een atelier waar workshops gegeven 
worden voor zowel kleine als grote groepen. U kunt bij 
ons terecht voor teambuildingactiviteiten, bedrijfsuitjes, 
zussendag, kinderfeestjes,  vrijgezellenfeesten of gewoon 
voor een leuke creatieve cursus.
  
Tijdens onze open avond bent u van harte welkom om Tijdens onze open avond bent u van harte welkom om 
onder andere:
- een kijkje te nemen in ons atelier;
- kennis te maken met onze verschillende creatieve work-
shops;
- ideeën op te doen voor komende cursussen;
- aan te melden voor cursussen;
- en nog veel meer!!

Bent u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nieuwsgierig 
geworden? Neem dan ook eens een kijkje op onze web-
site: www.wilinkcreatief.nl
 
We hopen u te mogen verwelkomen op onze open avond 
op 11 september.

Met vriendelijke groet, 
Wilink Creatief
Wilma van Driel
06 53 33 04 48
wilma.vandriel@hotmail.com 

Workshops - flexibel en creatief

Wilink Creatief
open avond11 september

Fietstocht met wandelstops door zandlandschap
Op zondag 15 sep-
tember organiseert 
het IVN een fiets-
tocht met diverse 
afstappunten en 

korte wandelingen in het prachtige 
Rooise en Eerdse zandlandschap. 

Het is een fietsroute door een 
gebied met een bijzondere land-
schappelijke geschiedenis, waar-
van nog verrassend veel bewaard 
gebleven is. Het gebied is zelfs tot 
natuurmonument uitgeroepen. Er 
wordt gestart om 9.00 uur vanaf 

de markt in Sint-Oedenrode, de 
route is ongeveer 20 km lang en 
duurt tot 12.30 uur. Voor meer in-
formatie kunt u contact opnemen 
met IVN Rooi, ivnrooi@gmail.com

Op 7 en 8 September in de Tuinen van 
Appeltern de FeelGood Garden dagen!

In het weekend van 7 en 8 sep-
tember komt ecotherapeut Wim 
Lips samen met een team van 
FeelGood Garden specialisten 
naar Appeltern. Wim ontwerpt en 
realiseert energetische tuinen en 
maakt zich sterk om het concept 
FeelGood Garden uit te dragen. Zij 
organiseren daarom speciaal een 
weekend in De Tuinen van Ap-
peltern om bezoekers en geïnte-
resseerden kennis te laten maken 
met dit concept. Op de 15 à 20 be-
staande FeelGood ervaringsplek-
ken in het park laat Wim en zijn 
team u de positieve en negatieve 

invloeden ervaren.

Tijdens de FeelGood Garden da-
gen kunnen bezoekers van De 
Tuinen van Appeltern naast de 
lezingen en rondleidingen er ook 
wichelroede lopen, een Feng Shui 
workshop volgen en het FeelGood 
Plein bezoeken. Op dit FeelGood 
Plein vindt u een plantenmarkt met 
onder andere persoonsgebonden 
beplanting, mineralen, versteend 
hout en Flowform waterelemen-
ten. Hier zijn wederom gespeci-
aliseerde FeelGood Garden  ont-
werpers aanwezig die uitleg geven 

over de energetische tuin. Ook is er 
een stand van Helicon bedrijfsop-
leidingen met uitleg over de studie 
“Vakbekwaam Ontwerper Feel-
Good Garden”. 

In je eigen tuin je goed voelen, er 
kunnen genieten en ontspannen. 
Dat is het idee achter een Feel-
Good Garden. Volgens Wim Lips 
wordt een tuin aangelegd vanuit 
de opvatting dat energie en stra-
ling de belangrijkste elementen zijn 
voor het bepalen van de sfeer in de 
tuin. Wanneer er disharmonie in de 
tuin is, dan kun je deze terugdrin-
gen of zelfs uitsluiten door in het 
ontwerp de juiste vormen, mate-
rialen en planten te gebruiken en 
hiermee een zo krachtig mogelijke 
harmonie creëren. Zo ontstaat een 
tuin die goed voelt, goed groeit 
en waarin het goed toeven is. Het 
concept wordt aangeboden als een 
‘Feel Good Garden’. Het ontwer-
pen van een energetische tuin is 
een gevoelskwestie. 

Wilt u weten of een energetische 
tuin ook iets voor u is en bent u 
nieuwsgierig geworden? U bent 
van harte welkom in De Tuinen 
van Appeltern op 7 en 8 september 
2013 voor meer informatie over 
De Tuinen van Appeltern en toe-
gangsprijzen zie www.appeltern.nl 
of voor meer informatie over ener-
getische tuinen op 
www.feelgoodgarden.nl.  

advertorial
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Iedereen van ons, tenminste diegene die z’n leven iets uitbundiger en 
intensiever wil leven dan de grijze middenmoot, heeft in dit ondermaanse 
wel eens wat gênants meegemaakt waaraan hij/zij liever niet wordt herin-
nerd. Zo’n flater kan op vele manieren tot stand komen en op taalkundig 
gebied wordt een pijnlijk moment vaak veroorzaakt door misplaatste def-
tigheid. “Mag ik een onsje ruwe ham, slager?” sprak de vrouw van de 
notaris die het verschil tussen ruw en rauw alleen maar als dialect dacht 
te kennen. Toen een van mijn zusters haar nieuwe vrijer, een doctor in 
klassieke talen en wijsbegeerte, thuis kwam voorstellen stond deze op 
een bepaald moment met mijn moeder voor het raam aan de achterzijde 
van ons huis. “Mooi uitzicht hebt u hier”, sprak hij, waarschijnlijk om de 
conversatie op gang te houden, want zo ging dat meestal bij kennisma-
kingsgesprekken. Mijn moeder, in die korte tijd onder de indruk van ’s 
mans voorkomen en welsprekendheid, antwoordde: “Ja, vooral in de zo-
mer met al die koeden in de weide”. Het was aan het nobele karakter van 
mijn latere zwager te danken dat haar een publieke vernedering bespaard 
is gebleven, hoewel hij het jaren later wel aan ons heeft verteld, omdat ie 
het toch ’n keer kwijt moest.
Een moeder van een vriend belde de huisarts omdat ze zich “kwèlluk” 
voelde. Zo voelde ze zich ook daadwerkelijk, maar ze zei het niet met 
dezelfde woorden. In plaats daarvan sprak ze met Hollands accent en 
on-Brabantse deftigheid: “Dokter, weet u, ik denk dat ik een flinke klets 
heb opgelopen…..” Of deze: “U hebt te weinig feelingsgevoel, dus als 
u de rontonde nadert moet u het gaspendaal loslaten”, zei de gewichtig 
doende rijlesleraar tegen de chique ondernemersdochter.
Flaters kunnen ook op heel andere manieren ontstaan: M., OK-zuster, 
had een hele nacht moeten assisteren bij een zware operatie, die kundig 
werd uitgevoerd door de plaatselijke “dr. Rossi”. Toen ze dacht dat ieder-
een naar huis was en als laatste de operatiezaal verliet, nam ze de lift naar 
beneden. Daar ontschoot haar een wind, die haar al ruim een uur had 
dwarsgezeten. Twee verdiepingen lager stopte de lift, tot haar ontzet-
ting, en wie stapte er in? Natuurlijk doctor Rossi, wiens gezicht boekdelen 
sprak. Leg dat maar eens uit…
Iets stoms dat mij overkwam: Toen wij pas met ons winkeltje waren be-
gonnen, wij verkochten heel veel cadeautjes van Holly Hobbie en Sarah 
Kay – weet u dat nog?- , hadden wij een mooie collectie postpapier –kent 
u dat ook nog, gewoon een aardige brief naar iemand sturen, in plaats 
van een emailtje?- (ik geloof dat het laatste taboe op een email nog rust 
bij een condoleance).
Enfin, op een landerige zaterdagmiddag, net voor sluitingstijd, komt een 
deftige dame mijn nederige stulp binnen en laat zich desgevraagd advise-
ren. Op enig moment zeg ik: “Hier heb ik ook nog wat mooi postpapier, 
dat wel wat duurder is”. Zij kijkt mij aan en vraagt: “Kunt u in mijn por-
temonnaie kijken?” En werkelijk, beste lezers, u moet mij geloven maar ik 
kende die uitdrukking niet. Dus ik dacht: “ze is slechtziend, ze weet niet 
goed wat er in zit”, en sprak: “Als u dat wilt….”  Nou ja, op hoge poten 
verliet ze het etablissement, mij in verwarring achterlatend.
Nog eentje dan: Ooit zat ik in de BBA-bus van Eindhoven naar Rooi. 
Schuin voor mij zaten een jongen en een meiske, hij met z’n poten op de 
tegenovergestelde bank, u weet wel, die boven de achterwielen. De bus 
raakte halverwege aardig vol en een bedeesd vrouwke bleef keurig in 
het gangpad staan, terwijl die eikel gewoon zo bleef zitten. Toen ik hem, 
op luide toon, maande plaats te maken voor die mevrouw, keek hij me 
hooligan-achtig aan. Ik liet het er niet bij zitten en nam zijn benen vast 
aan z’n spijkerbroek, die vervolgens van onder tot boven openscheurde. 
Behalve de politie, die ik twee uur later op m’n dak had, blijft me nog 
steeds de apathische blik van de andere passagiers bij. Denk je de held uit 
te hangen, terwijl dat vrouwke ook nog weigerde te gaan zitten…
Wat ’n afgang!
Ruud was een Indische collega van mijn vrouw. Als hij naar het toilet was 
geweest heerste alarmfase vier, maar hij zat er niet mee, makkelijk is dat, 
als je nergens mee zit.

Rendang van eieren (uit het fantastische Boekoe Kita –ons boek-, 
uitgeverij Terra Lannoo)
10 eieren, 2 uien gesnipperd. 3 teentjes knoflook geperst
2 theelepels sambal oelek, 1 tl laos-poeder, 1 tl koenjit, 1 tl djahé
500 ml bouillon, 50 gr santen
Zet de eieren op met water en kook ze in ca. 7 minuten hard. Spoel ze 
koud en pel ze. Prik er rondom met een vork gaatjes in, zodat de saus er 
goed kan intrekken. Vermaal ui en knoflook in een vijzel of keukenmachi-
ne met de sambal, laos, koenjit en djahé. Verhit 2 eetlepels zonnebloem-
olie in een pan en bak het mengsel glazig. Voeg de bouillon en santen toe 
en breng aan de kook. Leg de eieren in de saus en laat  ca. 20 minuten 
zachtjes pruttelen tot de saus dik wordt. Selamat Makan!

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

Flaters

Het Roois Gemengd Koor biedt Food Of Love
Op zondag 15 september biedt 
het Roois Gemengd Koor u een 
lunch met ‘food of love’. Muziek 
is immers volgens Purcell voedsel 
voor de liefde. En over de liefde 
gaat dit concert. Liederen rondom 
de liefde van 1500 tot 2000, van 
Renaissance tot modern, vormen 
de lunchhapjes, soms klein en 
fijn, soms wat steviger. Soms is 
het een lofzang op de liefde, maar 
soms ook een klaagzang op de 
pijn die liefde kan meebrengen. 

Dit lunchconcert van het Roois Ge-
mengd Koor wordt luister bijgezet 
door sopraan Jacqueline Bosch. Na 
enkele jaren koorervaring ging zij 
de solo-tour op. In 2005 won zij 
een aflevering van Una voce par-

ticolare op TV. Ze heeft een uit-
gebreid repertoire van opera- en 
operettearia’s. In het dagelijks le-
ven is zij leerkracht in het basis-
onderwijs. Op het concert zal ze 
naast soloaria’s ook enkele stukken 
samen met het koor zingen.

Het koor staat onder de leiding 
van vaste dirigent Ad Vergouwen. 
De begeleiding van koor en soliste 
op piano is zoals steeds in handen 
van Henk van Riel.

Het concert begint om 12 u. in 
Cultureel Centrum Mariëndael. 
Toegang: € 8,50 (incl. koffie/thee), 
tot 12 j. gratis. Kaarten: boekhan-
del ’t Paperas of tel. 06-23233874.

Cursus Poelen, aanleg en onderhoud
In Sint-Oedenrode zijn in de loop 
der jaren veel poelen in het buiten-
gebied aangelegd. Het blijkt dat erg 
veel poelen een kwijnend bestaan 
lijden.  Stichting Het Roois Land-
schap krijgt regelmatig vragen over 
onderhoud van poelen. Om de vrij-
willigers van hun Natuurwerkgroep 
meer theoretische en praktische 
kennis te geven wordt er een cursus 
gegeven zodat zij eigenaren beter 
kunnen adviseren en kunnen hel-
pen. De cursus wordt mede mogelijk 
gemaakt door subsidie van Groen en 
Doen (www.groenendoen.nu).

