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Folders deze week:

Drankenhandel van Boxmeer

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

NIEUW BIJ SAVOHS: 

VIA WWW.SAVOHS.NL

ONLINE 
RESERVEREN 

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

uiTSLAG
Sinterklaas

‘Rooi wil niet tornen aan Zwarte Piet’

Ja (94%)
Nee (3%)
Geen mening (3%)

Vindt u dat Zwarte Piet in 
de huidige vorm 
bestaansrecht heeft?

Landelijk is de discussie over het 
al dan niet afschaffen of inperken 
van Zwarte Piet al weken op een 
hoogtepunt.  Het burgerpanel van 
TipMooiRooi mocht antwoord ge-

ven op de volgende vraag: Vindt u 
dat Zwarte Piet in de huidige vorm 
bestaansrecht heeft? Het antwoord 
is duidelijk.
» Lees verder op pag. 6

Kiest u ook 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?
Ongeacht waar u verzekerd 
bent, u heeft de keuzevrijheid 
voor uw schadebedrijf. Bij ons 
heeft u altijd:

• EEN GRATIS LEENAUTO
• 4 JAAR GARANTIE
• GEEN EIGEN RISICO

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

Industrieweg 27a, 0413-477727
www.vanacht-autoschade.nl

De herinnering 

blijft... 

Zie pag. 14 t/m 17

Son en Breugel hoopt deel 
Sint-Oedenrode in te lijven
De geschiedenis herhaalt zich. 
Evenals in 2009 heeft Son en 
Breugel te kennen gegeven dat het 
een gedeelte van Sint-Oedenrode 
in wil lijven. 

In het kader van de fusie gaan 
de fusiepartners Sint-Oedenrode, 
Schijndel en Veghel in gesprek met 
de buurgemeenten. Daartoe be-
hoort ook Son en Breugel. Tijdens 
het onderhoud is er wederom ge-
sproken over een mogelijke grens-
correctie. Concreet denkt Son en 
Breugel aan het gebied ten oosten 
van de Rooijseweg en ten westen 
van de Dommel (omgeving Villen-
braken, Wolfswinkel, Waterhoef). 
Ook  het gebied ten noorden van 
de bebouwde kom van Breugel 
(omgeving Zwijnsbergen, Mosbul-
ten) vindt de gemeente interessant. 
De inwoners van dat gebied heb-
ben inmiddels een uitnodiging ont-
vangen voor een bijeenkomst. 

Hoe de bevolking op dit moment 
denkt over het vraagstuk is nog 
niet duidelijk. In 2009 kwamen 
veel mensen in opstand en ging 
de annexatie uiteindelijk niet door. 
Ook omdat er - volgens gemeente 
Sint-Oedenrode - ‘onvoldoende 
aanleiding’ was om het gebied af 
te staan. De gemeenten horen nu 
eerst de belanghebbenden. Er zijn 
verder nog geen vervolgstappen 
gepland.

Bevolking kiest voor Meierijstad 

De bewoners van Veghel, Sint-
Oedenrode en Schijndel hebben 
gekozen voor Meierijstad als nieu-
we gemeentenaam (2172 stem-

men). Dat werd dinsdagmiddag in 
het gemeentehuis van Veghel door 
de voorzitter van de stuurgroep en 
burgemeester van Schijndel, Jetty 

Eugster, bekendgemaakt. Land van 
Rode werd tweede (1621 stemmen). 
Koevering kwam als derde uit de bus 
(1423 stemmen).

Inwoners van de drie fusiegemeenten 
hebben tussen maandag 6 oktober en 
vrijdag 17 oktober digitaal en via een 
stemformulier hun stem kunnen uit-
brengen. De drie namen zijn door de 
naamgevingscommissie onder voorzit-
terschap van René Bastiaanse (direc-

teur van het Brabants Historisch Infor-
matiecentrum) gekozen uit circa 600 
inzendingen van inwoners van de drie 
gemeenten. De winnende naam wordt 
op donderdag 27 november definitief 
vastgesteld door de gezamenlijke ge-
meenteraden van de drie gemeenten. 
Ook het concept-herindelingsontwerp 
en de visie op de nieuwe gemeente 
worden die dag vastgesteld. 

» Lees verder op pagina 3
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster
Marianne Ketelaars

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

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

Best Law Advocaten is hét kantoor voor 
betaalbare juridische dienstverlening van hoog 

niveau aan het MKB en particulieren.

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu (0)499 82 02 08 of mail naar info@bestlaw.nl

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen 
van het overlijden van

Lies van Gastel-Bouwmans

Als echtgenote van ons erelid Gerard 
en moeder van onze leden Jan, Linda, Moniek en Suzan, 
is Lies al sinds jaar en dag verbonden met de Nijnselse 

Ruiters & Ponyruiters.
Wij willen haar danken voor al haar inspanningen voor 

onze club. 
   

Wij wensen Gerard, de kinderen en verdere familie en 
vrienden  heel veel sterkte toe met dit enorme verlies.

Bestuur en leden van
De Nijnselse Ruiters & Ponyruiters

Hartelijk dank voor uw medeleven tijdens de ziekte en na 
het overlijden van 

mijn man, ons pap, schoonvader en lieve opa,

Theo Rovers

De belangstelling, de lieve woorden, reacties en vele 
kaarten zijn voor ons een grote steun.

Dank eenieder die op welke wijze dan ook met ons heeft 
meegeleefd.

Een speciaal woord van dank aan het personeel 
van thuiszorg Pantein.

Mariet Rovers- van Erp, kinderen en kleinkinderen

Beeld van Heilige Martinus meegenomen

Ziel uit Martinuskapel

De ziel is uit de Martinuskapel. 
Maandag op dinsdagnacht is het 
beeld van de Heilige Martinus ont-
vreemd uit de kapel aan het Everse. 
Met grof geweld is het glas ver-
nield waarachter het beeld stond. 
De Heilige Martinus is meegeno-
men en daarbij zwaar beschadigd 
geraakt. In en rond het gebeds-
huisje lagen stukken. Zo lag het 
zwaard enkele meters verderop in 
de berm.

De politie kwam dinsdagmorgen 
poolshoogte nemen na een melding 
van buurtbewoners en de Stichting 
Behoud Martinuskapel. Ze troffen 
er een complete ravage aan. De ruit 
waarachter het beeld stond is com-
pleet aan diggelen geslagen. “Dat 
is erg dik glas”, vertelt een lid van 

de Stichting. “Het lijkt erop dat ze 
het eerst warm hebben gemaakt en 
daarna met een scherp voorwerp 
kapot hebben geslagen.” Wederom 
spraken de heren hun ontzetting 
uit. Tegenover elkaar en tegenover 
de politie. In de laatste jaren is de 
kapel al meerdere malen het doelwit 
geweest van vernielingen en bijna 
net zo vaak werd er wat ontvreemd. 
Van de dakgoot tot kleingeld en nu 
dus het Martinusbeeld. Bij de kapel 
werd een muts gevonden een zakje 
wiet. Of dat het bruikbare aankno-
pingspunten zijn is niet duidelijk. 
Heeft iemand het beeld ergens ge-
zien? Wordt het bijvoorbeeld op in-
ternet aangeboden? Of heeft u die 
nacht misschien iets verdachts ge-
zien in de buurt? Neem dan contact 
op met de politie: 0900-8844. 

UW INLIJSTWERK
VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL

 

LIJSTENMAKERIJ

www.brabantlijsten.nl

Frans van den Heuvel inlijstwerk
Ambachtstraat 11 Schijndel
 Industrieterein Rooiseheide
073-5478389 / 06-12079807

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

Heel veel sterkte 
in deze moeilijke tijd

Soms is er zoveel 
wat we voelen, 

maar zo weinig wat 
we kunnen zeggen

Steun betuigen via 
www.rooisefamilieberichten.nl

DeMooiRooiKrant biedt u iets unieks. 
Wilt u uw steun betuigen 

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

onder het rouwbericht op 
www.rooisefamilieberichten.nl.
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’n wafel zo uit het handje eten
of er heerlijke taartjes van maken met warme kersen en 

slagroom. Kinderen zijn er dol op met choco-pasta!

Luikser kunnen we
       ze niet maken

4 witte bolletjes 

1,00
Aanbiedingen zijn geldig t/m 18 november

BE-FIT
BEKKERS FIT
donker meergranenbrood boordevol vitamines

2,25 BROOD VAN D
E MAAND

in Nijnsel elke woensdag
in Sint Oedenrode elke dinsdag

BROODDAG
5 BRODEN HALEN 4 BETALEN

Luikse
    wafels 

1+1 GRATIS

BE-FIT
BEKKERS FIT

  bakkerij bekk
e

r
s

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

De kerstmarkt is geopend!

0.99
Bergthee 
(Gaultheria)
Hoogte 15 cm,
halfschaduw,
potmaat 9 cm. 
Per stuk 1.99

Tot Kerst iedere zondag 
open van 12.00 tot 17.00 uur
Intratuin Veghel Heuvel 11, 0413-350816
Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

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

Hallo lekker
lang winkelen!

Gratis parkeren!

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

 St. Oedenrode:  Pieter Christiaanstraat 11               

Kaartverkoop Ondernemer van het Jaar 
Op 15 november vindt vanaf 20.00 
uur de uitreiking plaats van de On-
dernemer van het Jaar verkiezing. 
De prijs voor een kaartje komt uit op 
69 euro all-in (inclusief diner door De 
Beleving en Wollerich en drankjes). 

In het bedrag is ook een bijdrage op-
genomen voor het goede doel. Dit 
jaar is dat Hospice Sint-Oedenrode. 
Kaarten zijn te bestellen via  
info@rovjlions.nl, www.rovjlions.nl,
Bart van Gerwen: 06-54310076, 

Kees Weeder: 0413-479408 of bij 
DeMooiRooiKrant: Heuvel 17. 

Kijk volgende week in deze krant 
voor een presentatie van de 
genomineerden.

Koevering

Meierijstad

Land van Rode

Vervolg voorpagina

Bevolking kiest voor Meierijstad 

Piet Klaasen@PAJMKlaasen: 
Van country boy naar stadse 
mijnheer zonder te verhuizen!
Sint-Oedenrode@sint_oedenrode

RT @gemmeierijstad: 
Dit is het officiële Twitteraccount voor 
de meest actuele informatie #fusiessv 
@Gem_Schijndel @sint_oedenrode 
@gemVeghel

Hanneke Hermes@HannekeHermes
Rooi wordt Meierijstad? hallooo ik ben 
(en blijf) een dorpsmeisje 
#sintoedenrode #justsaying #krêk

Alfred Kempe@alfredkempe
Ik denk dat ik voortaan maar #Olland 
als woonplaats ga opgeven. Hoewel je 
natuurlijk ook kunt stellen dat #Rooi 
na bijna 8 eeuwen eindelijk zijn 
stadsrechten verzilvert.

Kirsten Rietbergen @KRietbergen 
Plotseling ben ik oud-inwoner van 
Meijerijstad!

bert de graaf@graa3038
gekozen voor Meijerijstad #mooirooi 
#oudevrijheid

Nick de Laat@NickdeLaat
Niet mijn voorkeur,  maar...komen die 
Rooise stadsrechten toch nog een keer 
van pas! #meierijstad #fusiessv

Gerdien vd Brand@eerschot 
Meierijstad. Komen de stadsrechten 
van Sint-Oedenrode toch nog van 
pas....welkom, fusiedorpen! 
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Heuvel 8       Sint-Oedenrode
www.cafevanouds.nl

F I N A L E 
VOICE OF ROOI

Entree € 5,00 
(inclusief 2 consumptiebonnen)

Met medewerking van 
coverband Hit-it

ZATERDAG 8 NOVEMBER
vanaf 20:00 uur 

ZONDAG 9 NOVEMBER 
vanaf 14:00 uur

VOICE OF ROOI

ZATERDAG 8 NOVEMBER

KAARTVERKOOP:
Ralph Janssen in bestuur 
RcE

Per 1 november 2014 is Ralph 
Matheus Cornelis (Ralph) 
Janssen (48) uit Sint-Oedenrode 
benoemd tot lid van het be-
stuur van de Stichting Roois 
Cultureel Erfgoed (RCE). Zijn 
kennis, kunde en kwaliteiten 
zijn een welkome aanvulling in 
het bestuur.

foto: Aniek Nooijen 

Bingo bij Wijkvereniging 
Eerschot
Woensdag 5 november  om  20.00 uur gaat de bingo-
machine van wijkvereniging Eerschot het eerste nummer 
trekken. Dus leden, wil je een gokje wagen kom dan deze 
avond naar Meerschot Heistraat 22.  De zaal is om 19.15 
uur open en Marianne heeft dan de koffie en thee klaar.

In de pauze is er een loterij. Zaterdag 8 november is het 
hele gezin welkom in de Vresselse Hut bij het kegelen. De 
deelname is gratis. Maar je moet je wel opgeven bij Gerda 
van de Burgt

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

TIJK POD
M

en/tenen
t

TIJK PODOTHERAPIE
MANS

en/tenen

Branding Rooi: boost voor Stichting Rooi Promotie
Er wordt al jaren over gesproken, maar 
nu gaat het volgens de aanjagers toch 
echt gebeuren: Rooi gaat zich profile-
ren. Op de kaart zetten. “Branding” 
zoals dat tegenwoordig heet in ma-
nagementtermen.  “De vraag moet 
zijn ‘Waarin zijn wij anders dan an-
dere gemeenten?’” aldus portefeuil-
lehouder Ad van der Heijden.

Voorzitter Pieter van de Kamp is de 
eerste om het toe te geven: de Stich-
ting Rooi Promotie wasde laatste tijd 
wat aan het inzakken. “Er kwamen 
steeds minder mensen naar onze 
bijeenkomsten”. De slogan “Groen, 
gemoedelijk en gastvrij” was vol-
gens Van der Kamp niet onderschei-
dend genoeg. En het instellen van 
een “Taskforce Bruisend Rooi” vorig 
jaar, bracht daarin niet meteen ver-
andering, geeft wethouder Ad van 
der Heijden toe. “Maar gisteravond 
(dinsdag 28 oktober, red.) hebben 
we de stap genomen naar fase II. 
Eerst was het ‘wat gaat de gemeente 
daarvoor doen?’ maar dat leek niet 

de juiste weg. Nu is het ‘wat gaan 
WE daarvoor doen?’” 
Die stap is het opstarten van een 
project om alle partijen bij elkaar te 
brengen die bezig zijn met de pro-
motie van Rooi, onder auspiciën van 
de Stichting Rooi Promotie. Dat gaat 
gemanaged worden door Marlies 
Liebregts- van Gerwen, dochter uit 
het bekende Rooise wieler/ onderne-
mersgezin. Ze heeft in Tilburg Sport, 
Economie en Communicatie gedaan 
en is afgestudeerd in Cambridge. De 
geboren Ollandse woont nu weer in 
Rooi, en werkt in Nijnsel. Met haar 
enthousiasme voor Rooi  lijkt ze, naast 
projectmanager, een goede ambassa-
drice voor de promotie van haar dorp. 
“Ik ben trots op mijn Rooienaarschap. 
Ik heb nu wat van de wereld gezien, 
maar hoe groen het hier is besef je 
pas als je weer thuis komt. Als je hier 
vrienden hebt, heb je ze voor het le-
ven. En als je samenwerkt, is één plus 
één drie!”. Maar met enthousiasme 
alleen kom je er niet, weet ze. Ze is 
ook realistisch. “Ik kom uit een an-

dere wereld, van de sport, dus ik heb 
ook jullie input nodig.”

Over de kernwaarden zijn de be-
trokkenen het eens, en daar zit geen 
woord managersjargon bij. “Rooi 
is in de eerste plaats een verwend 
dorp, waar ontzettend veel te ver-
dienen valt aan het onverwacht 
grote genieten van een kleine ge-
meente” aldus Van de Kamp. “In 
de tweede plaats zijn Rooienaren 
eigenwijs. En als derde, niet de min-
ste kernwaarde, kun je zeggen dat 
Rooienaren heel veel met en voor 
elkaar doen.”
Symbolisch voor de nieuwe aanpak 
is, dat de Stichting Rooi Promotie 
haar naam heeft veranderd in: Na-
tuurlijk! Sint-Oedenrode. Het blijft 
niet bij mooie woorden, bezweren 
Van der Kamp en Liebregts. Ze po-
pelen om de handen uit de mouwen 
te steken. Ook de gemeente draagt 
haar steentje bij, met een krediet van 
6000 euro plus de benodigde amb-
telijke ondersteuning.  

Vooraankondiging 
“Suzanne Voorbij”

Wie kent ze niet…de hits “Suzanne” 
en “Eén kopje koffie”? Ferdi Lancee 
schreef ze, Nol Havens zong ze met 
zijn VOF De Kunst. Na 30 jaar staan 
Nol en Ferdi samen op het podium 
om met een keur aan liedjes herin-
neringen op te halen aan de tijd. Een 

heerlijk avond nostalgie voor jong en 
oud.
Zaterdagavond 15 November, aan-
vang 20.15uur. Locatie: Cultureel 
Centrum Mariendael.
Organisatie : RKK

Sint Oedenrode steunt Diabetes 
Fonds met bijna 3000 euro

38 vrijwilligers gingen van 26 oktober t/m 1 november 
in Sint Oedenrode op pad voor het Diabetes Fonds. Ge-
zamenlijk haalden zij met de collectebus  € 2.995,49 op. 
Het opgehaalde geld gaat naar onderzoek om diabetes 
beter te behandelen of te voorkomen.  

‘Bedankt, Sint Oedenrode! Wij zijn erg blij met de bijdrage 
van de collectanten, de gevers en iedereen die zich heeft 
ingezet’, zegt Hanneke Dessing, directeur van het Diabe-
tes Fonds. ‘Met dit geld betalen we nieuw onderzoek naar 
diabetes en geven we uitleg over de ziekte.’
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ROXS 

ROXS 

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

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

€1999,-

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

Van €449,- voor €369,-

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

w w w.elec troworldroxs.nl

In november 

10 % bestedingskorting 

of 5 % contante korting

vraag naar de 
actie-voorwaarden 
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Ondernemend Rooi

Offi ciële opening 
waterzuiveringsinstallatie Mars
Bouwbedrijf van Stiphout als 
aannemer betrokken bij realisatie

Maandag 28 oktober heeft Mars Nederland 
in Veghel een nieuwe waterzuiveringsin-
stallatie voor afvalwater uit de chocola-
defabriek officieel in gebruik genomen. 
Bouwbedrijf van Stiphout realiseerde de 
waterhal van deze unieke waterzuiverings-
installatie. 

Voor de buitenstaander lijkt de waterhal een 
simpel rechthoekig gebouw. In deze bouw-
kundige schil zaten echter vele uitdagingen, 
zowel in de voorbereiding als in de uitvoe-
ring. Omdat deze waterzuiveringsinstallatie 
de eerste in zijn soort is die in Europa wordt 
gebouwd, was het voor alle betrokken 
partijen pionieren. Projectleider Jesse van 
Doornmalen van het Rooise bouwbedrijf 
legt uit: ‘Dat pionieren is ontzettend mooi 
om te doen maar zorgt ook voor een aantal 
uitdagingen. We realiseerden een robuuste 
fundering. Op een oppervlakte van 85m2 
zijn 35 mortelschroefpalen in de grond 
geboord, met daarop een 400mm dikke 
vloer, die het gewicht dragen van de water-
silo (1500 ton) waarin het vervuilde water 
wordt opgeslagen.’ 

Directeur Jeroen van Stiphout vult aan: 
‘Daarnaast was het gehele installatiepro-
ces nog vol in ontwerp. Dus het realiseren 
van het juiste aantal technische voorzienin-
gen, mantelbuizen en sparingen in vloeren, 

wanden en daken ten behoeve van het uit-
gebreide leidingstelsel moesten we in het 
werk regelen. Dat vereist veel flexibiliteit 
van onze eigen mensen en alle onderaan-
nemers. Het geeft dan veel voldoening voor 
alle partijen als dat lukt.’
 
De waterzuiveringsinstallatie is uniek in zijn 
soort omdat deze enerzijds afvalwater om-
zet in biogas, dat vervolgens weer wordt 
gebruikt als energievoorziening in de fa-
briek. Anderzijds zuivert de installatie het 
afvalwater zodat 99% weer hergebruikt kan 
worden. De installatie maakt gebruik van de 
nieuwste anaerobe Memthane-technologie 
en is daarmee het eerste Memthane-proces 
dat op het Europese vasteland is gereali-
seerd. Mars zet met deze technologie een 
belangrijke stap in haar doelstelling om in 
2040 volledig duurzaam te produceren  Na 
maanden testen voldoet de installatie aan 
de standaard van Mars. Het is de bedoeling 
dat alle 31 chocoladefabrieken van Mars in 
de wereld een dergelijke installatie krijgen. 

De waterhal werd vorig jaar -in november 
2013- casco opgeleverd. In juni 2014 is 
de waterzuivering in gebruik genomen en 
langdurig getest. De officiële opening van 
dit prestigieuze en duurzame project vond 
vorige week onder grote internationale be-
langstelling plaats.

Sinterkla�  in Sint-Oedenrode op 16 november
Nog zo’n 10 nachtjes slapen en dan is het 
weer zover: Sinterklaas zal Sint-Oedenrode 
bezoeken. Natuurlijk komt hij niet alleen 
maar zullen zijn Pieten hem traditioneel ver-
gezellen. 

In de week voorafgaand aan het bezoek van 
de Goedheiligman zal via TV Meierij weer een 
verhaal te volgen zijn. In het verhaal genieten 
we mee van de belevenissen van de Pieten 
Kwebbel en Malle en alle avonturen die ze 
op Rooise bodem beleven. Kwebbel en Malle 
hebben namelijk weer een opdracht gekregen 
van de Sint maar of ze die tot een goed resul-
taat brengen is maar weer de vraag. ”Kwebbel 
en Malle en de geheime missie”  is, van maan-
dag 10 t/m vrijdag 14 november, in een serie 
van 5 afleveringen dagelijks te volgen via de 
website van TV Meierij. Er zullen voor de kin-

deren veel herkenbare locaties in beeld wor-
den gebracht. Allemaal kijken dus!

Op zondag 16 november zal 
Sinterklaas om 13:00 

uur aanmeren 
bij de brug over 
de Dommel ter 

hoogte van de 
Phillipusstraat. Sa-
men met zijn ge-

volg trekt hij van 
deze locatie naar het 

Kerkplein. Kwebbel 
en Malle zullen ook 
in de optocht aanwe-
zig zijn, samen met de 
andere pieten uit de 
serie. De verwach-
ting is dat Sinterklaas 
rond 14:45 uur op het 

Kerkplein aankomt waar de climax 

uit de serie tot een einde zal komen. 
Terwijl de Sint en zijn Pieten 
zich vervoeren van de Oda-
school naar het Kerkplein 
kunnen er op het Kerk-
plein al verschillende 
spelletjes gespeeld wor-
den. In samenwerking 
met Scouting Rooi worden 
daar leuke activiteiten aangeboden. Alle kinde-
ren kunnen een stempelkaart krijgen, die bij het 
behalen van alle stempels recht geeft op een 
heus Pietendiploma. Wie wil dat nou niet?!

In tegenstelling tot voorgaande jaren zal het 
programma van Sinterklaas dit jaar eindi-
gen op het Kerkplein. Na het afronden van 
de verhaallijn is er een speciale plek ingericht 
om foto’s te maken met de Sint en de pieten 
Kwebbel en Malle. Ook zal dit jaar het Pie-
tenhuis aan de Borchmolen weer geopend zijn 
voor bezoek. Tijdens de openingstijden zullen 
er Pieten aanwezig zijn in het Pietenhuis en op 
sommige momenten zal ook Sinterklaas daar 
zijn. Voor openingstijden van het Pietenhuis 
verwijzen we naar de website www.sintrooi.nl 

Het Comité Sinterklaas Intocht Sint-Oedenrode 
heeft dit jaar een kleurwedstrijd in het leven ge-
roepen. De kleurplaat, die in het teken staat van 
de verhaallijn uit de serie, kan worden ingele-
verd tijdens de optocht of later in het Pieten-
huis. Sinterklaas zal de vijf mooiste tekeningen  
uitkiezen en op donderdag 4 december per-
soonlijk de kinderen hun prijs overhandigen. 

Alle informatie rondom de activiteiten van 
Sinterklaas en zijn Pieten is te vinden op 
www.sintrooi.nl. Er bestaat zelfs de mogelijk-
heid om een mail te sturen naar de Sint.

den gebracht. Allemaal kijken dus!den gebracht. Allemaal kijken dus!
Op zondag 16 november zal 

Sinterklaas om 13:00 
uur aanmeren 
bij de brug over 
de Dommel ter 

hoogte van de 
Phillipusstraat. Sa-
men met zijn ge-

volg trekt hij van 
deze locatie naar het 

Kerkplein. Kwebbel 
en Malle zullen ook 
in de optocht aanwe-
zig zijn, samen met de 
andere pieten uit de 
serie. De verwach-
ting is dat Sinterklaas 
rond 14:45 uur op het 

Terwijl de Sint en zijn Pieten 

school naar het Kerkplein 
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Sinterklaas

Vervolg voorpagina
‘Rooi wil niet tornen aan Zwarte Piet’
Het Sinterklaascomité van Sint-
Oedenrode is heel erg duidelijk. 
“We willen vasthouden aan de 
traditie. We hebben nog nooit een 
tegenwoord gekregen of klachten 
over het feit dat we Zwarte Pieten 
hebben. Vandaar dat we het ge-
woon hier bij houden”, reageert 
Wieteke van den Burght namens 
het comité. Op 16 november komt 
Sinterklaas aan in Rooi. Hij zal dus 
omringd worden door zijn oude 
en vertrouwde Zwarte Pieten. 
De raadgevers van TipMooiRooi 
mochten ook een reactie geven. De 
meningen zijn duidelijk. Hier volgen 
enkele reacties: - ‘Blijkbaar weten 
sommige personen niet wat ze hier-
mee aanrichten. Ze houden er geen 
rekening mee, dat het een kinder-
feest is. Ze houden er klaarblijkelijk 
geen rekening mee dat ze ook de 
maatschappij nog eens op hoge 
kosten jagen (denk hierbij aan om-
zetten van liedjes, en herschrijven 
van de boeken).Ook is de naam 
zwarte Piet uit een geheel andere 
doelstelling naar voren gekomen 
dan discriminatie. Zullen we dan 
ook maar de naam van onze Jode-
koeken e.d. afschaffen? En zo zijn 
er nog wel meer dingen te beden-
ken.’ – ‘De geschiedenis van Zwar-

te Piet schijnt niks met slavernij te 
maken te hebben. Wel zou ik Zwar-
te Piet gebruiken om een en ander 
uit te leggen over waarom discrimi-
natie en racisme verwerpelijk zijn.’ 
– ‘Dit hoort bij de Nederlands cul-
tuur en traditie. In stand houden. 
Wanneer we toe gaan geven aan 
een kleine groep mensen die daar 
problemen mee heeft….waar blij-
ven we dan? De Kerstman met zijn 
bolle buik kan dan ook wel verdwij-
nen. Die discrimineert mensen met 
een bolle buik, die daar misschien 
wel niets aan kunnen doen. En zo 
kan ik nog wel een hoop meer op-
noemen. Schandalig dat de politiek 
daar zoveel aandacht aan besteedt. 
Er zijn wel belangrijkere dingen om 
over te beslissen, lijkt me zo. Laat 
ze maar eens enkele dagen meelo-
pen in de zorg!’

Gezien de uitslag van de enquête 
kwamen deze reacties allemaal op 
hetzelfde neer. Rooi wil niet tornen 
aan Zwarte Piet. Wilt u als betrok-
ken Rooienaar ook meepraten over 
allerlei onderwerpen die spelen in 
de gemeente? Meld u dan aan op 
www.tipmooirooi.nl en laat ano-
niem weten wat uw mening is. 

Aspergeseizoen na loofverbranding nu écht voorbij
Ieder jaar wordt traditioneel het 
loof van de asperges verbrandt, van 
oudsher om de geesten te verjagen. 
Het Brabantse Aspergegenootschap 
besloot om dat dit jaar te doen bij 
de Rooise Boerderij. Hier kwa-
men de Brabantse telers afgelopen 
maandagavond bij elkaar om te 
eten en bij te praten…. over asper-
ges natuurlijk. 

Jan van de Moosdijk, eigenaar van 
de Rooise Boerderij, is ook lid van 
het genootschap en organiseerde de 
jaarlijkse verbranding bij zijn eigen 
etablissement. ‘’Hier in de Rooise 
Boerderij is het Brabantse Asperge-
genootschap twintig jaar geleden 
opgericht en het leek me mooi om 
het dus dit jaar hier te houden’’, 
glundert Jan. ‘’We proberen de Bra-
bantse asperges wat meer in het 
zonnetje te zetten en meer bekend-
heid te geven.’’

Volgens secretaris Jean-Louis Nieu-
wenhuysen zijn er zo’n vijftig telers 
lid van het genootschap, daarbij ko-
men nog ongeveer zeventig restau-
rants en zo’n honderd liefhebbers. 
‘’We zijn dus best een grote club, 
ongeveer 220 mensen zijn er lid’’, 

vertelt hij. De verbranding en het 
eten zijn niet de enige reden dat de 
telers bij elkaar zijn gekomen. ‘’We 
praten hier ook met elkaar over de 
wetgeving voor het telen. Die wet-
geving verschilt per gemeente en 
daar is natuurlijk niet elke teler het 
mee eens. Zo proberen we hier ook 
een oplossing te bedenken voor dat 
probleem’’, zegt Jean-Louis. 

Sinds een jaar of vijf heeft het ge-

nootschap ook een eigen maga-
zine. ‘’Het is uitgegroeid tot een 
echt boek, waar van alles in staat 
over asperges, maar ook recep-
ten,’’ zegt Nieuwenhuysen. ‘’Elk 
jaar overhandigen we het eerste 
exemplaar aan een bekende Ne-
derlander, net als met de eerste 
oogst uit de volle grond. Zo heb-
ben we vorig jaar de eerste oogst 
mogen overhandigen aan ex-
voorzitter van de Tweede Kamer 
Gerdi Verbeet’’, glundert de secre-
taris. “Zo proberen we de Brabant-
se asperges meer in de publiciteit 
te krijgen. Ons motto is dan ook 
‘Brabantse asperges, van kop tot 
kuntje de lekkerste.’’

Nadat het gestopt was met regenen 
en iedereen klaar was met eten, was 
het tijd voor de rituele verbranding. 
De president van het genootschap, 
gekleed in traditionele kledij, kwam 
naar voren met de fakkel en ont-
stak het vuur. Met de verbranding 
werd het seizoen écht afgerond en 
konden de telers terugkijken op een 
goed jaar. 

SILVER FACTORY wordt OUTLET STORE

LET Op!! Zaterdag 15 november gaat de OUTLET STORE open.
Vele merken met aantrekkelijke kortingen, wees er snel bij want op=op.

Silver Factory               OUTLET STORE
Borchgrave 39                 Sint-Oedenrode                0413471222

OUTLET STORE
DIVERSE MERKEN TOT 50% KORTING
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Marlon Kicken: één met publiek

Bij zijn opkomst dacht hij even dat 
hij optrad in “De Rooi” maar al na 
zijn eerste woorden bood het pu-
bliek hem tegenspel. De toon was 
gezet. Het optreden van stand 
up comedian Marlon Kicken in 
Mariëndael draaide zaterdag uit op 
een avondje heerlijk ontspannen amu-
sement. 

Door: Jan Egmond

Geen zweet in de handen, zoals bij 
sommige ‘grote’ conferenciers die niks 
liever doen dan mensen op de voor-
ste rij voor schut zetten, maar leuke 
onderonsjes met het publiek dat zich 
daar nog best gemakkelijk bij voelde 
en hem ook aardig partij gaf ook. 
Echte dijenkletsers waren er niet bij, 
al gierde een enkele dame in de zaal 
het soms uit.  Zelfspot liep als een 
rode draad door het optreden van de 
geboren Antilliaan, die als klein kind 
geadopteerd was door een Nederlands 
stel en daarmee “De eerste neger van 
Aarle-Rixtel” werd. Met zijn milde, 
toegankelijke humor had hij al snel de 
relatief kleine zaal voor zich gewon-
nen. 

De laatste MooiRooiKrant gaf hem 
volop inspiratie: “Het is net of hier 
veel gebeurt” en met de naam van de 
nieuwe gemeente was hij er ook al uit. 
“Meierijstad? Land van Nooit!”. De 
eerste helft bestond voor een groot 
deel uit improvisaties, de tweede helft 

leek wat meer voorbereid, temeer om-
dat Kicken toen pas de attributen ter 
sprake bracht die in het eerste bedrijf 
al op het podium stonden. Hoewel het 
daardoor wat minder spontaan over-
kwam dan de eerste bedrijf, zakte het 
optreden geen moment in. 
Het winkelen in de ongezellige stad 
Eindhoven werd flink uitvergroot. Zelfs 
Amsterdam vond Kicken maar niks. 
Maar dat kwam waarschijnlijk omdat 
iedere Chinese toerist hem daar de 
weg vroeg naar de Walletjes en de cof-
feeshops.
Natuurlijk mag bij een eigentijdse 
conferencier een portie seks niet ont-
breken. Kicken had daarvoor “lulver-
halen” bedacht, een persiflage op de 
“vagina-monologen”: een sketch die 
weinig te raden overliet, maar toch 
absoluut geschikt was voor het jeugdig 
deel van het publiek. 

Het tekende Kicken dat hij na afloop 
van zijn voorstelling nog even met het 
publiek een praatje maakte. Vanaf het 
podium, dat wel. Zodat iedereen nog 
even met plezier kon blijven zitten.

Receptie op zaterdag en Promsconcert op zondag met Nico van de Wetering

Komend weekend bestaat NJA 150 jaar

Zaterdag 8 november wil Fanfare Nos 
Jungit Apollo iedereen in de gelegen-
heid stellen hen te feliciteren met hun 
150 jarig jubileum. Dat kan tijdens 
de receptie in de Gouden Leeuw, van 
16.00 tot 18.00 uur. Bestuur en leden 
zullen hierbij aanwezig zijn. Op zon-
dag 9 november vindt In een bomvolle 
sporthal de Streepen het inmiddels 
uitverkochte Promsconcert plaats met 
Nico van de Wetering.

Al bijna 25 jaar lang vertolkt Nico lied-
jes in zijn eigen taal, het dialect van 
Rooi. Zijn grote voorbeeld was zijn 
oom Thieu Sijbers, ook wel de meester 
van de Brabantse streektaal genoemd. 

Liedjes van zijn ome Thieu hebben zo´n 
hoge kwaliteit dat Nico er nog steeds 
blij mee is dat hij ze in zijn programma 
mag verwerken.

Behalve nummers van zijn oom maakte 
Nico ook diverse eigen liedjes. In totaal 
produceerde Nico 4 CD´s waarvan er in 
al die jaren zo’n 18.000 van verkocht 
zijn .Een prestatie die er zijn mag. Vele 
van zijn liedjes zijn en waren te horen 

bij Omroep Brabant en bij de diverse 
locale en regionale TV en radio zen-
ders.  Hele goede herinneringen heeft 
hij aan de CD `Braborock`, waarbij 12 
van zijn songs, begeleid en bewerkt 
werden door Private Circle. Het werd 
een unieke  samenwerking waarbij 
zowel Anne van der Heijden als wel 
Private Circle hun artistieke talenten 
lieten gelden.
Nico treedt nu nog nog tientallen ke-
ren per jaar op in heel Brabant, van 
Boxmeer tot Steenbergen, van Bergeijk 
tot Chaam. Hij geniet op deze manier 
bekendheid in het hele Brabantse land.
Vele jaren verzorgde hij samen met ac-
cordeonist  Toon van de Migra’s deze 
optredens. Toon is echter overvallen 
door een verschrikkelijk herseninfarct 
en is gedeeltelijk verlamd geraakt. 
De laatste tijd treedt Nico op met be-
roepsmuzikant Rob van Goethem, 
deze begeleidt Nico op de accordeon.
Nico vindt het een hele eer dat hij de 
afsluiting mag verzorgen van het Ju-
bileum Promsconcert van NJA. Als fi-
nale zal Nico het lied: ” Altijd Fist “ ten 
gehore brengen samen met NJA en… 
juist ja: Private Circle en Anne van der 
Heijden. Voor meer info over Nico: 
www.nicovandewetering.nl. Helaas 
zijn er geen kaarten meer te krijgen 
voor dit concert. TV Meierij zal opna-
mes maken. Op deze manier kunnen 
de thuisblijvers toch nog genieten van 
dit concert.

Nico van de Wetering (l) en Rob van Goethem. Foto: Kim Balster.

Heeft U last van acne of andere 
huidproblemen? Of is uw huid toe 
aan een oppepper?

Dat kan met de Neoderma Bio-Peeling behandeling.
De Neoderma Bio-Peeling op basis van natuurlijke 
ingrediënten vernieuwt de huid  binnen 10 dagen zonder 
deze te verdunnen. Waardoor ontstekingen rustiger worden 
en littekens verminderen. Daarnaast stimuleert het de 
aanmaak van collageen en elastine wat de veroudering van 
de huid tegen gaat. Kortom, een mooie stralende huid met 
Neoderma, dat wilt u toch ook? 

De Bio-Peeling biedt oplossingen voor: 
Acne, pigmentvlekken, littekens, couperose en rimpels. 
Tevens is deze behandeling geschikt voor de dunne, 
gevoelige en donkere huid en zelfs geschikt voor de man. 
De behandeling is qua intensiviteit sterker dan een 
microdermabrasie behandeling, maar op een natuurlijke 
manier zonder de huid te beschadigen.
In veel gevallen wordt de acne-behandeling vergoed, 
raadpleeg hiervoor uw zorgverzekeraar.

Zou U graag een afspraak willen maken of heeft 
U nog vragen over de behandeling? 
Neem dan contact op met:

About Beauty
Schoonheids- en pedicuresalon

Schoonheids- en pedicuresalon
- Silvie van de Meulengraaf
- 0613851566  
- info@about-beauty.nl

www.about-beauty.nl

advertorial

Luisteren met de handen, 
naar wat het lichaam nodig heeft

Gemasseerd worden door Helen be-
tekent voor mij "stapje voor stapje 
thuiskomen bij mezelf". Dit zegt iets 
over haar stijl: ik kan mijn verhaal 
doen en Helen luistert. Met volle 
aandacht en zonder oordeel. het ef-
fect op mij is: ik mag gewoon zijn. 
Ook dat is thuiskomen.

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

Dit is een reactie van één van de cli-
enten van Helen Derksen. Zij is In-
tegraal Massagetherapeut. Al veer-
tien jaar heeft ze een eigen praktijk, 
waarvan de laatste vijf jaar in Den 
Bosch . Tevens heeft Helen ook haar 
praktijk in Sint-Oedenrode. Wat is 
Integraal masseren nu eigenlijk? Dat 
het niet puur en alleen masseren is, 
maakt de intro duidelijk. Helen helpt 
mensen met klachten op een bijzon-
dere manier. Dat kunnen lichame-
lijke of emotionele klachten zijn.

“Integrale Massagetherapie geef 
ik van binnenuit”, begint Helen. 
“Het is een begeleidingsvorm die 
voor iedereen mogelijk zou moeten 
zijn. Zowel kinderen, als volwasse-
nen, vinden het altijd fijn om aan-
geraakt te worden op een manier 
precies daar waar je lichaam aan-

geraakt wil worden. De kracht van 
de massage is de kracht van bin-
nenuit, vanuit mijn kern raak ik de 
kern van de ander aan. Ik masseer 
op een professionele manier, met 
volle aandacht voor de persoon 
zelf. Integrale massagetherapie is 
een vorm binnen de alternatieve 
geneeswijze die het eigen helende 
vermogen van de mens aanspreekt, 
waardoor deze mens zich weer ge-
zond kan voelen. Spanningen in het 
lichaam worden aangeraakt en zo-
danig behandeld, dat de spanning 
ontspanning wordt. Integraal wil 
zeggen dat ik de mens zie als een 
geheel, lichaam en geest die samen 
een geheel vormen. Integrale mas-
sagetherapie is een begeleidings-
vorm die via gesprek en massage , 
via voelen en beleven, iemand sti-
muleert gezond en verantwoord te 
leven. Te leven vanuit je kern!” 

Helen maakt gebruik van een vari-
atie aan massagetechnieken. Door 
haar jarenlange ervaring voelt ze 
aan het lichaam van de cliënt welke 
spanningen in het lichaam opge-
slagen liggen. Deze spanning voelt 
ze, en ze begeleidt de cliënt om de 
spanningen te leren loslaten. Via 
de voeten werkt Helen met voetre-
flextherapie. De organen behandelt 
ze via visceraal therapie, het hoofd 
wordt energetisch behandeld, span-
ningen in de spieren worden stevig 
gemasseerd. Helen luistert met haar 
handen naar wat het lichaam nodig 
heeft. Ze is één van de betere thera-
peuten op dit gebied in de regio. Dat 
komt mede door haar jarenlange er-
varing en het feit dat ze regelmatig 
bijscholingen volgt. Tevens is Helen 
Derksen lid van de Vereniging van 
Natuurgeneeskundig Therapeuten, 
waardoor behandelingen gedeelte-
lijk of in zijn geheel vergoed kunnen 
worden.

Voor meer info: 
06-53897977, 
www.helenderksen.nl 
info@helenderksen.nl.
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dag van het 
succes 20/11/14

Inspiratie en energie, kansen en mogelijkheden, tips en tricks en 

natuurlijk alle ruimte voor het uitbreiden van uw netwerk. Dat is wat 

de Dag van het Succes u biedt op 20 november 2014 bij restaurant 

Quatre Bras in Best. Een middag in het teken van succesvol onde r-

nemen voor en door MKB-ondernemers die u beslist niet wilt missen. 

Het programma bestaat uit diverse sessies door spraakmakende 

prominenten zoals Ernest Faber, Jack Braeken en Robert de Vries. 

Na dit enerverende programma heeft u de gelegenheid om nieuwe 

contacten op te doen tijdens de afsluitende netwerkborrel. Een eerste 

stap naar uw volgende succes! Voor meer informatie over het 

programma en uw aanmelding voor de Dag van het Succes gaat u 

naar www.dinkelberg-kuipers.nl/dagvanhetsucces. 

De Dag van het Succes is een initiatief van Dinkelberg en Kuipers. 

Accountants en adviseurs die zich hebben gespecialiseerd in 

de advisering van MKB-ondernemers. Persoonlijk, betrokken en 

toegankelijk coacht Dinkelberg en Kuipers haar relaties naar 

succes. De Dag van het Succes is daarvan een sprekend voorbeeld. 

dinkelberg-kuipers.nl
mkb ontmoet succes

powered by

Tweede Roois Keeztoernooi in volle Beckart

Het tweede Roois Keeztoernooi, 
dat afgelopen vrijdagavond in de 
Beckart in Nijnsel plaats vond, kon 
rekenen op grote belangstelling. Er 
hadden zich maar liefst 42 teams 
van twee personen aangemeld. 
Kezen is een spel dat veel lijkt op 
‘Mens erger je niet’. Eén van de ver-
schillen is dat niet de dobbelsteen 
bepaalt wat er op het bord gebeurd, 
maar dat doen spelkaarten.

“Het Roois Keeztoernooi wordt dit 
jaar voor de tweede keer gehouden. 
De evenementencommissie van de 
Beckart tekende deze keer voor de 
organisatie”, vertelt Darno Rovers. 
Hij zorgde vrijdagavond voor het 
bijhouden van de standenlijst en het 
toernooiverloop. “Het spelletje en 
het toernooi zijn heel eenvoudig van 
opzet. Er spelen telkens twee teams 
tegen elkaar. De nummers één en 
twee van de eerste ronde spelen in 
de tweede ronde tegen elkaar. Dat 
geldt ook voor de nummers drie en 
vier en zo gaat dat door. Naarmate 
de avond vordert spelen zo steeds 

gelijkwaardiger teams tegen elkaar”.

Het café van de Beckart zit tot de nok 
toe vol. De derde ronde is net van 
start gegaan en de spelers hebben er 
zin in. Iedereen zit nog volop in het 
spel en probeert zijn of haar kaarten 
zo in te zetten dat de pionnen van 
de tegenpartij als eerste van het bord 
gaan en niet die van de eigen partner. 

“Het spel is natuurlijk nog steeds 
voor een groot deel afhankelijk van 
het geluk”, vervolgt Darno Rovers. 
Je bent afhankelijk van de kaarten 
die je in de hand hebt, maar je kunt 
wel meer sturen dan bij ‘Mens erger 
je niet’. Daar moet je maar afwach-
ten wat de dobbelsteen doet en hier 
heb je vijf kaarten. Tactiek kan hier 
zeker helpen bij het spelverloop”.

