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Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Dierendag
Allemaal lieve, schattige, stoere en trouwe viervoeters

Een aantal weken geleden plaatste DeMooiRooiKrant een oproep aan alle ‘baasjes’  om de 
mooiste foto te sturen van hun huisdier. Een overweldigend aantal foto’s kwam binnen bij de 
redactie. Helaas niet allemaal van de juiste kwaliteit. Zie vandaag alvast een kleine impressie van 
alle lieve, schattige, stoere en trouwe viervoeters uit ons dorp. De jury gaat zich de komende 
dagen buigen over de bijna onmogelijke taak hier de mooiste foto uit te kiezen. 
Zie volgende week, 12 oktober, de winnaar van de wedstrijd in de krant. 
Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
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Folders deze week:
Roxs Elektro
‘t Paperas

Bouwgroep van Stiphout

Kiest u ook 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

RUIME COLLECTIE 
MODISCHE SCHOENEN EN 

LAARZEN VOOR LOSSE STEUN

Boudewijns Schoenen B.V.
Nieuwstraat 24 5691 AC  Son

www.boudewijns-schoenen.nl

Wij zijn gewoon bereikbaar 
Parkeergelegenheid aan achterzijde winkel

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

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

www.advocaatverkuijlen.nl

Bijna 400 deelnemers bij bromfietstreffen

Ronald van Hedel 

Terug van intense reis naar Nepalees HIV-centrum       
“Vanaf de buitenkant zie je niets. 
Op het hek hangt geen naam-
plaat dat hier het MSPN centrum 
is. Niemand mag weten dat er in 
dit centrum kinderen en moeders 
worden behandeld die HIV be-
smet zijn.  In Nepal  zijn HIV en 
Aids een groot taboe. Als je het er 
niet over hebt is het er niet, lijkt 
de regering te denken…”   Aan 
het woord is Ronald van Hedel uit 
Rooi. Voor zijn opleiding O.L.L. 
(operationeel leidinggeven) aan 
de politieacademie draaide hij als 
vrijwilliger twee weken mee in dit 
opvanghuis. Hij vertelt met groot 
respect over wat hij leerde van de 
bezielende manier van leiding-
geven van Ranju ,de vrouwelijke 
manager,  en het enthousiasme en 
het doorzettingsvermogen van de 
kinderen.

door: Marijke Wisse

Uncle
“In ons eerste gesprek vroeg ik 
Ranju  naar haar leeftijd en ze zei:  
“Ik weet niet hoe oud ik ben, dat 
weet ik pas als ik doodga. Nu ben 
ik gewoon de mens die tegenover 
je zit.  Leeftijd doet er niet toe!” 
Ronald: “Wat een les meteen.  Om 
echt contact te hebben met ie-
mand  moet je eigenlijk zo weinig 
mogelijk feiten over de ander ken-
nen.  Dat ik bij de politie werk heb 
ik met opzet niet verteld.  Hierdoor 
kreeg ik het pure verhaal van de 
mensen die ik ontmoette.  Nu was 
ik er als vrijwilliger, één van de 
vele. Al gauw noemden de kinde-
ren me uncle, oom.

Levensgroot dilemma
“In Nepal  gaan de vaders van een 
gezin vaak voor langere tijd naar 
India om geld te verdienen. In India  
lopen de mannen gemakkelijk  het 
aidsvirus op, door prostitutie en het 
feit dat contact hebben met meer-
dere vrouwen daar toegestaan is.

Lees verder op pag. 4

A U T O B E D R I J F

APK keuring, 
all-in voor 

€19,95
Boskantseweg 41a - 5492 BV Sint-Oedenrode

www.lvandewarenburg.nl - 0413-472740

Klaar terwijl u wacht

meer informatie pag. 15

Bekijk de inzendingen van 
de dierendag fotowedstrijd 

op pag. 20
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COLOFON 

Oplage
10.000 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

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Irene Mandos 

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@mooirooi.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: bel 112
(ambulance, brandweer, politie)
Niet spoedeisend, bel:
Ambulance : 0412-631515
Brandweer : 073-6123123
Politie  : 0900-8844 
Milieustraat
Eversestraat 11
Tel.: 0413-481620
Openingstijden:
Ma t/m vr. 12:00u – 17:00u
Zaterdag  10:00u – 17:00u
Milieuklachten
Tel.: 073-6812821 (provincie)
Huisvuil
Ophalen: 
zie huisvuilinzamelschema 2011
Huisvuilinfolijn: 0413-481220
Ma., di., wo., vr. 09:00u – 11:00u
Meldingen en servicelijn
Openbare ruimte en riolering:
Tel.: 0413-481376
Storingen:
Elektriciteit + gas 0800-9009
(niet eigen installatie)
UPC 0900-1580
Water
073-6838000
(altijd; dag en nacht)
Drukriolering 06-22579758
(buiten kantooruren)
Calamiteiten 06-51602917

Aan de inhoud van 
DeMooiRooiKrant 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 openbaar 
worden gemaakt.
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Waardecheque
Ter waarde van €10,-

Te besteden bij een professionele 
knip- en kleurbehandeling.

Mgr. Bekkersplein 6A
5491 EB Sint-oedenrode

Tel:   0413-478388
E-mail:   savohs@savohs.nl
Site:   www.savohs.nl
Dinsdag                         8.30 u – 21.00 uur.
Woensdag                                     8.30 u – 18.00 uur.
Donderdag                                   8.30 u – 18.00 uur.
Vrijdag  8.00 u – 18.00 uur.
Zaterdag                                       8.00 u – 13.00 uur. 
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Formulierenbrigade zoekt 
enthousiaste vrijwilligers
Sinds april 2011 heeft Sint-Oe-
denrode een formulierenbrigade. 
Mensen die moeite hebben met 
het lezen en/ of invullen van for-
mulieren kunnen terecht op een 
spreekuur. Burgers kunnen bij-
voorbeeld worden geholpen bij 
het lezen van een moeilijk te be-
grijpen brief, maar ook zaken zo-
als het invullen van een aanvraag-
formulier voor het verkrijgen van 
een uitkering of vragen over huur- 
en of zorgtoeslag kunnen worden 
behandeld. Wegens succes wordt 
gezocht naar meer vrijwilligers.

Eén keer in de twee weken (alle 
even weken) houdt de formulie-
renbrigade op woensdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur spreek-
uur in Zorgcentrum Odendeal. 
Burgers met een vraag kunnen 
voorafgaand aan het spreekuur 
binnenlopen, maar het geniet de 
voorkeur om een afspraak te ma-
ken. Het maken van een afspraak 

is mogelijk op telefoonnummer 
0413 – 473504. (Stichting Welzijn 
Salus) 

Het spreekuur voorziet duidelijk in 
een behoefte, ruim dertig mensen 
zijn al geholpen. Om dit mooie vrij-
willigerswerk te kunnen voortzetten 
zijn er nieuwe vrijwilligers nodig. 
Wilt u helpen een dankbaar werk 
voort te zetten en heeft u enige 
kennis van sociale zaken en belas-
tingwetgeving, dan nodigen wij u 
graag uit om contact op te nemen 
met het secretariaat van de KBO, 
telefoonnummer 0413 – 473678.

De formulierenbrigade is een idee 
van Welzijn Salus, Maatschappelijk 
werk Dommelregio, de Gemeente 
afd. Werk, Inkomen en Zorg, 
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken, 
Vluchtelingenwerk en Damiaan-
centrum onder verantwoordelijk-
heid van de Katholieke Ouderen 
Bond (KBO) Sint-Oedenrode. 

Programmabegroting Rooi: 
het kon erger
In 2012 start Rooi met de voorbe-
reiding van gezamenlijke (duur-
zame) inkoop en aanbesteding. 
Wat het afschuiven door het rijk 
van de AWBZ, jeugdzorg en de 
WWNV (Wet Werken naar Ver-
mogen) de gemeente gaat kosten 
is nog niet duidelijk. “We worden 
gewoon, bot gezegd, uitvoerings-
station van het rijk,” verzuchtte 
burgemeester Peter Maas bij de 
presentatie van de bijna 150 pagi-
na’s dikke programmabegroting. 

De uitgaven voor uitkeringen gaan 

omhoog, de budgetten omlaag. 
Vergeleken met andere gemeen-
tes vallen de gevolgen voor Sint-
Oedenrode nog niet tegen, was de 
boodschap van verschillende porte-
feuillehouders. Gemeentes zijn op 
veel onderdelen niet vergelijkbaar. 
Dat Rooi de afgelopen tijd niet 
veel heeft geïnvesteerd in nieuw-
bouwprojecten bijvoorbeeld, komt 
nu “goed” uit omdat de huizen-
markt op slot zit. De OZB stijgt met 
“slechts” 1,5%, de rioolafvoer-
rechten blijven gelijk en de afval-
stoffenheffing gaat zelfs omlaag.    

Vrijage met Meierijgemeenten: 
verloving? 
Al langere tijd werkt Sint-Oeden-
rode samen met Schijndel en Sint-
Michielsgestel. Maar nog niet 
genoeg. Medio september waar-
schuwde de Commissaris van de 
Koningin, dat van de gemeentes 
verwacht wordt dat ze ondanks 
de andere taakverdeling rijk- ge-
meente hun eigen broek op  moe-
ten blijven houden. En dat kunnen 
kleinere gemeenten niet meer al-
leen. Het schrikbeeld van de her-
indeling destijds doemt weer op.

De VVD diende afgelopen don-
derdag in de gemeenteraad  een 
motie in om zelf de regie te nemen 
bij de nadere samenwerking, met 
als randvoorwaarde dat de Rooise 
identiteit gewaarborgd blijft en 
baas blijft in eigen beleid.
Sint-Michielsgestel is in beeld als 
centrum voor de intergemeen-
telijke ICT, Haaren voor P&O en 
in Sint-Oedenrode zelf komt de 
kwartiermaker van de WOZ en 
belastingen. In 2012 start de voor-
bereiding van gezamenlijke (duur-
zame) inkoop en aanbesteding.  
De samenwerking van Rooi met 
andere gemeenten moet uitein-

delijk leiden tot een subregio met 
180.000 inwoners. Binnenkort 
komen de gemeenteraden van /
Schijndel en Sint-Oedenrode waar-
schijnlijk samen. Rooi ziet behalve 
Schijndel en Sint-Michielsgestel 
ook de Meierijgemeenten Haaren, 
Vught, Boxtel, Maasdonk en Bern-
heze als eventuele partners. Het 
college benadrukt dat Rooi niet 
verder gaat dan samenwerking; 
het is geen opmaat voor herinde-
ling. Burgemeester Peter Maas: 
"Het H-woord ligt gevoelig. Daar 
zit een stuk emotie bij. Maar deze 
gemeente blijft Sint-Oedenrode. De 
vorm volgt de inhoud. Onze inwo-
ners moeten goed bediend worden, 
zo slim en zo goedkoop mogelijk."
Nog vorige week werd het be-
lang van die eigen identiteit weer 
pijnlijk duidelijk door het conflict 
tussen de Liempdse dorpsraad en 
Boxtel. Bij de herindelingsronde 
van destijds werd Liemde onder de 
ogen van Rooi geannexeerd door 
Boxtel. “Samen verder op goede 
gronden”, de Rooise actie voor  
samengaan met Liempde, bleek 
een loze kreet.

Overlijdensberichten

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Opening Body Result week later
Wegens een sterfgeval in de familie, is de opening van Body Result in 
Rooi een week verschoven. In plaats van 9 oktober zullen de 
deuren op zondag 16 oktober opengaan. Tussen 11.00 en 
15.00 uur kan iedereen een kijkje komen nemen aan het 
Mgr Bekkersplein 4. Volgende week volgt hierover 
meer informatie.

Klompenmakers contactdag
Ter gelegenheid van de 84ste 
klompenbeurs en de 79ste klom-
penkeuring, vindt a.s. vrijdag 7 
oktober vanaf 10.00 uur in café-
restaurant “de Beurs” de klom-
penmakers contactdag plaats. 
Alle klompenmakers uit Neder-
land kunnen hieraan deelnemen. 
Het hoogtepunt van de dag is de 
bekendmaking van de Nationale 
Kampioenen van de deelnemers 
aan de jaarlijkse klompenkeuring. 

Om deel te nemen aan de klom-
penkeuring dienen de klompen-
makers twee paar klompen van 
dezelfde soort, maar verschillende 
maat, ter keuring aan te bieden. 
Deze klompen worden door de 
keurmeesters van de N.V.K (Ne-
derlandse Vereniging van Klom-
pen) beoordeeld. 

Gestreden wordt in vier rubrieken: 
Hoge handelsklompen, lage han-
delsklompen, kinderklompen en 
handgemaakte klompen. Om nati-
onaal kampioen te worden moeten 
de klompenmakers tenminste deel-

nemen aan twee rubrieken.  Rond 
11.00 uur zal de burgemeester de 
uitslag van de keuring bekendma-
ken en de “Zilveren Klomp” en de 
”Zilveren Effer” uitreiken.

In de loop van de middag staat er 
voor de klompenmakers een ex-
cursie op het programma naar De 
Groot houtbewerkingsmachines in 
Den Bosch. Daarna komen zij te-
rug naar de beurs voor een borrel 
en aansluitend diner.

pixelbox 

Thinking outside the box

desIgn //webdesign  //webhosting  //graphic design
www.pixelboxdesign.nl

 [info@pixelboxdesign.nl]

desIg“Van ontwerp tot realisatie van al uw gedrukte en digitale media”
                           Ruud van de Pol

pixelbox 

Thinking outside the box

desIgn //webdesign  //webhosting  //graphic design
www.pixelboxdesign.nl [info@pixelboxdesign.nl]

desIg
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KEURSLAGERKOOPJE

Keurslager rookworst

GOUD BEKROOND

2e rookworst GRATIS

SPECIAL

Sjalotje

100 gram

2

00

VLEESWARENKOOPJE

Gegrild spek + gebraden 

gehakt

2 x 100 gram

2

70

WEEKAANBIEDING

4 TACO-BURGERS+

4 GEHAKTBALLEN

SAMEN VOOR

6

50

TIP VAN UW KEURSLAGER

KIPREEPJES PAKKET:

VLEES+SAUS+BROOD

SAMEN VOOR

6

99

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

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

www.KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

info@kluijtmans.keurslager.nl

Aanstaande zondag groots optreden bij Café Van Ouds!

Rooise zangeres Marloes Verduin komt met nieuwe 
single!

De Rooise zangeres 
Marloes Verduin 
staat op het punt 
om uit te komen 
met een nieuwe 
single. Aan-
staande zondag 

geeft ze een 
groots optre-
den in café 
Van Ouds te 

Sint-Oeden-
rode om haar 
single, ‘Hea-
ven must have 

sent you’, kracht 
bij te zetten. 
Marloes staat 
al jaren bekend 
om haar goede 
zangkwalitei-
ten. Hoewel ze 

nog jong is, is ze al zeer ervaren. 
Sinds kort werkt ze samen met een 
nieuwe producer en dat werpt dui-
delijk zijn vruchten af. 

Zou je jezelf even willen voorstel-
len aan de mensen die je nog niet 
kennen?
“Natuurlijk! Ik ben Marloes Ver-
duin en woonachtig in Sint-Oe-
denrode. Ik zing al vanaf mijn 
veertiende jaar. Toen deed ik mee 
aan mijn eerste talentenjacht. Ik 
had direct zoveel plezier in het zin-
gen dat ik op mijn zestiende bij een 
eerste bandje ben gegaan. Nadien 
zijn er nog verschillende bandjes 

geweest en dat heb ik jarenlang 
met alle plezier volgehouden. 
Daarnaast trad ik nu en dan ook 
solo op. Ik heb nu besloten om me 
daar vol op te gaan richten.”

Je gaat een single uitbrengen. 
Hoe is dat idee ontstaan?
“Per toeval ben ik bij Rob West-
strate in Uden terechtgekomen, 
muziekliefhebber en technicus 
geluid. Hij heeft een mini home-
geluidsstudio als hobbyist en daar 
ben ik gaan oefenen en heb ik en-
kele nummers opgenomen. 

Omdat ik me er zo op mijn gemak 
voelde ben ik er blijven plakken. 
Het klikte goed samen zodat we 
samen verder werkten aan uitbrei-
ding van een repertoire. Hij is nu 
mijn begeleider en beschermengel. 
Dankzij hem ben ik in contact ge-
komen met de Belg Eddy Bruyn-
seels. Hij is producer, begeleider en 
tevens muziekadviseur. Eddy heeft 
reeds jaren ervaring hierin en ont-
zettend veel inzicht van zaken en is 
ook nog eens een prettig persoon 
om mee te werken.”

Heb je met hen de nieuwe single 
gemaakt?
“Niet helemaal. Samen zijn we aan 
de nieuwe productie begonnen. 
De opname van de huidige single is 
in België gemaakt door collega en 
vriend van Eddy Bruynseels, Andy 
Free van Second Beat Productions. 

Andy is een producer, begeleidend 
zangcoach, hij maakt arrangemen-
ten en is productieleider. We kun-
nen het goed met elkaar vinden, 
want we begrijpen elkaar. Met zijn 
vieren is het nog gezelliger! Ik heb 
in ieder geval de juiste mensen om 
me heen gevonden en dat is be-
langrijk.”

Wat ben je voor type zangeres?
“Hoewel mijn nieuwe single het 
niet doet vermoeden ben ik meer 
een rockchick. Ik zing veel rock en 
pop nummers, maar ik heb nog 
veel meer in mijn mars!”

Hoe valt de single dan te om-
schrijven?
“De single is lekker pittig. We heb-
ben er voor gekozen om Motown 
in een nieuwe vorm te gieten. Daar 
is ‘Heaven must have sent you’ 
een goed voorbeeld van. Meer 
zeg ik er niet over. Iedereen die 
nieuwsgierig is moet aanstaande 
zondag maar even komen kijken. 
Daar krijg je zeker geen spijt van!”

Single release Marloes Verduin, 
zondag 9 oktober vanaf 17.30 uur, 
Café Van Ouds, Sint-Oedenrode.  
Optredens van verschillende ar-
tiesten en een bekende saxofonist, 
kortom een zondag vol talent!

voor meer informatie kijk op: 
www.marloezzz.nl 

Rookworst Keurslager Kluijtmans goud waard
Tijdens de landelijke rookworst-
keuring is de rookworst van Keur-
slager Kluijtmans met goud be-
kroond. Deskundige keurmeesters 
keurden de rookworst op diverse 
punten en concludeerden dat 
de ambachtelijke rookworst van 
Keurslager Kluijtmans tot de beste 
van Nederland behoort.

De keurmeesters testten de rook-
worst onder andere op smaak, 
geur, samenstelling en uiterlijk. 
“Een rookworst moet goed gevuld 
zijn. De darm moet knapperig zijn 

en mooi goud/geel van kleur. Ver-
der is het belangrijk dat de typische 
rooksmaak en geur in voldoende 
mate aanwezig is. Dat maakt een 
rookworst tot een echte ambach-
telijke Keurslager-rookworst”, al-
dus Keurslager Kluijtmans. “Onze 
rookworst voldoet aan al deze ei-
sen, dus hebben we van de vakjury 
het goudkeur-certificaat ontvan-
gen.” Die hangt nu op een mooie 
plaats in de winkel. Terecht, want 
met zo’n goed resultaat mag je als 
vakman natuurlijk best pronken.

De rookworstkeuring valt samen 
met de opening van het rook-
worstseizoen die door de Keursla-
gers in week 40 wordt afgetrapt. 
Die week kunnen klanten de rook-
worst in de winkel komen proe-
ven en direct profiteren van een 
scherpe aanbieding; van 3 t/m 8 
oktober is de tweede rookworst 
bij Keurslager Kluijtmans gratis. 
Op die manier kan iedereen zelf 
proeven waarom de ambachtelijke 
rookworst van de vakman zo ont-
zettend lekker is en met recht met 
goud is bekroond.

Aanbiedingen gelden van donderdag t/m zaterdag. Boskantseweg 87, Sint-Oedenrode.

Hollandse
Appeloogst
Weken
Proef onze heerlijke 
nieuwe oogst appels 
en peren. Deze week extra voordelig!

Alle Hollandse appels en peren 
per kilogram € 0,89
Elstar, Jonagold, Golden delicious,
Goudrenet, Conference en Comice.
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ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 0413-473504
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474985
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
5492GB Sint-Oedenrode
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
www.podotherapiebrugmans.nl
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Salus Welzijn Ouderen
Odendael 3
Tel. 0413-473504
ma.-vr. 09:00u-13:00u.
Inloopspreekuur
ma.-vr. 09:00u-11:00u.
www.welzijnsalus.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10
5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: 
www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)

Nieuws

Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

A Bosseweg 1
    5682 BA Best
T 0499 820208
E info@bestlaw.nl
I  www.bestlaw.nl

(o.a. Hobby, Fendt, Bürstner, 
Detleffs, KIP, Chateau, etc.)

Nu in verkoop!
Nieuw & Steroccasions

Bürstner, Hobby, 
Fendt, etc. 

Jan Tinbergenstraat 6, Sint-Oedenrode
Bedrijventerrein “De Kampen”
Tel. 0413 - 477 022
www.vanudencaravans.nl

vrijdag 3   zaterdag 4 
ZONDAG 5 SEPTEMBER

C A R A V A N T E C H N I E K
S I N T - O E D E N R O D E  B V

EX VERHUUR, TOP OCCASIONS
EERSTE 2011 MODELLEN BINNEN

Wij herstellen elke schade aan alle merken caravans 
en campers tot 4 jaar garantie.

CARAVAN & CAMPER
SCHADEHERSTEL!!!!

Online offerte voor uw administratie?

w w w . b e k k e r s a d v i e s . n l

Op jacht naar de Prins

Beste Papbui-
ken en Pap-
buikinnen, we 
passeren de 
helft van alle 
tips. Hier komt 
ie dan:

Tip 6.

"t zit um in de 
afscheidsborrel
Ze zijn nog niet begonnen, of ze zit-
ten al in een afscheidsfisje !?!?!
We willen toch eigenlijk allemaal heel 
erg graag zeker ’n jaar samen feesten 
met onze neije Hoogheid, we den-
ken nog niet aan 11-11-2012! Of 
misschien heeft hij bij zijn club al een 
afscheidsborrel gedronken omdat hij 
daar een jaar gemist gaat worden.

Het is wederom niet makkelijk dit 
jaar, alhoewel er weer vele mensen 
inmiddels denken te weten wie die-
je neije Hoogheid is. We zetten het 
wederom nog eens op een rijtje:

De neije werd  met een kluit het 
riet ingestuurd, kwam daarom elf 
jaar te laat in het centrum aan, ver-
trok weer en nam toen maar met-
een een afscheidsborrel, en toen 
hij wilde betalen trok hij zijn por-
temonnee uit zijn linkerzak en wist 
niet meer of hij er 10 of 11 ophad

Mocht deze tip bij u de doorslag heb-
ben gegeven, dan mag u een briefje 
of mailtje achterlaten bij de voorzitter 
van de Prinskeuzecommissie 
Theo Strijbos, Boskantseweg 78, 
5492 VB Sint-oedenrode, 
strijbos.rooi@planet.nl

En de traditie is dat de eerste die de 
goede namen (Prins en Adjudant) 
doorgeeft aan deze voorzitter een 
overheerlijke Prinselijke Papgat-
wijn persoonlijk krijgt aangeboden 
door de neije Hoogheid en zijn ge-
volg, en natuurlijk verdient deze 
persoon de eeuwige Papgatroem!

P.S.  Noteer in uw agenda:  12-11-
2011 naar het grootse Carnavals-
11-11-bal !!!

Terug in Nepal besmetten ze hun 
vrouw. Als de man na enige tijd 
aan de gevolgen van Aids over-
lijdt, staat zij er alleen voor.  Haar 
kind kan ook besmet zijn. In Nepal 
is dat tragisch omdat de cultuur en 
de religie voorschrijven dat men-
sen met het HIV virus verstoten 
worden.  Als er na bloedonder-
zoek HIV geconstateerd is,  heeft  
de vrouw  een levensgroot dilem-
ma…gaat ze terug naar haar fami-
lie en vertelt ze niets, of begint ze 
op straat alleen met haar kind een 
nieuw leven, zonder inkomsten….  
Het behandelcentrum is in 2007 
opgericht en Ranju is er een jaar 

later begonnen om deze moeders  
en hun kinderen voor gemiddeld 6 
maanden op te vangen.  Het zie-
kenhuis in Kathmandu verwijst de 
besmette moeders met kinderen 
hier naar door.  Echter het centrum 
krijgt geen steun van de overheid.  
Zolang de eigen regering dit pro-
bleem bagatelliseert, uit angst dat 
de toeristen wegblijven; zolang 
blijft het HIV virus zich versprei-
den. Dat is een heel triest gege-
ven. “ Ranju zegt: ‘ Ik kies ervoor 
een kind te helpen, ook al staat 
hetzelfde kind na 3 maanden weer 
totaal vermagerd en ziek voor de 
deur’.  “Zo’n instelling inspireert 

mij enorm”.

Ontroerend en vanzelfsprekend
“Wat mij raakt zijn de straatkinde-
ren in Nepal. Velen zijn verslaafd 
aan lijm snuiven. Door plastic te 
verzamelen en per kilo te verkopen 
verdienen ze een klein beetje geld. 
Moeders zijn niet gewend om met 
hun kinderen te spelen.  Van het 
gedoneerde geld heb ik, naast me-
dische instrumenten en onderwijs-
materiaal , ook speelgoed en drie 
fietsen gekocht.  Iedereen vond het 
geweldig! Ik zag ze samen weer 
lachen.  Dat is ontroerend.  Zeker 
omdat ik zelf vader ben. Even een 

balletje trappen met mijn kinderen 
is voor mij vanzelfsprekend. Elke 
dag op het centrum was weer an-
ders.  Ik deed allerlei klusjes,  hielp 
bij het lesgeven, assisteerde bij 
het koken en de maaltijden. Op 
een dag zat ik een hele grote ui te 
snijden, de tranen liepen over mijn 
wangen. Een paar moeders die het 
zagen schaterden het uit. Het feit 
dat je meehelpt de maaltijd te be-
reiden zorgt dat je contact maakt 
en gelijk aan hen bent.  De reis was 
heel intens, ik denk er nog elke 
dag aan.  Bijvoorbeeld dat beeld 
van een kind dat bijna dood lag te 
gaan in het ziekenhuis.  Ze lag er 
vel over been, met ingevallen ge-
zichtje, in een vies bed, zachtjes te 
huilen.  Ik heb een half uur over 
haar armpje gestreeld.  Meer kon 
ik niet doen. Dat vergeet ik nooit. 
Wat ik meegenomen heb van de 
reis?  Jij maakt het verschil als je 
echt contact maakt met iemand. 
Zie de mens in de ander;  in een 
kind dat besmet is,  een junk, een 
zwerver, een collega. “ 

Voor meer informatie:  
www.mspnnepal.worldpress.com

Ronald van Hedel (vervolg voorpagina)

Terug van intense reis naar Nepalees HIV-centrum       

Vrijdag koopavond tot 21.00 uur.

2500 m² showroom

Van der Wijst Keukens B.V.
Vluchtoord 39 Uden, Tel: 0413-262093

www.grando-uden.nl

Volop 
gratis parkeren 
voor de deur.
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Leesafstand

ver uit het zicht
hoog aan een balk
in de nok van het dak
van het alleenstaande huis
temidden van bloemen
struiken en bos maar
vooral bomen die
na verloop van tijd
worden gerooid, gemerkt
opgeladen en vervoerd
verzaagd, verwerkt
tot latten, planken, balken
waarvan er op den duur
wel één een keer bestemd
zal zijn voor het vervangen
van die balk hoog in de nok
van dat alleenstaande huis –

hangt dit gedicht
van nu en hier gemaakt
leesbaar dichtbij
op dit papier

    Kees Hermis

1

T

Denise

24e ROOI S E 
 KLOMPE N KLE TS

Vrijdag 25 november, 20.00 uur
Zaterdag 26 november, 20.00 uur
Zondag 27 november, 15.00 uur

Zalencentrum De Beurs
Heuvel 44, Sint Oedenrode

Kaartverkoop start 
zaterdag 8 okt. 12 uur.