Naast de vrijwilligers van de natuur-
werkgroep is er op de cursus nog een 
beperkte ruimte voor geïnteresseer-
de eigenaren van poelen en vrijwil-
ligers die in poelenonderhoud willen 
bijdragen.  Bij interesse kunnen deze 
zich aanmelden via onderstaande 
contactadres.
De cursus ‘Poelen, aanleg en onder-
houd’ wordt verzorgd door deskun-
digen van RAVON. 
Dit is een professionele organisatie 
die het onderzoek aan en bescher-
ming van reptielen, amfibieën en 
vissen ondersteunt en adviseert over 

leefgebieden.
De cursus behandelt:
•  Theorie van aanleg en onderhoud 

van poelen, eisen aan omgeving, 
biotoop, klimatologische omstan-
digheden, vergunning, etc.

•  Benodigde hulpmiddelen, gereed-
schappen en gebruik hiervan.

•  Een praktische training in onder-
houd van poelen.

•  Flora en fauna van de poel, plan-
ten, amfibieën, reptielen wordt 
waar relevant beknopt behandeld.

Het theoretisch gedeelte wordt 
op woensdagavond 11 september 

2013, 20:00 – 22:00 uur gegeven 
(Gebouw Handboogvereniging, In-
dustrieweg 18, 5492 NG Nijnsel), het 
praktische gedeelte op zaterdagmid-
dag 14 september, 13:30 – 16:30 uur 
op een nader te bepalen locatie.

Voor meer informatie en aanmelden:
Wim de Vrij, 
rooislandschap@gmail.com of 
telefonisch 06 - 23370534, 
Stichting Het Roois Landschap, 
www.rooislandschap.nl. 

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

www.dagvandescheiding.nl

DAG VAN DE SCHEIDING
13 SEPTEMBER 2013

UIT ELKAAR, MET RESPECT 
VOOR ELKAAR

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

Specialisten in familierecht, arbeidsrecht en bemiddeling

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

Specialisten in familierecht, arbeidsrecht en bemiddeling
Loop binnen voor een gratis advies. 

U bent welkom tussen 9.00 uur en 19.00 uur 
bij Bastion 1 te Sint-Oedenrode.

Of bel voor een afspraak 0499-379111

Jacqueline Bosch
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Vreemde dag tijdens Short Rally 
Amsterdam

autosport

Afgelopen zondag vond in Am-
sterdam de 31ste Rallypro Am-
sterdam Short Rally plaats. Na de 
zomerstop was het al duidelijk dat 
Roel en Paul weer in hun ritme 
zouden moeten komen. Op de 
eerste proef werd daarom voor-
zichtig afgetast en werd het ver-
trouwen in de auto hervonden. 

Echter zorgden de industrieproe-
ven met de korte rechte stukken 
en vele scherpe bochten ervoor 
dat Paul last kreeg van zijn maag. 
Op de 2e proef al werd Paul zo 
misselijk dat de auto even stil werd 
gezet op de proef. Toen hij weer 
in de auto was geklommen werd 
besloten de eerste ronde al van de 
proef te gaan om Paul zo de kans 
te geven te herstellen om klaar te 
zijn voor de volgende boucle van 
weer 2 proeven.

Terwijl de equipe op de service klaar 
stond om te vertrekken voor de 2e 
boucle kwamen de eerste verschrik-
kelijke berichten al binnen over 
een zwaar ongeval op de 2e klas-
sementsproef. Roel en Paul zijn wel 
nog naar de start van de 3e proef 
gereden maar daar aangekomen 
bleken de gevolgen van het onge-
val te groot en werd door de wed-
strijdleiding besloten de rally af te 
lassen. Bij het ongeval, waarbij een 
coureur de controle over zijn auto 
was verloren en hierdoor in het pu-
bliek was gevlogen, bleek 1 iemand 
overleden en 3 mensen (zwaar) 
gewond te zijn geraakt. Het hele 
team van VDZ racing betreurt het 
ongeval en wensen veel sterkte toe 
aan de nabestaanden, slachtoffers, 
getuigen en de betrokken equipe.

Rooienaar Luc Branten geeft les aan jongeren

Er voor gaan op de trial motor

Afgelopen vrijdag 30 augustus heeft 
een aantal jongeren met hun Go4it! 
coach een trial training gevolgd in 
Schijndel. Deze training werd geor-
ganiseerd en aangeboden door Non-
stopmotoren in Geffen. Een motor-
zaak die o.a. Trial clinics verzorgd.

Go4it! jongerencoaching Den Bosch 
is een vrijwilligersorganisatie voor 
kwetsbare en/of kansarme jongeren 
tussen de 11 en 23 jaar die samen 
met een persoonlijke coach wil-
len werken aan het verbeteren van 
hun toekomstperspectief. Dat doen 

ze door minimaal drie maanden en 
maximaal één jaar samen aan de 
slag te gaan met een bepaald doel, 
bijvoorbeeld een diploma halen of 
werk vinden.
Belangrijk is het versterken van de 
eigen kracht en het ontwikkelen van 
aanwezige kwaliteiten en capacitei-
ten. In dit licht is de trial training dan 
ook een fantastische manier om die 
eigen kracht te ervaren en te leren 
dat het mogelijk is om met zelfbe-
heersing iets voor elkaar te krijgen.

De jongeren hebben deze middag 
erg veel geleerd, zowel op het ge-
bied van motorbeheersing maar, 
ook zeker op zelfbeheersing en zelf-
beeld. Ervaren Trial rijder en trainer 
Luc Branten was hierbij een van de 
instructeurs. Luc: “Het was een erg 
leuke middag en zeer interessant om 
te zien hoe deze jongeren werden 
begeleid door hun coach en hoe ze 
met de goede tactieken met spron-
gen vooruit gingen in hun zelfbeeld 
en acceptatie.” 

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

Op de foto van links naar rechts: Gazi, Luc, Nordian.

Ollandse biljartkampioenschappen 
in volle gang

Op de tweede speelavond hebben 
de spelers weer het beste van hun 
spel laten zien. Alleen Erik Huij-
bregts speelde zijn partij tegen Mark 
Huijbers uit in 18  beurten met een 
gemiddelde van 1.00 en zijn hoog-
ste serie van 5. Mark wist de schade 
te beperken en haalde 6 wedstrijd-
punten. Ook Gerard v.d. Tillaart was 
goed op dreef maar had toch nog 20 
beurten nodig om zijn 10 punten te 
vergaren. Van de 10 gespeelde wed-

strijden zijn er 9 in het maximale 
aantal van 20 beurten geëindigd. 
Dit geeft aan dat er voor elk punt 
gestreden moet worden. Hoge se-
ries werden ook gemaakt door Cees 
Bouter 11, Ad v.d. Bergh 7 en Tonny 
Hagelaars 5. 

Uitslagen 2 september D’n Toel: 
Marion v.d. Putten 8 – Rene Bodet 5; 
Jo Timmermans 10 – Toon v.d.  Ak-
ker 8; Gerard v.d. Tillaart 10 – Cees 

Bouter 8; Frans van Esch 6 – John 
Hagelaars 5.

Uitslagen 2 september 
De Dorpsherberg:
Ad v.d. Bergh 6 – Mark v.d. Laar 7; 
Wil Koolen 6 – Janus Heesakkers 3; 
Tonny Hagelaars 8 – Willem Voets 3; 
Mark Huijbers 6 – Erik Huijbregts 10; 
Rien v.d. Oever 10 – Arie Markus 7; 
Bas v.d. Tillaart 7 – Bart v.d. Bergh 8. 

biljarten
zwemmen Argo nieuws

Afgelopen zaterdag hebben  
Marit en Fleur deelgenomen aan 
de Ganzetrek in het Kanaal naar 
Goes bij Wilhelminadorp.   
Marit en Fleur kwamen beide uit 
op de 2000m vrije slag. Fleur leg-
de deze af in 31.22.14 en Marit 
in 31.02.07. Beide tijden waren 
goed voor een persoonlijk record.

Afgelopen zondag heeft Fleur Gib-
bels deelgenomen aan de 42e Ka-
naalrace in Kanaal door Walcheren 
te Vlissingen.  Ook hier nam zij 
deel aan de 2000m vrije slag die ze 

aflegde in 34.51.05.

Komende zondag wordt er deelge-
nomen aan het 4de Openwater-
zwemevenement Merwedekanaal 
die gehouden wordt aan het Sluis-
eiland in Vianen, aanvang 10.50 
uur.

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Tiny van Erp ademt motorcrossmotorcross

     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

Het aftellen is begonnen. De 
Grand-Prix van Lierop staat ko-
mend weekend op het program-
ma. De internationale wedstrijd 
voor motorcrossers in de MX1 en 
MX2 klasse (WK) en 125CC en 
250CC (EK) zal wederom tiendui-
zenden bezoekers tarekken naar 
het Brabantse land. De voorzitter 
van de organisatie is Tiny van Erp. 
De Nijnselnaar ademt, leeft en eet 
motorcross. Hij kan niet wachten 
op het rondspuitend zand en het 
geronk van de motoren.

Als Tiny zondag over het terrein 
van MAC Lierop loopt, zal hij stie-
kem zo nu en dan zijn ogen slui-
ten. Niet om de ronddwarrelende 
zandkorrels te omzeilen, maar om 

de gedachten te laten varen. Naar 
toen, naar de tijd die geweest is. 
De tijd van een jonge Tiny die als 
groot motorcross-talent wedstrij-
den reed in binnen- en buitenland. 
Nog steeds wordt zijn blik speels 
als hij een motor ziet. Vooral als hij 
hem aanraakt komt de motorcros-
ser in hem naar boven. Het liefst 
zou hij er op weg scheuren, maar 
hij weet dat die tijd al lang verle-
den tijd is. Een vroegere blessure 
gooide roet in het eten.
Bijzonder spijtig. Vooral ook ge-
zien de potentie die de Nijnselse 
jongen destijds had. Tiny heeft 
veel foto’s en krantenknipsels die 
als bewijs dienen. “Als klein man-
neke ging ik al kijken bij grand-prix 
wedstrijden op Vressel”, denkt 
Tiny hardop terug. “Daar reden 
mannen als Jan Clynk en Broer 
Dirks. Dat vond ik geweldig om 
te zien. Rond mijn 18e ben ik zelf 
begonnen. Dat vonden mijn ou-

ders dan wel niet zo leuk, maar ik 
deed het toch. Ze konden me niet 
tegenhouden.” Zijn eerste motor 
was een Flandria. Tiny kreeg de 
geest, voelde dat hij talent had en 
hoorde dat ook in zijn omgeving. 
Het was snel tijd voor een vol-
gende aankoop. Tiny: “Ik werkte 
thuis hard en spaarde voor een 
nieuwe motor. Het werd de Hus-
qvarna van Jo Lammers. Het was 
mijn eerste echte crossmotor. Toen 
ik 20 was won ik mijn eerste ‘gro-
te’ wedstrijd, de NNB (Brabantse 
bond) titel.” Een logische stap was 
de opstap naar de landelijke bond 
KNMV. Tiny reed meer en grotere 
wedstrijden. Twee mooie uitschie-
ters waren de overwinning in de 
Cross der Azen (voor 40000 man 

in Sint-Anthonis) en de deelname 
aan Trophes des Nations. Vooral 
de laatste was zeer aansprekend, 
want daar reden ook internati-
onale toppers in mee. “Ik reed 
mee met de top van Nederland”, 
zegt de Nijnselnaar. “Met Frans 
Sigmans, Gerrit Wolsing, Peter 
Willems en uit België met Harrie 
Evers, de vader van Stefan Evers.”

In het seizoen ’74-’75 sloeg het 
noodlot toe. Bij een zijspanwed-
strijd dook Tiny in een bocht van 
de motor af. Met zijn voet bleef hij 
in een diep spoor haken. Zij knie 
draaide volledig om en zou nooit 

meer de oude worden. Flink wat 
operaties ten spijt. “Ik trainde kei-
hard om er bovenop te komen, 
maar In die tijd waren ze nog niet 
zo ver om het te kunnen repare-
ren”, treurt Tiny nog steeds. Toch 
is hij ook nuchter. “Het is erg ba-
len, maar het loopt zoals het loopt. 
Ik kan in ieder geval wel zeggen 
dat ik aan de Trophes des Nations 
deelgenomen heb.” 

Tiny heeft in ieder geval veel in-
druk gemaakt. Veel toenmalige 
fans spreken vandaag de dag nog 
vol lof over de motorcrosses Tiny 
van Erp. Ze herinneren zich hoe 
bekwaam hij was in het zand. 
Soms kwam de durfal als laatste 
het bos in, om bijna iedereen in te 
halen voor hij er weer uit kwam. 
Zijn techniek was verbluffend. 
Toch kreeg hij het grootste com-
pliment ooit van een Amerikaan. 
Tiny: “Ik reed eens een internati-
onale wedstrijd in Italië met veel 
toppers aan de start. Toen ik daar 
jaren later terug kwam, werd ik 
nog herkend door een coureur uit 
de Verenigde Staten. Hij vond mij 
de beste die hij tot dan toe had 
zien rijden. Dat is natuurlijk wel 
mooi om te horen. 
In zijn tijd als fulltime crosser 
werkte Tiny bij zijn broer Jan in de 
tegelhandel. Na zijn carrière in de 
crosswereld stortte Tiny zich vol 
overgave in de zakelijke wereld. 
Iedereen in Rooi weet hoe ver 
hij het geschopt heeft met TvE. 
Hij runde het bedrijf zoals hij zijn 
motor behandelde; iedere dag vol 
gas. Met deze instelling is de wed-
strijd in Lierop opgebouwd. Mis-
schien moet u komend weekend 
eens gaan kijken. Doe dan ook 
eens even uw ogen dicht en denk 
dan aan Tiny hoe hij zich gevoeld 
moet hebben toen hij als winnaar 
over de streep kwam….       

