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Folders deze week:

Forum klus wijs

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Stem en maak kans op een 

prachtige ballonvaart boven de 

nieuwe gemeente. Stem vanaf

6 oktober op www.fusiessv.nl 

of stem via een stemformulier. 

Dit vindt u bij de stembussen 

die op verschillende locaties in

de gemeente staan. Stemmen

kan tot 17 oktober 2014, 17.00 u. 

Alle informatie vindt u ook op 

de website van uw gemeente.

Stem 
vóór 
17-10-2014 
17.00 u

Stem 
vóór

10 2014

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Rooi vertroetelt de dieren

Het is goed leven in Sint-Oedenrode. 
Ook voor de dieren. Dat werd afgelo-
pen zaterdag maar weer eens bevestigd 
tijdens Dierendag. Rooi vertroetelde 
haar dieren op verschillende manieren. 
Tijdens de Open Dag van de dieren-
artspraktijk kregen kinderen volop de 
kans om paarden en kleine huisdieren 
als konijnen en katten te aaien. Bij Kin-
derboerderij Kienehoeve zorgden Rooi-
se kinderen voor een uitgebreid ontbijt 
voor de bewoners van de boerderij. Een 
dag eerder stond Dierendag centraal op 
basisschool de Sprongh. Daar mochten 
de leerlingen hun huisdier mee naar 
school nemen. Om er over te vertellen 
en natuurlijk om ze te verwennen…
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Rooi vertroetelt de dieren

Begroting gemeente: fi nancieel herstel vanaf 2016

Licht aan einde donkere tunnel
Financieel gezien wordt 2015 nog 
een zwaar jaar voor gemeente Sint-
Oedenrode. Daarna is er herstel 
zichtbaar. Dat laat de program-
mabegroting zien wat het College 
deze week presenteerde. Komend 
jaar zal het tekort net boven de 
600.000 euro uitkomen. 

In een onderhoud met de pers ver-
klaarde wethouder Van Burgsteden 
dat 2015 financieel een zwaar jaar 
wordt, maar dat daarna het herstel 
intreedt. “We kiezen er bewust niet 
voor om de Onroerende Zaak Be-
lasting te verhogen. Dat zou kun-
nen, maar we hebben de algemene 
reserves niet voor niets”, legt hij 

uit. Het tekort van 600.000 euro 
wordt komend jaar dus gesloten 
door de reserves aan te spreken. 
In de jaren erna is er licht aan het 
einde van de tunnel. Begroot is dat 
2016 een overschot van 7000 euro 
gaat laten zien, 2017 186.000 euro 
en 2018 100.000 euro. “Het geeft 
aan dat het ombuigingsbeleid, 
wat het vorige College heeft inge-
zet, goed is”, complimenteert Van 
Burgsteden.  

Amper investeringen
Eindelijk goed nieuws dus, maar 
het houdt niet in dat de gemeen-
te niet meer op een houtje hoeft 
te bijten. De komende jaren zal 
amper worden geïnvesteerd. De 
enige investeringen die in het oog 
springen gaan over onderhoud van 
wegen. Zo zal eind 2015/begin 
2016 begonnen worden met het 
onderhoud en herinrichting van de 
Bestseweg/Boskantseweg en gaat 
de aanleg van het fietspad aan de 
Bobbenagelseweg dit jaar of het 
eerste kwartaal van volgend jaar 
beginnen. IDOP Boskant en IDOP 
Nijnsel zijn investeringsprojecten 
die in het verleden al zijn ingezet. 
Als alles goed blijft verlopen, gaat 

bij beide projecten dit jaar de eer-
ste schop de grond in. Verdere 
investeringen in voorzieningen in 
Sint-Oedenrode blijven dus uit. 
Volgens Van Burgsteden is dat op 
dit moment niet nodig. “We heb-
ben goede voorzieningen in Rooi”, 
merkte hij op.
 
Onderzoeken bezig
Afgelopen week stond in het Eindh-
ovens Dagblad dat Sint-Oedenrode 
op dit moment een actualisering 
van de woonvisie laat maken. Dat 
zal in het voorjaar klaar zijn. Er lo-
pen nog drie onderzoeken meer 
die wellicht het investeringsbeleid 
een twist kunnen geven; een on-
derzoek naar onderwijshuisvesting 
in Nijnsel, onderwijshuisvesting 
in het centrum en een onderzoek 
naar de binnen- en buitenaccom-
modaties in Sint-Oedenrode. Zo 
worden de vijf sportparken onder 
de loep genomen. 
» Lees verder op pag. 2

Extra werkzaamheden

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

Luchtfi lter € 25,-

Interieurfi lter € 30,-

Brandstoffi lter € 55,-

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

Remvloeistof € 45,-

APK

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

APK  € 19,95

APK diesel € 29,95

Onderhoud

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

Kleine beurt 
personenauto € 100,-
(inclusief olie)

Grote beurt 
personenauto € 195,-
(inclusief olie)

APK bij onderhoudsbeurt 
GRATIS

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

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

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

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

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

Voordelen
van MerkService 

op een rij:
• Altijd duidelijke prijsopgave vooraf

• Onderhoud volgens fabrieksvoorschrift

• Ervaren en goed opgeleide monteurs

•  Moderne apparatuur om electronica-

 problemen op te lossen

• Voor resetten en softwarestoringen

   Alle merken, echte service!

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

 Vught De Schakel 1 Tel. 073 - 684 11 02
 ’s-Hertogenbosch Weerdskampweg 5a Tel. 073 - 623 86 34
 St. Oedenrode Schijndelseweg 17a Tel. 0413 - 420 458

 Openingstijden  maandag t/m vrijdag van 08.00 - 18.00 uur
  zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur (alleen Vught)

  

Welkom bij MerkService 
MerkService is een unieke garageformule die zich alleen richt op service. 
U kunt bij ons terecht voor alle automerken en bijbehorende service. 
Bij MerkService hebben we altijd vlijmscherpe aanbiedingen. 
Kijk hiervoor ook op www.merkservice.nl

Gratis opslag

Team MerkService St. Oedenrode

De winter komt er weer aan. Tijd dus voor de winterbanden. 
Laat nu bij Merkservice de zomerbanden omwisselen voor de 
winterbanden. 
De zomerbanden slaan wij dan GRATIS voor u op! 
 
Laat dan ook meteen een goede wintercheck uitvoeren aan uw 
auto. Voorkomen is beter dan genezen: niemand wil natuurlijk 
graag bij nat en koud weer met pech langs de weg staan.

Zie de advertentie op pagina 4
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MooiRooikrantDe2 ROUWBERICHTEN

COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster
Marianne Ketelaars

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

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

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

niveau aan het MKB en particulieren.

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

De vele kaarten en lieve woorden bij het overlijden 
van mijn lieve vrouw, ons mam en oma,

Veva van de Wiel – Lathouwers

hebben ons diep ontroerd en zijn voor ons een grote 
steun. Wij bedanken iedereen hiervoor.

Een speciaal woord van dank aan Dr.Brands en ver-
pleegkundigen in het Catharina Ziekenhuis, huisarts 

mevr. van den Heuvel 
en thuiszorg Pantein.

Stephan, Inge en Kees, Sara en Iris.

Uitvaartverzorging A. Kuis
WWWannannanneeeer er er ddde e e tttiiijjjd d d ssstttiiil l l ssstttaaaaaattt.........WWW d d d ssstttiiil l l ssstttaaaaaattt.........jjjddde e e tttiiiWWWannannanneeeer er er WWWWWW ddd iiijjjd d d iiil l l WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWannannannWWWannWWWannWWWannWWWannannannannannannannannannannannannannannannannannannWWWannWWWannWWWannWWWannannannannannannannannannannannannannannanneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddde e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ttttttttttttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjjiiijiiijiiijiiijjjjjjjjjjjjjjjjjjiiijiiijiiijiiijjjjjjjjjjjjjjjjjjiiijiiijiiijiiijjjjjjjjjjjjjjjd d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d ssssssssssssssssssssssssssssssssssssttttttttttttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ssssssssssssssssssssssssssssssssssssttttttttttttttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatttttttttttttttttttttttttttttttttttt.........................................................................................................................................................

www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

“…… het is goed zo……” 
 

Dankbaar voor alles wat ons mam voor ons geweest is  
en altijd zal blijven geven wij met droefheid kennis  

van het overlijden van  
Maria Wellens - Vermeltfoort  

∗ Sint-Oedenrode, 21 augustus 1926             
† Veghel, 3 oktober 2014 

 
echtgenote van  

Noud Wellens † 
 

 Curaçao: Dré en Berenice 
   Merwin 
   Andrea  
       Isabella 
   Samantha 
   Mark en Stephanie 
   Erik 
   Rayniery 
   Dennis 
   Joël  
   Adonays 
   Noud 
 
 Curaçao: Rob en Iris 
   Kiona en Netty 
   Kiante en Terence 
       Jaeda  
 Sint-Oedenrode: Ger  
 Sint-Oedenrode: Florence (Floor) en Leo 
   Bob 
   Noortje en Daan 
 
 Oisterwijk: Yvonne en Paul 
   Philippe en Renee 
   Fleur 
   Annick en Willem  
 Breda: Arnd en Roos 
   Max 
   Maud 
   Lieve 
   Eva    
 
De uitvaart zal worden gehouden op 11 oktober om 11.00 uur 
in de H. Martinuskerk van de H. Odaparochie, Kerkplein te 
Sint-Oedenrode. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op 
het parochiekerkhof. 
Als u wilt, kunt u eventueel een gift doen voor de Alzheimer 
Stichting in de collectebussen achter in de kerk. 
Op woensdag 8 oktober van 19.00 tot 19.45 uur kunt u samen 
met ons afscheid nemen van ons mam in rouwcentrum Kuis, 
Sluisplein 58 te Sint-Oedenrode. 
 
Correspondentieadres: 
Floor Vogels – Wellens 
Tartwijck 67 
5491 EJ Sint-Oedenrode 
0031(0)413-476834 / 0031(0)630529569  

 

Hartverwarmend was uw steun en medeleven bij het overlijden 
en de begrafenis van mijn vrouw, moeder en oma

Oda Vervoort
Wij willen onze dank uitspreken naar al onze families, buren, 

vrienden, kennissen en belangstellenden.
Zonder iemand te kort te doen speciale dank aan mijn zus en haar man, 

Mia en Wil vd Linden.
Bijzonder gaat onze dank uit naar Pastor Blom, de huisartsen Jaarsveld 

en Tersmette, het verplegings- en verzorgings “Pantein-team” 
Sint-Oedenrode centrum, de vrijwilligers Palliatieve Termimale Zorg regio 

Uden-Veghel, Uitvaartverzorging A. Kuis Sint-Oedenrode 
en het Oda-koor Sint-Oedenrode.