De Beurs Entree € 12,=

Voor zondag 27 nov. zijn er ook 
kaarten verkrijgbaar,

incl. brunch en entree € 22,=

Organisatie K.V. de Narrekap

5-gangen Vleesmenu
Herfst Menu A   € 21,75

Herfst combinatie Menu B  € 25,80

Reserveren kan op tel: 0413-477028
Mgr. Bekkersplein 8, 5491 EB Sint - Oedenrode

www.vanhoofbetonboringen.com

zoals keukens, badkamers, 
betonvloeren enz.

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

Aanbiedingen  

Tuinmeubels: 
25% korting 

Binnenmeubels
nergens goedkoper

Teak Tafels 
15% korting

 
Sint-Oedenrode:
Eerschotsestraat 72e 

open iedere zaterdag van 9-17 uur 
 

Eindhoven: 
Leenderweg 277e 

6 dagen per week open
en iedere zondag open van 12-17 uur

maandag gesloten
 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

Bert van der Sande 40 jaar in dienst bij Voss
Bert van der Sande vierde zijn 
veertig jarige dienstverband bij 
Installatietechniek Voss. Op 26 
juli was hij precies vier decennia 
in dienst bij het Nijnselse bedrijf. 

Als zestienjarige jongen kwam hij 
regelrecht van school en stelde 
Piet Voss de brutale vraag: “Kan 
ik maandag beginnen?” Piet ging 
akkoord en sinds die dag werkte 
Bert voornamelijk als loodgieter 
op allerlei nieuwbouwprojecten. 
“Vanaf 2008 ben ik werkzaam in 
het magazijn van Installatietech-
niek Voss. Daar verzorg ik de ba-
lieverkoop en zorg ik ervoor dat de 
monteurs iedere dag op pad wor-
den gestuurd met de juiste mate-
rialen. Ik ben blij dat Peter Voss 
mij de kans heeft gegeven om iets 
anders in het bedrijf te gaan doen. 
Dagelijks fiets ik fluitend vanuit 
Mariahout naar mijn werk”, vertelt 
Bert. De jubilaris werd tijdens een 

receptie in de showroom van Voss 
in Nijnsel flink in het zonnetje ge-

zet door familie, vrienden en (oud) 
collega’s. 

Lieve Charlotte, 

PROFICIAT en veel liefs 
van je trotse papa & mama en 

Jan & Carlijn en Nathalie!! 

Geslaagd aan de NHTV in 
Breda 

International Real Estate 
and Facility Management. 

Annelies geslaagd
Proficiat

Mia en Gerard Voets
 50-jaar getrouwd

Proficiat 

namens  
‘De Oranjevereniging’ 

U kunt uw familieberichten aanmelden via 
redactie@demooirooikrant.nl

of loop even binnen op ons kantoor, Heuvel 17
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Najaarsdagtocht  KBO Sint-Oedenrode   
Woensdag 19 Ok-
tober organiseert 
de KBO voor haar 
leden een najaars-
dagtocht. Het is al 
weer onze 4e dag-

tocht, waarvan wij hopen dat die 
net zo’n succes wordt als de vorige 
drie. Het is tevens de laatste dag-
tocht voor dit jaar.

Programma: 
09.30 uur: 
Vertrek vanaf de markt
10.00-12.00 uur: 
Kamelenmelkerij Smits in Berlicum. 
Ontvangst met koffie/thee en een 
plak cake, in de prijs inbegrepen. 
Vervolgens een uitgebreide pre-
sentatie over de kamelen (waar-
onder ook kleintjes), rondleiding 
over het bedrijf en in de stallen en     
gelegenheid om kamelenmelk 
te proeven. Kamelenmelk heeft 
gezondheidbevorderende eigen-
schappen zoals bij allergieën, sui-
kerziekte en darmklachten. Hier-
over wordt u ook    geïnformeerd 

zodat deze excursie niet allen leuk 
maar ook leerzaam is. 
12.45-16.00 uur: 
Bezoek en rondleiding in museum 
Dansant. Aan de rand van Hilva-
renbeek staat Museum Dansant, 
gebouwd in art nouveau Tuschinski 
stijl. Dit museum maakt deel uit 
van een uniek bedrijf dat draaior-
gels restaureert maar ook nieuwe 
orgels vervaardigt. Als u het mu-
seum bezoekt, waant u zich in de  
beginjaren 1900. Lunch + 1 gratis 
consumptie (fris of likeurtje) tijdens 
de middag inbegrepen. Na afloop 
kunt u ook een dansje maken.
17.30 uur
Een 3 gangendiner in restaurant 
De Kruidenlucht in Casteren is in-
begrepen. Drankjes zijn zoals ge-
woonlijk voor eigen rekening.                          
20.00 uur:
Thuiskomst   
           
Uitgangspunten zijn:
-Men moet lid zijn van de KBO.
-De volgorde van inschrijving 
wordt bepaald door het rekening-

afschrift van de penningmeester 
bij het overmaken van geld.
-Wanneer men bij inschrijving 
niet mee kan omdat de bus vol is, 
wordt u dat verteld en krijgt u au-
tomatisch uw geld terug. 
-Bij onvoldoende deelname mo-
gen ook niet KBO leden mee, in de 
hoop dat ze alsnog lid worden van 
de KBO. 
Inschrijven: Prijs € 49,- p.p. over-

maken op rekeningnummer 
1382.18.145 van de KBO onder 
vermelding van: Najaarstocht, 
lidmaatschapsnummer(s) en naam 
deelnemer(s) voor 8 oktober!

Voor inlichtingen kunt u terecht bij
Lia Fierens 472746, H. Hendrik-
straat 11; Ton v.d.Hurk 474516 
Oranje Nassaulaan 223; 
Jan Vogels 474065 Dommelstraat 6 

Sponsorloop ODAschool 

Ook dit jaar liepen de kinderen 
van de ODAschool weer de wel-

bekende sponsorloop. Dit jaar had 
men gekozen voor de bekende 

stichting Doe een Wens en voor 
de stichting Action were needed.

Afgelopen donderdag was het zo-
ver. De weergoden droegen ertoe 
bij dat de opkomst van de jonge 
lopers groot was. Met een tempe-
ratuur van 26 graden was het lo-
pen van 8 kilometer voor sommi-
gen, met name de kleintjes onder 
ons, een echte uitdaging. 

Gelukkig was er voor genoeg eten 
en drinken gezorgd. Dit was geheel 
door de plaatselijke AH gespon-
sord, zodat dit niet ten koste ging 
van de opbrengst voor de goede 
doelen. Ad de Bever had daarnaast 
voor alle deelnemende kinderen 
een heerlijke appel verstrekt. De 
opbrengst van de Aktie zal pas vrij-
dag 7 oktober bekend zijn.  

OktOber actiemaand
bezOek Onze shOwrOOm

en kOOp nu uw haard
btw-vrij!

16 oktober extra koopzondag

DOORNHOEK 3766 • VEGHEL

WWW.HAARDenINTERIEUR.NL

DEZE ACTIE IS GELDIG TOT 31 OKTOBER 2011. INFORMEER NAAR DE VOORWAARDENAdres Sonseheideweg 3 
Postcode 5492 TE 
Plaats Sint-Oedenrode 
Tel. nr. 0413-420855 
Mobiel 06-23537494 
robvanschyndel@hetnet.nl  INSTALLATIETECHNIEK BV

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

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

Voor al uw diervoeders- en benodigdheden

www.smulders-diervoeders.nl

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

Voor al uw diervoeders- en benodigdheden

www.smulders-diervoeders.nl

WWW.PANENCOOK.NL

Nieuws
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Politiek Dichterbij

De redactie van onze krant is 
steeds weer bezig om het plaatse-
lijke en regionale nieuws op een 
open, uitnodigende en vriende-
lijke wijze onder de aandacht te 
brengen van haar lezers. Ook de 
plaatselijke politiek mag hierbij 
zeker niet ontbreken. Ons is opge-
vallen dat de Rooise burger wei-
nig dan wel niets van het Rooise 
raads- of commissielid weet. 

DeMooiRooiKrant gaat in deze ru-
briek de persoon achter het raads- 
en commissielid het woord geven. 
Wij willen dit vorm geven door een 
maandelijks terugkomende rubriek 
“De politiek dichterbij”. Ieder in-
terview wordt afgenomen bij het, 
voor hem of haar, mooiste plekje 
in Sint-Oedenrode. Wij streven 
er naar om op deze locatie een 
open en aangenaam interview af 
te nemen. Een interview waarbij 
enkel op de persoon zal worden 
ingezoomd en niet op de politieke 
standpunten van hem of haar dan 
wel van de door hem of haar ver-
tegenwoordigde politieke partij. 

Deze keer in Politiek Dichterbij: 
Janine Heisterkamp 
(HartvoorRooi/PvdA)
Favoriete plek: De Espendonk

Waarom is dit je favoriete plek in 
Rooi?
“Het is een mooi, onbekend stukje 
Rooi. Vanuit mijn huis wandel ik 
via de Zuidelijke Randweg en de 
Leunestraat tweemaal per dag met 
onze hond Jip. Jip maakt nu on-
geveer twee jaar deel uit van ons 
gezin. Ik vind het heerlijk om te 
wandelen in de natuur. En…met 
een hond moet je er wel tussenuit. 
Dus ’s ochtends trek ik mijn wandel-
schoenen aan en loop ruim een uur 
met Jip. ’s Middags, afhankelijk van 
de tijd, vaak nog een half uur. Hier 
kom ik tot rust. Ik kan de diverse za-
ken die bijvoorbeeld vanuit de ge-
meenteraad op mij af komen eens 
rustig laten bezinken en er een me-
ning of standpunt over vormen.”

Wie is Janine Heisterkamp?
“Een enthousiast raadslid van 42 
jaar voor HvR/PvdA. Ik ben nu 6 
jaar actief in de Rooise politiek. 
Samen met mijn man Henrie en 
mijn drie kinderen woon ik in de 
wijk Vogelenzang. Henrie werkt bij 
ASML in Veldhoven.”

Kom je uit Sint-Oedenrode?
“Dat voelt wel zo. Ik ben op mijn 
vierde jaar verhuisd van Best naar 
Rooi. Ik voel me op en top Rooise. 
Ik ben als kind naar de Odaschool 
gegaan en heb op de Sint-Josef 
mavo (later Fioretti-college) ge-
zeten. Ik vind het als moeder en 
raadslid jammer dat we nu geen 
middelbare school voorziening 
hebben in Rooi.”

Hoe ben je in de politiek terecht 
gekomen?
“Ik heb de politiek vanuit interesse 
altijd al gevolgd in kranten. Via via 
kende ik Peter Verkuijlen en die 
vroeg mij om samen een politieke 
partij op de richten: Gemeente 
Belang Sint Oedenrode (GBS). In 
2009, voor de laatste gemeente-
raadsverkiezingen, heb ik de keuze 
gemaakt om over te stappen naar 
HvR/PvdA omdat mijn ideeën en 
idealen beter aansloten bij deze 
partij.”

Heb je nog andere bezigheden 
naast het raadswerk?
“Ik heb, ook toen er kinderen 
kwamen, altijd gewerkt. Gemid-
deld drie dagen per week. Op een 
gegeven moment was ik het beu 
om overal naar te toe te vliegen en 
te rennen. In 2002 ben ik gestopt 
met werken en ik vond het heer-
lijk! Even geen geregel met oppas 
en dergelijke. Maar na een tijdje 
begon het toch weer te kriebelen. 
Ik vind dat je altijd moet werken 
aan je persoonlijke ontwikke-
ling. Of dat nu in een baan is of 
op een ander vlak. In die tijd ben 
ik aan een studie begonnen voor 
voetreflextherapie én vroeg Peter 
Verkuijlen of ik met hem GBS wilde 
oprichten. Toen was ik toch weer 

druk…hahaha! Mijn studie, die 
vier jaar duurde, heb ik helemaal 
afgerond en inmiddels heb ik een 
kleine praktijk aan huis.”

Hoe is die balans nu dan?
“Beter. In het begin slokte het 
raadswerk me wel op. Ik ben erg 
perfectionistisch en ik bereid me 
altijd grondig voor. Dat betekent 
heel veel stukken lezen, je verdie-
pen in onderwerpen en praten met 
mensen. En met die studie erbij. 
Het was enorm pittig. Nu kan ik 
beter doseren en ook beter relati-
veren. In het begin wil je zo je best 
doen. Gelukkig heb ik aan mijn 
man Henrie een goed klankbord.” 

Je hebt drie kinderen, hoe oud zijn 
die inmiddels?
“Stijn is 13, Isabel 11 en Rosa is 
9 jaar. Stijn zit op de middelbare 
school en de twee meiden gaan 
naar de Dommelrodeschool. Ver-
der hebben we nog een hele batte-
rij aan huisdieren rondlopen: hond 
Jip, twee katten en een hamster.”

Wat is er zo leuk aan de politiek?
“De verbondenheid die ik heb met 
de Rooise samenleving. Ik vind het 
een hele hechte gemeenschap en 
ook zeer sociaal. Dat ik op lokaal 
niveau invloed kan uitoefenen op 
keuzes die de gemeenteraad maakt 
vind ik zeer bijzonder en speciaal.”

Welke uitdagingen komen er ko-
mend jaar politiek gezien op je af?
“Vanuit de landelijke politiek ko-
men er na Prinsjesdag weer volop 
plannen van de regering op ons 
af.  En die plannen komen linksom 
of rechtsom, qua uitvoering vaak 
bij gemeente te liggen. Ik heb het 
nieuws en ontwikkelingen daar-
over op de voet gevolgd. Het 
wordt een hele uitdaging, maar 
dat maakt de gemeentelijke poli-
tiek juist zo interessant!” 

AANBIEDING:

Scooters in diverse 
merken leverbaar voor 

scherpe prijzen!

Alfred Nobelstraat 6
Sint-Oedenrode

Tel: 0031-(0)413 479104
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8 OKTOBER

OPEN DAG
13.00-15.00 UUR

www.delageweidenijnsel.nl

Kom maar eens naar deze nieuwbouwwoning kijken 
op zaterdag 8 oktober!
 
De woning is casco opgeleverd. Je kunt er nog alle 
kanten mee op. Kijk op www.delageweidenijnsel.nl
voor onze ideeën. Maar….misschien is jouw plan 
beter! Bezoek de open dag en laat je inspireren.
Ons professionele team staat klaar om mee te denken.

www.van-stiphout.nl

Superaanbod! 

MET ChEqUE vAN

€25.000,-

verkoopinformatie: Van den Berg Makelaardij (0413) 47 29 83

Publieksvoorstellingen theaterzaal nog enkele gratis dagdelen
beschikbaar seizoen 2011 - 2012

www.Mariendael.nu  Tel 0413 474031
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Piepende kreuges gòn lang mee.
(Piepende kruiwagens gaan lang mee.)
Mensen die steeds maar klagen, leven het langst. BRABANTSE SPREUKEN

 Raad Rooi: 'beknibbel niet op strooizout' 

Nu hopen dat het 
niet meer dan 3 keer 

sneeuwt dit jaar
Anders is het

al weer vrij snel op!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku
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Breng de met de 
letters corrospon-
derende cijfers uit 
de opgeloste su-
doku over naar de 
antwoordcode. Bel 
het onderstaande 
inbelnummer en 
toets de zescijferige 
antwoordcode in. 
U kunt zo vaak 
meedoen als u wilt.

Met elke goede 
oplossing speelt 
u mee voor twee
1/5 staatsloten

U kunt inbellen tot
dinsdag 24.00 uur 
a.s. De winnaar 
wordt door de com-
puter aangewezen en 
telefonisch benaderd.

Inbelnummer:
0909-0400037
(0,60 per gesprek)

5 0
b c da

www.demooirooikrant.nl        www.puzzelservices.nl

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

In blijde verwachting

er ontwikkelt zich weer 
een toekomst, zo wordt dat 
in de volksmond genoemd
een flierefluiter uit miljoenen
treft, onbewust, een verleidster 
op vurige bevruchting belust

door rappe scheppende gebaren
met operetteachtig gezucht
geschiedt het onvoorstelbare 

het zijn, naar mijn beste weten, 
twee mensen, van elkaar bezeten
die na inspannende uitspattingen
onwillekeurig vaak zijn opgelucht

 als onzichtbaar wordt besloten
 tot een hechting, gericht op meer
 is het voorbij met boemelen

 in vruchtwater valt 
 niet meer te sjoemelen
 zo vreten zij zich nu vol
 tot één menselijk geheel

 het is groeien geblazen:
 haar buik moet immers 
 worden opgerekt tot babybol
 die na verloop van tijd
 barstensvol is gevuld
 met lijf en ledematen

 als er dan op de juiste wijze
 is geëchood en geteld
 geschiedt het grote wonder:
 de nieuwe aanwinst  dient
 het vruchtwater te verlaten

 toch denken  jonge ouders soms 
 in de reeds overwonnen nachten:
 tjonge jonge, 
 waar zijn we aan begonnen

Marktplein

Staatsloterij

Puzzel mee in DeMooiRooiKrant

en maak twee keer kans op €3.000.000
Puzzel mee en win twee 1/5 staatsloten...

Hertog Hendrikstraat 1b

Mini Cyclamen patio
per stuk    € 1,00
Diverse plantenbakjes
per stuk slechts  € 3,99
Zonnebloemen
per bos voor maar  € 1,00

Jetzt geht loss in OJC De Werf!
Vorig jaar is de traditie van de 
Duitse Avond weer in ere hersteld. 
Dit jaar gaan we nog een stapje 
verder met een Duits Weekend!

De Duitse Avond is altijd een feest 
van jewelste geweest in De Werf. 
Dit jaar blijft het niet bij één avond, 
maar zullen vrijdag én zaterdag de 
pullen gevuld worden.
De vraag is of wij, en jullie, wel een 
heel weekend feesten op z’n Duits 
aankunnen! Dat risico moeten we 

maar nemen.
Het hele weekend zal in het teken 
staan van Deutsche schlagers, le-
derhosen, dirndls en goed gevulde 
pullen bier!

De biertafels staan klaar, de tap-
kranen staan open en de worst is 
gaar! Eigen pul meenemen mag!
Het Duits Weekend zal plaatsvin-
den op vrijdag 7 en zaterdag 8 
oktober in De Werf, van 21.30 tot 
02.00. Entree is gratis.

 
Cenzaa introductie 

Boek in oktober een Cenzaa impressions          
behandeling en ontvang een kadobon t.w.v. 

€5,00 
 

(Te gebruiken voor producten en behandelingen.) 

 
 

 

 

 

 

Kienen Schijndel

Na de geruchtmakende berich-
ten dat wij gingen stoppen met 
kienen willen wij mededelen: 

De supportersvereniging RKSV 
Schijndel blijft iedere dinsdag-
avond kienen in Cafe zaal ’t Zuid. 
De zaal is geopend vanaf 19.00 
uur. Het prijzengeld bestaat 
voortaan uit vastgestelde prijzen. 
Aantal kienronde’s: 12 en 1 losse 
ronde met een prijs van  
150.00 euro
De hoofdprijs is 400.00 euro

Als u van kienen houdt, kom dan 
eens een gezellig avondje bij ons 
meedoen. 

Supportersvereniging schijndel

Sluisdakjes Hambrug hersteld

Afgelopen week zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de 
Hambrug. De sluisdakjes van de brugpalen zijn vervangen en 
zijn voor de komende jaren weer bestand tegen weer en wind. 
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Attent PLUS wenst u fijne kermisdagen

Tijdens Boskant kermis

bij Attent Plus
tegen inlevering van deze bon

3 kratjes bavaria voor € 10,- 
excl. statiegeld

Actie loopt van 10 okt. t/m 15 okt.

Meidoornstraat 2 5492 EC Boskant 0413-470271 

Bedrijfsauto’s leeggeroofd: “politie doet niks”
Hij zal vorige week donderdag vast 
wel een paar flinke krachttermen 
hebben geuit, Arjan van Weert 
van het gelijknamige Timmer- en 
Bouwbedrijf. Zijn bedrijfsauto, die 
de dag ervoor nog vol gereedschap 
zat, was in Heikant opengebroken 
en leeggehaald. “Voor zevendui-
zend euro lag erin. En dat was niet 

verzekerd want zo’n verzekering is 
niet te betalen,” aldus Van Weert. 
“Als ik weer nieuwe moet kopen 
ben ik €10.000,- kwijt.”

Volgens de gedupeerde is dezelfde 
nacht ook een bedrijfsauto van 
aannemersbedrijf Van Stiphout 
leeggeroofd. “Ik heb meteen aan-

gifte gedaan maar de politie doet 
niks. Er zijn camera’s bij De Kam-
pen en de Noordelijke Randweg 
dus dan moet te zien zijn wie daar 
rond die tijd geweest is. Maar met 
de opnames doen ze niks, zeiden 
ze. Waarom hangen die camera’s 
daar dan, vraag ik me af,” aldus 
Arjan van Weert.

ingezonden

Abarth   Alfa Romeo  Aston Martin   Audi   Bentley   BMW   Bugatti   Cadillac   Caterham   Chevrolet   Chrysler   Citroën   Corvette   Dacia   Daewoo   Daihatsu   Daimler   Dodge   Donkervoort   Ferrari   

Fiat   Ford   Honda   Hummer   Hyundai   In�niti   Invicta   Jaguar   Jeep   Kia   Lada   Lamborghini   Lancia   Land Rover   Landwind   Lexus   Lotus   Marcos   Maserati   

Maybach   Mazda   Mercedes   Mini   Mitsubishi   Morgan   Nissan   Noble   Opel   Peugeot   Porsche   Renault   Rolls Royce   Rover   Saab   Santana   Seat   Skoda   Smart   Spyker   SsangYong   

Subaru   Suzuki   Th!nk   Toyota   TVR   Volkswagen   Volvo   West�eld   Wiesmann   Abarth   Alfa Romeo   Aston Martin   Audi   Bentley   BMW   Bugatti   Cadillac   Caterham   Chevrolet   Chrysler   

Abarth   Alfa Romeo  Aston Martin   Audi   Bentley   BMW   Bugatti   Cadillac   Caterham   Suzuki   Chevrolet   Chrysler   Citroën   Corvette   Dacia   Daewoo   Daihatsu   Daimler   Dodge   Donkervoort   Ferrari   
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Subaru   Suzuki   Th!nk   Toyota   TVR   Volkswagen   Volvo   West�eld   Wiesmann   Abarth   Alfa Romeo   Aston Martin   Audi   Bentley   BMW   Bugatti   Cadillac   Caterham   Chevrolet   Chrysler   

Abarth   Alfa Romeo  Aston Martin   Audi   Bentley   BMW   Bugatti   Cadillac   Caterham   Chevrolet   Chrysler   Citroën   Corvette   Dacia   Daewoo   Daihatsu   Daimler   Dodge   Donkervoort   Ferrari   

Fiat   Ford   Honda   Hummer   Hyundai   In�niti   Invicta   Jaguar   Jeep   Kia   Lada   Lamborghini   Lancia   Land Rover   Landwind   Lexus   Lotus   Marcos   Maserati   Audi   Bentley   BMW   Audi   Bentley   BMW

Maybach   Mazda   Mercedes   Mini   Mitsubishi   Morgan   Nissan   Noble   Opel   Peugeot   Suzuki   Porsche   Renault   Rolls Royce   Rover   Saab   Santana   Seat   Skoda   Smart   Spyker   SsangYong   

Subaru   Suzuki   Th!nk   Toyota   TVR   Volkswagen   Volvo   West�eld   Wiesmann   Abarth   Alfa Romeo   Aston Martin   Audi   Bentley   BMW   Bugatti   Cadillac   Caterham   Chevrolet   Chrysler   

Abarth   Alfa Romeo  Aston Martin   Audi   Bentley   BMW   Bugatti   Cadillac   Caterham   Chevrolet   Chrysler   Citroën   Corvette   Dacia   Daewoo   Daihatsu   Daimler   Suzuki   Dodge   Donkervoort   Ferrari   

Fiat   Ford   Honda   Hummer   Hyundai   In�niti   Invicta   Jaguar   Jeep   Kia   Lada   Lamborghini   Lancia   Land Rover   Landwind   Lexus   Lotus   Marcos   Maserati   Opel   Peugeot   Porsche

Maybach   Mazda   Mercedes   Mini   Mitsubishi   Morgan   Nissan   Noble   Opel   Peugeot   Porsche   Renault   Rolls Royce   Rover   Saab   Santana   Seat   Skoda   Smart   Spyker   SsangYong   

Subaru   Suzuki   Th!nk   Toyota   TVR   Volkswagen   Volvo   West�eld   Wiesmann   Abarth   Alfa Romeo   Aston Martin   Audi   Bentley   BMW   Bugatti   Cadillac   Caterham   Chevrolet   Chrysler   

Abarth   Alfa Romeo  Aston Martin   Audi   Bentley   BMW   Bugatti   Cadillac   Caterham   Chevrolet   Chrysler   Citroën   Corvette   Dacia   Daewoo   Daihatsu   Daimler   Dodge   Donkervoort   Ferrari   

Fiat   Ford   Honda   Hummer   Hyundai   In�niti   Invicta   Jaguar   Jeep   Kia   Lada   Lamborghini   Lancia   Land Rover   Landwind   Lexus   Lotus   Marcos   Maserati   
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Vind oCcasiOn.nl
Het beste auto aanbod in Brabant

Presenteer uw auto gratis in onze digitale showroom

30 jaar Femme Pedale 

De Rooise damesfietsclub Femme 
Pedale vierde onlangs haar 30-ja-
rig bestaan. Ze trainen tweemaal 
per week. Ze hebben prestaties 
van formaat neergezet als Die-
kirch- Valkenswaard (268 km in 
één dag) en wisselen na het zo-
merseizoen gewoon hun racefiets 
om met de mountainbike, om de 
bossen onveilig te maken. 

Het is de drie woordvoerders wel 
aan te zien. Rieky Verstappen, 
Greet Leijtens en Maria Peijnen-
burg ogen behoorlijk afgetraind, 
en dat mag in de krant. “Wij zijn er 
allemaal min of meer vanaf het be-
gin bij,” vertelt Maria Peijnenburg. 
“Het begon eigenlijk met de echt-
genotes van de renners van Gerry 
van Gerwen, maar van hen is er 
niemand meer bij. Toentertijd was 
het nog iets heel bijzonders, een 
vrouwenfietsclub zoals wij. We be-
gonnen met 8, 9 “man”, inmiddels 
hebben we 27 leden.” 

“Ik begon op een gewone sport-
fiets. Met bagagerek, en daarop 
regenpak en broodtrommel,” her-
innert Rieky Verstappen zich. “En 
wij hadden van die ouderwetse 
racefietsen, met de versnellings-
hendel op de stang,” vullen de an-
dere dames aan. 
“Wij waren altijd best wel fana-
tiek,” herneemt Maria Peijnen-
burg. “Weten jullie nog Tours 
– Rooi, die sponsortocht in ’92? 
Toen fietsten we achteneenhalf 
duizend gulden bij elkaar.”
“De mannen gingen toen ook 
mee,” vult Greet Leijtens aan.” 
Vijf begeleiders, die af en toe ook 
meefietsten. Als we op een rust-
punt aankwamen lag alles voor ons 
klaar. Dat is toch wel een hoogte-
punt geweest in ons bestaan” vul-
len ze elkaar enthousiast aan.
Het gaat de dames voor de wind. 
“We hebben nog nooit een grote 
valpartij gehad.”. Meteen wordt er 
afgeklopt. “We hebben een reuze 

fijne club. Bijna altijd een goed hu-
meur maar als er een tussen zit die 
haar dag niet heeft, houden we die 
uit de wind”.
Is de club niet wat aan het vergrij-
zen? “Nee hoor. Twee jaar gele-
den nog kregen we jonge aanwas. 
Meiden van rond de 25. Op de een 
of andere manier klikt dat gewel-
dig,” aldus Greet Leijtens. “Maar 
over een jaar of twintig zullen wij 
ze niet meer bij kunnen houden en 
dan gaan we een andere hobby 
zoeken,”merkt  Maria Peijnenburg 
met een knipoog op. Opnieuw 
wordt er afgeklopt. 