Naarmate de derde ronde verder 
vordert druppelen de uitslagen bin-
nen. Darno verwerkt die in een spe-
ciaal programma. Voor iedere pion 
die binnen is zijn er twee punten 
te verdienen. Het team dat als eer-

ste alle acht pionnen binnen heeft 
krijgt daarnaast ook nog tien bo-
nuspunten. Terwijl er steeds minder 
tafels overblijven waar nog gespeeld 
wordt, groeit de kring van belang-
stellenden rond de tafels waar het 
spel nog steeds loopt. Iedereen wil 
weten waarom het daar zo lang 
duurt en volgt het nog lopende spel 
met grote belangstelling. Want er is 
geen tijdslimiet, alle tafels spelen het 
spel uit. Pas als de laatste partij klaar 
is volgt de uitslag van de ronde en 
is de nieuwe tegenstander bekend. 
Voor de winnende partij is het de 
vraag of de volgende tegenstander 
ook te kloppen is en voor het verlie-
zende team blijft er hoop om de vol-
gende tegenstander wel te verslaan. 
De 3e editie van het Roois keezbord-
toernooi wordt gehouden op 10 
april 2015 in Ontmoetingscentrum 
de Beckart in Nijnsel. De organisatie 
bedankt de volgende sponsoren: De 
Beckart, Carcleaning van Laarhoven, 
Esso Bongers, Rolin Handelsonder-
neming, ’t Paperas, Brabant Vlaai, 
Vennotex, Kapsalon Amazing, Basf, 
Nico Sanders Groente en Fruit, 
Cafetaria Highway 51, Wouters 
Electro, Gerits Mode, Het Roois 
Kaashuis, KE Trading, Solex verhuur 
Rooi, Pixelbox Design, Kapsalon Bella 
Plaza, Slagerij Verheijen, Slagerij 
Kluijtmans en Aben Reclame.

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 

Provinciaal lekker eten in kaart!

Maak kennis met: Smakelijk Brabant

www.smakelijkbrabant.nl

b s e t i s i o o m g t a z
v q t n e t t e i r f p x s
ij w h f b e o n l i n e j a
d i y b ij d y t a s o c k l
q f r i s i q i r d c e y a
c a f e w n s l a g e r ij d
k r g r o e n t e b o e r e
t n a b a r b g s h r p e l
w s v h c f a c e b o o k s
e d i w u s m a k e l ij k f
e l k ij s s a l o n t w a g
t e e n w q r l e r r o b a
j l u n c h k p z t a q a x
t n a r u a t s e r a y k o
w s u p e r m a r k t k u p
v l e s w p e r u t a c a v
w p i z z e r i a s a k w q

-smakelijk
-brabant
-baku
-mooisites
-ijssalon
-slagerij

-

-bakkerij
-groenteboer
-supermarkt
-diner
-lunch
-borrel

-

-salade
-wijn
-bier
-fris
-taart

-

-restaurant
-cafe
-friettent
-pizzeria
-facebook

-

-tweet
-recept
-online
-vacature
-markt
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Rooise dames bij Hallo Holland

Anja van de Wijdeven uit Sint-
Oedenrode werd door Priscella van 
den Brand en Linda Muusz voor haar 
verjaardag verrast met een lunch bij 
Vlas-Graan & Koffie in Veghel. 

De verrassing kreeg wel een heel bij-
zondere wending toen Anja tijdens 
het bezoek werd geïnterviewd door 

Hallo Holland, het RTL-programma, 
dat opnames maakte in het Veghelse 
restaurant. Op zoek naar de gezel-
ligste plek in Nederland kon de ta-
fel met Rooise dames natuurlijk niet 
gemist worden. Kijk woensdagmid-
dag 5 november Hallo Holland om 
13.30u of donderdagmiddag 6 no-
vember om 15.30u. op RTL4.

Win twee kaartjes voor de 
oldtimerbeurs in het Autotron
Op zaterdag 15 en zondag 16 no-
vember is het Autotron in Rosmalen 
weer het middelpunt van de wereld 
voor de fans van Oldtimer Automo-
bielen en de Hot Rods. Dan wordt 
daar weer de jaarlijkse Internatio-
nale Oldtimerbeurs Automobielen 
en Hotrodshow gehouden. 

De Hot Rods zijn de meest in het oog 
springende Oldtimers op de beurs. 
Gespoten in vaak felle kleuren en 
met extra veel PK's onder de motor-
kap zijn deze auto's een opvallende 
verschijning. Deze auto's produce-
ren decibellen en snelheden die je 
niet verwacht en vaak komt de vlam 
dan ook bijna letterlijk uit de pijp.

Maar ook voor de liefhebber van de 
'gewone' Oldtimer auto is er deze 
beurs veel te zien. Tientallen van deze 

fraaie auto's zijn te koop. Wie op zoek 
is naar originele onderdelen voor zijn 
eigen auto van eerdaags heeft op het 
restauratieplein volop keuze.

Op zaterdag en zondag is de Inter-
nationale Oldtimerbeurs op Auto-
tron Rosmalen geopend van 10.00 
tot 17.00 uur. De toegangsprijs be-
draagt € 12,50 en kinderen tot 15 
jaar hebben gratis toegang.
Voor de lezers van DeMooiRooi-
Krant zijn er weer toegangskaar-
ten voor deze beurs te verdienen. 
Als u kunt vertellen wat de prijs 
van de eerste T-Ford was, kunnen 
deze kaartjes voor u zijn. Stuur 
het antwoord op uw vraag uiter-
lijk zondag 9 november 2014 naar 
redactie@demooirooikrant en 
maak kans op twee kaartjes voor 
deze beurs.

Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera
!

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

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

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

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

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

Plaats gratis uw reactie 
op de internetsite 

rooisefamilieberichten.nl 
voor:

· Geboortes
· Felicitaties

Neem een kijkje op 
rooisefamilieberichten.nl

VLOOIENMARKT
ZONDAG 9 NOVEMBERZONDAG 9 NOVEMBER

VAN 09:00 TOT 16:00u 

CLUBHUIS LANDMANS UNIE
SCHIJNDEL

achter het Avanti terrein
(overdekt en verwarmd)

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

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

Antwan Kuis

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

www.verkeersschoolschellekens.nl

1e KEER GESLAAGD  
LISA VULDERS

GEFELICITEERD

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

Vogelnest ingebouwd door wespen

De Gagel is een pad nabij de golfbanen aan de Schootsedijk. Een oplettende natuurliefhebber én lezer van deze 
krant stuurde deze foto’s naar de redactie. Het betreft een vogelnestje wat compleet is ingebouwd door wespen die 
druk bezig zijn geweest met een immens wespennest. 

Vogelnest ingebouwd door wespen

Partyservice de Leijer levert aan circo circolo

Jan de Leijer en zijn team weten 
de weg naar het buitengebied van 
Liempde inmiddels blindelings te vin-
den. De gelijknamige partyservice le-
verde namelijk aan het grootse Circo 

Circolo, wat vorige week plaatsvond.

Gedurende de festivalweek door-
stond het evenement storm, veel 
regen maar ook enkele prachtige 

dagen. In totaal bezochten zo’n 
22.000 mensen Circo Circolo. Dat 
zijn ongeveer evenveel bezoekers als 
tijdens de vorige editie in 2012. Het 
festival blijkt in toenemende mate 
een uitstekende locatie voor bedrij-
venontvangsten. De bijzondere set-
ting en sfeer, smaakvolle catering in 
het businessgedeelte in combinatie 
met oogstrelende en opwindende 
voorstellingen zorgde voor veel te-
vreden klanten.
 
Voor De Leijer was het een flinke 
klus. Het bedrijf had zelfs drie dagen 
nodig om de spullen van de locatie 
weer in Sint-Oedenrode te krijgen. 
Het kijkt terug op een geslaagde sa-
menwerking met Circo Circolo.
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Mooi op  leeftijd

Heuvel 18 Sint-Oedenrode | www.huiskensoptiek.nl

Gratis deskundige hoortest en persoonlijk advies
We werken samen met alle zorgverzekeraars

Heuvel 18 I Sint-Oedenrode I 0413-472720 I huiskensoptiek.nl

Heuvel 18 Sint-Oedenrode | www.huiskensoptiek.nl

UW HOORSPECIALIST

Met de KBO cultuurclub naar het 
lunchpauzeconcert in het Philips 
Muziekcentrum in Eindhoven
Op donderdag 20 november vanaf 
12.30 uur is er in het Philips Mu-
ziekcentrum in Eindhoven een 
lunchpauzeconcert. De KBO regelt 
er een trip naar toe. Er zal een op-
treden plaatsvinden van het Kamer-
orkest Masterstudenten Tilburg en 
Maastricht o.l.v. Raf De Keninck.

Raf De Keninck werd geboren te 
Duffel in 1973. Voor zijn bijzon-
dere inzet op vlak van hedendaagse 
kamermuziek ontving hij de BAP-
Sabamprijs (1997) en de Willem 
Pelemansprijs (1997). Verder werd 
hij laureaat van de Dexia Classics 
(1992), laureaat van de internatio-
nale wedstrijd Orpheus-prijs (1997), 
laureaat van de Nederlandse Na-
tionale Kamermuziekwedstrijd te 
Almere (2005) en halve finalist van 
het internationale kamermuziek-
concours Gaetano Zinetti te Verona, 
Italië. In 2014 ontving hij vanuit de 
Belgische Unie der componisten de 
"Fuga Trofee" voor de promotie van 
hedendaagse Vlaamse muziek.

Als klarinettist en op basklarinet cre-
eerde hij tientallen werken die te 
beluisteren zijn op radio-opnames 
en cd-producties. Zo was er een uit-
zending door de Nederlandse zender 
Radio 4 van het Koninklijk Concert-
gebouw Amsterdam waar hij met 
het trio Energico optrad. Opvallend 

is de jarenlange samenwerking met 
componist/beeldendkunstenaar 
George De Decker waarmee hij de 
grenzen van beeld, concept en ge-
luid aftast. Als kamermusicus en 
dirigent ontving hij vele lovende 
woorden van solisten, componisten 
en pedagogen. Opvallend bij elke 
uitvoering is zijn ingesteldheid om 
alle aspecten die de muziek in zich 
draagt tot bij het publiek en mede-
uitvoerders te brengen.

Raf was 15 jaar lang artistiek leider 
van het Emanon Ensemble waarmee 
hij meer dan 100 werken creëerde 
veelal voor de grote festivals of live 
radio uitzendingen. Van 2010-2012 
was hij verbonden aan de Fontys Ho-
geschool voor de Kunsten als coördi-
nator en docent kamermuziek alsook 
docent slagtechniek en ensembledi-
rectie. Op dit ogenblik is hij directeur 
Muziek aan de Fontys Hogeschool 
voor de Kunsten te Tilburg. Daar-
naast is hij sinds 2013 artistiek leider 
van het Vlaams Sinfonietta. Als jury-
lid is hij terug te vinden bij VLAMO, 
Boulevard Festival, Dexia Classics en 
het Europees Muziekfestival voor de 
Jeugd te Neerpelt. Hij is ook de nieu-
we artistieke leider van Theaterkoor 
Rooi. Aanmelden kan weer bij Harry 
van Oorschodt tot 12 november, 
kbocultuurclub@gmail.com. Ook be-
reikbaar voor meer informatie.

Beautydag Odendael: Bewoners heerlijk verwend 

Afgelopen maandag lieten bewo-
ners van Odendael zich heerlijk 
verwennen. Sinds een aantal jaar 
verzorgen activiteitenbegeleiders 
Danielle Coolen en Maria van 
Weert een Beautydag voor hen. 
Wegens haar contacten in het on-
derwijs droeg ook José van Weert 
haar steentje weer bij. Zowel stu-
denten van het Summa College, als 
van het Fioretti College waren dan 
ook druk in de weer om het de ou-
deren naar de zin te maken. 

“Het biedt voor onze VMBO-leer-
lingen zeker meerwaarde om in de 
praktijk met deze ouderen te kun-
nen werken”, aldus docente Zorg & 
Welzijn Marlene Vorstenbosch. Trots 
zag ze hoe de jongeren uit zich-
zelf werkzaamheden oppakten die 
voorhanden lagen. Gaven ze geen 
schoonheidsbehandeling, dan deel-
den ze koffie en/of lekkers uit, of 
ze brachten een dame/heer naar de 
volgende schoonheidsbehandeling. 
Peter van den Brand nam als heren-
kapper vooral de mannenhoofden 

voor zijn rekening. Tussendoor gaf 
hij aanwijzingen aan de studenten. 
“Ik vind het echt leuk om met deze 
mensen te werken”, vond Laila. 
“Het is toch mooi om te zien hoeveel 
ze hiervan genieten.” Ze refereerde 
aan twee dames aan haar tafel die 

met gesloten ogen ontspannen ach-
teroverleunden in de kappersstoel. 
De derde dame had haar fonke-
lende ogen wagenwijd open. “Ze 
doet het lekker zacht”, zuchtte Bets: 
“Geen getrek aan mijn haar.” Ook 
mevrouw van Kemenade vond het 
geweldig. Na haar kappersbeurt, 
liet ze graag haar nagels verzorgen. 
Eerst kreeg ze een nagelbadje. Ver-
volgens werden haar nagelriemen 
gemasseerd met een klein kwastje 
met nagelriemolie. Pas daarna volg-
de de eerste basislaag en mocht ze 
een mooie kleur nagellak uitzoeken. 

Wie naar wens verwend was, kon 
van zichzelf een mooie foto laten 
maken. Fotograaf Bart van der Aa 
bood hieraan zijn medewerking: een 
mooie herinnering aan een heerlijke 
verwendag. 

Sabine van den Boogaard
Berkstraat 28 5492 EB Sint Oedenrode

Tel 06 - 54255787

Geopend 
woensdag van 9:00- 18:00
Zaterdag van 8:00-13:00

Andere dagen en avonden op afspraak!

Moderne oogtest bij Huiskens 
Optiek en Horen

Van ver af leek het wel de grote ca-
ravan van Robert ten Brink, maar de 
scherpe kijkers hadden het al  snel 
in de gaten dat het om iets anders 
ging. Afgelopen donderdag en vrij-
dag konden klanten gratis een oog-
meting laten doen met de DNEye 
scanner.

Huiskens optiek en 
horen verzorgde 
de dienst in sa-
menwerking met 
Rodenstock. Ro-
denstock werkt sa-
men met oogzorg 
opticiens, daar is 
Huiskens bij aan-
gesloten. Deskun-
dig en goed op-
geleid personeel 
nam de Rooiena-
ren onder handen 
en gaven deskun-

dig advies. De meting 
bleek een toevoeging naast de oog-
meting van de opticien zelf.

Sint-Oedenrode was de twaalfde 
gemeente in Nederland waar de 
roadshow neerstreek. Bijna honderd 
mensen werden aan meting onder-
worpen.

Huiskens optiek en 
horen verzorgde 
de dienst in sa-
menwerking met 
Rodenstock. Ro-
denstock werkt sa-
men met oogzorg 
opticiens, daar is 

dig advies. De meting 
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Hoe krijgen Joan en Teun  het toch ieder jaar weer 

voor elkaar?!?! GRATIS WINTERCHECK
ieder jaar 

 GRATIS WINTERCHECKHoe krijgen Joan en Teun  het toch 

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

 GRATIS WINTERCHECK

Zaterdag 8 november 
van 09.00 tot 16.00 uur

■ Voor alle merken, voor iedereen!

■ Lakinspectie

■   Uw auto wordt technisch en optisch winterklaar gemaakt.   

Controle op maar liefst 40 punten.

■ Die dag ook advies voor interieurspuitwerk

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

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

Nijverheidsweg 24 5492 NK Nijnsel (Sint-Oedenrode)
0413 - 474059 - www.garagemarkgraaff.nl

Jaarlijkse fietsencontrole Odaschool

In oktober organiseren maar liefst 
2.000 basisscholen in het land de 
fietsverlichtingsactie. Hiermee wor-
den meer dan 300.000 fietsen ge-
controleerd op veiligheid en zicht-
baarheid.

Ook de Odaschool heeft net voor 
de herfstvakantie aan deze actie 
deelgenomen en net als voorgaand 
jaar was het een daverend suc-
ces. Er was bewust gekozen voor 
het controleren van de fietsen van 
de bovenbouw leerlingen, omdat 
deze doelgroep het meest op pad 
gaat met de fiets.  De school  heeft 
van de ANWB Lichtbrigade een 
fietsveiligheidspakket mogen ont-
vangen, bestaande uit een digitaal 
lespakket en een toolkit, met daar-
in alle benodigdheden voor een 
veilige en verlichte fiets. Eerst werd 

in een speciale les de noodzaak van 
goede zichtbaarheid in het verkeer 
met de leerlingen besproken.

Daarna controleerden ze samen 
met de vrijwilligers, vier opa’s en 
Willy Habraken van Bike S.O.S, hun 
fietsen op belangrijke punten; ver-
lichting, werking remmen, aanwe-
zigheid reflectoren.  De leerlingen 
moesten zelf de fietscontrolekaart 
voorlezen en invullen, om ze op die 
manier ook inzicht te geven, aan 
welke eisen een fiets minimaal moet 
voldoen. 
   
Ook dit jaar waren er helaas best 
wat fietsen bij die niet in orde waren. 
Was de fiets wel in orde, dan kregen 
de leerlingen een “OK” sticker. Dit 
jaar is er voor het eerst na de herfst-
vakantie een nacontrole gehouden, 

zodat ook de kinderen waarvan de 
fiets dus niet “OK” bevonden was, 
deze sticker alsnog konden bemach-
tigen. De opkomst was groot, dus 
ouders/verzorgers hebben echt de 
moeite genomen om de fiets te (la-
ten) repareren.

De opa’s en Willy waren na afloop 
enthousiast over de activiteit, als-
mede de leerlingen en wij als werk-
groep.
Volgend jaar zal deze fietscontrole 
opnieuw worden georganiseerd, 
want op deze manier weet iedereen 
zeker dat alle leerlingen van de bo-
venbouw van Odaschool met een 
goed verlichte en veilige fiets de 
winter ingaan.
De BVL werkgroep bedankt alle be-
trokkenen voor hulp en inzet.

VAR vermoedelijk in 2015 afgeschaft, 
opvolger BGL staat al klaar
Voor ZZP’ers is het inmiddels een 
ingeburgerde praktijk: de verklaring 
arbeidsrelatie, oftewel de VAR. Af-
gaande op de kabinetsplannen staat 
de VAR op het punt van verdwij-
nen en vervangen te worden door 
de BGL. Laatstgenoemde afkorting 
staat voor “Beschikking Geen Loon-
heffingen”.

Met deze wijziging beoogt het kabi-
net de onterechte fiscale voordelen 
bij schijnconstructies tegen te gaan. 
Door een paar administratieve in-
grepen waren zowel de werknemer 
(door ZZP’er te worden) en de werk-
gever duizenden euro’s goedkoper 
uit, uiteraard tegen het zere been 
van Den Haag. Gevolg van de in-
troductie van de BGL, waarvan het 
ingangstijdstip nog nader bepaald 
moet worden, is dat de opdrachtne-
mer/werkgever voortaan ook risico 
loopt. Eventuele naheffingen – in-

clusief boeten – van de Belasting-
dienst komen in eerste instantie bij 
hem terecht.

Via het invullen van een online vra-
genlijst kunnen de ZZP’er en de op-
drachtgever al direct zien of loonhef-
fingen ingehouden moeten worden. 
Het is in beginsel de bedoeling dat 
de vragenlijst samen wordt inge-
vuld. Zodra de BGL officieel wordt 
geïntroduceerd komt de verklaring 
arbeidsrelatie te vervallen. Dat be-
tekent dat veel overeenkomsten van 
opdracht vervangen moeten gezien 
de veranderende risico’s. Neem con-
tact op met Van de Ven Accountants 
| Adviseurs om te inventariseren wat 
er voor u allemaal gaat verande-
ren. Wij zijn te bereiken via 0413-
491111, via e-mail: info@vdven.nl, 
of loop anders gewoon even binnen 
op werkdagen tussen 08.30 uur en 
17.00 uur.

advertorial

Jazz- & Bluesweekend in de Ossekop

Komend weekend staat Eet-& Mu-
ziekcafé de  Ossekop in het teken 
van Jazz en Blues.  Op zaterdag-
avond trapt The Wildmen Bluesband 

af om 21.30 uur. 
Deze band staat 
garant voor 'n ge-
weldig avondje 
Chicago blues. 
Z o n d a g m i d d a g 
v.a. 15.00 uur staat 
Swing Unlimited op 
het podium. Deze 
muzikanten heb-
ben allemaal hun 
sporen verdiend in 
verschillende jazz-
formaties.  Met 
een bijzondere be-
zetting van gitaar, 

contrabas , banjo , accordeon en 
viool brengen zij 'n gevarieerd re-
pertoire van swingmuziek en ballads 
van de 30- en 40er jaren.   

advertorial
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Oud asfalt

Ook hier, waar niet, de tijd die vaart
maakt, dichtrijdt en voorbij,
de dagen opentrekt

zich als een weg beweegt, het land
doorsnijdt, een lijn waarlangs
gisteren a� eesbaar is

In remsporen en bochten ligt
snelheid uitgeschreven, het buiten
adem leven in spaken van de haast

Oud asfalt zwijgt, wacht op wat komt,
nieuwsgierig noch verbaasd
kijkt het vooruit, naar morgen

    Kees Hermis

Het Roois Kamerkoor bestaat veer-
tig jaar. Peter Termeer en Carla van 
de Wetering zijn al die jaren onaf-
gebroken lid van het eerste en enige 
kamerkoor dat Sint-Oedenrode telt. 
DeMooiRooiKrant sprak met deze 
twee leden van het eerste uur over 
het koor.

Waarom is er in 1974 een kamer-
koor opgericht?
“In die tijd hadden we hier in Sint-
Oedenrode het Jongerenkoor”, ver-
telt Carla. “Enkele leden zochten 
meer uitdaging dan alleen het reper-
toire dat het Jongerenkoor had. Dat 
repertoire bestond vooral uit volks- 
en kerkmuziek, want van oorsprong 
waren we het Jongerenkoor van de 
Martinusparochie. We zijn toen met 
zeven leden het Roois Kamerkoor 
begonnen. 

Waarom juist een kamerkoor?
“Eén van de kenmerken van een 
kamerkoor is, dat het vooral muziek 
zingt die een meer dan gemiddelde 
muziekkennis en zingvaardigheid 
vereist”, zegt Peter Termeer. “Het 
grootste deel van ons repertoire, dat 
inmiddels uit meer dan vijfhonderd 
stukken bestaat, is a-capella. Feitelijk 
begeleiden we ons zelf. Dat maakt 
het zingen in een kamerkoor juist zo 
uitdagend. Als je in een kamerkoor 
zingt moet je noten kunnen lezen, 
iets dat voor veel andere koren geen 
must is”. “Een kamerkoor moet een 
groot scala van klankkleuren vocaal 
kunnen brengen”, zo vult Carla van 
de Wetering aan.

“FEITELIJK BEGELEIDEN 
WE ONS ZELF. DAT 

MAAKT HET ZINGEN 
IN EEN KAMERKOOR 

JUIST ZO 
UITDAGEND.”

Hoeveel mensen zijn er lid van het 
koor?
“Momenteel hebben we drieën-
twintig leden en een dirigent. On-
danks dat we een wachtlijst hebben 
voor nieuwe leden, is er toch een va-
cature voor een tenor. Net die staat 
er geen op de wachtlijst, dus als er 
een tenor is die bij het Roois Kamer-
koor wil zingen.....”, merkt Carla op. 
“Juist omdat we een kamerkoor zijn, 
beperken we ons tot 24 leden. We 
hebben acht stemgroepen-: Sopraan 
1 en 2; Alt 1 en 2; Tenor 1 en 2 en 
Bas 1 en 2. Daardoor zijn we heel 
veelzijdig en kunnen we uit veel re-
pertoires kiezen”.

Jullie zijn met drieëntwintig men-
sen, past dat nog wel in een kamer?
“Het begrip kamerkoor komt uit 
vroegere tijden. Iedere zichzelf res-
pecterende kasteelheer of bisschop 
had wel een koor van enige zangers 
tot zijn beschikking. Dat koor bracht 
in de avonden vertier. Het zong dan 
in de kamer waar het heerschap zijn 
avond doorbracht. Van lieverlee zijn 
de kamerkoren groter geworden”, 

zegt Termeer. “Tegenwoordig be-
staat een kamerkoor doorgaans uit 
zo’n vierentwintig zangers en zan-
geressen. Maar er zijn ook grotere 
en kleinere koren. Als je uitgaat van 
acht tot maximaal veertig leden, dan 
heb je het hele scala wel te pakken”.

Hebben jullie nog een speciaal pro-
gramma vanwege het jubileumjaar?
“Ja zeker, over ruim twee weken is 

Carla van de Wetering en Peter Termeer vertellen over jarig Roois Kamerkoor

Roois Kamerkoor zoekt nog steeds uitdagingen
Weer over het weer

Het weer is één 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?

Het kan dit jaar niet op met de 
warmterecords. Oktober deed 
weer een flinke duit in het zakje 
voor de titel warmste jaar ooit. 
Toeval of broeikaseffect, wie zal 
het zeggen?

Net wat minder zon
Normaal schijnt de zon in oktober 
in onze regio 112 uur.  Dit jaar was 
dat 104 uur en 54 minuten en dat 
is ruim zeven uur minder dan het 
langjarige gemiddelde. De zon 
scheen zaterdag 4 oktober nog 
9 uur en 9 minuten en dat was 
daarmee in uren de zonnigste dag 
van de maand. Als we kijken naar 
de tijd dat de zon maximaal kan 
schijnen, dan was dinsdag 28 ok-
tober de zonnigste dag. Die dag 
scheen de zon maar liefst 87,7% 
van de daglichtperiode. Opval-
lend is dat na deze twee zonnigste 
dagen van de maand in beide ge-
vallen een dag volgde zonder dat 
de zon zich ook maar één minuut 
liet zien.

Regen zoals afgesproken
Statistisch kregen we de afgelo-
pen maand precies de neerslag 
die we mochten verwachten. In 
de periode van 1981 tot en met 
2010 viel er in de tiende maand 
gemiddeld zeventig millimeter re-
gen in onze regio. Dit jaar was dat 
69,7 liter regen per vierkante me-
ter. Alleen een kniesoor kijkt naar 
het verschil. De meeste regen viel 
in oktober 2014 op woensdag de 

22e. Die dag kregen we 14,6 mil-
limeter op ons dak. Ook de dag 
ervoor viel er ruim 12 liter regen 
per vierkante meter. In totaal wa-
ren er vorige maand 17 dagen 
met regen, maar daarvan waren er 
zes met minder dan één millimeter 
regen. Op veertien dagen viel er 
geen druppel regen.

Warmer dan normaal
Het wordt een eentonig verhaal. 
Zowat elke maand is dit jaar wel 
warmer verlopen dan de afge-
lopen dertig jaar. Oktober 2014 
paste met zes warme dagen, dat 
zijn dagen met een temperatuur 
van twintig graden of meer, hele-
maal in dat rijtje.

Zaterdag 18 oktober was met 
23,6 de warmste dag van de vori-
ge maand. In de nacht die daarop 
volgde daalde temperatuur niet 
verder dan tot 15°C een tempe-
ratuur die voor overdag in deze 
tijd van het jaar niet slecht is. De 
koudste nacht hadden we van 11 
op 12 oktober, toen daalde het 
kwik tot 5,5°C.

Met deze extremen is het niet ver-
bazend dat ook de gemiddelden 
van de vorige maand opvallend 
zijn. In de periode van 1981 tot 
2010 hadden we een gemiddelde 
oktobertemperatuur van 10,7°C, 
maar dit jaar deden de weergoden 
daar met 13,3°C een flinke schep 
bovenop. Ook de gemiddelde 
minimumtemperatuur van 6,7°C 
werd met drie graden ruim over-
troefd. De gemiddelde maximum-
temperatuur, die normaal 14,8°C 
bedraagt, bleef met 17,3° natuur-
lijk niet achter.

Al met al heeft ook oktober 
weer aangetoond dat het lang-
zaam maar zeker warmer lijkt te 
worden. Kort samengevat was 
het opnieuw warmer en niet 
natter, maar ook niet droger dan 
dat we normaal gewend zijn. 
De zon liet zich wat minder zien 
dan anders.

ik wil een ijsje! Nu!
Het is geweldig om de Chinese opvoedkunst van dichtbij te mogen meemaken. 
Mijn docent Chinese cultuur vertelde onlangs dat ze een artikel had gelezen over 
hoe Nederlanders hun kinderen opvoeden en dat dat toch wel verschilt van wat er 
in China gebeurt. Dat de Nederlanders strenger zijn. Ze vroeg wat ik daarvan vond. 
Ik aarzelde om haar dat te vertellen. 

Door: Puck Stamps

De mooiste momenten zijn op openbare plekken, zoals de supermarkt, het vliegveld of in de trein. Mijn 
vriend en ik wedden regelmatig hoelang het duurt voordat een Chinese koter zijn zin krijgt. Niet over of dat 
gebeurt dus, maar wanneer. Een minuut of tien is de gemiddelde score. De tactiek is altijd hetzelfde. ‘Mam, 
mag ik een ijsje?’ Meestal reageert mama niet echt en is ze met haar telefoon bezig. ‘Mam, ik wil een ijsje. 
Ok?’ Nog niet echt een reactie van mama. Als mama het vervolgens aandurft om de kleuter een negatief 
antwoord te geven, dan wordt het krijsen en gillen. ‘Ik wil een ijsje! Nu!’ Mama wil geen krijsend kind en 
het kind weet dat. De krijspartij duurt meestal maar kort, want mama geeft vaak al gauw toe. En dan is het 

kind even stil. Kan mama weer lekker chatten met haar 
vriendinnen op de telefoon.

Ik denk trouwens wel dat het in China echt lastiger is. Een 
kind is al snel de koning van een gezin. Veel jonge mensen 
die nu kinderen krijgen zijn zelf enig kind en krijgen ook 
maar één kind. Dat ene kind hoeft de aandacht al niet te 
delen met broertjes of zusjes, maar ook papa, mama en 
twee paar grootouders schenken hun onverdeelde aan-
dacht graag aan de kleine. Als mama dus niet wil dat het 
kind een ijsje krijgt, dan zijn er altijd nog een stuk of vijf 
andere familieleden die het kind alsnog geven waar hij om 
vraagt.

Daarnaast is er een enorme druk om kinderen te krijgen. 
Het is niet de vraag of je een kindje wil, maar wanneer. 
En als je rond de dertig nog niet in de luiers zit, dan moet 
je toch maar gauw aan de slag. Sommigen van de jonge 
ouders die ik met hun kinderen bezig zie, hebben mis-
schien dus niet eens echt gekozen voor hun nageslacht. 
Dat hoort er gewoon bij. Net als dat je trouwt en een huis 
koopt.

Een mooi moment van opvoedkunst mocht ik aanschouwen in de trein richting Mongolië, waar we afge-
lopen zomervakantie doorbrachten. Tegenover Jaap en mij zat een moeder met twee kinderen, een peuter 
en een ouder jongetje. De grote broer was ontzettend lief voor zijn kleine zusje, wat dan ook zijn enige 
speelgoed was tijdens deze acht uur durende treinrit. Moederlief had twee plastic tassen vol met eten mee-
genomen en stopte vooral de peuter helemaal vol. Was ze nog wat bonen uit een blik aan het lepelen, dan 
kreeg ze alweer een zoetruikende worst in haar mond geduwd. Er werd zo aan het kind getrokken, dat ik 
het er zelf warm van kreeg. Er was geen rust. Ze moest eten, plassen op de prullenbak in de trein of spelen 
met haar broertje. En na heel veel worsten, chips en noodles moest ze gaan slapen. Ik was bang dat ze al het 
eten in de plasprullenbak zou spugen. Na veel gejengel en verplaatsen van het kind was het eindelijk zover. 
Ze sliep. Opluchting op het gezicht van mama. Kon ze eigenlijk aanvallen op haar eigen portie worstjes. En 
even met haar telefoon spelen natuurlijk.

Luch
tpo

st

je toch maar gauw aan de slag. Sommigen van de jonge 'De kleine worstjeseter uit de trein wilde wel nog 
graag met die twee gekke buitenlanders op de 
foto. En met de muizenboekenlegger van Jaap, 
want die was leuk om mee te spelen.'

SUPER VLOOIENMARKT
ZONDAG 9 NOVEMBER BOXTEL

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

www.deevenementenlijn.nl » 2e kraam € 10,-  «
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ons jubileumconcert in Mariëndael. 
We geven dan twee concerten, één 
op zaterdagavond en het andere op 
zondagmiddag. Dat wordt een heel 
bijzonder concert. Het gaat dan al-
lemaal wat anders dan dat men van 
ons gewend is”, vertelt Peter. “Zo-
juist zei ik nog dat een kamerkoor 
bijna alles a-capella zingt, maar tij-
dens dit concert worden we begeleid 
door de Percussiegroep van Harmo-

nie Nijnsel. Verder zal de Dansgroep 
van Centrum voor de Kunsten Eind-
hoven ons optreden begeleiden”. 
Carla vult Peter aan en zegt dat dit 
optreden al jaren een wens is van 
haar man Ad. “Ad is vanaf het be-
gin dirigent van het Roois Kamer-
koor geweest. Vorig jaar moest hij 
gedwongen door problemen met 
zijn gezondheid zijn werk als diri-
gent neerleggen. Ad heeft nog wel 

de plannen voor de uitvoering van 
‘Drum, dance with me’ bedacht 
maar de uitvoering doet  Ton Sle-
gers, de huidige gastdirigent van 
het koor.” “Eerder dit jaar hadden 
we een scratchdag, toen hebben we 
met koorzangers uit de regio samen 
gezongen. Verder was ons jaarlijkse 
Kasteelconcert dit jaar bijzonder om-
dat het publiek de nummers die we 
zongen zelf heeft gekozen”, zo ver-
volgt Carla.

We hebben nu teruggekeken en 
over het jubileumjaar gesproken, 
maar hoe denken jullie dat de toe-
komst van het Roois Kamerkoor er 
uitziet?
“Natuurlijk gaan we door”, zeggen 
Carla en Peter. “Als er een wachtlijst 
is voor nieuwe leden en de concer-
ten steevast een groot publiek trek-
ken, dan is er bestaansrecht voor het 
Roois Kamerkoor. Maar net als veer-
tig jaar geleden, zoeken we ook nu 
nog steeds nieuwe uitdagingen. Zo 
zijn we ons de laatste jaren ook meer 
gaan richten op eigentijdse werken. 
Die kennen andere, complexere sa-
menklanken dan de meer klassieke 
stukken. Die verbreding van reper-
toire blijft zeker voor de komende ja-
ren een uitdaging”, zo sluiten Carla 
en Peter af.

Het jubileumconcert vindt plaats op:
Zaterdag 22 november aanstaande 
om 20:00 uur;
Zondag 23 november aanstaande 
om 15:00 uur;
in Mariëndael, Laan van Henkenshage 
2, Sint-Oedenrode

Bezoekvrijwilligers bijeen
Maandag 17 november komen be-
zoekvrijwilligers bij elkaar om af te 
stemmen en ideeën uit te wisselen. 
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
van Welzijn De Meierij nodigt u van 
harte uit.

In toenemende mate worden vrijwil-
ligers gevraagd om mensen te gaan 
bezoeken. Gewoon, voor sociaal 
contact. Maar ook omdat door de 
bezuinigingen de begeleiding van 
een grote groep mensen niet meer 
vergoed wordt en daarom wegvalt.

De gemeenten Schijndel en Sint-
Oedenrode kennen een geweldig 
netwerk van vrijwilligerswerk.  Vele 
organisaties komen bij mensen thuis, 
in woonvormen of in zorginstellin-
gen. Op maandag 28 april 2014 was 
een eerste bijeenkomst. Daarin werd 
door de aanwezige vrijwilligers de 
wens uitgesproken om in het najaar 
opnieuw een bijeenkomst te hou-
den.

Op die manier wordt in beeld ge-
bracht welke organisaties op dit 

gebied actief zijn, wat ze allemaal 
te bieden hebben en wat ze voor 
elkaar kunnen betekenen. In Sint-
Oedenrode is de bijeenkomst van 
10.00 tot 11.00 in zaal 2 in Mari-
endael (Laan van Henkenshage 2), 
in Schijndel van 13.30 tot 14.30 uur 
bij Welzijn De Meierij in ’t Spectrum 
(Steeg 9).

De meeste vrijwilligersorganisaties 
zijn schriftelijk uitgenodigd. Mo-
gelijk ontbreken er namen in het 
adressenbestand van het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk of kloppen contact-
gegevens niet meer. Met dit bericht 
worden alle belangstellende bezoek-
vrijwilligers van harte uitgenodigd 
om aanwezig te zijn. Wel graag 
vooraf even doorgeven dat u komt 
en met hoeveel personen.

Voor informatie of om u aan te mel-
den voor deelname neemt u contact 
op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
van Welzijn De Meierij; u kunt schrij-
ven (Steeg 9f, 5482 WN Schijndel), 
bellen (073-5441400) of mailen (vrij-
willigerswerk@welzijndemeierij.nl).

Harrie Dekkers gooit hoge ogen met stier
Met de Blonde d’Aquitaine stier 
Gericault (v. Theodule) heeft Harrie 
Dekkers dit jaar deelgenomen aan 
de nationale Blonde d’Aquitaine 
keuring in Mariënheem op 25 okto-
ber 2014.

De stier is door twee Franse juryle-
den beoordeeld en kreeg als uitslag: 
zeer goed ontwikkelde stier, veel 
fijnheid, mooi ronde bil. Ook werd 
gezegd dat deze stier de meeste 
groeipotentie heeft met als schoft-
hoogte 1,68 meter en met een ge-
wicht van meer dan 1300 kilo. Deze 
mooie Blonde loopt in het landschap 
van Sint-Oedenrode, in een weiland 
aan de Lieshoutsedijk.

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

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

Bewoners Korenlaan maken uit 
onvrede eigen bladkorf

De vele bladeren die nu van de 
bomen dwarrelen, zijn voor veel 
mensen een doorn in het oog. Dit 
jaar heeft de gemeente op minder 
plekken bladkorven geplaatst. De 
bewoners van de Korenlaan / Ol-
landseweg zijn daar niet blij mee. Er 
is daar volgens hen een overschot 
aan bladeren. Ze gingen in con-
claaf met de gemeente en hebben 
nu uit onvrede een eigen bladkorf 
gemaakt.

“Andere jaren stonden er in onze 
wijk drie korven, nu geen één. En 
dat terwijl er veel bomen staan hier”, 
vertelt buurtbewoner Van Lieshout. 
Hij startte een petitie om een blad-
korf van de gemeente geplaatst te 
krijgen of dat de gemeente de ei-
gengemaakte korf komt ledigen. 
Die zat immers heel snel vol. Tot op 
heden is daar nog geen gehoor aan 
gegeven en uit de woorden van de 
gemeente kan opgemaakt worden 
dat dat waarschijnlijk ook niet zal 
gebeuren. “Alleen bladkorven die 
eigendom zijn van of uitgezet zijn 
door de gemeente worden geledigd. 
Bladkorven werden voorheen op 

veel plekken gebruikt om eigen tuin-
afval in te gooien wat juist niet de 
bedoeling is. Ook waren vele blad-
korven in de weekend doelwit van 
vandalisme. In het kader van burger-
participatie wordt er een beroep ge-
daan op onze inwoners om mee te 
helpen het blad te ruimen. Inwoners 
kunnen gratis het verzamelde blad 
aanbieden op de milieustraat. Ook 
bestaat de mogelijkheid om het blad 
in de groen container aan te bieden. 
Men betaalt dan alleen kosten voor 
het ledigen en niet voor de hoeveel-
heid.  In woonwijken waar grote 
hoeveelheden blad wordt verwacht 
zet de gemeente extra machines 
in en wordt er wekelijks machinaal 
geruimd. Afhankelijk van de toe-
gankelijkheid en soort ondergrond 
kunnen deze machines in korte tijd 
grote hoeveelheden blad verwerken 
mits deze toegankelijk en berijdbaar 
zijn. Op onze website staat aanvul-
lende informatie over wanneer waar 
blad wordt geruimd of locaties waar 
bladkorven staan. Daarnaast kun-
nen inwoners altijd in overleg tre-
den met de gemeente”, aldus een 
woordvoerder van de gemeente. 

Tweede ronde kaartavonden Boskant
Donderdag 06-11 is de tweede 
ronde van de kaartavonden rikken 
en jokeren van seizoen 2014-2015. 
Dit wordt gespeeld in de Vriend-
schap in Boskant en georganiseerd 
door de buurtverenigingen Boskant 
West, Ritabuurt en Beukenbuurt.  

Ze beginnen om 20.00 uur, de kosten 

bedragen 1.50 euro per persoon. Op 
deze avond wordt er al een prijs uitge-
deeld, maar deze avond is ook een bij-
telling voor de punten voor het einde 
van het seizoen. Als alle zeven avon-
den bij elkaar worden opgeteld en er 
dus een eindwinnaar uit de bus komt. 
Iedereen is van harte welkom, je hoeft 
echt niet in Boskant te wonen. 

Het kan ook 
anders!
Het kan ook Het kan ook 
anders!anders!

návóór

Vervanging?

Oók voor het 
bekleden met stof!

WWW.LEDERDOKTER.NL

LEKON Meubelstoff ering
Pastoor van Leeuwenstraat 90 
5701 JW Helmond
Tel. 0492 - 550 612

Doe niet 
onnodig 
afstand van
uw vertrouwde 
meubelstuk. biobest-theater.nl

Uw best(s)e bioscoop - Stationsstraat 19 - Best
Voor programma en gratis reserveren ga naar

 
 

www.biobest-theater.nl

Speelweek van do 12/12  t/m wo 18/12/2013
Midden in de Winternacht (€6,50) za 11:30  zo 10:45. Frozen 2D NL (€6,50) za. 16:00 wo 

16:00, Frozen 3D NL (€ 6,50) zo. 15:00,  Mees Kees op Kamp (€ 6,50)
Vr. 16:30 za. 13:45 zo. 12:45 wo. 13:45, Hobbit, The: The Desolation Of Smaug (3D) (€ 8,-) 
do. 20:30 vr/za. 20:45 Hobbit, The: The Desolation Of Smaug (2D) (€ 8,-) zo. 19:30 ma/wo 

20.30 Soof  (€ 7,50) Do/vr/za/ma/wo. 18:30 zo. 17:15 
SPECIALS: Biobest 50+ deze week : Hannah Arendt (€6,00)  do/vr 14:00 

Speelweek van wo 04/06  t/m wo 11/06/2014
Flits & het Magische Huis (6,50) (wo. 4 juni) 13:45 vr. 13:45, za. /zo./ ma . 13:30,  - Maleficent 3D (€ 7,50) 

(wo.4 juni) 20:00 do. 20:00, vr./za. 19:00 & 21:15 zo./ma. 17:45 & 20:00 (wo. 11 juni) 15:45 - Rio 2 3D NL 
(€6,50) (wo.4 juni) 15:45  za./zo./ma 15:45, (wo. 11 juni) 13:45 - Muppets Most Wanted 

(Ned. Gespr. Versie) (€6,50) za./zo./ma 11:00

SPECIALS: 
Ladies Night: Walking on Sunshine (€13,50) wo. 11 juni  20:00.
PRIJZEN: p.p. basis zaal, balkon +  € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

 
 

www.biobest-theater.nl

Speelweek van do 12/12  t/m wo 18/12/2013
Midden in de Winternacht (€6,50) za 11:30  zo 10:45. Frozen 2D NL (€6,50) za. 16:00 wo 

16:00, Frozen 3D NL (€ 6,50) zo. 15:00,  Mees Kees op Kamp (€ 6,50)
Vr. 16:30 za. 13:45 zo. 12:45 wo. 13:45, Hobbit, The: The Desolation Of Smaug (3D) (€ 8,-) 
do. 20:30 vr/za. 20:45 Hobbit, The: The Desolation Of Smaug (2D) (€ 8,-) zo. 19:30 ma/wo 

20.30 Soof  (€ 7,50) Do/vr/za/ma/wo. 18:30 zo. 17:15 
SPECIALS: Biobest 50+ deze week : Hannah Arendt (€6,00)  do/vr 14:00 

Speelweek van wo 04/06  t/m wo 11/06/2014
Flits & het Magische Huis (6,50) (wo. 4 juni) 13:45 vr. 13:45, za. /zo./ ma . 13:30,  - Maleficent 3D (€ 7,50) 

(wo.4 juni) 20:00 do. 20:00, vr./za. 19:00 & 21:15 zo./ma. 17:45 & 20:00 (wo. 11 juni) 15:45 - Rio 2 3D NL 
(€6,50) (wo.4 juni) 15:45  za./zo./ma 15:45, (wo. 11 juni) 13:45 - Muppets Most Wanted 

(Ned. Gespr. Versie) (€6,50) za./zo./ma 11:00

SPECIALS: 
Ladies Night: Walking on Sunshine (€13,50) wo. 11 juni  20:00.
PRIJZEN: p.p. basis zaal, balkon +  € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 

Speelweek van wo 06/11  t/m wo 12/11/2014
Wonderbroeders  (7,50) vr. /za. 19:15, zo. 18:00 - Pak van mijn hart  (€ 7,50) (wo. 5 nov.) 20:00, do. 