“IN DIE TIJD WAREN 
ZE NOG NIET ZO 
VER OM HET TE 

KUNNEN REPAREREN”

Winst voor Rooise Ruiters in 
Berlicum
De springwedstrijd die elk jaar ge-
organiseerd wordt door rijvereni-
ging ‘de Cowboy’s’ uit Berlicum 
telde dit jaar wederom veel Rooise 
deelnemers. In verschillende klasse 
vertegenwoordigden zij de prijzen-
reeks. Dit weekend zullen Bram 
van Gaal en Julia Geers in actie 
komen tijdens de Hippiade 2013 
in Ermelo.

De klasse B stond zoals gebruike-
lijk als eerste op het programma. In 
deze klasse werden door een vijftal 
ruiters en amazones van de Rooise 
Ruiters mooie ritten neergezet.  
Miranda Ulehake eindigde met 
haar paard Eugenique op een 8e 
plaats, daarachter volgde Julia 
Geers met Camaro op een 7e plek. 
Marion Merks mocht met Dolf een 
vierde prijs in ontvangst nemen. 
De winst in deze rubriek ging naar 
Peter van Gaal, die na twee mooi 
ritten, wederom van de jury een 
enorm hoge stijlbeoordeling ont-
ving.Julia Geers wist op deze wed-
strijd maar liefst tweemaal in de 
prijzen te vallen. Met haar paard 
Alexander behaalde ze ook nog 
een 3e plaats in de klasse L. Iets 
later op de dag kwam Bram van 
Gaal aan de start met zijn paard 
Wannebee. Helaas viel de balk 
voor hen op de laatste hindernis 
van de barrage, waardoor zij op 
een 7e plaats eindigden. 

Twee weken geleden nam Laura 
Petersen deel aan een drukbe-
zochte avondwedstrijd in Liempde. 
Met haar paard Divident nam ze 
deel aan twee proeven in de klasse 
M1. Deze leverde deze combinatie 
een mooie 1ste en 2e prijs op. 

In augustus wisten Bram van Gaal 
en Julia Geers op de Brabantse 
Kampioenschappen een startbe-
wijs te verdienen om deel te mo-
gen nemen aan de Hippiade 2013. 
Dit weekend zullen zij dan ook 
afreizen naar het KNHS-centrum 
in Ermelo waarbij zij het op gaan 
nemen tegen de beste hippische 
combinaties over heel Nederland, 
die zich net als hen hebben we-
ten te kwalificeren. Bram van Gaal 
neemt deel in de klasse M met 
Caro. In de klasse L zal Julia Geers 
de springpiste betreden met haar 
paard Alexander. 

paardensport

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 

Rooise biljartcompetitie

biljarten

In week 37 (9 september) gaat de 
Rooise Biljart Competitie weer 
van start. De teams gaan weer in 
de Rooise horeca strijden om de 
Leo van Mosseveld wisselbeker.

Programma: ma. 9 sept. B.C. Eer-

schot – Jachtrust, Krijt op Tijd - 
St.Joris en Kofferen – Boskant. Di 
10 sept: Oud Rooi - ’t Pumpke, 
Dorpsherberg - Gin Keus. do. 12 
sept: Wapen van Eerschot – Beurs 
en Wellie Winne Welles - D'n Toel

Diekirch – Valkenswaard

wielersport

Op zaterdag 31 augustus werd voor 
de 35e keer Diekirch-Valkenswaard 
gereden, een wielertocht vanuit het 
Luxemburgse stadje Diekirch naar 
Valkenswaard. Dit is een tocht voor 
toerfietsers over een afstand van 
260 km die door Duitsland en de 
Belgische Ardennen voert om ver-
volgens op de Grote Markt in  
Valkenswaard te eindigen. Bij de 
start om 07.00u  bevonden zich 
onder de bijna 1200 deelnemers 29 
Rooienaren waaronder twee dames 
te weten Marjan van de Besselaar 
en Danielle Bruins. Op Marjan na, 
die helaas door fysieke klachten 
moest opgeven, hebben alle Rooi-
enaren de zware tocht volbracht.

Rooise deelnemers met hun aan-
komsttijden:
Marco van Esch  15.28u, Sjef 

Kraaijvanger  15.46u, Marcel Luij-
ten  16.20u, Marco van Schijndel  
16.35u, René van de Biggelaar  
16.47u, Willy Brus  17.06u, Ties van 
Doorn  17.06u, Eric Muusz  17.06u, 
Peter Slits  17.06u, Marcel Bongers  
17.34u, Erik Slegers  17.34u, Eric 
van de Biggelaar  17.59u, Michiel 
Wennekers  17.59u, Cor van de 
Biggelaar  18.08u, Bas Wagenaar  
18.25u, Wim Dortmans  18.28u, 
Martien Schepens  18.47u, Ramon 
Smits  18.47, Johan van de  
Boogaard  19.05u, Piet van de Brand  
19.05u, Rinke Donkers  19.05u, 
Iwan van Esch  19.05u, Lamber 
van Genugten  19.05u, William van 
de Sande  19.05u, Marc Sanders  
19.05u, Maarten van de Vleuten  
19.05u, Harm Wouters  19.05u en 
Danielle Bruins  20.30u.
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voetbal Goals helpen Nijnsel niet, Rhode bijna klaar

Boskant en Ollandia bekeren verder
Ten minste twee Rooise clubs 
hebben de eerste ronde van het 
bekertoernooi overleefd. Door 
een serie puike zeges zijn zowel 
Ollandia als Boskant geplaatst 
voor de volgende ronde van het 
toernooi dat door de trainers nog 
steeds als ‘bijgerecht’ van de com-
petitie wordt gezien. Nijnsel kon 
de nederlaag van vorige week niet 
meer goedmaken, Rhode moest 
dinsdag nog spelen, in en tegen 
Volkel. Die wedstrijd was bij het 
ter perse gaan van deze krant nog 
niet afgelopen.

Brandevoort – Ollandia 2-3 (0-1)
Ollandia – Boerdonk 4-0 (2-0)
Na de in de schoot geworpen 
achtklapper van vorige week liet 
Ollandia tegen Brandevoort en 
Boerdonk zien waarom het met 
kop en schouders boven de rest 
van de bekerpoule uittorent. Al 
ging de Helmondse tegenstander 
vorige week dinsdag op het eigen 
kunstgrasveld niet bepaald over 
de knie, ondanks de prachtig door 
Gerbe Voets ingeleide en door Ro-
bert Erven prima binnengelobte 
openingstreffer. Ollandia liet zich 
een 0-2-voorsprong bijna ont-
glippen, maar kwam tien minuten 
voor tijd alsnog op 3-2 via aanval-
lende middenvelder Remco Voets. 
De wedstrijd tegen Boerdonk was 
van begin tot eind een makkie, na 
acht minuten en drie kansen was 
het al 1-0, en wisten de spelers dat 
ze geen blessures of kaarten hoef-
den te riskeren om de volgende 
bekerronde te bereiken. Die staat 
gepland voor oktober, voor Ol-
landia gaat vanaf nu de competitie 
boven alles. Zondag mag de ploeg 

naar Mariahout.

EVVC – Boskant 0-2 (0-2)
Boskant, vooraf toch bestempeld 
als het lelijke eendje in een pou-
le met hoofdklasser UDI ‘19 en 
tweedeklasser EVVC, is na twee 
heel knappe zeges zomaar door-
gedrongen tot de volgende ronde 
van het bekertoernooi. Het door 
een vrijgezellenavondje onderbe-
zette elftal van Henry van Wan-
rooy kwam nog voor rust op een 
comfortabele 2-0-voorsprong, en 
had na rust genoeg mogelijkhe-
den om die uit te bouwen, „als de 
eindpass wat beter was geweest”, 
mopperde de nieuwe trainer na 
afloop. Diezelfde oefenmeester 
roemde daarbij de vechtlust van 
zijn elftal. Zondag, op het kunst-
gras van titelkandidaat FC Uden, 
moet blijken of Boskant, dat nog 
niet vaak in de vaste basis heeft 
kunnen spelen, de vliegende start 
door kan zetten in de competi-
tie. Van Wanrooy meent dat zijn 
ploeg, mits fit, mee moet kunnen 
doen voor een top-3-klassering.

Oranje Zwart Helmond – Nijnsel 
3-4 (2-1)
ASV ‘33 – Nijnsel 0-6 (0-2)
Arm Nijnsel. Ondanks de vechtlust 
tegen Oranje Zwart en het simpele 
zege op ASV ‘33 is het de ploeg 
niet gegund om nog verder te be-
keren. De thuisnederlaag van vori-
ge week, tegen Mierlo Hout, bleek 
onoverkomelijk. Niettemin moe-
ten de wedstrijden van afgelopen 
week vertrouwen geven aan het 
team van coach Theo Hageman. 
Zeker de zwaarbevochten zege 
tegen het technisch betere Hel-

mond, waar Nijnsel een 3-1-ach-
terstand in tien minuten tijd onge-
daan maakte en zelfs omzette in 
een beslissende voorsprong, was 
qua inzet en conditioneel vermo-
gen van grote klasse. Tegen ASV 
‘33 liet de ploeg duidelijk merken 
wat de ambitie voor dit seizoen is: 
promotie, voor minder doen ze het 
in Nijnsel niet. De tegenstander uit 
Aarle-Rixtel werd vooral na rust 
van de eigen mat gespeeld. „Wij 
horen in de vierde klasse thuis”, 
aldus Hageman.

Erp – Rhode 1-1 (1-1)
Rhode is zo goed als zeker klaar 
in het bekertoernooi. Tweedeklas-
ser Erp, dat op sportpark de Neul 
te boek staat als angstgegner, 
wist de ploeg van Theo van Lies-
hout op 1-1 te houden. In de laat-
ste wedstrijd, uit bij Volkel, moet 
Rhode acht keer scoren om nog 
een kansje te maken om verder te 
bekeren. Die wedstrijd was afge-
lopen dinsdag, nog te laat om in 
dit verslag te worden opgenomen. 
Na afloop van de wedstrijd in Erp 
klaagde Van Lieshout vooral dat hij 
zo had moeten improviseren met 
de basis elf. Rhode kent een uitge-
breide ziekenboeg, en heeft daar-
naast nog wat schorsingen uit het 
vorige seizoen openstaan. Na een 
kwartier spelen tegen Erp kon de 
zesde basisspeler hinkend naar de 
kant. De nieuwe coach is uiteinde-
lijk ‘niet trots, maar wel tevreden’, 
en houdt zich op de vlakte over 
Rhodes ambities voor de competi-
tie. „We moeten meedraaien in de 
bovenste helft, en als het kan een 
prijsje pakken.” Die queeste begint 
zondag thuis, tegen de Venhorst.

Competitiestart 4de klasse voor 
Ollandia in Mariahout
Voor de voetbalteams in A-categorie 
van het KNVB district Zuid 2 begint 
a.s. zondag de competitie. 

Na de 3 overwinningen in de beker 
en daarmee door naar de volgende 
bekerronde, zal dit voor Ollandia een 
unieke gebeurtenis zijn, want nog 
nooit eerder speelde het in de 4de 
klasse.  Een mooie, maar zeker ook 
sterke klasse met daarin o.a. de der-
bies tegen Boskant en DVG , maar 
ook wedstrijden in Uden en Oss en 
omstreken. Voor de competitiestart 
moet Ollandia zondag naar Maria-
hout om daar aan te treden tegen 
het plaatselijke vaandelteam. Een 
tegenstander die vorig seizoen zwak 
aan de competitie begon, maar door 
een goede 2de competitiehelft uit-
eindelijk toch de nacompetitie wist te 
bereiken. Mariahout zal graag deze 
lijn willen doortrekken en er dan ook 

alles aan doen om de punten in eigen 
huis te houden. Ollandia zal dit willen 
voorkomen en zelf met een positief 
gevoel de 1ste competitiewedstrijd 
willen afsluiten en de eerste punten 
willen laten noteren. Voor de suppor-
ters alle reden dus om Ollandia zon-
dag in Mariahout te komen steunen. 
Ook Ollandia 2 begint zondag de 
competitie met de thuiswedstrijd te-
gen Boekel. Voor Ollandia 3 staat er 
zondag thuis nog een oefenwedstrijd 
tegen HVCH op het programma, ter-
wijl de Ollandia Vrouwen zondag in 
Loosbroek bekeren tegen WHV. Ook 
de Ollandia jeugd begint zaterdag 
weer met  de competitie, waarbij de 
wedstrijd van Ollandia A1 en E1 zijn 
uitgesteld vanwege het jubileum van 
Blauw Geel’38/Jumbo. Kijk voor alle 
actuele informatie regelmatig op de 
Ollandia site, www.ollandia.nl.