Dank U wel!

K. Kusters – kinderen en kleinkinderen

Heel veel sterkte 
in deze moeilijke tijd

Soms is er zoveel 
wat we voelen, 

maar zo weinig wat 
we kunnen zeggen

Steun betuigen via 
www.rooisefamilieberichten.nl

DeMooiRooiKrant biedt u iets unieks. 
Wilt u uw steun betuigen 

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

onder het rouwbericht op 
www.rooisefamilieberichten.nl.

Uiteraard komt dan ook de afweging 
over realisatie van kunstgras om de 
hoek kijken. Wethouder van der He-
ijden: “We wachten het onderzoek af 
en daar kan best nieuwe besluitvor-
ming uit voortkomen.  Het is in ieder 
geval duidelijk dat het thema ‘voorzie-
ningen in de sport’ erg leeft binnen de 
gemeenschap. Bovendien maak ook ik 
me zorgen over verschillende vereni-
gingen. Niet iedereen staat er even 
goed voor.” 

Deze programmabegroting, die op 

6 november door de gemeenteraad 
wordt behandeld - een uitwerking 
van het collegeprogramma ‘Met ver-
trouwen de toekomst in – op weg 
naar een drie-eenheid’. Dat pro-
gramma is op haar beurt weer afge-
leid van het herijkte visiedocument 
‘De Rooi(s)e draad versterkt.’ De 
begroting loopt nog niet vooruit op 
de aanstaande fusie met Schijndel en 
Veghel. In dit meerjarenbeeld is geen 
rekening gehouden met incidentele 
baten/lasten in verband met de toe-
komstige fusie.

Vervolg voorpagina

Licht aan einde donkere tunnel
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biobest-theater.nl
Uw best(s)e bioscoop - Stationsstraat 19 - Best

Voor programma en gratis reserveren ga naar

 
 

www.biobest-theater.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

 
 

www.biobest-theater.nl

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

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

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

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

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

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

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

Speelweek van wo 08/10  t/m wo 15/10/2014
Wonderbroeders  (7,50) (Wo. 8 okt.) 20:00, do. 20:00, vr./za. 21:30, zo. 20:15, ma 20:00, (wo.15 
okt) 20:00. - Pijnstillers (€ 7,-) (wo. 8 okt.)  17:45 vr. 19:00, zo. 18:15 - Dummie de Mummie (€ 

6,50) (wo. 8 okt.) 15:30 vr. 16:45, za./zo. 13:30, (wo. 15 okt.) 15:45 - Maya de Bij Eerste vlucht 2D 
NL(6,50) (wo. 8 okt.) 13:30 za./zo. 11:15 (wo. 15 okt.) 13:30 

Speciale voorstellingen: 
1D Where we Are (€ 12,-) (Concertregistratie) za. 12 okt. 16:00 & 19:00 zo. 13 okt. 16:00

Specials: Biobest 50+ The Book Thief (€ 6,-) do./vr.  14:00
Ladies Night: Pak van mijn hart (€ 13,50) wo. 29 okt. Do. 30 okt. 20:00  (wo. 29 okt. Uitverkocht)

PRIJZEN: p.p. basis zaal, balkon + € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00  - Gratis koffie/thee bij biobest 50+

UW INLIJSTWERK
VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL

 

LIJSTENMAKERIJ

www.brabantlijsten.nl

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

OPEN

Intratuin Veghel

Alle zondagen 
tot Kerst

Intratuin Veghel Heuvel 11
Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

van 12.00 tot 17.00 uur

Mensen zijn nieuwsgierig als het om dieren gaat

De dierenarts wordt vaak geasso-
cieerd met die aardige meneer of 
mevrouw die de kat beter heeft ge-
maakt. Voor een klein deel klopt dat 
ook, maar bij een dierenartspraktijk 
is het slechts het topje van de ijs-
berg. Achter de schermen gebeurt 
ontelbaar veel meer. Het blijkt een 
heus ziekenhuis voor dieren. Men-
sen zijn nieuwsgierig als het om 
dieren gaat. Daarom was het zo 
druk, afgelopen zaterdag, tijdens 
de Open Dag van Dierenartspraktijk 
Sint-Oedenrode/Schijndel.

Tijdens een open dag laat de prak-
tijk aan de Kortestraat in Sint-
Oedenrode en aan de Bunderstraat 
in Schijndel zien wat ze in huis heeft.  
Het publiek kwam in grote getalen 
binnenstromen, voornamelijk ou-
ders met kinderen. Dat maakte de 
beestenboel compleet. Bijna overal, 
mochten de gasten komen. Een die-
renartspraktijk gaat 24/7 door, dus 
het laboratorium bleef ’s morgens 
alleen toegankelijk voor personeel, 
omdat anders teveel werk bleef lig-
gen. In de operatiekamer waren ook 
twee artsen bezig  met een spoed-

operatie, maar er 
bleven genoeg interessante plekken 
over om te bezoeken.

Geïnteresseerden konden alleen 
rondkijken of in groepen met een 
gids. Meestal één van de 42 mede-
werkers van de praktijk. Ze legden 
tot in detail uit over röntgenappa-
ratuur (vooral die voor paarden is 
indrukwekkend), het behandelen 
van huisdieren, over wat er allemaal 
gebeurt in de operatieruimtes en an-
dere interessante onderwerpen. De 
kinderen luisterden graag mee. Zo 
niet, dan vermaakten ze zich met 
koe melken, speelden ze met kleine 

dieren, aaiden ze de lama of lieten 
ze hun teddybeer behandelen bij de 
knuffeldierendokter. Op het grasveld 
vonden demonstraties plaats. Vooral 
de activiteiten met paardenvoltige, 
politie- en behendigheidshonden 
trokken veel bekijks.

Eenmaal thuis zal bij veel bezoekers 
zijn blijven hangen dat de dieren-
artspraktijk Sint-Oedenrode/Schijn-
del een goede naam heeft in de 
regio. De praktijk is de laatste jaren 
dan ook flink gegroeid, er werken 
inmiddels 17 dierenartsen. Al met al 
was het een zeer geslaagde dag.

operatie, maar er 

Een Belgische dierenarts laat zien waarom 
hij specialist is in paardengebitten.

Bij aankoop van een pakje 

roomboter speculaas

4 ANIJSKROLLEN 

1,00

t/m 21 oktober2 WEKEN GELDIG

KRUIMELSTRIP
limburgse vlaaibodem gevuld 

met pudding en roomboter 

kruimels

       3,95

t/m 21 oktober2 WEKEN GELDIG

Naar sommige van onze acties  wordt zo vaak door u 
gevraagd, die kunnen we blijkbaar niet vaak genoeg
herhalen. Daarom deze week 3 van uw favorieten…

Bij aankoop van een pakje 

4 ANIJSKROLLEN 

Kersen carré
gevuld met kersen en pudding 

per stuk

1,00 

2 WEKEN GELDIG
t/m 21 oktober

Kersen carré
gevuld met kersen en pudding

per stuk

1,00 

niet vaak genoeg 
herhalen…

we kunnen het

in Nijnsel elke woensdag

in Sint Oedenrode elke dinsdag

BROODDAG
5 BRODEN HALEN 

4 BETALEN

  bakkerij bekk
e

r
s

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

A U T O B E D R I J F

MARTIEN DE LOUW

Boskantseweg 41a tel. 0413-472740 

Ook voor:
onderhoud, reparatie, 

diagnose, banden, airco 
check, bedrijfswagens

prOfiteer nOg 1 week van 
de schOkBrekertest!
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Extra werkzaamheden

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

Luchtfi lter € 25,-

Interieurfi lter € 30,-

Brandstoffi lter € 55,-

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

Remvloeistof € 45,-

APK

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

APK  € 19,95

APK diesel € 29,95

Onderhoud

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

Kleine beurt 
personenauto € 100,-
(inclusief olie)

Grote beurt 
personenauto € 195,-
(inclusief olie)

APK bij onderhoudsbeurt 
GRATIS

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

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

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

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

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

Voordelen
van MerkService 

op een rij:
• Altijd duidelijke prijsopgave vooraf

• Onderhoud volgens fabrieksvoorschrift

• Ervaren en goed opgeleide monteurs

•  Moderne apparatuur om electronica-

 problemen op te lossen

• Voor resetten en softwarestoringen

   Alle merken, echte service!

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

 Vught De Schakel 1 Tel. 073 - 684 11 02
 ’s-Hertogenbosch Weerdskampweg 5a Tel. 073 - 623 86 34
 St. Oedenrode Schijndelseweg 17a Tel. 0413 - 420 458

 Openingstijden  maandag t/m vrijdag van 08.00 - 18.00 uur
  zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur (alleen Vught)

  

Welkom bij MerkService 
MerkService is een unieke garageformule die zich alleen richt op service. 
U kunt bij ons terecht voor alle automerken en bijbehorende service. 
Bij MerkService hebben we altijd vlijmscherpe aanbiedingen. 
Kijk hiervoor ook op www.merkservice.nl

Gratis opslag

Team MerkService St. Oedenrode

De winter komt er weer aan. Tijd dus voor de winterbanden. 
Laat nu bij Merkservice de zomerbanden omwisselen voor de 
winterbanden. 
De zomerbanden slaan wij dan GRATIS voor u op! 
 
Laat dan ook meteen een goede wintercheck uitvoeren aan uw 
auto. Voorkomen is beter dan genezen: niemand wil natuurlijk 
graag bij nat en koud weer met pech langs de weg staan.

Starter van de maand

Kinderfotografie Aniek

Wie bij Kinderfotografie Aniek 
komt, krijgt een heel mooi kado. Of 
zoals Aniek het zelf zegt: een on-
betaalbare herinnering. “Want zeg 
nou zelf: wat is er mooier dan een 
prachtige foto van je dierbaarste 
bezit?” Kinderfotografie Aniek dat 
is Aniek Nooijen, en de naam zegt 
het al: Aniek fotografeert het liefst 
kinderen. Dat kan ook niet anders 
als je zelf twee prachtige dochters 
hebt en fotograferen niet alleen je 

werk maar ook je hobby is.