20:00, vr. 21:30 . za. 17:15 & 21:30, zo. 16:00 & 20:15, ma. 20:00, (wo. 12 nov,) 20:00 - Dummie de 
Mummie (€ 6,50) (wo. 5 nov.) 15:45, vr. 16:30, za. 15:00, zo 13:45, (wo. 12 nov.) 15:45 - De Club van 

Sinterklaas & het Pratende Paard (€ 6,50) (Wo. 5 nov.) 13:45,  za. 13:00, zo. 11:45 (wo. 12 nov.) 13:45
Specials: 

Ladies Night: Gooische Vrouwen 2 (€ 13,50) Wo. 3 dec. Do. 4 dec. 20:30 (Uitverkocht)
Biobest 50+ : 100- jarige Man Die Uit Het Raam Klom En Verdween   (€ 6,-) do./vr. 14:00

Theater: Lef! De mannen van Petazzie (€ 15,-) di. 18 nov. 20:30
PRIJZEN: p.p. basis zaal, balkon + € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 - Gratis koffie/thee bij biobest 50+
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Son en Breugel Planetenlaan 1b, 5694 TM
   tel: 0499-464249

www.begrafenisencrematie.nl

Sint-Oedenrode Sluisplein 60, 5492 AM
   tel: 0413-472544

Uitvaartverzorging A. Kuis houdt de herinnering levend “t Laatste afscheid tot in de puntjes verzorgd”

Afscheid van een dierbare is een emotionele 
gebeurtenis. Om herinneringen op te halen en elkaar 
tot steun te kunnen zijn, is het prettig om na het 
afscheid samen te zijn.

‘De Rooise Boerderij’ beschikt over meerdere ruimten die 
geschikt zijn voor een besloten samenzijn, voor kleine of 
grote gezelschappen. 

Graag staan wij tot uw beschikking om de organi-
satie van de condoleance of kof� etafel uit handen te 
nemen, zodat u de tijd heeft om uw dierbare samen 
met de genodigden te herdenken. 

Ook verzorgen wij arrangementen op maat om iets 
speciaals toe te voegen dat bijdraagt aan het afscheid 
van de overledene.

Vacature:
Voor ons druk bezette restaurant zijn wij voor

 uitbreiding van ons team 

per direct op zoek naar een 

leerling gastvrouw/gastheer 
BBL of BOL opleiding

 
en een gastvrouw/gastheer 

voor circa 32 uur per week
Ervaring gewenst

Wij bieden:
Uitstekende arbeidsvoorwaarden, prettige werksfeer in 
een jong en enthousiast team en de mogelijkheid om 

jezelf verder te 
bekwamen en te ontwikkelen.

Als jij het een uitdaging vindt om het onze gasten naar 
de zin te maken en je beschikt over de juiste kwaliteiten, 

bel dan voor een afspraak met dhr. van de Moosdijk
 

Restaurant De Rooise Boerderij, Schijndelseweg 2, 
5491 TB, St.-Oedenrode, 0413 474901, www.derooiseboerderij.nl

Schijndelseweg 2, 5491 TB Sint-Oedenrode   •   Tel.: 0413-474901   •   www.derooiseboerderij.nl

Markt 10 5492, AB Sint-Oedenrode  |  Tel.:0413-712449 
www.grandcafedegoudenleeuw.nl

Bij een uitvaart komt veel 
kijken, terwijl uw verdriet en 
andere zorgen de overhand 
hebben, daarom:

•  Wij bespreken graag bij u thuis, indien gewenst, in 
  een persoonlijk gesprek een passende kof� etafel. 

•  hebben we de beschikking over voldoende ruimte, 
ook voor grotere groepen

•  kunt u ook kiezen voor bijvoorbeeld een alter-
natieve afsluiting van de uitvaart, wij bespreken 
graag met u de mogelijkheden.

DE KNOPTOREN
De Knoptoren is geschikt voor allerlei bijeenkomsten. Concerten, 
vergaderingen, lezingen, feestelijke bijeenkomsten maar ook zeker 
voor herdenking en afscheidsdiensten. Na een mooi leven is De 
Knoptoren hiervoor dé locatie. Hoe beter een afscheidsdienst aansluit 
bij de persoonlijkheid en het leven hoe meer troost en voldoening 
dit zal geven aan nabestaanden. In de Knoptoren kunt u op geheel 
eigen wijze met muziek, beelden en rituelen invulling geven aan 
een herdenking of afscheidsdienst. Indien u kiest voor een afscheid 
in crematoria in de buurt is de Knoptoren een prima locatie voor de 
samenkomst na a� oop. Op korte afstand van de A50 bent 
u direct bij de Knoptoren, waar ruime parkeer 
mogelijkheden zijn. Samen met u kunnen 
wij voor een passende invulling zorgen. 
Wil u graag meer informatie of de locatie 
van binnen bezichtigen neem dan gerust 
contact met ons op of bezoek de 
website www.knoptorenkerk.nl 
of www.deknoptoren.nl   
U kunt ook contact opnemen met de 
beheerder Peter de Koning                                  

Na een begrafenis of crematie is het altijd � jn om nog samen te zijn met 
familie en dierbaren onder het genot van een kopje kof� e. Voor kleine 
maar ook grote gezelschappen verzorgen wij bij De Beleving uw kof� e-
tafel. Het spreekt voor zich dat de invulling geheel aan u is, maar wij 
denken graag met u mee.
Om zorg te dragen voor een passende invulling bespreken we dit graag 
persoonlijk met u.

Emmausstraat 9 5492 BK Sint-Oedenrode
T.0413.375165 M. 06. 239 16 912

De Beleving Hertog Hendrikstraat 6 5492 BB Sint-Oedenrode
Info@debeleving.nl       www.debeleving.nl

In de uitvaartwereld vindt een enorme evolutie plaats. 
Die zet zich vooral de laatste jaren � ink door. Steeds 
minder mensen kiezen voor begraven. Waar twintig jaar 
geleden iedereen de voorkeur had voor een begrafenis, is 
nu de crematie immens populair. Meer dan 50% van de 
overledenen wordt vandaag de dag gecremeerd. Uitvaart-
verzorging A. Kuis speelt daar op in.

In de ontvangstruimte van de onderneming is een glimp op 
te vangen van een enorme collectie begrafenisproducten, 
zoals urnen, attributen en sieraden om de herinnering aan 

de overleden dierbare levend te houden. De tijd van de 
grote relatief saaie urn is voorbij. Ze zijn er uiteraard nog, 
maar de keuze is inmiddels � ink uitgebreid. Met asvlinders, 
ringen of kettinkjes met as, maar ook hele kunstwerken die 
as kunnen herbergen. “Tegenwoordig zijn er zelfs beelden 
met kleine afneembare delen waar ook as in zit. Mensen 
kunnen het er afklikken en meenemen. Iedereen verwerkt 
het verdriet anders en gaat er anders mee om. Sommige 
willen tijdens een weekendje weg de overleden dierbare 
bij zich dragen”, weet Antwan Kuis. Dat kan ook met een 
vingerafdruk als hanger, maar ook met as verwerkt in 

allerlei sieraden. De keuze is vandaag de dag enorm.
In allerlei boeken, maar dus ook in de showroom kan 
Antwan laten zien wat er allemaal mogelijk is. Wat dacht u 
van een portreturn. Op het eerste oog lijkt dat een 
alledaagse urn met een sterk reliëf, maar wie verder kijkt, 
letterlijk in de schaduw van de vaas, kan ook het silhouet 
van een gezicht ontwaren. Het is daarnaast indrukwek-
kend om te zien wat kunstenaars vandaag de dag maken 
om dierbaren mee te herinneren. Uitvaartverzorging A. 
Kuis kan u helpen om de juiste keuze te maken, die het 
meest bij u en de overledene past.  

Al vele jaren is Uitvaartverzorging A. Kuis gespe-
cialiseerd in het verzorgen van het laatste afscheid.
Ervaren uitvaartverzorg(st)ers zorgen ervoor dat 
het laatste afscheid op een respectvolle wijze 
wordt geregeld en verzorgd, in goed overleg met 
nabestaanden en altijd met oog voor detail.

Na de crematie zijn er veel mogelijkheden om de 
as een bestemming te geven.
Behalve het verstrooien van de as op land of boven 
zee, kan de urn ook mee naar huis 

genomen worden of bijgezet worden in een 
urnenmuur, urnentuin of urnenzuil.

Ook is het mogelijk om in een medaillon of ander 
sieraad een deel van de as bij u te dragen.
Wij bieden een ruime keus in diverse sieraden en 
modellen en kleuren van urnen. 
Wij informeren u graag over de vele 
mogelijkheden.
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Uitvaartverzorging A. Kuis houdt de herinnering levend “t Laatste afscheid tot in de puntjes verzorgd”

Afscheid van een dierbare is een emotionele 
gebeurtenis. Om herinneringen op te halen en elkaar 
tot steun te kunnen zijn, is het prettig om na het 
afscheid samen te zijn.

‘De Rooise Boerderij’ beschikt over meerdere ruimten die 
geschikt zijn voor een besloten samenzijn, voor kleine of 
grote gezelschappen. 

Graag staan wij tot uw beschikking om de organi-
satie van de condoleance of kof� etafel uit handen te 
nemen, zodat u de tijd heeft om uw dierbare samen 
met de genodigden te herdenken. 

Ook verzorgen wij arrangementen op maat om iets 
speciaals toe te voegen dat bijdraagt aan het afscheid 
van de overledene.

Vacature:
Voor ons druk bezette restaurant zijn wij voor

 uitbreiding van ons team 

per direct op zoek naar een 

leerling gastvrouw/gastheer 
BBL of BOL opleiding

 
en een gastvrouw/gastheer 

voor circa 32 uur per week
Ervaring gewenst

Wij bieden:
Uitstekende arbeidsvoorwaarden, prettige werksfeer in 
een jong en enthousiast team en de mogelijkheid om 

jezelf verder te 
bekwamen en te ontwikkelen.

Als jij het een uitdaging vindt om het onze gasten naar 
de zin te maken en je beschikt over de juiste kwaliteiten, 

bel dan voor een afspraak met dhr. van de Moosdijk
 

Restaurant De Rooise Boerderij, Schijndelseweg 2, 
5491 TB, St.-Oedenrode, 0413 474901, www.derooiseboerderij.nl

Schijndelseweg 2, 5491 TB Sint-Oedenrode   •   Tel.: 0413-474901   •   www.derooiseboerderij.nl

Markt 10 5492, AB Sint-Oedenrode  |  Tel.:0413-712449 
www.grandcafedegoudenleeuw.nl

Bij een uitvaart komt veel 
kijken, terwijl uw verdriet en 
andere zorgen de overhand 
hebben, daarom:

•  Wij bespreken graag bij u thuis, indien gewenst, in 
  een persoonlijk gesprek een passende kof� etafel. 

•  hebben we de beschikking over voldoende ruimte, 
ook voor grotere groepen

•  kunt u ook kiezen voor bijvoorbeeld een alter-
natieve afsluiting van de uitvaart, wij bespreken 
graag met u de mogelijkheden.

DE KNOPTOREN
De Knoptoren is geschikt voor allerlei bijeenkomsten. Concerten, 
vergaderingen, lezingen, feestelijke bijeenkomsten maar ook zeker 
voor herdenking en afscheidsdiensten. Na een mooi leven is De 
Knoptoren hiervoor dé locatie. Hoe beter een afscheidsdienst aansluit 
bij de persoonlijkheid en het leven hoe meer troost en voldoening 
dit zal geven aan nabestaanden. In de Knoptoren kunt u op geheel 
eigen wijze met muziek, beelden en rituelen invulling geven aan 
een herdenking of afscheidsdienst. Indien u kiest voor een afscheid 
in crematoria in de buurt is de Knoptoren een prima locatie voor de 
samenkomst na a� oop. Op korte afstand van de A50 bent 
u direct bij de Knoptoren, waar ruime parkeer 
mogelijkheden zijn. Samen met u kunnen 
wij voor een passende invulling zorgen. 
Wil u graag meer informatie of de locatie 
van binnen bezichtigen neem dan gerust 
contact met ons op of bezoek de 
website www.knoptorenkerk.nl 
of www.deknoptoren.nl   
U kunt ook contact opnemen met de 
beheerder Peter de Koning                                  

Na een begrafenis of crematie is het altijd � jn om nog samen te zijn met 
familie en dierbaren onder het genot van een kopje kof� e. Voor kleine 
maar ook grote gezelschappen verzorgen wij bij De Beleving uw kof� e-
tafel. Het spreekt voor zich dat de invulling geheel aan u is, maar wij 
denken graag met u mee.
Om zorg te dragen voor een passende invulling bespreken we dit graag 
persoonlijk met u.

Emmausstraat 9 5492 BK Sint-Oedenrode
T.0413.375165 M. 06. 239 16 912

De Beleving Hertog Hendrikstraat 6 5492 BB Sint-Oedenrode
Info@debeleving.nl       www.debeleving.nl

In de uitvaartwereld vindt een enorme evolutie plaats. 
Die zet zich vooral de laatste jaren � ink door. Steeds 
minder mensen kiezen voor begraven. Waar twintig jaar 
geleden iedereen de voorkeur had voor een begrafenis, is 
nu de crematie immens populair. Meer dan 50% van de 
overledenen wordt vandaag de dag gecremeerd. Uitvaart-
verzorging A. Kuis speelt daar op in.

In de ontvangstruimte van de onderneming is een glimp op 
te vangen van een enorme collectie begrafenisproducten, 
zoals urnen, attributen en sieraden om de herinnering aan 

de overleden dierbare levend te houden. De tijd van de 
grote relatief saaie urn is voorbij. Ze zijn er uiteraard nog, 
maar de keuze is inmiddels � ink uitgebreid. Met asvlinders, 
ringen of kettinkjes met as, maar ook hele kunstwerken die 
as kunnen herbergen. “Tegenwoordig zijn er zelfs beelden 
met kleine afneembare delen waar ook as in zit. Mensen 
kunnen het er afklikken en meenemen. Iedereen verwerkt 
het verdriet anders en gaat er anders mee om. Sommige 
willen tijdens een weekendje weg de overleden dierbare 
bij zich dragen”, weet Antwan Kuis. Dat kan ook met een 
vingerafdruk als hanger, maar ook met as verwerkt in 

allerlei sieraden. De keuze is vandaag de dag enorm.
In allerlei boeken, maar dus ook in de showroom kan 
Antwan laten zien wat er allemaal mogelijk is. Wat dacht u 
van een portreturn. Op het eerste oog lijkt dat een 
alledaagse urn met een sterk reliëf, maar wie verder kijkt, 
letterlijk in de schaduw van de vaas, kan ook het silhouet 
van een gezicht ontwaren. Het is daarnaast indrukwek-
kend om te zien wat kunstenaars vandaag de dag maken 
om dierbaren mee te herinneren. Uitvaartverzorging A. 
Kuis kan u helpen om de juiste keuze te maken, die het 
meest bij u en de overledene past.  

Al vele jaren is Uitvaartverzorging A. Kuis gespe-
cialiseerd in het verzorgen van het laatste afscheid.
Ervaren uitvaartverzorg(st)ers zorgen ervoor dat 
het laatste afscheid op een respectvolle wijze 
wordt geregeld en verzorgd, in goed overleg met 
nabestaanden en altijd met oog voor detail.

Na de crematie zijn er veel mogelijkheden om de 
as een bestemming te geven.
Behalve het verstrooien van de as op land of boven 
zee, kan de urn ook mee naar huis 

genomen worden of bijgezet worden in een 
urnenmuur, urnentuin of urnenzuil.

Ook is het mogelijk om in een medaillon of ander 
sieraad een deel van de as bij u te dragen.
Wij bieden een ruime keus in diverse sieraden en 
modellen en kleuren van urnen. 
Wij informeren u graag over de vele 
mogelijkheden.
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www.vanganzewinkelnatuursteen.com

www.urnenhuis.nl

B osk antseweg 59 |  5492BV St- Oedenro de |
 T:  0413-472562 |  w w w.tuincentrumbrekelmans.nl

Wij verzorgen uw compleet 
rouwbloemen-arrangement

Indien er behoefte aan is, bezoeken
wij u thuis voor persoonlijk advies.

Voor ieder budget een mooi,
passend bloemstuk.

Wij verzorgen ook grafwerkNu is de tijd om uw tuin te verfraaien 
met kleurrijke zomerplanten!

volop keuze, ook alles voor uw vijver!

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

hemelvaartdag geopeNd 
van 10:00 tot 17:00 uur

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

Uitvaartverzorger en stervensbegeleider Wilma 
van Casteren kan op verschillende momenten en 
manieren helpen. Bij het verwerken van emoties 
voor iemand voor wie herstel niet meer mogelijk 
is en zijn/haar naasten (stervensbegeleiding), 
het vinden van de juiste woorden tijdens het 
afscheid (ritueel begeleiding) en het organiseren 
van een persoonlijke uitvaart (uitvaartzorg).

Maak kennis op casterenuitvaartzorg.nl • Kinderbos 22, 5491 VH Sint Oedenrode • info@casterenuitvaartzorg.nl • 06-10 26 74 67

C a s t e r e n  U i t v a a r t z o r g

‘Afscheid nemen: anders, warmer
en persoonlijker’

De Vresselse Hut ligt in een prachtige 

omgeving die zeer geschikt is om een 

passend afscheid vorm te geven.

Wij bieden u een compleet verzorgd afscheid, wat 

we bij u thuis persoonlijk komen bespreken, 

voor grote en kleine gezelschappen, met voldoende 

eigen parkeergelegenheid. Ook kunnen wij de 

dienst en eventuele catering bij u thuis verzorgen.

Vresselseweg 33, 5491 PA Sint-Oedenrode
0499 472 870 - www.vresselsehut.nl

De Vresselse Hut, waar we geheel volgens uw 
wens helpen met afscheid nemen 

 T 0411 - 632943
 dag en nacht

BAKX UITVAARTZORG
persoonlijk en stijlvol

www.bakx-uitvaartzorg.nl

Maatwerk en persoonlijk contact staan centraal en we verzorgen het afscheid ge-
heel naar wens. De Beckart staat voor een warme, gemoedelijke sfeer biedt ruimte 
voor het afscheid in een vertrouwde, rustige omgeving voor bv een koffietafel aan 

max. 250 personen, voor het houden van een dienst aan max. 300 personen en 
beschikt over een ruime gratis parkeergelegenheid

Oude Lieshoutseweg 7     5492 HT Nijnsel     0413-473465
www.zalencentrumdebeckart.nl

de

 Beckart
de

O N T M O E T I N G C E N T R U M
N I J N S E L

 Beckart

meer dan 

100 jaar
vakmanschap 

& traditie

meer dan 

100 jaar
vakmanschap 

& traditie

MooiMooiMooiMooiMooiMooiMooiMooiMooiMooi
MaatwerkMaatwerkMaatwerkMaatwerkMaatwerkMaatwerkMaatwerkMaatwerkMaatwerkMaatwerkMaatwerkMaatwerkMaatwerkMaatwerk
 Maatwerk naar
         persoonlijke
       wens

Kanaaldijk Noord 113  5642 JA Eindhoven  040 281 35 69  www.kluijtmansnatuursteen.nl

Afscheid nemen: anders, warmer en persoonlijker
Loslaten. Het is bijna niet voor te stellen hoe moeilijk dat 
is. Zeker als je het leven los moet laten. Als professioneel 
stervensbegeleider helpt Wilma van Casteren mensen 
om het naderende einde te aanvaarden en op een goede 
manier afscheid te nemen van het leven. Ook vinden 
mensen in Casteren Uitvaartzorg de gids die nodig is om 
een complete uitvaart te regelen. Tot het voorgaan in de 
afscheidsdienst toe. 

Stervensbegeleiding, uitvaartzorg en voorgaan bij een 
dienst. Dat zijn de drie pijlers van Casteren Uitvaartzorg. 

Wilma van Casteren is eigenaresse van de onderneming. 
Al jaren heeft ze ervaring in de branche. Zo werkte ze 
onder andere in de palliatieve zorg. Ze stipt aan dat per-
soonlijk contact één van de sterke punten is. “Ik ben altijd 
de contactpersoon. Van begin tot eind. Zo schep ik al snel 
een band met de familie, en met degene die gaat sterven, 
wanneer het om stervensbegeleiding gaat. Door mijn 
jarenlange ervaring weet ik wat mensen willen. Ik kan 
goed luisteren en goed begeleiden”, vertelt Wilma. 

Casteren Uitvaartzorg is een wat kleinere onderneming in 
de branche, maar dat wil niet zeggen dat minder mo-
gelijk is. Wilma kan regelen wat gewenst is. Ze heeft de 
juiste connecties om de begrafenis of crematie naar ieders 
tevredenheid te verzorgen. Een bijzondere locatie? Mooie 
muziek? 
Casteren Uitvaartzorg regelt het. Wilma: “Ik kan op 
verschillende momenten en manieren helpen. Bij het 
verwerken van emoties, het vinden van de juiste woorden 
en het organiseren van een persoonlijke uitvaart. Neem 
gerust contact met me op als u meer wilt weten.”

Kinderen met verlies moet je serieus nemen
In een verhaal of een sprookje klinkt dat heel gewoon, ‘en 
toen ging hij dood’. Maar als er iemand dood gaat die je goed 
kent of waar je veel van houdt… hoe moet het dan verder? 
Velen willen er niet aan denken, maar ineens gebeurt het 
toch. Hoe je dan met dat verlies om moet gaan, kan niemand 
je leren. 

Zo’n gebeurtenis is vaak zo ingrijpend dat ouders zich  zorgen 
kunnen gaan maken over hun kinderen. Wat gaat er om in 
hun hoofd? Vertel kinderen altijd zoveel mogelijk de waar-
heid over de omstandigheden van het overlijden, ook al zijn 
deze omstandigheden tragisch. De fantasie van kinderen kan 

erger zijn dan de werkelijkheid.
Kinderen vinden het � jn om betrokken te worden bij alles wat 
geregeld moet worden bij een begrafenis of crematie.  Laat 
kinderen ook afscheid nemen van de overledene als ze dat 
zelf willen. 

Net als volwassenen ervaren kinderen ook verschillende 
gevoelens: boosheid, verdriet, angst, schuldgevoel, blijheid 
e.d. Het is belangrijk dat je als ouder deze gevoelens herkent, 
erkent en serieus neemt. Een goede relatie tussen ouder en 
kind vormt hierbij een belangrijke basis. Bovendien is het dan 
gemakkelijker om pijnlijke en moeilijke onderwerpen te 

bespreken. Blijf in de moeilijke tijd als ouder vooral opvoeden 
en grenzen stellen aan kinderen. 
Kinderen rouwen niet de hele dag, zij rouwen in stukjes. 
Naast het rouwen moeten kinderen ook groeien en ontwik-
kelen. Ze zijn vaak even bezig met het verdriet en gaan dan 
weer verder met spelen. Echter elke leeftijdgroep gaat anders 
met verdriet om.
Afscheid nemen, rouwen en het zoeken naar betekenis zor-
gen ervoor dat het kind opnieuw in staat is om contact te 
maken met de mensen om zich heen.

Persoonlijk, betrokken . . .
Gemoedelijk, betrokken en vooral menselijk. 
Volgens deze persoonlijke benadering werkt 
Uitvaartonderneming H.G.J. Bijnen, met het  
hoofdkantoor in Boxtel. Bijnen is hét adres voor  
de verzorging van een meer dan persoonlijk afscheid  
van uw dierbaren, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent.

Baroniestraat 53, 5281 JC Boxtel   T: 0411 - 68 47 69   I: www.bijnenboxtel.nl

Boxtel  -  Liempde  -  Helvoirt  -  Haaren  -  Udenhout  -  Biezenmortel  -  Gemonde

Melding van overlijden of meer informatie?
Kijk op onze website www.bijnenboxtel.nl of 

bel ons via 0411 - 68 47 69 (24 uur per dag bereikbaar)

Er is niets wat voorgoed   verdwijnt, als men de herinnering bewaart
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voor iemand voor wie herstel niet meer mogelijk 
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Naast het rouwen moeten kinderen ook groeien en ontwik-
kelen. Ze zijn vaak even bezig met het verdriet en gaan dan 
weer verder met spelen. Echter elke leeftijdgroep gaat anders 
met verdriet om.
Afscheid nemen, rouwen en het zoeken naar betekenis zor-
gen ervoor dat het kind opnieuw in staat is om contact te 
maken met de mensen om zich heen.

Persoonlijk, betrokken . . .
Gemoedelijk, betrokken en vooral menselijk. 
Volgens deze persoonlijke benadering werkt 
Uitvaartonderneming H.G.J. Bijnen, met het  
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

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

--------------------------------------
Garagedeuren, rolluiken
binnen- buitenzonwering
horren, en bedrijfsdeuren.
Onderhoud en reparatie!
Bel. 0499-327470 
www.royalmontage.nl
--------------------------------------
Pasfoto’s, Nieuw: de mogelijkheid van 
2 officiële en 2 leuke pasfoto’s voor 
hetzelfde geld.
(Foto) de Vakman – Kerkplein 1 – 5492 
AN Sint-Oedenrode – T: 0413-473147 
– E: info@fotodevakman.eu
--------------------------------------

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

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

Iedere vrijdag van 
14.30 tot 18.00 uur

Op Beckartplein 
Nijnsel

Prof. Kappers-
benodigdheden

--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322 - 06-13937343
--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel. Nachtegaal 10, Sint-Oedenro-
de 0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------
Kopieer service voor overzetten van 
oud beeldmateriaal op DVD of Blu-
Ray o.a. van VHS en Super 8 films.
(Foto) de Vakman – Kerkplein 1 – 5492 
AN Sint-Oedenrode – T: 0413-473147 
– E: info@fotodevakman.eu
--------------------------------------
rijschoollestbest.nl 
Vanwege 15 jarig bestaan
Nu 15 lessen € 450,-
Meld je aan op onze site.
--------------------------------------

Yoga, massage, balans. Oorkaarsbe-
handelingen voor allerlei oorklachten. 
Elisa Hanff, Schootsedijk 15, 
06-16694902 www.liesbethhanff.nl
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Voetreflex en Chinese voetreflex, mas-
sage en massagetherapie.
Massagepraktijk Adisa in 
Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
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/Te huur

Nieuwe collectie dekbedovertrekken is 
binnen waaronder heerlijk zachte en 
warme FLANEL, Tevens actie dekbed-
overtrekken -50% korting.
Vennotex,Nijverheidsweg 4 op Bedrij-
venterrein Nijnsel,(0413)476805
--------------------------------------
Pasfoto’s, Nieuw: de mogelijkheid van 
2 officiële en 2 leuke pasfoto’s voor 
hetzelfde geld.
(Foto) de Vakman – Kerkplein 1 – 5492 
AN Sint-Oedenrode – T: 0413-473147 
– E: info@fotodevakman.eu
--------------------------------------
Nog verschillende showroommodel-
len matrassen , boxspring, ledikanten, 
korting kan oplopen tot 50%.
Vennotex, Nijverheidsweg 4,kijk voor 
openingstijden: www.vennotex.nl
--------------------------------------
Cadeaubonnen van Fleurop-Rooi 
2000-VVV zijn onbeperkt geldig en te 
besteden bij Brekelmans Tuincentrum, 
Boskantseweg 59, 0413-472562
--------------------------------------
Te Koop: Opel Vectra 1994, V6, auto-
maat, i.z.g.st., antraciet; ABS, traction 
control, electrische ramen, tweede ei-
genaar sinds 1996, altijd dealer onder-
houden, kmstand 198.000;
vraagprijs 1.750,00 Euro. 
info: tel 0413-473102.
--------------------------------------
Kopieer service voor overzetten van 
oud beeldmateriaal op DVD of Blu-
Ray o.a. van VHS en Super 8 films.
(Foto) de Vakman – Kerkplein 1 – 5492 
AN Sint-Oedenrode – T: 0413-473147 
– E: info@fotodevakman.eu
--------------------------------------
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
--------------------------------------

   

De bus verraadt zichzelf, maar wie is deze man?
 We horen het graag van u. Bellen mag naar 0413-479322, mailen mag 
naar redactie@demooirooikrant.nl en langskomen mag ook. Heuvel 17 
is ons kantoor. De koffie staat klaar!

Historische beelden

Marktplein
Yankee Candle geurkaarsen, diverse 
geuren. Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Topp-model cadeau-artikelen 40 % 
korting op=op. Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Navulbare, huismerk cartridges
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Vernieuwen van batterij (horloge, au-
tosleutels etc.) Ook horlogebandjes
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Sint kadotip: kinderschorten, caps en 
rugzakjes met eigen naam. Prijzen 
vanaf € 6,50
(Foto) de Vakman – Kerkplein 1 – 5492 
AN Sint-Oedenrode – T: 0413-473147 
– E: info@fotodevakman.eu
--------------------------------------
Feestartikelen voor Abraham en Sarah 
etc.Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Het is nu tijd om te planten: Bloeiende, 
winterharde violen, 20 stuks € 4,99. 
Coniferen, heesters, vaste planten 
volop in voorraad. Alle soorten fruit-, 
laan en parkbomen. Groencentrum 
van Heesch, Kerkdijk-zuid 7b, 
Sint-Oedenrode
--------------------------------------
Te huur in Sint-Oedenrode
Groot woonhuis in buitengebied
met dubbele garage.
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------
Voor startende ondernemers diverse 
instapklare kantoorruimten te huur op 
Campus Fioretti. Aantrekkelijke voor-
waarden. Bekijk het aanbod op www.
campusfioretti.nl. Stuur een e-mail 
naar info@starterscollectief.nl voor 
meer informatie of voor een vrijblij-
vende bezichtiging.
--------------------------------------

Hulpverlening

Alweer 5 jaar gewoon goede zorg.
Thuiszorg met kleine teams, hulp bij 
zelfstandig thuiswonen. Alertzorg, tel 
0413-841957 www.alertzorg.nl
--------------------------------------
Leven en werken vanuit je eigen 
kracht. Begeleiding, advies bij verschil-
lende hulpvragen. Praktijk voor per-
soonlijke coaching Willy van Berkel. 
www.willyvanberkel.nl, 0610861979
--------------------------------------
Snel de juiste coach, trainer vinden 
voor hulp voor uzelf of uw kind? Op 
www.debundel.net treft u diverse 
praktijken aan.
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Gevonden: Sportshirt, Reebok, van 
Thjeu Habraken. Af te halen: 
Zwembadweg 40.
--------------------------------------
Gevonden: 28 oktober in de Albert 
Heijn, zwarte rugzak merk: Masita,
inhoud: sportkleding. info: 
DeMooiRooiKrant tel: 0413 479322
--------------------------------------

Sint-Oedenrode
a  ericvanerphypotheekadvies.nl

B  0413  28 98 53    -  06 53 40 68 78

Onafhankelijk Hypotheek & Financieel Advies

• Woninghypotheek  • Nieuwbouwhypotheek
• Starters / starterslening • Hypotheek echtscheiding
• Hypotheek verbouwing • Aankoop begeleiding
• Levensverzekering  • Second opinion
• Check bestaande hypotheek

interieur

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

Diversen

9 nov. Vlooienmarkt
Sporthal Achtse Barrier
Ardechelaan Eindhoven
9-16 uur. Bomvol!
€ 2 p.p. 06-20299824
--------------------------------------
Op zoek naar een goed doel? Denk 
eens aan het Hospice 
Sint-Oedenrode. Rekeningnummer 
NL77RABO0143738410
--------------------------------------
Sint kadotip: kinderschorten, caps en 
rugzakjes met eigen naam. Prijzen 
vanaf € 6,50
(Foto) de Vakman – Kerkplein 1 – 5492 
AN Sint-Oedenrode – T: 0413-473147 
– E: info@fotodevakman.eu
--------------------------------------

Geef uw MooiRooitje door via 
redactie@demooirooikrant.nl

of loop binnen op ons kantoor: 
Heuvel17.

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



Woensdag 5 november 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 19

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

06-30988714.

Een interieur voor ieders 
budget voor zowel 
particulieren als bedrijven 

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

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

&

The Old Pipe bestaat tien jaar

Aan de top van de whiskyketen

Binnenkort heeft whiskyshop ‘The 
Old Pipe’ een eigen whiskyvat met 
unieke smaak tot haar beschikking. 
Er zijn weinig zaken die dat kunnen 
zeggen. Een echte eigen GlenDron-
ach, een populaire whiskysoort op 
dit moment. Voor Johan van Box-
meer en Ilse Smits is het een flinke 
kroon op het tienjarig bestaan. De 
hele familie van Boxmeer is ape-
trots.

De whisky is 11 jaar geleden gedis-
tilleerd in Schotland en is toen met-
een op vat gegaan “Je komt er niet 
zomaar voor in aanmerking”, vertelt 
Johan. “Je moet aan allerlei eisen 
voldoen. We zijn ontzettend blij dat 
het ons gelukt is. De eerste flessen 
zijn al gereserveerd.” Om de zui-
verheid en echtheid te waarborgen, 
moeten de flessen in Schotland wor-
den gebotteld en gelabeld alvorens 
‘The Old Pipe’ ze aan haar klanten 
doorverkoopt. Het is één van de vele 
mysterieuze ‘regels’ die de whisky-
wereld een romantisch tintje geven.

Johan had tien jaar geleden niet ge-
dacht wat hem allemaal te wachten 
stond. De whiskyhandel heeft vooral 
de laatste jaren een enorme boost 
gekregen. Toch proefden ze aan de 
Deken van Erpstraat een klein beetje 
wat er ging gebeuren. In het gedeelte 
waar vroeger de slijterij werd uitge-
baat - ‘de pijp’ – startte de familie 
een whisky- en portshop. “Er kwam 
steeds meer vraag naar en we doken 
er met de hele ziel en zaligheid in. Al 

snel merkten we dat de whisky een 
stuk populairder was dan de port. 
(Alhoewel er nog steeds veel vintage 
portjes in het assortiment te vinden 
zijn). Nu verkopen we de whisky 
aan klanten verspreid over heel de 
wereld”, aldus de kenner. De prijzen 
voor whisky zijn de laatste jaren exor-
bitant  gestegen. Daardoor kopen 
niet alleen mensen een fles om te 
proeven. Johan: “Er wordt veel mee 
belegd, maar whisky is veel meer dan 
dat. Whisky is romantiek, poëzie, le-
gendes, mooie verhalen en warmte. 
En wat we zelf het allermooiste vin-
den, het verbind mensen!” Maar 
door schaarste kan een prijs ontzet-
tend stijgen. Zo zijn er amper whis-
kysoorten uit de periode 1938-1945 
te verkrijgen. Iemand die er wel één 
heeft, heeft vloeibaar goud in han-
den. Of whisky uit een vat van een 
gestopte distilleerderij. Die wordt met 
het jaar meer waard. Een interessante 
business, waar Ilse en Johan uren 
over kunnen vertellen. 

“WHISKY IS 
ROMANTIEK, POËZIE, 

LEGENDES, MOOIE 
VERHALEN EN WARMTE. 
EN WAT WE ZELF HET 

ALLERMOOISTE 
VINDEN, HET VERBINDT 

MENSEN!”

Whiskyshops zoals ‘The Old Pipe’ 
zijn op één hand te tellen. Whisky-
liefhebbers komen er meer en meer 
bij. Ze vinden het vaak niet alleen 
lekker. Ze houden van de Schotse 
‘way of life’, van de verhalen, de 
mythes en de poëzie rondom de 
dranksoort. “Soms loop ik uren met 
een klant door de zaak. Ze vinden 
het geweldig als ik dan allerlei ver-
halen vertel en uitleg waarom de 
ene whisky zo smaakt en de ander 
zo. Ik kan er zelf ook van genieten. 
De man luistert en koopt bij mij een 
fles whisky. Daarlangs is Rooi een 
mooie uitvalsbasis voor onze klan-
ten om ook iets mee te pikken van 
onze gastvrije gastronomie.” Die 
extra aandacht en kennis zorgde er 
mede voor dat ‘The Old Pipe’ twee 
jaar geleden werd verkozen tot 
Beste Whiskyshop van Nederland. 
Een titel die je maar één keer kunt 
winnen. 

Dat was een hele eer, maar het be-
zoek van whiskygoeroe Charles 
MacClean aan de winkel in Rooi 
oversteeg alles. Als kers op de taart, 
maakte de Schot ook nog eens foto’s 
in de zaak om te gebruiken in zijn 
boek Whiskypedia die wereldwijd 
wordt verkocht. “Hoger kan niet”, 
weet Johan. Rusten op de lauwe-
ren is er echter niet bij. En dat wil 
de familie van Boxmeer ook niet. 
Ze streven naar exclusiviteit en om 
te blijven behoren tot de top van de 
whiskywinkels in Nederland.

Al 80 inschrijvingen voor 
De Rooise Kwis
Waar vorig jaar rond deze tijd er 34 
teams ingeschreven hadden staat 
nu de teller al op 80 ingeschreven 
teams. Uiteindelijk speelden vorig 
jaar 89 teams mee. De organisatie 
van De Rooise Kwis mikt nu op 
100 teams, “dat zou een ongeloof-
lijk mooi aantal zijn”, aldus me-
deorganisator Robert Barclay.

2 nieuwe categorieën bekend
“Un end keuren” en “Mooi Rooi” 
zijn de categorieën die al bekend 
gemaakt waren. De volgende twee 
categorieën die in de quiz opgeno-
men zijn, zijn “Hedde ‘t geheurd?” 
en “Tét zat”. Hiermee zijn vier van 
de twaalf categorieën bekend. 

Goede doelen
Er hebben zich al veel teams inge-
schreven met het goede – Rooise – 
doel waarvoor ze gaan strijden. Op 
dit moment zijn er ook nog teams 
die dat goede doel in beraad heb-
ben of die het moeilijk vinden een 
goed doel te benoemen. 
Als u moeite hebt met het vinden 
van een goed doel met voldoende 
Roois karakter kijk dan eens op 
www.derooiekwis.nl wat de andere 
teams gekozen hebben, dit inspi-
reert wellicht een beetje! U hoeft 
natuurlijk niet perse een “eigen” 
of nieuw goed doel te bedenken. 
U mag ook een goed doel uit deze 
lijst zo overnemen omdat u zich 
daar het meest toe aangetrokken 
of mee verwant voelt. Mocht er 
geen goed doel gekozen worden 
dan speelt het team automatisch 
mee voor “Stichting Hospice Sint-
Oedenrode”. Dit goed doel is door 

de organisatie van De Rooise Kwis 
in samenspraak met De Lions Club 
geselecteerd.

Inschrijven
Inschrijven voor De Rooise Kwis 
kan via www.derooisekwis.nl. In-
schrijfgeld bedraagt €15,- per 
team. Er is geen limiet aan het aan-
tal teams maar wanneer je voor 22 
december inschrijft ben je in ieder 
geval verzekerd van deelname. Stel 
jouw team van vrienden, familie, 
kennissen, collega’s enz. samen 
en schrijf je in. Een team mag uit 
een onbeperkt aantal personen be-
staan, maar geadviseerd wordt om 
met minimaal 8 personen te zijn om 
niet in tijdnood te komen.

Via de Mooi Rooi Krant, 
www.derooisekwis.nl en de twitter 
en facebook-pagina’s van De Rooi-
se Kwis blijf je op de hoogte gehou-
den van al het nieuws omtrent de 
Rooise Kwis.
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Es d’n elfde van d’n elfde velt, worre alle gekke geteld.
Op 11-11 wordt het carnavals seizoen geopend.
Uit: Bij wijze van spreuke 
van fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

´t Roois Theater is op zoek naar acteurs

De acteurs
die we op de voetbal-

velden hebben gescout
blijken toch vrij

beperkt

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Maarten van Bakel

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Henriette Wolters
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

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

10 verschillen 12-11 De dag van de kater

OPLOSSiNG 
VORiGE WEEK:

Bloemke

ik zag nog een bloem 
daar aan de waterkant
wil je mij, was haar vraag

ik niet te flauw
nam haar in de hand
en fluisterde de woorden
je bent mooi, 

ik doe je in een vaasje
ze was echter snel verlept
ik had haar nek gebroken;
en dan ben je het haasje

het was van korte duur
deze intieme vreugd
ik verloor de zomer, zo puur
had me nog zo intens
op de nieuwe liefde verheugd

julius

Puzzelpagina

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant



Woensdag 5 november 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 21

Wij zijn op zoek naar een

FULLTIME ALLROUND DIERVERZORGER

voor ons vermeerderingsbedrijf in BOERDONK

Van kandidaten voor deze functie verwachten wij:
- Ervaring bij een vermeerderingsbedrijf
- Uitvoering van alle voorkomende werkzaamheden
- Zelfstandig werken
- Teamplayer
- Bereidheid tot het draaien van weekenddiensten
- MBO werk- en denkniveau

Wij bieden u:
- Salaris conform de CAO Dierhouderij
- Grote mate van zelfstandigheid

Heeft u interesse en voldoet u aan bovenstaande criteria? 
Twijfel dan niet en mail uw schriftelijke sollicitatie en CV 
voor 12 november 2014 naar 
vandoornvarkensbedrijf@ziggo.nl.

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact 
opnemen met Rob van Doorn, 06-25265424

LEUKE 
BIJVERDIENSTE
Wegens uitbreiding van 
onze postactiviteiten, 
zoeken we iemand die 
wekelijks enkele uren,

in de ochtend 
beschikbaar is.
Woonachtig in 

Sint-Oedenrode of 
directe omgeving.

Heeft U interesse en 
wilt U meer informatie,
Graag een mail naar: 
ronald@vanstraatenpost.nl 

Bellen kan ook: 
0346 213810 

PERSONEEL

Om 20.08 uur de haard aan

Het getal acht staat in China 
voor geluk en voorspoed. Daarom 
koos de Chinese eigenaar van het 
nieuwe sushi- en grill restaurant 
Lounge 8 in Nijnsel er voor om op 
dinsdagavond precies om 20.08 uur 
de opening te verrichten. 

Het was hectisch in het 
voormalige Leeuwke. 
Honderden genodig-
den deden zich voor 
de opening al te goed 
aan al het lekkers wat 
de serveersters kwa-

men brengen. Ze liepen af 
en aan, evenals de obers. Toen het 
20.05 uur was keek bedrijfsleider Roy 
van den Braak op zijn horloge. ‘Op-
schieten’ dacht hij en snelde naar de 
champagne. Achter in de hoek stond 
niemand minder dan DJ Mental Theo 
sfeer verhogende plaatjes te draaien. 
Daar moest de opening plaatsvinden. 

Snel werden de bubbels uitgedeeld, 
de eigenaar stond er even bij, maar 
ging er als een haas vandoor. Met 
een afstandsbediening in de hand. 
Op een plek waar hij het signaal wel 
kon versturen, drukte hij op de knop 
en de haard sprong aan. Iets over 
20.08 uur, maar het startsein was er. 
Lounge 8 was officieel geopend. 

De dagen erna zat het restaurant 
helemaal volgeboekt. Honderden 
mensen moesten teleur worden ge-
steld. De komende weken krijgen 
zij nog ruimschoots de kans om een 
kijkje te gaan nemen.

Voedselbank 
heeft uw stem 
nodig
Bent u lid van de Rabobank Hart 
van de Meierij? En draagt u de 
voedselbank een warm hart toe? 
Stem dan vanaf 7 november op de 
Voedselbank als project. 

De 160 cliënten, mensen die onder de 
armoedegrens leven met een besteed-
baar inkomen van minder dan €180 
per maand, zullen u dankbaar zijn.  
Om aan de eisen van voedselveiligheid 
te voldoen moeten ze zwaar investe-
ren in koel en vriesinstallaties. Dat kost 
veel geld, tenminste €15.000,- De 
Voedselbank zou het prachtig vinden 
als de door u gesteunde Rabo sponso-
ring zo’n bedrag zou opleveren. 

Is op zoek naar een fulltime

Receptioniste / Administratief
medewerker (m/v)

Autoschade Lambert B.V. is een modern autoschadebedrijf dat kwaliteit,
snelheid en comfort hoog in het vaandel heeft staan.

Functie omschrijving:
Wij zijn op zoek naar een receptioniste / administratief medewerker voor Wij zijn op zoek naar een receptioniste / administratief medewerker voor 

op onze receptie in de vestiging Eindhoven en in Sint-Oedenrode. Als
receptioniste ben je het eerste aanspreekpunt voor de klant op ons

kantoor en aan de telefoon. Daarnaast zullen een tal van administratieve 
automotive werkzaamheden tot de taken behoren. 

Functie eisen:
Heeft u een mbo werk- en denkniveau verkregen door een relevante

opleiding en ervaring in een vergelijkbare functie. Wij verwachten van uopleiding en ervaring in een vergelijkbare functie. Wij verwachten van u
een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal (woord en geschrift), 

een positieve uitstraling, een correcte en representatief voorkomen.
Daarnaast is het bezit van een rijbewijs een pre. Het nemen van een

initiatief wordt zeker als positief ervaren. Het is zeker van belang dat men
in teamverband goed kan en zal presteren.

Solliciteren:
Is dit de vacature die bij u past? Stuur dan een sollicitatiebrief met cv naar Is dit de vacature die bij u past? Stuur dan een sollicitatiebrief met cv naar 

Autoschade Lambert B.V., T.a.v. de Directie, Grobbendonkstraat 5, 5628 RE, 
Eindhoven. Of stuur een mail naar info@autoschadelambert.nl

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Imke Verhoeven of
Steffie van der Velden via telefoonnummer 040-24801533.

Collecte voor kinderen met handicap

NSGK collecteert in 
Sint-Oedenrode
Duizenden vrijwilligers gaan binnenkort weer op pad 
om geld in te zamelen voor kinderen en jongeren met 
een handicap. Ook in Sint Oedenrode komen zij aan de 
deur tijdens de landelijke collecteweek van NSGK (Ne-
derlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) van 10 
t/m 15 november.