 MARIAHOUT
Uw officiële OPEL-AGENT

Goed en betaalbaar 
ONDERHOUD

Voor alle merken
DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 

STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl

Voor al uw bouwwerkzaamheden
Verbouwingen - woningbouw 

agrarische gebouwen - bedrijfsgebouwen.

Bouwkraan van 24 m hoog en 
24 m reikwijdte aanwezig.

Bouwbedrijf v Lieshout

Vresselseweg 15, Sint-Oedenrode      tel: 06-50670197

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e, T: 0413 47 25 10

 

  

 

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

di 12.00 - 18.00 uur
wo en do 10.00 - 18.00

vrij 10.00 - 19.00, 
za 9.00 - 17.00

Openingstijden

KV Nijnsel 1 opent het seizoen goed

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

Zondag 1 september stond Midako 1 
tegenover Nijnsel 1 in Mierlo. Nijnsel 
1 begint weer vol enthousiasme aan 
het nieuwe seizoen. Onderleiding 
van trainer en coach Fred van Oekel 
werd er in de vakantie al volop ge-
traind. En dit werd beloond! Nijnsel 1 
weet de punten mee naar huis te ne-
men met een mooie uitslag van 4-8.  

In de eerste helft leek het nog een 
spannende wedstrijd te worden. Zo 
wist Midako 1, in de eerste vijf minu-
ten, al snel op voorsprong te komen 
met twee mooie doelpunten.  Nijnsel 
moest nog even in de wedstrijd ko-
men. De aanval van Nijnsel liep nog 
niet helemaal goed wat uiteindelijk te 
lang duurde. Zo maakte Midako ook 
de 3-0. Gelukkig wist Astrid van de 
Laar hier meteen op te reageren en 
scoorde de 3-1. Mede door de goede 
conditie van Nijnsel en de aanwijzi-
gen van hun coach wist Nijnsel het 
voor rust nog 4-3 te maken. Dit door 

de doelpunten van Manon van Wal-
beek en Monique Merks. 
De tweede helft begon meteen erg 
goed. Nijnsel kwam sterk terug op 
het veld. Astrid van de Laar scoorde 
direct een mooie doorloopbal, wat de 
stand weer gelijk bracht. Nijnsel was 
ook vooral verdedigend erg sterk. Ze 
hielden goed vol wat er toe leidde 
dat Midako weinig kansen meer 
kreeg. En de kansen die ze kregen 
maakte Midako niet af. Voor Nijnsel 
dus alle tijd om te wedstrijd over te 
nemen. Zo wisten Manon van Wal-
beek, Marlou van der Vleuten en 
Monique Merks het gat van de kort 
nog te raken. Monique Merks sloot 
wederom, met een mooie afstand-
schot, de wedstrijd af. Eindstand 4-8. 
Met een wedstrijdvrije zondag in het 
vooruitzicht heeft Nijnsel 1 de tijd om 
zich klaar te stomen voor de tweede 
competitiewedstrijd. Deze wordt ge-
speeld op zondag 15 september om 
10.30 uur op sportpark Den Eimert.

KV Rooi verliest eerste wedstrijdkorfbal

     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

De eerste competitie wedstrijd 
onder de nieuwe naam KV Rooi 
stond op het programma tegen 
SVSH. KV Rooi is officieel gefu-
seerd en gestart met de nieuwe 
trainer John Nooijen. Na een goe-
de voorbereiding met trainingen 
en oefenwedstrijden stond 1 sep-
tember de eerste thuiswedstrijd 
op het programma. 

Zowel KV Rooi als SVSH begon-
nen gretig aan de wedstrijd. De 
verdediging van beide ploegen zat 
goed dicht. Pas na 14 min. spelen 
opende KV Rooi met een mooi af-
standsschot 1-0. Al vrij snel wist 
SVSH hierop te antwoorden met 
een afstandsschot. 10 min. voor 

rust stond KV Rooi voor met 3-2, 
maar in de 35ste min. wist SVSH 
nog te scoren en te zorgen voor 
een gelijkspel net voor de rust.
Over de eerste helft van de wed-
strijd kan KV Rooi zeer tevreden 
zijn. Ze waren fel, de verdediging 
zat goed dicht en KV Rooi creëer-
de mooie aanvallen. 

De eerste 5 min. na de rust was 
KV Rooi niet scherp genoeg, waar-
door ze een aantal doelpunten om 
hun oren kregen 3-6 en daardoor 
meteen tegen een achterstand 
aanliepen. In de tweede helft van 
de wedstrijd begon SVSH meer te 
zakken, daarom was het moeilijker 
om mooie aanvallen te creëren. De 

wedstrijd werd steeds fysieker, hier-
door kregen beide ploegen een aan-
tal vrije ballen. KV Rooi wist de 4-6 
te maken door een mooi schot van 
afstand. Helaas wist SVSH als eerst-
volgende weer te scoren en werd 
het gat weer groter 4-7. Uiteindelijk 
scoorde beide ploegen nog ieder een 
keer 5-8. De laatste twintig minuten 
van de wedstrijd lukte het KV Rooi 
nog maar 1 keer tot scoren te ko-
men en liep SVSH uit naar een stand 
van 6-11, tevens de eindstand. Al 
met al een wedstrijd waarin KV Rooi 
mooie dingen heeft laten zien en de 
groep al zeker sprongen heeft ge-
maakt. Zondag 8 september speelt 
KV Rooi de uitwedstrijd tegen Klim-
roos uit Hoogeloon om 13.00 uur. 
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Start Jeugdopleiding Jeu de Boules/Petanque

jeu de boules

Bij PV ’t Lover in Asten is door 
de NJBB een Regionaal Petanque 
Centrum opgericht. Dit centrum 
is bedoeld als opleidingscentrum 
voor de jeugd tot 18 jaar. 

In dit centrum wordt door ervaren 
trainers aan de jeugd de mogelijk-
heid geboden de fijne kneepjes van 
jeu de boules oftewel petanque 
te leren. Het is de bedoeling hier-
mee te starten op zondag 6 okto-
ber 2013. De aanvang is om 10.00 
uur tot 13.00 uur met een half uur 
pauze. Na 6 oktober volgen nog 2 

zondagen namelijk op 3 novem-
ber en 1 december. Bij voldoende 
animo gaat men nog minstens 5 
zondagen verder. Ook jeugd van 
niet bij de NJBB aangesloten ver-
enigingen zijn van harte welkom. 
De trainingen zijn gratis. Heeft van 
een van uw kinderen of kleinkinde-
ren belangstelling hiervoor, dan kan 
men zich hiervoor aanmelden via 
Jeu de Boules vereniging Cloeck & 
Moedigh; contactpersoon Ad Kete-
laars, telf. 0413-475824 of e-mail: 
ad.ketelaars@kpnmail.nl. Bij hem is 
ook nadere informatie te krijgen.

Cloeck & Moedigh
Het doublet André vd Nieuwenhof/
Gerrie vd Rijdt heeft in poule A om 
het doubletten clubkampioenschap 
van Cloeck & Moedigh resoluut de 
leiding genomen (5 +38). 

Op de 2e plaats volgt nu het dou-
blet Jan van Erp/Angela Gerritsen (4 
+10). De overige doublets zitten op 
3 of minder overwinningen. In poule 
B ligt alles veel dichter bij elkaar. Hier 
gaat het doublet Ad Ketelaars/Li-

neke den Boer aan de leiding (3 +6). 
Op de voet gevolgd door maar liefst 
6 doubletten die 2 partijen hebben 
gewonnen. Met andere woorden: 
het kan in poule B nog alle kanten 
uit gaan. Zondag wordt op de ba-
nen van Cloeck & Moedigh nabij 
het kasteel een Man/Vrouw NJBB 
doublette toernooi georganiseerd. 
Publiek is van harte welkom om op 
het terras van fraaie staaltjes jeu de 
boules te komen genieten. 

Rooise Letten tekenen bij de Kemphanen
Twee Rooise Letten maken het ko-
mende seizoen deel uit van ijshoc-
keyvereniging Eindhoven Kemp-
hanen. Janis Brakss en Raimonds 
Tubelis emigreerden er speciaal 
voor naar Nederland, vestigden 
zich in Sint-Oedenrode en teken-
den voor een jaar bij de Eindho-
vense ijshockeyvereniging.

De Kemphanen zijn erg gelukkig met 
de twee nieuwe imports. “In Oost-
Europa is het ijshockey veel grootser 
opgezet dan hier”, aldus bestuurslid 
Tom van Doorne. “Letland is echt een 
ijshockeyland. Op de wereldrang-
lijst staan ze op veel hoger niveau 
dan wij.  Beide mannen speelden 
in hun eigen land al in de hoogste 
competities.” Het binnenhalen van 
de twee Letten kwam voort uit een 
vruchtbare samenwerking tussen de 
ijshockeyvereniging en één van hun 
sponsoren. “De directeur van Pro-
gress zit vol leuke ideeën en tips”, 
aldus van Doorne.  “Vorig jaar liep 
dat uit in een nieuwjaarsreceptie op 
de ijsbaan in combinatie met een 
wedstrijd.” 

“We gingen al redelijk veel met 
klanten naar wedstrijden kijken”, is 
het nuchtere commentaar van di-
recteur Hans Hoeks. “We proberen 
natuurlijk altijd mensen enthousiast 
te maken om voor ons te komen 
werken. Als die jongens bij ons ko-

men werken, mogen ze in het week-
end gratis ijshockey gaan kijken.” 
Zowel Janis Brakss als Raimonds 
Tubelis gaan werken voor Progress. 
Doordat de uitzendorganisatie de 
administratieve rompslomp regelt 
en zorgdraagt voor de bijkomende 
woon-, vervoers- en verzekerings-
kosten, kunnen zij de Kemphanen 
voor een groot deel ontzorgen en 
ontlasten. Een win-win situatie voor 
iedereen, niet in het minst voor de 
Letten zelf. Raimonds Tubelis is nog 
niet zo lang in ons dorp, maar gaf 
aan erg uit te kijken naar deze kans. 
Hij gaat het komende jaar hard aan  
het werk. Zijn doel? “To win the 
cup”, gaf hij aan. 

Ook een drietal Polen trachtte zich 
bij de Kemphanen aan te sluiten. 
Kamil Gosciminski en de gebroe-
ders Tomasz en Marcin Kozlowskij 
konden zich echter niet voldoende 
waarmaken voor een plaatsje in het 
eredivisieteam. Vooralsnog zoekt 
de ijshockeyvereniging verder voor 
de invulling van de drie import-
plaatsen. 

Softtip darten deze week in teken 
van wedstrijden en nieuwe kleding

darten

Afgelopen week is het erg rustig 
geweest in de softtipwereld wat 
wedstrijden betreft. Toch kan de 
Rooise organisatie aardig wat 
nieuws aankondigen.  

Toel Internationaal
Gisteren speelde d’n Toel interna-
tionaal voor het eerst een wed-
strijd. Uiteraard kreeg dit team en 
team 2, nieuwe dartkleding. Deze 
kleding werd uitgereikt door de 
sponsors MooiRooi, Van den Ak-
ker Timmerwerken, Van Liempd 
Afbouw, Peter Opheij autobedrijf, 
Ad Verberk reclame, Van de Ven 
Parket, Hertog Jan en café d’n 
Toel.

Café van Ouds en Café t Kofferen 
gaan ”samen“
Het team uit Rooi dat afgelopen 
seizoen kampioen is geworden 
(team van Ouds ) heeft qua spon-
soring de handen in een geslagen 
met het team van café ’t Kofferen. 
Samen gaan ze een nieuwe dart-
blouse laten ontwerpen.  Dit wil 
zeggen dat ze samen de zelfde 
sponsors; Van den Akker timmer-
werken, Joris van Eck Timmer-
werken, De Koef Timmerwerken, 
Computer service Rooi, Ad Verberk 
Reclame, van de Wijdeven parket, 
Ben Evers Glasindustrie, Boomen 
Stucwerken, Cafe van Ouds en 
cafe t Kofferen hebben, maar wel 
voor het eigen café blijven gooien. 

Kinderdarttoernooi in café van Ouds
Op 20 oktober zal café van Ouds 

voor de vijfde keer het kinderdarts 
softtip organiseren. Vanaf 12:00u 
tot ca. 17:00u. Inschrijven kan 
vanaf 4 jaar tot en met 15 jaar. De 
poules zijn op leeftijd ingedeeld. 
Ook dit jaar zal er een buitenac-
tiviteit zijn. Nieuw is dit jaar dat 
er ook een binnenactiviteit zal zijn 
om de kinderen te vermaken. Voor 
alle kinderen ligt er een prijsje klaar 
op deze dag. Inschrijven kan aan 
de bar van café van Ouds of via 
0647660053. Hiervoor worden 
nog vrijwilligers gezocht en spon-
soren. Info: 064766053 (Mark van 
den Akker).