Toch rolde Aniek eigenlijk bij toeval 
een kleine 3 jaar geleden het vak 
in. “Tot dat moment was het mijn 
enige ambitie om een goede moe-
der te zijn”, blikt Aniek met een 
knipoog terug. Dat moment was 
een foto die ze maakte van haar 
dochtertjes in een zelf samengesteld 
decor. Iemand uit het vak zag hoe 
goed de foto was en na nog wat 

meer oefenen trok Aniek de stoute 
schoenen aan en schreef zich in op 
de Fotovakschool in Boxtel. Ook 
daar werd haar talent snel herkend 
en binnen een jaar kon ze met het 
diploma op zak apetrots haar eerste 
professionele shoots gaan doen. Ze 
kreeg meteen veel opdrachten, niet 
alleen voor kinderen maar ook voor 
grote mensen. Aniek: “ Ach, eigen-
lijk zijn we toch allemaal kinderen?” 
En over de naam van haar bedrijf: 

“Hoewel ik soms nadenk over een 
nieuwe naam past Kinderfotografie 
Aniek daarom nog steeds prima bij 
mij”.

Aniek is een echt mensenmens, of 
ze nu groot of klein zijn. Toch blij-
ven kinderen – als moeder en als 
fotograaf –  haar grootste passie. 
“Het fotograferen van kinderen is 
namelijk pas echt een uitdaging”, 
zegt Aniek, “ze zijn niet alleen lief 
en onschuldig maar ook wispelturig, 
ze doen vaak niet wat we willen”. 
De kracht van Aniek is dat ze kinde-
ren snel op hun gemak weet te stel-
len. Lachend zegt Aniek: “Ik denk 
dat dat komt omdat ik achter de ca-
mera ook zelf weer een beetje kind 
wordt”. Maar ook een zo natuurlijk 
mogelijke omgeving voor de shoot 
is heel belangrijk. Aniek overweldigt 
niet met grote lampen en flitslicht, 
maar creëert een huiselijke sfeer 
waarin zelfs de allerkleinsten zich als 
vanzelf ontspannen. Aniek: “Ik wil 
kinderen echt het gevoel geven dat 
ze bij mij op de thee komen”. Dat 
dat iedere keer weer lukt, blijkt uit 
de vele positieve reacties op haar 
website.  

Aniek is een geboren en getogen 
Rooise. Hoewel ze nu in Eindhoven 
woont, blijft ze verknocht aan haar 
dorp. Op zoek naar een ruimte voor 
een eigen studio hoefde Aniek dan 
ook geen moment te twijfelen toen 
ze hoorde van de Campus Fioretti, 
de voormalige mavo aan de Kas-
teellaan. Ze was op slag verliefd en 
in korte tijd heeft Aniek een van de 
oude klaslokalen omgetoverd tot 
een geheel eigen plekje waar je je 
als bezoeker meteen thuis voelt. 
“Want ik hou van huiselijkheid, en 
van gezelligheid en warmte”, zegt 
Aniek, “en dat probeer ik ook te la-
ten zien in mijn foto’s”.

Die foto’s kun je niet alleen laten 
maken in haar studio, maar ook bij 
je thuis of op een mooie buitenloca-
tie. Want Aniek komt overal. Voor 
kleine en voor grote mensen. Voor 
een onbetaalbare herinnering.

Wil je meer weten over Kinderfoto-
grafie Aniek? Kijk dan op de website 
www.kinderfotografieaniek.nl

Actie: bij inlevering van dit artikel 
10 euro korting op een fotoshoot!

Starter van de 
maand is een 
initiatief van:

advertorial

Kijk voor het laatste nieuws op www.mooirooi.nl
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Breuk in een rioolleiding in Olland 

Op dinsdagavond 30 september is 
er een breuk geconstateerd in de 
rioolleiding van Waterschap De 
Dommel onder de Pastoor Smits-
straat in Olland. Deze leiding 
transporteert het rioolwater van 
Olland naar de rioolwaterzuive-
ring aan de Boskantseweg in Sint-

Oedenrode. Een gedeelte van de 
bestrating was weggespoeld. De 
straat is voor de reparatiewerk-
zaamheden afgesloten. 

Het rioolgemaal is direct na de 
melding stopgezet, zodat er geen 
rioolwater uit de leiding stroomt 

en daarmee verdere schade wordt 
voorkomen. Woensdagochtend is 
de firma Heijmans direct begonnen 
met het opsporen van het lek en de 
reparatie. Om 14.00 uur was de lei-
ding weer gerepareerd en kon het 
gemaal weer rioolwater door de lei-
ding pompen.  

“ Het Roois Kaashuis ”

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

Kom Proeven!!

Beemster van ’t mes
Beemsterkaas jong belegen  500gr.  € 5,50
Kom proeven!

Beemster van ’t mes
Beemsterkaas extra belegen 500gr.  € 6,45
40 weken natuur gerijpt

Oktober boerenkaas maand
Bij aankoop van 750gr. boerenkaas naar keuze 
100gr. schouwgerookt boerenham gratis!
Kom proeven en ontdek boerenkaas.

Ambachtelijke vleeswaren 
vers van ‘t mes
Berliner           100gr.  € 1,10
Roasted American ham  100gr.  € 1,89
Runderrookvlees   100 gr.  € 2,49

Salade van de week
Draadjesvleessalade   100gr.  € 1,59
Gerookte kipsalade  100gr.  € 1,75

Herfst voordeel! Albert Bonbons
Exclusives    350gr.  € 7,95
Lekker voor bij de ko�  e, leuk om cadeau te geven

Denkt u al aan kerstpakketten??? Wij wel!!!
Wij verzorgen ook uw kerstpakketten. 
Geheel naar eigen wens samen te stellen.
Kom vrijblijvend langs of maak een afspraak.

Uw lenzen op een vertrouwd adres
Bij Eye Wish Opticiens kunt u ook 
terecht voor de nieuwste generatie 
contactlenzen. EyeWish@Home is 
onze service waarmee alles gere-
geld wordt wat met uw contactlen-
zen te maken heeft. 

Wij bezorgen uw contactlenzen 
én vloeistof gratis thuis. Eye Wish 
Opticiens vindt dat daar deskundig 
advies en een optimale service bij 
hoort. U krijgt dan ook elk half jaar 
een gratis professionele oogcon-
trole. Onze contactlens specialist is 
vier dagen per week aanwezig om 
uw ogen te leren kennen. Wanneer 
u voor 23 november 2014 naar Eye 
Wish Opticiens komt ontvangt u 1 
maand gratis lenzen inclusief aan-
passing bij aanmelding @home*
Op 9 oktober zijn wij aanwezig bij 
Fashion & Friends. Op Fashion & 
Friends is onze styliste aanwezig die 
u voorziet van persoonlijk briladvies. 
Daarnaast ontvangt u bij onze stand 
een leuke attentie. We zien u graag!  
Marloes en Paula

advertorial

Bernie de Brouwer stopt met café van Ouds
De uitbater van café van Ouds – 
Bernie de Brouwer – stopt met zijn 
werkzaamheden. Vrijdag 31  okto-
ber zal zijn laatste dag zijn in de 
kroeg aan de Heuvel in Sint-Oeden-
rode. Na 7,5 jaar houdt de Rooie-
naar het voor gezien. Het café krijgt 
een andere invulling. Daarover leest 
u meer in DeMooiRooiKrant van 
volgende week.

De laatste weken gonsde het van 
de geruchten. Bernie geeft nu zelf 
aan dat het waar is dat hij stopt. “Ik 

doe een stapje terug. Ik word vader 
en daar wil ik van genieten, evenals 
van mijn vriendin. Het was een heel 
bijzondere tijd, die ik zeker niet had 
willen missen. Ik vind het een voor-
recht dat ik zoveel mensen heb leren 
kennen en dat ik ze heb mogen ver-
maken. Daarom wil ik al mijn (vaste) 
klanten bedanken, evenals mijn per-
soneel, vrienden, familie, en vereni-
gingen als de Deurdouwers, biljart-
clubs, kaartclubs, Argo, dartclubs, 
het biergilde en andere verenigin-
gen. Ik heb lief en leed met iedereen 

gedeeld. De hoogtepunten vond ik 
alle Elvisdagen, het vieren van mijn 
veertigste verjaardag en het feit dat 
er mensen zijn die elkaar zijn te-
gengekomen in mijn café en nu ge-
trouwd zijn en zelfs kinderen hebben 
gekregen. Ik wil iedereen ontzettend 
bedanken voor de mooie jaren. Ik 
hoop jullie nog vaak in Rooi te zien. 
De nieuwe uitbater wens ik boven-
dien veel succes.” Op vrijdag de 31e 
draait hij zijn laatste dienst. De beige 
Van Ouds munten kunnen nog tot 1 
november worden ingeleverd.

Herfstrit M.T.C. 
D’n Dommel
Zondag 12 oktober 2014 houdt 
M.T.C. D’n Dommel weer haar jaar-
lijkse Herfstrit.  De lengte van de rit is 
ongeveer 200 km en ze blijven binnen 
de landsgrenzen. De rit is beschikbaar 
op papier en GPS! Kosten € 5,= per 
rit.  Inschrijven is mogelijk van 09.00 
tot 12.00 uur bij Café D’n Dommel, 
Markt 15 in Sint-Oedenrode. Kijk ook 
op www.mtcdndommel.nl.

Aanstaande bruiden opgelet!
Vanaf 20 oktober starten wij met de verkoop 
rechtstreeks uit onze eigen bruidsmodefabriek in 
Gemert.
Creations of Leijten is een Nederlands bruidsmerk 
dat in heel Europa verkocht wordt. Als enige 
fabrikant produceren wij in Nederland.
Wij hebben voor alle bruiden een mooie creatie: 
trendy – romantisch – klassiek. De jurk kunnen 
wij geheel naar uw wensen afstemmen. Ook voor de 
(schoon)moeder en het gevolg hebben wij een brede 
collectie.
Bel nu voor het maken van een afspraak:
0492-371316
Creations of Leijten | Willem de Haasstraat 5 | Gemert 

www.creationsofleijten.com

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
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Portemonnee Veghel is aardig leeg
Ieder jaar publiceert de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
de financiële cijfers over het afgelo-
pen jaar van 403 gemeentes. Met 
een 237e plaats is Rooi daar een 
middenmoter, Schijndel eveneens, 
op nummer 257. Veghel daarente-
gen staat op 353. Een aandachts-
punt voor menigeen, met het oog 
op de fusie.