Het jubileum is gevierd met een 
tandemtocht, gevolgd door een 
feestavond. Maar voor een feestje 
hebben ze geen jubileum nodig. 
Elke jaar wordt het einde van het 
zomerseizoen gevierd met een ui-
tje, waarvan niemand behalve de 
organisator weet waarheen. 

EXCLUSIEF VOOR U!

Een nieuwe of
2de hands auto gekocht?

Bereken u premievoordeel op
www.vkgroep.nl

Wilt u alsnog een onafhankelijk, vrijblijvend
en deskundig advies neem dan contact met ons op

Ook voor al uw andere verzekeringen helpen
wij u graag

B&D Sfeerbeheer
voor al uw beveiligingswerkzaamheden

www.b-d-sfeerbeheer.nl
06-11133485

Wilgenstraat 28
5492 EM  Sint-Oedenrode

0413-470131

Sluisdakjes Hambrug hersteld
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GEMEENTENIEUWS
Procedures

Ter inzage en informatie

De op de procedure betrekking hebbende stukken liggen voor iedereen ter inza-
ge op het gemeentehuis aan het Burgemeester Wernerplein 1 in Sint-Oedenro-
de. Voor informatie kunt u zich wenden tot het publieksplein, tijdens werkdagen 
geopend van 9.00 uur tot 12.30 uur en telefonisch bereikbaar onder nummer 
(0413) 481911. 
Op verzoek kan, tegen betaling van leges, een kopie van de ter inzage gelegde 
stukken worden verkregen. 

1. Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een bezwaarschrift worden 
ingediend door belanghebbenden. Om als belanghebbende te worden aange-
merkt, moet het gaan om een eigen, persoonlijk, concreet en direct geraakt be-
lang. 
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
- de naam en het adres van degene die het bezwaar indient
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar. 
Het bezwaarschrift kunt u richten aan (tenzij anders in de publicatie staat ver-
meld): College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 44, 5490 AA 
Sint-Oedenrode

Als termijn voor het indienen van een bezwaarschrift geldt 6 weken vanaf de 
datum dat het besluit aan de aanvrager is toegestuurd of uitgereikt. 
Het van de Rechtbank
’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogen-
bosch
schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen (art. 8:81 Awb)

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd. 

Bijzondere invalidenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders heb-
ben besloten een tijdelijke bijzon-
dere parkeerplaats toe te kennen 
aan de bewoner van Ameroijenhof 
8. De aanvraagster kan tijdelijk de 
eigen parkeerplaats bij haar woning 
niet gebruiken. In december aan-
staande komt die weer beschikbaar. 
Tot die tijd krijgt zij van het college 
de beschikking over een bijzondere 
invalidenparkeerplaats.
Een bijzondere invalidenparkeer-
plaats is ook toegekend aan de be-
woner van Pastoor Klessensstraat 8. 
Deze parkeerplaats wordt gereali-

seerd ter hoogte van Pastoor 
Klessensstraat nummer 4.

De besluiten liggen gedurende 6 
weken na deze publicatie ter inzage 
in het gemeentehuis. Ze kunnen 
daar gedurende de openingstijden 
van het gemeentehuis worden 
ingezien. Belanghebbenden kunnen 
gedurende deze termijn bezwaar 
maken tegen de besluiten van het 
college. Het bezwaarschrift moet 
worden gemotiveerd. Het dient te 
zijn gericht aan het college van bur-
gemeester en wethouders.  

Plaatsing gemeentelijke bladkorven
De herfst is weer in aantocht, en 
daarmee ook weer bladval.
Zoals gebruikelijk zal de gemeente 
haar bladkorven weer plaatsen. Dit 
zijn er 150.

Deze zullen door de gemeente op 
geselecteerde strategische plaat-
sen worden gezet. Meer bladkor-
ven zijn er niet en zullen er ook 
niet bij komen. U hoeft de ge-
meente dan ook niet te bellen voor 
het plaatsen van meer bladkorven.
Het plaatsen van de bladkorven 

zal geschieden in week 40. Vervol-
gens zullen de bladkorven 
1 keer per week leeggemaakt wor-
den. Na een aantal weken zal de 
plaatsing door de gemeente ge-
evalueerd worden en zullen naar 
behoefte, bladkorven verzet wor-
den naar plekken waar op dat mo-
ment meer bladaanbod is. Let op; 
de gemeente houdt dit zelf in de 
gaten. U hoeft de gemeente niet 
te bellen over het verplaatsen van 
de bladkorven. 
De bladkorven zijn bedoeld om al-

leen bladafval in te deponeren. Het 
volmaken van de bladkorven met 
particulier tuin- en ander afval is 
dan ook niet toegestaan. Wordt dit 
wel aangetroffen dan zal er geen 
lediging van betreffende bladkorf 
plaats vinden of de bladkorf zal 
zelfs verwijderd kunnen worden.

Mocht u klachten hebben over een 
bladkorf, of is er een bladkorf be-
schadigd, dan kunt u contact op-
nemen met de gemeente op 
telefoonnummer 0413-481376.

Sjors Sportief jaar van start

RUN op sportkennismakingslessen 
in Sint-Oedenrode

Op 28 septem-
ber vanaf het 
startschot om 
13:00 uur, was 
het een drukte 
van jewelste 
op de website 

www.sjorssportief.nl. Binnen een 
kwartier waren er al 100 kinderen 
die zich hadden opgegeven voor 
hun favoriete sport en na een dag 
inschrijven stond de teller al op 
meer dan 150 inschrijvingen voor de 
sportkennismakingslessen. Dit is na-
tuurlijk heel erg goed, maar het kan 
nog veel beter! Sjors Sportief gaat 
proberen alle records te breken.
Zelfverdediging voor meisjes en 
duiken hadden binnen enkele mi-
nuten al veel inschrijvingen. Kop-

loper nu is Kidsfit met ruim 35 
aanmeldingen. Houd de website 
www.sjorssportief.nl goed in de 
gaten, want verenigingen bieden 
in verband met succes nieuwe cur-
sussen aan. Voor veel sporten zijn 
er nog voldoende plaatsen bijvoor-
beeld voor waterpolo, hardlopen, 
badminton en schermen. Kortom, 
nog keus genoeg.

Let op, je kunt nu ook al inschrij-
ven voor lessen in het voorjaar! 
Bovendien kun je allerlei andere 
leuke dingen doen op www.sjors-
sportief.nl, kijk er maar eens rond 
dan kom je er vanzelf achter.

Sjors Sportief had er al zin in, 
Sint-Oedenrode is net zo enthousiast

Aanvragen Langdurigheidstoeslag minima 2011
Inwoners van de gemeente 
Sint-Oedenrode die langdurig een 
minimum inkomen hebben, kunnen 
jaarlijks in aanmerking komen voor 
een langdurigheidstoeslag (LDT). 

U hebt recht op een langdurig-
heidstoeslag als u aan de volgende 
voorwaarden voldoet:
- u bent tussen de 21 en 65 jaar en;
- uw inkomen uit werk of uitkering 
is gedurende een periode van 36 
maanden (3 jaar) niet hoger dan 
de voor u geldende bijstandsnorm 
(een kleine inkomensoverschrij-
ding (afgerond € 1.000,-) gedu-
rende de periode van 36 maan-
den is mogelijk als u verder geen 
uitzicht op inkomensverbetering 
heeft) en;
- uw vermogen is niet hoger dan 

€ 5.555,- als u alleenstaand bent 
en € 11.110,-  als u een alleen-
staande ouder of gehuwd bent en;
- u hebt in de afgelopen 12 maan-
den niet eerder een langdurig-
heidstoeslag ontvangen.
Indien u een bijstandsuitkering ont-
vangt, dient u zich te hebben ge-
houden aan de opgelegde arbeids-
verplichtingen.

Gehuwden komen alleen in aanmer-
king als beide partners aan de voor-
waarden voldoen. Met andere woor-
den, als één van de partners 65 jaar 
of ouder is bestaat voor beiden GEEN 
recht op een langdurigheidstoeslag.
Ook als u arbeidsongeschikt bent 
en voor meer dan 80% bent afge-
keurd, kunt u voor de langdurig-
heidstoeslag in aanmerking komen.

De langdurigheidstoeslag 
bedraagt in 2011:
- voor gehuwden € 503,- per jaar, 
- voor een alleenstaande ouder 
€ 451,- per jaar,
- voor een alleenstaande € 353,- 
per jaar.

Als u in 2010 een langdurigheids-
toeslag van de gemeente 
Sint-Oedenrode hebt ontvangen 
dan krijgt u automatisch een aan-
vraagformulier voor 2011 toege-
zonden. 
Als u denkt aan de voorwaarden 
te voldoen om in aanmerking te 
komen voor de langdurigheidstoe-
slag, dan kunt u op werkdagen tus-
sen 09.00 en 12.30 uur op het Pu-
blieksplein van het gemeentehuis 
een aanvraagformulier ophalen.

Laaggeletterdheid 
Niet wegpoetsen maar aanpakken!
Congres over laaggeletterdheid 
voor ondernemers uit Schijndel en 
Sint-Oedenrode

Op dinsdag 18 oktober organiseren 
Brede Welzijnsinstelling, Het Palet, 
Rabobank Sint-Oedenrode Schijn-
del, Zet een Punt en gemeente 
Schijndel het bedrijvencongres “niet 
wegpoetsen maar aanpakken!” 
over laaggeletterdheid. Het congres 
vindt die avond om 19.00 uur plaats 
in het adviescentrum van de Rabo-
bank in Sint-Oedenrode, Jan van 
Tinbergenstraat 1.

Vier organiserende partijen
Zet een Punt heeft samen met de 
gemeente Schijndel, BWI Het Pa-
let en Rabobank Sint-Oedenrode 
Schijndel het initiatief genomen 
een bedrijvencongres te organise-
ren om aandacht voor laaggelet-
terdheid te vragen. En onderne-
mers te laten zien wat ze eraan 
kunnen doen. Er zijn korte work-
shops over bijvoorbeeld een inno-
vatieve scan om laaggeletterdheid 

te herkennen, hoe ondernemers 
toegankelijk taalgebruik in hun be-
drijf kunnen toepassen en welke 
opleidingen er beschikbaar zijn. 
Ook vertelt een ambassadeur hoe 
zijn leven veranderd is sinds hij op 
lees- en schrijfcursus is geweest. 

Kosten voor samenleving 
Laaggeletterdheid kost de samenle-
ving jaarlijks 30 miljoen euro. Ook 
de ondernemers kost het geld, al is 
het misschien niet direct zichtbaar. 
Er worden soms fouten gemaakt 
in de productie, het ziekteverzuim 
onder laaggeletterden is hoger en 
de veiligheidsvoorschriften worden 
niet altijd goed begrepen. Ook het 
omgaan met digitale (bedrijfs)infor-
matie is voor sommige werknemers 
een probleem. Reden genoeg voor 
ondernemers om dit onderwerp op 
hun agenda te zetten. 

Moeite met lezen en schrijven
Anno 2011 hebben in Nederland 
maar liefst één op de tien mensen 
moeite met lezen en schrijven. Dat 
betekent dat anderhalf miljoen 

Nederlanders minder in staat zijn 
gedrukte, geschreven of digitale 
informatie te gebruiken. Ze kun-
nen hierdoor minder goed functi-
oneren in de samenleving, thuis en 
op het werk. In het dagelijkse le-
ven hebben deze mensen bijvoor-
beeld moeite met invullen van be-
lastingformulieren, het lezen van 
straatnaamborden, voorlezen van 
(klein)kinderen, het schrijven van 
een klachtenbrief of het lezen van 
veiligheidsvoorschriften en werk-
instructies.

Plaats en tijd
Het congres vindt plaats in het 
adviescentrum van de Rabobank 
in Sint-Oedenrode, Jan van Tin-
bergenstraat 1. Het congres start 
om 19.00 uur en de toegang voor 
geïnteresseerde ondernemers is 
gratis. In verband met de organi-
satie weten we graag of u komt. 
Aanmelden kan bij BWI Het Palet 
via telefoonnummer (073) 544 14 
00 of via mail info@bwihetpalet.nl. 
Voor meer informatie is de website 
www.zeteenpunt.nl te raadplegen. 

Herstraten wegen
Vanaf volgende week gaat de ge-
meente onderhoud uitvoeren aan 
de verharding van een aantal we-
gen. Het eerste deel van het Bak-

kerpad nabij de camping wordt 
bestraat. De verharding van de Ha-
zenputten wordt opnieuw gelegd. 
In de Pastoor Hackestraat wordt 

een trottoir aangelegd, en de pa-
rallelrijbaan van de Lieshoutseweg 
bij de huisnummers 1 tm 7a wordt 
herstraat.
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Vergunningen                                                                                
Omgevingsvergunningen
(Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten bijvoorbeeld bouwen, milieu, kappen van 
bomen, slopen enzovoort. Wij publiceren het project.)

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres   Ingekomen   Omschrijving
Nieuwstraat 26  19-09-2011  Kappen 2 berken
Broekdijk 11  20-09-2011  Bouw schuur
Vresselseweg 14  20-09-2011  Nieuwbouw woonboerderij
Ollandseweg 174 22-09-2011  Kappen eikenboom
Clausstraat 23  23-09-2011  bouw erker en aanbouw
Schootsedijk 37  23-09-2011  bouw (uitbreiding) bedrijfsruimte
Koninginnelaan   23-09-2011  Kappen 18 Hongaarse eiken
Kruidenlaan 40  26-09-2011  Bouw erker
Kruidenlaan 40a  26-09-2011  Bouw erker
Elzenpad  26-09-2011  Bouw 20 klimaatneutrale woningen
Dille   26-09-2011  Bouw 7 klimaatneutrale woningen
Bobbenagelseweg 5a 27-09-2011  Sloop schuur
Everse-Bergen 2  27-09-2011  Intrekken milieuvergunning

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

Besluit verdaging uitgebreide omgevingsvergunning
Adres   Uiterlijke beslisdatum verlengd tot: Omschrijving
Zwembadweg ong. 30-09-2011    Nieuwbouw woongebouw met stallingsgarage

Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader)

Evenementen
Bekendmaking ingekomen aanvragen (evenementen)vergunningen en verleende vergunningen, ontheffin-
gen en te treffen verkeersmaatregelen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de 
gemeente Sint-Oedenrode.

 Bevestiging melding vergunningsvrije evenement
 - Van Dommelzicht voor het organiseren van laserkleiduifschieten op zondag 2 oktober 2011 tussen 14.00 
en 18.00 uur op het evenemententerrein Dommelpark, in sportpark de Neul te Sint-Oedenrode

Meldingen
Gevonden en verloren voorwerpen

Gevonden voorwerpen   Verloren voorwerpen
- zwitsers zakmes    - 2 x Semafoon Galaxy IP 54
- sporttas met kleding en make-up  - zwarte mobiel HTC Desire
- nummerbord van personen auto    in zwart leren hoesje

Huisvuil
Inzameling oud papier

Donderdag 6 en vrijdag 7 oktober:
- Buurtvereniging Vressel; papiercontainer op het 
 parkeerterrein tegenover de Vresselse Hut

Zaterdag 8 oktober:
Fanfare Nos Jungit Apollo, papiercontainer op de parkeerplaats aan 
de Zwembadweg bij de ingang van het park van 09.00 uur tot 13.00 
uur. Tevens zal vanaf 9.30 uur oud papier worden opgehaald in de 
gebruikelijke wijken, te weten Kinderbos, Cathalijne en Kienehoef ten 
noorden van de Florisstraat en een gedeelte van de Zwembadweg 
-  Oudervereniging Basisschool Eerschot, papiercontainer op   
 sportveld bij school 

Permanente inzameling
-  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercontainer tegenover 
 Ollandseweg 98 van maandag t/m zaterdag. 

Inzameling grof snoeiafval zaterdag 8 oktober:
Bewoners uit het buitengebied aanmelden vóór 5 oktober.
Raadpleeg voor de regels over het aanbieden het loket/producten en 
diensten/ Afvalinzameling van onze website.

Velling van populieren
Binnen de kaders van onderhoud 
en beheer gaat de gemeente op 
korte termijn starten met het vel-
len van populieren in de bermen 
van de volgende wegen:

- 128 bomen aan de westzijde 
van de Donderdonksedijk tussen 
Bestseweg en Hazelaarstraat;
- 31 bomen aan weerszijden van 

de onverharde weg Scheken nabij 
de Esdoornstraat;
- 30 bomen aan de noordzijde van 
de Broekdijk ter hoogte van huis-
nummer 14;
- 18 bomen aan de oostzijde van 
de Liempdseweg tegenover de 
huisnummers 21-27;
- 11 bomen aan de zuidzijde van 
de Eikenstraat ter hoogte van het 

perceel Kremselen 20;
- 15 bomen aan de zuidzijde van 
de Nieuwstraat tegenover de huis-
nummers 26-30.

Om het karakteristieke landschaps-
beeld van Sint-Oedenrode in stand 
te houden worden na de velling op 
alle genoemde locaties weer nieu-
we populieren aangeplant.

Parkeren

Gewijzigd verkeersbesluit uitbreiding “blauwe zones” 
in het centrumgebied van Sint-Oedenrode
Naar aanleiding van de ingekomen 
bezwaren tegen de verkeersbeslui-
ten d.d. 12 mei 2010 heeft het col-
lege besloten de parkeerduurbeper-
king op de 12 parkeerplaatsen bij de 
Aldi (Sluisplein) te laten vervallen. 
Voor het overige blijven de beslui-
ten in stand. Dit betekent dat het 
parkeerverbod in de Laan van Ma-
riëndael van kracht blijft en dat op 
de volgende locaties een “blauwe 
zone” wordt ingevoerd:
- de parkeerplaatsen aan de toe-
gangsweg naar de Em-Té en de 
parkeerplaatsen tegenover de in-
gang van de Em-Té 
(Hertog Hendrikstraat);
- de 5 parkeerplaatsen voor de Ac-

tion (Hertog Hendrikstraat);
- de 8 parkeerplaatsen bij Dieren-
speciaalzaak van Brussel en Bakke-
rij Bekkers (Streepenstraat);
- het parkeerterrein in de Deken 
van Erpstraat ter hoogte van Kna-
penhoek;
- de 3 parkeerplaatsen in de Neuls-
traat naast de 3 gereserveerde par-
keerplaatsen voor de huisartsen;
- de Borchmolendijk, tussen de 
Philippusstraat en de Markt, de 
gehele zijde van Roxs Electro 
(ongeveer 14 plaatsen).

Binnen de genoemde zones geldt 
op maandag tot en met zaterdag, 
tussen 9.00 uur en 18.00 uur, een 

parkeerduurbeperking van 1,5 uur. 
Het college is voornemens om 
binnen een periode van een half 
jaar tot een jaar na uitvoering van 
bovengenoemde besluiten te eva-
lueren of de maatregelen tot het 
gewenste resultaat hebben geleid. 
Het besluit ligt gedurende 6 we-
ken na deze publicatie ter inzage 
in het gemeentehuis. Bezwaarma-
kers en andere belanghebbenden, 
deze laatstgenoemde enkel voor 
zover het de wijziging van het be-
sluit betreft, kunnen gedurende 
deze termijn beroep instellen bij de 
rechtbank ’s-Hertogenbosch, sec-
tor Bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ‘s-Hertogenbosch. 

Klinkende taal? Onze inwoner beoordeelt!
De gemeente Sint-Oedenrode 
stuurt dagelijks veel brieven. Het 
is belangrijk dat deze brieven goed 
leesbaar zijn. Om dit te kunnen 
beoordelen vraagt de gemeente 
vanaf vandaag de medewerking 
van haar inwoners.  

We vragen aan inwoners, die een 
brief van de gemeente ontvangen, 

ons te vertellen wat zij van de tekst 
vinden. Het gaat daarbij niet om 
de inhoud: we willen graag weten 
of de boodschap duidelijk en hel-
der is verwoord. 

Inwoners kunnen tot het einde 
van dit jaar, hun reactie geven via 
een formulier op de gemeentelijke 
website: www.sint-oedenrode.nl/

klinkendetaal
Als dank verloten wij cadeaubon-
nen van € 25,--. 

De reacties van inwoners zijn be-
langrijk bij het verder verbeteren van 
onze schriftelijke communicatie. 

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS 
  

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe
Ondernemers opgelet !

Adverteren in de regio? 
Dat kan via DeMooiRooiKrant!
DeMooiRooiKrant, uw partner in regionaal aderteren.

DeMooiRooiKrant biedt u als ondernemer de kans om ook 
in de regio voor aantrekkelijke prijzen te adverteren. Heeft u 
interesse om uw vleugels uit te slaan of om uw producten elders 
te promoten? Neem dan contact op met DeMooiRooiKrant via 
mail: redactie@demooirooikrant.nl of telefoon: 0413-479322. 

Er zijn veel interessante mogelijkheden tot doorplaatsing. 
In de volgende gemeenten met bijbehorende kerkdorpen kunt u 

via DeMooiRooiKrant adverteren:
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gemeente Aalburg,
gemeente Asten,
gemeente Bergeijk,
gemeente Bernheze,
gemeente Best,
gemeente Boxmeer, 
gemeente Boekel,
gemeente Boxtel,
gemeente Cuijk,
gemeente Deurne,
gemeente Dongen,
gemeente Geldrop – Mierlo,
gemeente Gemert – Bakel,
gemeente Gilze en Rijen,
gemeente Goirle,
gemeente Grave,
gemeente Haaren,
gemeente Heeze-Leende,
gemeente Helmond,
gemeente ’s Hertogenbosch,
gemeente Heumen,
gemeente Heusden,
gemeente Hilvarenbeek,
gemeente Laarbeek
gemeente Landerd,

gemeente Loon op Zand,
gemeente Maasdonk,
gemeente Maasdriel,
gemeente Mill,
gemeente Neerijnen,
gemeente Nuenen,
gemeente Oisterwijk,
gemeente Oss,
gemeente Schijndel,
gemeente Sint-Anthonis,
gemeente Sint-Michielsgestel,
gemeente Someren,
gemeente Son en Breugel,
gemeente Tilburg,
gemeente Uden,
gemeente Valkenswaard,
gemeente Veghel.
gemeente Veldhoven,
gemeente Vught,
gemeente Waalre,
gemeente Waalwijk,
gemeente Werkendam,
gemeente Woudrichem,
gemeente Zaltbommel.
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Glasvezel 
biedt zoveel 

méér.

Glasvezelkabel

Glasvezelmodem

Analoge tv

Radio

Digitale box

Digitale tv

Telefoon

PC

Internet
router

TelefoonkabelCoaxkabel

UTP UTP

Wilt u meer informatie?
Kijk voor meer informatie op 
www.eindelijkglasvezel.nl/sint-oedenrode. 
Want het plezier van glasvezel begint pas als 
u een serviceprovider kiest die u internet, 
tv en telefonie via glasvezel gaat aanbieden. 
Op onze website kunt u de serviceproviders 
en hun pakketten, prijzen en aanbiedingen 
die beschikbaar zijn op uw postcode rustig 
vergelijken.

Glasvezel is een zogenaamd ‘open’ netwerk dat vrije concurrentie mogelijk maakt tussen 
de serviceproviders van internet, tv en telefonie. Dat is mooi, want zo bent u verzekerd van 
aantrekkelijke tarieven! Elke serviceprovider heeft z’n eigen pakketten, aanbiedingen en acties. 
U kunt ze vergelijken op www.eindelijkglasvezel.nl. Bent u met glasvezel duurder uit dan met uw 
huidige abonnementen? Integendeel! U krijgt meer voor minder geld. Alle geweldige voordelen en 
nieuwe mogelijkheden van glasvezel!

EINDELIJK.
ALLE VRIJHEID 
OM TE KIEZEN.

Dat wordt genieten. 
Glasvezel heeft grote 
voordelen.
Ongekend snel internet 
Glasvezel werkt op een hele andere manier dan de 
bestaande kabels van koperdraad. Op glasvezel reist 
de informatie met de snelheid van het licht. Dat 
betekent ongekend snel surfen, gamen en bestanden 
verzenden en ontvangen. Een fi lm downloaden? Of 
een compleet fotoalbum uploaden? Dat gaat voortaan 
in een oogwenk!

Nooit meer de kabel delen.
Wist u dat u de bestaande kabel deelt met uw buren 
en uw huisgenoten? Zijn meerdere mensen tegelijk 
online of wordt er op verschillende plaatsen tv 
gekeken, dan lopen de prestaties terug. Zo niet met 
glasvezel. Dankzij de haast onbeperkte capaciteit kan 
alles opeens tegelijk en hebt u altijd even snel internet 
en altijd superieur tv kijken met glashelder beeld en 
glaszuiver geluid. Daarbij is glasvezel bijzonder stabiel 
en betrouwbaar.

Klaar voor de komende 30 jaar.
Wist u dat Twitter pas vier jaar bestaat en HD-tv pas 
sinds 2005? Nog nooit ging de vooruitgang zo snel, 
maar één ding weet u zeker. Met glasvezel blijft u 
bij de tijd en kunt u alle moderne ontwikkelingen 
gemakkelijk volgen.

Glasvezel in uw woning. 
Zo sluit u het aan.
Hebt u (binnenkort) een glasvezelaansluiting in uw 
woning, dan is dat uw bron van een stabiele en 
betrouwbare verbinding. Voor razendsnel internet 
en voor tv met superieur beeld en geluid. Als het 
glasvezelmodem in uw woning is gemaakt, dan kunt u 
nog geen gebruik maken van uw glasvezelaansluiting. 
De serviceprovider zorgt ervoor dat u gebruik kunt 
gaan maken van het glasvezelmodem.

Via het glasvezelmodem kunt u het volgende 
aansluiten:
• Analoge tv en radio.
• Telefoon.
• Internet, routers en digitale tv.

Glasvezelnieuws Sint-Oedenrode    Dit moet u weten.

Wie wordt úw 
serviceprovider?
 

KPN maakt communicatie tussen mensen al 
meer dan 125 jaar mogelijk en is ervan overtuigd 
dat glasvezel de superieure technologie zal 
zijn voor de toekomst. Glasvezel van KPN biedt 
ongekende mogelijkheden voor internetten, 
tv-kijken en bellen. Met de glasvezel alles-in-één-
pakketten van KPN haal je het beste in huis.
www.kpn.com/sintoedenrode

 

OnsBrabantNet gaat verder dan alleen het 
leveren van de beste glasvezeldiensten. 
OnsBrabantNet geeft gratis en vrijblijvend advies 
aan huis, wanneer het u uitkomt. Dat is het grote 
voordeel van OnsBrabantNet. Wij staan dicht bij u. 
www.onsbrabantnet.nl/sint-oedenrode

 

Wij zijn TriNed, de provider uit het Brabantse 
Sint-Oeden rode. Een stabiele en betrouwbare 
internetprovider voor zowel consumenten als de 
zakelijke markt.
www.trined.nl

 

Glasvezel van Tweak is internet met de hoogst 
haalbare snelheid, hd-televisie en bijzonder 
goedkoop bellen.
www.tweakfi ber.nl/sintoedenrode

 

XS4ALL werd in 1993 opgericht door 
internetpioniers en is sindsdien uitgegroeid tot dé 
kwaliteitsprovider van Nederland voor bedrijven 
en consumenten. Op glasvezel biedt XS4ALL 
Internet, Bellen en Televisie, maar ook zakelijke 
diensten. De hoge snelheid van glasvezel is 
één, maar bij XS4ALL is het kwaliteitsnetwerk en 
de service die daarbij hoort even belangrijk. We 
adviseren u graag over hoe u meer uit internet haalt. 
www.xs4all.nl/glas

Misschien hebt u er nog nooit van gehoord, 
maar toch is het een belangrijke naam: Reggefi ber. 
Reggefi ber is het bedrijf dat in heel Nederland 
glasvezel uitrolt en overal een glasvezelmodem 
installeert in de meterkast. Een kastje dat een 
wereld aan nieuwe mogelijkheden opent! 

Toch krijgt u van Reggefi ber geen rekening. Het zijn 
de serviceproviders die Reggefi ber een vergoeding 
betalen voor de huur van het glasvezelnetwerk 
en deze in hun abonnementsprijs verwerken. 
Hetzelfde principe als bij gas, water en licht en 
voor digitale tv.