Softtip darten boven vanaf 16 jaar 
en ouder
Op 19 oktober zal er een softtip 
toernooi worden gehouden in Van 
Ouds ter promotie van het soft-
tip darten. Een koppel 501 en een 
cricket single in de vorm van win-
naars verliezers ronde. Opgeven 
kan aan de bar en het inschrijfgeld 
is 5 euro per persoon inschrijf. Dit 
alles zal beginnen om 12:00u.  

Dames competitie
De organisatie van Bullshooter 
Sint-Oedenrode is nog steeds op 
zoek naar dames die het softtip 
darten wil ervaren. Inmiddels zijn 
er vijf dames die graag een compe-
titie willen gaan gooien. De Orga-
nisatie is hierover tevreden, maar 
ziet graag meer dames die op hun 
vrije avond, middag of ochtend 
een uurtje graag een pijltje gooien. 
Interesse? Bel 0647660053

Uitslagen
Zondag 1 september werden twee 
wedstrijden gegooid in café van 
ouds, café t kofferen en in café den 
Toel. Uitslagen: Café van Ouds;  
Arno van Roosmalen 10 - Randy 
van Oostenbrugge 0, Freddie der 
Kinderen 10 - Mark van den Akker 
0. Café t Kofferen; Harrie Boomen 
9 - Jorrit Foolen 1, Hein Jansen 9 
- Jeroen van Rijckevorsel 1, café 
d’n Toel; Michael Toelen 6 - Jeffrey 
van Liempd 4.  Op 8 september zal 
er geen wedstrijd worden gegooid 
omdat de darters van de single 
competitie en de partners en kin-
deren daarvan een bbq word aan-
geboden door Michael Toelen van 
café d’n Toel. Opgeven hiervoor 
kan nog tot en met 4 september.

Speelschema single competitie
15 september:
Harrie van Dinther - Raymond van 
den Ven, Van Ouds, 13:00u
Hein Jansen - Peter Opheij, ’t Kof-
feren, 13:00u
Michael Toelen - Jeroen van Rijc-
kevorsel, d’n Toel 13:00u
Jorrit Foolen - Mark Leenders, d’n 
Dommel, 13:00u
Kenneth School - Jeffrey van 
Liempd, d’n Toel, 14:00u
Randy Van Oostenbrugge - Harry 
Boomen, Van Ouds, 15:00u
Mark van den Akker - Arno Van 
Roosmalen, van Ouds, 16:00u
Jarno Kapteijns - Freddie der Kin-
deren, van Ouds, 17:00u

PRAKTIJK PODOTHERAPIE 
BRUGMANS

Behandeling van:
  -Voetklachten
  -Verkeerde stand voeten/tenen
  -Verkeerde houding/looppatroon
  -Knie/heup/rugklachten t.g.v. voetstand
  -Nagelproblemen
  -Diabetische/Rheumatische voeten

De praktijk podotherapie is direct toegankelijk, 
dus men kan een afspraak maken voor een consult 
of behandeling zonder verwijzing van de huisarts.

Op dinsdag, woensdag en vrijdag: 
Laan van Mariendael 8a
5492GB Sint-Oedenrode

Tel: 0413-478610/06-83598124
info@podotherapiebrugmans.nl
www.podotherapiebrugmans.nl
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Jan van Tongeren pakt 
zilver op NK
Zondag 1 september werd de Nederlandse Kampi-
oenschappen handboogschieten outdoor junioren en 
cadetten gehouden in Haaksbergen.

Een deelnemer van handboogvereniging Concordia 
Boskant was het jonge talent Jan van Tongeren.

Jan schoot in de voorronde 326 en 328 punten. Goed 
voor een eerste plaats in de ranking. In de finaleron-
des wist hij de finale om het goud en zilver te be-
reiken. Hierin moest Jan zijn meerdere erkennen in 
David vd Spek uit Den Haag, maar toch een mooie 
zilveren medaille voor Jan.
 

handboogschieten

vissen

Kermiswedstrijd om d’n Toel bokaal

Lijkt jou twirlen ook zo leuk?

Op 14 september wordt in Olland 
de kermiswedstrijd gevist. Tevens zal 
er gevist worden om d’n Toel bo-

kaal. Men kan zich inschrijven bij de 
Borchmolen of bij een bestuurslid. 
Inschrijven tot en met 14 september.

Dan is majorettes iets voor jou. Twirlen 
is teamwork, sport, dansen, techniek 
en plezier! Ben je 6 jaar of ouder en 
wil je eens kijken of het wat voor je is 
?  Op zaterdag 14 september kun je 
gratis meedoen in de gymzaal van Ba-

sisschool "Eerschot" van 10.30 uur tot 
11.30 uur. Je kunt je aanmelden voor 
deze proefles bij Elles Ploegmakers 
(voor 12 september) door te bellen 
naar:  tel. 06 139 34 868 of te mailen 
naar familie.ploegmakers@hetnet.nl

Keuze protocol
Met ingang van 1-1-2013 is het keu-
zeprotocol hoorzorg ingevoerd. Het 
protocol bepaalt uit welke categorie 
u een hoortoestel mag kiezen. De 
zorgverzekeraar heeft hoortoestellen 
in 5 categorieën ingedeeld: van een-
voudig naar adequaat. Het protocol 
geeft een bindend advies en is gelijk 
bij iedere audicien in Nederland. U 
kiest, samen met de audicien, een 
hoortoestel uit uw categorie en u 
krijgt 75% vergoeding.

Geavanceerde hoortoestellen
De meer geavanceerde hoortoe-
stellen en toestellen in de nieuwste 
uitvoeringen en technieken vallen 
meestal buiten de categorieën van 
adequate hulp die via de verzekering 
wordt vergoed. Onze ervaring leert 
dat veel klanten juist belangstelling 
hebben voor deze toestellen. Wij 
hebben de kennis en mogelijkheid in 
huis om deze te leveren.

Zorgverzekering
Wist u dat, wanneer u een aanvul-
lende verzekering heeft, u in de 
meeste gevallen geen eigen bijdrage 
heeft en uw toestellen dus 100% 
vergoed worden? 

Wij hebben een aparte vergoedings-
regeling met zorgverzekeringen die 
onderdeel zijn van Achmea. Iets 
minder vergoeding maar wel vrije 
keus in toestellen. Ook met een 
Achmea zorgverzekering kunt u dus 
gewoon bij ons terecht. 

Kwaliteit
Wij bepalen zélf hoe de dienstver-
lening eruitziet. We geloven dat die 
gebaseerd moet zijn op vakkennis en 
persoonlijke aandacht voor ál onze 
cliënten. 
Ook wanneer u reeds hoortoestellen 
heeft zijn onze audiciens, die alle da-
gen aanwezig zijn, bereid om u het 
beste advies te geven.

Hoort u alles nog wel?
Reden genoeg om naar Van Schijndel Hoortechniek te gaan

De achteruitgang van het gehoor is voor de meeste mensen een nauwelijks 
merkbaar proces. Het is meestal de omgeving die u erop attendeert dat u 
erg vaak ‘wat zeg je?’ zegt. Met een met zorg aangepast hoortoestel gaat 
voor veel mensen weer een nieuwe wereld open, vol geluiden die het leven 
zoveel meer kleur geven.

‘t Dorp 29 - Heesch - 0412-475959
Meijerijstraat 6 - Veghel - 0413-288388

Botermarkt - Uden 3 - 0413-330905
www.vanschijndelhoortechniek.nl
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NIEUW IN ROOI! 
(vanaf 10 september) 

HAPKIDO 
(verdedigingstechnieken) 

WWW.WONYU.NL

handboogschieten

paardensport Nazomersuccessen voor Nina van 
Enckevort en Veerle van de Pasch

Beide amazones hadden hun 
pony's geprepareerd om deel te 
nemen aan een concours in Kaats-
heuvel. In de buurt van de sprook-
jesachtige Efteling heeft manege 
Pullens een mooi terrein liggen 
waar de organisatie een parcours 
had gebouwd wat de bezoekers 
moest zien te overwinnen.

Veerle had met Kantjes Bellamie 

geen problemen met het DL ba-
sisparcours. Dat deze pony over 
voldoende vermogen en snelheid 
beschikt liet de combinatie in de 
barrage nog eens zien. Dit was dan 
ook goed voor een eerste plaats. 
Voor de CM klasse had Nina haar 
vertrouwde Vingino gezadeld. 
Ondanks dat deze combinatie net 
naar deze klasse is gepromoveerd, 
was ze toch de enigste foutloze.

Hierdoor mocht Vingino aan zijn 
zoveelste ereronde beginnen met 
een eerste prijs aan het hoofd-
stel. In de DM klasse had Veerle 
nog een ijzer in het vuur. Orchid's 
Highland Surprise was goed voor 
een foutloos parcours. Helaas was 
er in de barrage een balk teveel die 
eraf viel, maar nog altijd goed voor 
een tweede plaats.

Annelieke Stoop wint proeven
Een paar weken geleden nam An-
nelieke Stoop deel aan een AVS 
Dressuurwedstrijd te Renswou-
de. Met Progress Ysabella werd 
er voor de laatste keer gestart in 
de M1 dressuur. Beide proeven 
werden gewonnen met 64,3% en 
68%. 

Progress Ysabella zal nu klaar ge-

maakt worden voor de M2 dres-
suur, waar de volgende wedstrijd 
in gestart zal worden. Afgelopen 
weekend werd er afgereisd naar 
Velddriel, voor een fokpaarden-
dag. In de keuringsrubrieken werd 
Progress Kashmira Lazize Kampi-
oen van de rubriek NRPS-pony's 
en Progress Ysabella werd Kam-
pioen van de rubriek Arabische 

Volbloedpaarden. Daarna werd er 
met beide pony's deelgenomen 
aan de rubriek Bestgaand Rijpony. 
De jonge combinatie Maud Tille-
mans met Ysabella wisten een zeer 
goede 3de prijs te behalen. An-
nelieke Stoop werd met Kashmira 
Lazize 5de in het vrij grote deelne-
mersveld.

Uitslagen
zaalvoetbal

Uitslagen:
Maandag 19/08
Royal Queen Seeds – 
JT Carservice/v. Kasteren 6-3
Huiskens Optiek en Horen – 
Rewi/van Acht 4-4

Rooise Zaalvoetbalcompetitie

Vrijdag 23/08
Woonwinkel Excl. Wonen -  
Café van Ouds 3-2
Pijnappels/van Schijndel – 
Presenteert.com 9-2

Amigos Menswear/van Dijk – 
www.twinscooking.nl 1-7

Programma vrijdag 6/9:
Pijnappels/van Schijndel – 
Café van Ouds 19.30u
Royal Queen Seeds – 
Afisca Adm. en Belastingadvies 20.15u
JT Carservice/v. Kasteren – 
Amigos Menswear/van Dijk 21.00u
Schildersbedr. Gebr. Harks – 
Krans Hoveniers 21.45u
Maandag 9/9:
Gerits/v.d. Warenburg – 
Raaymakers/Der Kinderen 21.00u
Bart Klerkx Hoveniers – 
Brasserie de Beleving 21.45u

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

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

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

Ontspanning neemt deel aan NK 
in Haaksbergen

Vrijdagavond is de 7e ZONA-wed-
strijd geschoten na de zomerva-
kantie. Dit is een competitie over 
9 wedstrijden. Winnaar is degene 
die de meeste 9’s (ZONA’s) scoort. 
Dag winnaar was John van Mulu-
kom met 11 * 9. Verder uitslag in 
willekeurige volgorde: Mark Kuys 
1, Jan van Erp 7, Agnes Vissers 
7, Antoon Vervoort 6, Jos van der 
Veer  7, Jan van Bergen 7, Frans 
van de Braak 5, Jan Gordijn 5, Ron 
Spijker 1, William Huyberts 10, 
Mart Verhoeven 6, Michael Moo-
nen 3, Sjef van den Berg 5, Jos 
van den Berg 2 en Martijn de Kok 
3. Buiten mededinging de jeugd-
schutters Lotte Steijaert 6, Piet van 
den Berg 17 (!!) en Daan Martens 
2.  

Dinsdagmiddag schieten bij de Ro-
zelaer de veteranen vanaf 55 jaar 
hun wedstrijd. Deze keer is gestre-
den voor de kermistrofee in een 
wedstrijd met aangepaste blazoe-
nen. Winnaar van de trofee was 
Antoon Vervoort met een score 
van 166. Verdere uitslag: Ron Spij-
ker 161, Leo van Breugel 153, Al-
bert van Ofwegen 149, Jan Gordijn 
147,  Jan Lathouwers 145, Antoon 

Hermes 141, Jan van Erp 
123 en Jan Habraken 
101. 
Op zondag was in Haaks-
bergen het Nederlands 
kampioenschap outdoor 
voor de jeugd. Namens 
Ontspanning schoten 
daar Piet en Sjef van den 
Berg en Lotte Steijaert. 
Piet en Lotte schieten op 
60 meter bij de cadetten 
en Sjef op 70 meter bij de 
junioren.