Voor de liefhebbers de cijfers van 
Veghel: 
Netto schuld / inkomsten: 114%
Netto schuld / inwoners: € 2.869
Uitleenquote: 2% 
Netto schuldquote -/- 0,9 x uitleen-
quote: 112%
Voorraadquote: 188%
Schuldratio: 46%
Bruto gevestigde schuld / inwoners: 
€ 3.494
Schuldevolutie 2009-2012: € 2.362      

Lezerspodium....

Fusie zonder argumenten?
Hoe meer de datum van de (voorge-
nomen) fusie tussen de gemeenten 
Schijndel, Veghel en Sint-Oedenro-
de nadert, des te meer publicaties 
verschijnen in de kranten waarin 
indringende vragen worden gesteld 
over de noodzaak daarvan. Ik wijs 
onder andere op de bijdragen van 
Rinus van der Heijden in DeMooi-
RooiKrant van september 2014 en 
van Romano van der Meijden in het 
Eindhovens Dagblad van 20 sep-
tember 2014.

Genoemde artikelen zijn niet per se 
gericht op het tegenhouden van de 
fusie, maar veel meer een oproep 
het proces daarheen doorzichtiger 
te maken. Geen van de aanvanke-
lijk gebruikte argumenten (o.a. be-
sparingen en doelmatigheid) om te 
fuseren is houdbaar gebleken. Niet-
temin wordt het proces door het ge-
meentebestuur voortgezet, ondanks 
het feit dat een meerderheid van de 
Rooise bevolking volgens een en-
quête van DeMooiRooiKrant niet in 
het succes van de fusie gelooft. 
Sint-Oedenrode en de andere twee 
(beoogde) fusiepartners lopen in 
de hele regio ver voor de muziek 
uit, terwijl de muziek eigenlijk al is 
verstomd. De “Plasterk-doctrine” is 
inmiddels in de ijskast verdwenen 
en de oude argumenten verschrom-

peld. Een fusie is een gevaarlijk ver-
schijnsel. Veel gefuseerde scholen, 
die nu als “opleidingsfabrieken” 
worden gezien worden wegens ge-
brek aan sociale samenhang tussen 
bestuur en leerlingen en leerlingen 
onderling weer in kleinere eenhe-
den opgebroken. Philips versterkt 
haar posities op de markt door het 
bedrijf in kleinere eenheden op te 
splitsen. Grote gemeenten brengen 
het beleid dichter bij de burgers door 
deelraden in te stellen. In de huidige 
samenstelling hebben de beoogde 
fusiegemeenten al deelraden, name-
lijk hun eigen gemeenteraad. Groter 
is sociaal en financieel lang niet altijd 
beter en een fusie tussen gemeenten 
zal  nooit meer kunnen worden te-
ruggedraaid, zelfs niet als ze tot niets 
heeft geleid. 
De gemeenteraad hanteert als 
(nieuw?) argument dat de dienst-
verlening aan de burgers kan wor-
den verbeterd door een fusie aan te 
gaan met de genoemde gemeenten. 
Wellicht is het mogelijk de dienst-
verlening op het beoogde niveau 
te krijgen door het ambtenarenap-
paraat van de gemeenten nauw te 
laten samenwerken zonder een fu-
sie. Sint-Oedenrode kan heel goed 
als zelfstandige gemeente blijven 
functioneren als het de juiste kennis 
in “losse” samenwerkingsverbanden 

met andere gemeenten bundelt. 
Tijdens de raadsvergadering op 25 
september j.l. is door een aantal 
fracties erkend dat de communica-
tie met de burgers te wensen heeft 
overgelaten. Onduidelijk is gebleven 
wat onder communicatie wordt ver-
staan. Is het louter informeren over 
het proces of is het ook een peiling 
van de stemming onder de inwo-
ners?
Als het mogelijk is via een website de 
inwoners van de drie gemeenten te 
laten stemmen over de naam van de 
nieuw te vormen gemeente, moet 
het ook mogelijk zijn een website 
te openen waarop de communica-
tie tussen burgers en bestuurders 
plaatsvindt en waarop argumenten 
vóór en tegen de fusie kunnen wor-
den uitgewisseld. Het zou het be-
stuur van onze nu nog zelfstandige 
gemeente sieren als ze daartoe het 
initiatief zou nemen of anderszins 
zou reageren op de roep om trans-
parantie over het fusieproces. De 
beslissing daarover mag na meer 
dan 800 jaar zelfstandigheid van 
Sint-Oedenrode met zijn stadsrech-
ten niet lichtvaardig en zonder volle 
instemming van de meerderheid van 
zijn bevolking worden genomen.

Hans Vervloed
Doornappel 11

Pleidooi voor Meierijstad

Zaanstad is een gemeente die ligt 
in de Zaanstreek. De gemeente is 
in 1974 ontstaan door samenvoe-
ging van de gemeenten Assendelft, 

Krommenie, Wormerveer, Zaan-
dijk, Koog aan de Zaan, Zaandam, 
Westzaan en West-Knollendam 
met 475 inwoners. Westzaan ligt 

los van de stedelijke kern en heeft 
haar landelijke en dorpse karakter 
helemaal behouden. Meierijstad is 
een gemeente die ligt in Meierij. 
De gemeente is in 2018 ontstaan 
door samenvoeging van…… enz.

Met 'n kleine grenscorrectie valt al-
les op z'n plaats. Leg je de kaart van 
de Meierij over die van Brabant dan 
zie je dat 'n gedeelte van Veghel 
nog bij De Peel hoort. Om precies te 
zijn het gedeelte tussen Kraanmeer 
en Boekelseweg, met de Goorse 
Bossen als grens met Uden en Boe-
kel. Maar daar komen we wel uit.

Maarten van Lankvelt
Sluisstraat 39, Veghel

Mr. mediators, 
specialisten bij echtscheiding

“Grosfeld Kreeftenberg Advoca-
ten” in Son is samengegaan met 
“Waals Advocatuur & Mediation” 
uit Uden. Ingrid Grosfeld en Tanya 
Kreeftenberg hebben hun krach-
ten gebundeld met de ervaren ad-
vocaat-scheidingsmediator Astrid 
Waals. Het kantoor heeft de naam 
“Mr. Mediators” gekregen en is ge-
vestigd aan de Heistraat 16 A te Son 
en Breugel. 

Nog één keer
“Als de koek echt op is, is er geen 
andere keuze dan los van elkaar 
verder te gaan. Kinderen spelen bij 
een scheiding vaak een belangrijke 
rol. Juist daarom is het de moeite 
waard om goed uit elkaar te gaan. 
Mr. Mediators biedt twee wegen: 
mediation en de gang naar de rech-
ter. Het liefst ook in deze volgorde”. 

Mediation
Grosfeld, Kreeftenberg en Waals heb-
ben al bij honderden echtscheidingen 
laten zien, dat ze in staat zijn om het 
schijnbaar onverenigbare te verenigen; 
met kennis en ervaring, maar bovenal 
door hun oprechte betrokkenheid bij 
de situatie. “De oplossing die partners 
samen bedenken, is automatisch de 
beste en houdt het langst stand. Het 
is dus zeker de moeite waard de weg 
van mediation te bewandelen”. 

Advocaat
“Als mediation werkelijk onmogelijk 
blijkt, omdat er teveel kapot is, zal 
een gang naar de rechter onvermij-
delijk zijn. Wij zetten de mogelijk-
heden en kansen op een rij en gaan 
het proces aan: hard en rechtvaardig 
om het belang van de cliënt veilig te 
stellen”. 

Voor-huwelijkse mediation
Mr. Mediators biedt ook voor-hu-
welijkse mediation aan. Deskun-
dige begeleiding bij een relationeel, 
zakelijk en juridisch gesprek nog 
voordat er sprake is van samen-
wonen, een geregistreerd part-
nerschap of trouwen. “Het is van 
belang de wederzijdse verwach-
tingen, zienswijzen en belangen 
helder in beeld te krijgen. Het is de 
moeite waard dat je weet waar je 
“ja” tegen zegt. “Ja” tegen die-
gene met wie je trouwt, maar ook 
“ja” tegen het huwelijk als instituut 
met alle juridische gevolgen die 
daaraan kleven”.

Adviesgesprek
Een eerste adviesgesprek bij 
Mr. Mediators op de Heistraat 16A 
in Son kost € 75 voor een uur.
Bel: 0499 465 112 of mail naar: 
info@mrmediators.nl  
www.mrmediators.nl.

advertorial

Het waarom van een fusie, volgens de VVD
Tijdens de laatste gemeenteraads-
verkiezingen was in het verkiezings-
programma bij 4 van de 5 deelne-
mende partijen, ook bij de VVD, 
duidelijk en helder opgenomen dat 
zij vóór een fusie waren en waarom. 
De gehele verkiezingscampagne 
werden er door de kiezers met eni-
ge regelmaat vragen gesteld. Ook 
de partij die aangaf tegen de fusie 
te zijn, stak haar mening over dit 
vraagstuk niet onder stoelen of ban-
ken. Van de 17 democratisch geko-
zen volksvertegenwoordigers waren 
er ten tijde van de verkiezingen 16 
voorstanders en 1 tegenstander. Een 
signaal van de kiezer.

Burgerparticipatie? Alle drie ge-
meenten hebben diverse mogelijk-
heden geboden aan onze inwoners 
om hun mening over de fusieplan-
nen kenbaar te maken. Er hebben in-
loopavonden en rondetafelgesprek-
ken plaatsgevonden. Iedereen kon 
zijn mening ventileren in de lokale 
weekbladen. Ook de politieke par-
tijen hebben, door middel van hun 
achterbanvergadering, haar kiezers 
in de gelegenheid gesteld om uiting 
te geven aan de opvatting aangaan-
de deze kwestie. Hier is door een 

klein aantal inwoners gebruik van 
gemaakt. Het spreekt voor zich dat 
de communicatie altijd beter kan.
Waarom een fusie? De VVD  is zo-
wel voor-, tijdens als na afloop van 
de verkiezingen duidelijk geweest 
in haar antwoorden op deze vra-
gen. Als we willen streven naar een 
toekomstbestendige gemeente die 
invulling kan geven aan de eisen 
die de tegenwoordige samenleving 
van de lokale overheid vraagt, zul-
len we in moeten zetten op effici-
entie, specialisatie en doelmatigheid 
van deze overheid. De VVD ziet in 
een bestuurlijke fusie daarvoor de 
meest transparante oplossing. Ge-
meenschappelijke regelingen lijken 
de bestuursbevoegdheid ‘dichtbij’ 
te houden, maar wat heb je daad-
werkelijk te vertellen in een wirwar 
van samenwerkingsverbanden als 
betrekkelijk kleine gemeente? Een 
ambtelijke fusie zorgt voor onnodig 
veel belasting op de ambtelijke or-
ganisatie vanwege de diffuse aan-
sturing vanuit verschillende colleges. 
Een schip met meerdere kapiteins zal 
niet snel ongehavend de haven wor-
den binnen geloodst. Een ambtelijke 
fusie zal daardoor op termijn ook tot 
een bestuurlijke fusie leiden.