Wie is Reggefi ber.
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Iedere zaterdag 
van 10.00 tot 14.00 uur

EXTRA SERVICE

Er wordt voor u getankt!
-Geen vieze handen

-Uw kleding blijft schoon

Op verzoek:
-Controle bandenspanning

-Voorruit reinigen
-Olie peilen

-Ruitenwisservloeistof bijvullen 

Bongers Auto`s , Schijndelseweg 19, 5491 TA Sint Oedenrode 
tel: 0413 - 47 87 09, info@bongersautos.nl, www.bongersautos.nl

Voor uw gemak

Leveren en plaatsen van 
alle soorten enkel glas en 
isolatieglas, tijdelijk met 
6% btw op arbeidsloon.

24 uurs service

Supersnel glasherstel!

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

Roois Kamerkoor

Diner chantant

Het Roois Kamerkoor  wil iets toe-
voegen aan de jaarlijkse activitei-
tenkalender en doet dat met een di-
ner chantant in restaurant De Beurs 
op donderdag 3 november. Gast-
heer van De Beurs, Peter de Koning, 
dirigeert het culinaire gedeelte en 
dirigent Ad van de Wetering ser-
veert de muzikale tussengerechten.

Het menu van de avond bestaat 
uit 4 gerechten plus een kop koffie 

of thee na. De avond staat garant 
voor een afwisselend, smakelijk en 
muzikaal geheel dat al uw zintui-
gen zal prikkelen. Dat alles voor 
de prijs van € 45,00; consumpties 
komen voor eigen rekening. U be-
grijpt, dit is niet de normale prijs 
van De Beurs. De baten komen 
ten goede aan het koor. Wij kun-
nen daarmee weer bijzondere con-
certen bekostigen. Heeft u  trek 
gekregen? Reserveren is nodig en 

kan via info@rooiskamerkoor.nl of 
telefonisch bij Willemien Leerma-
kers 0413-470014, Maria Appel-
doorn 073-5474185 of Carel van 
Acht 0413-213539
U kunt die avond bij binnenkomst 
betalen.

Vanaf 19.00 uur bent u welkom. Om 
19.30 beginnen we met het muzikale 
voorgerecht.  Het Roois Kamerkoor 
wenst u nu alvast smakelijk eten!

Knoptoren-kerk op 29 oktober decor van dinerconcert
Op zaterdagavond 29 oktober 
gaan muziek en eten hand in hand 
in de Rooise Knoptoren-kerk. So-
praan Kitty van Eijk en pianist Han 
de Jong verzorgen dan een avond-
vullend dinerconcert. 

U kunt tijdens de avond genie-
ten een heerlijk vijf-gangenmenu. 
Tussen de gangen door worden 
muzikale intermezzo’s ten geho-
re gebracht. Liederen van Franz 
Schubert, Robert Schumann en 
Wolfgang Amadeus Mozart zullen 
de revue passeren. 

Meer informatie verkrijgen of 
reserveren kan via e-mail 
beurs@introweb.nl of 
tel: 0413-472645.

Tel: 0413-476359/06-27028686 - info@kluijtmanszonweringen.nl

Kwaliteitszonwering op maat 

 
  

-Rolluiken   -Advies
-Zonwering   -Verkoop
-Horren   -Montage
-Binnenzonwering  -Reparatie
     -Renovatie

Boskantseweg 59 Sint-Oedenrode tel: 0413-47 25 62

Mooie 
bloeiende 

winterviolen 
fleuren uw tuin op
tot volgend jaar 

 
super grote 

potchrysanten 
voor 4,95 euro

Kinderboerderij Kienehoeve

Veel bezoekers geen probleem
Ook op de kinderboerderij vierden 
ze gisteren dierendag. Al vroeg in de 
ochtend kwamen Johan van Berlo, 
begeleider vanuit de stichting Dich-
terbij, en zijn team werknemers bij 
elkaar. Lia verzorgde eerst nog even 
een kopje koffie, voordat het echte 
werk begon. Het werd namelijk 
behoorlijk druk. In de loop van de 
ochtend zouden diverse basisscho-
len de kinderboerderij bezoeken en 
’s middags werd een groep ouderen 
uit Boxtel verwacht. En natuurlijk 
ook nog het gewone publiek. 

Maar dat was helemaal geen pro-
bleem. “Op een normale woens-
dagmiddag kan het al erg druk 
zijn”, aldus Rob Kamp bestuurslid 
en penningmeester van de Stichting 
Kinderboerderij. “Als het maar zon-

nig is, dat maakt een groot verschil.” 
Het team had er zin in en ieder be-
gon vol goede moed aan zijn eigen 
taak. Zo verzorgt o.a. Arianne altijd 
de konijnen en de ratjes en Joost de 
tuin. Samen met zijn nieuwe hulp, 
Frank, voert Rob de varkens en 
houdt hij de stallen schoon. “Thuis 

hebben we wel 460 varkens”, ver-
telt Rob. Ervaring genoeg dus. 
Terwijl de dieren vertroeteld werden, 
stroomden diverse bezoekers het 
park binnen. Veel aandacht kreeg 
ook het Kameroenschaapje, pas ge-
boren op 3 oktober, één dag voor 
dierendag.
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Mevr. Jansen staat in de deuropening van Bakkerij Jansen en Centra aan de Heuvel, later het pand van Milo 
en nu Goossens. Wie is de voorbijfietsende mevrouw? 

Oplossing Historische Beelden van week 39; 
Wie zijn deze 4 gezinsverzorgsters?

Links boven: Mien Kraaiervanger- Coks uit Eersel
Rechts boven; Betsie Jansen Aards uit de Hoefstraat ( is overleden)
Links onder; Tonny Stulen- van Boxtel uit Nijnsel
Rechts onder: Nelly Strik uit Asten

Deze vier gezinsverzorgsters begonnen hun opleiding in Eindhoven no-
vember 1947 en zijn geslaagd in mei 1948.

Bedankt Tonny Stulen- van Boxtel en Tineke Klomp- van Boxtel voor 
deze uitleg.

MooiRooitjes

Te koop/Te huur

Cursussen

Verloren

Dieren

Te koop gevraagd;
Kleine aanhangwagen, ongeveer 
1 bij 2 meter.
Tel. 477214

Te huur: Twee-onder-één-kap in 
Boskant, met grote tuin + gara-
ge/schuur. Voor inlichtingen bel 
makelaar Ed Willems, 
tel 0499-374040.

Kort blauw damesjasje
Maria van Hoof tel. 476782

Tuinontwerp adviesbureau
Ruisend Groen,  Sint-Oedenrode
Voor al uw tuinwensen
06-17161170

Gymclub Nijnsel zoekt 55+ers 
voor op de maandagen van 
20.15 tot 21.15 uur voor gezon-
de beweging en spel Voor meer 
informatie bel 0413 47 40 26

Kamers te huur nabij het 
centrum van Sint-Oedenrode,
Evt. gemeubileerd.
Tel. 06-86281996

6 persoons luxe camper te huur.
Nieuwstaat. Fiat ducato 160 pk.
Airco,navi,oven/koelkast/
vriezer,douche,wc.
Per week EUR 550,00 in 2011. 
2012 op aanvraag.
Tel: 0499-422795 / 
06-53231903

Kinderyoga en power-4-kids.  
Info: www.yogacentrumlibra.nl

Historische beelden

Wilt u 
weten waarom?

 Bekijk mijn filmpje op
www.thuiszorgpantein.nl

0900-8803

Voelt beter

Mevrouw van Breugel:

 “Ik kies voor 
huishoudelijke 

hulp van 
Pantein”

Yoga in Cultureel Centrum 
Mariëndael. Meld je aan voor 
een “Gratis” proefles. Meer info, 
www.de-bodhiboom.nl

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

Hondenschool het Rooike;
Voor puppy-, basis- en combi-
gehoorzaamheidscursussen.
Voor info/aanmelden; 
06-27038463  
www.hondenschoolhetrooike.nl

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

Frietwagen aan huis 
vanaf 4,50 euro p.p.
frietwagenverhuur Brabant
bel of google: 06-18880537

Kienen in Wijkvereniging Eerschot
Woensdag 5 oktober maken alle 
kieners van onze wijkvereniging 
weer kans op mooie prijzen. Het 
kienapparaat begint om 20.00 
uur de eerste nummers te trek-

ken. Marjan heeft de koffie en 
thee klaar dus zorg dat je op tijd 
in Meerschot aanwezig bent. In de 
pauze is er een loterij. Zaterdag 8 
oktober is de feestavond. Dege-

nen, die zich aangemeld hebben 
worden om 20.00 uur verwacht 
bij handboogvereniging Ontspan-
ning, Bremhorst 8. Wij hopen op 
een gezellige sportieve avond.

‘Comedy night’ in Café D’n Toel
Komende zondag kunt u in Café 
Den Toel genieten van een ‘live 
stand up comedy’. Twee geves-
tigde ‘comedians’ brengen hun 
beste grappen, verhalen en ge-
dachtenspinsels. Lambert Jan 
Koops en Bas Birker brengen een 
gevarieerde en onvergetelijk show 
met uiteenlopende karakters met 

gevatte visies. 
 
Lambert-Jan Koops weet als stand-
upper zijn relaas moeiteloos te voor-
zien van een grote dosis humor, dol-
draaiende redeneringen en scherpe 
observaties. Bas Birker houdt het 
eenvoudig: Neem de mooiste ca-
baretvoorstelling die je ooit hebt 

gezien. Haal er vervolgens alle lijn, 
alle liedjes en al het engagement uit. 
Wat je overhoudt is een half uur on-
gecompliceerde lol. 

Nieuwschierig geworden? Komen-
de zondag in Café D’n Toel. Ieder-
een is welkom.

Voor al uw bouwwerkzaamheden

Marijnenstraat 19, 5491 CT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476829

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw

Op de kermis in Rooi ben ik za-
terdagavond mijn zilveren arm-
band verloren. Het is een ketting 
met grote schakels ongeveer 3 
cm. breed. Zou de eerlijke vinder 
even contact met mij op willen 
nemen. tel.: 06-12299545

In november 2011 starten er weer 
nieuwe cursussen Fotografie.
Uniek dit jaar: 
cursus Avondfotografie Glow
Nieuwsgierig????? 
Voor info ga naar www.mfoto.nl.

MooiRooitje plaatsen?
redactie@demooirooikrant.nl

Gevonden/Verloren 
voorwerpen 

kunt u GRATIS aanmelden: 
redactie@demooirooikrant.nl
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• websites

• webontwikkeling

• content 

    management

 systemen

• reclamemateriaal

• drukwerk

• huisstijlen

•  bedrijfslogo’s

fruitcake STUDIO

info@fruitcakestudio.nlwww.fruitcakestudio.nl

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

Lekker en gezond, elke dag weer verse 
salades uit eigen keuken !

Donderdag t/m zaterdag          

Super aanbieding!!  Aardappels           
5 kilo             € 1,99
Hollandse Broccoli                                                               
500 gram                      € 0,79
Nieuwe oogst Mandarijnen                                   
per kilo                      € 1,79

Ook deze week zijn de appels en peren weer erg voordelig. 
Kom naar de winkel voor nog meescherpe aanbiedingen.

Vervolg Roemrijk Rooi

dubbel CD Roemrijk Rooi

Nog maar een paar maanden ge-
leden kwam het boek ‘Roemrijk 
Rooi’ uit. Het vervolg werd toen 
al aangekondigd: Een dubbel CD 
met daarop 35 Rooise liedjes. Vijf 
jaar zijn ze ermee bezig geweest. 
De eerste jaren met het zoeken 
naar alle Rooise liedjes vanaf be-

gin 1900 en de laatste twee jaren 
met het overnemen, maar vaak 
ook helemaal opnieuw arrangeren 
en opnemen. 

Naast liedjes over de geschiedenis, 
wordt ook ons prachtige dorp be-
zongen, ontbreken de clubliederen 

van de diverse voetbalverenigingen 
niet. Afgelopen week vonden de 
laatste opnames plaats. Een aantal 
leden van kinderkoortje Sint Maar-
ten mochten naar de studio om het 
liedje ‘voor onze nieuwe Bisschop’ 
op te nemen. Het lied dat werd ge-
schreven toen MG Bekkers voor de 
eerste keer in de hoedanigheid van 
Bisschop in Rooi kwam. 

Begin november wordt de CD uit-
gebracht. Dan kunt u hem voor 
€ 25,- kopen bij Roxs Electro. Mo-
menteel is het nog mogelijk voor 
€ 22,50 de CD bij voorinschrij-
ving te kopen. Stuur een mail 
naar roemrijkrooi@hotmail.com. 
Vermeld hierbij je adresgegevens 
en het aantal gewenste Cd’s dan 
krijgt u een bewijs van inschrijving 
en kunt u de CD begin November 
ophalen. 

Heb je een tip? 
Bel de tiplijn:
0413-479322
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WONEN & TRENDS

KEUKENS VOOR ELK BUDGET!
KIJK OP WWW.HUYBERTS-KEUKENS.NL

www.PuurBasic.nl
St.Oedenrode 06-12215162

Van Engeland Groothandel 
specialist in deuren van het merk Bruynzeel.

Binnen-  buiten- schuif- terras- en voordeuren 
worden aangeboden in het meest complete 

programma. 

Wij verrichten voor u, indien gewenst, 
alle werkzaamheden mbt deuren:

Goed advies, inmeten, montage en 
hiernaast verzorgen wij natuurlijk ook het 

juiste Hang- & Sluitwerk. 

Neem eens een kijkje in onze showroom

Dauby
D-line

Piet Boon
Formani

GPF beslag
Randi

Intersteel
Quincalux 
Metalfor

Dom
Ital

Nemef
Hardbrass

Lips
Ferraro (forte)

Cisa
Carl F
Ami

Bau-still
Hoppe

Merken 
Hang & 

Sluitwerk:

Alfred Nobelstraat 2, 5491 DB Sint-Oedenrode
(Bedrijventerrein de Kampen)

Tel 0413 477284 Fax 0413 470579
E-mail: mail@vanengeland.info
Home: www.vanengeland.info

is gespecialiseerd  in schilderen en 
behangen van woningen en kantoren

Beethovenstraat 2, 5491MH Sint-Oedenrode, 
Telefoon: 06-51178531, E-mail: tonreniers@planet.nl

www.tonreniers.nl, www.verfonline.eu, www.noorseverf.nl

Borchmolendijk 15
Sint-Oedenrode

Tel: 0413 471431

maandag gesloten
di t/m do 9.00-18.00 uur

vr 9.00-20.00 uur
za 9.00-17.00 uur

verf behang
& woondecoratie

www.bij-jet.com     info@bij-jet.com

OKTOBER  WOONMAAND
NIEUWE NAJAARSCOLLECTIE 2011

BEHANG GORDIJNENBBEBEPROFESSIONELE LAKKEN

GEDURENDE  DE  HELE  MAAND OKTOBER

15% KORTING

Een maand 
waarin we het 
binnen weer 
gezellig maken
Oktober, een maand waarin 
het weer normaal herfstig is, 
de zomerspullen naar binnen 
gaan en mensen de kriebels  
krijgen om het binnen in huis 
weer gezellig te maken. Van-
daar dat de maand oktober 
sinds jaren bekend staat als 
‘woonmaand’. Vorig weekend 
begon al met de NVM Open 
Huizen Dag. Brengt de maand 
Oktober bij u ook de kriebels 
naar boven? Wellicht een 
mooie maand om die oude 
stoel nu toch eindelijk eens te 
vervangen, of wat (kleine) 
onderhoudswerkzaamheden 
te verrichten voordat de 
winter begint. Deze de maand 
belicht DeMooiRooiKrant het 
thema wonen vanuit verschil-
lende invalshoeken.

OKTOBER WOONMAAND

WONEN & TRENDS
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Juwelier Rooyackers uit Uden zoekt sloopgoud.

Juwelier Rooyackers – Pastoor Spieringsstraat 41 – Uden – tel. 06-51095820

✃ ✃
K

ni
p 

ui
t

✃

Te koop gevraagd:
oud goud - tandheelkundig goud - munten

ringen - colliers - barengoud en -zilver

Al 30 jaar uw vertrouwde adres
Hoogste dagkoers van Nederland Contante betaling!

Fijn goud nu tot € 40.000,- per kilogram. (koerswijziging voorbehouden)

Bijna 400 deelnemers bij bromfietstreffen
De Markt was afgelopen zondag weer gehuld in een dikke blauwe deken 
van rook. De veroorzakers daarvan waren welgeteld 383 “rijwielen met 
hulpmotor” zoals bromfietsen vroeger volgens de wet heetten. Inderdaad 
kon je op sommige tweewielers wel fietsen, als het moest. Dat waren 
vooral de Solexen, die het eerst mochten vertrekken. Maar verreweg de 
meeste tweewielers waren daar niet voor gebouwd. 

Publiek was er zeker zoveel als deelnemers. De liefhebbers haalde je er 
zo uit: Ze keken links en rechts om te ontdekken welk merkplaatje er zat 
op die vreemde creatie. Behalve de rijen Zündapps, Kreidlers en Honda’s 
en iets minder talrijke Puchs, waren er ook DKW’s, Kaptein Mobylette, 
Sparta’s, Batavus Whippet en Royal Nord. Ook waren er curiositeiten als 
Honda Dreamer, Ducati, Mondial, Moto Marini , Rap en een NSU met 
“eitje” benzinetank.

De berijders waren soms even kleurrijk als hun vervoermiddel. Onder hen 
heel wat opa’s en oma’s, al dan niet getooid met vetleren vliegcap of 
Duitse helm. Ook de namen van de bromfietsverenigingen waren kleur-
rijk: de Bromvliegers natuurlijk, maar ook Gas dur op en De vette bougie. 
Dat laatste overkwam een enkele deelnemer, die zich een beroerte moest 
trappen in een poging om nog achteraan te kunnen sluiten. Het mocht 
niet baten, een klein drama op de Markt. 

Organisator Gerard Versantvoort was in zijn nopjes met het mooie weer en 
de opkomst. “Een succes is het altijd wel, zelfs een keer met slecht weer, 
toen waren er 50 deelnemers. Maar alle andere jaren zaten we steeds boven 
de 300.” Voor foto’s kijk op www.mooirooi.nl en op www.bromvliegers.nl

Gratis ijsje

Vorige week was 
waarschijnlijk de laat-
ste zonnige week van 
2011 en heeft Pro-
gress Uitzendbureau 
B.V.  een verfrissend 
ijsje aangeboden op 
de industrieterrei-
nen in de gemeente 
Sint- Oedenrode. 
Werknemers van 
alle bedrijven wer-
den uitgenodigd om 

een ijsje te komen eten. Dit werd natuurlijk wel gewaardeerd, zo onver-
wachts met een ijsje in het zonnetje.

Vrijdag 14 oktober:  

1STE Rooise Bock (bier) Festival  
 
Georganiseerd door: De Blaosplekkers  
In samenwerking met: Cambiance de Kienehoef, Stichting Papgat en  
Prins Mari Pap dun Urste  
 

20.00 uur Cambiance de Kienehoef 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bespreking natuurfoto’s
Dit voorjaar heeft Renk Ruiter in Cultu-
reel Centrum  Mariëndael een druk be-
zochte lezing gehouden over natuurfo-
tografie. Aan het slot daarvan heeft hij 
iedereen uitgenodigd vóór de volgende 
bijeenkomst natuurfoto’s in te sturen. 
Deze worden door Renk op 20 oktober 
a.s. in Mariëndael besproken.

De sluitingsdatum voor het inzenden 
van de foto’s eindigt op 10 oktober 
a.s. Wilt u uw foto(‘s) besproken zien, 
stuur dan graag uiterlijk op 10 okto-
ber  uw foto(‘s) naar: Oostbrabant@
live.nl. De foto’s moeten een resolutie 
hebben van ongeveer 1600 x 1200 

pixels. Ze worden op de avond van 
20 oktober vanaf 20.00u met een 
beamer vertoond. Toegang tot de 

presentatie is gratis en staat ook open 
voor personen die geen foto hebben 
ingezonden. 
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Deze week in vak apart:
Anne van Turnhout

Waar volg je de studie?
Hogeschool voor de Kunsten 
Utrecht (HKU)
 
Kun je uitleggen wat de studie 
precies inhoudt?
Interieurarchitectuur, architec-
tuur, Urban Design (stedelijk 
ontwerp) en landschap ont-
werp. We hebben veel lezingen, 
colleges, tekenlessen, schilder-
lessen, maquettebouw, tech-
nische ontwikkeling, artistieke 
ontwikkeling, hout bewerking, 
metaal bewerking, kunstge-
schiedenis en nog veel meer.
 
Wat vind je leuk aan de studie 
en wat minder?
Ik vind tot nu toe echt alle les-
sen leuk (ik zit ook nog maar 
een maand op school), ik ben 
blij dat ik veel dingen mag ont-
werpen en maken. Ik vind het 
ook fijn dat ik in het 1e jaar ar-
chitectuur en Urban design heb 
en dat ik in de 2e pas hoef te 
kiezen in welke richting ik me 
wil specialiseren.

 

Wat wil je na je studie gaan 
doen?
Dat weet ik nog niet precies, dat 
ligt eraan in welke richting ik me 
wil gaan specialiseren maar zo-
als ik er nu over denk gaat het 
architectuur worden.

DeMooiRooiKrant wenst 
Anne veel succes in haar ver-
dere toekomst.

Wil je ook meedoen aan Vak 
Apart? Meld je dan nu aan via 
redactie@demooirooikrant.nl

MET VOLLE MOND....
Week van de smaak

Culinaire column door:
Pieter van de Kamp

Tsjaaa, lees ik daar per toeval dat 
het de week van de smaak is, van 1 
tot 9 oktober, overal in den lande. 
“Het is een jaarlijks terugkerend 
evenement, waarin eerlijke en ge-
zonde voeding onder de aandacht 
van een breed publiek worden ge-
bracht, met nadruk op ambachte-
lijke, seizoensgebonden, natuurzuivere, duurzame en streekgebonden 
producten”, zo verneem ik op de website van de initiatiefnemers. En 
dat zijn niet de minsten: Euro-toques, organisatie van koks die wer-
ken met duurzame producten, Slow Food Nederland, promotor van 
eco-voedsel (kijk op hun website), Stichting Streekeigen Producten en 
Stichting Vriendelijke Keukens, beiden gericht op duurzame en milieu-
vriendelijke voedselproductie en –distributie. Op de site van De Week 
van de Smaak kun je verder speuren naar diverse landelijke activitei-
ten, maar ook specifiek naar onze regio of provincie. En wat denkt u? 
Natuurlijk zoek ik op Noord Brabant, waar ik in één oogopslag alle 
evenementen en aanverwante acties binnen een keer scrollen overzie, 
zo weinig dus. Oké, er zijn gemeenten –een achttal slechts- waar tij-
dens deze week in de kantine streekproducten verkrijgbaar zijn. Sint-
Oedenrode zit daar niet bij, ze hadden het natuurlijk te druk om de 
post allemaal door te nemen. Ook is er een Mooie Maaltijd bedacht, 
speciaal gericht op zorginstellingen, om zodoende seizoensgebonden 
streekproducten in de menu’s te verwerken. Ook hier weer géén in-
stelling uit ons dorp die aanhaakt. Nee, die tombola en dat botsauto-
tjes rijden met de bejaarden tijdens de kermis zit ze nog in de benen, 
gekker moet het natuurlijk niet worden. De Week van de Smaak gaat 
kennelijk aan ons en een groot gedeelte van Brabant voorbij, ze wordt 
door niemand onder de aandacht gebracht en daar zit ‘m dus net nou 
de kneep. Promotioneel en communicatief schort er het een en ander 
aan de belijdenis van ecologisch, biologisch en duurzaam voedsel. Er 
kleeft nog steeds een beetje het imago van de geitenwollen sokken 
aan, en in sommige gevallen is dat ook  zo.

Ik las in het Volkskrant Magazine een verhaal over één van de provin-
ciale “Helden van de Smaak”, de Zeeuwse Tim Moerman, die eerst 
sociologie studeerde maar later tot verbazing van zijn omgeving over-
stapte op de biologische landbouw op antroposofische grondslag. 
“De hoorns van de koeien zijn antennes die verbinding maken met de 
kosmos.” Dat schiet dus niet op, zo’n zwever, en al helemaal niet als 
er dan ook nog in deze week een campagne van Wakker Dier door-
heen loopt om op Dierendag maar geen dieren te eten. Dat willen de 
mensen toch helemaal niet horen (nou ja, die lastige tegendraadse, 
puberende vegetarische dochter misschien wel), die zitten niet te 
wachten op die drammerige idealistische actiedominees.

Grote rol is hier echter weggelegd voor de supermarkten, die wél de 
budgetten voor gelikte reclamecampagnes en de juiste ditributiekana-
len bezitten. Natuurlijk ligt er naar mijn mening een grote kans voor de 
(ambachtelijke) slager, groenteboer en kaasboer. Ze moeten toch we-
ten dat de vraag naar eerlijk en veilig voedsel alleen maar toeneemt, 
dat de trend van biologische en duurzame producten onomkeerbaar 
is, dus waarom niet nu begonnen, al is het maar bijvoorbeeld met 
10% van je assortiment, waarbij je ambacht en ouderwetse smaak 
kunt combineren en je jezelf kunt onderscheiden van de kiloknallers. 
Wie deze kans niet grijpt kan straks alleen nog maar als een  rund 
schaapachtig staan lachen……

Een van de Helden van de Smaak uit Drenthe is Ayla Groenveld. Zij 
maakt van haar biologische geitenkaas een blauwschimmel, Lady’s 
Blue genaamd. Dat is nog eens durven!

Lady’s Blue met geroosterde peer (dessert 4 pers.)
250 gram Lady’s Blue
2 stuks Williams per o.i.d.
1 dl rode port, 10 gram suiker
2,5 dl witte wijn 25 gr suiker, wat maïzena
1 kruidnagel, ½ kaneelstokje, 1 gesplitst vanillestokje

Snijd van de kaas mooie driehoeken. Snijd van het dikke deel van de 
peer overdwars 2 plakken van ca. 1 cm. Steek net binnen het vel een 
ronde plak met een steker en verwijder met een kleinere het klokhuis. 
Gril op de peer een ruitmotief m.b.v. een grilpan. Doe de plakken 
hierna in een platte pan met de wijn, 25 gr suiker, kruidnagel, kaneel 
en vanille. Laat op zacht vuur gaar worden. Haal de peren eruit en 
bind het vocht met wat maïzena. Leg de peer terug en laat afgedekt 
afkoelen. Kook de port met de suiker in tot siroop. Leg de peer met de 
gegrilde kant op een bord, samen met de kaas en wat strepen portsi-
roop. Weer eens wat anders……

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Ko�eren 24
5492 BN  Sint-Oedenrode

06-22856471

Nieuwe collectie 
is binnen 

leuke shirts en truien 

vanaf € 19,95

spijkerbroeken 
vanaf € 24,95

Speelgoed- en kinderkledingbeurs in Boskant

Op zaterdagmiddag 15 oktober 
a.s. houdt Buurtvereniging Bos-
kant-West voor de zesde keer haar 
succesvolle speelgoed- en kinder-
kledingbeurs.

Iedereen is welkom van 13.00 tot 
15.00 uur in de feesttent nabij par-
tycentrum De Vriendschap, Pas-
toor Teurlingsstraat 30 te Boskant 
(Sint-Oedenrode).

Entree € 1,50 p.p. Er zijn nog en-
kele kramen vrij à € 8,- per tafel.
Voor meer info of kraamhuur: 
Krista de Brouwer, tel. 0413-
479630 of d.brouwer24@upcmail.nl.

In het kader van de Maand van de Geschiedenis

Levensverhalen van gewone mensen uitgelicht
De Bibliotheek De Meierij locatie 
Sint-Oedenrode en Infopunt Erf-
goed hebben in het kader van de 
Maand van de Geschiedenis Prof. 
Dr. Arnoud-Jan A. Bijsterveld uit-
genodigd. Zijn lezing Ik en wij 
gaat o.a. over de identiteit van fa-
milie en over het belang van fami-
lieverhalen van gewone mensen. 

De lezing begint om 20.00 uur in 
de bibliotheek en de entree be-
draagt € 5,-. Leden van de biblio-
theek en de Heemkundekring heb-
ben gratis toegang. Plaatsen zijn te 
reserveren bij de bibliotheek, tel. 
0413-472991 of email sintoeden-
rode@bibliotheekmeierij.nl. Ook 
op de avond zelf is het mogelijk 
een kaartje te kopen, maar het 
aantal plaatsen is beperkt.  