Piet schoot in de voorronde 318 en 
308, totaal 626 punten. Hij ging als 
6e geplaatst naar de finale. In de 
achtste finale ging hij eenvoudig 
door met 6-0. In de kwartfinale was 
het lang spannend. Bij een 4-4 stand 
schoot de tegenstander van Piet 
een perfecte 30 en Piet eindigde als 
zesde op het kampioenschap bij de 
heren cadetten. Lotte schoot 238 
en 198, totaal 436 punten. Zij ging 
ook als 6e geplaatst naar de finales. 
In de kwartfinale kreeg zij een lasti-
ge tegenstander. Met toch nog een 
mooi resultaat van 2-6 strandde zij 
in de eerste ronde. Lotte eindigde 
als 5 bij de dames cadetten.

Sjef schoot in de voorronde 329 en 
318, totaal 647 punten. Hij ging als 
eerste geplaatst naar de finales. Hij 
ging met tweemaal 6-0 eenvoudig 
door naar de gouden finale. In de 
finale werd het nog even spannend 
toen de tegenstander van Sjef met 
een hele mooie 30 punten de stand 
naar 5-3 wist te brengen. In de laat-
ste ronde pareerde Sjef deze aanval 
door zelf een rondje 30 te schieten. 
Hierdoor kwam de stand op 7-3 en 
werd Sjef Nederlands kampioen bij 
de junioren. 

Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond. Op dinsdagmiddag 
wordt er bij de Rozelaer gestreden 
de Koningstitel. Vrijdagavond is de 
clubavond met steeds weer een 
andere wedstrijd uit het jaarpro-
gramma. Voor het trainen buiten 
op de lange afstanden zijn banen 
gehuurd bij LMU in Schijndel. Hier 
wordt deze week voor de laatste 
keer getraind. De leden hebben een 
eigen sleutel en kunnen vrij trainen 
als de accommodatie niet bezet is. 
De jeugdtrainingen beginnen weer 
op woensdag 4 september.

Het podium bij de junioren: Mitch Dielemans, 
Sjef van den Berg en Joey Kloos.

De Rooise Golfkampioenschappengolf

Zaterdag 21 september wordt al-
weer voor de 21e keer gestreden 
om het Rooise Golfkampioen-
schap op de Golf en Countryclub 
“De Schoot” in Sint - Oedenrode. 
Deelname aan dit kampioenschap 

is voor allen die in het bezit zijn 
van het Golfvaardigheids bewijs, 
maximaal handicap 36 hebben, 
en woonachting zijn in Sint Oe-
denrode.

Er wordt in twee categorieën ge-
speeld. De wedstrijdvorm voor 
het kampioenschap is Strokeplay. 
Maar ook de hogere handicap-
pers kunnen deelnemen en spelen 
een  Stablefordwedstrijd. In beide 
categorieën zijn mooie prijzen te 
winnen. 

Na de ontvangst met koffie vanaf 
10.00, starten de 1e flights om 

11.00 uur met de wedstrijd. Om 
19.00 uur is dan de prijsuitreiking 
met aansluitend een heerlijk buf-
fet. Dus, golfende Rooienaren, 
schrijf je in voor een leuke en ge-
zellige golfdag op “De Schoot”! 
Inschrijfformulieren zijn in het 
clubhuis te verkrijgen en vanaf 
dinsdag 17 september hangt de 
startlijst in het clubhuis. 

Voor verdere informatie kunt u 
bellen met 
Diny van den Biggelaar-Ketelaars: 
0413 - 472655
Larry Rackwitz: 0413- 478525

	  

Eind vorig jaar kreeg ik een alar-
merend telefoontje: Je vader is 
buiten gevallen en er is een am-
bulance onderweg. Na onderzoek 
in het ziekenhuis bleek dat zijn 
heup was gebroken. “Dit is vast 
het begin van het einde,”dacht 
ik, gezien zijn leeftijd van 86 
jaar. Er volgde een operatie waar-
bij een pin in de heup werd ge-
plaatst.  De eerste weken waren 
zwaar. Lopen was heel moeilijk 
en pijnlijk en alleen met behulp 
van een rollator. “Zal het lopen 
ooit weer goed komen” was mijn 
verontrustende gedachte.

Na de ziekenhuisopname volgde 
er een standaard nazorg traject 
en enige weken later kon hij zich-
zelf in huis redden met een rolla-
tor. Inmiddels wilde hij geen hulp 
meer van de thuiszorg. Ook ging 
hij weer zelf koken maar het lo-
pen ging nog steeds moeizaam. 
Na altijd alles zelf te hebben ge-
daan was afhankelijk zijn moeilijk 
voor mijn vader.

We hebben samen besproken wat 
hij wilde. Beter lopen was daarbij 
wel het belangrijkste.
Nadat ik bij verschillende des-

kundigen navraag had gedaan, 
kwam mijn vader terecht bij een 
geriatrisch fysiotherapeute. Sa-
men zijn ze een pittig traject in-
gegaan, met behandelingen, tips  
en oefeningen voor thuis. Zeker 
in het begin waren die pijnlijk en 
vermoeiend maar het resultaat 
bleef gelukkig niet uit. Zelf onder-
hield ik mailcontact met haar om 
elkaar op de hoogte te houden 
van de vorderingen.
Zijn doorzettingsvermogen, po-
sitieve instelling en humor  heeft 
ertoe geleid dat hij inmiddels weer 
zonder rollator loopt. Hij kan zelfs 
weer gaan vissen en heeft voor-
al nog veel plezier in het leven 
heeft. Ik ben trots op zijn inzet en 
vermogen zich aan te passen aan 
de nieuwe situatie.

Juist voor ouderen die vaak 
steeds meer moeten inleveren, is 
het heel belangrijk om vooruit te 
kijken; niet naar wat er niet meer 
kan maar juist naar wat er nog 
wel mogelijk is. Ga eerst voor je-
zelf na wat je wilt. En vraag hulp 
aan anderen als je bepaalde zaken 
niet meer zelf kan regelen. Maak 
gebruik van de kennis die des-
kundigen hebben, dan kun je op 
een goede manier de juiste stap-
pen zetten. En tenslotte misschien 
wel het allerbelangrijkste: je eigen 
inzet. Anderen kunnen je op vele 
manieren helpen maar tenslotte 
moet je het echt zelf doen.

Astrid Dillen
Loopcoach De Beweegreden

De Beweegreden

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl
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Uitslagen

VV Nijnsel

Uitslagen senioren:
Oranje Zwart 1 – Nijnsel TVE/Recl. 1   3-4
Nijnsel/TVE Recl. B1 - Mariahout B1 0-11
Rhode 2 - Nijnsel 2   3-1
Nijnsel/TVE Recl. 3 - VOW 2   3-0
De Willy’s VR1 - Nijnsel VR1  4-3
ASV’33 1 - Nijnsel 1   0-6

Uitslagen jeugd:
Mariahout A1 – Nijnsel TVE/recl. A1   1-1
Nijnsel/TVE Recl. B1 - DVG B1  1-4
Nijnsel/TVE Recl. C1 - DVG C1  2-1
DVG C3 - Nijnsel TVE recl. C2  3-5
Nijnsel/TVE Recl. VR1 - Sparta’25 VR1  3-3
Nijnsel/TVE Recl. 2 - Boskant 2   1-0
Nijnsel/TVE Recl. 3 - Avesteyn 2   1-4
Boekel Sport 7 - Nijnsel/TVE Recl. 4  n.b.
ELI 5 – Nijnsel/TVE Recl. 5   2-1
Nijnsel/TVE Recl. 6 - Rood Wit’62 4   1-9
Nijnsel/TVE Recl. VR2 - Erp VR1   4-2

Programma senioren zo 9/9:
Odiliapeel 1 - Nijnsel/TVE Recl. 1 14.30u
Nijnsel/TVE Recl. 2 - OSS’20 3 12.00u
Gemert 13 - Nijnsel/TVE Recl. 4 12.00u
Sparta’25 10 - Nijnsel/TVE Recl. 5 11.00u
Nijnsel/TVE Recl. 6 - ELI 4 10.00u
WODAN VR1 - Nijnsel/TVE VR1 11.00u
Nijnsel/TVE VR2 - Avanti’31 VR1 10.00u

Programma jeugd za 7/9
Nijnsel/TVE Recl. A1 - Schijndel A2 14.30u
Nijnsel/TVE Recl. C1 - Gemert C3 13.00u
ASV’33 D2G - Nijnsel/TVE Recl D1 10.30u
Nijnsel/TVE Recl. E1 - Rhode E3 10.00u
Venhorst F2 - Nijnsel/TVE Recl. F1 9.00u
Nijnsel/TVE Recl. MD1 - OSS’20 MD1 11.30u

Rhode

Uitslagen senioren:
Erp – Rhode 1-1
Rhode  2 - Nijnsel  2 3-1
Rhode  2 - Mierlo Hout  2 4-7
Erp  4 - Rhode 3 2-2
Rhode  3 - Volkel  2 1-5
Rhode  4 - Gemert 7 2-0
Blauw  Geel 13 - Rhode  5 3-4
Rhode  6 - ASV 4 0-3
Rhode  7 - Gemert 12 1-2
Rhode  8 - Gemert 13 0-5
Rhode  9 - FC   Uden 12 10-1
Gemert 10 - Rhode 10 4-1
HVCH  VR2 - Rhode  VR1 1-0

Uitslagen jeugd za 31/8:
Rhode A1 - Avanti’31 A1  0 - 5
Ollandia A1 - Rhode A2  7 - 1
Rhode B1 - Blauw Geel’3B1  3 - 3
Boekel Sport B2 - Rhode B2  0 - 4
Avanti’31 B2 - Rhode B3  3 - 3
Rhode B4 - Mariahout B2  1 - 4
Blauw Geel’38 C2 - Rhode C1  1 - 2
Rhode C2 - Boskant C1  2 - 7
Mariahout C2G - Rhode C3  afg. 
Boskant C2 - Rhode C4  0 - 13

Rhode C5 - Schijndel C4  1 - 8
Rhode MA1 - Sparta’25 MA1  1 - 5
Rhode MC1 - HVCH MC1  0 - 18

Programma senioren zo 8/9:
Rhode 1 -Venhorst 1 14:30u
Rhode 2 - Someren 3 11:00u
Avanti’31 3 - Rhode 3 12:00u
Rhode 4 - Mariahout 4 12:00u
ASV’33 3 - Rhode 5 12:00u
Boerdonk 2 - Rhode 7 12:00u
Rhode 8 - Boekel Sport 7 10:00u
Volkel 8 - Rhode 9 12:30u
Rhode 10 - Boekel Sport 5 10:00u
Nooit Gedacht VR2 - Rhode VR1 10:00u
Veteranen – Helmondia 16:30u

Programma jeugd za 7/8
DVC ‘26 A1 - Rhode A1  15:00u 
Rhode A2 - WEC A2  14:30u
Rhode B1 - UDI’19 B2  14:30u 
ELI B1 - Rhode B2  14:30u
Rhode B3  vrij 
Rhode B4  vrij 
Rhode C1 - Helmondia C1  13:00u 
Rhode C2 - VOW C1  13:00u 
Keldonk C1G - Rhode C3G  13:30u 
Bavos C2 - Rhode C4  12:45u
Venhorst C2G - Rhode C5  13:00u
Rhode MA1 - Excellent MA1  14:30u 
Rhode MC1 - FC de Rakt MC1  11:30u 
Heeswijk MD1 - Rhode MD1  10:00u
Rhode D1G - Boekel Sport D1  11:30u
Boekel Sp. D2G - Rhode D2  11:45u 
Boekel Sp. D3G - Rhode D3  11:45u 
Rhode D4  vrij 
Rhode D5 - Gemert D6  11:30u 
DVG E1 - Rhode E1  10:30u 
Rhode E2 - Erp E2  9:15u 
Nijnsel E1 - Rhode E3  10:00u 
Rhode E4G - Boekel Sport E3  9:15u 
Boekel Sport E4 - Rhode E5  10:30u 
Rhode E6 - DVG E4  9:15u 
Irene E2 - Rhode E7  9:30u 
Rhode E8 - Stiphout V. E4G  9:15u 
Rhode E9G - Venhorst E2G  9:15u 
Rhode F1 - Brandevoort F1  10:30u 
Rhode F2 - Venhorst F1  10:30u 
ELI F1G - Rhode F3  11:00u 
Rhode F4 - Irene F1  10:30u 
ELI F2G - Rhode F5G  11:00u 
Rhode F6 - ST Fiducia/Els. F1  10:30u 
Irene F2 - Rhode F7  10:30u 
Rhode F8 - Schijndel F6  10:30u 
Sparta’25 F6G - Rhode F9G  10:30u 
MVC F3M - Rhode F10G  9:30u 
Mini-pupillen - onderling  10:00u