De keuze voor Veghel en Schijndel 
komt voort uit de geografische lig-
ging dan wel uit onze verscheiden-
heid wat betreft wonen, werken en 
leven. In onze visie liggen hierin di-
verse mogelijkheden en kansen voor 
alle partijen om zowel te onderne-
men,  te werken en te verblijven. Dit 
waarborgt kansen voor de jeugd en 
zorg en aandacht voor de ouderen. 
We gaan met vertrouwen de toe-
komst in.
Gezien de vele inzendingen en sug-
gesties die zijn ingebracht om onze 
nieuwe gemeente van een toepas-
selijke naam te voorzien, mogen 
we naar onze mening afleiden dat 
velen hierop vertrouwen. We hopen 
dat u de komende dagen dan ook 
gaat stemmen voor de nieuwe ge-
meentenaam. Een moment om uw 
betrokkenheid te tonen. En welke 
naam het ook zal worden, ROOI 
blijft ROOI. Daarom eindigen we 
met een citaat:

 “What’s in a name? That which we 
call a rose, By any other name would 
smell as sweet.”
- William Shakespeare
www.lokaleliberalen.nl
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ROXS 

ROXS 

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

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

€1999,-

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

Van €449,- voor €369,-

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

w w w.elec troworldroxs.nl

In oktober 

10 % bestedingskorting 

of 5 % contante korting

vraag naar de 
actie-voorwaarden 

in de winkel

Het kan weer!
Zilvervloot Sparen

Open een Zilvervloot Spaarrekening tijdens de Kinderspaarweken en uw
kind mag een leuk cadeau uitkiezen. De Kinderspaarweken zijn van 

6 tot en met 31 oktober 2014. Kom langs.

Van Kuringe Adviesgroep Sint-Oedenrode B.V.
Koninginnelaan 1a
5491 HA SINT-OEDENRODE
T (0413) 47 49 33
E info@vankuringeadviesgroep.nl
I www.vankuringeadviesgroep.nl

10%
premie voor 10 jaar sparen

Medewerkers Rabobank helpen een handje

Normaal werken de mannen in driedelig grijs 
met een stropdas. Afgelopen zaterdag waren 
ze in het oranje. Zo’n tweehonderd medewer-
kers (m/v) van Rabobank ‘Hart van de Meierij’ 
staken hun handen uit de mouwen als vrijwil-
liger. Eten koken, schilderen, een plantsoen 
aanplanten of een binnentuin inrichten. Het 
stond allemaal op het programma.

“De Rabobank wil haar maatschappelijke be-
trokkenheid ook op een andere manier laten 
zien. Dat doen we onder andere met een dag 
als deze”, zegt Monique Nieuweboer. Zij is di-
recteur particulieren van Rabobank ‘Hart van 
de Meierij’. Net als haar collega’s is ook Mo-
nique zaterdag gewoon van de partij. 
De twee heren en twaalf dames gaan 
samen met bewoners van Odendael 
eten koken. Maar het eten koken is 
niet het doel op zich zelf. “Het is ook 
leuk om gewoon te praten met de 
mensen”, zegt één van de vrijwilligers.

Vat uurst es un bekske koffie
De mensen van de Rabobank zijn 
enthousiast, het personeel en de be-
woners van Odendael moeten het 
enthousiasme zelfs temperen. “Als ge 
uurst es un bekske koffie en een schijf 
cake vat”, zegt een van de bewoners 
als de bankemployees in zijn ogen iets 

te voortvarend aan de slag willen. Dat laten 
de vrijwilligers zich geen twee keer zeggen 
en al snel ontstaan aan de tafel de eerste 
gesprekken.

Schort en theedoek
Op het menu staan groentesoep, wraps 
met zalm en ham, koude schotel en als 
toetje tiramisu. Ook voor de senioren zelf 
is het een feest. Zij koken nooit meer, want 
in Odendael wordt er elke dag voor hen 

gekookt. Mevrouw van Oorschot heeft zelfs 
een schort en een theedoek meegenomen. 
“Vroeger droeg ik altijd een schort tijdens het 
koken, dat hoort zo”, zegt zij. Ook Annie en 
Frans van de Houtert zijn enthousiast. “Dit is 
een leuk initiatief en we hebben vorig jaar veel 
plezier gehad. We hopen dat het dit jaar net zo 
leuk wordt”.

Naast koken in Odendael waren de vrijwilligers 
van de Rabobank zaterdag ook te vinden bij 
diverse Rooise scholen en sportverenigingen, 
sociale en culturele instellingen en natuurlijk op 
de kinderboerderij, hoe kon het ook anders op 
werelddierendag.

Volkswagen Golf Plus Cross 
1.9Tdi
Brandstof: Diesel
Bouwjaar: 2007
Carrosserievorm: MPV

Zeer lage kilometerstand
Transmissie: Handgeschakeld
Kleur: Blauw
Laksoort: Metallic
NIEUWSTAAT! Prijs excl. BPM

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

Prijs:  € 11.950,-

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

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

gevallen repareren zonder 
de rits te vervangen!

Ook drukknopen, nestelringen, 
etc. vervangen wij direct!

WAAR???
Bij van der Wijst Kleinvak.

Elke week op de markt 
Donderdag 8.00 tot 12.30 uur 

te Veghel
Vrijdag 8.00 tot 12.30uur 

te Sint Oedenrode

Zie ook:
www.vanderwijstkleinvak.nl

Openbaar fractieberaad CDA
Op maandag 13 oktober om 20.00 uur is er 
een openbaar fractieberaad van het CDA. In 
lokaal 2 van Mariendael, Laan van Henkeshage 
2.  Besproken zal worden de agenda’s van de 

voorbereidingscommissies van 14 en 16 okto-
ber en daarnaast kunnen actuele onderwerpen 
aan de orde worden gesteld. Iedereen is van 
harte welkom

te voortvarend aan de slag willen. Dat laten 
de vrijwilligers zich geen twee keer zeggen 
en al snel ontstaan aan de tafel de eerste 
gesprekken.

Schort en theedoek
Op het menu staan groentesoep, wraps 
met zalm en ham, koude schotel en als 
toetje tiramisu. Ook voor de senioren zelf 
is het een feest. Zij koken nooit meer, want 

Film: TV Meierij
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www.gemeentebest.nl/nieuwbouw

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

Best biedt het beste van twee werelden. Dorps wonen met veel voorzieningen, maar ook 
dicht bij de stad én de rust van de natuur. Door de ligging tussen de snelwegen (A2 en A58), 
een ondergronds treinstation in het centrum en Eindhoven Airport dichtbij zijn alle 
 bestemmingen binnen handbereik.

Best is van alle gemakken voorzien: basisscholen, een middelbare school, een ruim 
winkelaanbod, musea, een bibliotheek, een bioscoop, sportvoorzieningen en vele 
 recreatiemogelijkheden. Best is een toegangspoort tot het unieke Nationaal Landschap 
Het Groene Woud en maakt deel uit van de Brainport regio, het hightech hart van Brabant.

Wilt u ook wonen in een bijzonder dorp? Best biedt u die kans. In de nieuwe 
wijken staat de kwaliteit van het woongenot centraal. Door de grote 
variatie aan woningen is er voor ieder wat wils. Bezoek de website voor 
alle mogelijkheden: www.gemeentebest.nl/nieuwbouw.

“Bij mij komt de fi jnste doelgroep over de vloer”

Het gemorrel aan de deur laat zich ra-
den dat Wijnald er is. Zijn vrolijk ge-
laat groet en draait zich om. Hij loopt 
zijn café in, direct naar het koffiezet-
apparaat. Gastvrij met een gouden G 
mag je het noemen. Meteen begint hij 
vragen te stellen, oprecht geïnteres-
seerd. Iets wat zijn klanten door de ja-
ren heen van hem gewend zijn. Dat is 
echter niet de enige reden waarom zijn 
zaak zo goed draait.

Het is alweer iets meer dan vier jaar 
geleden dat Wijnald werd benaderd 
om café d’n Dommel over te nemen. 
“Ik dacht eigenlijk meteen ‘ik doe het’. 
Mensen verklaarden me voor gek, maar 
soms moet je gewoon niet te lang na-
denken en gewoon doen. Dat past ook 
wel een beetje bij mij”, maakt Wijnald 
een kleine profielschets van hemzelf. 
Daar zijn ook voorbeelden van, want 
eerder besloot Wijnald om samen met 
een compagnon een duikschool in 
Thailand te runnen. Hij beleefde er een 
mooie tijd. De Rooienaar had al flink 
wat horecaervaring toen hij d’n Dom-

mel overnam. Wijnald: “Ik heb vroeger 
mijn koksopleiding gehaald en gewerkt 
als chefkok. Ook werkte ik veel in ca-
fés. Dat komt nog steeds van pas. Het 
werken in deze kroeg had ik dan ook 
zo onder de knie. Al heel snel had ik 
er plezier in en zag ik mogelijkheden.”
Vanaf dag één zet Wijnald zich voor 
de volle honderd procent in. “Ik haal 
het niet met minder dan 100 uur in de 
week”, geeft de horecaman een kijkje 
in zijn werkweek. “Misschien komt het 
ook wel omdat ik perfectionistisch ben, 
haha. Alles moet kloppen en ik wil het 
onder controle hebben. Daarnaast wil 
ik zoveel mogelijk aanwezig zijn. De 
mensen komen tenslotte ook om met 
mij te buurten.” Wijnald snapt de es-
sentie van het runnen van een kroeg. 
Hij voelt aan dat gasten niet alleen 
komen voor een kopje koffie of een 
lekkere lunch. Ook sociaal willen ze 
gevoed worden. Dat lukt prima in de 
‘huiskamer van Rooi’. Er lopen vaak ge-
noeg prettige mensen rond om mee te 
kletsen. Vooral in de weekenden. “Ei-
genlijk komt bij mij de fijnste doelgroep 

over de vloer”, zegt Wijnald tevreden. 
“De oudere jongeren en de wat oude-
ren. Er is zelden verveel. Maar als het 
moet kan ik heel goed de grens aan-
geven.”
Wijnald heeft zijn terras goed voor el-
kaar. De lunchkaart is niet al te uitge-
breid, maar om van te watertanden. 
De plek om het klaar te maken vindt 
Wijnald wat klein, maar dat was het 
dan ook wel wat nadelen betreft. Rooi 
weet zijn café beter en beter te vinden. 
“Ieder jaar zit er een kleine stijgende 
lijn in. Daar werken we ook hard voor. 
De weekenden zijn goed druk en de 
bandjes blijken iedere keer een succes. 
Ook de Pubquiz is top natuurlijk. Die 
mannen doen het hartstikke goed. In-
middels weet ik dat het belangrijk is om 
naar de mensen te luisteren. De wissel-
werking is belangrijk.” 
De winter nadert en dus zal het door-
deweeks wat minder hectisch zijn. Toch 
is stilzitten er niet bij. Wijnald vindt al-
tijd wel weer iets om mee bezig te zijn. 
Iets waar zijn kroeg alleen maar beter 
van wordt.