Gewoon kind zijn
In onze samenleving zijn veel drempels waardoor kin-
deren en jongeren met een handicap niet gewoon kun-
nen meedoen. Veel kinderen met een handicap gaan bij-
voorbeeld naar aparte scholen. Of ze gaan helemaal niet 
naar school. De speeltuin in de buurt is voor hen vaak 
niet toegankelijk, evenmin als de sportclub, de theater-
cursus of de arbeidsmarkt. Daardoor staan zij vaak aan 
de zijlijn. NSGK helpt om deze drempels uit de weg te 
ruimen. Zodat zij gewoon kunnen spelen, leren, wonen 
en werken, sámen met niet-gehandicapte leeftijdgeno-
ten.

Vrijwilligers
NSGK kan dit werk doen dankzij de hulp van vele do-
nateurs en vrijwilligers, die zich daarvoor belangeloos 
inzetten. Zoals vrijwilliger Louis van Veen zegt: ‘Het idee 
dat ik gehandicapte kinderen kan helpen aan een beetje 
extra geluk in een toch vaak lastig leven geeft me veel 
voldoening.’

Ook in uw regio
Met de opbrengst van de collecte steunt NSGK projec-
ten voor kinderen en jongeren met een handicap in heel 
Nederland. Wilt u weten wat NSGK in uw regio doet? 
Op de website www.nsgk.nl ziet u alle recente projec-
ten op een landkaart. Wanneer u inzoomt op uw woon-
plaats, ziet u welke NSGK-projecten daar mede mogelijk 
worden gemaakt dankzij uw steun.

Collectant gemist?
Heeft u geen collectant aan de deur gehad maar wilt u 
toch een bijdrage overmaken? Dat kan door de letters 
NSGK te sms’en naar nummer 4333 (eenmalige gift van 
2,50 euro), of met een online donatie via www.nsgk.nl. 
NSGK is in het bezit van het CBF-keurmerk. Dit garan-
deert dat ze op een verantwoorde manier omgaat met 
de giften die zij ontvangt.

Kijk voor foto´s 
van evenementen 

op www.mooirooi.nl
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nog   dagen

tot carnaval  
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Tip 11 is bij mij op de deurmat ge-
vallen en beste Papbuiken het is 
niet zomaar een tipje. Het lijkt erop 
dat de nieuwe hoogheid al begint 
met advies te strooien voordat hij 
geïnstalleerd is.

 Ik begin zo langzamerhand wel het 
gevoel te krijgen dat de Prinskeuze-
commissie ons bewust een bepaal-
de richting in wil sturen. Zou het de 
Prinskeuzecommissie te heet onder 
de voeten worden en zitten de Ja-
gers van Papgat ze op de hielen. 
Misschien hebben de Lion Hunters, 
een anoniem Jachtgezelschap van 
afgelopen jaren, dit jaar wel op het 
juiste moment toegeslagen. Of zijn 
het de leden uit de Raad van Elf die 
zich dit jaar geformeerd hebben tot 
een echt jachtgezelschap. Wie zal 
het zeggen. 

Laat ons eerst eens even serieus kij-
ken naar tip 11: 

Tip 11:
Advies van de Neije vur de 
jeugd: 
Carnaval is kei moi. Goa gerust oe 
gang, mar comazuipen heurt doar 
echt ni bij’. Het kan natuurlijk alle 
kanten op, maar het ligt voor de 
hand dat er hier sprake is van een 
aanwijzing richting een persoon die 
zich betrokken voelt bij de maat-
schappij. Maar het kan natuurlijk 
ook een aanwijzing zijn richting 
een kroegeigenaar, jeugd- en jon-
gerenwerker, medewerker van een 
adviesbureau, een vrijwilliger van 
de jeugdtent, een bestuurslid van 
jeugdcarnaval. Misschien werkt de 
nieuwe prins of zijn partner wel als 
eerste hulp verpleegkundige of is hij 
een ouder waarvan de kinderen de 
leeftijd van de jeugdtent zijn ont-
groeid en dit jaar voor het eerst de 
Rooise horeca gaan opzoeken. Het 
baart mij overigens wel wat zorgen 
dat deze laatste tip alleen maar be-
trekking heeft op de nieuwe Prins 
en niet op zijn Heer Adjudant. On-
danks dat ik een groot liefhebber 
ben van het heerlijk gerstenat wat 
van Lieshout uit naar ons mooie 
Papgat wordt gebracht, ben ik het 
met deze laatste tip roerend eens. 
Maar dat telt natuurlijk voor ons 

allemaal en er kan er maar een de 
Prins van Papgat worden. Wat zal 
de dieperliggende gedachten zijn 
achter deze en alle andere tips?
Voor een uitgebreide terugblik met 
een vernieuwde zienswijze verwijs 
ik je graag naar papgat.com en 
mooirooi.nl
Mocht je alle tips nog eens terug 
willen lezen kijk dan op papgat.
com en lever daarna je oplossing in 
bij de voorzitter van de Prinskeu-
zecommissie: Henry van der Zan-
den, Willem-Alexanderstraat 38, 
Sint-Oedenrode maar mai-
len mag je hem natuurlijk ook: 
henryenkitty@gmail.com En ben jij 
de eerste die het koppel goed heeft 
geraden, dan word je persoonlijk 
door de nieuwe Prins en Heer Ad-
judant gefeliciteerd en krijgt je een 
overheerlijke fles Papgatwijn en na-
tuurlijk de eeuwige roem.

Ik nodig jullie graag uit om op  za-
terdagavond 8 november, samen 
met alle carnavalsvierders naar de 
residentie van Papgat te komen om 
getuigen te zijn van de altijd specta-
culaire onthulling en installatie van 
de nieuwe Prins van  Papgat en zijn 
Heer Adjudant. Natuurlijk gaan we 
op deze avond eerst nog afscheid 
nemen van Prins Erwin Pap d’n ur-
ste en Heer Adjudant Paul.

Tip van de Prins: tip 11 cOLuMN

De laatste column van Prins Erwin
Beste Papbuiken en Papbuikinnen. 
Nog een paar dagen en dan zal de 
neije Prins van Papgat bekend wor-
den gemaakt. Diverse namen hebben 
we de laatste tijd gehoord, maar wie 
het werkelijk gaat worden is voor ve-
len nog een raadsel. Voordat de Neije 
bekend wordt gemaakt, zullen wij af-
scheid gaan nemen, van iets wat we 
nooit hadden willen missen.

Vorig jaar in mei zeiden we JA tegen 
iets, waarvan we werkelijk niet wisten, 
wat we mee ging maken. Zoals we het 
dit jaar beleefd hebben, is gewoon ge-
weldig. De voorbereidingen alleen al. 
Jij wordt de neije en niemand heeft 
daar enig idee van, terwijl je achter 
de schermen al heel veel regelde. Na 
de onthulling ging er een hele nieuwe 
wereld open; naar vele gelegenheden 
waar je anders niet komt en je wordt 
overal herkend enz enz. Vele hoogte-
punten hebben we meegemaakt, ei-
genlijk gewoon teveel om op te noe-
men. Je eigen receptie, waarbij mensen 
van alles uit de kast halen speciaal voor 
jou, diverse recepties, Diner Wollerich, 
Titelveiling, diverse bezoeken, uitstapje 
naar Tours,  kapellenavond en natuur-
lijk de carnaval.
Eigenlijk zijn we gewoon nog steeds 

aan het nagenieten en hebben we het 
allemaal nog niet achter ons gelaten. 
Afgelopen zaterdag nog een gewel-
dige feestavond met iedereen van de 
Stichting gehad, waarbij we al een 
beetje van iedereen afscheid hebben 
genomen. Vanaf a.s. zaterdag zit onze 
tijd er echt op en zal de Neije Prins 
van Papgat het gebeuren op zijn eigen 
manier beleven en weet ik zeker dat 
ook hij er op eenzelfde manier van zal 
genieten. Samen met zijn adjudant en 
natuurlijk de dames.
Ik wil iedereen bedanken, die op wat 
voor manier dan ook, zijn steentje 
heeft bijgedragen aan een geweldig 
carnavalsseizoen en hopelijk kunnen 
we in Papgat nog lang op zo’n manier 
carnaval vieren. Ik wil natuurlijk Mar-
leen, mijn Adjudant Paul en Chantal 
ontzettend bedanken, want met z’n 
vieren hebben we er iets ontzettend 
moois van gemaakt, waar we nog lang 
trots op zullen zijn.
Blijf de neije prins van Papgat ook vol-
gen op facebook en twitter, want ook 
dat zal de neije voortzetten. PAPGAT 
BEDANKT!!

Prins Erwin Pap d’n Urste
www.facebook.com/prins.vanpapgat
twitter.com/PrinsvanPapgat

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw officiële OPEL-AGENT

DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 
STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

www.autocorsten.nl    Mariastraat 64, Mariahout    0499 422 176

GOED BETAALBAAR ONDERHOUD.
VOOR ALLE MERKEN

Jeugd 11-11 bal in bovenzaal De Beurs i.s.m. The Joy uit Nijnsel 

Bekendmaking Jeugdprins en gevolg 
tijdens 11-11 bal 

Bij deze nodigt Stichting 
Jeugdcarnaval en Stich-
ting Papgat u uit om 
de onthulling van onze 
Jeugdprins en zijn gevolg 
bij te wonen. Deze zal 
plaatsvinden op zaterdag 
8 november bij De Beurs. 

De zaal gaat open om 18.30 uur en de ont-
hulling van de nieuwe Jeugdprins, Adjudant, 
Nar en Raad van Elf zal omstreeks 19.30 zijn.

De onthulling zal door een spectaculaire 
show worden opgevoerd waarnaar we zul-
len weten wie de nieuwe Jeugdprins voor het 
carnavalsseizoen van 2015 zal zijn. Ook zal 
dan de Adjudant , Nar en Raad van Elf wor-
den onthuld en zal duidelijk zijn wie de jeugd 
vertegenwoordigt tijdens het carnavalsfeest 
van 2015.

Na de onthulling en Installatie  zal er rond 
20.00 uur in de boven zaal van De Beurs een 
groots jeugd 11-11 bal losbarsten, georga-
niseerd in samenwerking met de The Joy uit 
Nijnsel. DJ Lucas zal de muziek verzorgen 
deze avond, DJ Lucas is de vaste DJ van The 
Joy en welbekend bij het jeugdige publiek. 
Omstreeks 21.30 uur zal het jeugd 11-11 bal 
worden afgesloten.

Bij deze nodigt Stichting Jeugdcarnaval en 
The Joy alle jeugdige inwoners van Sint-
Oedenrode, Boskant, Olland en Nijnsel uit om 
samen met de nieuwe Jeugdprins, Adjudant, 
Nar en Raad van Elf het carnavalsseizoen van 
2015 te openen.  Stichting Jeugdcarnaval 
hoopt u te ontmoeten bij de onthulling van 
de Jeugdprins, Adjudant, Raad van Elf en Nar 
op 8 november in Zalencentrum De Beurs. 
Iedereen is van harte welkom.

Stichting Jeugdcarnaval
Sint-Oedenrode

Bakkerij Bekkers
Winkeliers Hertog Hendrikstraat

Switch Fashion & Lifestyle
Huiskens Optiek & Horen

Huwa International BV
Kapteyns Partyverhuur

Kapsalon Unique                      
De Koning Makelaardij BV

Printservice Sint-Oedenrode
Sanders groente en fruit

Kapsalon Bella Plaza
Termeer modeschoenen (dames/heren/

kinderschoenen)
Traiteur-Slagerij Verheijen

PVB Schilderwerken
Leenderts Glashandel

Betonfabriek A. van de Meulengraaf & Zn. B.V.
Carnavalswinkel Brabant

Esso Bongers
Bon Floor

Tuincentrum Brekelmans
Boomkwekerij Gebr. Van den Berk B.V.

Emvo Techniek
LinkCare BV

Autoschade Lambert
Keadin

Jan Habraken Glas & Aluminiumwerken B.V.
De Beurs

Wire Furniture B.V.
Keurslagerij G. Kluijtmans

Boek- en Kantoorboekhandel Paperas
Cafetaria “De Mèrt”

Em té
Bart Klerkx Hoveniers

Mariendael Cultureel Educatief Centrum
Schoonheidssalon Istiméwa

Cafetaria De Ko� er
Bike Center Sint-Oedenrode

De Rooyse Autobedrijven
Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel

Vereniging voor 
Verstandelijke Gehandicapten

Kringloop D’n Einder Sint-Oedenrode
Drankenhandel van Boxmeer

v Gastel events
Van Kaathoven Groep

B&D-Sfeerbeheer
Aannemersbedrijf van Zon

Jumbo
Bakker Bart

Marvu
Gezamenlijke Ondernemers Markt

Elzen Cleaning Products
Frietfeest

Trined

VRIJDAG 28 FEBRUARI:         Dit jaar weer een loterij, win een Tablet PC!!

 20.30 uur tot 00.30 uur Jeugd voortgezet onderwijs t/m 15 jaar    Entree € 5,- (incl. 1 gratis lot voor loterij)

    

LET OP:  Groep 20.30- 0.30 uur alleen toegang met geldige schoolpas of ID + verplichte garderobe € 0,50

ZATERDAG 1 MAART:

 14.30 uur tot 17.00 uur   Alle kinderen t/m groep 4     Entree € 2,- 
 Kindershow clown Boebsie en Babsie
 Boebsie is een erg lieve clown die heel goed kan goochelen. Dat gaat meestal erg goed, maar Babsie wil graag helpen en doet nooit wat    
 Boebsie zegt.  Een show met goochelen, spelletjes, dansen en ballonnen!
 18.00 uur tot 20.15 uur    Jeugd groep 5 t/m 8      Entree € 3,-
 20.30 uur tot 00.30 uur    Jeugd voortgezet onderwijs t/m 15 jaar    Entree € 5,- (incl. 1 gratis lot voor loterij)

LET OP: Groep 20.30- 0.30 uur alleen toegang met geldige schoolpas of ID + verplichte garderobe € 0,50

ZONDAG 2 MAART: 

 Tijdens en na de optocht carnavalsbal tot 17.00  uur     Entree gratis
 18.00 uur tot 20.15 uur    Jeugd groep 5 t/m 8      Entree € 3,-
 20.30 uur tot 00.30 uur    Jeugd voortgezet onderwijs t/m 15 jaar   Entree € 5,- (incl. 1 gratis lot voor loterij)
LET OP: Groep 20.30- 0.30 uur alleen toegang met geldige schoolpas of ID + verplichte garderobe € 0,50

MAANDAG 3 MAART:

 10.30 uur tot 12.00 uur Alle kinderen t/m groep 4     Entree € 2,-
 Tijdens en na de kinderoptocht carnavalsbal tot 17.00 uur    Entree gratis
 18.00 uur tot 20.15 uur    Jeugd groep 5 t/m 8      Entree € 3,-
 20.30 uur tot 00.30 uur   Jeugd voortgezet onderwijs t/m 15 jaar   Entree € 5,- (incl. 1 gratis lot voor loterij)
LET OP: Groep 20.30- 0.30 uur alleen toegang met geldige schoolpas of ID + verplichte garderobe € 0,50

DINSDAG 4 MAART:
   
 10.30 uur tot 12.30 uur Alle kinderen t/m groep 4     Entree € 2,-
 Ballonnenclown en popcorn/suikerspin attractie
 13.30 uur tot 16.30/17.00 uur Carnavalsbal kinderen/volwassenen met een beperking Entree gratis
 Zowel Prins Erwin als Jeugdprins Willem zullen met hun gevolg aanwezig zijn.
 Verder optredens van o.a. De Fonskus, Dansschool Sunrise en zanger Danny Smoorenburg
 18.00 uur tot 20.15 uur   Jeugd groep 5 t/m 8      Entree € 3,-
 20.30 uur tot 23.45  uur    Jeugd voortgezet onderwijs t/m 15 jaar     Entree € 5,- (incl. 1 gratis lot voor loterij)
 Na a� oop aansluitend Willemke pap (Dit jaar door Stichting Jeugdcarnaval gemaakt) verbranden op de markt.

LET OP: Groep 20.30- 0.30 uur alleen toegang met geldige schoolpas of ID + verplichte garderobe € 0,50
     

VOOR ACTUELE INFORMATIE EN HET PROGRAMMA TIJDENS DE CARNAVALSDAGEN; HOUDT DE WEEKKRANTEN IN DE GATEN!
VRAGEN??  WWW.JEUGD-CARNAVAL.NL  OF  INFO@JEUGD-CARNAVAL.NL

MET DANK AAN:

Spetterende show:   SLAM FM ON TOUR!!!

   

 Ballonnenclown en popcorn/suikerspin attractie

Kom gerusteens langs!

Na vele uurt jes heel hard 
werken, kunnen we ongelofeli jk 
trots zi jn op het resultaat!

Om dit te vieren staat er 
voor iedere klant iets 
lekkers voor bi j de 

koffi e klaar.

Openingsti jden:
Dinsdag  8.30u – 18.00u
Woensdag  8.30u – 21.00u – NIEUW KOOPAVOND!!!
Donderdag 8.30u – 18.00u
Vri jdag 8.30u – 18.00u
Zaterdag 8.00u – 15.00u

Kerkplein 3 5492 AN Sint-Oedenrode Tel. 0413 471305
www.kapsalonbellaplaza.nl
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3 VOOR

999Bavaria
3 kratten à 12 flesjes x 30 cl
14,37

125 Euro voor ‘twee glazen water’

Dat is wat veel zou je denken, maar in 
dit geval gaat het niet om twee gla-
zen water. Het gaat om een schilderij. 
Veilingmeester Cees van Rossum ver-
kocht het afgelopen donderdagavond 
tijdens de veiling van het Stichting 
KAP benefietdiner. De gasten kwa-

men niet om gaapstokken te kopen. 
Integendeel, er werd driftig geboden. 
Het idee dat de schenkingen worden 
besteed aan kleinschalige Afrikaanse 
projecten kon hen bekoren.

Gerard Mulders is voorzitter van Stich-

ting KAP. Hij trapte de avond in za-
lencentrum de Beurs af met een korte 
presentatie. Wat doet de Stichting al-
lemaal en waar gaat het geld dit keer 
naar toe? Stichting KAP heeft namelijk 
al meerdere projecten op haar conto. 
Schoon water is altijd de reden waar 
het om draait. Schoon drinkwater 
voor mensen die het niet hebben. De 
opbrengst van dit benefietdiner gaat 
naar een project in Ethiopië. 
Voor maar liefst 4000 euro werd er 

aan diensten en goederen verkocht. 
Zo’n twintig kavels kwamen voorbij. 
Een midweek in een chalet ging er 
voor een mooie prijs uit, evenals een 
Noord-Franse kast, vier uur juridisch 
advies, een rondleiding van tien per-
sonen bij Brouwerij Bavaria en zelfs 
het kopstuk – een schilderij van Henri 
Hess - werd voor maar liefst 1000 
euro geveild. Alleen de zelf in te vul-
len dienst van de burgemeester bleef 

op de plank liggen. 
De Stichting kreeg tijdens de avond 
volop medewerking van vrijwilligers. 
De Beurs stelde de zaal en de keuken 
belangeloos beschikbaar en ook Ralf 
Dirven van De Beleving kwam gratis 
zijn kookkunsten vertonen. Het ver-
sterkte de basisgedachte van het sa-
menzijn; samen iets doen om geld in 
te zamelen voor schoon drinkwater. 
Voor hen die het nodig hebben.

Frank Westerman vertelt- 
een meeslepende start van 
25ste lezingenseizoen in Rooi

Schrijver en journalist 
Frank Westerman  hoor-
de  op vrijdagavond 26 
augustus 1986  op de 
radio dat zich rond het 
Nyosmeer in Kameroen 
een geheimzinnige na-
tuurramp had voltrok-
ken. Bijna tweeduizend 
mensen en vele dieren 
vonden de dood, zon-
der aanwijsbare reden. 
Luchtfoto’s van een 
kudde dode zebu’s  bij 
het kratermeer gingen 
de wereld over.  Het ver-
haal bleef in zijn hoofd 
rondspoken, hij  kreeg  in 
1991  van de VPRO  de 
opdracht voor een radio-
documentaire.

Door: Mieke van den Hoek

In Kameroen sprak hij wie hij maar kon vinden rond de 
plek des onheils, hij las theorieën en ooggetuigenversla-
gen. Na de documentaire hield hij contact. Een vriend in 
Kameroen mailde op de dag 25 jaar na ramp,  dat in het 
land zelf geen woord ter herdenking van het drama in de 
media was verschenen, dat de regering van Kameroen de 
zaak negeerde en dat het leger het Nyosmeer hermetisch 
afsloot. Verontwaardigd besloot Westerman  dat de “Stik-
vallei” zijn volgende boek zou worden.

Op 31 oktober in de Knoptoren in Sint Oedenrode luis-
terde een volle zaal ademloos naar de Ontstaansgeschie-
denis van “Stikvallei”. Frank Westerman vertelde boeiend 
hoe hij – evenals voor zijn eerdere boeken ‘El Negro’ en 
‘Ararat’ -  een invalshoek koos die een werk uittilt bo-
ven de toedracht en de feiten. Voor “Stikvallei” betekent 
dit: wat wordt over het drama na al die tijd verteld?  Hoe 
ontstaan die onderling zo verschillende mythes die over 
de ramp de ronde doen? Hoe ontstaan verhalen? Wes-
terman onderscheidt hier drie typen mensen die mythes 
leven inblazen:
mythendoders: geologen, vulkanologen proberen, tever-
geefs, tot een onweerlegbare verklaring van de ramp te 
komen. Persoonlijke vetes van eerzuchtige wetenschap-
pers maken de discussie over de ware toedracht troebeler. 
Mythenbrengers:  lokale paters, zendelingen en imams 
proberen de verhalen over de ramp aan te passen aan ver-
halen uit bijbel of koran. Waarom vond deze ramp plaats 
op een marktdag? Waarom in het regenseizoen? Mythen-
makers: Overlevenden en plaatselijke bevolking vragen 
zich af: zijn onze voorouders, die op de bodem van het 
meer voortleven,  boos geworden omdat we vergeten zijn 
offerandes te brengen? Waarvoor deze straf? Hoe het on-
verklaarbare te verklaren?   

Het Roois Kultuur Kontakt en boekhandel  ‘t Paperas or-
ganiseerden deze mooie avond. Complimenten voor de 
organisatie en voor het publiek dat met zinnige vragen 
na de pauze de auteur nog veel interessants wist  te ont-
lokken.  Frank Westerman bleek een gedreven verteller.  
“Stikvallei” is genomineerd voor de AKO-literatuurprijs, 
de enthousiaste bezoekers hopen dat dit werk op 13 no-
vember de prijs krijgt! 
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

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

Bekendmaking mer-aanmeldingsnotitie Mosbulten 7
Burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode maken als bevoegd gezag, 
gelet op artikel 7.17, lid 4.a, van de Wet 
milieubeheer, het volgende bekend.

Op 16 september 2014 heeft Van 
Gastel-Holl B.V. medegedeeld dat hij 
voornemens is om de veebezetting van 
de pluimveestallen 4, 5 en 6 te wijzigen 
aan de Mosbulten 7 te Sint-Oedenrode. 
Deze activiteit is onderworpen aan een 
milieueffectrapportage beoordeling 
ingevolge het Besluit milieueffectrap-
portage 1994 jo. artikel 7.2, lid 4 van de 
Wet milieubeheer.

Burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode hebben besloten dat door 
Van Gastel-Holl B.V. géén milieueffect-
rapport behoeft te worden opgesteld, 
alvorens een definitieve beslissing 
wordt genomen op een aanvraag om 
een vergunning ingevolge de Wet alge-
mene bepaling omgevingsrecht (Wabo) 

voor de voorgenomen activiteit.
Naar de mening van burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode leidt 
de voorgenomen activiteit, gezien de 
omstandigheden waaronder zij worden 
ondernomen, niet tot belangrijke nade-
lige gevolgen voor het milieu.

Het besluit en de overige stukken liggen 
vanaf 6 november 2014 gedurende zes 
weken ter inzage op het Publieksplein 
van de gemeente Sint-Oedenrode.  Het 
besluit ligt ter inzage op werkdagen 
van 9.00 tot 12.30 uur en op maandag 
van 16.00 tot 20.00 uur.

Het besluit dient te worden aange-
merkt als een voorbereidingsbesluit als 
bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene 
wet bestuursrecht en is niet vatbaar 
voor bezwaar en beroep van derden. 
Dit kan in het kader van de vergunning-
verlening op grond van de Wabo aan de 
orde worden gesteld.

Nieuwe regels voor bouwen!
Vergunningvrij bouwen
Per 1 november 2014 treden de nieuwe 
regels voor vergunningvrij bouwen in 
werking. In dit artikel worden een aan-
tal belangrijke wijzigingen in het Besluit 
omgevingsrecht (Bor) toegelicht die van 
belang zijn voor het bepalen van de mo-
gelijkheden van vergunningvrij bouwen.
Met de nieuwe regels wordt het vergun-
ningvrij bouwen van bijbehorende bouw-
werken verder verruimd. 
Zo kan een aan- of uitbouw aan de achter-
kant van de woning tot vier meter lang ver-
gunningvrij worden gebouwd. De hoogte 
van deze aan- of uitbouw mag maximaal 
5 meter bedragen én niet hoger zijn dan 
0,3 m boven de eerste verdiepingsvloer. 
Voorheen was een aan- of uitbouw tot een 
diepte van 2,5 meter mogelijk.
Afhankelijk van de grootte van het per-
ceel, mogen meer vierkante meters bijge-
bouwen vergunningvrij gebouwd worden. 
De totale oppervlakte van alle bijbeho-
rende bouwwerken mag minimaal 50 m2 
bedragen en dit kan oplopen tot maximaal 
150 m2.
Ook is een puntdak op een bijgebouw on-
der voorwaarden vergunningvrij.

Mantelzorg
De gevolgen van de vergrijzing, de her-
zieningen in de zorg en de bezuinigingen 
maken het flexibeler omgaan met mantel-
zorgwoningen gewenst. Een mantelzorg-
woning is een zelfstandige woning waarin 
alle voorzieningen aanwezig zijn. Deze 
woning is bestemd voor degene die man-
telzorg ontvangt of degene die de mantel-
zorg verleent. Bij de mantelzorgontvanger 
mag maximaal 1 persoon inwonen.
Een bijgebouw of een deel van de woning 
mag vergunningvrij gebruikt worden voor 
huisvesting in verband met mantelzorg. 
Het bijgebouw moet daarbij wel passen 
binnen de toegestane m2 in het bebou-
wingsgebied. Buiten de bebouwde kom 
is behalve de toegestane bebouwing in 
het bebouwingsgebied een verplaatsbaar 
bijbehorend bouwwerk toegestaan van 
maximaal 100 m2, mits dit gebruikt wordt 
voor huisvesting in verband met mantel-
zorg. 
Er moet sprake zijn van een aantoonbare 
noodzaak tot mantelzorg.

Andere wijzigingen 
Voor de omgevingsvergunning gaat vaker 
de korte (reguliere) procedure van acht 
weken gelden, in plaats van zes maanden, 
om af te wijken van het bestemmingsplan. 
Deze procedure gaat onder meer gelden 

voor het tijdelijk gebruik van gronden en 
bouwwerken. Ook is de duur van deze tij-
delijke vergunning verruimd. De vergun-
ning kan worden verleend voor de duur 
van maximaal 10 jaar, terwijl dat eerst 5 
jaar was. 
Een belangrijke wijziging is bovendien 
dat het niet langer nodig is aannemelijk 
te maken dat de activiteit, waarvoor de tij-
delijke afwijking wordt gevraagd, voorziet 
in een tijdelijke behoefte. De vergunning 
kan ook worden verleend voor een activi-
teit die voorziet in een permanente be-
hoefte maar die tijdelijk op een bepaalde 
locatie wordt toegestaan. De enige eis is 
nog dat het feitelijk mogelijk en aanne-
melijk moet zijn dat de activiteit zonder 
onomkeerbare gevolgen kan worden be-
eindigd.

Kruimelgevallen
Aan relatief kleine afwijkingen van een 
bestemmingsplan kan door Burgemees-
ter en Wethouders medewerking worden 
verleend. Ook in deze planologische krui-
melgevallen heeft een aanpassing plaats 
gevonden. De belangrijkste wijziging voor 
de kruimelgevallen ziet op een verruiming 
om aan bestaande gebouwen – al dan niet 
tijdelijk–  een andere functie in afwijking 
van het bestemmingsplan te geven. Hier-
mee biedt de regeling meer ruimte om bij-
voorbeeld noodwinkels of noodscholen te 
realiseren, maar met deze maatregel kan 
bijvoorbeeld ook leegstand van kantoren 
worden voorkomen door deze ruimtes te 
transformeren naar studenten- of senio-
renwoningen, of een leegstaand school-
gebouw in te zetten voor andere maat-
schappelijk gewenste functies.

Vergunningvrij bouwen wordt verruimd, 
maar daarbij dient wel aan een aantal cri-
teria te worden voldaan. Gebruik de ver-
gunningcheck op www.omgevingsloket.nl 
om te controleren of u een omgevingsver-
gunning nodig hebt. Hebt u twijfels, laat u 
dan informeren door het team Bouwen en 
Milieu van de gemeente. 
Dit kan voorkomen dat u achteraf alsnog 
een omgevingsvergunning moet aanvra-
gen (de kosten hiervoor zijn hoger dan 
bij een vooraf ingediende aanvraag!) of 
dat de gemeente een handhavingstraject 
start.

En let op “vergunningvrij is niet regelvrij”. 
Houdt u er rekening mee dat vergunning-
vrije bouwwerken onder andere wel moe-
ten voldoen aan de voorschriften uit het 
Bouwbesluit en het burenrecht.

Beleidsregel kruimelgevallen, 5e wijziging 
Voor de toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, 
onder 2 Wabo

Burgemeester en wethouders van 
Sint-Oedenrode maken bekend dat zij 
op 28 oktober 2014 de beleidsregel 
kruimelgevallen, 5e wijziging hebben 
vastgesteld.
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in 
werking getreden. Deze wet maakt het 
mogelijk om medewerking te verlenen 
aan kleine afwijkingen van het bestem-
mingsplan voor onder andere het op-
richten van een bijbehorend bouwwerk 
bij woningen of het gebruik van een 
gebouw. Het college heeft hiervoor een 
beleidsregel opgesteld. Hierin staat in 
welke gevallen medewerking verleend 
kan worden met een ontheffing. De 5e 
wijziging van deze beleidsregel is nodig 
omdat op 1 november 2014 een wijzi-
ging van het Besluit omgevingsrecht 
(Bor) in werking is getreden. Dit Be-
sluit is gericht op verbeteringen en het 

wegnemen van knelpunten binnen het 
bestaande stelsel van het omgevings-
recht. De nieuwe regeling maakt het 
eenvoudiger om tijdelijk af te wijken 
van het bestemmingsplan, bijvoorbeeld 
ten behoeve van de transformatie van 
leegstaande kantoren of voormalige 
kloosters of schoolgebouwen.  Ook  is 
een aantal ondergeschikte aanpassin-
gen/verbetering opgenomen.

De volledige tekst van de beleidsregel 
kruimelgevallen kan digitaal worden 
ingezien op de gemeentelijke website: 
www.sint-oedenrode.nl. 
Uiteraard kunt u de beleidsregel ook 
inzien in het gemeentehuis tijdens de 
openingstijden. De beleidsregel treedt in 
werking daags na publicatie.  Tegen het 
besluit tot vaststelling van deze beleids-
regel is geen bezwaar of beroep mogelijk 
(artikel 8:2 Algemene wet bestuursrecht)

Subsidieverordening welzijn 2015
De gemeenteraad heeft op 30 oktober 
2014 de Subsidieverordening welzijn 
2015 vastgesteld. In deze verordening 
is de werkwijze van subsidieverlening 
geregeld. Bij het opstellen van de ver-
ordening 2015 is onder meer gekeken 
naar de uitgangspunten van het accom-
modatiebeleid.

De belangrijkste inhoudelijke wijziging 
betreft de toevoeging van een accom-
modatiesubsidie als nieuwe subsidie-
vorm, aangevuld met een weigerings-
grond.
Een accommodatiesubsidie is een sub-
sidie die voor de, door het college van 

burgemeester en wethouders goedge-
keurde accommodatie, is vastgesteld. 
Voor deze subsidie kunnen alleen so-
ciaal-culturele organisaties in aanmer-
king komen. Een omschrijving van het 
begrip sociaal-culturele organisatie, 
evenals de subsidiegrondslagen wor-
den opgenomen in de Nota subsidies 
welzijn 2015. Nadere informatie over 
de nota is voorzien in december.

De Subsidieverordening welzijn 2015 
treedt in werking op 1 januari 2015 on-
der gelijktijdige intrekking van de Sub-
sidieverordening welzijn 2015.

Bladcampagne  2014
Vanaf 6 oktober zijn er op verschillende 
locaties bladkorven geplaatst. Deze loca-
ties worden zeer regelmatig  door de ge-
meente gecontroleerd. Zonodig worden 
de bladkorven verplaatst naar locaties 
waar op dat moment meer bladaanbod 
is. Medewerkers van de gemeentelijke 
buitendienst houden dit zelf in de gaten.
Daarnaast is er ook met machinale veeg-
acties gestart om het gevallen blad te 
verwijderen. Niet alle boomsoorten 
laten op hetzelfde moment hun blad 
vallen. Daarom is vooraf geen exacte 
planning per wijk aan te geven. Kijk op 

www.sint-oedenrode.nl  voor het veeg-
schema en de plaatsen waar de blad-
korven staan. U kunt ons helpen door de 
stoep en oprit te vegen.  
De bladkorven zijn uitsluitend bedoeld 
voor bladafval. Het is dan ook niet toe-
gestaan particulier tuin- en ander afval in 
de korven te deponeren. U kunt bladafval 
gratis aanleveren op de milieustraat.

Zijn er onrechtmatigheden aan een blad-
korf, dan kunt u contact opnemen met 
de gemeente op telefoonnummer 0413-
481376.

Meldingen

Verloren en gevonden voorwerpen
Verloren voorwerpen
• kentekenplaat motor
• Nokia telefoon zwart/grijs
•  bruine portemonnee met pasjes en 2 

identiteitskaarten
• zwarte brillenkoker met een rode bril
•  bruine portemonnee met identiteits-

kaart, rijbewijs en geld
• zwarte portemonnee
• gouden oorbel
• zwart tasje met 3 sleutels

Gevonden voorwerpen
• 2 huissleutels met gekleurde linten
• Scalarider Q1

Jolise van Schayk

Groen, gezellig en 
geweldig...
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Huisvuil

Evenementen

Overeenkomst Gemeente – Mariëndael gebruik 
Martinushuis

Mariëndael’s stichtingsvoorzitter 
Gijs van der Wilt vermeldde het 
laatst al bij het interview in De-
MooiRooiKrant, en sinds afgelopen 
donderdag is het officieel: de laat-
ste 100 m2 van het Martinushuis, 
vanuit de Marktzijde gezien links, 
zijn in gebruik genomen. 

Twee organisaties zijn er nu, onder 
de vlag van Mariëndael, neerge-
streken: De Taalwerkplaats en Rooi 
Werkt. Hiermee heeft het college 
zijn belofte aan de gemeenteraad 

ingelost, dat een deel van 
het Martinushuis een maat-
schappelijke bestemming 
zou krijgen.  
Met het tekenen van een 
overeenkomst gaven Van 
der Wilt en wethouder Ad 
van der Heijden de samen-
werking een officieel tintje. 
De ruimte beschikt over 
tafels, stoelen, een keuken en een 
toilet. Voor de Stichting Mariëndael, 
die steeds meer moeite had om de 
beschikbare ruimte in het ‘hoofdge-

bouw’ te verdelen onder de ge-
bruikers, is het ‘filiaal’ een uitkomst. 
Er is overigens nog ruimte voor meer 
gebruikers.

ingelost, dat een deel van 
het Martinushuis een maat-
schappelijke bestemming 

Met het tekenen van een 
overeenkomst gaven Van 
der Wilt en wethouder Ad 

tafels, stoelen, een keuken en een bouw’ te verdelen onder de ge-

In het verkiezingsprogramma van 
de VVD in Rooi is letterlijk op-
genomen dat met de aanleg van 
kunstgras een steeds groter wor-
dend probleem kan worden op-
gelost. De problematiek van de 
diverse sportvelden is zeer divers. 
Te noemen zijn: Ligging van de 
velden, drainage, staat van onder-
houd, (overmatige) bezetting  etc.

Aan de ene kant staan we voor 
een grote uitdaging om met elkaar 
het voorzieningenniveau in Rooi in 
stand te houden en waar mogelijk 
te verbeteren; dit ook ten tijde van 
crisis! Dit is in ieders belang. Tege-
lijk moeten we als gemeente zeer 
secuur omgaan met de ons toever-
trouwde middelen.
In ons verkiezingsprogramma: 
“Lokale Liberalen, voor ons Rooi” 

gaan we ook in op het feit dat de 
aanleg van velden niet een pri-
maire gemeentelijke taak is (zie 
www.lokaleliberalen.nl). De sport-
verenigingen zullen zelf ook een 
bijdrage moeten doen. Dit kan in 
de vorm van een hogere contribu-
tie, maar voor een deel mogelijk 
ook door zelfwerkzaamheid. Het 
zal dus van beide kanten moeten 
komen. Eenzijdig de rekening leg-
gen bij de gemeente zou boven-
dien onsportief zijn t.o.v. vereni-
gingen die zelf geheel of ten dele 
de kosten van kunstgras op zich 
hebben genomen. Het is daarom 
goed om te zien dat verenigingen 
daar nu ook al op voorsorteren, 
bijvoorbeeld door middel van een 
(voorwaardelijke) verhoging van 
de contributie.

Welnu, de bereidheid van de VVD 
is er. Voor het doen van een maat-
schappelijke investering is het re-
delijk om taken en verantwoorde-
lijkheden goed vast te leggen. Dit 
kan betekenen dat – mede gezien 
de omvang van de benodigde 
bedragen- voorwaarden gesteld 

kunnen worden aan gedeeld ge-
bruik van sportvelden. Daarbij 
moet kunstgras geen doel op zich 
zijn, maar een middel om het kwa-
liteit- en kwantiteitsprobleem van 
de sportvelden op te lossen. 
De vraag is: ‘hoe zetten we Roois 
gemeenschapsgeld zo goed en 
duurzaam  mogelijk in, zodat onze 
jeugd tot in lengte van jaren goed 
kan blijven voetballen en korfbal-
len’? Het mag daarbij niet uit-
maken of je in de kom van Rooi 
woont of in één van de kerkdor-
pen. De VVD verwacht dat het 
Masterplan sportparken – wat 
nu in ontwikkeling is – een on-
derbouwd antwoord kan geven 
op die vraag. Wethouder van der 
Heijden zet zich volledig in om 
e.e.a. voor de raad helder in beeld 
te brengen. Wij hebben er als VVD 
fractie het volste vertrouwen in 
dat het college rond februari met 
een gedegen voorstel komt.

Namens de VVD fractie: 
Nick de Laat, Wilma Wagenaars, 
Piet Klaasen, Michiel van Seventer, 
Hans van der Heijden

Kunstgras als oplossing voor de 
veldenproblematiek

Lokale liberalen, voor ons Rooi!

- Strak financieel beleid zonder lastenverhoging

- Afvalstoffenheffing omlaag
- Stoppen met bezuinigen op wegen

lokaleliberalen.nl

@vvdrooi

Volg ons ook via:- Bruisend centrum, gratis parkeren

VVD’ers Schijndel, Sint-Oedenrode 
en Veghel samen op weg naar fusie
Vorige week woensdag hebben 
VVD leden, bestuursleden, fractie-
leden en wethouders van de lokale 
VVD afdelingen (Schijndel, Sint-
Oedenrode & Veghel) een eerste 
kennismakingsbijeenkomst geor-
ganiseerd in de Gouden Leeuw van 
Veghel. 

Het initiatief voor deze bijeenkomst 
was genomen door de drie voorzit-
ters, Harry Bekkers (voorzitter VVD 
Schijndel a.i.), Martien van Erp 
(voorzitter VVD Sint-Oedenrode) 
en Bob van Leur (voorzitter VVD 
Veghel).

De fusie van de gemeenten heeft 
ook effect op de samenstelling van 
politieke partijen.  Harry Bekkers, 
voorzitter Schijndel a.i.: ‘sportclubs, 
zoals voetbal- of hockeyvereni-

gingen, hebben niet de noodzaak 
om te fuseren. De VVD afdelingen 
Schijndel, Sint-Oedenrode en Veg-
hel zullen in de toekomst als één 
gezamenlijke club naar buiten tre-
den. Deze eerste kennismaking is 
een stap naar een ‘nieuwe’, sterke 
‘Lokale VVD’. Daarbij zou ik graag 
vooral inwoners uit Schijndel op-
roepen om zich aan te melden als 
men interesse heeft ‘iets’ te willen 
doen in de lokale politiek, we kun-
nen momenteel enige aanwas goed 
gebruiken.’ De avond werd geor-
ganiseerd door de VVD afdeling 
Veghel. Tijdens de voorstelronde is 
gebruik gemaakt van een ‘mood-
board’ of wel beeldcollage.

De VVD fractie- en bestuursleden 
vertelden iets over hun zakelijke en 
privé activiteiten  met de nadruk 

op de hobby’s.  Bob van Leur: ‘het 
is belangrijk dat je bij een nieuwe 
samenwerking de tijd neemt om el-
kaar beter te leren kennen, vooral 
de mens achter de VVD politicus 
is belangrijk, vandaar deze insteek. 
Immers  “all business is people 
business”. De drie VVD afdelingen 
hebben een flinke achterban; dat 
komt vooral tot uitdrukking bij lan-
delijke verkiezingen want dan gaan 
veel stemmen naar de VVD’.

Martien van Erp, voorzitter VVD 
‘Lokale Liberalen Sint-Oedenrode’: 
‘ik kijk met een goed gevoel terug 
op deze eerste kennismakings-
avond; we zijn allemaal VVD’ers 
en vinden elkaar niet alleen in de 
liberale gedachte, maar ook in de 
gezelligheid en dat is niet onbe-
langrijk’!

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
Boskantseweg 50 5492 VB 20-10-2014 Vervangen raamkozijn door deur 
     kozijn met deur
Sloef 15  5492 TN 21-10-2014 Aanleggen tijdelijke inrit en   
     kappen bomen
Roest 4a  5491 XX 20-10-2014 Kappen 2 bomen
Landingsweg 1 5492 TC 27-10-2014 Kappen 1 eik
Zwaluw 23 5492 PK 20-10-2014 Bouwen terrasoverkapping
   
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode   Omschrijving
Sloef 19  5492 TN   Veranderen van varkenshouderij,  
     omg.verg. beperkte milieutoets  
     en aanhaking 
     natuurbeschermingswet
  
Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag  
6 november 2014 ter inzage. 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode   Omschrijving
Hoogstraat 65 5492 VV   Veranderen van varkenshouderij,  
     omg.verg. beperkte milieutoets  
     en aanhaking 
     natuurbeschermingswet

Hierop is procedure 3 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag  
6 november 2014

Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting Postcode   Omschrijving
Hoogstraat 65 5492 VV   Veranderen van varkenshouderij

Vergunningen

Inzameling oud papier
Donderdag 6 november
•  Buurtvereniging Vressel; container 

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

•  KVO Nijnsel; papiercontainer aan 
de achterzijde van de Beckart vanaf 
07.00 uur.

Vrijdag 7 november
•  Buurtvereniging Vressel; container 

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

Zaterdag 8 november
•  Buurtvereniging Heikant, container 

aan de Gerbrandystraat of Dreesstraat 
tussen 09.00 en 13.00 uur.

Permanente inzameling
Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-
tainer tegenover Ollandseweg 98 van 
maandag t/m zaterdag. Tijdens de winter-
tijd van 08.00 tot 17.00 uur. 

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 Fanfare Nos Jungit Apollo voor 

het houden van een Jubileum Proms 
Concert op 9 november 2014 in Sport-

hal de Streepen, Laan van Henkenshage 
5 te Sint-Oedenrode.

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Melding vergunningsvrije evenementen 
•  Van Hondensportclub de Pijnhorst 

voor het houden van een oudejaars-
training op 24 november 2014 van 
19.00 uur tot 22.00 uur op het oefen-
veld van Manege de Pijnhorst aan de 
Bremhorst te Sint-Oedenrode. Er zal 
gebruik gemaakt worden van eenvou-
dig vuurwerk.

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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5 november                      
Alpha-cursus  18.00 uur
parochiezaal Eerschot

7 november                       
Rondbrengen ziekencommunie              
10.00-12.00 uur
Viering Odendael                                           
10.00 uur
Tieneractiviteit parochiezaal                      
19.00 uur

10 november                    
Biddende Moeders, 
parochiezaal Nijnsel 13.45 uur
Communicatiecommissie

12 november                   
Alpha-cursus, 18.00 uur                               
parochiezaal Eerschot   

13 november                    
Ziekenbezoekgroep Martinus-C

14 november                    
Pastorale Raad,  20.00 uur

15 november                    
Vormselviering Son en Breugel                
Genovevakerk, 18.30 uur

16 november                    
Vormselviering Centrum                             
Martinuskerk-C, 09.30 uur

17 november                    
Mogelijkheid tot pastoraal gesprek 
Odendael, 13.30 – 17.00 uur
Rondbrengen ziekencommunie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Designed by: DMRK ©

genda

De voornaamste missie van de Kerk is de evangelisatie, 
de Blijde Boodschap aan iedereen te verkondigen.