Bijzondere fotocollectie 
Op de avond van de lezing is er 
in de bibliotheek tevens een bij-
zondere fotocollectie te zien. Het 
is de collectie van Bep (onlangs 
overleden) en Tiny van Lieshout, 
de grootste en meest geheime col-
lectie van Rooi. Alleen daarvoor al 
dus de moeite waard om de lezing 
te bezoeken. 

De twintigste eeuw als eeuw van 
het levensverhaal
Waarom verdienen herinneringen 

of brieven van gewone mensen 
het om in een boek te worden uit-
gegeven? Wat is het historische 
belang van de documentatie van 
het leven van gewone mensen in 
het recente verleden? Deze vragen 
staan centraal in de lezing, waarin 
aan de hand van actuele, vooral 
Noord-Brabantse voorbeelden 
van de ontsluiting en publicatie 
van egodocumenten en interviews 
(mondelinge geschiedschrijving) 
wordt duidelijk gemaakt hoe le-
vensverhalen kunnen fungeren 
als een prisma: het gewone leven 
wordt een microkosmos waarin 
de kleine én grote gebeurtenissen 
en veranderingsprocessen van de 
twintigste eeuw zichtbaar worden.

Dagelijks leven
De traditionele geschiedschrijving 
verschaft door de beschrijving van 
grote trends weliswaar inzicht in 
die veranderingprocessen, maar 
laat niet zien wat deze beteken-
den voor het dagelijks leven van 
mensen van vlees en bloed, hoe 
ze deze ervoeren en erop reageer-
den. In deze lezing wordt inge-
gaan op de factoren die aan de re-
cente hausse in levensverhalen ten 
grondslag liggen, op de betekenis 
die egodocumenten en mondelin-
ge geschiedschrijving kunnen heb-
ben, maar ook op de valkuilen en 

problemen van deze bronnen voor 
de (familie)geschiedenis.

De dagelijkse zorgen en genoe-
gens van een Brabants echtpaar in 
de crisisjaren
In het najaar van 1931 ging de 
werkloze timmerman Noud Bijs-
terveld, die op 't Hout (gemeen-
te Mierlo) woonde, werken in 
Maastricht. Zijn vrouw Doortje 
Bijsterveld-Nooyen bleef met twee 
kleine kinderen achter en zette de 
manufacturenzaak A. Bijsterveld-
Nooyen aan de Helmondseweg 
voort. Doortje en Noud schreven 
elkaar trouw gedurende de twee 
maanden van scheiding. Hun brie-
ven geven een intiem en levendig 
beeld van de dagelijkse zorgen en 
vreugden van gewone Brabanders 
in de crisisjaren. In deze lezing 
staat hun beleving van die moei-
lijke tijd centraal.

Activiteit: Lezing Ik en wij door 
Prof. Dr. Arnoud-Jan Bijsterveld
Datum: Woensdag 12 oktober 
20.00 – 22.00 uur
Locatie: de Bibliotheek De Meierij 
locatie Sint-Oedenrode, Markt 30
Entree: € 5,- / gratis voor leden 
van de bibliotheek en de 
Heemkundekring



Woensdag 5 oktober 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 19Kunst & cultuur

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

Pianist Elvis te gast bij Van Ouds

Wie in Rooi Elvis zegt, zegt Bernie de 
Brouwer. De eigenaar van Van Ouds 
organiseert  jaarlijks de Elvis dag op 
het Kerkplein, een evenement dat ie-

der jaar in populariteit stijgt.

Vorige week kreeg hij een telefoon-
tje van Mark Elbers, de bekende 

Elvis-imitator uit Nuenen. “Glen D. 
Hardin, die jarenlang pianist was van 
Elvis Presley, deed een tour in Euro-
pa. Een geboekt optreden in Duits-
land ging om onduidelijke redenen 
niet door, In afwachting van een 
optreden in Den Haag zocht hij een 
paar dagen onderdak in Nederland. 
Mark was benaderd door de fanclub 
“It’s Elvis time” of hij iemand wist. 
Zo kwam Glen bij mij terecht.”

Hardin schreef niet alleen geschie-
denis als Elvis’ pianist, maar schreef 
ook een paar van zijn hits uit zijn 
eerste periode. Zo zijn I just can’t 
help believing en Suspicious mind 
van zijn hand. Ook heeft hij samen-
gewerkt met andere grote namen 
als Linda Ronstedt , Jerry Lee Lewis, 
Willy Nelson en Michael Nesmith 
van The Monkees.  “Maar precies 
kon Glen het me ook niet meer 
vertellen. Hij is 72 jaar en heeft in 
zijn leven zoveel meegemaakt dat 
hij het ook niet meer allemaal weet. 
Hij heeft zijn geschiedenis voor een 
deel teruggehoord van een van zijn 
dochters, die het van internet had 
gehaald,” aldus Bernie.

1ste Rooise Bock (bier) Festival
Op vrijdag 14 
oktober 2011 
vind om 20.00 
uur het 1ste 
Rooise Bock 
(Bier) Festival 

plaats op Cambiance de Kienehoef.

Met medewerking van de 
Blaosplekkers en in samenwerking 
met stichting Papgat en Prins Mari 
Pap d’n Urste (niet in functie) heeft 
Rooi een heus Bockbier festival. Op 
dit Bockbier festival heeft U de ge-
legenheid om kennis te maken met 
6 verschillende Bockbieren van het 

vat. Om optimaal te kunnen ge-
nieten van deze overheerlijke sei-
zoensbieren worden La Trappe, Ba-
varia, Amstel, Brand, Hertog Jan en 
Dommelsbier aangeboden tegen 
een zeer speciale prijs. 

Op deze avond, die wordt opge-
luisterd door de Heikneuters, Klot-
blaozers, Neulteuters, Narrekapel 
en de Blaosplekkers, krijgt Prins 
Mari Pap d’n Urste (niet in functie) 
een laatste en ludieke mogelijkheid 
om in een ongedwongen sfeer af-
scheid te nemen van zijn “onder-
danen” voordat hij officiëel aftreed 

op het 11-11 bal.

Heeft u wel eens met de gedachte 
gespeeld dat U kennis wilt maken 
met de smaak en cultuur van de 
diverse Bockbieren dan is dit de 
uitgelezen kans om die wens op 
deze avond in vervulling te laten 
gaan en volop te genieten van de 
aangeboden Bockbieren. De en-
tree is gratis. 

Vrijdagavond 14 oktober 
Cambiance de Kienehoef 
Aanvang 20.00 uur. 
Zwembadweg 37 Sint-Oedenrode.

Als je op jezelf gAAt wonen

Ook voor starters zijn we exclusief.  
Wij weten wat er speelt op het gebied 
van wonen en kijken vooruit naar de 
trends. Laat je inspireren, kom langs 
voor advies en laat je nieuwe interieur 
tot leven komen.

BosCHweg 80
5481 eH sCHIjnDel

tel 073 547 49 08
fAX 073 547 69 48

www.woonwInKelVooRstARteRs.nl

2649_WWINK_Adv_86x130_Starters.indd   1 26-08-11   14:04

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Boskantse buurtverenigingen organiseren weer samen 7 kaartavonden. 

Er kan worden gerikt en gejokerd. 

Naast de dagprijzen zijn er ook de bekende periodeprijzen te winnen. 

 
 

De kaartavonden zijn op donderdag 6 oktober, 3 november, 8 december 2010 

5 januari, 2 februari, 1 maart en 5 april 2011.  

 
Plaats: de kleine zaal van De Vriendschap te Boskant 

Aanvang: 20.00 uur 

  Kosten: € 1,50 per deelnemer 
 

 

Bewaar deze uitnodiging goed want hij wordt nog maar eenmalig verstuurd;  

elke maand is er wel een publicatie in de MooiRooi krant. 

"Boskant   West" 

Buurtvereniging 
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Dierendag
Allemaal lieve, schattige, stoere en trouwe viervoeters

Een aantal weken geleden plaatste DeMooiRooiKrant een oproep aan alle ‘baasjes’  om de 
mooiste foto te sturen van hun huisdier. Een overweldigend aantal foto’s kwam binnen bij de 
redactie. Helaas niet allemaal van de juiste kwaliteit. Zie vandaag alvast een kleine impressie van 
alle lieve, schattige, stoere en trouwe viervoeters uit ons dorp. De jury gaat zich de komende 
dagen buigen over de bijna onmogelijke taak hier de mooiste foto uit te kiezen. 
Zie volgende week, 12 oktober, de winnaar van de wedstrijd in de krant. 
Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

4 oktober
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Op vakantie met anderen senioren
Vilente en dhr. Piet Elands organi-
seerden onlangs een midweek va-
kantie voor senioren. Zestien vrou-
wen uit Wageningen gingen mee 
op vakantie. Dankzij Salus was er 
ook voor zes senioren uit Sint-Oe-
denrode gelegenheid om aan deze 
week deel te nemen. De mensen 
uit Wageningen en Rooi vormden 
samen een gezellig gezelschap. 

Op maandagochtend vertrok-
ken de dames met de bus richting 

Huissen naar het Dominicanen-
klooster in de buurt van Arhnem. 
In het klooster werden er verschil-
lende workshops aangeboden zo-
als kaarten maken, gym, dans en 
er werden wandeltochten geor-
ganiseerd. Op woensdag vertrok 
het gezelschap naar het Damia-
nenklooster in Sint-Oedenrode. 
Daar werden ze hartelijk ontvan-
gen met koffie en gebak. Er werd 
een voorlichting gehouden en de 
dames konden genieten van een 

voordracht en een film over de 
geschiedenis van pater Damiaan. 
Na een heerlijke lunch vertrok het 
gezelschap naar het boerenbond 
museum in Gemert. Voldaan, doch 
vermoeid vertrok het gezelschap 
terug naar het Dominicanenkloos-
ter. 

Wij vakantiegangers willen ieder-
een bedanken voor de gastvrijheid 
bij het Damianen. 

Een vrijwilligster

Presentatie landgoed de Rijt 
Het heeft even geduurd, maar na 
een paar jaar puzzelen en over-
leggen hebben de initiatiefne-
mers (Jan en René Dekkers, Leo 
Vos en Jan van der Linden) en 
de gemeente Sint-Oedenrode 
hun handtekening gezet onder 
de samenwerkingsovereenkomst 
voor het Landgoed de Rijt. Het 

ontwerp-bestemmingsplan wordt 
binnenkort gepubliceerd. De ini-
tiatiefnemers zullen hun plannen 
toelichten op de informatie-avond 
op 29 november, vanaf 20.00 uur 
in ’t Spectrum in Schijndel. 

Ook is er de nodige voortgang bij 
de Ruimte voor Ruimte woningen 

(2) aan de Coevering (ontwerp 
bestemmingsplan eind septem-
ber), de BiO-woning aan de Kui-
len (bouwvergunning eind 2011) 
de Recreatiewoningen aan Koe-
veringsedijk (begin 2012 ontwerp 
bestemmingsplan) en het bestem-
mingsplan buitengebied voor Sint-
Oedenrode (vaststelling eind 2011)

Aangrijpende monoloog in het Damiaancentrum
In het Damiaancentrum zal op 
dinsdag 18 oktober het toneelstuk 
“Missie”  worden opgevoerd.  De 
schrijver van het stuk is David 
Van Reybrouck, die voor zijn boek 
“Congo” de Ako-prijs voor litera-
tuur won.  “Missie” is een mo-
noloog, die wordt gespeeld door 
de Vlaamse acteur Marcel Thijs.  
Op meeslepende wijze vertelt een 
missionaris, op vakantie in België, 
over zijn leven en werk in Congo. 
De toeschouwer wordt ontroerd 
en aangegrepen door zijn verhaal. 

Het toneelstuk ‘Missie’ van Da-
vid Van Reybrouck is gebaseerd 
op de gesprekken, die de schrijver 
voerde met verschillende missio-
narissen in Congo. Uitvoerig liet 
hij zich informeren over hun werk 
in dit heel grote ontwikkelingsland, 
waar zij vanuit hun geloof en mis-

sie vol idealisme trachtten mensen 
te blijven steunen tijdens uitbuiting, 
bij corruptie en zelfs gedurende de 
afschuwelijke burgeroorlogen en 
massaslachtingen tussen Hutu’s en 
Tutsi’s. Wie het boek ‘Congo’ heeft 
gelezen heeft daar al weet van.

Marcel Thijs speelde deze mono-
loog, die grotendeels is gebaseerd 
op de ervaringen van zijn broer 
André, al meer dan 50 keer, maar 
de emotie blijft onverminderd. 
Marcel Thijs zegt zelf: “De voor-
stelling geeft een beeld van wat 
de missionaris als mens ondergaat. 
Hoe hij de ellende die hij ziet, pro-
beert te verwerken. Geloof is een 
belangrijk thema, maar het is ze-
ker geen preek. De twijfel en ont-
goocheling komen ook aan bod. 
Wat ik moeilijk vind om te acteren 
is het verdriet dat de missionaris 

voelt voor zijn moeder die ver van 
hem op sterven ligt. Dat gaat na-
melijk ook over mijn moeder. Maar 
het geeft een publiek een eerlijk 
inzicht over de consequenties van 
een levenskeuze.”

“Missie” wordt gespeeld in het 
Damiaancentrum, Schijndelseweg 
46 in Sint-Oedenrode op dinsdag 
18 oktober. Aanvang 19.30 uur. 
De toegangsprijs is 10 euro of een 
bijdrage naar draagkracht (incl. 
koffie/thee). Tip: als bijdrage aan 
het koffieproject van het Damiaan-
centrum (inzamelen van pakken 
koffie voor de voedselbank) wordt 
het erg op prijs gesteld als u een 
pak koffie meebrengt. 

Reserveren is noodzakelijk! 
Telefonisch: 0413-291200 of 
via info@damiaancentrum.nl. 

stijl!
Uw kapster aan huis. 

!
!
!
!

Yvon van de Wiel!
06-10814122!

yvonrooi@hotmail.com!
 

dealer van o.a.: 3b • aevum • baan • CarluCCi • Carpet sign • Chivasso 

de koninCk • diez • eastborn • ghyCzy • heldense • hofstede 

imade • inside • jab • karat • lumière • maCazz • maghalke • raanhuis 

rmn-shutters • romo • sChuitema • stout • van hoof • vi-spring  

w o n e n  •  s l a p e n  •  v e r l i C h t i n g  •  s t o f f e r i n g

Hertog Janplein 27

5469 BJ  Erp (Veghel)

Tel. 0413 21 28 30

gratis parkeren

 

www.vanzutpheninterieurs.nl

Bromfiets, Motor, Auto,  
Aanhangwagen én Caravantraining!

Hortensiastraat 26 | 5492 KB Sint-Oedenrode

Mobiel Robert: 06 53 808 908 | Mobiel Laura: 06 50 512 901

Tel.: 0413 - 471471

www.verkeersschoolvdmeijden.nl

Trio Dame Blanche
Koffieconcert
Zondag 16 oktober 11.00 uur 
Kasteel Henkenshage 
 
Trio Dame Blanche is een samenwer-
king van sopraan Mignon Primus en 
pianist Ernst Paul Fuchs met klarinet-
tiste Dominique Zwartelé. Mignon 
Primus en Ernst Paul leerden elkaar 
in 2004 kennen tijdens een opera-
project in Utrecht. Sindsdien treden 
zij regelmatig als duo op met ro-
mantisch liedrepertoire. In 2010 ont-
moetten zij Dominique Zwartelé. Ze 
speelden samen tijdens het Kamer-
muziek Festival Almere. Niet veel la-
ter besloten ze de samenwerking als 
trio voort te zetten.
Trio Dame Blanche voert werken uit 
van o.a. Schubert, Spohr, Kalliwoda 
en Kreutzer. In dit romantische re-
pertoire komt de klank van het trio 

prachtig uit, warm en meeslepend. 
In aria's van Mozart, Donizetti en 
in hedendaags repertoire laat het 
trio zich van een andere kant zien: 
helder en sprankelend. 
In de programmering combineert 
het trio bekend repertoire met 
minder bekend werk. Binnen het 

trio zijn 3 duo combinaties moge-
lijk. Dit levert naast afwisseling in 
klank en kleur een bijna oneindige 
hoeveelheid repertoire op. 
Wilt u alvast een voorproefje? Kijk 
dan op de website: 
www.triodameblanche.nl

Wilhelminastraat 20c - tel: 0499-422126 - www.huurbijharold.nl

Huur een schoorsteenvegerset 
voor een aantrekkelijke prijs

Tijd om uw schoorsteen te vegen 

voor de kachel aan gaat!

Kossen | Design

T: 06-53369747    
E: info@kossendesign.nl  
I: www.kossendesign.nl  
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Iedereen is van 
harte welkom!

Zaterdag 8 oktober 2011
entree vanaf 20.00 uur
Zalencentrum de beurs 
Heuvel 44 sint-oedenrode

alle opbrengsten gaan naar de bouw 
van Het nieuwe clubHuis

kom voor een geZellige avond naar de beurs  
en steun Hiermee de rooise Hockeyclub

Veiling staat onderleiding van Mr. E. De Jong, Lexperience Notariaat ‘s Hertogenbosch

w w w . m H c s i n t - o e d e n r o d e . n l

mHc sint oedenrode veilt deZe avond 
leuke en vooral ludieke kavels

deze AdVeRTeNTIe Is 
mede mogelIjk 

gemAAkT 
dooR publIk 

www.publik.nl

de VeIlINg woRdT mede mogelIjk 
gemAAkT dooR:

goederen- en dienstenveiling 

Nieuwstraat 45  

5691 AB  Son en Breugel

T. 0499 - 460 222 

F. 0499 - 460 975

info@sonnerie.nl 

www.sonnerie.nl

Hotel 
•

Brasserie
•

Zalen

ACTIVITEITEN AGENDA

Op woensdag 26 oktober a.s. start de nieuwe 
wijn-spijs cursus in la Sonnerie. In 6 avonden 
maakt u kennis met het combineren van wijnen 
met gerechten. Op de laatste avond wordt u in 
de gelegenheid gesteld de behandelde 
onderwerpen van de eerste 5 lessen op een 
speciale manier in de praktijk te brengen.

Woensdag 26 oktober
Wijn & Spijs cursus

Tijdens onze high tea wordt de tafel 
gevuld met heerlijke lekkernijen zoals 
sandwiches, quiche, scones, muf ns, 
toast en wordt afgesloten met een heerlijk 
dessert. Natuurlijk onbeperkt diverse 
soorten thee, puur natuur, los geserveerd. 
Ook door-de-weeks mogelijk voor 
groepen vanaf 8 personen.

Iedere zaterdag & zondag
High Tea

Standaard High Tea  21,50 p.p.

(uitbreidingen mogelijk)

Meer informatie via:
info@sonnerie.nl

‘De Beurs moet Vol’

De Beurs moet vol heeft aanstaande zaterdag 
een dubbele betekenis, dan staat er name-
lijk vanaf 20:00 uur een grote Goederen- en 
Dienstenveiling op het programma in Zalen-
centrum de Beurs voor MHC Sint Oedenrode. 
Tijdens deze avond worden er ruim 50 kavels 
geveild voor het goede doel: De bouw van het 
nieuwe clubhuis van MHC Sint Oedenrode. 

‘ Belangrijk om te vermelden is dat iedereen in 
Rooi welkom is, ook niet leden. We hopen dat 
veel ouders van jeugdleden hun gezicht laten 
zien.’: zegt Jaap Maas van de organiserende 
DeJacht commissie. ‘We hebben een aantal 
jaar geleden een speciale commissie in het le-
ven geroepen om teams binnen de hockeyclub 
te mobiliseren om geld in te zamelen voor het 
nieuwe clubhuis. Dit heeft al geresulteerd in 
diverse activiteiten zoals een golfdag, diverse 
feesten in de Rooise Horeca, hockey clinics 
voor de jeugd en ga zo maar door. De leden 
zelf hebben al ruim € 28.000 opgehaald. Maar 
we zijn er nog niet, de klapper verwachten we 
aanstaande zaterdag.’:zoals Jaap aangeeft, 
leggen ze de lat hoog. ‘ Dat is niet raar, voor 
een bloeiende club als MHC Sint Oedenrode. 
We hebben voor een dorp als Sint Oedenrode 
een grote club, met een belangrijke functie 
voor het sportgenot van jeugd en senioren.’: 
vult Joost Meuwissen aan.

‘Alle goederen en diensten die geveild wor-
den, worden belangeloos beschikbaar gesteld 
door ondernemers en particulieren uit Rooi die 
de hockeyclub een warm hart toedragen. We 
hebben gemerkt dat iedereen enthousiast is en 
het is erg leuk om te zien wat er zoal aangebo-
den wordt.’: zegt Han Ploegmakers die samen 
met Joost de afgelopen maanden veelal bezig 
is geweest met het verzamelen van de kavels. 
Aanstaande zaterdag staat er dan ook heel 
wat te gebeuren. Vanaf 20:00 uur is De Beurs 
geopend voor het publiek, entertainment die 
avond wordt verzorgd door DJ Noud. Ook zul-
len er 3D tekeningen getoond worden van het 
nieuwe clubhuis. ‘De presentator en veiling-
meester zijn al de hele week aan het voorbe-
reiden voor deze grandioze avond. Het zal een 
groot feest worden, veel gezelligheid en lol, 
daar is deze avond ook zeker voor bedoeld.’: 
zegt Jaap nog snel, voordat de commissie weer 
aan het werk gaat om alles voor aanstaande 
zaterdag spik en span te krijgen.

Ondertussen ook benieuwd geworden naar de 
kavels, deze zijn te downloaden op de site van 
DeJacht commissie: 
www.dejachtonline.blogspot.com

Lees DeMooiRooiKrant ook 
online:

www.demooirooikrant.nl
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Personeel

Van Kaathoven Groep

Wij zijn op zoek naar:

Chauffeurs-beladers (m/v)
voor huisvuilwagens

 
Als Chauffeur-belader bent u verantwoordelijk voor het 
inzamelen van huisvuil en bedrijfsafval met behulp van 
een huisvuilwagen. 
U bent bereid om chauffeurs-werkzaamheden af te 
wisselen met het beladen van huisvuilauto’s. 
Naast voltijd behoort deeltijd ook tot de mogelijkheden.
Het salaris is volgens de cao beroeps-goederenvervoer.

contactinformatie
adres: Transportbedrijf Van Kaathoven B.V.

Eversestraat 11, Sint-Oedenrode
telefoon: 0413-481620
contactpersonen: Sander Kanters,

Leon Raaijmakers
e-mail: transport@vankaathovengroep.nl 

De Van Kaathoven Groep staat voor verantwoorde totaaloplossingen
voor logistieke dienstverlening en afvalvraagstukken

Recycling food en nonfood producten
Composteren van GFT en groenafval
Interne milieuzorgsystemen

Verhuur en transport van containers
Mest be- en verwerking
En nog véél meer ...

Huisvuilinzameling
Mobiele milieustraten
Maatwerk in afvalbeheer

Wil jij meepraten over het aanbod op radio en tv? 

Word dan lid van de Programmaraad Zuidoost-Brabant  

In adviezen geeft de Programmaraad Zuidoost-Brabant 

aan hoe een deel van het analoge zenderpakket moet 

worden samengesteld. We zijn op zoek naar kandidaten 

met interesse in de Radio- en TV media die ook zelf 

kabelabonnee zijn bij UPC of KT Waalre. De leden 

komen enkele avonden per jaar bijeen.

De Programmaraad Zuidoost-Brabant 
zoekt een nieuw lid

In verband met de regionale spreiding zoeken we een lid 

dat woonachtig is in Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a., Sint-

Oedenrode, Son en Breugel, Veldhoven of Waalre.

Het betreft vrijwilligerswerk waarvoor een vergoeding 

gegeven wordt. Aanmelden kan vóór 23 oktober, via een 

vragenlijst.

Deze vragenlijst en nadere informatie vind je terug op: 

www.programmaraadzuidoostbrabant.nl of meld je aan via 

06 53 77 53 17. 

Benoeming vindt plaats na een selectieprocedure.

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant

Bestel snel op www.onsbrabantnet.nl

Profiteer 
tot 1 november 
van deze actie.

Eerste6 maandengratisdaarna vanaf€49,95/mnd

Internet Bellen Radio &
Televisie

Interactieve
Televisie

Jongerenraad Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel 
beleeft spannende avond 

De Jongerenraad van Rabobank 
Sint-Oedenrode Schijndel pre-
senteerde op maandag 3 oktober 
hun plannen voor een pilotproject 
voor Rabobank Sint-Oedenrode 
Schijndel. Dit zorgde voor een 

aantal spannende uurtjes.

De jongerenraad van Rabobank 
Sint-Oedenrode Schijndel bestaat 
uit 10 jongeren. Tijdens drie inter-
actieve bijeenkomsten per jaar be-

spreken ze relevante thema’s met de 
bank. Door de dialoog op te zoeken 
krijgt Rabobank Sint-Oedenrode 
Schijndel meer inzicht in de leefwe-
reld van jongeren en kunnen ze hun 
ideeën en dienstverlening toetsen in 
een interactief platform. 

Pilotproject
In 2011 heeft Rabobank Sint-Oe-
denrode Schijndel de leden van de 
jongerenraad gevraagd een con-
crete bijdrage te leveren aan een 
marktbewerkingsplan dat ingaat 
op hoe de bank jongeren het beste 
kan benaderen. De jongeren heb-
ben het afgelopen jaar in tweetal-
len hun visie opgesteld over hoe de 
bank hun jongerendoelgroep kan 
benaderen. Het beste plan wordt 
in 2012 als pilot ingezet bij Rabo-
bank Sint-Oedenrode Schijndel. 

Winnaars
Vol enthousiasme presenteerde de 
vijf groepjes op maandag 3 okto-
ber hun plannen aan de 4-koppige 
Rabobankjury. Het kiezen van de 
winnaar was dan ook een pittige 
klus. Uiteindelijke mochten Nick 
de Laat en Stijn van den Enden zich 
de gelukkige winnaars noemen. Zij 
gaan de komende maanden met 
Rabobank Sint-Oedenrode Schijn-
del om tafel om hun plan uit te 
werken tot een pilotproject.

Winnaars Nick de Laat en Stijn van den Enden 

Als ik denk aan water … 
Water heeft op allerlei manieren 
de geschiedenis van onze provin-
cie bepaald. Denk aan de talrijke 
overstromingen die Brabantse 
dorpen hebben geteisterd. Of aan 
de betekenis van rivieren zoals 
bijvoorbeeld de Dieze, die om, 
door en onder ’s-Hertogenbosch 
stroomt en de bewoners van 
oudsher ten dienste heeft gestaan 
als bron van handel, ontspanning 
en (blus)water.

Het BHIC heeft een nieuwe aan-
winst: De Brabantse Waterkaart, 
Noord-Brabant van Aa tot Zoom, 
een virtuele ontmoetingsplek 
rondom het thema water en be-
doeld voor de échte waterliefheb-
ber. Wij zoeken verhalen over hoe 
Brabanders leefden en leven met 
water. Daarom nodigen wij u uit 

om ons úw herinnering aan ‘wa-
ter’ te vertellen. Bijvoorbeeld over 
die markante veerman die met zijn 
bootje omsloeg, een jeugdherin-
nering aan de wateroverlast, waar-
bij uw ouderlijk huis blank stond of 
over die leuke gebeurtenis tijdens 
een middagje schoolzwemmen bij 
de IJzeren Man in Vught… 

Wat moet u doen? 
Stuur uw herinnering met het the-
ma ‘water’ van max. 500 woorden 
naar info@bhic.nl o.v.v. ‘schrijf-
wedstrijd waterkaart’ (sluitings-
termijn: 30 oktober 2011). Het 
webteam van de Brabantse Wa-
terkaart zet uw verhaal een dag na 
ontvangst online. Uit de tien beste 
verhalen zal via een poll onder de 
webbezoekers van de Brabantse 
Waterkaart bepaald worden wie 

de eersteprijswinnaar is. De tien 
winnaars krijgen een ‘waterige’ 
rondleiding achter de schermen 
van het BHIC (de Citadel) in ‘s-
Hertogenbosch. Tijdens deze 
rondleiding halen we ondermeer 
de topstukken uit onze collectie 
waterkaarten voor u uit het depot 
en wordt u ondergedompeld in de 
rijke watergeschiedenis van onze 
provincie. Voor de eerste prijswin-
naar hebben wij bovendien nog 
een andere verrassing in petto. In-
teresse? Wacht niet af en spring in 
het diepe!