VV Boskant

Uitslagen senioren
EVVC 1 – Boskant 1  0-2 (beker)
Mierlohout 2 – Boskant 2  5-1 (beker)
Nijnsel 2 - Boskant 2  1-0 (beker)
Blauwgeel’38 9 - Boskant 3  11-3 
(beker)
Boskant 4 – Schijndel 5  0-8 (beker)
Boskant 5/6 – Boskant 7   4-3
ASV’33 VR1 – Boskant VR1   4-0 
(beker)

Uitslagen jeugd
Boskant B1 – Ollandia B1  4-3 (beker)
Rhode C2 - Boskant C1  2-7 (beker)
Boskant C2 – Rhode C4  0-13 (beker)

Programma senioren zo 8/9
Fc Uden 1 – Boskant 1  14.30u
Boskant 2 – Avanti’31 2 11.30u
SCMH 3 - Boskant 3 11.30u (beker)
Boskant 4 – Gemert 5 12.00u (beker)
Venhorst 3 - Boskant 5 10.30u (oefen)
Venhorst 4 - Boskant 6  10.00u 
(oefen)
Boskant VR1 – Deurne VR1 10.00u 
(beker)
Meer info vindt u op onze site: 
www.vvBoskant.nl

Programma jeugd woe 4/9: 
VOW B1–Boskant B1    v.17.30 u 
Ollandia C1 – Boskant C1    v.17.30 u
Boskant C2 – DVG C3  a.18:30 u 
Ollandia E1 – Boskant E1  a.18:30 u 
(oefen)

Programma jeugd za 7/9:
Boskant B1 – MVC B1  a. 14:30u
Boskant C1 – Venhorst C1  a. 13:00u
Boskant D1 – Boekel Sport D4  a. 11.30u
Schijndel E4- Boskant E1  v. 8:00
SV Brandevoort F7 – Boskant F1  v. 7:45
Boskant C2 vrij van competitie.

Ollandia

Uitslagen senioren: 
SV Brandevoort 1-Ollandia 1   2-3
Ollandia 1-Boerdonk 1   4-0
Ollandia 2-ELI 2   1-1
Ollandia 2-Rood Wit’62 2   0-1
Gemert Vr2-Ollandia Vr1   2-6

Uitslagen jeugd: 
Ollandia A1-Rhode A1   7-1
Schijndel/De Wit B2-Ollandia B1   7-2
Boskant B1-Ollandia B1   4-3
Schijndel/De Wit C2-Ollandia C1 10-0

Programma zo 8/9: 
Mariahout 1-Ollandia 1   14.30u
Ollandia 2-Boekel Sport 4   11.00u
Ollandia 3-HVCH 14    11.00u
WHV Vr1-Ollandia Vr1  10.00u

Programma jeugd woe 4/9: 
Ollandia C1-Boskant C1  18.30u 
Ollandia E1-Boskant E1  18.30u 

Programma za 7/9: 
Gemert B3-Ollandia B1  v:13.45u
Ollandia C1-Handel C1   13.00u 
Schijndel/De Wit D4-Ollandia D1   v:7.45u
Ollandia E2-DVG E3G   10.30u 
Venhorst F3-Ollandia F1  v:10.15u

hardlopen

SV Fortuna ‘67
CD-pupillenwedstrijd Helmond, 
31 augustus 

 
MeisjesPB 
1. Veerle van Erp 01.000 m 
   4.01,11

Veldhoven 10 miles, 31 augustus 
Mannen35 
23. Thijs Thielemans 16.090 m 
1.07.39
Mannen45 
86. Peter van Rooij 16.090 m 
1.34.56
Mannen55 
24. Pierre  Lardenois 16.090 m 
1.24.05
59. Ge de Louw 16.090 m 
1.50.32
Vrouwen45 
12. Tineke  Mous 16.090 m 
1.28.46

Bernhezeloop, Dinther 31 augustus 
JongensTrim  
4. Guus van Kessel 01.300 m 
   5.10 
Mannen  
6. Jeffrey van Hout 21.097 m 
1.29.46 
Mannen40  
20. Frank  Scheutjens 21.097 m 
1.35.48 
6. Jos van Uden 21.097 m 
1.50.56 
Estafette 4 x 5 km gemengd  
Henry  Wijffelaars 05.000 m 
  21.08 J
Ingrid  Jansen 05.000 m 
  23.13 J
Pieter  Jansen 05.000 m 
  21.51 
Eric van den 05.000 m 
  20.01 
1.Totaaltijd 20 km 1.26.13 
Peter  Hellings 05.000 m 
  28.41 
Rikie  Huyberts 05.000 m 
  23.35 J
Patrick  Sanders 05.000 m 
  17.47 
Marco  Verbeek 05.000 m 
  19.18 J
2. Totaaltijd  20 km 
1.29.21 
 
10 van Berghem, 30 augustus 
Mannen45 
12. Luc  Minderhoud MannenTrim 
10.000 m   49.56
Vrouwen45 
7. Pam van den Hurk Vrouwen35 
10.000 m   54.36

WNF Pandaloop Oostjapelle,
 31 augustus  
MannenTrim  
Luc  Minderhoud 07.500 m 
  40.55 

Koffietheeloop Vlissingen, 1 september 
MannenTrim  
Luc  Minderhoud 03.000 m 
  13.42 

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 28 aug.
1 Mevr. M.v.Schijndel- Hr.A.v.Hommel 
68,33 % 2 Dms. A.v.Genugten- 
W.v.Gerwen 58,33 % 3 Mevr. 
J.Hendriks- Hr. H.v.Zon 54,17 % 4 
Hrn. H.v.Genugten- H.v.Erp 52,08 %.

BC Rooij 750 

Uitslag Zomerinloop van 28/8:
A-lijn: 1 Irmgard Etman & Dirk Gillis-
sen 56,67; 2 Joke Voets & Annie Schel 
56,25; 3 Jan Machielsen & Henk Scha-
kenraad 54,17; 4 Reinier Gerritzen & 
Jeske Koop 53,33 B-lijn: 1 Bep Machiel-
sen & Hetty van Geffen 62,08; 2 Lenie 
v.d. Wall & Hans Huybers 57,50; 3 Ger-
tie Cuypers & Jo van Stokkom 57,08; 4 
Jannie Boxtel van & Bets Versantvoort

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 29/8
A-lijn: 1. Betsie & Jan v. Gerwen 60.63; 
2. Nellie & Ad Vervoort 59.23; 3. Nelly 
& Jan Seegers 53.40; 4. Riet & Cees v. 
Hout 52.84. 
B-lijn: 1. An v.d. Vleuten & Ans v.d. 
Velden 60.97; 2. Piet & Toon v. Scha-
ijk 60.76; 3. Tineke Klomp & Riet Ver-
stappen 56.59; 4. Corrie & Anny Dort-
mans 53.47.  
  
ZBC’01 Zijtaart

Vrij Bridgen 27/8
A-lijn: 1.Jan Rijkers & Toos v. Berlo 60,94 
% 2.Chris & Christien v.Helvoirt 59,90 
% 3. Cees v.Hout & Jo Verhoeven 58,33 
% 4.Cor & Marietje Mollen 52,60 % B-
lijn: 1.Joke Petit & Maria Rijken 58,33 %  
2. Anny & Josien v.d.Berkmortel 57,64 

% 3. Albert & Petra v.d. Hurk 54,86 % 
4. Ad & Riet Koevoets  55,42 %. 

KBO Zijtaart

Vrij Bridgen 30/8
A-lijn: 1. Wim & Tiny v.Lieshout 64,58 
% 2.Ben & Tiny v.d.Steen 60,00 % 
3.Tonnie Kivits & Harrie Lucius 58,75 
% 4.Bert Kanters & Annie v.d.Ven 
55,83 % B-lijn: 1.Jo v.Boxtel & Mien 
Vermeulen 56,67 % 2.Piet Thijssens & 
Riek Rijkers 54,17 % 3.Tonny Rijkers 
& Jo v.d.Burgt en Adriaan v.d.Tillart & 
Petra v.d.Hurk 52,92 %  

Bridgeclub De Neul

Uitslag 2/9:
A-lijn: 1. Mia Poels & Annie Stevens 
55.90; 2. Maria Broeke & Francien d. 
Koning 53.82; 3 en 4 gedeeld: Mia de 
Leijer & Sjane vd Vleuten en Harrie v. Erp 
& Harrie Hutschemaekers 53.47.
B-lijn: 1. Marietje v. Aarle & Hermien 
Botter 60.30; 2. Wilmien & Albert v. Gas-
tel 56.88; 3. Ria & Toon Habraken 54.97; 
4. Harrie Kremers & Jan Tacken 54.94.
C-lijn: 1. Josien v.d. Berkmortel & Jan 
v. Gerwen 62.80; 2. Diny v. Erp & Joke 
v.d. Laak 60.42; 3. Bertha v.d. Laar & 
Nellie Lathouwers 58.63; 4. Ria Jonge-
pier & Stephan v.d. Wiel 58.04.
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.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

KV Rooi

Uitslagen
KV Rooi  - SVSH/KSV 1  6-11
KV Rooi 2 – SVSH/KSV 2  3-11
Oranje Wit B1-KV Rooi B1  2-3 
DDW D1-KV Rooi D1  3-6
Bladella E1-KV Rooi E1  7-0 
De Korfrakkers E2-KV Rooi E2  0-0 
KV Rooi F1-Altior F2 8-0

Programma za 7/9:
Altior A1-KV Rooi A1  v. 13.30u. 
Celeritas A1-KV Rooi A2  v. 12.15u. 
Alico C1-KV Rooi C1  v. 10.15u. 
Klimop C1-KV Rooi C2  v. 10.15u. 
KV Rooi D1-Rosolo D1  a. 11.00u. 
JES D1-KV Rooi D2  v. 11.15u. 
KV Rooi E1-Klimroos E1  a. 10.30u. 
KV Rooi E2-VVO E1  a. 10.00u. 
Programma zo 8/9:
Klimroos 1-KV Rooi 1  a. 13.00u. 
BMC 2-KV Rooi 2  a. 11.00u.
Programma ma 9/9:
JES MW 1-KV Rooi MW 3  a. 20.00u.
Programma woe 11/9:
KV Rooi MW 1-Corridor MW 1  a. 19.15u. 
KV Rooi MW 2-DSV MW 1 a. 20.30u.

KV Odisco

Za 31/8:
Odisco C1 - Euro Girls C1    8 - 0
Odisco D1 -  JES D1       1 - 0
Zo 1/9
BIO 1 - Odisco 1                   14 - 12
SCMH 3 - Odisco 2                   11 – 6

Programma Za 7/9
Tovido C2 - Odisco C1   11:45u
Corridor D1 - Odisco D1     11:30u
Zo 8/9
Odisco 1 - Alico 1      10:30u
Odisco 2 - Corridor 4               13:00u
Woe 11/9:
SCMH MW1 - Odisco MW1   19:45u

KV Nijnsel

Uitslagen:
Midako 1 – Nijnsel 1  4-8
OVC ’63-Nijnsel A1  4-9
Nijnsel C1-Klimop (A) C1  3-3
Be Quick E3-Nijnsel E1  0-2

Programma Woe 4/9:
Nijnsel MW1-SCMH MW1  a18.30u 
Nijnsel MW2-Be Quick MW2 a19.45u
Za 7/9: 
Geko B1-Nijnsel B1  v.10.15u. 
Corridor C1-Nijnsel C1  v.9.45u.

Vanaf 1 september zijn wij ook geopend op de zaterdag. 
U kunt op zaterdag bij ons terecht voor een onderzoek, 

behandeling of oefentherapie. 

Gratis krukken lenen
Geen zin om helemaal naar Uden 
te rijden voor krukken? U kunt bij 
ons gratis krukken gebruiken als u 
bij ons komt revalideren!

Graag tot ziens bij Fysiotherapiepraktijk Joost de Vaan.

Koninginnelaan 2
5491 JV Sint-Oedenrode

0413-471227
www.fysiotherapiejoostdevaan.nl
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RDS en DOG in evenwicht in 
vriendschappelijke ontmoeting

denksport

Al jaren beginnen beide clubs het 
seizoen met een vriendschappelijk 
treffen tegen elkaar. Afgelopen 
donderdag was DOG uit Uden 
gastheer.

Aan twaalf borden werd gedamd 
en vormde tevens een graadmeter 
hoe de clubs bij de opening van 
het seizoen er voor stonden. RDS 
begon zeer voortvarend en kwam 
al snel op een ogenschijnlijk com-
fortabele 4-0 voorsprong. Wim 
Vloet en Piet van Erp overspeelden 
min of meer hun tegenstander.