Paus Franciscus

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

www.heiligeodaparochie.nl

9 november   11:00 u in Son

11:00 u in Nijnsel 
Heilige Willibrord 

14 december   9:30 u in Breugel

11:00 u in Nijnsel 
Advent

 

24 december 18:00 u in Nijnsel 

19:30 u in Son 

19:30 u in Olland
Kerstmis

25 december 9:30 u in Sint-Oedenrode
Kerstmis

18 januari 9:30 u in Sint-Oedenrode

11:00 u in Son
De roeping van Samuel

8 maart  9:30 u in Breugel 

11:00 u in Nijnsel
Kooplui in de Tempel

29 maart 9:30 u Sint-Oedenrode 

11:00 u in Son
Palmzondag 

3 april 15:00 u in Sint-Oedenrode 

15:00 u in Son
Kruisweg

14 juni 11:00 u processiepark in Nijnsel 
Familiefeest!

www.heiligeodaparochie.nl

Alle mensen maar vooral basisschoolleerlingen zijn van harte welkom 

om tijdens familievieringen samen de Mis te vieren. 

We zingen samen, luisteren naar Bijbelverhalen 

en ‘vertalen’ deze naar onze eigen wereld van alledag. 

Na de Mis is er koffie, thee of ranja met wat lekkers. 

Wij kijken er naar uit om je een van deze zondagen te ontmoeten.

J
a
a
r
p
r
o
g
r
a
m

m
a
 2

0
1
4

 -
 2

0
1
5

EN DEEL! 
DDEEL!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIEVIERING  

OP ZONDAG 9 NOVEMBER 

11.00 uur  

in de kerk in Son en in de kerk in Nijnsel 

Van de pastores

Boekenfestijn
In Eindhoven is weer het jaarlijkse 
boekenfestijn. Een waar paradijs 
voor de echte boekenliefhebber. En 
aangezien bij ons in huis meerdere 
van die liefhebbers zijn, staat de 
datum van de boekenbeurs al sinds 
vorig jaar op de kalender. (Zoals 
trouwens ook de boekenmarkt voor 
de Martinuskerk…) E-readers doen 
het niet bij ons. Een boek moet je 
kunnen vastpakken, bekijken, rui-
ken, doorbladeren en overal waar je 
gaat zitten kunnen lezen. En je moet 
er toch niet aan denken dat de bat-
terij van je e-reader net leeg is, als je 
op het spannendste stuk bent aan-
gekomen! 

Als voorbereiding op een avond van 
de Alpha-cursus ben ik me aan het 
verdiepen in een hoofdstuk over hèt 
boek van ons als christenen: de Bij-
bel. Dat is nog steeds wereldwijd het 
meest populaire en verkochte boek. 
“Per jaar worden er 44 miljoen Bijbels 
verkocht”, lees ik in het handboek 
van de Alpha-cursus. Wereldwijd 
misschien, denk ik dan toch enigszins 
sceptisch. In Nederland zal het zo’n 

storm niet meer lopen. Dat is gauw 
even gegoogeld. En wat zie ik tot mijn 
verbazing. Op de lijst met de 60 best 
verkochte boeken in Nederland in de 
afgelopen maand staat de Bijbel op 
nummer 2! De nieuwe vertaling van 
de Bijbel “De Bijbel in gewone taal” 
gaat –oneerbiedig gezegd- als zoete 
broodjes over de toonbank. En dat 
in Nederland! Nu nog maar hopen, 
dat hij ook gelezen wordt als wat de 
Bijbel ten diepste is: het woord waar-
door God tot ons spreekt. 
Mahatma Gandhi hield ons eens 
voor: “Jullie christenen hebben een 
geschrift dat genoeg dynamiet bevat 
om de hele beschaving op te blazen, 
de wereld op zijn kop te zetten en 
vrede te brengen aan een door oor-
log verscheurde planeet, maar jullie 
gaan ermee om alsof het slechts een 
literair werk is.” Ik denk dat we ons 
deze kritiek moeten aantrekken en 
maar eens goed luisteren wat God 
ons wil zeggen. De Bijbel is immers 
niet zomaar één van de vele boeken 
van de boekenbeurs.

Diaken Wilchard Cooijmans

Dietsch Vocaal Ensemble zingt in 
St. Martinuskerk
Het Dietsch Vocaal Ensemble uit 
Eindhoven zal komende zaterdag, 
8 november, in de avondmis van 
18.30 uur de muziek verzorgen.

Het ensemble, bestaande uit twaalf 
stemmen, zingt onder andere de 
vaste gezangen uit de Missa su-

per: "Jesus ist ein suesser Nam”  
van Orlando di Lasso. 1555-1617. 
Daarnaast worden enkele motet-
ten van William Byrd en Claudio 
Monteverdie ten gehore gebracht.

Zaterdag om 18.30 uur in de St. 
Martinuskerk van St. Oedenrode.

Liturgische agenda voor  
9 – 15 november 
zondag 9 november - feest 
Kerkwijding St. Jan van Lateranen: 
Eerste lezing: Ezechiël 47, 1-2.8-9.12: 
Het water stroomt vanuit de tempel 
naar buiten en brengt tot leven.
Antwoordpsalm: Psalm 46: ‘Een 
stroom van water verkwikt Gods 
stad.’
Tweede lezing: 1 Korintiërs 3, 
9b-11.16-17: Gij zijt Gods bouwwerk 
en de sluitsteen is Jezus Christus.
Evangelie: Johannes 2, 13-22: Breek 

deze tempel af en in drie dagen zal Ik 
hem herbouwen. 

10 november:  
H. Leo de Grote, paus en kerkleraar
11 november: 
H. Martinus van Tours, bisschop
12 november: 
H. Josefat, bisschop en martelaar
15 november:  
H. Albertus de Grote, bisschop en 
kerkleraar

Nieuwe rubriek
Vanaf heden vindt u op deze parochie-
pagina een nieuwe rubriek: de liturgi-
sche agenda. Al meermalen is gevraagd 
om een dergelijke rubriek. Met name 
de Schriftlezingen van de aankomende 
zondag en een overzicht van de heili-

genkalender zullen deze rubriek  vul-
len. Ook zijn de Schriftlezingen vanaf 
heden op de website van de parochie 
te lezen als voorbereiding op de viering 
of als herlezing na de viering. We ho-
pen velen hiermee van dienst te zijn.

Leerhuis: “Wat doe ik hier in 
GODSNAAM?”
Het boek van ds. Carel ter  Linden, 
emeritus predikant in Den Haag: “Wat 
doe ik hier in Godsnaam?” is uitgangs-
punt van de leerhuisavonden die dit 
jaar worden gehouden in de protes-
tantse kerk in Son. De onderwerpen 
die vanuit dit boek naar voren komen 
worden ingeleid door ds. Bas Stigter. 
Data waarop het leerhuis wordt ge-
houden zijn op de donderdagen: 6 
november; 15 januari; 5 februari 
en 19 maart in de kerk in Son om 
20.00uur -22.00uur.
Iedereen, die hiervoor belangstelling 
heeft is van harte welkom. 

Oecumenische ontmoetingsavond 
Abdij van Berne
Op donderdag 20 november wordt 
een oecumenische ontmoetingsavond 
gehouden in de Abdij van Berne te 
Heeswijk. Het centrale thema van 
deze samenkomst luidt: DE BIJBEL 
IN GEWONE TAAL. Onlangs ver-
scheen deze nieuwe Bijbelvertaling. 
Op deze avond zal Ds. Marieke den 
Hartog een korte toelichting geven 
op de wordingsgeschiedenis van deze 
nieuwe vertaling. Daarna wordt aan 
drie personen het woord gegeven. 
Twee abdijleden en een dominee zul-
len aangeven hoe zij over deze nieuwe 
vertaling denken. Tijdens de pauze 

ontvangt iedereen op papier een over-
zicht van een 5-tal bijbel-gedeelten in 
drie verschillende vertalingen waarvan 
de nieuwe Bijbelvertaling er uiteraard 
een van is. Na de pauze kunnen dan 
reacties worden uitgewisseld.

DATUM donderdag 20 november 
TIJDSTIP: inloop vanaf 19.30 uur. 
Aanvang programma 20.00 uur
LOCATIE: Abdij van Berne, 
Abdijstraat 49 Heeswijk



Woensdag 5 november 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 27
Tsjechische organist Frantisek Vaniček 
bespeelt Smitsorgel

Op zondag 9 november as. zal 
de Tsjechische organist Frantisek 
Vaniček een groots concert verzor-
gen op het monumentale Smitsor-
gel (1839) van de H. Martinuskerk 
te Sint-Oedenrode.

Dat Dhr. Vaniček niet zomaar een 
organist is blijkt wel uit het feit dat 
de Italiaanse krant ‘Corriere di To-
rino’ Dhr. Vaniček een uitmuntende 
musicus noemde, en de Frankfur-
ter Neue Presse zijn fascinerende 
orgelspel roemde. Maar wellicht 
meer nog uit het gegeven dat deze 
organist al in 1991 prijswinnaar was 
bij het Albert Schweitzer Orgelcon-
cours in Deventer, en in datzelfde 
jaar de prestigieuze eerste prijs van 
het Tsjechische “Musikfonds” won. 

Sinds 1989 verzorgde Dhr. Vaniček 
zo’n 500 Orgelsoloconcerten in 
vele Europese landen en ook in Ja-

pan. Stichting Smitsorgel -die dit 
gratis toegankelijk concert orga-
niseert- is dan ook zeer verheugd 
met de komst van deze virtuoos op 
het orgel. 

Op het programma van het concert 
van 9 november staan werken van 
o.a.: D. Buxtehude (1637-1707), 
J.S. Bach (1685-1750), B.M. Cerno-
horsky (1684-1742) en J.K. Kuchar 
(1751-1829). Orgelliefhebbers die 
niet kunnen wachten en willen ge-
nieten van een voorproefje van zijn 
muzikale talenten kunnen dit doen 
via www.organist.cz

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

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

gevallen repareren zonder 
de rits te vervangen!

Ook drukknopen, nestelringen, 
etc. vervangen wij direct!

WAAR???
Bij van der Wijst Kleinvak.

Elke week op de markt 
Donderdag 8.00 tot 12.30 uur 

te Veghel
Vrijdag 8.00 tot 12.30uur 

te Sint Oedenrode

Zie ook:
www.vanderwijstkleinvak.nl

Bijeenkomst 'Succesvol ondernemen in een virtuele 
wereld' voor ondernemers in retail en horeca

De virtuele ontwikkelingen gaan ra-
zendsnel. De consument oriënteert 
zich steeds meer online en bepaalt 
thuis waar en wanneer hij koopt. In 
horecagelegenheden wil de klant in 
regie zijn, de klant bepaalt hoe en 
wanneer hij zijn bestelling doet. 

Cashless betalen heeft de toekomst. 
Dit zijn slechts een klein aantal ont-
wikkelingen die flexibiliteit en aan-
passingsvermogen van de onderne-
mer vragen.

Om meer inzicht te krijgen in deze 
ontwikkelingen, organiseert Rabo-
bank Hart van De Meierij op dins-
dag 25 november de bijeenkomst 
'Succesvol ondernemen in een vir-
tuele wereld' voor ondernemers. 
Cor Molenaar, succesvol schrijver 
en hoogleraar in eMarketing en Dis-
tance, geeft zijn visie op de huidige 
en nieuwe trends binnen de retail en 
horeca.
Gedurende de avond is er voldoende 
ruimte voor het stellen van vragen 

en maken de deelnemers kennis met 
verschillende nieuwe betaalsyste-
men door een Mobile Experience!  Er 
wordt inzicht geboden in de kansen 
die de extra verkoopkanalen en be-
taalmogelijkheden ondernemingen 
kunnen bieden.

Datum en locatie
Dinsdag 25 november 2014, Ra-
bobank Hart van De Meierij, Jan  
Tinbergenstraat 1 in Sint-Oedenrode.

Aanmelden 
U kunt zich tot 20 november a.s. 
aanmelden voor deze bijeenkomst 
via.  www.rabobank.nl/hvdm. Heeft 
u vragen? Bel dan naar 
(0413) 491 444.

Workshop Succesvol acquireren; eerste workshop 
Ondernemers Academie 
De workshop ‘Succesvol acquireren’ 
van de Ondernemers Academie op 
27 oktober was inspirerend. Henk 
van der Pas (Van der Pas Governan-
ce Consultancy Management) en 
Rob Jansen (Synergy in Business) 
deelden hun kennis en ervaring met 
de deelnemers.
 
Hoe pak je acquisitie aan? Welke 
klanten passen bij jou? Hoe ziet je 

netwerk er uit en hoe ga je daarmee 
om? Welke instrumenten zet je in? 
Hoe kom je in contact en hoe ver-
leid je de klant? Over deze vragen 
gingen de deelnemers actief aan de 
slag. Ieder bracht zijn eigen ervaring 
in en kon zijn vragen kwijt. 
Deze bijeenkomst was de eerste van 3 
workshops. De volgende workshops 
gaan over ‘Succesvol administreren’ 
en ‘Succesvol gebruik van social me-

dia’. Binnenkort volgt de uitnodiging. 
Na deze eerste 3 workshops volgt een 
uitgebreider programma.
Zoals bekend is de Ondernemers 
Academie een initiatief van Business 
tot Business Sint Oedenrode, het 
Starterscollectief Sint Oedenrode en 
het Ondernemers Adviespunt ZZP.
Voor informatie kun je mailen: 
info@ondernemersacademie.nl 
of bellen: 06 542 560 55.

Psychologische thriller Bloedwijn en gele rozen 
in Mariendael
Na 2  zeer succesvolle  uitvoerin-
gen in Theater de Schalm heeft 
Marvilde toneel uit Veldhoven be-
sloten  om wegens groot succes 
op zondag 16  november 2014  de 
psychologische thriller Bloedwijn 
en gele rozen  op te gaan voeren  
in  cultureel educatief centrum Ma-
riendael.

Bloedwijn en gele rozen is een psy-
chologische thriller waarin haat, 
liefde, macht en onmacht een gro-
te rol spelen. In een spannend en 
meeslepend verhaal zien we een 
echtpaar met een relatieprobleem. 
Onmacht elkaar lief te blijven heb-
ben: elkaar willen bezitten maar el-
kaar niet begrijpen, elkaar zoeken 
maar niet kunnen vinden. Het leidt 
tot een machtspel tussen man en 
vrouw.  Bezitterigheid, controle, 
wantrouwen en irritaties; dit alles 
wordt door krachtig spel aangezet 
en door middel van licht en muziek 
ondersteund.  

Bloedwijn en gele rozen is geschre-
ven door de in  Boskant wonende  
Karin de Laat. Zij speelt al meer 
dan 25 jaar bij Marvilde Toneel in 
diverse rollen. Vanuit haar toneel-
ervaring en haar creativiteit schreef 
zij het script voor dit spannende to-

neelstuk. Bloedwijn en gele rozen 
is uitgegeven door toneeluitgeve-
rij Grosfeld en een aanrader voor 
verenigingen die iets anders willen 
brengen dan een klucht of kome-
die. Karin speelt haar geesteskind: 
de hoofdrol van Deborah. 

Zondag 16  november 2014, aan-
vang 20.15 uur in  Cultureel Edu-
catief Centrum Mariendael. Reser-

veren kan online via 
www.marvildetoneel.nl of via CEC 
Mariendael www.mariendael.nu. 

Kerkberichten
SiNT GENOVEVA-KERK, BREuGEL

Dinsdag 4 november
18.30 uur: Eucharistieviering
Donderdag 6 november
18.30 uur: Eucharistieviering, aan-
sluitend stille aanbidding
Vrijdag 7 november
18.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 8 november
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)
Intentie: Mariëtte Heusschen-Hof-
man, Martien Roestenburg, Frida 
Beniers en Frans Renders.
Zondag 9 november
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)
intentie: Jo Vermeulen, Tiny  
Saris-van Leuken, Netty Corne-
lissen-Wijn, Han Verhagen, Dora 
Rutjes-ten Westenend, ouders 
Meulendijks-Vermeulen.  
Dinsdag 11 november
18.30 uur: Eucharistieviering
Donderdag 13 november
18.30 uur: Eucharistieviering met 
aansluitend stille aanbidding

KERKBERicHTEN MARTiNuSKERK 
(cENTRuM)

Zaterdag 08 november Feest Kerk-
wijding Sint Jan van Lateranen 
18.30 uur: Eucharistieviering mmv 
Goede Herderkoor.
Intenties:  Jos Gevers.
Zondag  09 november Feest Kerk-
wijding Sint Jan van Lateranen 9.30 
uur: Eucharistieviering mmv Marti-
nuskoor. 
Intenties:  Frans van den Biggelaar, 
Petronella Raaijmakers – Kluijtmans, 
Nico van Acht en Tonny van Acht – 
van der Steen, Toon en Tonia van 
Kemenade – van de Hurk, Marinus 
van den Berk, Kee van der Schoot – 
van den Heyden, Wim Jansen, Ine 
van den Brand – Linders, Antoon 
Ophei, Jan van den Elsen, Heleen 
Postmes – Alkemade, Johanna en 
Harrie van Os – Vervoort, Theo Jan-
sen en Anna Jansen – van Gerven, 
Annelies Jansen – van Engeland, 
Overleden leden van de KBO in de 
maand oktober.
Zondag 09 november:  Doopviering 
van Saar van Kempen. Frederieke 
Das. Mila de Koning.
Zondag 09 november 15.00 uur: 
Smitsorgel concert.  
Maandag 9.00 uur: Eucharistie.
20.00 uur: Vergadering Stichting 
Smitsorgel.
Dinsdag 9.00 uur: Eucharistie. 
Woensdag 9.00 uur: Eucharistie. 
Intentie: Frans van den Biggelaar 
vanwege zijn verjaardag.
Donderdag  8.30 uur: uitstelling 
van het Allerheiligste.
8.40 uur: Rozenkransgebed.
9.00 uur: Eucharistie. 
Donderdag 13.30 uur: Werkgroep 
Ziekenbezoek.
Donderdag 19.00 uur: Stichting Be-
houd Martinuskerk.
Vrijdag  9.00 uur: Eucharistie.
E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

H. MARTiNuS OLLAND

Zaterdag 8 november 
Geen eucharistie. 

PROTESTANTSE KERK KNOPTOREN
 
Zondag 9 november, 10.00 uur, 
Predikant Ds. G. Baerends, Dienst 
van Schrift en Tafel.

SiNT ANTONiuS NiJNSEL

Zondag 9 nov. 11.00u.  
Gezinsviering.
Intenties: Leonardus Sanders, Jans 

v.d. Meerakker,  Cornelis en Johan-
na van Nostrum- van Rooij, Antoon 
en Jan van Nostrum, Nolda Habra-
ken- van Nostrum, Toon van Erp, 
Bertha van Nuland- Aarts Toon en 
Riek v.d. Ven en kleinzoon Daan.. 

SiNT PETRuS’ BANDEN-KERK, SON

Woensdag 5 november
19.00 uur: Eucharistieviering
Vrijdag 7 november, Eerste Vrijdag 
van de maand
08.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 8 november
18.30 uur: Eucharistieviering in de 
Sint Genoveva-kerk in Breugel
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
Mhz)
Zondag 9 november
11.00 uur: Eucharistieviering, Ge-
zinsviering
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
Mhz)
intenties: Antje von Reeken-Vo-
gels, Martijn en Rian Zandbergen-
Bertens, Jan en Nanny Vense-
laar-Schroots, Wim Saris, Frans 
Pangalila, Tom en Betsy van de 
Ven-Hooijmaijers, Nana van Diest-
Lathijnhouwers, Francien van den 
Berg-Heijmans, Bert van Kol, Jozef 
Teunissen, Mien Basten-Gevers, 
Dianne van Geffen, Pim Prinsen, 
Leo en Corrie van de Ven-van den 
Hurk, Ties en Anneke van der Hey-
den-van den Zanden.
Maandag 10 november
19.00 uur: Eucharistieviering
intentie: Frans van den Hurk
Woensdag 12 november
19.00 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 15 november
18.30 uur: Vormselviering in de 
Sint Genoveva-kerk in Breugel: Drie 
kinderen uit Son en drie kinderen 
uit Breugel worden gevormd door 
Vicaris-Generaal dr. Ron van den 
Hout.
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
Mhz)

ODENDAEL

Vrijdag 7 november om 10.00 uur. 
Eucharistieviering met Odendael-
koor.
Zondag 9 november: eucharistie-
viering met Odendaelkoor.
Tweede dinsdag van de maand: ro-
zenhoedje bidden in de stilteruimte.

LiEMPDE

8 en 9 november
zaterdag 18:30 en zondag 9:30
Uit dankbaarheid namens Familie 
Rien v/d Laar
Gijs van de Wiel
Overleden ouders Jan en Sientje 
Quinten-Maas
Wim van Ruremonde

10 t/m 14 november
maandag t/m vrijdag 19:00
dinsdag: Rozenkrans: 18:30

GEBED VOOR ZATERDAG EN 
ZONDAG / Feest van de Kerkwij-
ding van de basiliek van Sint Jan 
van Lateranen te Rome: God, van 
levende en uitverkoren stenen 
bouwt Gij een huis waarin uw Ma-
jesteit voor eeuwig woont. Schenk 
het volk dat U toebehoort genade 
op genade, en laat uw kerk op aar-
de groeien naar haar voltooiing in 
het hemelse Jerusalem; door Chris-
tus onze Heer. Amen.

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

T 0411-63 12 64
E info@sariselectro.nl

www.sariselectro.nl

electro installaties 
voor nieuwbouw 
en verbouwingen
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De grootste in kleine prijzen Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Aanbiedingen geldig van woensdag 5 november t/m dinsdag 11 november 2014
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DAMES
PONCHO
diverse kleuren en prints
fl eece kwaliteit
maten S-XL

KERST
KAARTEN
incl. enveloppen
16 stuks of 
luxe kaarten 
15 stuks

0.59

HEREN
SOKKEN
diverse kleuren en dessins
maten 39-46

LEDEREN 
HANDSCHOENEN
diverse varianten, zwart of bruin
maten S-XXL

ROAD NAVIGATOR
NAVIGATIESYSTEEM
RN200, groot 5" touchscreen
extra dun, kaarten van heel Europa 
met gratis updates 
incl. toebehoren

PATRONEN
KARTON
diverse kerst varianten
32 vel
A5

DISNEY 
MEGA PRIKBLOK
diverse varianten

BOODSCHAPPEN
MAND
gevuld

189

299 289

3995 119

099

299

399

FLEECE
VEST
jongens en meisjes
diverse kleuren
maten 92-170

389

VOGELHUIS
OP STANDAARD
FCS hout

AIRWICK
LUCHTVERFRISSER
refi ll, diverse soorten
200 ml

COLGATE 
TANDPASTA
regular of herbal
100 ml

169

2295

199

095995

HEIDRUN
OPBERGBOX
kunststof, zware kwaliteit
met klapdeksel
transparant
10 liter

42 liter 3.79

AFSTANDBESTUURBARE
UFO DRONE
6-assen voor extra stabiliteit
vliegt in alle richtingen, 
met LED lichtjes
26 cm

GEURKAARSEN
SET
ca. 25 branduren per kaars
diverse geuren
6x10 cm

249
SET/3

WOONDEKEN
BONT LOOK
luxe kwaliteit
soft polyester
diverse kleuren

1395

ca
. 1

.1
0 

m

AUTO 
STEKKERDOOS
12V/ 24V
met 3 contacten 
en 2x USB contacten
voor het onderweg 
opladen van meerdere 
apparaten tegelijk

2.79
150X200 CM

HARIBO MEGA
UITDEELZAK
700 gram

SPEELKASSA
MET ACCESSOIRES
LCD display
met boodschappen 
en speelgeld 

695

LEDEREN
HANDSCHOENEN
dames en heren 
modellen, zwart
maten S-XXL

3.49

795

3D KERST
KAARTEN
diverse varianten
incl. enveloppen
2 stuks

049
3 PAAR

CADEAUTIP

DVD'S
TOP TV-SERIES
o.a. Hawaii fi ve-o, Heroes, Las Vegas
en Sex & the City

COLGATE 
TANDPASTA
whitening
75 ml

0.79

SINTERKLAAS
DVD'S
diverse varianten

2.49

HARIBO
UITDEELZAK
325 gram

1.69

SINT MAARTEN TIP

199

FIETS
KOPLAMP
retro, 3-LEDs, verchroomd
incl. batterijen

FIETS
ACHTERLICHT
LED
incl. batterijen

1.49

KERST
VERLICHTING
80 lamps, LED
voor binnen 
en buiten 
met timer

395 48 lamps, LED
met timer

2.99

KUSSENHOES
BONT LOOK 
royaal formaat
soft polyester
diverse kleuren
50x50 cm

2.49

8-PACK
MEZENBOLLEN
8x90 gram

0.75

VOGELVOER
HOUDER
gecoat staal
12 cm

0.49

WEEKACTIE! WEEKACTIE!
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Aanbiedingen geldig van woensdag 5 november t/m dinsdag 11 november 2014
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Voor:
alle verzekeringen, financial planning,
erkend hypotheekadviseur, RegioBank,

pensioenadvies

Controle van 40.000 fi etslichten met VVN actiepakket

Brabanders massaal in actie voor 
fi etsverlichting
Als het weer wat guurder wordt en 
de dagen korter, dan is het weer 
tijd om je fietslicht aan te doen. 
Maar doet hij het nog? Veilig Ver-
keer Nederland komt de komende 
maanden weer volop in actie voor 
fietsverlichting samen met VVN 
afdelingen, VVN verkeersouders, 
scholen en sportclubs. Inde regio 
Eindhoven en ’s-Hertogenbosch 
worden de lichten van 40.000 fiet-
sers gecontroleerd. 

Op 27 oktober start de landelijke 
overheidscampagne  ‘Ik wil je zien’. 
Veilig Verkeer Nederland sluit op 
deze campagne aan met ruim 120 
actiegroepen in 30 Brabantse ge-
meenten. Honderden vrijwilligers 
hebben het gratis VVN actiepak-
ket aangevraagd  waarmee ze bij 
fietsers de verlichting kunnen con-
troleren. We willen het belang van 
goede fietsverlichting op een po-
sitieve manier onder de aandacht 
brengen’ legt projectleider Ilona 
Hultermans uit. ‘Het is niet alleen 
belangrijk om zelf genoeg te kun-
nen zien, maar vooral dat anderen 
jou kunnen zien!

In de campagne voor Nul Verkeers-
doden van de provincie Noord-
Brabant is 2015 uitgeroepen tot het 
Jaar van de Jongeren. Daarom leg-
gen we dit jaar een extra focus op 
deze doelgroep. ‘We weten uit on-
derzoek dat jongeren zich het beste 
laten beïnvloeden door, het liefst 

iets oudere, leeftijdgenoten. En we 
weten dat jongeren die hun rijbe-
wijs gaan halen het vaak dan pas 
beseffen hoe irritant het is als een 
fietser geen licht voert.  Daar willen 
we iets mee doen.. Samen met een 
rijschool in de regio Eindhoven star-
ten we een Facebookactie waarbij 
jongeren elkaar oproepen hun licht 
aan te doen.’

Verder organiseert Veilig Verkeer 
Nederland op 21 november een Ik 
Wil je zien-event bij de fietsenstal-
ling op het station in Eindhoven. 
Voorafgaand aan het event is er 
in de omgeving van het station tij-
delijke glow-in-the-dark graffiti te 
zien. En tijdens het event kun je je 
fietsverlichting laten controleren en 
je fiets laten oppimpen door echte 
graffiti-kunstenaars. Verder trek-
ken we met beamvertisement de 
aandacht voor de ‘Ik wil je zien’-
boodschap. 

Bijna een kwart van alle verkeers-
slachtoffers zijn fietsers, met een 
piek onder 11- tot 13 jarigen. Veilig 
Verkeer Nederland werkt met haar 
positieve insteek aan de basis van 
het probleem. Een werkend fiets-
licht dat ook wordt aangezet. 

Inmiddels is de voorraad gratis Bra-
bantse actiepakketten op. Wie nog 
in actie wil komen kan contact op-
nemen met Veilig Verkeer Neder-
land.

Kribkesroute 
Liempde 

De wintermaanden breken weer bij-
na aan en ook dit jaar wordt er weer 
een sfeervolle Kribkesroute uitge-
stippeld door Liempde. Daarom roe-
pen we alle inwoners uit Liempde 
op om tussen 12 december 2014 en 
7 januari 2015 kerststallen voor het 
raam of in de voortuin te plaatsen. 
De organisatie wil de Kribkesroute 
graag uitbreiden met kerstactivitei-
ten die op gezette tijden plaatsvin-
den. De Kribkesroute, de locaties 
en de activiteiten worden allemaal 
opgenomen in de nieuw uit te ge-
ven folder. Dit jaar kunt u zich voor 
het eerst ook opgeven voor de work-
shops kerststal-maken die vooraf 
georganiseerd worden. 

In 2013 was de Kribkesroute tijdens 
Liemt in het Licht weer een groot 
succes. Er was een mooie wande-
ling uitgezet die de bezoekers langs 
de meer dan 100 verlichte, grote en 
kleine kerststallen leidde. Alle deel-
nemers van vorig jaar worden bena-
derd om weer mee te doen. Nieuwe 
initiatiefnemers kunnen zich uiteraard 
ook aanmelden. Wilt u graag mee-
doen? Stuur dan uiterlijk 8 novem-
ber een berichtje naar Anton van de 
Ven via info@kribkesrouteliempde.
nl of meld u zelf aan via de website 
www.kribkesrouteliempde.nl. Dit kan 
ook wanneer u een creatief idee heeft 
voor een kerstactiviteit. Denk hierbij 
aan een kerstsamenzang met een 
koor, een levende kerststal of een 
fotospeurtocht. Alle ideeën zijn wel-
kom!
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Halloween op Dommelrode

De groep kinderen die op 31 okto-
ber het halloweenfeest viert wordt 
ieder jaar groter. Ook dit jaar namen 
in de wijk Dommelrode weer enkele 
kinderen het initiatief om een groep 
te vormen. 

De leeftijd van de kinderen speelde 
geen rol, als je er maar griezelig uit 
zag en tijdens het aanbellen moch-

ten de kleinste kinderen vooraan 
staan. Vele bewoners van Dom-
melrode zijn opgeschrikt door het 
bezoek die avond, al was het alleen 
al om de hoeveelheid kinderen die 
voor hun deur stond. De kinderen 
kijken terug op een gezellige avond, 
die hier en daar ook nog het nodige 
lekkers heeft opgebracht. 

Enge fi guren door Kienehoef en Olland

Halloween is een echt Amerikaans 
volksfeest. Op 31 oktober trek-
ken kinderen er verkleed langs de 
deuren om snoep op te halen. Ook 
in Nederland krijgt het fenomeen 
steeds meer voet aan de grond. Zo 
ook in de wijk Kienehoef en in Ol-
land. Daar was het vrijdagavond 

griezelen geblazen.

De ene uitdossing was nog enger 
dan de ander. Je kreeg er bijna echt 
schrik van. Scream-maskers, bebloe-
de hoofden, zwarte gewaden met 
doodskoppen erop. De deelnemers 
aan de tocht waren uren bezig ge-

weest met de voorbereidingen. Ook 
enkele huizen werden versierd. Daar 
mochten de kinderen aanbellen 
voor iets lekkers. In Olland toverde 
café de Dorspherberg zich om tot 
‘horrorcafé’. Vanuit daar werd een 
spooktocht gelopen. Zou iedereen 
zijn teruggekeerd?

Veel interesse voor eerste concert ‘Antonio’ sinds 
lange tijd

Het bericht in DeMooiRooiKrant 
over de doorstart van gitaarclub 
Antonio zal veel mensen verbaasd 
hebben. Op een positieve manier, 
want zondag kwamen veel ‘sup-
porters’ in de Gasthuishoeve kijken 

naar het eerste concert sinds lange 
tijd.

Een clubje van zo’n twaalf muzikan-
ten bracht enkele oude vertrouwde 
nummers van de gitaarclub die in ja-

nuari een emotioneel afscheidscon-
cert gaf in de Beckart. De komende 
weken en maanden blijven de da-
mes en heren repeteren en zo nu en 
dan optreden. Ook zal er nagedacht 
worden over een nieuwe naam.

Verrassend Veelzijdig

Onze inkopers hebben weer enorm hun best gedaan! 
Loop eens binnen!

Kofferen 8  •  Sint-Oedenrode  •  0413  477146

Maandag open van 13:30 tot 17:30 uur
Dinsdag t/m Donderdag van 9:30 tot 17:30 uur

Vrijdag van 9:30 tot  20:00 uur
Zaterdag van 9:30 tot 16:00 uur                               

Wij zijn op 
zoek naar 
moderne, 

goed afgewerkte 
starterswoningen!

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

tel: 0413-490000   
info@dekoningmakelaardij.nl     
www.dekoningmakelaardij.nl

Datum Groot Roois Dictee bekend
Na het succes van vorig jaar wordt 
het tweede Groot Roois Dictee ge-
houden op maandag 17 november 
aanstaande in Odendael, in de zaal 
De Maas & De Dieze.

Het dictee begint om 19.30 uur en 
het duurt tot 23.00 uur. Aanmelden 
kan individueel of met een groepje 
(max. 5 personen) via taalwerkplaats-
rooi@gmail.com. Voor meer informa-
tie, mail of bel 06 25415362. Entree: 
€3,- per persoon (inclusief 2 kopjes 
koffie/thee). Het onderwerp van het 
dictee sluit aan bij de maand van de 
geschiedenis. De tekst gaat over een 
bijzondere historische Rooise gebeur-
tenis. Het dictee is in de Nederlandse 
Taal. Uitgangspunt is de spelling vol-
gens het Witte Boekje.

Verkozen tot tweede leukste kapsalon van Brabant

Kapsalon Bella Plaza geknipt en geschoren

Kapsalon Bella Plaza aan het Kerk-
plein is weer helemaal geknipt en 
geschoren. De afgelopen twee we-
ken is er keihard gewerkt om een 
complete renovatie te realiseren. 
Om de drukte voortaan het hoofd te 
kunnen bieden zijn er twee stoelen 
bijgekomen. “Toch lijkt het nog rui-
mer!” verzekert eigenaresse Mar-
lies Timmermans trots. Haar ogen 
beginnen extra te twinkelen als ze 
vertelt over de tweede plaats in de 
verkiezing ‘Leukste kapsalon van 
Noord-Brabant’.

Van de week is bekend ge-
worden dat kapsalon Bella 
Plaza als runner-up is geëin-
digd. Eigenlijk had de verkie-
zing wat later plaats moeten 
vinden, want juist nu is de zaak flink 
geüpdate. De kans op een nummer 
één positie was dan nog groter. Het 
maakt Marlies niets uit. De tweede 
plek voelt voor haar als een overwin-
ning. De laatste weken is er keihard 
gewerkt om de salon een nieuw ge-
zicht te geven. In de tussentijd ving 
de Rooise haar klanten op in haar 
salon bij Thermae Son. “Zo konden 

we toch door blijven draaien”, zegt 
Marlies. “Ik heb de wat oudere da-
mes zelf thuis in Rooi opgehaald en 
mee naar Son genomen om te knip-
pen. Dan zat de auto vol en werd er 
druk gekletst. Dat was erg gezellig!”

Het is de sfeer en de service die bij 
Bella Plaza past. Dat moet ook het 
nieuwe interieur uitstralen. “Ik ben 
erg blij met de nieuwe look. Het oogt 
nu ruimer en toch heb ik er twee 
stoelen bij! Daarnaast mogen de 

klanten voortaan wachten aan een 
barretje in plaats van aan een tafel. 
Dat geeft net wat meer het gezel-
lige huiskamergevoel”, stipt de kap-
ster aan. Kapsalon Bella Plaza heeft 
nog iets nieuws te melden. Voortaan 
is de zaak open op woensdagavond 
tot 21.00 uur. Ideaal voor de men-
sen die overdag en in het weekend 
geen tijd hebben.  
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11 Doelman, bal en winst  
11.1 Winst voor V.V. Ollandia
Detective Rien Raavens heeft een 
enerverende tijd achter de rug. 
Het was best een schok te merken 
dat ze verdacht werd van malafide 
praktijken en onbetrouwbaarheid. 
Gelukkig is ze van alle blaam gezui-
verd. 

Dan wordt ze gebeld door een 
sportredacteur van het Eindhovens 
Dagblad. ’Houdt u van voetbal me-
vrouw Raavens? ’ Het is niet de lie-
velingssport van Rien, maar als ze 
het verhaal gehoord heeft, zegt ze: 
‘Oké, dan zien we elkaar zondag na 
de wedstrijd Ollandia – Sonse Boys.’ 
Ze kan bijna niet geloven wat de re-
dacteur haar vertelde. Hoe dan ook 
een mooie gelegenheid om haar 
vader eens te verrassen. Hij is een 
voetballiefhebber. Hij zal het vast 
waarderen dat ze hem meeneemt 
naar een wedstrijd van het eerste 
van V.V. Ollandia. 

‘s Zondags rijdt Rien naar Oden-
dael. Ze treft haar vader in een ge-
makkelijke leunstoel aan. Hij zit de 
krant te lezen. ‘Dag pa’. Rien geeft 
hem een kus op zijn wang. ‘Vind jy 
die pret om na die eerste elftal van 
Ollandia te gaan kyk?’ Haar vader 
knikt enthousiast. Het elftal doet 
zijn hart sneller kloppen. Het is vo-
rig jaar gepromoveerd naar de 4e 
klasse, een niveau dat ze nog niet 
eerder hebben bereikt. 
Bij sportpark Ekkerszicht helpt Rien 
haar vader met zijn rollator naar een 
plaatsje waar hij alles goed kan zien. 
De derby Ollandia - Sonse Boys, op 
deze zonnige herfstdag, belooft een 
spannende te worden. Het fluitsig-
naal voor de aftrap klinkt en Rien 
volgt de bal met meer dan normale 
belangstelling. 

Ollandia, weliswaar niet het favo-
riete team volgens kenners, gaat 
sterk van start. De spelers werken 
keihard en proberen kansen te cre-
eren en balbezit te houden. De te-
genstander speelt echter in hoog 
tempo. Ollandia delft steeds het 
onderspit. Dan een score in de 20e 
minuut: 0-1. Even later: 0-2. ‘BOE-
OEOE,’ klinkt het vanaf de zijlijn. 
Rien gaat in de rust met haar vader 
naar het clubgebouw. Even over de 
eerste helft napraten. Hij is teleur-
gesteld in de prestaties.
De tweede helft begint en Ollandia 
scoort al in de 50e minuut een doel-
punt. De Ollandia-aanhang juicht 
en applaudisseert. Tot ieders ver-
bazing volgt in de 62e minuut een 
tweede goal: ze staan gelijk. Rien 
kijkt opzij en ziet het van opwinding 
gloeiende gezicht van haar vader. 
Rien heeft het idee dat ze naar een 
andere wedstrijd staat te kijken. Er 
volgen in rap tempo nog twee doel-
punten, in de 70e en de 85e  mi-
nuut. De keeper van de tegenpar-
tij, laat nu ineens makkelijke ballen 
glippen. Het lijkt wel of hij steeds in 
de verkeerde hoek duikt. Bij de toe-
schouwers van de tegenpartij klinkt 
gemor. ‘Snap jij wat hier gebeurt?’ 

vraagt de vader van Rien fronsend. 

Dan klinkt het eindsignaal: 4-2 voor 
Ollandia. De supporters van Ollan-
dia gaan uit hun dak. Die van de te-
genstanders lopen zo snel mogelijk 
het veld af. Iets in Rien zegt haar 
dat het niet klopt, de overwinning 
binnenhalen ging in de tweede helft 
iets te gemakkelijk. In de kantine is 
het gezellig druk. Uit de tap vloeit 
rijkelijk veel gerstenat. Rien laat 
haar vader achter bij enkele beken-
den. Zij gaat intussen op zoek naar 
de sportjournalist van het ED, die 
ze volgens afspraak, zal herkennen 
aan een krant onder zijn arm.

Met haar glas in de hand spreekt 
ze onderweg wat mensen aan: ’De 
tweede helft ging wel een stuk mak-
kelijker, zeg. Zou er iets in de thee 
hebben gezeten?’ ‘Die doelman 
van de Sonse boys sloeg helemaal 
nergens op,’ hoort ze van verschil-
lende kanten. Langzaam druppelen 
ook spelers van Ollandia binnen. Ze 
zijn blij met hun overwinning. Weer 
twee punten! De scoorders worden 
extra in het zonnetje gezet. Rien 
probeert zo onopvallend mogelijk 
in de buurt van de spelersgroep te 
komen. Ze spreekt enkele mannen 
aan en vraagt: ‘Het ging ineens 
fantastisch met jullie!’ De jongens 
snappen er zelf ook niet veel van. 
Ze hebben gewonnen en dat wil-
len ze nu vieren. En daarmee is voor 
hen de kous af. 

Detective Rien Raavens geeft haar 
ogen en oren goed de kost. Zij komt 
langs de scheidsrechter. Die is bezig 
met het invullen van de wedstrijd-
formulieren. ‘Ik heb de wedstrijd 
gezien met mijn vader. Hij vond het 
prachtig om zijn club te zien win-
nen met 4-2!’  Ze ratelt door: ‘De 
wedstrijd had wel een onverwacht 
verloop, vindt u niet?’ De scheids 
kijkt haar als door een wesp gesto-
ken aan, staat op, grist zijn papieren 
van tafel en loopt weg. 

Rien ontdekt de verslaggever van 
de krant. Ze stellen zich aan elkaar 
voor. Rien vertelt nog niet wat ze 
zojuist bij de arbiter meemaakte. Uit 
wat ze met eigen ogen heeft gezien 
en wat de journalist haar vertelt, 
blijkt overduidelijk dat er iets niet 
klopt. De krant geeft Rien de offi-
ciële opdracht dat eens haarfijn uit 
te zoeken.
Op de terugweg analyseert ze de 
wedstrijd met haar vader. En ze 
hoort verrassende dingen. 

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

Voor gratis informatie-gesprek,
bel: 0413-477444

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

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

Jeugdnatuurwacht gaat weer nestkastjes schoonmaken
Op zaterdag 8 november 2014 
gaan de kinderen die lid zijn van de 
Jeugdnatuurwacht “De Populier” 
uit Sint-Oedenrode nestkastjes 
schoonmaken. 

Deze nestkastjes zijn enkele jaren 
geleden opgehangen op verschil-
lende locaties. In het park Kiene-
hoef, rond de kinderboerderij en 
langs de Zwembadweg. Ook in de 
eiken langs het zandpad Koningsva-
ren hangen vele nestkastjes. Verder 
achter de golfbaan en omgeving 
Karthuizerweg in Olland. Ook de 
nestkastjes in de open tuin “de Stal” 
aan het zandpad Stekelbrem wor-
den door de kinderen van de JNW 
schoongemaakt. Samenkomst is om 
9.15 uur op de fietsparkeerplaats 

van het park Kienehoef, gelegen 
langs de Zwembadweg, hier is ook 
de ingang. Van hieruit gaan de kin-
deren met de leiding naar de diverse 
locaties.

Elk jaar moet het oude nestje uit de 
nestkast gehaald en schoongekrabd 
worden, zodat de vogeltjes de nest-
kastjes weer kunnen gebruiken om 
de winter erin door te brengen of 
te schuilen en te slapen. Natuurlijk 
moet het ook gedaan worden voor 
het komende voorjaar als ze weer 
een nieuw nestje willen bouwen in 
het nestkastje, er eitjes in te leggen 
en de jongen groot te brengen. Het 
is elke keer weer spannend voor de 
kinderen om te zien of er een vogel-
tje in het nestkastje gewoond heeft 

en natuurlijk welk vogeltje. Ook 
kijken of ze gebroed hebben, want 
dikwijls liggen er nog eitjes in die 
niet uitgekomen zijn. Kom met de 
fiets en trek laarzen en warme kle-
ding of regenkleding aan, want de 
jeugdnatuurwachters laten zich niet 
door regen of harde wind binnen 
houden. Deze activiteit duurt tot ± 
11.30 uur.

Als je nog interesse hebt om lid te 
worden van de Jeugdnatuurwacht 
“De Populier” kom dan ook naar de 
fietsenstalling bij ingang park Kie-
nehoef en geef je op als lid, je bent 
nog steeds van harte welkom. Voor 
informatie en afmelden kun je bellen 
naar Hein de Koning, tel.nr. 476029 
of Bep van Zoggel tel.nr. 475222

Lezing “feesten, planten en beesten!” 
bij Heemnatuurgroep
Op maandag 10 november 2014 
heeft de Heemnatuurgroep uit Sint-
Oedenrode dhr. Rini Kerstens uit-
genodigd om zijn verhaal te komen 
vertellen over ”feesten, planten en 
beesten”.

Op de jaarkalender staat een groot 
aantal feesten vermeld. Al die fees-
ten hebben een achtergrond en vaak 
een hele geschiedenis. Ook kennen 
ze uiteenlopende gebruiken, soms 
eeuwenoud en nog steeds hetzelf-
de, soms in de loop van de tijd (wat) 
veranderd.
Opmerkelijk is, dat bij al die feesten 

planten en dieren een of andere rol 
spelen. Dikwijls gemakkelijk te her-
leiden, in een aantal gevallen echter 
inmiddels minder eenvoudig te dui-
den.
De lezing gaat over enkele van de 
grote feesten. Over hun oorsprong 
en hun betekenis. Over de rol die 
planten en dieren er bij spelen.