Duik onder in de rijke waterge-
schiedenis van Brabant:
 www.bhic.nl/waterkaart
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Heren 1 wint eerste thuis wedstrijd

Afgelopen zondag speelde BVrooi 
zijn eerste thuis wedstrijd tegen 
Tantalus(Eindhoven). Vorige week 
waren de mannen van Erik Schu-
ring al met de winst uit Berlicum 
vertrokken. De wedstrijd begon 
en de mannen van Rooi starte 
fel en stonden na 4 minuten met 
9-4voor. Daarna verslapte de zone 
een beetje zodat tantalus met 15-
16 het eerste kwart won. 

Coach Schuring zette daarna zijn 
mannen op scherp zodat iedereen 
weer wakker was. Tantalus had geen 
antwoord op druk van de guards met 
name Roy van de Laar. En bij elk shot 
was de rebound voor Bram Kandelaars 
wie deze wedstrijd onder de borden 
oppermachtig was. Hij keek daarna 
steeds naar voren om een makke-

lijke break te lopen. Daarna kwam 
Jeroen van de Pas in het veld en die 
liet nogmaals aan het rooise publiek 
zijn klasse zien. Met 16 punten in het 
tweede kwart was hij weer ouderwets 
op dreef. Hierdoor was het in de rust 
48-35 voor Rooi. Na rust kwamen de 
Rooise jongens niet meer in gevaar 
mede door twee goede driepunters 
van Mladen Filipan en niet te verge-
ten Kandelaars wie echt keer op keer 
de basket aanviel met succes. Zo was 
de eindstand: 92-65 voor Rooi.

Komende zondag speelt BVrooi te-
gen Deurne tegen dit team is Rooi 
vorig jaar kampioen geworden en 
zo rechtstreeks naar de hoofdklas-
se gepromoveerd terwijl Deurne 
dit moest doen door promotie de-
gradatie wedstrijden.

Wedstrijdschema
Let op: De met rood gemarkeerde 
wedstrijden zijn gewijzigd! 
zaterdag 8 oktober
15:45 Akros M U12 - 1 BV Rooi 
MU12 1 Boxmeer ‘t Hoogkoor
zondag 9 oktober
11:45 BV Rooi Mix U12 1 - Slam-
dunk ‘97 Mix U12 1 Sint Oeden-
rode De Kienehoef
13:15 BV Rooi Jongens U18 1 - 
Den Dungk Jongens U18 1 Sint 
Oedenrode De Kienehoef
15:00 BV Rooi Heren 2 Tenderfeet   
- Heren 2 Sint Oedenrode 
De Kienehoef
16:45 BV Rooi Dames 1 Den 
Dungk Dames 3 
Sint Oedenrode De Kienehoef
18:30 BV Rooi Heren 1 BC Deurne 
Pioniers Heren 1

basketbal

Floor Minkels, Evert Pluk, Floris Jansen 
& Maud Rijkers geven tennisles!

De leden en toeschouwers van TV 
de Kienehoef hebben mogen genie-
ten van goed tennis tijdens de Lam-
bert van den Biggelaar Clubkampi-
oenschappen van 2011. Het twee 
weken durende toernooi had bijna 
300 deelnemers in uiteenlopende 
categorieën. Echter, één ding was 
anders dan andere jaren, ‘De weer-
goden waren ons enorm gezind’! 

Afgelopen zondag werden 35 fi-
nales afgewikkeld onder toeziend 
oog van hoofdsponsor Lambert 
van den Biggelaar en wethouder 
René Dekkers. De hoogste catego-
rieën stonden onder begeleiding 
van de foutloze leidsmannen Nan-
ning Visser en Erik Vervoort, met 
de complimenten namens de toer-
nooiwerkgroep en de spelers.

De clubkampioenen in de en-
kelspelen bij de jeugd t/m 16 en 
senioren wisten in de finales alle 
anderen te declasseren. Floor 

Minkels prolongeerde haar ti-
tel en won eenvoudig de Dames 
Enkel in 2 sets van Maud Rijkers. 
Maud Rijkers op haar beurt won 
de Meisjes Enkel t/m 16 in 2 sets 
van Britt van Orsouw. De Heren 
Enkel werd wederom een prooi 
voor Evert Pluk. Hij heeft zich naar 
verhouding nog het meest moe-
ten inspannen, maar een driesetter 
was Koen van Kessel niet gegund. 
Zonder enig mededogen serveerde 
Evert de wedstrijd op ‘love’ uit bij 
een stand van 5-4 in het tweede 
bedrijf. Upcoming-man Floris Jan-
sen stond zijn opponent Tom v/d 
Oever slechts 1 game toe in de 
Jongens Enkel t/m 16. Kortom, ko-
mend jaar moet de rest van goede 
huizen komen om de huidige club-
kampioenen te bedwingen. Het ni-
veau is gezet, dus een mooie klus 
voor Jeroen Michels (onze nieuwe 
selectietrainer bij TV de Kienehoef) 
om de rest van de selectie even-
goed te laten spelen! 

De HerenDubbel is zondag voor 
het vierde jaar op een rij gewon-
nen door het koppel Alex Quinten 
en Koen van Kessel. Het koppel 
had tegen Jorrit Nederveen en Nul-
leke Pluk slechts 2 sets nodig. De 
Mix Dubbel werd evenals het jaar 
ervoor gewonnen door Evert Pluk 
en Puck Vlaskamp. Ondanks Puck’s 
blessure wisten Koen van Kessel en 
Kimberley Blommestein geen set te 
bemachtigen. De DamesDubbel is 
een prooi geworden voor de Dani-
que van Ballekom en Floor Minkels. 
Het koppel won in 3 sets van Len-
neke van Kessel en Kimberley Blom-
mestein.

Alle overige uitslagen en foto’s 
geschoten tijdend de clubtitel zijn 
terug te vinden op 
www.tvdekienehoef.nl.

Scouting Rooi: de Scouts.
Het nieuwe scou-
tingseizoen is en-
kele weken gele-
den weer van start 
gegaan en het 
belooft nu al een 

mooi seizoen te worden! Scouting 
Rooi kent verschillende speltak-
ken die allen hun eigen thema en 
activiteiten hebben. De komende 
weken stelt Scouting Rooi haar 
speltakken op deze plaats voor. 
De Bevers en Welpen hebben zich 
inmiddels voorgesteld, deze week 
is het de beurt aan de Scouts.

Scouts zijn jongens en meiden van 
11 tot en met 15 jaar. De Scouts 
komen elke zaterdagmiddag van 
13.30 uur tot 15.30 uur samen op 
de blokhut aan het Achterpad. Het 
thema ‘Ontdekkingsreis’ staat cen-
traal bij deze speltak. De echte Scou-
tingtechnieken worden bij de Scouts 
geleerd en toegepast. Een katapult 
of toren maken van hout en touw, 
een vuurtje maken van zelf gesprok-
keld, gehakt en gezaagd hout en 

daarop koken, vlotvaren met een 
zelf gebouwd vlot of een tocht lo-
pen die met verschillende route-
technieken aangegeven staat met 
een rugzak vol bagage zijn enkele 
typische Scoutsacitiviteiten.
Natuurlijk gaan ook de Scouts elk 
jaar op zomerkamp, vaak in het 
buitenland. Zo zijn de Scouts af-
gelopen zomer acht dagen naar 
Duitsland geweest! Kampen in 
het verleden hebben in het teken 
gestaan van Romeinen, Maffia, 
Western en Hollywood. Vraag je 
aan een willekeurige Scouts wat hij 
of zij het allerleukste vindt van de 
Scouts, dan zal het zomerkamp het 
vaakst genoemd worden!
Wil jij graag eens komen kijken bij 
de Scouts? 
Ga dan naar www.scoutinrooi.nl 
voor meer informatie! 
Scouting Rooi is tevens dringend 
op zoek naar nieuwe leiding voor 
verschillende speltakken. Ben je 
minstens 16 jaar en zou je graag 
leiding worden? Kijk ook dan op 
onze website!

tennis

De Rooise Ruiters en Ponyruiters
De eerste selectiewedstrijd dressuur 
voor de ponyruiters werd afgelo-
pen weekend gehouden in Manege 
de Pijnhorst. De organisatie was in 
handen van de Rooise Ruiters en 
Ponyruiters. In de klasse AB-B was 
er een 3e plaats voor Joris Bekkers 
en Sneeuwwitje. Romy Bertelink en 
Wendy behaalden een 2e plaats in 

de klasse A-L1. In de klasse DE-B was 
er een 1e plaats voor Jessie Bertelink 
en Bochelli en ook 1e werden Hilde 
vd Oever en Rana. Myrthe Evers en 
Wire’s Indigo behaalden in deze klas-
se een 2e en een 4e plaats en voor 
Femke Hulleman en Taske was er een 
3e plaats. In de klasse C-B werden 
Suus van Dijk en Champ 2e.

paardensport

Jan Roelofs negende tijdens Race 
of Champions
Tijdens de seizoensafsluiter heeft 
Dutch Supersport coureur Jan 
Roelofs, na een 12e trainingspo-
sitie, tijdens een strakke wedstrijd 
de 9e plaats weten te behalen. 
 
Na het trouwfeest van zijn broer op 
vrijdag, begon Jan zaterdagochtend 
vermoeid aan de eerste kwalificatie-
training. Na een viertal ronden was 
de scherpte weg. Uiteindelijk behaal-
de Jan een twintigste positie. De tijd 
tussen de eerste en tweede kwalifi-
catie gebruikte hij om de te kort ge-
komen nachtrust in te halen, en zo 
weer scherp aan de tweede training 
te beginnen.
Na een aantal ronden op een ge-
bruikte band, kwam Jan halverwege 
de training binnen voor vers rubber. 
Door de supersnelle bandenwissel 
van monteur Theo, kon hij direct de 
baan weer op. Hij zette  aan voor 
een aantal snelle ronden en kwam 
uit op een mooie 12e startpositie.
 De zondag stond in het teken van 
de laatste Dutch Supersport wed-
strijd van het jaar, maar ook de 
laatste wedstrijd voor Jan’s actieve 
racecarrière. Na de afscheidstaart, 
was het tijd om voor de laatste maal 
zijn kunstje te laten zien. De start 
viel een beetje tegen. Steigerend 
kwam Jan van zijn plek. Na een paar 
moeizame ronden, kwam Jan in zijn 
ritme en ging het gevecht aan in een 
groep van vijf man. Elke ronde werd 
er van positie gewisseld. Een genot 
voor het oog. Gestaag reed Jan naar 
voren. Jan kon één coureur nog pas-

seren, maar voor verdere positie-
verbeteringen duurde de wedstrijd 
helaas net te kort. Jan finishte zijn 
laatste wedstrijd op een mooie 9e 
plaats. Bij terugkomst in het parc 
ferme, had het gehele team mooie 
T-shirts aan met de tekst: Jantje be-
dankt voor alle mooie racejaren! 
Jan na de wedstrijd: “Het was een 
mooie afsluiter van mijn actieve 
racecarrière! Ik wil graag iedereen 
van het team, en alle sponsoren 
bedanken die mij de afgelopen ja-
ren hebben gesteund. Zonder jul-
lie had ik deze sport nooit kunnen 
beoefenen! Mijn grootste dank 
gaat uit naar chef monteur & broer 
Theo, die al die jaren zowel op als 
naast het circuit, telkens de motor 
weer in topvorm aan de start heeft 
weten te brengen. Theo bedankt! 

motorsport

Pupil van de wed-
strijd V.V. Nijnsel: 
Thijs Smits   

Ik ben Thijs Smits en ik ben 8 jaar 
oud. Ik zit op de Sint Antonius van 
Padua school in Nijnsel in groep 
5. Mijn hobby`s zijn vissen, maïs 
kneuzen, motor rijden, boeren en 
voetballen. Later wil ik graag loon-
werker worden. Ik voetbal nu ong. 
2 a 3 jaar bij Nijnsel en zit nu in de 
F1. Ik probeer als spits veel doel-
punten te maken want ik wil met 
mijn team kampioen worden. Mijn 
grote voorbeeld bij VV Nijnsel is 
Rob Uitenhoven en mijn favoriete 
voetbalclub is PSV. 

Rooi sportief
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D’n toel zorgt voor een verrassing
Afgelopen week zijn er vier van de 
vijf geplande wedstrijden doorge-
gaan. Toel 1 ging na Berghem om 
daar tegen de Bergplaets te spelen
Toel 2 vertrok na Handel om te-
gen de linde te spelen. Van Ouds 
1 speelde tegen piek 3 uit Box-
meer in het gezelligste cafe aan 
het kerkpleintje. Kofferen Reed na 
Berghem om daar tegen Merx 3 te 
spelen. Van Ouds 2 zou tegen Piek 
2 gaan spelen in Boxmeer maar 
deze werd op het laatste moment 
afgezegd. Nu ging van Ouds rich-
ting Schijndel om daar tegen keep 
Faith te spelen.
 
Van Ouds 2 
 Dit team kreeg op het laatste mo-
ment een afzegging. Mark de re-
giocoordinator wist dat keep faith 
ook een afmelding had en dat er 
een druk schema is dit seizoen, 
daarom werd de wedstrijd Keep 
faith van Ouds 2 na voren gescho-
ven. Jorrit, Jeroen, Ronnie en Rene  
stapte dus met vol goede moed de 
Kafmolen binnen. Dit bleek ook 
niet overdreven ze wonnen de 
zwaar beladen wedstrijd uit einde-
lijk met 12 tegen 9.
 
Kofferen 1
Kofferen had wat buikpijn van vo-
rige week Want ook deze week 
moesten ze tegen de merx spelen 
vorige week verloren ze kansloos 
van Merx 2. Deze week stond 
Merx 3 op het programma Het 
is dan wel een ander team maar 
toch speelde de uitslag van vorige 
week een klein rolletje. Het koffe-
ren moest dit statisties ruim kun-
nen winnen. Ze wonnen hem wel 
maar het had wel wat meer mogen 
zijn zoals de spelers zelf zeiden na 
afloop. De uitslag was  15 tegen 8.
 
De Toel 2 
De toel had deze week ook een 
zeer zware tegenstander De Lin-
de uit Handel. In dit team staat 
de meervoudig wereldkampioene 

Jeannine Warmerdam. De Toel 
verloor dan ook deze wedstrijd 
met 21 tegen 0. De spelers van 
de Toel waren wel zeer te spreken 
over de sportiviteit van de spelers 
van de Linde. Alles werd netjes 
uitgelegd. Dat is wel kenmerkend 
voor deze competitie dat de teams 
elkaar zoveel mogelijk helpen.
 
Van Ouds 1
Mark Patrick Michael en Arno kre-
gen de vier dames op bezoek. Echter 
hadden de dames vandaag een heer 
mee genomen. De eerste drie pijlen 
die Mark gooide kwamen meteen in 
de bull terecht. Dit had hij al drie sei-
zoenen lang niet gedaan (drie pijlen 
achter elkaar in de bull) Dit beloofde 
dus nog wat. Ook Arno stond weer 
als van ouds te gooien. Alleen Mi-
chael en Patrick bleven wat achter 
op dit hoge nivo. Van Ouds won 
uiteindelijk met 16 tegen 5.
 
De Toel 1
Het eerste team uit Olland reed na 
Berghem om daar tegen de Berg-
plaets te spelen.. Het team dat net 
bekomen was van Olland kermis 
zorgde voor de grootste verras-
sing van de  week. Het team be-
gon matig en kwam met vier te-
gen nul achter. Maar de jongens 
raapte net op tij alle moed bijeen 
en kwam tot een zeer verrassende 
uitslag van 12 tegen 9 winst. Het 
team uit Berghem dat afgelopen 
zomer nog tweede werd in de zo-
mer competitie wist ook niet wat 
hun gebeurde.
 
Programma donderdag a.s.
Kofferen 1 speelt donderdag tegen 
de Kafmolen in De kafmolen te 
Schijndel. Toel 1 speelt donderdag 
tegen Keep Faith uit Schijndel in 
D'n Toel. Toel 2 speelt donderdag 
niet Van Ouds 1 speelt donderdag 
tegen de Bergplaets in Cafe van 
Ouds Van Ouds 2 speelt donder-
dag tegen de Linde in Handel.

dartenPuntenverlies Boskant/Concordia 1

Na 1 minuut spelen keek Boskant/
Concordia al tegen een 0-1 achter-
stand aan. ZIGO verdedigde sterk 
en Boskant/Concordia had erg 
veel moeite om kansen te creëren. 
De eigen verdediging stond ook 
niet slecht maar ZIGO wist toch uit 
te lopen naar een 0-3 stand. Door 
het benutten van een strafworp en 
het maken van een afstandschot 
leek Boskant/Concordia weer wat 
aansluiting te vinden 2-3. Vervol-
gens bleef de aanval zoeken naar 

kansen maar wist niet tot scoren 
te komen. ZIGO zorgde nog voor 
de rust voor een 2-5 stand. Na 
rust werd hier ook nog 2-6 van 
gemaakt. Hierna begonnen de da-
mes van Boskant/Concordia beter 
te spelen en de verdediging stond 
goed. Door een aantal goede af-
standschoten en het blijven zoe-
ken naar kansen wist Boskant/
Concordia terug te komen in de 
wedstrijd en trok de stand weer 
gelijk 6-6. Zo kwam er toch nog 

een spannende slotfase. ZIGO was 
niet zomaar van plan om zonder 
punten naar huis te gaan en kwam 
weer twee maal tot scoren, 6-8. 
Boskant/Concordia antwoorden 
hier weer met een mooi afstand-
schot op. Met nog  vijf minuten 
op de klok stond het 7-8 en kon 
de wedstrijd nog alle kanten op. 
ZIGO wist uiteindelijk aan het 
langste eind te trekken door een 
doorloopbal te benutten en zorgde 
zo voor een 7-9 eindstand. 

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Odisco 1 overtuigd 2e helft
Zondag moest Odisco 1 thuis 
aantreden tegen De Eendracht 1 
uit Liessel. Het was de koploper 
tegen de hekkensluiter.

Odisco 1 begon gespannen aan de 
wedstrijd en was slordig in de be-
ginfase. De Eendracht speelde vrij 
en zonder druk en kon zo op 0-1 
komen. Na 4 minuten wist Marlon 
van Heeswijk de 1-1 te maken. 1 
minuut daarna konden de bezoe-
kers weer op 1-2 komen. Hierna 

was het genoeg voor Odisco en 
gooide de spanning van zich af 
en konden Myrthe van Heereveld, 
Meike Leenderts en Marlon van 
Heeswijk achtereen volgens sco-
ren. En zo de benauwde 4-3 rust-
stand op het scorebord zetten.

Na rust liet Odisco zien wat het kan 
en het regende weer kansen. Uit heel 
goed uitgespeelde aanvallen kon 
Odisco snel via Marieke van Hees-
wijk, Marlon van Heeswijk en Meike 

Leenderts uitlopen naar 7-3. Pas in 
de 23e minuut wist de uitploeg weer 
een doelpunt te maken 7-4. Hierna 
maakte Dena Essens meteen de 8-4. 
In de laatste minuten kon Lisa Wou-
ters ook nog haar doelpuntje mee-
pikken 9-4. In de laatste seconde wist 
de uitploeg nog te scoren. Hierdoor 
bleef de eindstand steken op 9-5. Al 
met al een zeer tevreden coach over 
een ploeg die de 2e helft liet zien wat 
ze kunnen en waard zijn.

CATERING ?
WWW.PANENCOOK.NL

Rooise Golfkampioenschappen

Met een heerlijk zonnetje aan een 
strakblauwe hemel betraden za-
terdag 1 oktober 53 Rooise gol-
fers de groene fairways en greens 
van Golfbaan de Schoot. Inzet: de 
titel Rooise Golfkampioen van het 
jaar. De sfeer onder de deelne-
mers was goed, hier en daar was 
een gezonde wedstrijdspanning 
voelbaar. Het organisatiecomité 
bestond dit jaar uit Leny Kremers 
en Kobbe Vink. 

Zij waren als winnaars van de vori-
ge editie verantwoordelijk voor de 
wedstrijdplanning. Leny Kremers: 
“We hebben straks verschillende 
prijzen uit te reiken: een winnaar 
op basis van de stablefordtelling, 
een winnaar op basis van netto 
strokeplay. De Rooise kampioenen 
worden degenen die over de to-

tale achttien holes het minste aan-
tal slagen (bruto strokeplay) nodig 
hebben.”
Kobbe Vink is bij de mannen de 
huizenhoge favoriet. “Als Kobbe 
meedoet, hebben wij geen schijn 
van kans”, vertelt een van de 
deelnemers. Bij de eerste hole ver-
zamelen zich stuk voor stuk de zo-
genaamde flights. Dit zijn groepjes 
van drie deelnemers die samen de 
achttien holes gaan lopen. Rond 
de klok van half elf sloeg het eer-
ste drietal af. Rond de klok van vijf 
uur kwam de laatste flight binnen. 
Bij de dames ging de overwinning 
bruto strokeplay naar José van 
Genugten. Bij heren ging de titel 
naar…ja u raadt het al…Kobbe 
Vink. Andere winnaars: Liesbeth 
van de Akker (stablefordtelling) en 
Ron Gräper (netto strokeplay). 

golf

Rooi sportief
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30 Jaar Badminton in sportzaal 
de Kienehoef

Meer dan 33 jaar geleden adverteer-
de Jan Jonathans met diverse ad-
vertenties wie er interesse hadden 
in het oprichten van een badmin-
tonclub. Met behoorlijk wat door-
zettingsvermogen lukte het hem na 
een half jaar om 110 mensen bij el-
kaar te vinden die interesse hadden. 
Op 21 september 1978 werd in “de 
Beurs” door 74 mensen de “Rooise 
Badminton Club”opgericht. Op 
4 november 1978 werd de eerste 
speelavond gehouden waarna de 
club in 1981 van “de Strepen” ver-
huisde naar “de Kienehoef”. Hier 
speelt jong en oud inmiddels 30 
jaar badminton, een moment om 

even bij stil te staan! 

Voor diegenen die willen kennis-
maken met badminton bij RBC 
(ook ’s avonds en de jeugd), wordt 
de mogelijkheid geboden om 4 
weken gratis te komen spelen. 
"Gedrevenheid, enthousiasme en 
gezelligheid smelten hier samen 
tot een fijne clubsfeer". Het spe-
len gaat bij de senioren middels 
een afhangsysteem. Hierdoor kan 
iedereen met iedereen badmin-
tonnen en worden nieuwe leden 
makkelijk in de club opgenomen, 
je hoeft dus niet met zijn tweeën 

te zijn om je aan te melden! Er be-
staat voor alle leden de mogelijk-
heid om training te volgen.
De jeugd is een belangrijk onder-
deel van de club. De trainster werkt 
samen met begeleiders vanuit de 
club waardoor voldoende aan-
dacht aan de kinderen kan worden 
besteed. Het enthousiasme moet 
U komen zien. 

Hebt u interesse, neem dan con-
tact op met RBC via 
www.rooisebadmintonclub.nl of 
kom eens vrijblijvend langs in de 
sportzaal de Kienehoef 
(speeltijden staan op de site). 

badminton

Biljarten
in de 1e divisie nam team Partico-
lare het op tegen W. vd. Sanden en 
er werd met 6-2 verloren.  Team 
Corfu/manopmaat speelde tegen 
Jumbo Warmond en zij wonnen 
met 5-3. In de 2e divisie wist team 
aMate Communications met 6-2 
te winnen van de Vrachtkar, en 
team Zwiers Grootkeukenservice 
verloor met 6-2  van Hultermans 
Installatie Techniek. In de 3e di-
visie speelde team Didden Distri-
butie tegen Thekes Herpen en hier 
werd het 6-2 in het voordeel van 
de thuisclub. Jan Staff wist zijn 35 
caramboles in 34 beurten te ma-
ken. Moy. 1,029. In de 4e divisie 
speelde van Berk Assurantiën re-
mise tegen La Plaza.

In de districtcompetitie driebanden 
groot speelde team 1 tegen Haze-

laar 3 en zij verloren met 20-30. 
Team 2 nam het op tegen Haze-
laar 6 en zij verloren met 18-30. In 
de B1 klasse speelde team 1 tegen 
Frappant en zij wonnen met 29-
24. Goede partij was er voor Henk 
v. Sleeuwen die zijn 29 caramboles 
in 35 beurten maakte. Moy. 0.828. 
in de C2 klasse libre werd tegen 
het team van ’t Zonneke met 28-
19 gewonnen. In de C3 klasse wist 
het team de volle buit te behalen 
tegen Rio Bar hier werd het 40-31. 

Tijdens de Nationale voorwedstrij-
den libre extra klasse heeft Harm 
v.d. Laar zich ook dit jaar weten 
te plaatsen voor het Nederlands 
Kampioenschap met een moyenne 
van 18,47 . Het kampioenschap zal 
op 28-29 en 30 oktober gespeeld 
gaan worden in Hoogeveen.

Rooise Biljartcompetitie

In de 3e ronde behaalde Dorps-
herberg een uitstekende score van 
91 punten .Ook de Beurs en Gin 
Keus deden het goed met 85 resp. 
82 punten. 

Korte partijen: Ruud van Driel (Gin 
Keus) 22 car. in 7 beurten (moy. 
3,14), Toon van Uden (Beurs) 28 
car. in 9 beurten (moy. 3,11), Den-
nis van Beers (Gouden Leeuw) 24 
car. in 11 beurten (moy. 2,18), 
Johnny Bax (Beurs) 22 car. in 11 
beurten (moy. 2), Leo van Breu-
gel (Boskant) 26 car. in 12 beur-
ten (moy. 2,16), Toon Lathou-
wers (Gouden Leeuw) 20 car. in 

12 beurten (moy. 1,66), Lia van 
de Ven (Dorpsherberg) 22 car. in 
13 beurten (moy. 1,69), Paul Ver-
meltfoort (’t Pumpke) 20 car. in 
13 beurten (moy. 1,53), Ben van 
Genugten (Jachtrust) 32 car. in 14 
beurten (moy. 2,28) en Wim van 
de Boogaard (Jachtrust) 30 car. in 
14 beurten (moy. 2,14). Rien van 
der Spank van D’n Toel maakte 
een serie van 25 caramboles.
Uitslagen: Boskant – Gin Keus 
58-82, Kofferen – Gouden Leeuw 
70-70, ’t Straotje – St.Joris 80-60, 
Jachtrust – ’t Pumpke 79-61, Wa-
pen van Eerschot – Wellie Winne 
Welles 65-75, Beurs – Oud Rooi 

85-55, D’n Toel – Dorpsherberg 
49-91.
Stand: 1 Beurs 245, 2 ’t Straotje 
230, 3 Gin Keus 228, 4 Jachtrust 
217, 5 Kofferen 213, 6 Dorpsher-
berg en St.Joris 212, 8 Boskant 208, 
9 D’n Toel 207, 10 Gouden Leeuw 
en Wellie Winne Welles 199, 12 
Oud Rooi 193, 13 ’t Pumpke 191, 
14 Wapen van Eerschot 186.    

biljarten

Ejos 45 jaar

Wandelvereniging EJOS (Eer-
schotse Jeugd Op Stap) uit Sint 
Oedenrode bestaat 45 jaar en om 
die reden hebben enkele oud le-
den van het eerste uur in samen-
werking met het huidige bestuur, 
het plan opgevat om een reünie/
doeavond te organiseren en wel 

op Zaterdag 28 Januari 2012.