Frans van Hek van DOG zorgde 
dat de spanning weer terug kwam 
en wist een vroege voorsprong 
van een schijf om te zetten in 
winst. Door winst van Harm van 
der Veen, die aan twee borden 
speelde, tegen Aggie de Vent  lie-
pen de rooienaren echter weer uit.
Piet Gabriëls en Anton Verwijst 

wonnen hun partij en zorgden 
vervolgens ervoor dat DOG het 
evenwicht herstelde. Aan bord 1 
sleepte Leo van Vlerken een re-
mise uit het vuur tegen de Udense 
topper Soender Kalpoe en mocht 
RDS hopen op een goed resultaat. 
Die hoop werd meteen teniet ge-
daan door Henk van der Heijden 
die enigszins fortuinlijk RDS’er Jan 
Vervoort versloeg en RDS op een 
9-7 achterstand zette. Doordat 
Harm van der Veen aan bord 11, 
Mies van Berlo en Martien van Erp 
in remise moesten berusten was 
alle hoop gevestigd op Gerben te 
Raa. De rooise clubkampioen had 
in Dick Minnee een erg taaie te-
genstander maar via een verrader-
lijk zetje in het eindspel verraste 
Gerben zijn tegenstander en won. 
Met 12 -12 werden de punten 
uiteindelijk gedeeld. De uitslagen 
leest u op www.mooirooi.nl

Duivenvluchten vanuit Frankrijk

duivensport

Op zondag 1/9 werd de uitgestel-
de vlucht vanuit Orleans gevlo-
gen met een afstand van 478 km 
de tweede fond vlucht voor jonge 
duiven. Gelost om 8.00 uur werd 
de eerste geklokt  door H. v. Box-
meer om 14.16 uur met een snel-
heid van 1271 m.p.m. 

De eerste vijftien in Sint-  
Oedenrode waren: H. v. Boxmeer: 
1,2,3,4,9,14,15. TH. v. Houtum: 
5,6,8,11,13. Comb. G. & H. v. 
Dijk: 7,10,12. 

Dan stonden ook de natourvluch-
ten jong en oud vanuit Chimay 
(187 km) op het programma, ge-
lost om 9.45 uur. Bij de ouden 
werd de eerste geklokt door H. 

Janssen: 11.48 uur (snelheid 1433 
m.p.m.) De eerste vijftien in Sint-
Oedenrode waren: H. Janssen: 
1,13,15. W. v. Houtum: 2,3,8,9. J. 
v. Boxmeer: 4,5,6,7,10,11,12,14. 

Dan komen we bij de jonge dui-
ven met 18 deelnemers en 403 
duiven. Gelost om 9.45 uur werd 
de eerste geklokt door Comb.G. & 
H. v.Dijk om 11.53 uur (snelheid 
1458 m.p.m.) De eerste vijftien 
in Sint-Oedenrode waren: Comb. 
G. & H. v. Dijk: 1. W. v. Houtum: 
2,3,12,13. J. v. Boxmeer: 4,7. 
H. v. Boxmeer: 5,6. A. v. Sinten: 
8,14,15. H. Janssen: 9,10. A. v/d 
Heijden:11.

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.

hockey Rooi dames 1 klaar voor nieuw 
seizoen

Komend weekend gaat voor 
veel sporters een nieuw seizoen 
van start. Rooi dames 1, dat in 
mei promoveerde naar de eerste 
klasse, speelt aanstaande zon-
dag in en tegen Venlo haar eerste 
wedstrijd. Na een succesvolle en 
leerzame voorbereiding steken de 
meiden in uitstekende vorm voor 
de start van het seizoen. 

In vijf weken tijd werden acht oe-
fenpotjes afgewerkt. Vijf wedstrij-
den werden gewonnen waarbij 
twee tegenstanders met 7-1 van 

de Rooise dames op hun kop kre-
gen. Eerste keeper Rene van den 
Broek hield haar doel drie wedstrij-
den helemaal schoon. Driemaal 
werd er verloren. Het team incas-
seerden slechts 13 tegengoals. 
Daarentegen wisten de dames met 
mooi combinatiespel 21 keer het 
net te vinden. Annelous Oerbekke, 
die deze maand haar tienjarig ju-
bileum in Rooi dames 1 viert, was 
al vele malen succesvol tijdens de 
voorbereiding. 

Het licht vernieuwde dames 1 is 

dus klaar voor het nieuwe seizoen 
waarin handhaving in de eerste 
klasse tenminste haalbaar moet 
zijn. De dames zagen deze zomer 
Michelle Beerens, Coralie Oerbek-
ke, Eliane Wenstedt en Anne van 
Dijk vertrekken. De groep werd 
aangevuld met Loes van der Heij-
den en Lin Schakenraad die over-
komen van hoofdklasser MOP 
uit Vught. Komende zondag om 
12.45 schieten de dames in Lim-
burg uit de startblokken om titel-
kandidaat Venlo het vuur aan de 
schenen te leggen. 

Rooise BMX’ers hebben het druk

Op zaterdag 31 augustus heb-
ben Jelt de Bie, Bas Verhagen, lex 
Veldt en Alex Veldt meegedaan 
aan de Interclub wedstrijd.
 
Jelt reed bij de Boys 8 jarigen en 
werd in de manches 2e, 2e en 1e. 
In de finale werd hij knap 2e. Bas 
Verhagen reed bij Boys 9 jarigen 
en werd in de manches 3 x 1e. 
Ook hij werd in de finale 2e. Lex 
reed bij de Boys 10 jarigen en werd 

in de manches 3 x 2e. In 
de finale reed hij naar 
een 5e plaats. Alex reed 
bij de cruissers all werd 
in de manches 3e, 4e en 
3e. In de finale pakte hij 
een 4e stek.
 
Op zondag 1 sept. re-
den ze de A.K. in Made. 
Jelt de Bie werd bij zijn 
eigen klasse 9 jarigen in 
de manches 6e en 4e. 
Een keer is hij gevallen. 
Lex Veldt werd in zijn 
Eigenklasse10 jarigen in 
de manches 5e, 4e en 4e 
en in de kwartfinale 5e. 
Kyro van Schijndel reed 
ook bij de 10 jarigen. Hij 
werd in de manches 1e, 
1e en 2e. In de kwartfi-

nale 1e, in de halve 1e en de finale 
4e. Bas Verhagen reed ook bij de 
10 jarigen en werd in de manches 
5e, 4e en 4e. In de kwartfinale 
werd hij 5e. Wessel van Dijk reed 
in zijn eigen klasse boys 12 jarigen 
en werd in de manches drie x 1e, 
in de kwartfinale 2e, in de halve 3e 
en in de finale 4e. Koen van der 
Wijst reed in zijn eigen klasse Boys 
15/16 jarigen en werd in de man-
ches, in de halve en in de finale 1e. 

Alex Veldt reed bij de cruissers all 
en werd in de manches 6e, 5e en 
5e.  In de open klasse Boys 8/9 ja-
rigen werd  Jelt de Bie in de man-
ches drie keer vijfde. Bas Verhagen 
werd in de manches drie x 1e, in 
de kwart 1e, in de halve finale 2e 
en in de finale 5e.  Bij de open klas-
se Boys 10/11 jarigen werd Wessel 
van Dijk in de manches drie x 1e, 
in de kwartfinale 2e, in de halve 
en finale 1e. Lex Veldt werd in 
de manches drie x 6e. Kyro van 
Schijndel werd in de manches drie 
x 2e, in de kwart 4e, in de halve 
finale 8e. Bij de open klasse boys 
14/15 jarigen heeft Koen van der 
Wijst zowel de manches, als de 
halve en finale gewonnen.

bmx

Lex Veldt

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst

Snorkelen voor volwassenen

The Dutch Dive Academy gestart 
met nieuwe groep
DDA verzorgt al weer enkele ja-
ren snorkellessen voor de jeugd. 
Er kwam echter steeds meer vraag 
vanuit ouders en omgeving of ook 
volwassenen snorkellessen kunnen 
volgen.  Natuurlijk kan dat! Het 
is voor iedereen leuk om nieuwe 
zwemvaardigheden te leren en 
lekker in het water bezig te zijn. En 
door het volgen van snorkellessen 
beleeft u nu al plezier als voorbe-
reiding op uw volgende vakantie 
aan zee of aan een meer. DDA is 
dit jaar gestart met snorkelen voor 
volwassenen.

Snorkeltechnieken en meer
Ook u kunt de snorkeltechnie-
ken onder de knie krijgen. U leert 
o.a. om lang of ver onderwater te 
zwemmen, buddybreathen, red-
dingstechnieken en de regels van 
veilig snorkelen. Daarnaast wordt 
er aandacht besteed aan het uit-
houdingsvermogen en de reguliere 
zwemtechnieken, denk hierbij aan 
het verbeteren van bijvoorbeeld de 
borst- of rugcrawl. De groep vol-
wassenen staat onder leiding van 
een eigen snorkeltrainer. De lessen 
vinden gelijktijdig met de lessen 
voor de kinderen plaats op maan-
dagavond van 18.45 tot 19.30 uur 

in Zwembad de Neul in 
Sint-Oedenrode.

Maak gratis kennis met het snor-
kelen
De groep is inmiddels gestart, 
maar instromen is altijd mogelijk. 
Wat u nodig hebt, is zwemkleding. 
U ontvangt de snorkeluitrusting 
(bestaande uit masker, snorkel en 
vinnen) in bruikleen, maar na een 
tijdje kunt u deze aanschaffen bij 
DDA.  Aanmelden voor een gratis 
proefles kan via 
info@dutchdiveacademy.com. 
Bellen kan ook naar 0413-477467, 
b.g.g. 06-22425634.

duiken
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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

13 juni - 30 november 
Tentoonstelling Heilige Oda

Martinuskerk

30 juli - 28 september 
Tentoonstelling ‘Beelden tussen 
Kamillie, Venkel en Rozemarijn’

Sint-Paulusgasthuisjes

14 augustus 2013 – 
13 augustus 2014

KBO Dansen 
iedere woensdagmiddag

Odendael

Voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

19 augustus – 
27 oktober 2013

Wilgenvlechtwerk
Bibliotheek

6 september 
NK wielrennen voor burgemeesters

bedrijventerrein De Kampen

7 september 2013 – 
6 september 2014

KBO Dansen 
iedere 1e zat. vd maand

Odendael

7 september 
Rooise Rooiendag

Miss Hyacinth

7 september 
Inloopmiddag 

Smetsers houthandel

8 september - 20 oktober 
Tentoonstelling 
Annie Veldkamp

Mariendael

8 september
Nationale Ziekendag

Odendael

8 september 
Paranormale 

Low Budget Beurs
‘t Leeuwke

8 september 
Bloemen voor 
het landschap

Kas Plek

10 september 
KBO fi lm: Yo, también

Odendael

10 september 
Gratis startersbijeenkomst

Campus Fioretti

12 september 
Onderonsje: 

herfststukjes maken
Damiaancentrum

13 september 
Tropical Party

The Joy

Voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

14 - 15 september 
Open Monumenten Dagen

Sint-Oedenrode

14 - 15 september 
NK Handboogschieten

Donderdonksedijk

14 september 
Open Dag Jeugdnatuurwacht

Mariendael

15 september
Open Huis 

danscentrum Cultura

15 september 
Veldtoertocht 

TWC Dommeldal
Vressels Bos

5 september 
Weekend van het Varken

Houtsestraat 26

15 september 
The Food of Love

Locatie: Cult. Centr. Mariendael

15 september 
Fokpaardendag
Sint-Oedenrode

15 september 
Expositie 

Herman Rademaker
Cathalijnepad 4

Voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

15 september 
Open Huis

Danscentrum Cultura / 
De vriendschap

18 september
Roois biergilde
café van Ouds

21 september 
Burendag

Sint-Oedenrode

27 september - 1 oktober 
Kermis
Olland

27 september 
Film: the broken circle breakdown

Mariendael

28 september
Open Dag 

Autoschade Lambert
Filiaal Eindhoven

29 september 
Mathieu Dirven Koffi econcert

Mariendael

4 oktober
Wereld Dierendag!

Kinderboerderij

4 oktober 
Lezing Renate Dorrestein

De Knoptoren

8 oktober 
KBO fi lm: The Notebook

Odendael

11 oktober 
Halloween Party

The Joy

12 oktober 
Uitstapje leden IVN Rooi

Biesbosch

13 oktober 
Bridge-drive Rode Kruis
Zalencentrum De Beckart

16 oktober 
Roois biergilde
café van Ouds

19 oktober 
Softtip darttoernooi

Van Ouds

20 oktober 
Kinder softtip darttoernooi

Van Ouds

25 oktober 
Sportgala

Mariendael

25 oktober 
Film: Getting Home

Mariendael

27 oktober - 22 december 
Tentoonstelling Wil Agema-Kersten

Mariendael

 Voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

  

in de regioMooi adverte
ren
.nl

Laat zien dat je uit Rooi komt!
Gratis af te halen: MooiRooi autosticker Heuvel 17