Sinterklaas: zijn paard, de roe, man-
darijnen en beestjes van suikergoed 
en chocolade. Kerstmis: de hulst en 
klimop, de mistletoe. Het feest van 
vrouw Holle en de vlierstruik. Valen-
tijn: duifjes, roodborst, mus, distel-

vink en luizen. Aan de hand van een 
beeldende presentatie een verhaal 
over uiteenlopende aspecten van 
feesten, planten en beesten.

De lezing wordt gehouden in de 
ontmoetingsruimte van kringloop 
“d’n einder” gelegen aan de Sluit-
appel 17a in de wijk Eerschot te Sint-
Oedenrode. Aanvang van de lezing 
is om 20.00 uur. Iedereen is van har-
te welkom bij de activiteiten van de 
Heemnatuurgroep. Niet leden van 
de heemkunde “De Oude Vrijheid” 
betalen slechts €2,00 entree, als bij-
drage in de onkosten.    

De natuur heeft soms ook wat hulp nodig

De natuur regelt alles zelf en zou 
het eigenlijk zonder menselijk hulp 
moeten kunnen stellen. Toch blijkt 
dat niet altijd het geval te zijn. 
Daarom moet de mens de natuur 
ook wel eens een handje helpen. 
Dat was dan ook waarvoor de twaalf 
vrijwilligers van IVN-Rooi zaterdag 
naar Vressel waren gekomen.

“De zaailingen van vogelkers en de 
berk, dat zijn wel de meest hardnek-
kige tegenstanders. Zaailingen dat 
zijn jonge boompjes die spontaan 
groeien uit zaad dat hier aan komt 
waaien”, legt Bart van de Wiel uit. Hij 
is vrijwilliger bij Staatsbosbeheer en 
steekt samen met IVN-Rooi de han-
den uit de mouwen om de open plek 
rondom het ven bij het Hei-Eind open 
te houden. “Als we deze zaailingen 
niet verwijderen, is het hier over een 
paar jaar een dichtbegroeid bos en 
dat willen we juist voorkomen”.

Schapen zijn te duur
“Eigenlijk zouden hier schapen moe-
ten lopen, maar dat kost te veel 

geld”, vervolgt Van de Wiel. 
“Vroeger deden schapen het 
werk dat wij nu doen. Als 
hier een kudde schapen zou 
lopen dan zouden de zaai-
lingen van de vogelkers en 

de berk geen kans maken. Het bleef 
hier dan mooi open en dan had de 
hei ook zonder onze hulp alle kan-
sen. Maar gelukkig lukt het elk jaar 
weer om genoeg vrijwilligers bij el-
kaar te krijgen om deze klus te kla-
ren”.

Mos werkt als een spons
Eén van die vrijwilligers is Theo 
Gottenbos. Hij is lid van het IVN 
en geeft aan dat wat het IVN nu 
doet, vooral symptoombestrijding 
is. “Deze vennen groeien langzaam 
dicht met mos, er staat nu maar am-
per water in. Dat komt niet alleen 
omdat het weinig heeft geregend, 
maar het is vooral de sponswerking 
van het mos dat verhindert dat er 
hier open water is”, vertelt Gotten-
bos. “Door dat mos is er nauwelijks 
meer water dat vooral de amfibiën 
nodig hebben om hun eieren af te 
zetten. Het verwijderen van de zaai-
lingen voorkomt niet dat de ven-
nen hier langzaam dichtgroeien met 
mos. Eigenlijk zou de bodem van de 
vennen in een periode van drie jaar 

verschraald moeten worden. Ge-
woon met machines de voedselrijke 
bodemlaag afgraven en wegbren-
gen, maar daarvoor ontbreekt het 
geld”, dat realiseert Gottenbos zich 
ook wel.

Jong geleerd...
Wie denkt dat er vooral mannen van 
middelbare leeftijd aan het werk zijn 
heeft het mis. De jongste vrijwil-
ligster is de tienjarige Fleur van de 
Sande. Zij snoeit samen met haar va-
der de jonge boompjes. Op de vraag 
waarom zij dat doet is het antwoord 
duidelijk: “we snoeien de bomen zo-
dat de hei mooi blijft. Vorig jaar heb 
ik ook geholpen en straks komt mijn 
zusje ook nog helpen”. 

De natuur regelt alles zelf en zou 

geld”, vervolgt Van de Wiel. 
“Vroeger deden schapen het 
werk dat wij nu doen. Als 

de berk geen kans maken. Het bleef 

0411 63 16 69  -  www.struifhuis.nl 

Duurzame 
streek-
proDucten
Ervaar de beleving
van een echte 
Liempdse pannenkoek 
bij Pannenkoekenhuis 
‘t Struifhuis in 
Liempde.

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

www.ossekop-rooi.nl

“Ouderwets Gastvrij” 
Eerst een hapje eten? Reserveren gewenst

Jazz-& Blues weekend
Zaterdag 8 november om 21:30 uur  
Wildmen 
Bluesband  
Zondag 9 november 

om 15:00 uur   
Swing Unlimited

28 november 
Avond van ‘t Nederlandse lied  

Meedoen? Geef je op bij de Ossekop.

Naam: Lieke van Acht
Leeftijd: 22 jaar

Welke studie volg je en waar 
volg je de studie? 
“Ik volg de studie geneeskunde 
aan de universiteit van Utrecht. 
Op dit moment zit ik in mijn der-
de jaar en ben ik bezig met mijn 
coschap (stage) interne genees-
kunde.”

Wat vind je leuk aan de studie?
“Ik vind het bijzonder om iets 
voor mensen te kunnen beteke-
nen. Als mensen ziek zijn voelen 
zij zich vaak niet goed en zijn ze 
kwetsbaar. Ik vind het mooi om 
mensen op dat soort momenten 
bij te staan en te helpen er weer 
bovenop te komen.“

Wat vind ik minder aan de stu-
die?
“Soms gaat het vak erg diep in 
op de technische aspecten; tot 
in detail worden alle lichamelijke 
processen uitgelegd. Men verliest 
het grotere geheel soms uit het 
oog. Dat vind ik jammer. Ik bekijk 
de gezondheid van mensen graag 
met alle ook psychische, sociale 
en functionele facetten er om-
heen.” 

Wat wil je na je studie gaan 
doen? 
“Na mijn studie wil ik graag huis-
arts worden. Als huisarts ben 
je altijd direct in contract met je 
patiënten en sta je ook dichtbij. 
Daarnaast heb je dan te maken 
met erg gevarieerde problema-
tiek. Voordat ik huisarts ben moet 
ik nog wel een opleiding van drie 
jaar volgen, maar die kan ik dan 
combineren met een baan. Dat 
zou ik graag doen.” 

Aan wie geef je het stokje door?
“Ik geef het stokje graag door 
aan Nienke van der Velden. Zij is 
voor haar studie al naar Barcelona 
en Nieuw Zeeland geweest. Maar 
nu is ze gelukkig een tijdje in Ne-
derland! Wat haar daar gebracht 
heeft zullen jullie volgende week 
gaan lezen.” 

Samenwerking wijkvereniging Heikant en iVN Rooi

Wijkvereniging Heikant en IVN 
Rooi zijn een pilot gestart omtrent 
het thema kind en natuur. Lonja 
Woonings en Wim de Vrij van IVN 
Rooi en Ralf van Kemenade en 
Erwin Keeren van de wijkvereniging 
Heikant hebben samen de pilot uit-
gewerkt in vier seizoensgebonden 
activiteiten. 

De activiteiten zijn gericht op kin-
deren van de wijkvereniging Hei-
kant uit de groepen 0 tot en met 
5. Voor kinderen is contact met de 
natuur belangrijk, omdat die al hun 
zintuigen prikkelt, en hen uitdaagt 
tot 'verkennen'. De wijkvereniging 
denkt dat het een goede aanvulling 
is op de huidige wijkactiviteiten en 

een leuke manier is om kinderen 
in contact te laten komen met de 
natuur onder professionele bege-
leiding met de nodige inhoudelijke 
kennis. 

Zondag 2 november heeft de eer-
ste activiteit plaatsgevonden. Een 
duurzame vogelvoerplek - gemaakt 
door Gradje Brouwers van IVN - 
werd door de kinderen geplaatst 
in de speeltuin. De vogelvoerplek 
werd door de kinderen voorzien 
van vogelzaad en er omheen vet-
bollen opgehangen. Ook was er 
een feestelijk moment voor IVN 
Rooi. De voorzitter van IVN Rooi, 
Theo Scholten, verwelkomde Ad 
van der Heijden als 100e lid van 

IVN Rooi. Om dit symboliseren 
heeft IVN Rooi een moeraseik ge-
schonken aan de wijkvereniging. 
Met hulp van een vaste groep vrij-
willigers van de speeltuin Heikant is 
deze voorafgaand aan de activiteit 
geplaatst. Na een natuurwandeling 
met de kinderen en ouders door de 
wijk onder leiding van de natuur-
gidsen werd de ochtend afgesloten 
met een versnapering en warme 
chocolademelk. Aan het einde van 
de activiteit kregen de kinderen een 
vetbol mee om deze op te hangen 
in de eigen tuin. Met een opkomst 
van meer dan 50 buurtbewoners –
en kinderen was het een geslaagde 
en leerzame activiteit. 

Buurtbusvereniging Sint-Oedenrode biedt U aan:

UW BEDRIJFSRECLAME OP ONZE 
NIEUWE BUURTBUSSEN

In december 2014 krijgt de Buurtbusvereniging Sint-Oedenrode de beschikking over 2 
gloednieuwe Arriva-buurtbussen.

Onze buurtbussen bieden een ideale mogelijkheid uw bedrijfsreclame zichtbaar uit te 
dragen tegen een aantrekkelijk tarief per jaar.

Er komen enkele plaatsen vrij per 1 januari a.s. en als ook u uw bedrijfsreclame 
gemiddeld 12 uur per dag zichtbaar wilt laten zijn in Best, Sint-Oedenrode, Liempde, Boxtel 

en Schijndel, dan is er nu die ideale mogelijkheid.
De nieuwe bussen bieden ook de mogelijkheid van binnen-reclame. Deze reclame-uiting is 

ideaal voor wisselende reclames van uw bedrijf of speciale aanbiedingen.
De reclame-afmetingen zijn door de Provincie vastgesteld bij de uitgifte van de nieuwe 

concessie. Vanaf 2015 gelden de volgende afmetingen:

Zijpanelen op zowel de linker- als de rechterkant van de bussen: 
161cm breed en 55 cm hoog

Frontpaneel (voorzijde van de bus op de motorkap):
100 cm breed en 30 cm hoog

Linker achterdeur:
80 cm breed en 52 cm hoog

Binnenzijde:
3x A3-poster op paneel links tegen hemel

Alle afspraken worden vastgelegd in een reclame-overeenkomst

Voor meer informatie over prijzen, werkwijze etc. kunt U contact op nemen met Gerard van 
Kollenburg (voorzitter) onder 06-51879567 of via e-mail gerardvankollenburg@gmail.com

De buurtbus: uw persoonlijke service in streekvervoer
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Bedrijventerrein De Kampen in Sint-Oedenrode

Voor de 6e keer als 
beste getest door de  
consumentenbond!

ATAG E CV-ketel

W www.lvdb.nl

AANHANGWAGENS BV 

VERKOOP ONDERHOUD ONDERDELEN VERHUUR WEBSHOP Marie Curiestraat 8
5491 DD Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-472893

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

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

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 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

8

“Ongeacht waar u verzekerd bent.”

www.autoschadelambert.nl

3

1

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10%  KORTING  OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

6

De 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

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

12
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Bedrijventerrein De Kampen in Sint-Oedenrode

Voor de 6e keer als 
beste getest door de  
consumentenbond!

ATAG E CV-ketel

W www.lvdb.nl

AANHANGWAGENS BV 

VERKOOP ONDERHOUD ONDERDELEN VERHUUR WEBSHOP Marie Curiestraat 8
5491 DD Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-472893

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

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

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 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

8

“Ongeacht waar u verzekerd bent.”

www.autoschadelambert.nl

3

1

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10%  KORTING  OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

6

De 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

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

12
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Je verhoogt hiermee je slagingskans en bespaart aanzienlijk 
tijd en geld met je praktijklessen. 

Ter kennismaking, de 1e les in de rijsimulator GRATIS.

Je rijbewijs haal je gewoon bij je eigen rijschool maar de basis 
leer je in de rijsimulator van Transport Academie B.V.

Ook voor rijscholen wellicht interessant om de leerlingen de 
eerste kneepjes bij te brengen door middel van de rijsimulator.

OPENINGSAANBIEDING bij inlevering van deze advertentie: 
Tot 1 januari 2015 nu 17 lessen in de rijsimulator 

geen € 255,00 maar €195,-
De rijsimulator is 86 uur per week beschikbaar. Dus: ouders naar de 

Mediamarkt of Ikea, de jongeren in de rijsimulator.

Transport Academie B.V., Ekkersrijt 3104, 5692 CC, Tel. 0499-490077

Ben je 16, 17 of 18 jaar en wil 
je op een snelle en leuke manier 
je B-rijbewijs halen? Kom dan 

voordat je de weg op gaat, lessen 
in onze rijsimulator!!

Transport Academie
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DE VISWINKEL
Vis, fijn dat het er is...

Naast Slagerij Dennis v.d. Ven

DE VISWINKEL
Vis, fijn dat het er is...

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

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

Naast Slagerij Dennis v.d. Ven

 
  

            

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

DE VISWINKEL
Vis, fijn dat het er is...

DE VISWINKEL
Vis, fijn dat het er is...

 
  

DE VISWINKEL
Vis, fijn dat het er is...

Naast Slagerij Dennis v.d. Ven

DE VISWINKEL
Vis, fijn dat het er is...

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

HEERLIJKE 
OVENSCHAAL € 7,-

Het is ook mogelijk uw eigen schaal te laten vullen.

 
naast Slagerij Dennis vd Ven

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

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal
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cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal

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

• sanitair & tegels
•  alle sanitair 

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

2250 m2 toonzaal

Laat nu een CV-ketel 
installeren en ontvang 

• sanitair & tegels
•  alle sanitair 

aanverwante artikelen
• cv ketels & onderhoud
• dakwerk & onderhoud

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

Slank vóór de feestdagen!

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

Start dan nu!
tegen inlevering van deze advertentie

8x VacuStep®

 normaal e80,- Nu e59,00 

Bel of kijk voor meer informatie op onze website

te gebruiken tot 23 december 2014

 Met de Vacustep® bestrijdt u nu overtollig vet en cellulitis 

zo eenvoudig en vooral zo effectief als nooit tevoren.

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs
vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs
vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

Scheiden doe je samen

Stemmen kan op website www.iak.nl

Odaschool hoopt op € 1000,- voor schoolterrein

Dat de Odaschool bezig is met een 
grondige renovatie van het schoolter-
rein is veel mensen duidelijk. Maar 
dat ze een extra centje mee willen 
pikken door een actie van IAK verze-
keringen is nog niet overal bekend. 
Op dit moment dingen vijf projecten 
mee naar de cheque. Tot 17 novem-
ber kan er nog gestemd worden.

Lekker buitenspelen, genieten van de 
natuur, ontdekkend leren en dat al-
lemaal buiten. De Odaschool in Sint-
Oedenrode vindt het belangrijk dat 
kinderen naast hun werk in de klas 
buiten ook worden uitgedaagd. Daar-
om zijn ze een project gestart waarbij 
het speelplein wordt aangepast met 
natuurlijke spelaanleidingen. 

Aanleiding project 
Al enkele jaren vonden ouders, leer-
krachten maar vooral ook leerlingen 
dat de speelplaats niet uitnodigend 

was. Het was saai, kaal en er was 
weinig te doen. Daarom is er bij een 
schoolbreed project nagedacht over 
mogelijke veranderingen. Er zijn door 
kinderen tekeningen gemaakt, ze heb-
ben enquêtes gehouden onder ouders 
en leerkrachten en de buurtvereniging 
is ingeschakeld. Uiteindelijk is er in 
overleg met een tuinontwerper een 
ontwerp ontstaan. 

En beginnen maar! 
Het ontwerp lag klaar, de begroting 
was gemaakt en er werd door de 
werkgroep gezocht naar mogelijkhe-
den om geld te genereren. Feit is dat 
het gehele project draait op giften van 
sponsoren en medewerking van lo-
kale bedrijven. Daarnaast is er een en-
thousiaste club vrijwilligers gevonden 
welke graag mee wil werken aan dit 
project. Zij werken momenteel weke-
lijks aan het realiseren van alle mooie 
plannen.  Er zijn al enkele onderdelen 

van het plan gerealiseerd. Denk hier-
bij aan de aanleg van zitbanken, een 
voetbalveldje, een gecentreerde fiet-
senstalling, een deel van het buiten-
theater en een verhard speelbaantje. 

Maar ze zijn er nog niet… 
Ze hebben nog veel plannen en ook 
onderdelen die nog niet gerealiseerd 
zijn. Zo staan de aanleg van het ver-
keersplein, het maken van natuurlijke 
speeltoestellen en het planten van 
groen nog hoog op de wensenlijst. 
Daarnaast trekken ze nog samen met 
de buurt op voor de aanleg van onder 
andere een jeu de boules baan, waar 
zij ook intensief gebruik van kunnen 
maken. Op deze manier kunnen de 
buurt en de school optimaal genieten 
van de speelmogelijkheden rondom 
de school. Ze trekken daarnaast ook 
samen op als het gaat om veiligheid 
en preventie. 

Besteding bijdrage IAK Verzekeringen 
Als ze winnen willen ze de €1.000,- 
graag gebruiken om de onderstaande 
projecten te realiseren: Het realiseren 
van de tribune voor het podium.  Het 
maken van houten spelaanleidingen 
zoals klimpalen, touwbruggen en 
evenwichtsbalken. 

U kunt op het project stemmen tot 
17 november. Meer informatie over 
de goede doelen vindt u op de ge-
nomineerden pagina van www.iak.nl. 
Het goede doel dat op die datum de 
meeste stemmen heeft, ontvangt een 
waardecheque t.w.v. maximaal 
€ 1.000,- (incl BTW). 

Brabant Noord Oost: RBL BNO opnieuw 2de beste 
van Nederland 

Flinke daling schoolverlaters in 
Sint-Oedenrode
Op basis van de definitieve cijfers 
over het schooljaar 2012-2013 
blijkt dat de regio van het RBL BNO 
met 1,4% het op een na laagste 
percentage voortijdig schoolverla-
ters kent van Nederland. 

Redenen voor deze goede cijfers 
zijn onder andere:
-   Samenwerking in één bureau tus-

sen leerplicht en RMC waardoor 
informatie over jongeren niet ver-
loren gaat, ook als ze niet meer 
leerplichtig zijn.

-  Leerplichtambtenaren zijn gekop-
peld aan scholen. Zij spreken hier 
de leerlingen, de ouders en de 
scholen aan op hun verantwoor-
delijkheid. Hierdoor ligt de verant-
woordelijkheid daar waar hij hoort.

-  Er wordt eenduidig gewerkt. Ver-
zuim van 18- en 18+ jongeren 
wordt op dezelfde manier opge-
pakt. Het RBL BNO is  werkzaam 
op de  ROC’s waar het grootste 
deel van de leerlingen uit regio Bra-
bant Noord Oost onderwijs volgt. 

-  Vroegtijdige signalering van achter-
liggende problematiek bij school-
verzuim. Dit  is van groot belang 
want zo kan snel en adequaat de 
juiste hulp ingezet worden, waar-
door hogere kosten voor de sa-
menleving worden voorkomen. 

In de afgelopen jaren is door het on-

derwijs en gemeenten met succes 
geïnvesteerd in het voorkomen van 
voortijdig schoolverlaten. Het totaal 
aantal voortijdig schoolverlaters is 
landelijk gedaald naar 27.760. Het 
ministerie van onderwijs beoogt in 
2016 dit aantal terug te brengen naar 
25.000. Blijvende inspanning van het 
onderwijs en de gemeenten is in de 
komende jaren dan ook noodzake-
lijk om het behaalde resultaat vast te 
houden en een verdere daling te rea-
liseren. In Sint-Oedenrode heeft ook 
een flinke daling plaatsgevonden. 
Daar is het percentage schoolverla-
ters gezakt van 31% naar 14%.
 
Voortijdig schoolverlaten
Jongeren tot 23 jaar die het onder-
wijs verlaten zonder startkwalificatie 
zijn voortijdig schoolverlaters. Een 
jongere met een startkwalificatie be-
schikt over een diploma op minimaal 
MBO-niveau 2 of een HAVO- of 
VWO-diploma.

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

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

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs

Lees DeMooiRooiK
rant 

en laat je verrassen!

Toneelspelers gezocht
´t Roois Theater is op zoek naar 
acteurs voor hun kindergroep. Ben 
of ken jij iemand die het leuk vindt 
om toneel te spelen? Kom dan 
eens langs op woensdagavond van 
half 7 tot 8 uur, in lokaal 6 in Ma-
riendael.

De groep begint nu net met een 
nieuw stuk, waar de tekst nog voor 

geschreven moet worden. Dat bete-
kent dat alle spelers zelf mogen we-
ten waar het stuk over gaat en welke 
rol ze spelen.
't Roois Theater is een gezellige to-
neelvereniging, waar het oefenen 
van het stuk gecombineerd wordt 
met leuke theatersportopdrachten. 
De regie is in handen van Pauline 
Verstraten en Emile Kalmann.

Ook de volwassenengroep kan  to-
neelspelers en figuranten gebruiken, 
voor het buitenstuk 'Robin Hood', 
wat wordt geregisseerd door Harrie 
van den Brand. Deze groep repe-
teert op maandagavond van 8 tot 
10 uur. Meer informatie? Kijk op 
rooistheater.nl of stuur een e-mail 
naar rooistheater@gmail.com. Ook 
op Facebook zijn we te vinden.
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MooiRooikrantDe38 
chinezen loeren bij Rooise boeren

Uitheems bezoek vorige week 
woensdagmiddag in Nijnsel. Chi-
nese boeren waren in Nederland om 
een bezoek te brengen aan agrari-
sche bedrijven. Eén van de tussen-
stops was Klasse KI easy to impro-
ve, aan de Houtsestraat in Nijnsel

Agriterra organiseerde deze studie-
tour voor varkenshouders en coöpe-
ratiebestuurders uit Yunnan, China. 
De tour is opgezet om kennis uit te 
wisselen tussen de Chinese- en Ne-
derlandse varkenshouderij. Hiervoor 
brengt de achtkoppige Chinese de-
legatie bezoeken aan collega’s in 
Brabant, Limburg en Gelderland. 
Met de opgedane kennis en ervaring 
kunnen de Chinezen hun eigen pro-
ductiesystemen verbeteren.

Redenen voor een 
bezoek aan Neder-
land zijn de rijke 
historie van coö-
peraties en de be-
langrijke rol die zij 
spelen binnen de 
Nederlandse economie. Met de stu-
dietour laat Agriterra de Chinezen 
kennis maken met verschillende be-
drijven in de varkensproductieketen. 
De studietour is onderdeel van een 
project van Agriterra om het inko-
men van varkenshouders in de minst 
welvarende provincie van China, 
Yunnan, te verbeteren. De rol van 
Agriterra is onder meer het verster-
ken van de lokale coöperaties door 
kennisuitwisseling. Cees van Rij, 
teamleider boergenoteerde bedrij-

ven bij Agriterra, ziet de studietour 
als een belangrijk onderdeel van de 
kennisoverdracht; “Met eigen ogen 
zien doet geloven. Vakgenoten spre-
ken elkaars taal, dat is ook de kracht 
van de Agriterra-aanpak,” aldus 
van Rij. Na afloop van de studietour 
kunnen de Chinezen de kennis die zij 
mee naar huis nemen toepassen in 
de eigen keten. Dit moet uiteinde-
lijk resulteren in sterkere coöperaties 
met betere inkomens voor hun coö-
peratieleden.

Redenen voor een 
bezoek aan Neder-
land zijn de rijke 

Terwijl mijn dochter op zoek is 
naar een korte broek, kijk ik op 
de televisie naar schaatsen. Het is 
vreemd. Het is 1 november en de 
mussen vallen bijna van het dak. In 
de herfstvakantie heb ik haar kle-
dingkast omgebouwd van zomer 
naar winterindeling Jurkjes, topjes 
en korte broeken zijn verhuisd naar 
de bovenste planken, dus er wordt 
een beroep gedaan op haar crea-
tiviteit. Balancerend op een krukje 
haalt onze kleine styliste toch weer 
haar favoriete kledingstuk tevoor-
schijn. Met een kattige toon, zoals 
alleen dametjes dat kunnen, krijg 
ik intussen een aantal verwensin-
gen naar het hoofd geslingerd. 
‘Ik zei toch dat je die nog niet 
moest opruimen, stomme mama.’ 
Ik zucht en laat het gaan. Omdat 
we naar een hockeywedstrijd van 
de middelste gaan kijken, vertel 
ik haar dat ze de korte broek niet 
kan aanhouden. ‘Waarom niet?’ 
vraagt ze met grote ogen en een 
nog katterige toon dan eerst. 
‘Gewoon omdat ik het zeg’, is 

mijn antwoord. Ik voel een kleine 
strijd ontbranden. Zij wil absoluut 
in korte broek, ik wil dat ze naar 
me luistert. Waarom ze geen korte 
broek aan mag? Ik zou het, ach-
teraf gezien, niet weten. Na een 
lange discussie trekt zij aan het 
kortste eind. Met tegenzin gaan 
de lange broek, sokken en laarzen 
aan. Op de hockeyclub aangeko-
men zie ik (en mijn dochter ook) 
dat er heel veel kinderen in een 
korte broek lopen. Natuurlijk krijg 
ik meteen ‘de blik’ van haar. Even 
later komt ze aan huppelen. Ze 
heeft een oplossing gevonden. De 
lange broek is omgetoverd in een 
soort bermuda. In combinatie met 
haar laarzen ziet dat er zeer char-
mant uit. Het ontlokt een glimlach 
op mijn gezicht en bij de omstan-
ders. Afgezien van haar nukken 
zorgt ze vaak voor de vrolijke 
noot. Haar bijnaam in ons gezin 
is Duracel omdat ze doorlopend 
huppelt, danst en springt. Het bla-
blablablabla-gehalte is hoog. Bijna 
geen minuut staat haar mond stil. 
Dat begint vanaf het moment dat 
ze wakker is tot ze weer naar bed 
gaat. Haar favoriete woord is al ja-
ren ‘waarom.’ Minstens vijftig keer 
per dag rolt het uit haar mond. En 
ze weet feilloos hoe ze haar zin 
kan doordrijven. Een lieve glimlach 
en ze krijgt veel voor elkaar. Deze 
gedachten overspoelen me ineens 
op een druk hockeyveld. Tot ik aan 
mijn mouw wordt getrokken. Het 
is mijn dochter die schreeuwt: ‘Ik 
wil nuhuhuhu een snoepzak!’ Ge-
lukkig heeft ze ook het vermogen 
om mij weer snel met twee voeten 
op de grond te zetten. 

Column
Sassefratsen

Saskia van den Eshof

Duracel
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De weg naar volleerd bridger is ingeslagenbridgen

Joop Muller uit Olland is een er-
varen bridger. Hij brengt zijn ken-
nis maar wat graag over op men-
sen die het willen leren. Bridgen 

is populair en dankzij Muller ko-
men er meer en meer kenners 
bij. Deze week begon een begin-
nerscursus van twaalf weken. 

DeMooiRooiKrant gaat twee cur-
sisten volgen: Marja Musson en 
Frits Helders.

‘Uitsnijden’, ‘door de vork heen 
spelen’, ‘troefcontract’ en ‘werk-
kleur’. Bij deze termen zal menig 
wenkbrauw gefronst worden. Ook 
die van Joop’s cursisten. Na een eer-
ste uitleg werden de kaarten direct 
geschud. Zo maakten de aanwe-
zige dames en heren voor het eerst 
kennis met de sport bridge. Frits 
Helders uit Breugel niet. Hij speelde 
het spel jaren geleden. “15 Jaar ge-
leden heb ik een cursus gevolgd, 
maar na een tijd in het buitenland 
is het verwaterd. Mijn vrouw heeft 
een cursus gevolgd en moedigde 
me aan om het ook te doen. Dat is 
goed voor me, want destijds had ik 
vooral moeite met bieden. Dat wil ik 
onder de knie krijgen.” Marja Mus-
son komt om heel andere redenen 

het spel leren. “Ik ben acht jaar ge-
leden in Rooi komen wonen en ken 
nog niet zoveel mensen. Dit is voor 
mij een mooie manier om sociale 

contacten te leggen. Bovendien lijkt 
me bridgen erg leuk. Het is moeilijk, 
maar ik heb mezelf beloofd om het 
de tijd te geven.” 

Marja Musson Frits Helders

Tuimeljudo is ideale voorbereiding op elke sport

Tuimelen is niet alleen de voorloper 
op het jeugdjudo, maar ook een ide-
ale voorbereiding voor jonge kinde-
ren op elke andere sport.

Kinderen van 3 tot 5 jaar komen bij 
de tuimeljudo van Dai-Ippo in aan-
raking met de basisbeginselen van 
bewegen. Ze leren op een veilige 
manier onder andere rollen, vallen, 
balanceren en samenwerken met 
andere kinderen. Ze krijgen les op 
een wijze die aansluit op hun bele-
vingswereld.

Wat is tuimeljudo?
Middels spelletjes leren kinderen 
spelenderwijs de basisbeginselen van 
het judo. Er wordt niet van de kin-

deren verwacht, dat zij de hele tijd 
volledig geconcentreerd bezig zijn 
met judo, maar er is veel aandacht 
voor hun belevingswereld. Doordat 
zij gedisciplineerd bezig zijn, ver-
beterd hun concentratievermogen 
gaandeweg de lessen en doordat er 
ingespeeld wordt op de natuurlijke 
nieuwsgierigheid en de drang om 
telkens beter te presteren leren de 
kinderen op natuurlijke wijze nieuwe 
vaardigheden. Hun reactievermogen 
en discipline verbeteren en verder 
leren ze tolerant om te gaan met an-
dere kinderen.

Elk kind krijgt al op jonge leeftijd te 
maken met situaties waarin ze meer 
willen, dan ze kunnen. Tijdens de les 

zullen de kinderen leren om met hun 
frustraties om te gaan. Het zal regel-
matig voorkomen dat iets niet gaat, 
zoals het kind het graag wil. Tijdens 
de les leren zij hoe zij met dit gevoel 
om moeten gaan en er sterker van 
kunnen worden.

Voor tuimeljudo hebben de kinde-
ren nog geen judo pak nodig (mag 
wel), een broek en shirt met lange 
pijpen en mouwen, zonder knopen 
of ritsen, zijn voldoende. (Tuimel)
judo is heel goed voor de motori-
sche ontwikkeling van een kind, 
daarnaast kan een kind er prima 
zijn/haar energie in kwijt. Bij Dai-
Ippo werken we alleen met gedi-
plomeerde trainers.

judo

Duracel

Extra werkzaamheden

Op basis van het fabrieksvoorschrift 
van uw auto kunnen er extra werk-
zaamheden worden geadviseerd.

Luchtfi lter € 25,-

Interieurfi lter € 30,-

Brandstoffi lter € 55,-

Bougies (4 stuks) € 55,-
Meerprijs voor platina bougies

Remvloeistof € 45,-

APK

Onze RDW-erkende keurmeester 
beoordeelt uw auto op een groot 
aantal punten. Verkeersveiligheid 
en milieu staan hierbij centraal. 

APK  € 19,95

APK diesel € 29,95

Onderhoud

Goed en regelmatig onderhoud 
zorgt ervoor dat u auto in conditie 
blijft.

Kleine beurt 
personenauto € 100,-
(inclusief olie)

Grote beurt 
personenauto € 195,-
(inclusief olie)

APK bij onderhoudsbeurt 
GRATIS

Wie zijn wij 
Bij MerkService werken op en top vakmensen. Goed opgeleid en met 
ruime ervaring in de autobranche. Samen staan zij garant voor kwaliteit 
en echte service, voor alle merken natuurlijk! 

Volgens voorschriften fabrikant
Bij MerkService werken we altijd volgens de voorschriften van de fabri-
kant. U kunt bij ons kiezen tussen de originele onderdelen of de vaak veel 
goedkopere huismerken. U houdt dus uw fabrieksgarantie na een beurt 
bij MerkService. 

Vaste onderhoudsprijzen
Wij werken met vaste onderhoudsprijzen zodat u nog beter weet waar u 
aan toe bent. Ongeacht het merk of de leeftijd van de auto. 
U weet altijd vooraf wat de kosten zijn.

Lekker dichtbij
Waarom elders gaan als het ook dichtbij, 
goedkoper en persoonlijk kan. 
Wilt u mee kijken met onze ervaren 
monteurs tijdens de reparatie? 
Geen probleem. 

Bel voor informatie of 
maak online een afspraak. www.merkservice.nl

Voordelen
van MerkService 

op een rij:
• Altijd duidelijke prijsopgave vooraf

• Onderhoud volgens fabrieksvoorschrift

• Ervaren en goed opgeleide monteurs

•  Moderne apparatuur om electronica-

 problemen op te lossen

• Voor resetten en softwarestoringen

   Alle merken, echte service!

Onze vaste onderhoudsprijzen 
Geen verrassingen achteraf! Dus bij ons geen ’kleine lettertjes’.

 Vught De Schakel 1 Tel. 073 - 684 11 02
 ’s-Hertogenbosch Weerdskampweg 5a Tel. 073 - 623 86 34
 St. Oedenrode Schijndelseweg 17a Tel. 0413 - 420 458

 Openingstijden  maandag t/m vrijdag van 08.00 - 18.00 uur
  zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur (alleen Vught)

  

Welkom bij MerkService 
MerkService is een unieke garageformule die zich alleen richt op service. 
U kunt bij ons terecht voor alle automerken en bijbehorende service. 
Bij MerkService hebben we altijd vlijmscherpe aanbiedingen. 
Kijk hiervoor ook op www.merkservice.nl

Gratis opslag

Team MerkService St. Oedenrode

De winter komt er weer aan. Tijd dus voor de winterbanden. 
Laat nu bij Merkservice de zomerbanden omwisselen voor de 
winterbanden. 
De zomerbanden slaan wij dan GRATIS voor u op! 
 
Laat dan ook meteen een goede wintercheck uitvoeren aan uw 
auto. Voorkomen is beter dan genezen: niemand wil natuurlijk 
graag bij nat en koud weer met pech langs de weg staan.

t.w.v. € 50,00
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• Promotie: in DeMooirooikrant 

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

 via Social media: Twitter en Facebook

• Alle bedrijfspresentaties verschijnen tevens in DeMooiRooiKrant

• VDO Text Design maakt uw presentatie naar wens

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

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

SPECIAAL 

VOOR 

ROOISE 

ONDERNEMERS

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

Tien jaar Rooise Dinsdagwandelingenwandelen

Elke dinsdagmorgen staan gemid-
deld, afhankelijk van het weer, zo’n 
60 tot 80 mensen op de startloca-
tie klaar om ’n paar uur te wande-
len. Dit gebeurt inmiddels al tien 
jaar. De gemeente en OLAT zijn de 
grondleggers van dit initiatief.

In 2004 nam Jacqueline v.d. 
Heijden namens de gemeente con-
tact op met de toenmalige voorzit-
ter van de wandelsportvereniging 
Olat (Ollandse Lange Afstands Tip-
pelaars), Marinus van Roosmalen. 
Het idee ontstond om een weke-
lijks terugkerende wandeling te or-
ganiseren in de gemeente. Er werd 
een comité gevormd, bestaande uit 
Marinus van Roosmalen, Theo 

Tromp en Theo van de Ven. Samen 
gingen ze voortvarend aan het werk. 
De eerste wandeling vond plaats op 
8 november 2004  en “Café de Rooie 
Sok” was in november en decem-
ber 2004 de wekelijkse startplaats. 
Vanaf 2005 werd de start beurte-
lings vanuit het centrum en de drie 
kerkdorpen gesitueerd. In Rooi was 
de startplaats al snel “Oud Rooy”, 
in Nijnsel “de Beckart”, in Olland  
“D’n Toel” en in Boskant het huidi-
ge “de Vriendschap”. Bij een vijfde 
dinsdag van de maand is de start-
plaats  vanuit “De Vresselse Hut”.                                                                                                                                            

Nog steeds, vertrekt iedere dins-
dagmorgen een enthousiaste groep 
wandelaars, naar eigen voorkeur,  

voor een tocht van circa 8 of 10 km. 
Iedereen loopt in z’n eigen tempo. De 
conversatie onderweg en na afloop 
onder het genot van een kopje koffie 
of thee draagt bij aan de gezelligheid.                                                                                           
Het vertrek is om stipt 10:00 uur en 
de wandelaars gaan op pad aan de 
hand van een routebeschrijving. De 
routes zijn steeds anders en gaan 
door de talrijke groene gebieden van 
de gemeente en overwegend over 
zand- en veldwegen door de mooie 
Rooise natuur. Vrijwilligers doen elke 
week weer opnieuw hun best om 
een aantrekkelijk parcours  te ont-
wikkelen. 
 
Het uitzetten van de routes ge-
beurde aanvankelijk met de kaart in 

de hand en de stappenteller aan de 
riem om de afstand te bepalen. Thuis 
werden veertig kopieën gemaakt en 
op dinsdag uitgedeeld. Vanaf 2009 
werken de routebouwers met GPS, 
maken gestandaardiseerde beschrij-
vingen en versturen deze per mail 
naar de leden. De weinigen die niet 
vertrouwd zijn met internet ontvan-
gen alsnog een kopie bij het ver-
trek. OLAT leden lopen gratis mee, 
niet leden kunnen ook deelnemen 
tegen betaling van €1,- en krijgen 
ter plekke een beschrijving. Ver-
meldenswaardig is dat deze Rooise 
wandelingen nog nooit zijn afgelast 
vanwege slecht weer. Dit geeft aan 
hoe enthousiast de deelnemers zijn. 
Er is een grote kern van wandelaars 

die elke week aanwezig is. De man 
van het eerste uur, Marinus, neemt 
nog steeds actief deel en is met zijn 
80 jaar de oudste deelnemer. 

Natuurlijk kan het tienjarig bestaan 
niet zomaar voorbij gaan.  Op dins-
dag 11 november staat volgens 
planning een tocht in Nijnsel vanuit 
“de Beckart” op het programma. De 
start is op deze dag bij uitzondering 
om 9:30 uur, de route iets ingekort 
zodat er om 11:15 uur nog voldoen-
de tijd is voor een feestelijk koffie-
uurtje met als extra genodigden 
wethouder Van der Heijden, Mari-
nus van Roosmalen, Theo Tromp, 
Theo van de Ven en OLAT voorzitter 
Joop Wesseling. 

Mooie seizoenafsluiter voor Roel 
van der Zanden in Hengelo

autosport

Zondag 2 november werd in de om-
geving van Hengelo de laatste ronde 
van het Nederlands rallykampioen-
schap, de Conrad Euregio Rally, ver-
reden. Het VDZ Racing Team stond, 
met coureur Roel van der Zanden en 
de kersverse nieuwe navigator Ilse 
van de Sande, ook aan de start van 
de listige wedstrijd.

Onder haast lenteachtige tempera-
turen en stralende zon lagen er tien 
uitdagende klassementsproeven op 
de deelnemers te wachten. Gestart 
met nummer 24 op de ramen van de 
Nissan 350Z begon Roel sterk aan 
de wedstrijd. Na de eerste vier klas-
sementsproeven moest hij alleen An-
toine Biesheuvel voor zich dulden in 
het Nissan klassement en die positie 
wist hij gedurende de volgende vier 
klassementsproeven vast te houden. 
Gedurende de wedstrijd wist Roel 
op te klimmen tot de top 16 van het 
klassement en was een top 15 klas-
sering binnen handbereik.

Tijdens de laatste service van de dag 
werden de aandrijfassen door het 
serviceteam, in vijftien minuten(!), 
vervangen en met nog twee klasse-
mentsproeven te gaan leek het nieu-

we duo af te stevenen op een sterke 
tweede plaats in het Nissan klasse-
ment. Voor de start van de voorlaat-
ste klassementsproef begaf echter 
het achterdifferentieel van de Nissan 
het waardoor Roel genoodzaakt was 
de klassementsproeven voorzichtig 
uit te rijden. Door deze voorzichtige 
aanpak wist Roel de Nissan aan de 
finish te brengen en zodoende de 
wedstrijd als 3e in zijn klasse en als 
36e algemeen af te sluiten.
“Het was wel even balen dat, met 
nog twee proeven te gaan, het achter 
differentieel kapot ging. Want we za-
ten goed in ons ritme en op weg naar 
een sterke tweede plaats bij de Nis-
sans. We kijken terug op een mooie 
wedstrijd waarin we weer veel heb-
ben geleerd. De samenwerking met 
Ilse verliep goed en ook het service-
team heeft uitstekend werk geleverd. 
We kunnen terugkijken op een wis-
selend seizoen met een positief einde. 
Zowel in Hellendoorn als in Hengelo 
hebben we een mooie wedstrijd kun-
nen rijden wat veel vertrouwen geeft 
voor aankomend seizoen. De komen-
de tijd zullen we auto weer helemaal 
gaan nalopen zodat we in 2015 op 
volle sterke aan de start staan!” ver-
telt Roel na afloop van de wedstrijd.

Foto: Ivo Reyniersce

Vijfde zege voor 
Mats van den Brand 

Bij aanvang van de Conrad Euregio 
rally waren er bij nog twee kans-
hebbers voor de titel bij de Trophy 
waaronder rallyrijder Mats van den 
Brand met de bekende rood-blau-
we Fiesta R2 van Verkooijen Rally 
Sport. Voor laatstgenoemde was de 
opdracht voorafgaand aan de wed-
strijd duidelijk; de Conrad Euregio 
Rally moest winnend worden afge-
sloten, en daarnaast ook nog op alle 
klassementsproeven de snelste tijd 
worden genoteerd. 

Knaf Talent First, van den Brand 
ging zeer voortvarend van start en 
wist de eerste vier proeven ruim in 
zijn voordeel te beslissen. Ook het 
vervolg daarna was gedurende het 
totale verloop van de rally zeer sterk 
waarbij de equipe met de Fiesta R2 
hun voorsprong  steeds verder ver-
grootte op o.a. de andere Fiesta 
rijder Kevin van Deijne. Slechts één 
klassementsproef was Van Deijne 
0,1 seconde sneller geweest dan de 

man uit Nijnsel en dat kostte Van 
den Brand uiteindelijk de titel in de 
Ford Fiesta Sport Trophy 2014.

Ondanks die tegenslag bleven het 
duo Van den Brand / Smeets het tem-
po bepalen in hun klasse en werd de 
focus gelegd op een resultaat ruim 
binnen de top tien van het algemeen 
klassement. Met regelmaat werden 
tijden bij de eerste zes algemeen ge-
realiseerd. De beste prestatie van de 
dag werd door de talentvolle rallyrij-
der neergezet op de allerlaatste klas-
sementsproef door een derde tijd al-
gemeen te rijden, in het donker, wat 
uiteindelijk heeft geresulteerd in een 
fantastische uitslag: de eerste plaats 
en klasse overwinning bij de Fiesta 
Trophy (vijfde keer dit seizoen) en 
gefinisht op een zeer verdienstelijke 
zesde plaats algemeen bij de Conrad 
Euregio Rally.

Mats: “De zesde plaats in de Con-
rad Euregio Rally is een geweldig 
resultaat. Ik had op voorhand inge-
zet op een plaats bij de eerste tien 
maar had de zesde plaats echt niet 
verwacht. Natuurlijk is het erg jam-
mer dat we de titel in de Ford Fiesta 
Sport Trophy niet hebben gewon-
nen. We hebben iedere wedstrijd 
meetellend voor de Fiesta Trophy 
waaraan we hebben meegedaan ge-
wonnen en dan is het zuur om aan 
het eind van het seizoen net naast de 
titel te grijpen. Ondanks dat kunnen 
we terugkijken op een geweldige 
wedstrijd en een fantastisch seizoen. 
Ik heb ontzettend veel geleerd dit 
jaar, zeker dankzij het KNAF Talent 
First programma en de begeleiding 
van Verkooijen Rally Sport, en hoop 
dat dit topseizoen een mooi vervolg 
krijgt in 2015!”

Foto: Rallysport.nl  
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Boskant en Fc Schadewijk 
verdelen de punten

voetbal

Boskant heeft in de uitwedstrijd 
tegen FC Schadewijk een verdien-
stelijk punt gehaald. Na een snelle 
achterstand, lukte het Boskant om 
nog voor de rust de stand gelijk te 
trekken.