Elke week heeft zijn eigen thema:

1e Woensdag v/d maand: 
Gerecht v/d Week

2e Woensdag v/d maand:
Opfrissers

3e Woensdag v/d maand:
Budget Diner

4e Woensdag v/d maand:
Vers Tips

Provinciaal lekker eten in kaart!

Hallo 
Brabant
 Maak kennis met Smakelijk Brabant!

Volgende week: Budget Diner: Teriyakispiesen

Smakelijk Brabant, wekelijks in deze krant!

12:00 100%

Bron: www.biernet.nl/

www.smakelijkbrabant.nl

Volg ons op:

Elke week vindt u in deze 
krant, op pagina 8 heerlijke 
recepten, tips, gerechten etc. 
van verschillende bedrijven of 
van mensen zoals u.

Alle artikelen zijn ook terug te 
lezen op onze Social Media en 
op www.smakelijkbrabant.nl.

Heeft u zelf een heerlijk 
recept, of een goede tip? 
Stuur een bericht naar 
info@smakelijkbrabant.nl.
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SemmySemmy
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

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

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

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

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

Heuvel 17    
5492 AC Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 479322   
www.demooirooikrant.nl

Woensdag 2 maart 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND
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de houten MooiRooi speelgoedtrein op te halen bij speelgoedwinkel Intertoys.
Een treintje met de naam van uw kind is ook mogelijk!

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikkrantDDDe

Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

Plaats gratis uw reactie 
op de internetsite 

rooisefamilieberichten.nl 
voor:

· Geboortes
· Felicitaties

Neem een kijkje op 
rooisefamilieberichten.nl

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

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

Antwan Kuis

WINNAAR 2014
WINT MET AFSTAND.

3 P’S

Sabine van den Boogaard
Berkstraat 28 5492 EB Sint Oedenrode

Tel 06 - 54255787

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

Andere dagen en avonden op afspraak!

“Jazittie”  in de Ossekop
Zaterdag a.s. speelt coverband “ 
Jazittie” weer in de Ossekop.  Pop 
, dance classsics,  soul en rocknum-
mers staan op het programma. De 
band brengt een zeer afwisselend 
repertoire , lekker dansbaar en door 
de wisselende leadvocals volop va-
riatie!  

De band start, zoals altijd in de 
Ossekop, na het sluiten van de keu-
ken zo rond 21.30.

Karaokeparty in jeugddisco 
The Joy
Meezingen en Swingen kan vrijdag 
10 oktober in jeugddisco The Joy op 
onze karaokeparty. 

Zorg dat je stem goed gesmeerd is 
zodat je lekker hard mee kan zin-
gen. Voor de jeugd uit Boskant, 
Olland, Rooi en Nijnsel van 11 tot en 
met 15 jaar van 19.30 uur tot 22.30 
uur. Oude Lieshoutseweg 7 (naast 
de hoofdingang van de Beckart). 
De entree is zoals altijd gratis! Een 
glaasje drinken kost maar € 1,00. Als 
je leuke ideeën of vragen hebt mag 
je ons altijd mailen, ons mailadres is 

jeugddiscothejoy@upcmail.nl.
Of kijk eens op onze website 
www.jeugddiscothejoy.webnode.nl 
En zet vrijdag 14 november alvast in 
je agenda voor de Jongens tegen de 
Meisjes party! 

In contact met een heel grote vogel
Tuincentrum de Peppel-
hoeve gaf vorige week 
een Open Dag. Daar wer-
den aanwezige kinderen 
verrast door een grote 
vogel. Rooienaar Frank 
de Laat liet hen het dier 
zien en de kinderen moch-
ten het zelfs aanraken en 
van héél dichtbij bekijken. 
Frank geeft tijdens evene-
menten of feesten en par-
tijen uitleg over de vogel. 
De kinderen vonden het 
maar wat interessant en 
de vragen bleven dan ook 
komen.

Wij zijn superblij en trots 
met de geboorte van’

JADE 
Bart en Kim heel veel geluk 

met jullie kleine meid. 
oma Kuunders en 

opa en oma van den Tillaart

Tip 7:
Tis um mi de paplepel 
ingegivve

Beste Papbuiken en papbuikinnen,
Wanneer ik de tip ‘Met de paplepel 
in gegeven’ letterlijk neem dan wil dit 
zeggen dat de nieuwe Prins al heel 
jong iets geleerd heeft over carnaval 
in Papgat. Het zou dus zomaar kun-
nen zijn dat zijn vader Prins of Heer 
Adjudant is geweest. Maar hij kan 
natuurlijk ook zelf in de jeugdraad 
van Papgat hebben gezeten. Met de 
paplepel ingegeven kan natuurlijk 
ook iets te maken hebben met andere 
zaken dan carnaval. Hoe je het ook 
bekijkt, de Neije Prins doet duide-
lijk iets wat hij thuis gezien heeft op 
jonge leeftijd en daardoor besmet is 

geraakt!
Rene heeft het wielrennen en het 
tennis met de Paplepel ingegeven ge-
kregen. Richard het koken en Albert, 
Albert heeft het al helemaal met de 
paplepel in gegeven gekregen. Daar-
bij komt dat hij er ook dik tegen aan 
slaat. Dan hebben we ook nog Paul, 
hij heeft het thuis zeker met de pap-
lepel ingegeven gekregen en de man 
van tip 6 lijkt zijn vader wel te zijn! 
Wat te denken van Perry, heel zijn 
familie heeft het met de paplepel bin-
nen gekregen. En niet te vergeten 
Mark, Joan, Ruud etc.   
Ruud heeft het al helemaal met de 
paplepel ingegeven gekregen en 
heeft ook al eens bij een raad geze-
ten (ik heb gehoord dat er zelfs al een 
Nar is aangemeld die hem terzijde wil 
staan). Zouden ze dan met zijn drieën 
zijn dit jaar? 3x3…..?

Van een oud Jager van Papgat heb 
ik ter oren gekregen dat er dit jaar 
ook een groepje enthousiaste dames 

de Jacht op de Prins heeft opgepakt. 
Ook de jonge Jagers zijn, na het gran-
dioze succes van vorig jaar, weer op 
pad gegaan. Dit jonge team heeft er 
ook een paar gasten bij zitten die het 
met de paplepel hebben binnenge-
kregen. Het zal toch niet zo zijn dat 
zij……. nee dat kan niet waar zijn, 
toch?

Met deze week dank aan een oud-ja-
ger voor extra input en wellicht gaat 
u het daarom wél raden.
Mail dan uw oplossing met de naam 
van de neije hoogheid en zijn/haar 
Heer/Vrouwe adjudant naar de voor-
zitter van de Prinskeuzecommissie: 
henryenkitty@gmail.com  of op pa-
pier in de brievenbus bij Henry van 
der Zanden,  Willem-Alexanderstraat 
38 te Papgat.
En ook dit jaar, voor de eerste goede 
(complete)oplossing staat een heer-
lijke fles papgatwijn klaar welke onze 
neije hoogheid persoonlijk zal over-
handigen aan de winnaar.

Tip van de Prins

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

www.verkeersschoolschellekens.nl

1e KEER GESLAAGD 
EVERT V.D. RIJT
GEFELICITEERD
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Mooi op  leeftijd

“Dit zouden we vaker voor elkaar moeten doen”

Zittend op de rollator kijken de da-
mes de verte in. Daar komt de huif-
kar. “We gaan naar een hoeve, maar 
ik weet niet welke”, lacht een dame. 
Haar generatiegenoten weten ook 
van niets. Het is wel duidelijk. De 
vriendinnen gaan meer voor de ge-
zelligheid op uitstapje dan voor de 
locatie. Vlak daarna scheurt een le-
gerjeep het terrein op. Onderweg 
om een andere wens te vervullen.

Het is vrijdag 3 oktober en net als 
vorig jaar tijd voor de Nationale 
Ouderendag. De afgelopen weken 
hebben Rooise senioren wensen in 
kunnen dienen die deze dag worden 
verwezenlijkt. Een extreme uitspat-
ting als vorig jaar – een helikopter-
vlucht – zit er dit keer niet bij. Er is 
geen sponsor voor gevonden. Ge-

lukkig kunnen veel andere wensen 
wel doorgang vinden. Een uitstapje 
naar Amsterdam, naar een museum 
in de buurt, gezellig pannenkoeken 
eten bij Pan en Cook, dieren kijken 
bij de Beekse Bergen, pelgrimstocht-
je naar de Heilige Eik in Oirschot en 
naar de legerbasis in dezelfde plaats. 
Jos Lauwen en Piet Bekkers begelei-
den als vrijwilligers die laatste trip. 
“Vorig jaar ben ik mee naar Heusden 
geweest als vrijwilliger. Dat was een 
prachtige dag. Via de Zonnebloem, 
waar ik ook vrijwilliger ben, heb ik 
dhr. en mevr. Saarloos leren kennen. 
Ze vroegen me of ik mee ging naar 
de legerbasis. Daar heb ik natuurlijk 
‘ja’ tegen gezegd”, zegt Jos kijkend 
naar het echtpaar.