Bent U lid of oud-lid dan willen 
wij U graag verwelkomen op deze 
avond, natuurlijk zijn jullie part-
ners ook welkom. Voor opgaves of 
meer info zie onze tijdelijke web-
site www.ejos.nl 

wandelen

Herfstrit M.C. 
D’n Dommel

Zondag 9 oktober 2011 organiseert M.C. D’n Dommel weer haar jaar-
lijkse Herfstrit. De  lengte van de rit is ongeveer 200 km. De rit is beschik-
baar op papier en GPS.
Denk aan uw paspoort ! Kosten per rit  € 5,- . Inschrijven is mogelijk van 
09.00 tot 12.00 uur in D’n Dommel, Markt 15 in Sint-Oedenrode. 
Zie ook onze website www.mcdndommel.nl 

motorsport

Nijnselse ruiters & ponyruiters

Judith en Cascin in topvorm

paardensport

Afgelopen weekend is er weer 
flink gestreden om de prijzen. 
Waar een weekendje zee al niet 
goed voor is. De paarden lopen 
weer allemaal in het gareel gezien 
de vele prijzen.Van de (spring)
ponyruiters was Veerle van de 
Pasch afgereisd naar Boxtel. Op 
zaterdag wist zij in de klasse DB 
met haar pony Gandalf beslag te 
leggen op de 2e plaats.

Op zondag was in Boxtel de beurt 
aan de springpaarden. Judith van 
den Nieuwenhuijzen eiste de over-

winning op met Cascin in de klasse 
B. In Geldrop was het Linda van 
Gastel die met Vanitha Z aan de 
start verscheen in de klasse B en de 
5e plaats pakte. Eline Peters startte 
met Balinda in de klasse L. Deze 
combinatie was goed voor een 5e 
plaats. Suzan van Gastel was af-
gereisd naar Alverna. Zij wist in de 
klasse L beslag te leggen op de 1e 
plaats met Apple en de 2e plaats 
met Vanitha Z. In de klasse M was 
het de beurt aan Zuberlina: een 8e 
plaats was het mooie resultaat.

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

Vrijwilligers die 
het werk van de 

Wereldwinkel 
willen onder-
steunen zijn 

van harte welkom
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De beste adviezen vindt u

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

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

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

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Sandy de Brouwer 
Zuid-Nederlands kampioen
Na heel wat blessureleed, was 
Sandy de Brouwer (vd Pol) zater-
dag tijdens het Zuid-Nederlands 
kampioenschap weer terug. Dat ze 
terug was liet ze meteen merken, 
door de Zuid-Nederlandse titel 
mee naar St.Oedenrode te nemen. 

Sandy de Brouwer die evenals haar 
zusje Lenny bij sportschool van 
de Pol in Helmond traint, kampte 
lange tijd met een schouderbles-
sure die haar van de tatami hield. 
Afgelopen zaterdag liet zij zien, 
dat er met haar weer rekening ge-
houden moet worden. Ze versloeg 

al haar tegenstandsters, en ging 
voor de volle winst. Ook zus Lenny 
moest eraan geloven. Die moest 
in een spannende partij judo haar 
meerdere erkennen in Sandy, maar 
haalde daarmee wel de 2e plaats 
en eveneens kwalificatie voor deel-
name aan het NKT ( Nederlands 
kwalificatie toernooi) waar wordt 
uitgemaakt welke judoka's door-
gaan naar het NK dames en heren. 

Het NKT wordt op 22 oktober a.s. 
gejudood in het indoor sportcen-
trum van de Genneper parken in 
Eindhoven.  

budo

Dai Ippo opent seizoen in Schijndel
Met 13 judoka’s reisden we af 
naar Schijndel. De hal in Schijn-
del, over een paar weken weer 
bezet met judo omdat in Rooi de 
sporthal afgebroken is en we pas 
volgend jaar weer op die plek te-
recht kunnen. Martijn van Aarle, 
Job van den Brand, Melle Rovers, 
Jim van de Ven en Bart Packbiers 
waren nog zoekende naar hun 
wedstrijdvorm en moesten van-
daag zonder eremetaal, maar wel 
een ervaring rijker terug naar huis.

Anders was het voor Dewy Lo-A-
Njoe. Zij ging verder waar zij voor 
de vakantie was gestopt: de eerste 
plaats. In de finale treft zij een te-
genstander waarvan ze in de poule 
verloren had. Een gouden tip van 
de trainer geeft haar de kans om 
greep te krijgen op haar tegenstan-
der en ze laat deze pas weer los als 
de scheidsrechter voor haar ippon 
sore-made roept. Fleur Bongers 
heeft afgelopen jaar veel bijgeleerd 
en dat liet ze ook zien. Ging haar 
2e partij nog verloren er waren ook 
drie winst partijen met ippon. Een 
goede voorbereiding voor de Zuid 
Nederlandse kampioenschappen 
die over twee weken alweer op het 
programma staan. Een mooie 3e 
plaats was haar deel. Reno van der 
Schoot wist ook een 3e plaats te be-
halen maar Reno kan nog wel wat 
winst behalen. Ook Koen van Ier-
sel liet er geen gras over groeien en 
draaide een prachtig toernooi. Koen 
wist verschillende partijen binnen 

tien seconden winnend af te sluiten. 
Helaas verloor Koen ook een partij. 
Hij werd derde. Gijs Packbiers heeft 
zijn draai op de trainingen nog niet 
gevonden. Gelukkig was daar van-
daag niets van te merken. Hij ver-
loor een partij, maar ook hij nam 
een mooie 3e  prijs mee naar Rooi.

We hebben nog drie judoka’s die, 
heel vervelend voor hen, hun finale 
verloren. Een finale verliezen wilde in 
deze gevallen niet zeggen dat ze het 
slecht deden. Vaak is het zo dat je 
dit verlies pas later accepteert als een 
zeer leerzaam moment. Jasper van 
den Oetelaar, Martijn van Dalen en 
Ryan Lo-A-Njoe stonden met zeer 
aantrekkelijk judo ook hun finale te 
draaien. Alle drie moesten ze de eer 
aan hun tegenstander laten door 
een kleine onoplettendheid die dan 
ook meteen werd afgestraft.

Vorige week waren Martijn van Dalen 
en Tom Meulensteen nog in Bremen 
( D ) voor een groot internationaal 
toernooi. Tom wist daar een zeer goed 
resultaat te behalen. Hij drong door 
tot de finale waarin hij zijn meerdere 
moest erkennen. Maar een 2e plaats 
is een geweldig resultaat.

Leroy Venrooy ging dit weekeinde 
naar een internationaal Jiu-jitsu 
toernooi in Duitsland. Hij wist hier 
een zeer verdienstelijke 3e plaats te 
behalen. We hopen dat hij de naam 
van Dai Ippo ook met deze sport op 
de kaart gaat zetten.        

jeu de boules Têtê a têtê kampioenschap JBC 
Boskants Boeleke

De afgelopen weken is er fel ge-
streden door enkele leden van JBC 
Boskants Boeleke om boven aan de 
ladderlijst van het têtê a têtê spe-
len te komen. Op di.27 september 
is de beker door Jo Bekkers over-

handigt aan Joan v. Hastenberg, 
Joan mag zich nu winnaar van 
2011 noemen (ook winnaar 2009). 
Op deze avond hebben veel leden 
met een hapje en een drankje de 
afsluiting van het buitenseizoen 

gevierd. Verschillende leden van 
JBC Boskants Boeleke gaan, in de 
winter, samen met De Klutsers spe-
len op de binnenbanen van Cloeck 
en Moedigh. Zolang het weer het 
toelaat kan er ook buiten gespeeld 
worden bij kantine de Esdoorn.

Nadat de eerste 6 speler van de 
lijst op do. 22 september 5 wed-
strijden hebben gespeeld is  de uit-
slag als volgt:
1. Joan v. Hastenberg  
 4 gewonnen partijen + 22 
2. Jo Bekkers    
 4 gewonnen partijen + 16 
3. Toon v. Zutphen   
 3 gewonnen partijen + 16
4. Huub v.d. Wetering  
 2 gewonnen partijen  -  4
5. Jan v.d. Elzen   
 2 gewonnen partijen  - 16
6. Mia v.d. Berk   
 5 verloren partijen – 34

links Jo Bekkers clubkampioen 2011, rechts 
Joan v. Hastenberg winnaar têtê a têtê 2011

Rotax Racing Days

Mats pakt kampioenschap 

Afgelopen weekend werd op cir-
cuit "De Landsard" in Eindhoven 
de laatste race verreden voor het 
"Rotax Racing Days" kampioen-
schap. Helaas voor de organisatie 
en de deelnemers was de opkomst 
minimaal. Ook Mats vond dit jam-
mer, maar hij was gekomen om te 
winnen en ging vol voor de titel 
en het te verdienen WK-ticket.

Mats was samen met zijn vaste 
monteur Will vrijdag al aan het tes-
ten. Hij was de snelste. De wedstrijd 
was verdeeld over twee dagen. Za-
terdag noteerde Mats de 2e tijd in 
de kwalificatie. De start in de eerste 
race was slecht, Mats werd in de 
eerste bocht van de baan gedrukt 
en kwam als 8e door. Tot overmaat 
van ramp bleek de power-valve van 
de motor niet te werken. Uiteinde-
lijk werd Mats toch nog 3e. Mats 
was gebrand om de finale op zijn 
naam te zetten en pakte meteen de 
leiding. Hij bouwde zijn voorsprong 

op concurrent Curfs uit tot 2,5 sec. 
Op zondag werd er  weer een vol-
ledig wedstrijd programma afge-
werkt. Weer kwalificeerde Mats 
zich als 2e. De eerste race was een 
mooie race met Curfs en Eerden. 
Beiden maakten nog aanspraak op 
de titel, Mats vocht voor wat hij 
waard was, maar kwam net een 
rondje te kort voor de overwinning 
en werd 2e.
De finale moest de beslissing bren-
gen. Mats had een super start, 
nam meteen afstand van de con-
currentie en won overtuigend. 
Eerden werd 3e en Curfs 4e, waar-
door Mats de dagoverwinning 
behaalde, het kampioenschap en 
het WK-ticket. Ook kreeg Mats 
nog een test aangeboden in een 
Formule Renault uit handen van 
Van Amersfoort Racing. Zo gaat 
Mats in november toch nog naar 
de World Finals in DUBAI. De test 
met de Formule Renault zal ook 
nog dit jaar plaats vinden.
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Handboogvereniging Ontspanning

Op woensdagavond heeft de jeugd 
hun trainingsavond. Deze week 
zijn de oorkondes en plaquettes 
uitgereikt van de nieuw geschoten 
PR’s en gemiddelden van het voor-
bije indoor en 25m1pijl seizoen 
2010-2011. De veteranen afdeling 
“De Roselaer” heeft afgelopen 
dinsdag de 15e competitie wed-
strijd geschoten. Dagwinnaar was 
Jan van Bergen met een score van 
235. Verdere uitslag:   Jan van Erp 
218, Antoon Vervoort 217, Leo van 
Breugel 205, Jan Gordijn 204, Al-
bert Ofwegen 200, Piet van Keme-
nade 193, Ron Spijker 182, Jan Ha-
braken 154, Ad Hastenberg 152 en 
Paul Reichert 145. Dinsdagavond 
heeft het team van Ontspanning 
de 2e wedstrijd uit de indoorcom-
petitie NHB 2011 geschoten bij 
Amicitia en eindigde wederom op 
de 2e plaats.

Op vrijdagavond hebben de senio-
ren een onderlinge 25 meter 1 pijl 
wedstrijd geschoten. De dagwin-

naar was William Huyberts met 224 
punten. Andere uitslagen: Annette 
Boonstoppel 210, Antoon Vervoort 
209, Jan van Bergen 204, Wil Kivits 
203, Beppie van Bergen 202, Jan 
van Erp 198, Jos van der Veer 193, 
John van Mulukom 186, Rene van 
de Heijden 183, Albert Ofwegen 
170, Ron Spijker 161, Agnes Vissers 
150 en Wim Boonstoppel met zijn 
nieuwe rechtshandige boog 105. 
De jeugd heeft op vrijdagavond 
ook de tweede wedstrijd van de 
indoorcompetitie geschoten. De 
scores waren: Piet van den Berg 
139 (PR), Koen Harperink 233, 
Luke Klootwijk 218, Martijn de 
Kok 141, Teun Martens 173 (PR), 
Ray Matuszewski 57, Dione Mesu 
230 (PR) en Floris Mesu 225.
Zondagmorgen heeft Ontspanning 
de eerste ronde voor de NHB-be-
ker 25m1pijl geschoten bij LMU in 
Schijndel. Tijdens deze ronde kun-
nen 4 teams zich plaatsen uit onze 
regio 111. Ontspanning eindigde 
met 1299 punten op de 3e plaats. 

handboogschieten

Natuur, sport en gezelligheid 

Golf & Country Course Sint-Oedenrode

Golf heeft de afgelopen 20 jaar 
een enorme vlucht genomen. 
Steeds meer mensen ontdekken 
dat golf een leuk spel is. De tijd 
dat alleen ouderen en rijken deze 
sport spelen is definitief voorbij, 
ook in Sint-Oedenrode. Onder de 
bezielende leiding van Marita en 
Wilbert van Erp is Golf & Coun-
try Course Sint-Oedenrode, in de 
volksmond De Schoot, de afge-
lopen 23 jaar uitgegroeid tot een 
volwaardige golfbaan waar jong 
en oud een balletje kunnen slaan.

In 1989 werden Wilbert en Marita 
eigenaar van de golfbaan. Beiden 
hadden totaal geen ervaring in 
de horeca. En beiden hadden nog 
nooit een golfclub in hun handen 
gehad. Marita: “We zijn echt door 
schade en schande wijs geworden 
en enorm trots op het bedrijf zo-
als het nu is. Het golfterrein is 25 
hectare groot. Op de 9 holes wed-
strijdbaan wordt dagelijks door 
vele enthousiaste golfers een bal-
letje geslagen.” Wilbert vult aan: 
“Onze golfbaan heeft  een echte 
regiofunctie. We trekken golfers uit 
Uden, Veghel, Schijndel en Vught. 
Dit zijn gevorderde golfers maar 
ook mensen die hun golfvaardig-
heidsbewijs (GVB) willen halen. 
We hebben volop faciliteiten voor 
iedere golfer: op de driving range 
kan gewerkt worden aan de slag-

techniek. Op de zes holes pitch- en 
puttcourse kan men het korte spel 
verbeteren en op de speciale put-
ting green kan het zogenaamde 
putten geoefend worden.” Voor 
de leken onder ons: putten is de 
bal in de hole spelen. Om gebruik 
te maken van de wedstrijdbaan 
moeten golfers in het bezit zijn van 
een GVB. Dit is een bewijs dat je de 
belangrijkste regels van het golfspel 
beheerst en je een basistechniek 
hebt. Om je GVB te halen is het 
noodzakelijk dat je golfles volgt. Dit 
is ook mogelijk bij Golf & Country 
Course Sint-Oedenrode. Als je in 
het bezit bent van je GVB kun je 
een greenfee (toegangskaartje) ko-
pen en op de wedstrijdbaan spelen. 
Wilbert: “Het is ook mogelijk om 
lid te worden van De Schoot. Dan 
betaal je jaarlijks contributie en kun 
je onbeperkt golfen. Vroeger had-

den we een wachtlijst, maar die is 
er niet meer. Dus als mensen nu lid 
willen worden is dat mogelijk. Meer 
informatie over het lidmaatschap 
is te vinden op www.golfbaande-
schoot.nl.“
Het is niet alleen golf wat de klok 
staat op De Schoot. In het clubhuis 
of op het terras, de zogenaamde 
19e hole, is er volop gelegenheid 
om voor en na het spelen nog 
even bij te praten.”Er heerst een 
gemoedelijke sfeer: echte Brabant-
se gezelligheid. Daar staan we ook 
om bekend. Tijdens competitie-
dagen komen hier teams uit heel 
Nederland. We krijgen altijd te ho-
ren dat we zeer gastvrij zijn. Dat is 
ook echt ons visitekaartje. Golf is 
een hele sociale sport. Tijdens het 
lopen van de baan is er volop ge-
legenheid om een praatje met el-
kaar te maken. Dat is ook de reden 
dat veel bedrijven met hun relaties 
gaan golfen. Maar ook vrienden 
en vriendinnen kunnen tijdens een 
potje golf eens lekker bijkletsen” 
vertelt Marita enthousiast. “Overi-
gens, ons clubhuis staat echt open 
voor iedereen. Als je bijvoorbeeld 
een feestje te vieren hebt, kun je 
hier ook terecht. We kunnen al-
lerlei arrangementen maken.” Als 
voorbeeld noemt Wilbert een re-
cent feestje van een oma van 85, 
die haar familie graag wil trakteren 
op een etentje. “Maar ook als je 
25 jaar getrouwd bent, een ver-
jaardagsfeest of een receptie wilt 
geven. Je kunt hier alle kanten op. 
Wij maken van een ieder feest een 
leuke aangeklede happening met 
eten en drinken. En…na afloop 
ruimen wij de rommel op.”

golf

1991  20 JAAR  2011

Ollandse Biljartkampioenschappen
In verband met Olland kermis wa-
ren de wedstrijden van afgelopen 
week verzet naar vrijdag 30 sep-
tember. Van hoogstaand spel was 
deze avond geen sprake. Van de 
elf gespeelde wedstrijden eindig-
den er 9 in de maximale toegesta-
ne 20 beurten. Een uitzondering 
hierop was Mark Leenderts. 

Hij was goed in vorm en speelde 
zijn wedstrijd uit in 15 beurten met 
een gemiddelde van 1,8 en zijn 
hoogste serie van 6. Zijn tegenstan-
der kon hier niets tegen inbrengen. 
Henk van den Bergh en Hans Geer-
ts waren naast Mark Leenderts, de 
enige spelers die hun maximale 10 
wedstrijdpunten binnen haalden. 
Antoon Versantvoort maakte met 
16 caramboles de hoogste serie 
van de avond. Andere hoge series 
werden gemaakt door Gerard v.d. 
Tillaart (15), Jan de Jong  (7), Toon 
v.d. Akker en Jos Markus (5).  
De gespeelde wedstrijden van 3 
oktober  zijn wisselend verlopen. 
De absolute topper was de wed-
strijd tussen Henk v.d. Haven en 
Arjan Timmermans. Henk speelde 
zijn partij uit in 14 beurten met een 
gemiddelde van 1.93 en zijn hoog-
ste serie van 7. Mark v.d. Laar zat 
ook goed in zijn spel en had slechts 
15 beurten nodig (gemiddelde 
1,73) voor zijn partij en maakte 
zelfs een serie van 10 caramboles. 
Verder zijn er hoge series gemaakt 

door Henk v.d. Bergh  (11), Ruud 
van Driel (9), Joost Hungerink (7) 
en Arie Markus (6). Onderstaand 
treft u de uitslagen aan van de op 
30 september en 3 oktober 2011 
gespeelde wedstrijden. 
Uitslagen 30 sept De Dorpsherberg: 
Henk van Rooij 5 – Toon v.d. Akker 
7; William Koolen 5 – Martin Huy-
berts 6; Henk v.d. Bergh 10 – Ge-
rard v.d. Tillaart 6; Frans van Esch 
9 – Jan de Jong 6; Bart van Esch 3 
– Tonny Hagelaars 7; Janus Hees-
akkers 4 – Mark Leenderts 10.

Uitslagen 30 sept D’n Toel:
Wil v.d. Pasch 8 – Rene Bodet 2; 
Henk v.d. Haven 5 – Theo Strijbos 
9; Dorita Bekkers 5 – Ruud van 
Driel 7; Antoon Versantvoort 7 – 
Rien v.d. Spank 6; Hans Geerts 10 
– Jos Markus 6.
Uitslagen 3 oktDe Dorpsherberg:
>u62< Ton van Alphen 8 – Arie 
Markus 9; Ad v.d. Bergh 10 – Mark 
Verhagen 0; Henk v.d. Bergh 10 – 
Harrie Toelen 4; Mark v.d. Laar 10 
– Bert v.d. Groenendaal 8; Joost 
Hungerink 10 – Dorien Jans 4; Ma-
rion v.d. Putten 9 – Hans Geerts 7.
Uitslagen 3 okt D’n Toel:
Bas v.d. Tillaart 10 – Toon v.d. Ak-
ker 6; Gerard v.d. Tillaart 9 – Albert 
van Driel 7; Eric Bekkers 6 – Ruud 
van Driel 10; Arjan Timmermans 1 
– Henk v.d. Haven 10; Janus Hees-
akkers 5 – Peter Markus 10; Tonny 
Hagelaars 6 – Gonny v.d. Pasch 6.

biljarten
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TTV Attaque
Voor de teams van tafeltennisvereniging At-
taque stonden vorige week de wedstrijden 
van de derde speelronde op het programma. 
Attaque 1 speelde thuis tegen Rotac’82 1. 
Bram Schepens speelde erg sterk en wist 
alle drie zijn enkelpartijen te winnen. At-
taque 1 had niet haar dag en kende in een 
aantal partijen ook de nodige pech. 

Het goede spel van Bram zorgde ervoor dat 
het verlies beperkt werd tot 4-6. Na drie 
speelronden is het verschil tussen de onderste 
3 teams in de competitie slechts 1 punt. Al-
les is dus nog mogelijk voor het vaandelteam. 
Attaque 2 kwam uit tegen Stiphout. Resultaat 
was een 5-5 gelijkspel. Reservespeler Burt van 
Geffen won alle drie zijn enkelpartijen en ook 
Henry van Casteren had met 2 overwinnin-
gen een goede bijdrage aan het gelijke spel. 
Voor Attaque 3 stond er een belangrijke wed-
strijd op het programma. Team 3 dat lijstaan-

voerder was kwam uit tegen nummer 2 van 
de ranglijst Son en Breugel. Helaas verliep de 
wedstrijd niet zoals gehoopt en werd er door 
team 3 met 4-6 verloren. Menno van Os won 
2 partijen en ook Leon Huijberts sleepte een 
puntje binnen. Door het verlies hebben At-
taque 3 en Son en Breugel nu gewisseld van 
positie op de ranglijst. Tot slot nog het jeugd-
team van Attaque. Na 2 forse nederlagen wist 
het jeugdteam in de thuiswedstrijd tegen De 
Kruiskamp’81 de opgelopen achterstand recht 
te zetten. Er werd knap met 8-2 gewonnen 
waarbij zowel Cliff van Driel als Anne van de 
Sande allebei hun drie enkelpartijen wonnen. 
Door de overwinning is het jeugdteam van de 
laatste plaats af en kunnen zij met vertrouwen 
de volgende wedstrijden tegemoet zien. Deze 
week staan voor alle teams de wedstrijden 
van de 4e speelronde op het programma. At-
taque 1 speelt uit bij Red Star uit Goirle en 
hoopt enkele punten mee naar huis te nemen.

tafeltennis

Eerste competitiewedstrijd 
Argo in De Neul

Afgelopen zondag hebben 44 zwemmers 
van de Wedstrijdgroep deelgenomen aan de 
eerste Competitie wedstrijd van dit seizoen 
die gehouden werd in zwembad ‘De Neul’. 
Tijdens deze wedstrijd is er zes keer een 1e 
plaats, twaalf keer een 2e plaats en acht keer 
een 3e plaats behaald. Daarnaast zijn er 58 
persoonlijke records gezwommen. Komende 
zondag nemen de jonge zwemmers van de 
Wedstrijdgroep in zwembad ‘De Beemd’ 
in Veghel deel aan de eerste Speedo wed-
strijd, aanvang 14.30 uur.

Uitslagen waterpolo
De Krabben - B1: 3-9,
T.R.B.-R.E.S - BCombi: 12-4,
Arethusa - D2: 0-10,

Aquamigos - E1: 17-1,
KZ&PC Kerkrade - Heren 1: 5-9,
ZON/S&S - Heren 2: 8-12.

Programma waterpolo
Zaterdag in het Z.I.B. te Best:
15:45 uur: E1 - De Treffers.
16:15 uur: D1 - De Rog.
16:45 uur: D2 - De Treffers.
17:15 uur: C1 – PSV.
18:00 uur: B1 - De Zuidwesthoek.
18:45 uur: Heren 1 - De Treffers.
19:30 uur: Heren 2 - DZT`62.
20:15 uur: Dames 1 - PSV.
Zondag: 
18:15 uur: BCombi - PSV, in De Molen Hey 
te Schijndel.

zwemmen

CD-PRESENTATIE:
Zondag 9 oktober 

vanaf 17.30 uur 
Café Van Ouds 
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Voetbal

Uitslagen 2/10
Mariahout 1 - Nijnsel 1 1-1
Nijnsel 2 - Boekel Sport 3  3-0
Ollandia 2 -Nijnsel 3  3-2
Nijnsel 4 - ASV’33 4  2-1
Nijnsel 5 - Rhode 9  2-1
Blauw Geel’38 16 - Nijnsel 6  2-0
VOW DA1  - Nijnsel DA1  1-0
Nijnsel DA3 - Margriet DA1  2-4 
Veteranen: Mariahout – Nijnsel  2-4
Programma zat 8/10
Nijnsel – Boerdonk  16.30u
Programma zon 9/10
Nijnsel 1 - Vorstenbossche Boys 1  14:30u
Bavos 3 - Nijnsel 2 12:15u
Nijnsel 3 -SCMH 2  12:00u
Erp 4 - Nijnsel 4  13:00u
Handel 4 - Nijnsel 5  10:30u
Nijnsel 6 - Erp 8  10:00u 
Nijnsel DA1 - Rood Wit’62 DA1  12:00u
Nijnsel DA2 – Schijndel DA1  10:00u
Buitengewone ledenvergadering
Donderdag 13 oktober vindt er een bui-
tengewone algemene ledenvergadering 
plaats. Alle leden zijn van harte welkom. De 
vergadering begint om 21.30 in de kantine

Jeugd
Uitslagen zat 1/10
ELI A1 - Nijnsel A1  2-10
Nijnsel A2 - Blauw Geel’38 A4  9-1
Nijnsel B1 - Venhorst B1  5-4
Handel C1 - Nijnsel C1  4-2
Nijnsel D1 - Stiphout Vooruit D2G  13-0
Sparta’25 D4 -Nijnsel D2  5-7
Nijnsel E1 - SCMH E1  8-4 
Erp E4 - Nijnsel E2  4-4
Nijnsel F1 - MULO F4  4-3
VOW F3 - Nijnsel F2  3-8
Juliana Mill MB1 – Nijnsel MB1  7-2
Estria MB1 - Nijnsel MB1  3-5
Programma 8/10
Nijnsel A1 - Gemert A2  14:30u
Boekel Sport A2 - Nijnsel A2 14:45u 
Avanti’31 B2 - Nijnsel B1  13:00u
Nijnsel C1 - Gemert C3  13:00u 
SC Helmondia D3 - Nijnsel D1 11:15u
Nijnsel D2 - Venhorst D2G  11:30u
Schijndel E4 - Nijnsel E1  9:00u
Nijnsel E2 - ASV’33 E3  10:00 u
Blauw Geel’38 F5 - Nijnsel F1  10:15u
Nijnsel F2 - Avanti’31 F4G  10:00u

Programma 
Rhode-DESO 14:30u
Rhode 2-Groene Ster 2 11:00u 
Blauw Geel 5-Rhode 3 10:00u
Irene 2-Rhode 4  12:00u
Vorstenb. Boys 3-Rhode 6  10:30u
Rhode 8-Heeswijk 5  10:00u
Rhode 9-Boerdonk 5  12:00u
Rhode-DVG 7 12:00u
Dames-ASV  10:00u
Stiphout Vooruit-Veteranen  zat16:30u
Uitslagen
Ruwaard-Rhode  2-2
Schijndel 2-Rhode 2 1-0
Rhode 3-ELI  2 2-1
Rhode 4-Ollandia 3 11-2
Rhode 6-Blauw Geel 12 9-6
Rhode 7-Boerdonk 4 13-0
Avanti 7-Rhode 8 3-1
Nijnsel 5-Rhode 9 2-1
Irene 4-Rhode  2-4
ELI-Dames  3-3

Jeugd: 
Uitslagen  zat 1/10:
Avanti’31 A1-Rhode   1-6
Rhode A2-Gemert A4  6-1
Rhode B1-HVCH B1  2-2
Rhode B2-ELI B1G  11-0
Blauw Geel B6-Rhode B3  6-3
Wittenhorst C1G-Rhode C1  3-1
Gemert C3-Rhode C2  3-1