Ondanks een wat aarzelend be-
ging, blijkt FC Schadewijk in de 4e 
klasse H toch een van de ploegen 
te zijn met een groot potentieel 
aan technisch vaardige spelers. En 
omdat Boskant een aantal basis-
spelers miste, werd met enige zorg 
uitgekeken naar de wedstrijd van 
afgelopen zondag. Het team leek 
die zorgen niet echt te delen, want 
met name in de eerste helft werd 
een uitstekende wedstrijd op de 
grasmat gelegd. Heel even was er 
wat tegenslag toen Nico Shlomo in 

de 8e minuut een strakke voorzet 
van Karim Kabaseke binnenschoot: 
1-0. Maar in de periode daarna was 
Boskant zeker niet de mindere en 
creëerde meer kansen dan de thuis-
club. In de 18e minuut leek de ge-
lijkmaker in de maak, maar Maikel 
Merks kwam net een teentje tekort 
na een goede voorzet van Brett 
Veldkamp. In de 22e minuut kwam 
Boskant op gelijke hoogte. Met een 
man in de rug wist Brett een ingooi 
vanuit een halve draai in de uiter-
ste hoek te deponeren: 1-1. Zo nu 
en dan was het toch opletten voor 
de Boskant verdediging. In de 26e 
minuut was er weer zo’n moment. 
Na een snelle uitval moest Boskant 
keeper Tom van der Heijden han-
delend optreden na een harde inzet 
van Shlomo. In de 32e minuut leek 

Boskant op voorsprong te komen.  
Een solo van Maikel eindigde met 
een vlammend schot dat door FC 
Schadewijk doelman Raymon van 
Vlijmen ternauwernood over de lat 
kon worden getikt.
De eerste kans, direct na rust was 
voor Boskant. Na een voorzet van 
Maikel kreeg Brett een goede moge-
lijkheid, maar hij raakte de bal niet 
voldoende.  Langzaam maar zeker 
werd FC Schadewijk wat sterker, het 
team was in ieder geval wat meer in 
balbezit. Echt uitgespeelde kansen 
leverde dat vooralsnog niet op, al 
moest Tom in de 50e minuut han-
delend optreden na een snelle uitval 
van de thuisclub. Ook Boskant kreeg 
enkele kleine kansen, maar de eind-
pass was vaak net iets te onzuiver. 
Over de gehele wedstrijd gezien was 
de 1-1 eindstand  een terechte uit-
slag, maar als invaller Kay Gutte in 
de allerlaatste minuut de levensgrote 
kans die hij kreeg, had benut, waren 
de druiven voor Boskant alsnog zuur 
geweest!

Volgende week speelt Boskant thuis 
tegen Cito. Opnieuw een tegenstan-
der van formaat. Boskant bezet een 
gedeelde 4e plaats, Cito staat, met 
één punt minder, op de 6e plaats.
Boskant 2 zag in de allerlaatste mi-
nuut een 3-2 voorsprong tegen Nijn-
sel 2 verloren gaan. De stevige derby 
eindigde daarom in een enigszins te-
leurstellend 3-3 gelijkspel. Hopelijk 
lukt het Boskant 2 om aanstaande 
zondag de punten te pakken tegen 
hekkensluiter UDI’19 3

Nijnsel/TVE Reclame ervaart dipje
Coach Theo Hageman moest afge-
lopen zondag redelijk improviseren 
omdat een aantal basiskrachten niet 
beschikbaar waren. Ruud van der 
Rijt had een rol bij de Tricolores in 
Tilburg, broer Paul kampte met een 
onwillige lies, Mark van Berlo ver-
dween ook al eerder in de lappen-
mand, Koen Berkvens was tegen Ju-
liana Mill al geblesseerd geraakt en 
daar kwam nog bij dat goaltjesdief 
Stefan Hulsen op de training afge-
lopen donderdag zijn pols brak. 

Na vier minuten kon het uitgestip-
pelde strijdplan al de kliko in want 
de gasten profiteerden met een fraai 
doelpunt van een onoplettendheid 
in de Nijnselse achterhoede. De 
stuurlui aan de wal, dat zijn meestal 
de spreekwoordelijke beste, roken 
een sterke buitenspellucht maar de 
22-jarige leidsman uit Langenboom 
en zijn iets oudere assistent uit Nijn-
sel dachten daar gebroederlijk an-
ders over. Dat was een tegenvaller 
voor de gastheren en een opsteker 
voor de roodzwarte gasten. Nijnsel 
zocht vervolgens de aanval, maar dit 
ging gepaard met veel slordigheden. 
Veel hoge voorzetten met een lange 
keeper in het doel, daar druipt de 
voetbalintelligentie nou niet bepaald 
van af. Herpinia vond het allemaal 
wel prima en bleef dan ook relatief 
gemakkelijk overeind. Keeper Glenn 
van Zutphen van Nijnsel moest in de 
40e minuut zelfs nog een keer ge-
strekt naar de hoek bij een gevaar-
lijke vrij trap. Toen Mari Vervoort 
de dampende thee al enige tijd had 
ingegoten werd het toch nog ge-
lijk, na goed doorzetten van Nick  
Lathouwers. Een gelijkmaker net 
voor de rust geeft altijd wat extra 
energie.
Maar die was blijkbaar onder de rust 
toch weer weggevloeid want het 
spel werd er na de hervatting niet 
beter op. De slordigheid bleef de 
thuisploeg parten spelen, niemand 
was op een splijtende pass te betrap-

pen en het tempo lag te laag. Desal-
niettemin kwamen er toch was kan-
sen en kansjes. Rechtsbuiten Leon 
Peters kreeg er zelfs twee binnen vijf 
minuten maar de frêle buitenspeler is 
nu eenmaal geen killer. In de 69e mi-
nuut kwam Paul van der Rijt nog in 
het veld in de hoop nog wat te kun-
nen forceren. De laatste twintig mi-
nuten probeerde Nijnsel de bakens 
nog te verzetten maar tevergeefs. 
Verdediger Harold van de Laar ver-
scheen nog een keer gevaarlijk in het 
strafschopgebied. Hij torende hoog 
boven iedereen uit maar dan is het 
ook wel handig als je kijkt waar de 
bal ergens is. Toby Verhoeven brak 
nog door op links maar schrok blijk-
baar van de uitkomende keeper en 
ook deze kans ging verloren. Het 
laatste wapenfeit was een schot van 
Johan van der Pas maar dit verdween 
over het doel. En zo kon ‘iedereen’ 
vrede hebben met het gelijke spel 
want een echte winnaar verdiende 
deze matige wedstrijd niet.

Coach Hageman was kort in zijn 
commentaar; ‘Jammer van het eer-
ste puntenverlies thuis. De wil was er 
wel, maar te veel spelers gaven van-
daag niet thuis. Ik ben niet iemand 
die zich verschuilt achter blessures, 
maar je merkt wel dat de organisatie 
een stuk minder is als ervaren spelers 
ontbreken.’

Rhode doet slechte zaken
Rhode deed zondag slechte zaken, 
zelf verloor het van Margriet en 
zakte daardoor van de 6e naar de 9e 
plek. Zelf de kansen niet benutten 
en te gemakkelijk kansen wegge-
ven was het verhaal van de eerste 
helft tussen Margriet en Rhode. De 
tweede helft ontbrak het bij Rhode 
aan de overtuiging om toch nog een 
puntje mee te nemen uit Oss. 

Reeds in de eerste minuut was er 
een scoringskans voor Kyron Brus 
en ook in de zesde minuut had hij 
Rhode op voorsprong kunnen bren-
gen. Door zelf de kansen niet be-
nutten  en de tegenstander via een 
fraaie  eerste kans  in de twintigste 
minuut op voorsprong te  laten ko-
men, bleef Rhode achter de feiten 
aan lopen. Nadat Kyron Brus op-
nieuw een scoringskans onbenut liet 
en de defensie van Rhode gruwelijk 
in de fout ging, waardoor Margriet 
simpel op 2 – 0 kwam, was het dui-
delijk dat het een moeilijke middag 
zou worden voor Rhode. Het werd 
nog erger toen Margriet in de veer-
tigste minuut 3 – 0 scoorde.  Jeroen 

van de Wijdeven  zorgde  in de drie-
enveertigste minuut  voor de 3 – 1 
ruststand. Deze stand zou Rhode 
enige moed hebben moeten geven 
om in de tweede helft vol aan de 
bak te gaan om alsnog een punt te 
pakken. Ondanks twee wissels bleef 
het spel van Rhode mager en ont-
brak het aan strijd om het Margriet 
lastig te maken.  Een fraaie vrije trap 
van Sander Driessen en een schot 
van Simon van de Wetering waren 
de enige wapenfeiten uit de tweede 
helft. Margriet scoorde in de zeven-
enzeventigste minuut de 4 – 1 en 
daarmee was de wedstrijd definitief 
beslist.

Voor Rhode is het van belang zo 
vlug mogelijk punten te pakken, an-
ders zou het wel eens een moeilijk  
seizoen kunnen worden. Een mak-
kelijke opgave wordt dat niet. A.s. 
zondag is FC Uden de tegenstander. 
FC Uden was vooraf een van de 
grote kanshebbers, maar had een 
matige start, maar wist zondag wel 
te winnen van koploper Avanti.
Voor meer info zie: www.rhode.nl.

Ollandia door eigen fouten onderuit

Was het voor de middag nog volop 
zon en een aangename tempera-
tuur, na de middag zou dit weer-
beeld echter snel gaan veranderen. 
Zo was ook het voetbal zeer wissel-
vallig. 

Het lijkt wel of door de spelers de 
eerste helft als een verplicht num-
mer wordt gezien om in de tweede 
helft meer gedreven en zeker fana-
tieker uit de startblokken te komen. 
Konden we vorige week de schade 
nog herstellen dat zou deze keer niet 
gaan lukken. SES was een tegen-
stander die men zeker als potentiele 

kampioenskandidaat mag zien. De 
ploeg van Nijnselnaar Claus Foede-
rer speelde het spel slim en simpel. 
Gezegd moet worden dat alle spe-
lers van SES fysiek een kop groter 
waren dan die van Ollandia en van 
dit voordeel in de onderlinge duels 
veelvuldig gebruik maakte. Alles wel 
op een nette en correcte wijze zodat 
de goed leiden scheidsrechter ook 
een mooie middag had. 
De slimmigheid van SES zat in het 
feit dat men het overwicht dat men 
in de eerste helft zeker had uit te 
buitte door de tegenstander de fou-
ten te laten maken. Zo kon het zijn 

dat SES geen schot op goal hoefde 
af te schieten om toch met een 0-2 
voorsprong de kleedkamers op te 
kunnen gaan zoeken. De 0-1 kwam 
op het scorebord door een penalty 
die terecht gegeven werd toen Ro-
bin Aalders van SES onreglementair 
werd afgestopt. Frustrerend is het 
dat deze overtreding op een plaats 
wordt gemaakt waar de tegenstan-
der geen enkel gevaar kon ople-
veren. De slimmigheid van de SES 
speler laat zich raden toen de po-
ging om de bal te spelen werd inge-
zet. De tweede goal valt 3 minuten 
daarna als een hoge bal achterwaart 
door een verdediger van Ollandia in 
de eigen goal wordt gekopt.  Wel-
iswaar wist Ollandia in de tweede 
helft niet meer te scoren maar dat 
was zeker ook een verdienste van 
de keeper van SES.  Hij voorkwam 
met een aantal prachtige reddingen 
de aansluitingstreffer die het duel 
zeker weer spannend had gemaakt. 
Als Ollandia er voor kan zorgen dat 
men de eerste helft  dezelfde  gre-
tigheid ten toon kan spreid als men 
in de tweede helft laat zien dan kan 
het niet anders dat er weer een tijd 
komt dat de punten weer in Ol-
land blijven. Nu maar hopen dat dat 
aanstaande zondag mag zijn als de 
eerste Dommelderby van dit seizoen 
tegen DVG uit Liempde op het pro-
gramma staat. Wij hopen dat vele 
supporters de (fiets)tocht gaan ma-
ken om Ollandia aan te moedigen. 

BEKIJK ONZE NIEUWE WEBSITE!

KUIJTEN

WASMACHINE SERVICE SON

reparatie en verkoop

wasmachines, vaatwasmachines, droogtrommels, kookplaten, ovens etc.

Dommelstraat 7
5691 AS Son

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

WITGOED

Sint - Oedenrode  
06 - 547 537 95

www.HeerkensBouw.nl
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voetbal

Ollandia op bezoek bij DVG
A.s. zondag staat er de eerste 
“Dommelderby” van het seizoen op 
het programma. 

Hierin moet Ollandia de Dommel 
oversteken om op sportpark “De 
Roode Bleek” in Liempde aan te 
treden tegen DVG. Beide teams 
moesten in het vorige seizoen 
in de laatste competitiewedstrijd 
nog vechten voor klassenbehoud, 
waarbij zeker DVG een sterke 2de 
competitiehelft speelde. Dit seizoen 
heeft DVG dit voort gezet en staat 

op dit moment op de 2de plaats op 
de standenlijst. Zondag zal DVG er 
dan ook alles aan willen doen om 
deze plaatst te handhaven en zal 
proberen om Ollandia tot slacht-
offer te maken. Voor Ollandia ligt 
er dan ook een mooie maar zeker 
ook zware taak om dit te voorko-
men, want het heeft ook zelf intus-
sen ook wel weer punten nodig om 
aansluiting te houden met de mid-
denmoot. Hopelijk werkt het weer 
mee en valt er ook voor de Ollandia 
supporters zondag te genieten. 

Nieuw tenue Boskant A1 

Ondanks zijn volle terras haastte Wijnald Koolen, eigenaar van café d'n Dommel, zich afgelopen zaterdag toch naar 
Boskant om snel samen met zijn team op de foto te gaan. De door hem gesponsorde A1 van v.v. Boskant zal de 
komende jaren de shirts van de door hen zeer gewaardeerde kroegbaas met trots gaan dragen. 
Uiteraard werd Wijnald nog bedankt met een bloemetje waarna hij weer snel terug naar zijn klanten kon..!

Nijnsel/TVE Reclame 7 boert goed

Nijnsel/TVE Reclame 7 draait een 
goed seizoen. Het team heeft zich 
stevig genesteld in het linkerrijtje en 
hoeft niet veel ploegen boven zich 
te dulden. Afgelopen zondag werd 
er thuis verdienstelijk gelijkgespeeld 
tegen Rhode/Van Stiphout 10.

Voor de wedstrijd werd het team on-
der toeziend oog van Nijnsel Vrouwen 
4 in fraaie nieuwe shirts gestoken. Het 

unieke aan dit project is dat twee agra-
rische voetballende ondernemers, je 
mag ook zeggen ondernemende voet-
ballers, van het eigen team de handen 
ineen hebben geslagen en dit spon-
sorcontract zijn aangegaan. Het be-
treft hier Melkveehouderij Van Gastel 
VOF (Twan) en Maatschap H.J.M. en 
P.G.M. Verhagen (Pieter). Vicevoorzit-
ter Wil Kremers benadrukte het unieke 
karakter van dit sponsorschap en be-

wierookte de betrokkenheid van beide 
ondernemers bij vv Nijnsel/TVE Recla-
me en in dit geval dan in het bijzon-
der bij Nijnsel/TVE Reclame 7. Coach 
Henk Verstraten voegde zijn spelers 
toe om toch vooral met ‘waardigheid’ 
de shirts te dragen, oftewel, elke week 
een sportieve pot voetbal op de mat 
te leggen op basis van de normen en 
waarden die we bij vv Nijnsel/TVE Re-
clame met elkaar hebben afgesproken. 

Teun Coenemans
Rhode

PuPiL VAN DE 
WEDSTRiJD

De 7 jarige Teun Coenemans is 
zondag 9 november  “Pupil van 
de Wedstrijd” bij de thuiswedstrijd 
van Rhode 1 tegen FC Uden  1.

Teun voetbalt in de F5. Hij is een 
vleugelaanvaller met een prima ac-
tie, maar hij heeft ook oog voor zijn 
teamgenoten. Daarnaast scoort hij 
ook nog eens geregeld. Teun traint 
elke dag  met zijn grote broer Sjoerd 
die ook bij Rhode voetbalt. Zijn fa-
voriete voetbalclubs zijn Oranje en 
Rhode. Andere hobby’s van Teun  
zijn,met lego spelen en met vriend-
jes spelen. Teun zit in groep 4 van 
basisschool Dommelrode . Hij vindt 

gymmen en schrijven het  leukst 
om te doen. Rhode wenst  hem een 
gezellige voetbalmiddag bij Rhode.

PuPiL VAN DE 
WEDSTRiJD

Stef van Krieken
Ollandia

Afgelopen zondag mocht Stef van 
Krieken 'Pupil van de Week' zijn 
bij de wedstrijd Ollandia 1 - SES 1. 
Hij is 8 jaar oud en woont samen 
met tweelingzus Femke en broertje 
Mark in Olland. 

Hij zit in groep 4 van Bs. De Sprongh. 
Op school vind hij gym leuk, terwijl 
hij de taallessen minder leuk vindt. 
Later wil Stef bij A. Hak Drillcon 
gaan werken. Hij voetbalt in het leu-
ke team van de F1. Op het midden-
veld laat hij zijn talenten zien. Hans 
van Eijk is zijn favoriet binnen Ol-
landia. Zijn favoriete profvoetballers 
zijn Arjen Robben en Lionel Messi. 

PSV en Fc Barcelona zijn Stefs favo-
riete voetbalclubs. Naast voetballen, 
timmert Stef graag. Ook speelt hij 
graag met Lego. 

Meidenvoetbal bij vv Boskant lijkt kwestie van tijd

Alle tekenen wijzen er op. Het zit 
er aan te komen. Het is slechts een 
kwestie van tijd tot het moment dat 
het eerste meidenvoetbalteam  mee 
gaat doen in de competitie.

In het verleden was het duidelijk, jon-
gens gingen bij voetbal en meiden bij 
het korfbal. Maar die vanzelfsprekend-
heid is er al jaren niet meer. Ook mei-
den willen en gaan voetballen. In het 
begin waren er dat nog niet zoveel, al-
leen de meest fanatieke; het was voor 
hen geen probleem om aan te sluiten 
bij de jongensteams.  Maar de laatste 
jaren zijn er dat duidelijk meer, zodat 
het een goede optie is om ook een of 
meerdere meidenteams te vormen. En 
er zit talent in Boskant. Misschien zijn 

jullie er niet van op de hoogte, maar 
de laatste vier jaar is door onze mei-
den liefst twee keer het scholenvoet-
baltoernooi gewonnen.

Vorig seizoen is voor de meiden door 
middel van een drietal open dagen ge-
legenheid geweest om kennis te ma-
ken met het voetbal. Open dagen die 
heel goed bezocht werden. Net voor 
en na de zomervakantie van dit jaar 
heeft dat een vervolg gekregen.  Door 
Gerrie Onland en Anita van den Oever 
is toen besloten om te starten met een 
trainingsavond. Dat is op dit moment 
de vrijdagavond van 18.00 tot 19.00 
uur; de training wordt verzorgd door 
Gerrie, samen met Maaike van de 
Wijdeven en Rowan van der Pol, twee 

leden van ons damesteam. 
Het zou kunnen dat we op enig mo-
ment op een andere avond gaan trai-
nen, maar dat hangt er natuurlijk van 
af wanneer de meeste meiden kun-
nen. We zijn gestart met 8 meiden in 
de leeftijd van 8 tot 14 jaar; op dit mo-
ment is de groep al gegroeid tot 15.

Je hoeft geen lid te zijn om mee te 
kunnen  trainen; je kunt gratis mee 
doen. De trainingen zijn er ook voor 
bedoeld om uit te proberen of je voet-
bal wel leuk vindt. Als het weer buiten 
te slecht is, zullen er trainingen in de 
zaal worden georganiseerd. Speciale 
aandacht voor de meiden tussen de 
13 en 16 jaar; in die leeftijdscatego-
rie kunnen we nog wel enkele mei-
den “gebruiken”.  Natuurlijk gaan ze 
ook (oefen)wedstrijdjes spelen. Aan-
staande vrijdag  7 november staat in 
Boskant op het hoofdveld om half ze-
ven de eerste oefenwedstrijd tegen de 
beginnende meiden van Wilhelmina 
Boys op het programma.

In de komende periode zullen er meer 
oefenwedstrijdjes gespeeld worden en 
als we voldoende meiden hebben in 
een bepaalde leeftijdscategorie, willen 
we ook starten met competitievoetbal. 
Die meiden die nog vragen hebben 
kunnen contact opnemen met Anita 
van den Oever (tel: 0413-479413) of 
Gerrie Onland (tel. 0413-4782920.
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BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

249,95

+
BINDINGEN

Nitro
Lectra Brite

369,95

Nitro
WINTERSPORT
WINTERSPORT
WINTERSPORT
WINTERSPORTDE NR.1 IN

Sinner
Helm+bril combi pack!

Ice Peak
Jacket Kim

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

99,99

69,99
99,95

159,95

Fischer
XTR Motive Rail

199,95

Salomon
Mission LX / Divine LX

Incl. schoenentas

Incl. skihoes

Incl. snowboardtas

GROOTSTEGROOTSTEGROOTSTEGROOTSTE

WINTERSPORT AFDELING
WINTERSPORT AFDELING
WINTERSPORT AFDELING
WINTERSPORT AFDELING
WINTERSPORT AFDELING
WINTERSPORT AFDELING
WINTERSPORT AFDELING
WINTERSPORT AFDELING
WINTERSPORT AFDELING
WINTERSPORT AFDELING

 VAN NEDERLAND

Helm+bril combi pack!

69,

169,99
329,99

+
BINDINGEN

Ria vd Loo en Karel Kreijveld mix 
doubletten clubkampioenen 2014 

jeu de boules

In een zinderende finale tegen het 
doublet  Angela Gerritsen/Ad vd 
Velden, waarbij de laatsten in de 
voorlaatste main de kans kregen 
het kampioenschap naar zich toe te 
trekken maar dit niet konden benut-
ten, wist het doublet Ria vd Loo/
Karel Kreijveld  het kampioenschap 
te beslissen met 13-11. 

Ze werden hiermee de nieuwe mix 
doubletten clubkampioenen 2014. 
Het doublet  Angela Gerritsen/Ad 
vd Velden eindigde op de 2e plaats. 
Eerder op de avond liepen enkele 
kanshebbers tegen een nederlaag op 
in hun laatste wedstrijd in de voor-
ronden. De doubletten Angela Ger-
ritsen/Ad vd Velden (7 +28),  Anny 

Stobbe/Rob van Berkel (6 +46) en 
Jos van Eck/Jan vd Loo (6 +35) ver-
loren maar hadden genoeg voor-
sprong opgebouwd om door te gaan 
naar de halve finales. Ook het dou-
blet Cor Verschuijten/Erik Verschuij-
ten verloor en viel hierdoor terug van 
een 4e naar een 9e plaats (6 +15). 
Van de favorieten won het doublet 
Ria vd Loo/Karel Kreijveld (7 +6) en 
steeg hiermee van de 5e naar de 2e 
plaats. Goed voor een plaats in de 
halve finales. In de halve finales ver-
loor het doublet Anny Stobbe/Rob 
van Berkel kansloos van het doublet 
Ria vd Loo/Karel Kreijveld (0-13) en 
werd hierdoor ex aequo 3e. In de an-
dere halve finale gaf het doublet Jos 
van Eck/Jan vd Loo goed tegenspel 
maar verloor tenslotte toch van het 
doublet Angela Gerritsen/Ad vd Vel-
den (9-13) en werd hiermee even-
eens ex aequo 3e .Door winst op 
deze laatste speeldag werd het dou-
blet Jo vd Heijden/Tine vd Donk 5e 
(6 +32), Gerrie vd Rijdt/Ad Ketelaars 
6e (6 +29, 1e +8), Hennie v Eck/Wil  
Passier 7e ((6 +29, 1e -5), Dora v 
Hastenberg/Piet Habraken 8e (6 
+24). 

De Nijnselse ruiters en ponyruiters

Eline Peters Forever Alve derde 
prijs springen klasse B

paardensport

Dit weekend was er een springwed-
strijd voor paarden in Asten. In de 
klasse B startte Eline Peters haar 
paar Forever Alve in de klasse B. 

Na een foutloze eerste  ronde reed 
de combinatie ook een foutloze 
barrage. De jury beloonden Eline 
en Forever Alve met 74,5 stijlpun-
ten en een derde prijs. Ashley Peter 
startte haar paard Balinda FS ook in 
deze klasse. Ook Ashley en Balinda 
FS reden 2 foutloze rondes werden 
beloond met 72,5 stijlpunten en een 
zevende prijs.
In de klasse ZZ kwam Marwin van 
den Nieuwenhijzen en zijn paard 

Barca aan de start. Marwin en Barca 
reden een foutloze ronde in het ba-
sisparcours en verdienden hiermee 
een startbewijs voor de barrage. Een 
foutloze barrage ronde in een tijd 
van 36,4 seconden leverde een vier-
de prijs op. In Nistelrode werd een 
springconcours voor pony’s georga-
niseerd. Van onze vereniging kwam 
hier Larissa Laenen met haar pony 
Kasandera aan de start in de klasse 
DE L. Larissa en Kasandera verdien-
den een startbewijs voor de barrage 
na een foutloos basisparcours. Ook 
de barrage verliep zonder fouten in 
een tijd van 40.7 seconden, goed 
voor een zevende plaats.

Introductielessen duiken voor kinderen 

Nieuw bij DDA: PADi Seal team
duiken

The Dutch Dive Academy verzorgt in 
november 3 introductielessen dui-
ken. Deze lessen geven een goede 
eerste indruk van de nieuwe PADI 
Seal Team-opleiding. Het PADI Seal 
Team is een duikopleiding speciaal 
voor jonge kinderen. De kinderen 

maken spelenderwijs kennis met de 
duik- en de onderwaterwereld. Dit 
gebeurt in 5 modules, aquamissions 
genaamd.

De introductielessen 
Tijdens de eerste 2 introductielessen 
wordt aandacht besteed aan de ba-
sisbeginselen van het duiken, waar-
onder snorkelen, bril leegblazen, 
buddybreathing en redden. De 3e les 
gaan de kinderen voor het eerst met 
persluchtfles onderwater. Zij ervaren 
hoe het is om onderwater te kunnen 
ademen en komen er achter of het 
PADI Seal Team wellicht een leuke 
sport voor ze is. Voorafgaand aan 
deze les vindt een korte theorieles 

plaats en moet een vrijwaringsformu-
lier door ouders getekend worden.
 
Deelname 
De kinderen dienen minimaal 8 jaar 
te zijn, een zwemdiploma te hebben 
en zich op het gemak in het water te 
voelen. De introductielessen worden 
gegeven door gebrevetteerde en ge-
oefende instructeurs. De introductie-
lessen voor het Seal Team-programma 
worden gegeven op zondag 9, 16 en 
23 november a.s. Van 14.15 uur tot 
15.15 uur in zwembad De Neul te Sint- 
Oedenrode. 
Meer informatie of aanmelden? 
Bel 06-22425634. Mailen kan ook:  
info@dutchdiveacademy.com.

Willeke van der Velden wint in Geldrop
Bij manege Meulendijks in Geldrop 
werd dit weekend de derde dres-
suur selectiewedstrijd verreden. De 
springruiters reden dit weekend naar 
Schijndel en Asten, waar springwed-
strijden op het programma stonden. 

Op de derde dressuur selectiewed-
strijd in Geldrop, liet Willeke van der 
Velden met haar paard Enjoy een 
mooie proef zien. Tijdens de prijsuit-
reiking werden zij beloond met een 
1ste plaats. Een mooie score voor de 
selectiestanden van kring Eindhoven. 
De zusjes Geert reden dit weekend 
naar Asten. Beide namen deel in de 
klasse B. Isabel Geers behaalde met 
Alexander na twee foutloze een 4e 
prijs, haar zus Isabel mocht zich met 
Darwin op een 11e plaats opstellen. 
Op de springwedstrijd in Schijndel 
wisten ook twee zussen in dezelfde 
rubriek in de prijzen te rijden. Dianne 
Merks eindigde na twee nul ritten op 
een 8e plaats. Marion Merks reed 
haar paard Dolf naar een 4e plek. 
In de klasse Z kwam Bram van Gaal 
aan de start met Wannebee, hij reed 

twee goed ritten. Helaas viel er een 
balk in de barrage, waarmee hij op 
een 9e plaats eindigde. Op zaterdag 
nam Miranda Ulehake deel aan de 
klasse L, zij noteerde met Euqeni-
que ook tweemaal een foutloze rit, 
waarmee zij zich op een 3e plaats 
mochten opstellen. 

DeMooiRooiKrant: 
als je meer wilt 

weten!
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Stichting Sportgala Sint-Oedenrode druk bezig met 
organisatie Sportgala 2015

Tijdens het Sportgala worden al meer 
dan 25 jaar op professionele wijze 
de sporters van Sint-Oedenrode ge-
huldigd. Ook worden de titels van 
Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, 
Sportvrijwilliger en Sporttalent van 
het jaar uitgereikt. We hebben in 
Sint-Oedenrode enorm veel talent-
volle sporters. Sporters die met 
veel fanatisme en enthousiasme 
de kleuren van onze Rooise vereni-
gingen verdedigen en sporters die 
hun hele leven wijden aan de sport. 
Dit talent vraagt dan ook om een 
jaarlijks Sportgala. Een gala waarin 
onze Rooise sporters ouderwets in 
de spotlight zullen staan. Een gala 
wat weer wordt georganiseerd op 
vrijdagavond 6 maart 2015 in Grand 
Café en Zalencentrum De Beurs.

De Stichting Sportgala Sint-
Oedenrode organiseert het Sport-
gala. Maar zij doen dat niet alleen. 
Het gala wordt gedragen en mo-
gelijk gemaakt door Rooise onder-
nemers. Vorig jaar werden MK2 
audiovisueel, DeMooiRooiKrant, 
Rabobank, Grand Café en zalen-
centrum De Beurs, Van Kuringe 
Adviesgroep, Kalmann Mediapro-
ducties, Fysiotherapiepraktijk Joost 
de Vaan, Sportcentrum Van den Oe-
ver, EMVO Techniek, A&K Techniek, 
Rango concepts en bloembinderij 
De Keizerskroon ambassadeur van 
het gala. Deze betrokkenheid van 
Rooise ondernemers willen ze be-
houden en waar mogelijk nog ver-
der uitbreiden. Stichting Sportgala 
Sint-Oedenrode bestaat uit wethou-
der sportzaken Ad van der Heijden 
(voorzitter), Lin Schakenraad (se-
cretaris), Ad van Kasteren (penning-
meester), Cor Leijtens (algemeen 
bestuurslid), Rinus Pennings (alge-
meen bestuurslid) en René Dekkers 
(algemeen bestuurslid). Vanuit de 
gemeente wordt onze stichting on-

dersteund door het team Economie, 
Vrijetijd en Onderwijs in de persoon 
van Jacqueline van der Heijden. 

Aanmelden kandidaten 2014 
De Rooise sportverenigingen ont-
vangen de aanmeldingsformulieren 
voor de kampioenen 2014 deze 
week. Ook Rooise sportkampioenen 
die lid zijn van een sportvereniging 
buiten Sint-Oedenrode kunnen voor 
informatie en het toezenden van 
aanmeldingsformulieren contact op-
nemen met de stichting via Jacqueli-
ne van der Heijden, telefoonnummer 
(0413) 481318, email j.vd.heijden@
sint-oedenrode.nl Zij ontvangen uw 
aanmeldingen graag zo spoedig mo-
gelijk. Daarnaast ontvangen ze ook 
graag de aanmeldingen voor Sport-
man, Sportvrouw, Sportploeg en 
Sportvrijwillig(st)er 2014. En wan-
neer u een uitzonderlijk sporttalent 
binnen uw vereniging heeft horen zij 
dit ook graag! 

Criteria
In het algemeen geldt dat kandi-
daten in Sint-Oedenrode moeten 
wonen. Echter wanneer zij, bijvoor-
beeld voor studie of werk, tijdelijk 
niet in de gemeente Sint-Oedenrode 
staan ingeschreven, maar maat-
schappelijk sociaal (bijvoorbeeld via 
hun sport) wel nadrukkelijk aan Sint-
Oedenrode zijn verbonden, wordt 
hiermee voldaan aan het criterium 
‘woonachtig in Sint-Oedenrode’.

Criteria voor te huldigen sportkam-
pioenen
*  kampioen moet woonachtig zijn in 

de gemeente Sint-Oedenrode of 
lid zijn van een Rooise sportvereni-
ging. Voor dit laatste geldt dat het 
kampioenschap is behaald onder 
de vlag van deze Rooise sportver-
eniging;

*  kampioen kan zowel jeugd als vol-
wassene zijn;

*  kampioen moet lid zijn van een 
vereniging die (via de sportbond) 
is aangesloten bij NOC*NSF;

*  kampioen moet een door de sport-
bond c.q. NOC*NSF erkend kam-
pioenschap hebben behaald;

*  kampioen moet een kampioen-
schap hebben behaald op provin-
ciaal, landelijk, Europees, wereld, 
of Olympisch niveau of een 2de of 
3de plaats hebben behaald op lan-
delijk, Europees, wereld, of Olym-
pisch niveau;

*  de stichting behoudt zich het recht 
voor in voorkomende gevallen 

hiervan af te wijken.

Criteria voor nominaties Sportman, 
Sportvrouw, Sportploeg
Om in aanmerking te komen voor 
de nominaties Sportman, Sport-
vrouw, Sportploeg gelden andere 
criteria. Hiervoor hoeft men géén 
kampioenschap op bovengenoemde 
niveaus te hebben behaald. Criteria 
zijn: 
*  genomineerde moet woonachtig 

zijn in de gemeente   
Sint-Oedenrode;

*  genomineerde kan zowel jeugd als 
volwassene zijn;

*  genomineerde hoeft geen kampi-
oenschap te hebben behaald op 
provinciaal, landelijk, Europees, 
wereld of olympisch niveau. In 
principe kan iedereen die een bij-
zondere sportprestatie heeft ver-
richt hiervoor in aanmerking ko-
men;

*  de stichting behoudt zich het recht 
voor in voorkomende gevallen 
hiervan af te wijken.

Geef kandidaten door voor de titel 
Sportvrijwillig(st)er 2014
De verkiezing tot Sportvrijwillig(st)er 
van het jaar is eigenlijk symbolisch. 
Immers alle vrijwilligers verdienen 
deze titel! Toch wil de organisatie 
hierbij extra aandacht vragen voor 
deze titel. Voor al deze onmisbare 
en belangrijke vrijwilligers hebben 
ze heel veel waardering. Zij willen 
dan ook dringend vragen om de 
vrijwilliger(s), in de breedste zin van 
het woord, voor te dragen voor deze 
titel. De vrijwilliger moet woon-
achtig zijn in de gemeente Sint-
Oedenrode, of vrijwilligerswerk 
doen voor een Rooise sportvereni-
ging. 

Sporttalent 2014
Tijdens het gala wordt ook het 
‘Sporttalent van 2014’  bekendge-
maakt. Hiervoor gelden geen speci-
fieke criteria. Kent u een sporttalent? 
Meld hem of haar dan meteen aan!

Meer informatie?
Heeft u nog vragen of wilt u 
meer informatie? Neem dan 
contact op met de Stichting 
Sportgala Sint-Oedenrode, via 
Jacqueline van der Heijden, tele-
foonnummer (0413) 481318, email 
j.vd.heijden@sint-oedenrode.nl Ook 
voor het aanvragen van (extra) aan-
meldingsformulieren kunt u contact 
opnemen met Jacqueline.

Sportgala

vissen

Leo van der Heijden wint 
najaarswedstrijden 
Voor het tweede jaar op rij heeft Leo  
van der Heijden de winst naar zich 
toegetrokken in de najaarswedstrij-
den van visclub BHV.  

Van de vijf geviste wedstrijden, met 
zeer goede vangsten, wist hij drie 
keer een eerste plaats, een tweede 

en een derde plaats te bereiken. 
De vijf besten waren: 1. Leo v.d. 
Heijden,  3 punten, 2 Gerard Rovers 
6 punten, 3. Pieter  Rovers 8 pun-
ten, 4. Wim van Breugel 9 punten, 5. 
Joke Verhoeven 10 punten. Op 1 no-
vember is de roofviswedstrijd gehou-
den, maar er werd niets gevangen.

Argo: gemiste kansen en gedeeld 
succes

waterpolo

Afgelopen weekend stond voor zo-
wel Dames 1 als Heren 1 de thuis-
wedstrijd tegen Nayade Classic op 
het programma. De dames van Anja 
van Wanrooij draaien, zoals ver-
wacht, mee in de top van de com-
petitie en zijn daarmee vooraf veelal 
favoriet. 

Toch heeft Argo altijd wel problemen 
tegen de wat meer fysieke teams, in 
combinatie ook met scheidsrechters 
die veel toelaten binnen de wedstrijd. 
Zo’n wedstrijd was het dus, waar-
door Argo slecht in het spel kwam. 
Dit was niet zozeer de verdienste van 
Nayade, maar meer de onmacht van 
Argo om het eigen spel te gaan spe-
len. Hierdoor kon Nayade geduren-
de de gehele wedstrijd aangehaakt 
blijven waardoor het een onnodig 
spannende wedstrijd werd. Argo 
miste enorm veel kansen, zo ook een 
strafworp op een cruciaal moment, 
waardoor er geen afstand genomen 

kon worden van Nayade. Dit team 
was echter ook niet in staat om het 
groot aantal overtal situaties te ver-
zilveren, waardoor het matige spel 
van Argo niet afgestraft werd.  In de 
laatste minuten van de wedstrijd wist 
Josine Raaijmakers dan toch het be-
slissende doelpunt te maken, waar-
door de eindstand van 4-3  op het 
bord kwam te staan. Alle doelpunten 
werden gemaakt door Josine, waar-
mee ze haar naam als topscoorder 
van het team weer waar maakt. Ook 
de heren mochten hun opwachting 
maken tegen Nayade Classic en het 
leek een redelijke kopie van de wed-
strijd van de dames te worden. Een 
fysiek harde wedstrijd, waarbij de 
heren van Argo vooral verzuimde 
het aantal overtal situaties te verzil-
veren en ook de strafworpen te mis-
sen. Hierdoor trokken de heren van 
Argo aan het kortste eind en werd 
de eindstand uiteindelijk 7-8 in het 
voordeel van Nayade Classic.  

Afgelopen zondag hebben 21 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
in zwembad ‘De Wiemel’ in Deur-
ne deelgenomen aan de 2e Solo. 
Tijdens deze wedstrijd is er 6 keer 
een 1e plaats, 6 keer een 2e plaats 
en 2 keer een 3e plaats behaald. 
Daarnaast zijn er 27 persoonlijke 
records gezwommen. Verder wer-
den er 4 clubrecords gezwommen: 
Pascal van Bakel: 50m schoolslag 

in 0.31.39 en 100m schoolslag in 
1.10.63; Luc van Eijndhoven: 200m 
wisselslag in 2.45.06 en Stef van 
Zitteren: 50m vlinderslag in 0.26.50.

Komende zondag nemen de zwem-
mers van de Recreatieven deel aan 
de 2e Meerkamp die gehouden 
wordt in zwembad ‘De Beemd’ in 
Veghel. Aanvang 14.00 uur.

zwemmen Argo

Goede prestaties teams TTV Attaquetafeltennis

Drie van de vier teams wisten hun 
wedstrijd te winnen. Alleen Attaque 
2 leed een nipte nederlaag met 6-4.

Attaque 1 boekte een verrassende 
overwinning van 6-4 tegen het op 
de tweede plaats staande Mep-
pers uit Heeze. Menno van Os was 
in uitstekende vorm en won al zijn 
wedstrijden, Maarten Kerkhof won 
er twee en Dirk Kastelijn één. Na ze-
ven wedstrijden staat Attaque op de 
vierde plaats met 34 punten.

Attaque 2 verloor nipt met 6-4 van 
NTTV uit Nuland. Zowel Henry van 
Casteren, Leon Huijberts en Peter 
Verhagen wonnen ieder één wed-
strijd. Het dubbelspel waarin Frank 
van der Zanden meespeelde werd 
ook gewonnen. Het team blijft op 
de laatste plaats staan met 18 pun-
ten, 4 punten achterstand op num-
mer 5 Always Fair.

Attaque 3 won met 6-4 van Taver-
bo/Sabo uit Boxtel. Cliff van Driel 
was goed op dreef en won al zijn 

wedstrijden. Stefan Kerk won er 
twee en Bram Marinus één. Attaque 
staat met 46 punten op de 2e plaats, 
maar heeft nu 8 punten achterstand 
op koploper Asio.

Het jeugdteam won met 7-3 van 
Flash uit Eindhoven. Omdat Attaque 
maar met twee spelers was, haalde 
het team de maximale score. Bas 
Janssen en Sam Heijmans wonnen al 
hun wedstrijden. Het team staat met 
23 punten op de 5e plaats. 

Hans Vogels wint ONK Enduro te 
Hellendoorn

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

Een natte en gladde Enduro moest 
vorige week worden verreden in Hel-
lendoorn. Drie ronden met daarin 
drie pittige proeven kregen de rijders 
voorgeschoteld. Hans Vogels uit 
Boskant wist deze wedstrijd zowel in 
zijn klasse E2 als de scratch met grote 
voorsprong te winnen en verstevigde 
hiermee zijn koppositie in het Open 
Nederlands Kampioenschap.

De eerste proef lag in de bossen na-
bij het motorcrossterrein van Hellen-
doorn. Voor de rijders en begeleiders 
was er geen klok opgesteld, zodat 
eenieder pas ‘s avonds bij de prijsuit-
reiking de gereden tijden kon zien. 
Hans begon uiteraard erg gemotiveerd 
en gaf aan een goede proef te hebben 
gereden. De tweede proef was in en 
om het bekende zandgat van Hellen-
doorn. Op deze proef maakte Hans 
elke ronde veel seconden verschil met 
de concurrentie. De derde proef was 
op en om het privé motorcrossterrein 
van Klein Kromhof en verliep door de 
dag heen nogal chaotisch.
De Boskanter reed de eerste ronde van 
deze proef een perfecte tijd. De proef 

was de tweede ronde erg zwaar ge-
worden en er waren grote stukken lint, 
waarmee het parcours werd uitgezet, 
verdwenen. Ook nu reed Hans een 
uitstekende tijd, maar tijdens de tank-
stop werd bekend gemaakt dat deze 
proef zou worden geannuleerd omdat 
er veel parcourslint was verdwenen. 
Voor de derde ronde had de organisa-
tie een heel stuk van de proef ingekort, 
en de extreme een stuk gemakkelijker 
gemaakt. De Rooise coureur reed ook 
nu weer een perfecte tijd en wist toen 
dat de dagoverwinning binnen was. 

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

Ria Balk
Tel. : 0413 - 84 05 03
i n f o @redactie-tekstbalk.nl
www.redactie-tekstbalk.nl

Niets is moeilijker dan eigen teksten schrijven
Wij helpen u graag hierbij

Dijksteegje 32           5491 TN Sint-Oedenrode
T 0413 - 47 28 05  F 0413 - 47 04 77
M 06 - 51 55 41 54  info@siergrind.nl

siergrind vloeren, giet vloeren, 
tro� elvloeren en coating vloeren

Dijksteegje 32 5491 TN Sint-Oedenrode
T 0413 - 47 28 05

info@siergrind.nl           www.siergrind.nl
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Naast de zwemlessen aan kinderen, verzorgen wij vele andere leuke 
activiteiten voor jong en oud:

Wat houdt Fifty-Fit Soos in?
Maandagmiddag en vrijdagochtend 
is het zwembad voor u open als u 
ouder bent dan 50 jaar, om te komen 
gymnastieken, zwemmen en aqua-
joggen. Na a� oop kunt u genieten 
van een drankje (ko�  e, thee en der-
gelijke) tegen betaling. Een gezellige 
middag/ochtend, waarbij u tegen één 
prijs kunt deelnemen aan meerdere 
bewegingsactiviteiten. U kunt komen 
en gaan tijdens deze middag/ochtend 
wanneer u wilt. 

Opzet van de middag/ochtend
∙ Vrijzwemmen/vrijblijvend zwemopdrachten volgen 
∙ Watergymnastiek 
∙ Aqua-joggen 

Voor sportieve mensen van 
55 jaar en ouder
Combi-� t is een combinatie van � inke 
inspanning (conditioneel) en spier-
oefeningen (gymnastiek). Het eerste 
deel van de les besteden wij aandacht 
aan zwemoefeningen zoals we dat bij 
het trimzwemmen ook doen. In het 
tweede deel van de les besteden wij 
aandacht aan rek-en strekoefeningen 
in het water.

Begeleid zwemmen
U zwemt wekelijks met een vaste groep deelnemers, om uw conditie op 
peil te houden. U beoefent diverse zwemslagen, maar we besteden ook 
aandacht aan aqua-jogging. Er zijn in totaal drie groepen. Het niveau van 
de groepen verschilt onderling. Echter het belangrijkste is, dat u lekker een 
uurtje kunt zwemmen.

Watergymnastiek
De groepen van de watergymnastiek, bewegen in het instructiebad. Hier-
door kunnen ook de mensen die niet kunnen zwemmen meedoen. De les 
duurt 35 minuten. Daarna kunt u eventueel even lekker 
bubbelen op de bubbelbank.

Zwembad De Neul, een spettergoed zwembad bij u om de hoek. 
Heb je interesse? Aarzel niet en vraag informatie bij een van onze 
medewerkers of kijk op onze homepage www.deneul.nl.