In 2009 werd door een zelfbenoemd 

Nationaal Comité het idee van de 
Ouderendag geopperd. Om seni-
oren de kans te geven een wens in 
vervulling te laten gaan. Natuurlijk 
met het oog op het bestrijden van 
eenzaamheid, wat een groot pro-
bleem is in dit land. Wethouder 
Hendriks verzorgt het samen met or-
ganisator Cees van Rossum. Samen 
hijsen ze de vlag. In haar begelei-
dende boodschap spreekt Hendriks 
een duidelijke wens uit. “Dit zouden 
we vaker moeten doen. Niet één 
keer per jaar. Waarom gaan we niet 
vaker een dagje weg met een ou-
dere. Dan zijn we pas echt een so-
ciale gemeenschap. Het is zonde om 
een leuk uitstapje maar eens per jaar 
mee te maken.”
Na de verschillende toespraken kun-
nen de dames eindelijk de huifkar in. 
Het paard vermaakt zich met wat 
kinderen en wacht geduldig op het 
moment dat het mag vertrekken. 
Alleen maar lachende gezichten op 
het plein van Odendael. Later op de 
dag wordt iedereen weer ontvangen 
met een bakje koffie. Dan zullen de 
verhalen nog weken door Odendael 
galmen. De pret blijft dus niet alleen 
beperkt tot een enkele dag. 

Seniorendag in zaal 
‘de Ontmoeting’ van Odendael

Het seniorenorkest Dommelvolk 
te Sint-Oedenrode organiseert op 
woensdag 22 oktober a.s. voor Rooise 
senioren een middag- en avonduit-
voering met muziek, zang en voor-
dracht in ”de Ontmoeting” van Oden-
dael. Dommelvolk is er wederom in 
geslaagd een zeer aantrekkelijke voor-
stelling aan te bieden, mede dank zij 
de sponsors Lionsclub en Rabobank.

De middagvoorstelling begint om 
14.00 uur en de avondvoorstelling om 
19.00 uur.
Bij binnenkomst krijgt iedereen, bij 
inlevering van het entreebewijs, twee 
consumptiemuntjes.
In de pauze wordt een kleine versna-
pering aangeboden.

De toegang tot de Ontmoeting zal zijn 
aan het begin van de biljartzaal en zal 
niet eerder geopend zijn dan 13.30 

uur s-middags en 18.30 uur s-avonds. 
Vanaf woensdag 8 oktober worden 
de entreekaarten verkocht à € 5,= in 
Grandcafé van Odendael zolang de 
voorraad strekt. Grandcafé is open van 
10.00 tot 22.00 uur.

‘s-Middags en ‘s-avonds treden op:  
1. Seniorenorkest Dommelvolk Sint-
Oedenrode.
2. Tonpraoter Rob Verschuren uit Son 
en Breugel komt ook dit jaar weer te-
rug en zijn verhaal gaat  ver de mis-
dienaar. 3. KrisKras, Gijs van Aarle en 
Chris Toonen. Zij brengen een licht 
klassiek programma met drie volkslied-
jes uit vroegere tijd en twee bekende 
operette nummers. 4. Muziekgroep 
Rooise BLUF bestaande uit 6 personen 
presenteren hun repertoire dat bestaat 
uit liedjes van de jaren 60/70 tot he-
dendaagse feestnummers. Zoals u ziet 
wordt het weer zeer de moeite waard.

Informatie van Welzijn de Meierij en KBO-Sint-Oedenrode
De Missie van Alzheimer 
Nederland
We moeten dementie voorkomen 
of genezen. En tot die tijd maken 
we ons sterk voor hulp die de le-
venskwaliteit van mensen met de-
mentie en hun omgeving verbetert.

Alzheimer afdeling Uden-Veghel  
weet dat er in die regio 1650 men-
sen lijden aan een vorm van de-
mentie. Zij werken in die afdeling 
met 40 actieve vrijwilligers die trots 
zijn op de volgende activiteiten: 
Maandelijks Alzheimer café  voor 
informatie en ontmoeting, Weke-
lijks sportief bewegen met mensen 
met geheugenklachten of dementie  
en hun mantelzorgers, Creatieve 
werkplaats bij kunstzinnig centrum 
MIK-Pieter Bruegel in Veghel, Door-
lopende Lotgenotencontact voor 
mantelzorgers van mensen met de-
mentie, Voorlichting aan migranten 
en wekelijks behandelgespreksgroe-

pen voor mensen met dementie.
Voor meer informatie Welzijn de 
Meierij tel. 073-544 14 00.

Nog een 3-tal tips over omgaan 
met dementie
Tip 1: Ga uit van wat de persoon met 
dementie nog kan. Geef waardering 
voor wat goed gaat.           Corrigeer 
zo onopvallend mogelijk.
Tip 2: Voorkom falen. Vul aan wat 
niet meer kan. Gebruik geheugen-
steuntjes. Wees voorzichtig met 
woorden die bestraffend kunnen 
overkomen, zoals ‘altijd’ en ‘nooit’.
Tip 3: Voorkom angst en achter-
docht. Vermijd onderwerpen en 
woorden die angst uitlokken. Ver-
mijd fluisteren. 

Rolstoel-  en Duo fiets bij Odendael
Odendael heeft de beschikking 
over een rolstoelfiets en een duo 
fiets die beschikbaar is gesteld door 
Vrienden van Odendael. Bij een rol-

stoelfiets zit de bestuurder achter de 
passagier en bij de duo fiets zitten 
bestuurder en passagier naast el-
kaar. Beide soorten fietsen zijn met 
elektrische trapondersteuning  die 
tot 30 km ondersteunt.
U kunt zo’n fiets reserveren bij de 
receptie van Odendael. De huur is 
€ 1,- per uur per fiets.

Ook kan men zich verdienstelijk 

maken als rolstoelduwer en gaan 
wandelen met een rolstoelgebrui-
ker. Of u maakt een afspraak om 
met iemand te gaan wandelen.
Voor meer informatie en/of reserve-
ring 0413-474911

Sociaal Spreekuur
Onze samenleving is ingewikkeld en 
veel instanties werken met diverse 
formulieren. Formulieren die vaak 
een moeilijk taalgebruik hebben 
met daarin ook moeilijke vragen, 
waarvan veel mensen niet weten 
wat er nu eigenlijk bedoeld wordt.
Tevens hebben we te maken met 
een terugtredende overheid, die 
Welzijn Nieuwe Stijl toepast, dat be-
tekent dat er wordt uitgegaan van 
de eigen kracht van de burger en 
overheidsinstanties bieden daarbij 
weinig ondersteuning. Om mensen 
te helpen die er zelf niet uitkomen, 
is er in Sint-Oedenrode sinds 2011 
een Sociaal Spreekuur opgericht.

Dit is een samenwerking van KBO 
en Welzijn De Meierij en de Ge-
meente.
Op het Sociaal Spreekuur kunt u te-
recht voor hulp bij invullen van for-
mulieren met een vraag over welke 
instantie dan ook of heeft u een 
onbegrijpelijke rekening of brief van 
CAK, UWV, SVB, pensioenfonds, 
energieleverancier, Zorgverzekeraar 
of de gemeente. De sociale raadslie-
den kunnen u helpen of doorverwij-
zen naar de juiste instanties.

 Het Sociaal Spreekuur vindt iedere 
woensdag van 14.00 tot 16.00 uur 
plaats in Zorgcentrum Odendael 
(spreekkamer van Welzijn De Mei-
erij) Om wachttijden te beperken is 
het nodig een afspraak te maken. 
Er wordt dan met u in overleg een 
tijdstip afgesproken. Het maken van 
een afspraak is mogelijk op tele-
foonnummer: 073 – 544 14 00 van 
Welzijn De Meierij.

PVGE fi etst 15 oktober naar 
Aarle-Rixtel en Mierlo 
Op woensdag 15 oktober organi-
seert de fietsclub van de PVGE Son 
en Breugel e.o. een fietstocht naar 
Aarle-Rixtel, die verder ten westen 
van Helmond naar Mierlo voert. De 
tocht start direct met de fiets vanaf 
het 17 Septemberplein om 9.30 uur. 
Het wordt een dagtocht, waarbij ook 
een ½ dag fietsen mogelijk is. 

We fietsen eerst ten zuiden van het 
Wilhelminakanaal naar het centrum 
van Aarle-Rixtel, waar onze koffie-
stop is. De deelnemers voor een ½ 

dag fietsen, gaan na de koffiestop 
terug naar Son en Breugel. De lief-
hebbers voor een volle dag fietsen 
nemen nu een fietsroute ten westen 
van Helmond richting Mierlo, waar 
in het centrum een lunchstop wordt 
gehouden. Daarna wordt ten oosten 
van Nuenen terug gefietst naar Son en 
Breugel. 
Ook nieuwe leden zijn op deze 
tocht van harte welkom. Verder in-
lichtingen bij fietsclub coördinator: 
Herman Hendriks, tel.: 0499-473042; 
e-mail: herman.j.hendriks@planet.nl
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Boxtelseweg 47 -  5298 VA Liempde
Tel: 0411 - 632328 - www.meubelmakerijdenberg.nl

Het strakke 
van nu en het 

warme van 
vroeger

Soms is 1 
gewoon niet 

genoeg Pastoor Smitsstraat 21
Olland

Tel: 0413-477469
meijsmeubelen@hetnet.nl

www.meijsmeubelen.nl

Mooi
Interieur&

Natuurlijk
Deze herfst en winter zien we een hoop natuurlijke elementen in woonland 
terugkomen. Hout, touw en aardetinten zijn een ware hit. 

 
Kleur
We zijn gek op kleur, en laat dat nou nét volop in 
je huis aanwezig zijn deze herfst en winter. Kies 
voor echte knalkleuren als geel of ga voor schattige 
pasteltinten. Mintgroen is de lieveling van 
aankomend seizoen.

Volg Facebook.com/HetHuysvanWaaren
Binnenkort diverse activiteiten en workshopsBinnenkort diverse activiteiten en workshops

Steen- en 
metaal- soorten
Van wat koper krijgt 
je huis een warme 
uitstraling, terwijl je 
met marmer voor een 
chic huis zorgt. Denk 
aan krukjes, lampen en 
trapjes.

Minimalisme
Niet moeilijk doen 
als het ook makkelijk 
kan. Richt je kamer 
lekker simpel in, 
zonder dat het 
ongezellig wordt. 