Rhode C3G-Sparta’25 C3  20-0
Rhode C4-DVG C2  6-0
VOW C2-Rhode C5  8-1
Rhode D1-Prinses Irene D1G  4-1
Bruheze D1-Rhode D2  4-0
Rhode D3G-Blauw Geel D3  4-4
Rhode D4-Boskant D2  2-3
ELI D2-Rhode D5  6-1
Irene D2-Rhode D6  7-2
Rhode E1G-Someren E1  3-2
Schijndel E3-Rhode E2  6-0
Rhode E3-Blauw Geel E3  5-1
Rhode E4-Blauw Geel E5  0-10
Rhode E5-Sparta’25 E4  1-21
WEC E3-Rhode E6G  20-0
Boekel Sport E5-Rhode E7  2-7
Irene E2-Rhode E8  15-1
Schijndel F1-Rhode F1  3-1
Blauw Geel F2-Rhode F2  4-1
Erp F2-Rhode F3  2-4
RKPVV F1-Rhode F4  2-5
Rhode F5-VOW F2  2-0
Rhode F6-Blauw Geel F6  3-1
Rhode F7-Rood Wit’62 F7  4-5
Rhode F8-Irene F2  6-2
ELI F3G-Rhode F9  1-10
Rhode F10-Venhorst F4G  7-3
Irene F3-Rhode F11  0-1
Programma zat 8/10
Rhode A1-H.B.S.V. A1  a14:30
ELI A2-Rhode A2  v13:00
DAW B1-Rhode B1  v14:00
Blauw Geel B5-Rhode B2  v13:00
Rhode B3-Gemert B4  a14:30
Rhode C1-Blerick C1G  a12:45
Rhode C2-Blauw Geel C4  a12:45
MVC C1-Rhode C3G  v12:00
Gemert C5-Rhode C4  v12:00
Rhode C5-Mariahout C2G  a12:45
Sparta’25 D1-Rhode D1  v10:30
Rhode D2-WEC D1  a11:15
ELI D1-Rhode D3G  v11:00
Sparta’25 D3-Rhode D4  v10:30
Rhode D5-Mariahout D2G  a11:15
Rhode D6-Blauw Geel D10  a11:15
MULO E1-Rhode E1G  v9:15
Rhode E2-Boekel Sport E2  a9:15
VOW E1-Rhode E3  8:45
SCMH E1-Rhode E4 v8:30
Elsendorp E1-GRhode E5  v10:15
Rhode E6-DVG E3G a9:15
Rhode E7-Sparta’25 E5  a9:15
5Rhode E8-SCMH E3  a9:15
Rhode F1-Mierlo Hout F1  a9:15
Rhode F2-Gemert F2  a10:15
Rhode F3-Blauw Geel F3  a10:15
Rhode F4-Irene F1  a10:15
SC Helmondia F2G-Rhode F5  v9:00
Gemert F6-Rhode F6  v9:30
Boekel Sport F4-Rhode F7  v8:30
Schijndel F7-Rhode F8  v9:30
Rhode F9-DVG F4  a10:15
Mierlo Hout F9-Rhode F10  v8:30
Rhode F11-Schijndel F8  a10:15
Rhode MB1-Boekel Sport MB1 a14:30
Mini-pupillen: onderling thuis aan-
vang 10:00

Uitslagen: 
Ulysses 1-Ollandia 1  1-2
Ollandia 2-Nijnsel 3   3-2
Rhode 4-Ollandia 3   11-2
Erp Da1-Ollandia Da1  2-2
Programma senioren Zon 9/10: 
Ollandia 1-SBV 1  14.30u
Avanti’31 3-Ollandia 2   12.00u
Ollandia 3-Boskant 3   11.00u
SBC 14-Ollandia 4   10.00u 
Ollandia Da1-VOW Da 1  10.00u

Jeugd
Uitslagen:
Schijndel/Vitam C4-Ollandia C1   1-3
Ollandia D1-WEC  D2G   9-0
Boskant E1-Ollandia E1   3-6 
Ollandia E2_Blauw Geel’38/OW E8   3-2
Ollandia F1-Sparta’25 F4   3-7
Mariahout F2G-Ollandia F2   3-1

ODC MF5-Ollandia MF1  1-10
Programma zat 8/10:
Ollandia B1-Erp B2  14.30u
Ollandia C1-Avanti’31 C3  13.00u
Boskant D2-Ollandia D1  v10.30u
Ollandia E1-Mierlo Hout E3   9.30u
Schijndel/Vitam E6-Ollandia E2  v8.15u
Ollandia F2-VOW F3   10.30u
Ollandia MF1-Real Lunet MF2 11.00u

Uitslagen
Avesteyn 1-Boskant 1  0-4 
UDI 3-Boskant 2  1-1
Boskant 3-Erp 4  3-2 
Avanti 5-Boskant 4  4-0 
Boskant 5-Heeswijk 6  1-1
Boskant 6-Heeswijk 9  4-2
Programma zondag 9 oktober
Boskant 1-Mariahout 1 14.30 u., Bos-
kant 2-Erp 2 11.00 u., Ollandia 3-Bos-
kant 3 11.00 u., Boskant 4-Heeswijk 
4 12.00 u., Erp 9-Boskant 5 10.00 u., 
Schijndel 8-Boskant 6 10.00 u., Bos-
kant Da1-Venhorst Da2 10.00 u.

jeugd
Uitslagen
Boskant A1-Avanti’31 A2  afgelast
Boskant B1–VOW B1  2-10
Boskant C1–Venhorst C1  7-0
SCMH D1-Boskant D1  7-3
Rhode D4-Boskant D2  2-3
Boskant E1–Ollandia E1  3-6
Gemert E6-Boskant E2  1-4
Boskant F1–Rhode F4  12-0
Programma zat 8/10
RKPVV A1-Boskant A1  v13.00 a14.30
Blauw Geel B3-Boskant B1  v13.15 
a14.30
RKPVV C1-Boskant C1  v11.30 a12.45
Boskant D1–Schijndel D3G  a11.30
Boskant D2–Ollandia D1G  a11.30
Sparta’25 E3-Boskant E1  v08.00 
a09.15
Boskant E2–Mariahout E2  a09.30
ASV ’33 F3-Boskant F1  v08.00 
a09.15

Rooise Zaalvoetbal 
Competitie

Programma vrij 07/10: 
19.30 SAM Detachering – Gerits/v.d. 
Warenburg  20.15 Speedy Eindhoven 
– Woonwinkel Exclusief Wonen  21.00 
Schildersbedrijf Gebroeders Harks – 
Wetering Boys 21.45 Cafe Van Ouds 
– Copacabana International Program-
ma ma 10/10: 21.00 HNM Finance – 
Dorpsherberg/van Driel 21.45 Wapen 
van eerschot – Envo Installatietechniek

Overige sporten

BC Rooi 750
Uitslag 28/9: 
A-lijn: 1  Willem Pieters & Rien Voets  
62,61  2 .Heleen Voets & Ineke Wijt-
zes  60,00 3. Nancy Lathouwers & 
Anni Oppers-van Boxtel   57,92  B-lijn: 
1.Marijke van den Berk & Francine de 
Koning  64,38  2.Tonnie van Acht & 
Jos van Acht   59,38  3. Maria Broeke 
& Lin de la Parra  58,75  C-lijn : 1.Riet 
v.d. Laar & Mia de Leijer  56,25  2.Jan 
Verbunt & Christ Verhoeven  54,17  
3.Tineke Klomp & Lenie Tijsma  53,65  

B.C. d’n einder ‘05
Uitslag 28/9: 
A. Lijn: 1/2 Mari en Nellie v.d. Vleuten 
en Joop en Marianne Muller 57.29 % 
3. Harrie en Marianne Timmermans 
56.25 % 4. Truus v.Heesch- Addie 
Rijkers 55.21 % B Lijn.: 1. Jos Teu-
lings- Ger Vervoort 67.71 % 2. Hennie 
en Wil merkelbach 58.33 % 3. Hilde 
v.d.Kaden- Diny Vos 56.25 % 4.Bert 
Foolen- Martien Vos 54.17 %. zie ook; 
www.deneinder.nl

Bridgeclub J.V.G.
uitslag 28/9
1 Hrn. H.v.Erp- H.v.Genugten 68,75 
% 2 Dms. T.Klomp- N.Vervoort 
65,97 % 3 Mevr. M.v.Schijndel- Hr. 
A.v.Hommel 62,85 % 4 Echtpr. Van 
Gerwen 61,11 %.

BC ’t Koffertje 
3 okt.
A-lijn: 1 Lieke Pieters & Jos van Rijbroek 
60,00%; 2 Willem Pieters & Harrie van Rij-
broek 59,17%; 3 Jan van Rooij & Jan Derks 
van de Ven 56,67%; 4 Tonnie & Ton van 
Acht 54,58% B-lijn: 1 Reinier Gerritzen & 
Jaap Laman Trip 69,92%; 2 Nelly Derks 
van de Ven & Jo Renders 55,83%; 3 Lies 
Vissers & Jos van Acht 55,22%; 4 Gerard 
Verkade & Wim van de Laar 53,17% 
C-lijn: 1 Leon Heijckmann & Christ Ver-
hoeven 57,34%; 2 Mieke & Evert Vugs 
57,14%; 3 Jan Verbunt & Larry Rackwitz 
54,69%; 4 Ben van de Hoef & Jan Vrens-
sen 54,06% D-lijn: 1 Leny van Kemenade 
& Rina Verhagen 61,32%; 2 Marcel Janse 
& Willy Swinkels 59,13%; 3 Wil Janse & Ria 
Jongepier 57,64%; 4 Mien van de Velde & 
Veva van de Wiel 53,47% Eindstand A-lijn 
1 Tonnie & Ton van Acht 58,21%; 2 Jan 
van Rooij & Piet Voss 52,83%; 3 Willem 
Pieters & Harrie van Rijbroek 52,80%; 4 
Irmgard Etman & Dirk Gillissen 52,54% B-
lijn: 1 Reinier Gerritzen & Jaap Laman Trip 
60,97%; 2 Tiny van der Steen & Lies Vis-
sers 54,29%; 3 Ad van Helvoort & Jan van 
Lanen 54,20%; 4 Nelly Derks van de Ven 
& Jo Renders 52,08% C-lijn: 1 Ben van de 
Hoef & Jan Vrenssen 56,07%; 60,42%; 2 
Jan Derks van de Ven & Joke Thomassen 
55,94%; 3 Tonny van Acht & Mien van 
Rooij 54,87%; 4 Riet Verstappen & Jan van 
der Velden 54,10% D-lijn: 1 Leny van Ke-
menade & Rina Verhagen 58,09%; 2 Mar-
cel Janse & Willy Swinkels 56,59%; 3 Els 
van de Heuvel & Bets van der Ven 55,40%; 
4 Anny & Lena van Acht 53,12%

K.V. Concordia

Uitslagen
ODOS B1-Concordia B1  7-7
Avanti D1-Concordia D2  0-3
Korfrakkers F1-Concordia F1  2-0
Programma zat 8/10
Concordia B1-Rosolo B1  a14.00u
Concordia B2-Boskant B2  a. 12.30u
Concordia D1-Boskant D1  a10.30u
Concordia D2-NDZW D1  a11.30u

Concordia E1-Boskant E1  a09.30u
Concordia F1-Boskant F1  a09.30u

K.V. Nijnsel

Uitslagen:
Nijnsel 1-Geko 2  11-4
Nijnsel 2-Corridor 5  3-8
Nijnsel B1-DSV B2  13-3
Tovido C1-Nijnsel C1  10-2
Nijnsel D1-Rosolo D3  2-5
Nijnsel E1-EDN ’56 E2 12-0

Programma:
Woe 5/10: Alico 2-Nijnsel 2  v19.15u
Zat 8/10: Nijnsel C1-Flamingo’s (M) 
C1  a11.30u
Nijnsel C2-Altior C3  a10.15u
Pupillen E1-Bladella E1  a9.00u
Zon 9/10 Corridor 4-Nijnsel 1 v11.45u

K.V. Odisco

Uitslagen
28/0: 
Odisco 2 - Alico 2  15 - 5
1/10: 
Boskant B2 - Odisco B1  7 - 10
Boskant D1 - Odisco D1  10 - 2
Boskant E1 - Odisco E1  7 - 0
2/10: Odisco 1 - De Eendracht  9 - 5

Programma zat 8/10
Alico B1 - Odisco B1  11.15u
De Korfrakkers D3 - Odisco D1  12.00u

De Korfrakkers E1 - Odisco E1  11.00u
woe 12/10
Odisco 2 - Concordia/Boskant 5  20.00u

Boskant/Concordia

Uitslagen
Boskant/Concordia 1 – ZIGO 1 7-9
Boskant/Concordia 2 – BMC 2 14-8
Concordia/Boskant 3 – ZIGO 2 
Concordia/Boskant 4 – Flamingo’s 3 7-17
Programma 09/10
Corridor 2 – Boskant/Concordia 2  10.30u
De Treffers 2 – Concordia/Boskant 4  10.30u 
Corridor 1 – Boskant/Concordia 1  13.00u
Jeugd
Uitslagen
Boskant E1 – Odisco E1 7-0
Boskant F1 – Tovido F1 2-0
Boskant B2 – Odisco B1 7-10
Boskant D1 – Odisco D1 10-2
Boskant B1 – Altior B1 5-7
Programma 08/10
Concordia F1 – Boskant F1 09.30u 
Concordia E1 – Boskant E1   09.30u
Concordia D1 – Boskant D1  10.30 u
BMC B1 – Boskant B1  11.00u 
Concordia B2 – Boskant B2  12.30u

Beugelclub 
“De Lustige Spelers”

Uitslagen: 26/9 – 2/10
Klasse 1a: Olland 1- Beek 2  4-1
Klasse 2: Olland 2- Schijndel 1 3-2
Klasse 2: Olland 4 – Olland 3 1-4
Klasse 3:Schijndel 2 - Olland 5 0-5
Klasse 3: Heeze 2 – Olland 6 4-1
Programma 8/10 – 13/10
Aanvang wedstrijden 20.00 uur
Klasse 1a: Helden 4 – Olland 1 
Za 9/10
Klasse 2: Olland 2 – Loosbroek 3 
Di 11/10
Klasse 2: Schijndel 1 – Olland 3 
Do 13/10
Klasse 2: Heeze 1 – Olland 4  
Di 11/10
Klasse 3: Liempde 3 – Olland 5 
Do 11/10
Klasse 4: Olland 6 – Schijndel 2 
Ma 10/10

Rhode

VV Boskant

VV Nijnsel

beugelen

bridgen

Ollandia

zaalvoetbal

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

2011-2012

1 Stefan Erven (Ollandia)  7
2 Ron van Uden (boskant) 4
3 Roel Brans (Boskant)Teun 
Latijnhouwers (Rhode), Bas van 
Kuringen (Rhode) 3
4 Sietze de Jong, Rob van der 
Heijden (Ollandia), Frank Konings, 
Pieter van de Warenburg 
(Boskant) 2
5 Toby Verhoeven (Nijnsel) Leon Pe-
ters, Frank van der Heijden, 
(Boskant)  Carlo Simons, William 
Bekkers (Ollandia), Daan van Dinten 
(Rhode),  Paul van de Rijt (Nijnsel). 1
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Rooiseweg 22 • Schijndel • Tel.(073) 5492356
Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

NIEUW! Meest geavanceerde slijprobot van Nederland!

Brabo kids-set
• Set: Stick, schoenen

en scheenbeschermers
• In diverse kleuren

verkrijgbaar

Apollo Booties
• Verkrijgbaar in maat 31 t/m 42
• Diverse prints
• Opvallend comfortabele zool

€ 49,95

SETPRIJS

€ 12,95
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KORTING!KORTING!
60%
COLLECTIE 2010-2011
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KORTING!KORTING!
70%

TUINMEUBELEN

OP=OP
SKI’S en

SNOWBOARDS

Europa’s meest complete vrijetijdswarenhuis
De grootste keuze, uit voorraad leverbaar, voordelig geprijsd, vakkundig advies.

EXTRA
INGEKOCHT

Partytenten

€ 29,95

VANAF

KOOPJESHOEK
o.a. kleding en schoenen

Pupil van de 
wedstrijd Rhode: 
Jasper Korsten  

De 8 jarige Jasper Korsten is zon-
dag 9 Oktober ”Pupil van de Wed-
strijd” bij de thuiswedstrijd van 
Rhode 1 tegen DESO 1.

Jasper speelt nu voor het derde sei-
zoen bij Rhode. Hij is begonnen in 
de F8 daarna de F4 en nu speelt hij 
in de F2. Zijn leiders/trainers zijn: 
Edwin Vervoort, Alfred Vos,Marc 
van Heeswijk en zijn vader Rene 
Korsten. Jasper staat links voor en 
geeft goede voorzetten zodat de 
spits kan scoren. Zelf pikt hij ook 
regelmatig een goaltje mee. Zijn 
favoriete voetbalclub is Ajax. Jasper 
zijn andere hobby’s zijn lezen en 
Nintendo DS en dan vooral de 
voetbalspelletjes. Jasper is iedere 
week trouw aanwezig bij de trai-
ning en wedstrijd. Hij zal aanwezig 
zijn bij de warming-up van Rhode 
1, de aftrap nemen en de verdere 
verrichtingen van Rhode 1 vanuit 
de dug-out volgen. Wij wensen 
Jasper een gezellige voetbalmiddag 
bij Rhode.

Pupil van de wed-
strijd v.v. Boskant: 
Dwayne Diedericks  

Deze keer is Dwayne Diedericks  
pupil van de wedstrijd van v.v Bos-
kant. Dwayne woont samen met 
zijn ouders in Boskant. Vorig jaar is 
hij bij de F2 begonnen en dit sei-
zoen speelt hij bij de E1. Dwayne 
heeft enorm veel plezier in het 
voetbal en dat straalt er van af in de 
wedstrijden. Hij heeft al een keer 
zelf gescoord en met een aantal as-
sists ook bijgedragen aan goals van 
medespelers. Bij de trainingen doet 
hij goed zijn best en is hij altijd net-
jes op tijd.
Wij wensen Dwayne veel plezier 
tijdens de wedstrijd Boskant 1 – 
Mariahout 1 die hij vanuit de dug-
out mag volgen.

Nijnsel pakt eerste punt
Nadat Nijnsel vorige week klop 
kreeg van Avesteyn, kondigde 
trainer Jan Noten het al aan. “Als 
we zo blijven voetballen, kunnen 
de punten niet lang uitblijven.” 
Afgelopen zondag kreeg hij ge-
lijk. In de derby met Mariahout 
pakten de Nijnselaren het eerste 
punt van deze competitie, dank-
zij een 1-1-gelijkspel. En passent 
droeg Nijnsel de rode lantaarn 
in klasse 4H over aan NLC’03. 
Nijnsel staat nu elfde.

Mariahout – Nijnsel 1-1 (0-0).
Het eerste punt dus, een felici-
tatie waard? “Dat denk ik wel”, 
antwoordde Jan Noten. “Toch 
iets waar we hard voor gevoch-
ten hebben. Bovendien is Maria-
hout een goede ploeg, dus met 
een punt in het hol van de leeuw 
mogen we heel tevreden zijn.” 
De derby werd, na een redelijk 
gelijk opgaande eerste helft, vijf 
minuten na rust opengebroken 
door Paul van der Rijt, die op 
aangeven van Boy van de Wijgert 
voor 0-1 tekende. Daarna zocht 
Mariahout naar de gelijkmaker, 
en die vond de thuisploeg ook. 
“Terecht”, oordeelde Noten. 
“Een gelijkspel gaf de verhoudin-
gen het beste weer.”

Ruwaard – Rhode 2-2 (0-1)
Rhode (3D) werd al na drie mi-
nuten in het zadel geholpen door 
een Osse verdediger, die de bal 
terug wilde spelen op zijn keeper 
en deze terugspeelbal vervolgens 
tot zijn eigen afgrijzen in het doel 
zat stuiteren. “Een cadeautje”, 
erkende Rhode-trainer Ronald 
Tielemans. Maar dat dwong zijn 
ploeg zelf af, gezien de sterke 
start die de Rooienaren maakten. 
Rhode kon het hoge niveau van 
de openingsfase niet de hele eer-
ste helft vasthouden, maar toch 
ging de ploeg met een prima ge-

voel rusten. Tielemans: “Ik had 
toen het idee dat we de wedstrijd 
wel over de streep zouden trek-
ken.” Het liep echter anders. Hal-
verwege de tweede helft werd 
Rhode verrast door Ismail Koc, 
die met een lepe lob zomaar voor 
de gelijkmaker tekende. Met een 
treffer vlak voor tijd dacht Bas 
van Kuringen Rhode toch nog 
de zege te schenken, maar ver 
in de extra tijd viel een corner 
van Ruwaard ineens binnen: 2-2. 
“Een terechte uitslag, maar als je 
in de laatste seconden toch nog 
een voorsprong verspeelt, voelt 
het alsof je twee punten verloren 
hebt”, vond Tielemans.

Avesteyn – Boskant 0-4 (0-2)
Feitelijk had Boskant, dat zijn 
draai in de vierde klasse steeds 
beter lijkt te vinden, het karwei 
al in een kwartier geklaard. Toen 
leidde de ploeg namelijk al met 
0-2, dankzij twee treffers van 
Ron van Uden. De eerste keer 
deed hij dat na een prima indivi-
duele actie, terwijl hij de tweede 
keer in stelling werd gebracht 
door Pieter van de Warenburg, 
die de bal veroverde en Van Uden 
een niet te missen kans bood. 
Avesteyn kwam die bliksemstart 
van de Boskantenaren niet meer 
te boven. De thuisploeg kreeg 
weliswaar best wat kansen, maar 
bleek niet zo nauwkeurig in de 
afronding als Boskant dat was. 
Na de thee ‘freewheelde’ Bos-
kant eenvoudig naar 0-4. Frank 
Konings tekende voor 0-3, waar-
na Van de Warenburg met een 
benutte strafschop de eindstand 
op 0-4 bepaalde.

Ulysses – Ollandia 1-2 (0-0).
Trainer Gerard van Zutphen zag 
zijn Ollandia een uitstekende eer-
ste helft spelen. “We hebben de 
tegenstander vanaf de eerste mi-

nuut onder druk gezet en hebben 
alleen voor rust al zeker dertien 
kansen gecreëerd!” Het ontbrak 
echter aan precisie in de afron-
ding. Paal, lat of de keeper van 
Ulysses: die 0-1 wilde maar niet 
vallen. Van Zutphen: “Maar ge-
zien het spel maakte ik me geen 
moment zorgen.” Na de pauze 
ging Ollandia op dezelfde voet 
verder en halverwege de tweede 
helft maakte Rob van der Heij-
den de bevrijdende 0-1. Maar 
plots kroop Ulysses uit zijn schulp 
en maakte in no-time gelijk. Een 
domper, maar Ollandia koos on-
middellijk weer voor het offen-
sief. Doelpunten bleven echter 
uit. Tot William Bekkers in de 
slotseconden een vrije trap nam. 
“Op dat moment had ik de hoop 
eigenlijk al opgegeven, maar 
Bekkers schoot die bal prachtig 
binnen”, herinnerde Van Zut-
phen zich. En dus won Ollandia 
opnieuw en meldt de ploeg zich 
nu, samen met VOW, zelfs op de 
eerste plaats in klasse 5H. “Ja, 
het gaat naar behoren”, lachte 
Van Zutphen met gevoel voor 
understatement.

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Kijk voor 
sportuitslagen op 
www.mooirooi.nl
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Evenementen

5 oktober
Thema-avond ‘Jongeren en alcohol’ 

De Beckart in Nijnsel. 

7 oktober
Duits bierweekend 

De Werf 

8 oktober
Red Band (Pretband)

Café t’Pumpke 

8 oktober
Vrije dansavond danscentrum Cultura

De Vriendschap 

8 oktober
Unieke goederen- en dienstenveiling 

MHC Sint-Oedenrode
De Beurs. 

8 oktober
Duits bierweekend 

 De Werf 

9 oktober
Stand-up Comedy Show

Café d’n Toel

9 oktober
CD-Presentatie Marloezzz

Café van Ouds

9 oktober
M.C. D’n Dommel weer haar 

jaarlijkse Herfstrit
Markt 15 in Sint-Oedenrode. 

12 oktober 
“Wij Vrouwen Vieren” 

de Beckart Nijnsel 

14 oktober
Boskant Kermis - Hollandse avond! 

Feesttent De Vriendschap 

14 - 17 oktober
Kermis in Boskant 

Ritaplein 

14 oktober
Rooise Bock (Bier) Festival
Cambiance de Kienehoef 

15 oktober
Band: Eternity
Cafe Van Ouds 

15 oktober
Boskant Kermis - You and Me

Feesttent De Vriendschap 

15 oktober
Kinderkledingbeurs in de tent op het 

kermisterrein
Boskant

 

16 oktober
Open dag Body Result

Mgr. Bekkersplein 

16 oktober
Boskant Kermis - touwtrekken

Feesttent De Vriendschap 

16 oktober
Koffieconcert Trio Dame Blanche

De Knoptoren 

16 oktober
Olat wandelsportvereniging

Someren 

16 oktober
Speelgoed- en kledingmarkt 

Wijkcentrum Meerschot 

17 oktober
Speed date

Café Oud Rooij 

17 oktober
Boskant Kermis - matinee
Feesttent De Vriendschap 

18 oktober
Spiritueel tekenaar

Leef & Vind, Nieuwstraat 18 

18 oktober
Mariaviering 

Kbo met Odendeal 

18 oktober
Filmclub - Music of the heart

Odendael 

19 oktober
KBO najaarsdagtocht

09.30 vertrek vanaf de markt 

19 oktober
Roois Biergilde
Café Van Ouds 

22 oktober
The Sparkling, 

fresh and exciting Jills Party 
Café t’Pumpke 

23 oktober
Open Rooise Cross- en 

Trimcompetitie 
Park Kienehoef 

23 oktober
Live muziek: Band

Cafe Oud Rooij 

26 oktober
Seniorenorkest Dommelvolk 
Ontmoeting van Odendael 

27 oktober
Topprogramma Klompenklets 

De Beurs 

28 oktober
Halloween Party
Cafe Oud Rooij 

28 oktober
Ouderavond De Werf

De Werf 

29 oktober
Blaasmuziek Plus

Zalencentrum ‘t Leeuwke 

29 oktober
Roda JC - Ajax en FC Twente - PSV 

Café Oud Nijnsel 

29 oktober
Hard Case (Rockcover band)

Café t’Pumpke 

1 november
Lezing Arthur Japin

Kasteel Henkenshage 

2 november
Speed date

 Café Oud Rooij 

2 november
Herfstwandeling 

9.00 uur vanaf de markt 

5 november
Tienerdisco

The Joy 

5 november
Kookdemo Huijberts Keukens

Huyberts Keukens 

5 november
Kind Ouder tennis toernooi 

Sportpark de Kienehoef 

5 november
Dansen in Odendael

Odendael 

6 november
Live muziek: Rogue

Cafe oud Rooij 

6 november - 22 december
Tentoonstelling schilderijen Mien 

Snijders
Mariendael 

6 november
Live The Dynamite Shadows 50 jaar 

bestaan.
De Beurs 

9 november
Lezing “Gezond Lopen” 

de Beckart Nijnsel 

11 november
11/12/13 November Pre apres ski 

weekend
Café t’Pumpke 

11 november
Pre-carnaval party! 

de Werf 

12 november
Elf-elf bal
De Beurs 

12 november
Joris Linssen en Caramba

Mariendael 

12 november
Band: 100% Katoen

Cafe Van Ouds 

12 november
1 jarig bestaan Café Oud Nijnsel

Café Oud Nijnsel 

13 november
Intocht Sint Nicolaas

Centrum Sint-Oedenrode 

13 november
Bridge-Drive Rodekruis / Lions

Beckhart Nijnsel 

14 november
“Het Edelhert” Lezing door Chris 

Achterberg
Ontmoetingsruimte Kringloop D’n 

Einder 

16 november
Roois Biergilde 

Café Van Ouds, Heuvel 8 te Sint-
Oedenrode. 

17 november
Samen muziek maken

Leef & Vind, Nieuwstraat 18 

19 november
11 - 11 Bal Skrothupke, live muziek

Café Oud Rooij 

20 november
Mathieu Dirven Koffieconcert

Kasteel henkenshage 