Zwembad De Neul
Dommelstraat 20, 5492 DX, Sint-Oedenrode

T: (0413) 477409, info@sportbedrijf.com, www.deneul.nl 
Kantoor Sportbedrijf Sint-Oedenrode,

 Dommelstraat 20, 5492 DX, T: (0413) 475909 v.m., 
info@sportbedrijf.com, www.sportbedrijf.com

Zwembad de Neul

Activiteiten

Fifty-Fit Soos  

55+ Combi-Fit 

Zwemmen en Watergym voor ouderen 

• Aqua-Joggen
• Trim-Zwemmen
• Baby-Peuterzwemmen 
• Fifty-Fit zwemsoos
• Aqua-Fit
• Junior-Zwemmen
• Aqua-Kids

•   Begeleidend zwemmen en 
  watergymnastiek voor ouderen
• Zonnebanken
• Combi - Fit
• Recreatief zwemmen
• Verenigingszwemmen
• Discozwemmen

Vierde editie Jan van Roosmalen 
Husseltoernooi

tennis

De vierde editie van het Jan van 
Roosmalen Husseltoernooi vond 
dit jaar plaats op een zeer zonnige 

1 november.

Jaarlijks wordt dit toernooi georgani-

seerd ter nagedachtenis van Jan van 
Roosmalen, die jaren bij de tennis-
vereniging Boskant de husselavon-
den verzorgde. De 64 deelnemers, 
verdeeld over drie dagdelen, speel-
den via het husselprincipe verschil-
lende wedstrijden. Van elk dagdeel 
ging de beste vrouw en de beste 
man door naar de finales. 

De finalisten van dit jaar waren Hans 
Hulsen, Theo van Gils, Joep Dekkers, 
Maria van der Gouw, Betsie de Grauw 
en Monique van den Berk. Theo 
van Gils en Betsie de Grauw won-
nen de finalepoule. Betsie mocht de 
beker (geschonken door Jan en Dini 
Hellings) mee naar huis nemen, om-
dat ze overdag net iets meer games 
had gewonnen dan Theo van Gils.

Husseltoernooi

Finalisten Monique van den Berk, Joep Dekkers, Maria van der Gouw, 
Betsie de Grouw, Hans Hulsen en Theo van Gils.

MooiRooi  kind-ouder tennistoernooi
Aankomend weekend houdt de 
jeugdcommissie van TV de Kiene-
hoef voor de 18e keer het kind-ou-
dertoernooi. 

Ongeveer 165 kinderen en 165 ou-
ders strijden om de fel begeerde fo-
tolijstjes welke gemaakt worden van 
elke poulewinnaar. Door dit grote 
aantal deelnemers is dit weer bijna 
het grootste toernooi van de tennis-
vereniging.
De wedstrijden worden gespeeld op 
vrijdag 7 november van 19.00 tot 

21.00 uur. Op zaterdag 8 november 
vangen de wedstrijden aan om 13.00 
uur en gaan ze door tot ongeveer 
21.30 uur. Op zondag 9 november 
wordt er gespeeld van 10.00 totdat 
om 15.30 de laatste poulewedstrij-
den gespeeld gaan worden. Na de 
laatste wedstrijden volgt een schit-
terende loterij met mooie hoofdprij-
zen. Met dank aan de sponsoren: 
Exploitatiemaatschappij  de Koning, 
Dungelmann Schoenen Eindhoven, 
Rosval Production en Development 
Best, Hendriks Automotive BV, Mul-

ler Mode, HLB van Daal & Partners 
accountants, Papi verpakkingen,  
Van Aarle interieurspuiterij, van Acht 
koel & vriesopslag, Mars Veghel, 
Marcel Plaat, Bakkerij Bekkers,  
Gerard van Stiphout, Massageprak-
tijk Cura, DeMooiRooiKrant en Sla-
gerij Verheijen. Bij deze loterij zijn 
er prijsjes voor alle deelnemende 
kinderen. Na de loterij volgt de prijs-
uitreiking.

HBV Ontspanninghandboogschieten

Op dinsdagmiddag heeft de Roze-
laer hun wekelijkse wedstrijd ge-
schoten. Dagwinnaar was Antoon 
Vervoort met 224 punten. De ove-
rige uitslagen: Jan Gordijn 218, Jan 
van Erp 208, Leo van Breugel 196, 
en Albert van Ofwegen 188.

Op dinsdagavond was de vijfde 
competitiewedstrijd bij Amicitia in 
Schijndel. De scores waren: Wil-

liam Huyberts 279, Martie Verhoe-
ven 254, Antoon Hermes 209, Jan 
Gordijn 196, Mark Kuys 226, Agnes 
Vissers 183 en Jos van den Berg 126.
Op vrijdagavond was de vijfde wed-
strijd in de jeugdcompetitie. De 
jeugd van Ontspanning schoot thuis. 
De scores waren: Piet van den Berg 
275, Floris Mesu 253, Teun Martens 
236, Simon Boersbroek 229, Dione 
Mesu 200, Remco Boleij 196, Bram 

Kuys 153 en Ray Matuszewski 56.
Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubwedstrijden en op dinsdagmid-
dag de Rozelaer. Op vrijdagavond 
komt De Eendracht bij Ontspanning 
voor een vriendschappelijke wed-
strijd. Vrij trainen voor leden als de 
accommodatie niet bezet is.

dammen Bekerkampioenschap van Brabant individueel

RDS’er Jacques Brouns naar halve fi nale
Op maandag 27 oktober was RDS 
gastheer van de wedstrijden van de 
kwartfinale van het Brabants be-
kerkampioenschap. Een bijzonder 
kwartfinale omdat van de Rooise 
damvereniging zich maar liefst 
twee spelers hiervoor hadden ge-
plaatst.

Een enigszins ongelukkige loting 
zorgde ervoor dat beide spelers het 
tegen elkaar moesten opnemen. 
Anderzijds had RDS de zekerheid 
dat de club zich met één speler zou 
plaatsen voor de halve finale. Jac-
ques Brouns en David Riupassa, bei-
den ook uitkomend voor PSV dam-
men in Eindhoven, maakten er een 
spannende partij van.

Na meer dan drie uur spelen waar-

bij beide spelers vroegtijdig een dam 
op het bord kregen in een zeer com-
plexe stand moest David uiteindelijk 
zijn meerder erkennen in Jacques.

Direct na afloop vond de loting 

plaats voor de halve finale en lootte 
Jacques tegen Soender Kalpoe van 
DOG uit Uden. Kalpoe geldt als één 
van de beste spelers van Brabant.
Het belooft voor Jacques een uitda-
gende partij te worden gezien het 
ratingverschil.

De andere halve finalewedstrijd gaat 
tussen John Wilsens van d’Amateurs 
uit Sint Michielsgestel en Tom 
Swelsen van TDV uit Tilburg.

RDS timmert de laatste jaren erg aan 
de weg; voor het derde jaar op rij 
is de club met één of twee spelers 
vertegenwoordigd in de kwartfinale 
om het persoonlijk beker kampioen-
schap van Noord Brabant. En voor 
de tweede keer op rij zitten er één of 
twee spelers in de halve finale.

Hoofdsponsorschap tussen Rabobank en 
Tennisvereniging de Kienehoef verlengd
Met het ondertekenen van een ver-
nieuwd contract is de Rabobank 
wederom voor een periode van drie 
jaar hoofdsponsor van de Rooise 
tennisvereniging. Een overeen-
komst waar beide partijen enthou-
siast over zijn.

‘De Rabobank is een lokaal gewor-
telde bank. Met een warm hart 
voor het lokale verenigingsleven. 
Sport verbindt en inspireert men-

sen’,  aldus Clementien de Ruijter 
communicatieadviseur van Rabo-
bank Hart van De Meierij.  Samen 
de sport verder brengen . ‘Met de 
manier waarop wij sporten onder-
steunen, helpen we succes mogelijk 
maken. Wij geloven dat je samen 
meer bereikt dan alleen. Daarom 
staat Rabobank niet alleen aan de 
finish bij succes, maar zijn we er al 
bij de start. Dat doen we niet een-
malig, maar structureel. Pas dan 

komt een sport verder.’ 

Afgelopen week ondertekenden 
Hans Barelds (directievoorzitter) 
en Kasper Tersmette, voorzitter 
van de Kienehoef het vernieuwde 
sponsorovereenkomst. Hierdoor 
kan Rabobank Hart van De Meierij 
zich voor de komende 3 jaar weer 
hoofdsponsor noemen van TV de 
Kienehoef. 

triafietsen.nl
Papenhoef 21   Lieshout   Tel. 0499-42 53 60

Winteronderhoud 
+ Opslag actie 
In november 50% korting voor 
onderhoudsbeurten met gratis 
winteropslag (Superieurbeurt). 
Actievoorwaarden in de winkel.
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uitslagen

VV Boskant

Uitslagen senioren
FC Schadewijk 1-Boskant 1 1-1
Boskant 2-Nijnsel 2 3-3
DVG 5-Boskant 3 0-2
Boskant 4-Blauw Geel 15 0-2
DVG 7-Boskant 5 1-0
Boskant VR1-Erp VR2 1-4

Uitslagen jeugd
Boskant A1-SCMH A1 0-7
Boskant B1–Gemert B3 3-5
Boskant C1–Nijnsel C1 11-0
Mierlo Hout D3G–Boskant D1 0-0
Boskant E1–Rhode E4 1-6
Erp F2–Boskant F1 5-4
Boskant F2- ODC mini F5 8-2

Programma senioren zo 9/11:
Boskant 1-Cito 1 14.30 u.
UDI’19 3-Boskant 2 11.00 u.
Mariahout 4-Boskant 3 12.30 u.
Boskant 4-Avanti’31 8 12.00 u.
Boskant 5-Rhode 9 10.00 u.
Boskant 6-Avesteijn 8 10.00 u.
UDI’19 VR3-Boskant VR1 12.00 u.

Programma  jeugd za 8/11:
Boskant A1-Rhode A3 a.14:30 u.
Eli B1–Boskant B1 v.13:15 u.
WEC C2–Boskant C1 v.11:45 u.
Boskant D1–Blauw Geel D4 a.11:30 u.
DVG E2–Boskant D1 a.10:30 v.9:30 u.
Boskant F1–Gemert F6 a.10:30 u.
ODC mini F4–Boskant F2 v.9:15 u.

Rhode

Uitslagen senioren: 
Margriet 1 - Rhode 1  4-1
Rhode 2 - Wittenhorst 2   2-1
Rhode 3 - Odiliapeel 2  2-1
Rhode 4 - Blauw Geel 5  4-1
Rhode 5 - DVG 4   7-3
Sparta’25 7 - Rhode 6  10-4
Gemert 9 - Rhode 7  1-7
Rhode 8 - WHV 3   2-0
Rhode 9 - Irene 3  19-1
Rhode 9 – Blauw Geel 15   1-4
Nijnsel 7 - Rhode 10   2-2 
Boerdonk VR1 - Rhode VR1  0-6 
GVV’57 VR1 - Rhode VR2  8-1 
Rhode VR2 - Achilles Reek VR1  0-1

Uitslagen jeugd:
Rhode A1 - Union A1 4 - 1
Ravenstein A1 - Rhode A2 3 - 3
Rhode A3 - Blauw Geel A3 2 - 2
Rhode A4 - Sparta’25 A2 1 - 0
HVCH B1 - Rhode B1 3 - 0
HVCH B2 - Rhode B2 0 - 2
Rhode B3 - Boekel B3 2 - 3
Sparta’25 B4 - Rhode B4 10 - 0
Rhode C1G - Blauw Geel C1 0 - 4
Erp C2 - Rhode C2 2 - 5
Rhode C3 - Sparta’25 C3 3 - 2
Blauw Geel C8 - Rhode C4 8 - 2
Berghem  D1G - Rhode D1G 3 - 7
Brandevoort D1 - Rhode D2 13 - 2
Rhode D3G - VOW D1 2 - 1
Rhode D4 - Blauw Geel D6 2 - 3
Rhode D5 - Gemert D7 5 - 0
DVG D2G - Rhode D6G 7 - 3
Rhode E1 - Margriet E1 3 - 3
Mierlo Hout E5 - Rhode E2G 0 - 6
ELI E1G - Rhode E3 8 - 0
Boskant E1  Rhode E4 1  6
Schijndel E5 - Rhode E5 2 - 3
Rhode E6G  Schijndel E6 1 - 4
Rhode E7G - Blauw Geel E9 1 - 6
Rhode E8G - DVG E3 3 - 7
Sparta ‘25 E7G - Rhode E9G 2 - 5
Blauw Geel F1 - Rhode F1G 7 - 4
Rhode F2G - Erp F1 2 - 1
Rhode F3 - ELI F1G 2 - 4
Gemert F5 - Rhode F4 3 - 1
ASV’33 F3 - Rhode F5 0 - 13
Rhode F6 - Schijndel F5 1 - 5
Rhode F7G - Mariahout F3G 1 - 9
Rhode F8 - Avanti’31 F4G 0 - 2
Boekel Sport F6 - Rhode F9G 10 - 0
SJVV MB1 - Rhode MB1 6 - 0
Rhode MC1 - SJVV MC1 0 - 9
Rhode MD1 - SCMH MD2 4 - 1

Programma senioren zo 9/11:
Rhode 1 - FC Uden 1  14:30u

Venlosche Boys 2 - Rhode 2  12:30u
Rhode 3 - TOP 3  11:00u
WEC 2 - Rhode 4  12:00u
Rhode 6 - Avanti’31 5  12:00u
Rhode 7 - Mariahout 5  12:00u
DVG 6 - Rhode 8  11:00u
Boskant 5 - Rhode 9  10:00u
Rhode 10 - Heeswijk 8  10:00u
Rhode VR1 - ELI VR2  10:00u
Nooit Gedacht VR3 - Rhode VR2  10:00u

Programma jeugd za 8/11:
Boekel Sport A1 - Rhode A1 14:45u
Rhode A2 - NLC’03 A1 14:30u
Boskant A1 - Rhode A3 14:30u
Blauw Geel A5 - Rhode A4 14:30u
Rhode B1 - Sparta’25 B1 14:30u
Blauw Geel B5 - Rhode B3 14:30u
Rhode B4 - Erp B3 12:45u
HVCH C1G - Rhode C1G 12:15u
Rhode C2 - Boekel C2G 12:45u
Rhode C4 - Sparta’25 C4 11:30u
Rhode D1G - Volharding D1 11:30u
Rhode D2 - Boekel Sport D1G 11:30u
Boekel D3G - Rhode D3G 11:45u
Sparta’25 D3 - Rhode D4 11:30u
ELI D2 - Rhode D5 12:30u
Rhode D6G - Sparta ‘25 D4G 10:15u
OSS’20 E1 - Rhode E1 10:00u
Rhode E2G - Gemert E3 9:15u
Rhode E3 - Schijndel E3 9:15u
Rhode E4 - Blauw Geel E5 9:15u
Rhode E5 - Gemert E6 9:15u
Gemert E7 - Rhode E6G 9:15u
WEC E3 - Rhode E7G 9:30u
Gemert E9 - Rhode E8G 9:15u
Rhode E9G - Handel E3 9:15u
Rhode F1G - Avanti’31 F1 10:30u
DVG F1 - Rhode F2G 9:30u
Rhode F3 - Schijndel F3 10:30u
Blauw Geel F5 - Rhode F4 10:15u
Rhode F5 - Boerdonk F1 10:30u
Rhode F6 - Stiphout V. F5 10:30u
Rhode F7G - Blauw Geel F8 10:30u
WEC F3G - Rhode F8 10:30u
Rood Wit’62 F3 - Rhode F9G 9:00u
Rhode MB1 - Erp MB1 14:30u
Blauw Geel MC1 - Rhode MC1 13:00u
Schijndel MD1 - Rhode MD1 11:45u
Mini-pupillen: onderling wedstrijdjes  
10:00u

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen senioren:
Nijnsel/TVE  1 - Herpinia 1 1-1
Boskant 2 - Nijnsel/TVE 2 3-3
Nijnsel/TVE 3 - Avanti’31 3 3-2
Nijnsel/TVE 4 - FC Uden 5 1-3
Schijndel 7 - Nijnsel/TVE 5 3-3
Heeswijk 7 - Nijnsel/TVE 6 2-3
Nijnsel/TVE 7 - Rhode 10 2-2
Cranendonck VR1 - Nijnsel/TVE VR1 3-2
de Rakt VR1 - Nijnsel/TVE VR2 6-0

Uitslagen jeugd:
Nijnsel/TVE VR3 - Boekel Sport VR2 4-3
Nijnsel/TVE B1 - Blauw Geel B3 4-2
Boskant C1 - Nijnsel/TVE C1 11-0
Nijnsel/TVE D1 - Boerdonk D1G 3-0
Schijndel E4 - Nijnsel/TVE E1G 2-5
MVC E2 - Nijnsel/TVE E2 1-2
Nijnsel/TVE F1G - Avanti’31 F3G 3-1
Erp F6 - Nijnsel/TVE F2G 3-9
Nijnsel/TVE MC1 - Bruheze MC1 0-2
Mariahout Vet. - Nijnsel/TVE Vet. 4-4

Programma senioren zo 9/11:
SDDL 1 - Nijnsel/TVE 1 14:30u
Nijnsel/TVE 2 - DAW 2 12:00u
DVG 3 - Nijnsel/TVE 3 12:00u
Boekel Sport 6 - Nijnsel/TVE 4 11:00u
WHV 3 - Nijnsel/TVE 5 12:30u
Nijnsel/TVE 6 - Avanti’31 9 10:00u
Avanti’31 10 - Nijnsel/TVE 7 10:00u
Nijnsel/TVE VR1 - Heksenberg VR1 14:30u
Nijnsel/TVE VR3 - Boerdonk VR1 10:00u

Programma jeugd za 8/11:
Nijnsel/TVE A1 - Mariahout A1 14:30u
Gemert B3 - Nijnsel/TVE B1 15:00u
SCMH C1 - Nijnsel/TVE C1 13:00u
WEC D2G - Nijnsel/TVE D1 11:30u
Nijnsel/TVE E1G - Ollandia E1 10:00u
SJVV E5M - Nijnsel/TVE E2 11:00u
Nijnsel/TVE F1G - SCMH F1 10:00u
DVG F5 - Nijnsel/TVE F2G 9:30u
WEC MC1 - Nijnsel/TVE MC1 12:00u

Ollandia

Uitslagen senioren:
Ollandia 1-SES 1   0-2
VOW2-Ollandia 2   1-2
Ollandia 3-Blauw Geel 18   0-2
SCMH VE1-Ollandia VE1   1-5
Ollandia VR1-Vorstenbosch. Vr1  0-4.

Uitslagen jeugd:
Erp E6-Ollandia E2   0-9
Irene E1-Ollandia A1   2-0
Blauw Geel  C7-Ollandia C1G   2-12 
Ollandia D1-Avesteyn D2G   3-4
Ollandia E1-DVG E2   1-7
Blauw Geel E6-Ollandia E2    0-2
Venhorst F4G-Ollandia F1   2-1
Ollandia MF1-Essche Boys MF1  0-8

Programma senioren zo 9/11:
DVG 1-Ollandia 1   14.30u
Ollandia 2-Avesteyn 3   11.00u
Schijndel 8-Ollandia 3   12.00u
Ollandia VE1-Heeswijk VE1   10.00u
Gemert VR2-Ollandia VR1   10.00u

Programma jeugd za 8/11:
Ollandia A1-VOW A1   14.30u
Ollandia C1G-Gemert C5   13.30u 
Ollandia D1-Schijndel D3  11.30u
Nijnsel/TVE E1G-Ollandia E1  v:9.00u
Handel E1-Ollandia E2   v:9.00u
Ollandia F1-Avanti’31 F4G   9.00u
ODC MF5-Ollandia MF1  v:9.15u

waterpolo

Uitslagen
C1 - ZVDO’74  29-0
D1 - VZV Njord  0-10
Dames 1 - Nayade Classic  4-3
E1 - VZV Njord  21-0
E2 - PSV Waterpolo  3-12
Heren 1 - Nayade Classic  7-8
Heren 2 - Nuenen  6-10

Programma
Zaterdag in ZIB te Best:
E1 - PSV Waterpolo  15:45u
E2 - De Warande  16:30u
D1 - De Treffers  17:15u
C1 - Arethusa  18:00u
Heren 2 - SWNZ (SG)  18:45u
Heren 1 - Arethusa  19:30u
Dames 1 - PSV Waterpolo  20:15u

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

Programma woe 5/11:
ZSV MW1-KV Rooi MW1  a. 19.30u.

Programma za 8/11:
KV Rooi B1-NeCa B1  v. 12.00u. 
De Peelkorf B2-KV Rooi B2  v. 12.30u. 
Tuldania C1-KV Rooi C1  v. 13.00u. 
ZSV C2-KV Rooi C2  v. 12.00u. 
KV Rooi D2-Flamingo’s D1  a. 13.00u. 
KV Rooi E1-De Korfrakkers E1  a. 12.00u. 
Be Quick F3-KV Rooi F1  v. 09.00u.

Programma zo 9/11:
KV Rooi 1-Oranje Wit 1  a. 12.40u. 
KV Rooi 2-Rietvogels 2  a. 11.20u. 
Celeritas 4-KV Rooi 3  a. 16.05u.

KV Nijnsel

Programma za 8/11:
Tovido A1-Nijnsel A1 v. 11.15u
Nijnsel C1-Bladella C2 v. 11.15u
Flamingo’s (M) E3-Nijnsel E1 v. 9.00u
Zo 9/11:
Nijnsel 1-DOS (A) 1 v. 9.00u

beugelen

Beugelclub ‘de Lustige Spelers’

Uitslagen:
Tegelen 2 - Olland 1 3 - 2
Heeze 1 - Olland 2 2 - 3
Olland 3 - Hoogeloon 4 3 - 2
Olland 4 - Liempde 1 3 - 2
Olland 5 - Heeze 2 1 - 4

Programma:Woe 5/11: 
Olland 5 - Liempde 2 20.00u
Za 8/11: Olland 1 - Tegelen 3 20.00u
Ma 10/11: Olland 3 - Olland 4 20.00u
Di 11/11: Liempde 1 - Olland 2 20.00u

zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbal competitie

Uitslagen
Dorpsherberg / van Driel - 
Royal Queen Seeds 1-1
‘t Straotje / L v.d. Biggelaar - 
HNM-Finance 3-3
Afisca – Huiskens Optiek 1-2
Woonwinkel – Rewi/van Acht 4-2
Wetering Boys – Amigos /van Dijk 2-2
Pijnappels/van Schijndel – 
Van Kasteren  1-7

Programma vrij 7/11:
HNM-Finance - 
Schildersbedrijf Harks 19.30u
Royal Queen Seeds - 
‘t Straotje / L v.d. Biggelaar 20.15u
Dorpsherberg / van Driel - 
RooiPresenteert.nl 21.00u
Amigos /van Dijk Schilder-
Café van Ouds 21.45u
Ma 10/11:
twinscooking.nl - Huiskens 21.00u
Afisca - Rewi / van Acht 21.45u

basketbal

BV ROOi

Uitslagen
Black Shots U12 - BV Rooi U12  10-85
BV Rooi U14 - Attacus U14-2 57-35
BV Rooi U20-Jink U20 77-44
BV Rooi D1-Jink D1 33-17
BV Rooi H1-Yellow Sox H1 73-50

Programma 08-11-2014
Aeternitas H1 – BV Rooi H1 18:00u

Programma 09-11-2014
EVBV Octopus U14 – BV Rooi U14 12:30u
BC Jink U20 – BV Rooi U20 14:15u
Octopus D2 – BV Rooi D1 19:30u

bridgen

B.c. “d’n einder ‘05”

Uitslag 29/10: 
A Lijn:  1.Thea Huijberts-Ger Vervoort 
63.54 % 2. Marie-Cathrien Wie-
lens- Jan.v.d.Velden 62.6 % 3. Ardie 
v.Bakel-Riet Verstappen 52.29 % B. 
Lijn:  1. Netty v Dijck- Rinus Kuipers 
64.69 % 2. Maria Foolen- Annette 
Termeer 58.70% 3. Netty Leijtens- Nel 
v.d.Pijl 56.09 % zie ook: www.denein-
der.nl
 
Bridgeclub Bc Rooi 750

Uitslag 29/10:
A lijn: 1 Anneke Majoor & Toon Ma-
joor  56,94% 2 Irmgard Etman & Wil-
lem de Roo 56,25% 3 Rien Voets & 
Hetty van Geffen 53,47 %
B lijn: 1 Riet v.d. Laar & Mia de Leijer 
68,40% 2 Marianne Muller & Joop 
Muller 58,40% 3 Nancy Lathouwers 
& Anni Oppers-van Boxtel 58,19%
C lijn: 1 Hanny Bosch & Jan Bosch 
62,85 % 2 Tonnie van Acht & Jos van 
Acht 57,29% 3 Jos van Schijndel & 
Henk van Walbeek 55,21%

Bridgeclub Beckart

Uitslag 30/10:
A-lijn: 1.Riet & Cees v. Hout 64.23; 2. 
Harrie & Jan v. Erp 63.54; 3. Mia Poels 
& Annie Stevens 61.45.
B-lijn: 1. Marietje v. Aarle & Jo Verhoe-
ven 65.00; 2. Bertha v.d. Laar & Mien 
v.d. Velden 59.16; 3.. Mieke Raaijma-
kers & Leny v Rooij 57.08.

Bc ’t Koffertje

Uitslag 3/11 en eindstand van cyclus 2
A-lijn: 1 Cees Laas & Sjef van Rooij 
61,25; 2 Willem Pieters & Harrie van 
Rijbroek 56,67; 3 Hetty van Geffen & 
Jan van Rooij 56,25
B-lijn: 1 Rietje Donker & Nelly van Zon 
66,67; 2 Leo van Grinsven & Geert 
van der Zanden 58,33; 3 Jan van der 
Velden & Riet Verstappen 51,56
C-lijn: 1 Wilma van den Biggelaar & 
Jan Janssen 61,81; 2 Corrie Dortmans 
& Jan Verbunt 58,68; 3 Jos van Acht & 
Martien Hulsen 56,25
Eindstand: A-lijn: 1 Hetty van Geffen 
& Wil Schilder 53,85; 2 Cees Laas & 
Sjef van Rooij 53,67; 3 Tonnie & Ton 
van Acht 5 53,31
B-lijn: 1 Nicole van de Berg & Theo 
van Geffen 58,57; 2 Bep Machielsen & 
Heleen Voets 57,78; 3 Rietje Donker & 
Nelly van Zon 56,06
C-lijn: 1 Wilma van den Biggelaar & 
Jan Janssen 64,82; 2 Tonny van Acht 
& Ben van der Steen 57,54; 3 An van 
Genugten & Wil van Gerwen 56,92 

Bridgeclub De Neul

Uitslag 3/11:
A-lijn: 1. Toon Majoor en Jan Wouters 
63.43; 2. Harrie v Erp en Harrie Hut-
schemaekers 62.78; 3. Mariëlle vd Ven 
en Fons Raaijmaakers 54.70.
B-lijn: 1. Marianne Timmermans en 
Corry v Niftrik 59.58; 2. Cor v Gerwen 
en Toon vd Vleuten 58.07; 3. Ardie en 
Johan v Bakel 57.08.
C-lijn: 1. Gerda en Bert Schellekens 
67.22; 2. Ans v Bakel en Riky vd 
Schoot 60.42; 3. Jana en Harrie vd Ac-
ker 59.03
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.nl

Kijk voor de uitslagen 
van SV Fortuna '67 

op www.mooirooi.nl

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst
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Rooise Biljart competitie

biljarten

In ronde 8 waren er goede sco-
res voor B.C. Eerschot (90), Wellie 
Winne Welles (86), Beurs (85) en 
St.Joris 82 punten. 

Korte partijen: Dirk van Hasten-
berg (D’n Toel) 40 car. in 6 beur-
ten waarbij een serie van 17 (moy. 
6,66), Hennie Jans (St.Joris) 40 car. 
in 7 beurten waarbij een serie van 
26 (moy. 5,71), Marcel de Beer (Oud 
Rooi) 24 car. in 9 beurten (moy. 
2,66), Jan Smits (St.Joris) 20 car. in 
12 beurten waarbij een serie van 9 
(moy. 1,66), Antoon van Eert (Bos-
kant) 30 car in 13 beurten waarbij 
een serie van 12 (moy. 2,30), Carlo 
Mutsaers (’t Pumpke) 32 car. in 14 
beurten (moy. 2,28), Toon van Uden 
(Beurs) 30 car. in 14 beurten (moy. 
2,14), Hans van Dinten (B.C. Eer-
schot) 22 car. in 14 beurten waar-
bij een serie van 11 (moy. 1,57) en 
Toon Lathouwers (B.C. Eerschot) 20 

car. in 14 beurten (moy. 1,42).
Uitslagen: Boskant – B.C. Eerschot 
50-90, Oud Rooi – D’n Toel 65-75, 
St.Joris – Kofferen 82-58, Dorpsher-
berg – Wellie Winne Welles 46-86, 
Jachtrust – Beurs 51-85, Wapen van 
Eerschot – ’t Pumpke 65-75. Gin 
Keus was vrij.
Stand: 1 Beurs (8) 601, 2 Wellie 
Winne Welles (8) 582, 3 B.C. Eer-
schot (8) 576, 4 St.Joris (7) 550, 5 
Kofferen ( 8) 536, 6 D’n Toel (7) 
531, 7 Gin Keus (7) 515, 8 Jacht-
rust (7) 510, 9 ’t Pumpke (8) 491, 
10 Boskant (7) 487, 11 Wapen van 
Eerschot (7) 483, 12 Oud Rooi (7) 
440, 13 Dorpsherberg (7) 390.
Programma Ma. 3 nov.: Kofferen – 
Boskant, B.C. Eerschot – Gin Keus
Di. 4 nov.: Oud Rooi – Jachtrust en 
D’n Toel – St.Joris
Do. 6 nov.: Beurs – Wapen van Eer-
schot en ’t Pumpke – Dorpsherberg
Wellie Winne Welles is vrij.                                                                              

“Vogelvereniging Sint-Oedenrode” 
houdt jaarlijkse tentoonstelling

vogelsport

Ruim driehonderd vogels zijn er a.s. 
weekend te zien in het clubgebouw KV 
Rooi (concordia) aan de Zwembadweg 
62 te Sint Oedenrode.  Dan wordt na-
melijk in het clubgebouw van KV Rooi 
een vogelshow georganiseerd door vo-
gelvereniging “Rooyse Vogelvreugd”. 
Daarnaast is het mogelijk vogels tegen 
aantrekkelijke prijzen te kopen. Het 
bezoek aan de show is gratis.

Op zaterdag 8 november van 14.00 
uur – 21.00 uur en op zondag 9 no-
vember van 10.00 uur – 16.00 uur is 
iedereen van harte welkom in clubge-
bouw KV Rooi aan de Zwembadweg 
62 om van de tentoongestelde vogels 
te genieten. Laat deze gelegenheid 
niet voorbij gaan. De ingang van de 
show is tegenover camping De Kie-
nehoef en er is voldoende parkeerge-
legenheid. Een bezoek is zeker aan te 
bevelen. Kwekers van vogels uit Sint-
Oedenrode en Schijndel tonen hun 
mooist gekweekte exemplaren tijdens 
de te houden vogelshow. Naast kana-
ries, agaporniden (dwergpapegaaien), 
tropen en Europese cultuurvogels zijn 
ook grote parkieten te bezichtigen op 
de show.

De kweek van vogels blijft een interes-
sante hobby. Het is een hobby die nau-

welijks geld kost. Het is een hobby die 
het gehele jaar kan worden beoefend. 
De vogelvereniging Sint Oedenrode 
heeft dit jaar een kleurrijke show geor-
ganiseerd. Met veel plezier is de orga-
nisatie ter hand genomen. Het resultaat 
mag er dan ook zijn. Op woensdag 5 
november zijn de vogels gekeurd door 
keurmeesters van de Nederlandse Bond 
van Vogelliefhebbers.
Zij hebben de vogels die de stan-
daardeisen van de bond het dichtst 
benaderen, beloond met de kampioen-
stitel. Tijdens de keuring wordt vooral 
gelet op de kleur, formaat, vorm en 
model, de houding en de algemene 
conditie van de vogels.

Niet alleen voor volwassenen maar 
ook voor de jeugd is het kweken van 
vogels een prima bezigheid. In de ver-
koopklasse bieden de leden van de 
vereniging dan ook vogels te koop aan 
waar indien gewenst mee kan worden 
gekweekt. Dit tegen zeer vriendelijke 
prijzen. Een reden te meer om ook met 
kinderen een bezoek aan de show te 
brengen. 
Het is dan ook zeker de moeite waard 
om op zaterdag vanaf 14.00 – 21.00 
uur en/of zondag vanaf 10.00 – 16.00 
uur een kijkje te komen nemen. De kof-
fie is klaar en de entree is gratis.

Nieuwe website 
Rooise Zaalvoetbalcompetitie

zaalvoetbal

De Rooise Zaalvoetbalcompetitie 
maakt vanaf heden gebruik van een 
nieuwe website. Vanaf nu kun je op 
www.zaalvoetbalrooi.nl alle informa-
tie vinden rondom het zaalvoetbal. 

De oude website deed al jaren trou-
we dienst, maar was inmiddels door 
de techniek voorbijgestreefd. In sa-

menwerking met MooiRooi heeft 
de Rooise Zaalvoetbalcompetitie nu 
een nieuwe site geopend die aansluit 
bij de wensen van de huidige tijd. Zo 
is de website beter leesbaar op mo-
biele apparaten en is er ook meer 
ruimte om foto’s en achtergrondin-
formatie over de verschillende teams 
te laten zien. 

Daarnaast ontving het bestuur af-
gelopen vrijdag ook nog eens hoog 
bezoek vanuit de bond. Competi-
tieleider van de KVNB ZUID II,  Ad 
van der Burgh, was helemaal vanuit 
Sittard naar Sint-Oedenrode gere-
den om een KNVB Jubileumbanner 
te overhandigen in verband met het 
150-jarig bestaan van de bond.

Ad van der Burgh overhandigt het bestuur de 
KNVB Jubileumvlag in Sporthal de Streepen.

Hans Vogels tweede tijdens NK 
open te Oss
Tijdens de bijwedstrijd van de 
GP zijspannen te Oss, heeft Hans 
Vogels middels twee tweede plaats-
ten, een tweede plaats in de daguit-
slag weten te behalen.

‘s Morgens tijdens de tijdtraining be-
haalde de Boskantse motorrijder een 
derde plaats. In de eerste manche 
startte Hans rond de vijfde plaats.
Gedurende de manche reed hij 
verder naar voren en werd op een 
tweede plaats afgevlagd. In de 

tweede manche pakte de coureur 
kopstart en ging rond de derde 
plaats de eerste bochten door. Hans 
reed zich naar de koppositie, en kon 
deze enkele ronden vasthouden. 
Doordat een rijder net voor hem in 
een diep spoor gevallen was, moest 
de scheurneus inhouden en uitwij-
ken, en verloor daardoor de koppo-
sitie. Hans werd uiteindelijk op een 
tweede plaats afgevlagd. Met deze 
twee tweede plaatsen werd de Rooi-
enaar tweede in de daguitslag. 

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws

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

Nipte overwinning MHc dames 1hockey

Afgelopen zondag stond voor MHC 
dames 1 de thuiswedstrijd tegen 
Basko op het programma. Meta 
Bouwmans, de oude coach van Rooi 
dames 1, coacht momenteel het 
eerste team van Basko dus het be-
loofde een spannende wedstrijd te 
worden. 

De dames van Rooi wisten dat ze 
Basko niet moesten onderschatten, 
de ploeg speelt vaak gelijk. Tegelij-
kertijd wisten de dames dat wanneer 
zij speelden zoals zij altijd spelen ze 
deze wedstrijd moesten winnen.  De 
wedstrijd begon slap aan Rooise 

zijde. De passes werden niet strak 
gespeeld en de dames hadden veel 
onnodig balverlies. Toch was het 
Rooi dat via een strafcorner op voor-
sprong kwam. Een mooie tip door 
Floor Oppers.
 
Nu moest er geknald worden. Rooi 
creëerde een paar kansen maar de 
tweede goal wilde niet vallen. 
Niet veel later was het Basko dat via 
een knullige bal wist te scoren. Met 
deze gelijke stand gingen de dames 
de rust in.  Het moest scherper, fel-
ler en sneller. Daar begon Rooi in de 
tweede helft goed mee, maar het 

doelpunt wilde maar niet vallen. Een 
bal op de paal, vele strafcorners en 
zelfs een strafbal. Rooi wist nog niet 
te scoren. 
Bij de negende strafcorner was het 
dan toch raak. Hilde Sijbers sloeg de 
bal hard het doel in. Hierna hebben 
de dames de wedstrijd uitgehockeyd 
en alsnog de verdiende drie punten 
binnengesleept. Lelijke wedstrijden 
winnen is ook belangrijk. Volgende 
week staat de uitwedstrijd tegen 
Zwart-Wit uit Breda op het program-
ma. Deze ploeg staat twee punten 
boven Rooi. Het zal dus zeker een 
spannende pot worden. Tot dan!

MHc heren 1 komt net tekort tegen HOD
HOD is afgelopen jaar samen met 
Rooi gepromoveerd naar de eerste 
klasse. Waar HOD vorig jaar onder 
Rooi is geëindigd staan ze momen-
teel boven Rooi op de ranglijst. 
Door in de altijd sportief beladen 
wedstrijd punten te pakken kan Rooi 
maar liefst drie plaatsen stijgen op 
de ranglijst. Hockeyend is HOD een 
gelijkwaardige tegenstander. 

Op het waterveld in Valkenswaard 
bleven lange tijd de grote kansen 
uit. In het begin kregen de mannen 
van HOD wat mogelijkheden die re-
sulteerden in schoten voor het doel 
langs. Rooi had gedurende de wed-
strijd veel balbezit, maar verspeelde 
de bal een aantal keer gevaarlijk. 
Hieruit viel dan ook de 0-1 in de 18e 
minuut in het voordeel van HOD.

In de eerste en tweede helft kreeg 
Rooi een aantal grote kansen, maar 
het vergat telkens de trekker over te 
halen. Toen kort na rust de 0-2 werd 
binnengepusht via de corner ging 
Rooi geforceerd op zoek naar de 
aansluitingstreffer. Omdat het haar 
kansen niet verzilverde bleef het 
achter de feiten aanlopen. 

HOD ging vrolijk verder met de les effi-
ciënt omspringen met kansen en zette 
Rooi op 0-3 achterstand. Pas toen deze 
0-3 op het bord stond begon Rooi be-
ter te spelen. Het Rooise antwoord op 

de tegentreffer liet dan ook niet lang 
op zich wachten. Willem van der He-
ijden pushte een corner strak binnen. 

Rooi voerde de druk verder op dit 
resulteerde weer in enkele kansen. 
Toen Martijn van Hemert de 3-2 
binnen sloeg bracht hij de spanning 
terug in de wedstrijd. Dit was echter 

van korte duur want reeds na zijn 
goal floot de scheidsrechter voor het 
einde van de wedstrijd. Rooi bleef 
met lege handen achter. Volgende 
week staat de wedstrijd tegen Hel-
mond op het programma. Rooi zal 
er alles aan doen om naar boven te 
kruipen op de ranglijst. 

2014-2015

Boskanter Brett Veldkamp is in vorm dit seizoen. Dankzij zijn zesde treffer 
- afgelopen zondag tegen Schadewijk - staat hij nu trots alleen boven-
aan in DeMooiRooiCup. In de top werd verder niet gescoord. Laten we 
kijken of de jonge voetballer dit vol kan houden en er uiteindelijk met de 
prestigieuze beker vandoor gaat.  
    
Brett Veldkamp   VV Boskant  6
Robert Erven   Ollandia   5
Stefan Erven   Ollandia   4
Johan vd Pas   VV Nijnsel  3
Daan Rovers   VV Boskant  3
Stefan Hulsen  VV Nijnsel  3
Koen Berkvens   VV Nijnsel  2
Toby Verhoeven  VV Nijnsel  2
Jan Wouters  Ollandia   2
Kyron Brus  Rhode   2
William Bekkers   Ollandia   2
Maikel Merks   VV Boskant  2
Nick Lathouwers  VV Nijnsel  2



Woensdag 5 november 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe48 Evenementen

Sint Oedenrode

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooirooi.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooirooi.nl

Sint Oedenrode

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooirooi.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooirooi.nl

Programma 
informatie 
TV-Meierij

Rooi Actueel met nieuws, actualitei-
ten en trends in korte uitzendingen. 
Uitzending: elk heel uur, vlak voor 
alle andere programma’s.

Rondje Rooi
Vanaf 6 november staan de voor 
Rondje Rooi de volgende onderwer-
pen gepland: 
Benefietactiviteit voor veilig drinkwa-
ter - Doorstart Gitaarclub Antonio - 
IVN Kind en Natuur - Bekendmaking 
fusienaam gemeente.

Uitzending op de volgende tijden:
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Bezoek aan Seth Gaaikema in 
Schijndel
Naar aanleiding van het overlijden 
van Seth Gaaikema op 21 oktober j.l. 
een herhaling van het eerder uitge-
zonden bezoek aan de cabaretier in 
Schijndel.
Programma ter beschikking gesteld 
door Locale Omroep Schijndel.
Uitzending gedurende 1 week van-
af 3 november telkens om: 01:00 
– 04:00 – 07:00 – 10:00 – 13:00 – 
16:00 - 19:00 en 22:00 uur.

Blik op Het Groene Woud – deel 3 -
Deze derde aflevering over het ge-
bied Het Groene Woud neemt u mee 
naar natuurgebied De Kampina.
Uitzending tot en met 7 november 
op de volgende tijden:
02:00 – 05:00 – 08:00 – 11:00 – 
14:00 – 17:00 - 20:00 en 23:00 uur.

UItzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via KPN 
op kanaal 559.TRINED op kanaal 12.
OnsBrabantNet digitaal via kanaal 
38, analoog op 792 MHz. Via UPC 
analoog op 256 MHz.

Internet
Met nieuws, informatie, veel foto’s 
en films is TV Meierij wereldwijd te 
volgen 
via www.tvmeierij.nl 

Facebook
Met achtergronden, foto’s en meer 
…  op: www.facebook.com/tvmeierij

4 juni 2014 - 3 juni 2015
Dansen KBO - 

iedere woensdagmiddag
De Ontmoeting 

5 juli 2014 - 4 juli 2015
Dansen KBO - 

1e zaterdag vd maand
De Ontmoeting 

12 oktober - 19 december 
Tentoonstelling Lena Bakker-Strijbos

Mariendael 

5 november 
Bloedsuiker testdag

Apotheek 

7 - 9 november 
MooiRooi 

kind-oudertoernooi
TV de Kienehoef 

7 november 
Filmtheater Mariendael 
presenteert ‘Séraphine’

Mariendael 

8 november 
Elf-elf bal
De Beurs 

8 november
Onthulling Jeugdprins

De Beurs

8 - 9 november 
Vogeltentoonstelling

Zwembadweg 62 

8 - 9 november 
Finale The Voice of Rooi

Proeverij van Ouds 

8 november 
Wildmen Bluesband

de Ossekop 

9 november 
NJA Jubileum Promsconcert

sporthal de Streepen 

9 november 
Swing Unlimited

de Ossekop 

9 november 
Orgelconcert 

František Vaníček
Martinuskerk 

10 november 
Dag van de Mantelzorg

Sint-Oedenrode 

10 november 
KBO-fi lm: The mission

Odendael 

10 november 
Lezing over Planten, 
beesten en feesten”

d’n einder 

13 november 
Diabetesdagen 

Apotheek 
Sint-Oedenrode 

14 november 
Jongens tegen 

de meisjes party
The Joy 

15 november 
Oceandrum workshop

Leef & Vind 

15 november 
Slipjacht

de Vresselse bossen 

15 november 
Ondernemer 

van het Jaar 2014
Zalencentrum de Beurs 

15 november
11-11 bal Rooise Nixx factor

café Oud Rooij 

15 november 
Concert Nol Havens & Ferdi Lancee 

Suzanne Voorbij
Mariendael 

16 november 
Intocht Sinterklaas

Sint-Oedenrode

16 november 
Rikken en Jokeren 

Ollandse Dorpskapel
de Dorpsherberg 

16 november 
Literair concert Jan Brokken 

& Marcel Worms, piano
De Knoptoren

17 november 
Groot Roois Dictee

Odendael 

19 november 
Biergilde

café Van Ouds 

19 november 
Optreden 

Country Dance Groepen
Odendael 

21 november 
Diabetesdagen 

Apotheek

21 november 
27e Rooise Klompenklets

Grand Café & Zalencentrum De Beurs 

22 november 
Wichelroede lopen

Leef & Vind 

22 november 
Jubileumconcert 
Roois Kamerkoor

Mariendael 

22 november 
27e Rooise Klompenklets

Grand Café & Zalencentrum De Beurs 

22 november 
Optreden Cover Band: Eternity

de Beckart 

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl bel 0413 479322 of mail 
redactie@demooirooikrant.nl

Hier kan uw 

advertentie 
staan

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

Ditte borreltje 
“Klompenklets 22” 
is ‘n idee van 2 boerkes 
uit Sint-Oedenrode.

ONDERNEMERS OPGELET!
Alles onder één dak.
Uw advertentie doorgeplaatst in de regio, 
voor gunstige tarieven.

• Eén voordelig tarief 
• Eén aanspreekpunt 
• Eén factuur 
• Maximale dekking en bereik, dus optimaal rendement! 

Doorplaatsen in Nuenen, Laarbeek, Mierlo, Maasdriel, 
Bernheze, Veghel, Schijndel, Boxtel, Best, Son en Breugel? 
Doorplaatsen in heel de regio is mogelijk. 
Bel: 0413-479322 / redactie@demooirooikrant.nl