Bron: www.ze.nl

De herfst- en wintertrends van 2014
Daarom kies je voor een interieur wat helemaal bij jou past, 
met af en toe de nodige veranderingen, want je wilt nog weleens 
met de seizoenen meedraaien. 
Wij zetten de trends voor 2014 op een rijtje!
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Pastoor Smitsstraat 48 | 5491XP Olland | 0413-473428  
info@dorpsherbergolland.nl | www.dorpsherbergolland.nl

18 oktober 

STEPPENGRASAVOND 
vanaf 18.00 uur

Graag reserveren vóór 18 okt. via 0413 - 473428

Vanaf december 

elke tweede 

en derde zaterdag 

van de maand 

steppengrasavond

Ondernemer van het Jaar verkiezing 2014

Ilse Smits: “We doen veel meer dan de mensen zien”

Annemiek van der Linden van DA 
zal niet de enige vrouw zijn tijdens 
de verkiezing Ondernemer van het 
Jaar 2014. Ook Ilse Smits gaat een 
poging wagen om de titel binnen te 
slepen. Al vertegenwoordigt ze na-
tuurlijk de hele familie, want samen 
gooien ze iedere dag alles in de 
strijd om van de gelijknamige dran-
kenhandel een succes te maken. 

Je werd gevraagd om mee te doen 
aan deze competitie. Wat was je 
eerste reactie?
“Ja, leuk natuurlijk! Gewoon doen, 
want het is een eer. Bovendien voelt 
het als een waardering voor waar 
we mee bezig zijn.”

Wat is een punt waar jullie hoog op 
gaan scoren?
“Het mooie aan ons bedrijf is dat we 
niet alleen de slijterij – deze winkel - 
zijn. We verkopen niet alleen drank 

aan Rooienaren. Onze producten 
gaan de wereld over, echt waar. 
Onze whiskyshop is erg bekend. We 
krijgen orders uit Duitsland, België, 
Oostenrijk en pas zelfs eentje uit 
Taiwan. Dat is heel bijzonder. Hoe-
wel de internetverkoop ook bij ons 
in de lift zit, proberen we nog steeds 
om de mensen zoveel mogelijk naar 
de winkel te krijgen. Dan zien ze 
precies wat we verkopen en krijgen 
we de kans om het ze te laten be-
leven.”

Jullie zitten hier niet stil.
“Nee, zeker niet. We zijn al twee 
keer doorgedrongen tot de beste 
tien slijterijen van Nederland. Na ie-
dere verkiezing zien we weer nieu-
we onderdelen die we willen verbe-
teren. Zo hebben we vorig jaar een 
cadeauhoek gemaakt en gaan we 
ons de komende tijd meer richten 
op de speciaal-bieren.”

Wat vind je het leukst aan onder-
nemen?
“Het op zoek gaan naar nieuwe 
dingen en die aan de man brengen. 
Een product aanbieden waar je zelf 
voor de volle honderd procent ach-
ter staat.”

Wat is typisch drankenhandel van 
Boxmeer?
“Niet alleen, maar samen. We zijn 
een typisch familiebedrijf. Alles 
doen we samen. Dat is denk ik ook 
onze kracht. Een buitenstaander zou 
volgens mij gek worden als die hier 
zou komen werken, haha.”

Waarom moeten jullie winnen?
“Omdat we een mooi bedrijf zijn en 
dat we veel meer doen dan de men-
sen zien. We zetten Sint-Oedenrode 
op de kaart met de wijngaard en nu 
ook weer met de whisky.”  

Samen sterker

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/stos

Heeft u vragen over uw hypotheek, uw pensioen, erven of schenken? Iedere

eerste maandag van de maand kunt u tussen 17.00 en 20.00 uur zonder afspraak

binnenlopen op ons Adviescentrum voor een kosteloos oriënterend gesprek. 

Kom op 5 mei naar onze inloopavond en stel uw financiële vragen.

zitten onze
adviseurs voor 
u klaar! 

Iedere eerste 
maandag van 

de maand

Prijzenfestival bij Gerits Man en Mode

Gerits Man en Mode bestaat dit jaar 
twintig jaar. Dat kan niemand ont-
gaan zijn, want de zaak hield een 
mooie campagne waar prachtige 
prijzen aan gekoppeld waren. Bas 
van Turnhout van DeMooiRooiKrant 
mocht de loting verrichten. 

Uiteindelijk trok hij Dhr. en Mevr. 
Van de Boom als winnaar uit de ko-

ker. Zij winnen een weekend weg. 
Dhr. en Mevr. Lathouwers werden 
verrast met het feit dat ze een kle-
dingbon van Gerits Man en Mode 
t.w.v. 250 euro gewonnen hadden. 
Dhr. van der Salm uit Son won de 
derde prijs, maar hij kon helaas niet 
aanwezig zijn bij de prijsuitreiking. 
Uiteraard krijgt hij wel zijn dinerbon 
van de Ossekop t.w.v. 100 euro.

Dhr. en mevr. van den Boom (l) en dhr. en mevr. Lathouwers 
(midden) wonnen mooie prijzen.

Bas van Turnhout trok geblindoekt 
de prijzen met Willy-Ann en Peter 
Gerits als getuige.
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1.00

KOFFIE  MET 
VLAAIPUNT

Alleen deze week
OP=OP

 
Bakker Bart 
Borchgrave 10-12
5492 AT St. Oedenrode
Tel. (0413) 47 81 15

Deze actie is alleen geldig bij: GEEN TIJD VOOR LUNCH? 
BESTEL UW BROODJES VIA 
BAKKERBART.NL
WIJ BEZORGEN OOK UW LUNCH!

Savohs Haarwerken

Het vertrouwen in u zelf weer terug

Kapsalon en beautysalon Savohs 
heeft er een specialiteit bij. Vanaf 
heden zijn eigenaresse Karine Vohs 
en haar team gespecialiseerd in 
haarwerken.

“We realiseren ons maar al te goed 
dat aan uw komst naar de salon een 
heel intensief proces is voorafgaan, 
vol verdriet, schaamte wellicht en 
moeilijke beslissingen. De insteek 

van ons is, in alles wat de zaak doet, 
om mensen weer het vertrouwen in 
zichzelf terug te geven. In wie ze 
zijn en hoe ze zijn, om te worden 
gezien”, vertelt Karine.

Savohs biedt na een discreet in-
takegesprek verschillende opties; 
De vele verschillende haarsoorten 
die er zijn (structuur, kleur, lengte, 
maat en prijs), hoe u een haarwerk 
mooi houdt en verzorgt, de extra 
service die Savohs daarin verleent 
en alternatieve hoofdbedekkingen, 
zoals sjaals en tulband. Na afloop 
van het gesprek bent u van alles 
op de hoogte. U weet dan dat de 
levertijd gemiddeld twaalf weken 
bedraagt. Karine: “Als dat te lang 
is dan worden oplossingen gebo-
den. Weet u nog niet zeker of u een 
haarwerk nodig heeft of wanneer, 
dan kunnen we toch alvast het in-
takegesprek houden om te kijken 
welk haarwerk u straks zou willen 
dragen. Het kan zelfs al besteld 
worden.”

Met name als u blijvend kaal bent, 
kan het handig zijn om een reser-
ve-haarwerk te hebben. Dat geeft 
extra rust en zekerheid. Het kan 
namelijk voorkomen dat uw haar-
werk beschadigt en moet worden 

hersteld. Dan is het fijn als u een 
extra haarwerk heeft. Overigens 
vergoeden veel zorgverzekeraars 
in veel gevallen een reserve-haar-
werk, bijvoorbeeld bij blijvende 
kaalheid. U doet er in ieder geval 
goed aan om van te voren de mo-
gelijkheden op te vragen bij uw 
verzekering. Karine geeft advies: 
“Bewaar het oude haarstuk wan-
neer je geen reserve-exemplaar 
aan wilt schaffen. Doorgaans gaat 
een haarstuk een jaar mee. Mocht 
het haarwerk tijdens dat jaar be-
schadigd raken, dan kunt u tijdelijk 

terugvallen op uw oude.”

Heeft u garantie? Vanzelfsprekend! 
Als Savohs Kappers staan ze voor 
de volle honderd procent achter de 
producten die ze adviseren en aan-
brengen. Maar het kan natuurlijk 
voorkomen dat u niet tevreden bent 
over de kwaliteit. Vraag bij Savohs 
naar de garantievoorwaarden en of 
uw verzekeraar uw haarwerk ver-
goedt.

Er zullen bij u nu vast wat meer 
vragen opborrelen. Misschien wilt 

u weten of u een synthetisch haar-
werk kunt wassen? Wat als uw haar 
weer begint te groeien? Hoe ver-
zorgt u uw wenkbrauwen en wim-
pers? En wat is de klachtenprocedu-
re? Savohs Haarwerken staat u heel 
graag te woord om u te helpen. De 
salon is professioneel genoeg om er 
op een waardige manier mee om te 
gaan en u het beste product naar 
uw wens te bieden. Wilt u meer 
weten? Neem dan contact op met 
Savohs Haarwerken: 
Mgr. Bekkersplein 6a, 
Sint-Oedenrode, 0413-478388.

advertorial

Karine Vohs

Lingerie le Net
Nieuwstraat 14, 5692 AC Son | 0499 - 475725

Nieuwe Emmasingel 94, 5611 AM Eindhoven | 040 - 2366803

www.l inger ie- lenet.n l

BH € 32,99
(cup A t/m E)

String € 14,99

Benefi etdiner voor veilig drinkwater

Het is vanzelf-
sprekend dat als je ’s 
morgens de douche instapt en 
de kraan open draait er schoon wa-
ter uitkomt. Het is doodnormaal dat 
schoon water over je tandenborstel 
loopt wanneer je deze onder de kraan 
houdt. Voor ons is het de normaalste 
zaak van de wereld, voor kinderen in 
het arme Afrika niet. Stichting KAP 
(Kleinschalige Afrikaanse Projecten) 
zet zich in voor veilig drinkwater. Op 
30 oktober is er een benefietdiner en 
een veiling met aantrekkelijke produc-
ten en diensten in De Beurs.

Bij de Stichting KAP is onder andere 
Rooienaar Martien van den Hove be-
trokken. Jarenlang was hij werkzaam in 
het continent Afrika. Op een dag zat 
hij met collega’s in het vliegtuig naar 
Nederland toen ze de stichting bedach-
ten en daarna oprichtten. “We wilden 
graag iets terugdoen voor Afrika”, ver-

telt Martien. “Het is een prachtig con-
tinent, maar de mensen hebben onze 
hulp nodig. Ik ben op veel plekken 
geweest waar de situatie schrijnend is. 
Vooral het gebrek aan schoon drink-
water is enorm. Veel mensen sterven 
omdat ze vervuild water drinken. Het 
is doodsoorzaak nummer 2 in Afrika. 
Met Stichting KAP bieden we hulp in 
het slaan van waterputten en ontplooi-
en we andere waterprojecten.”
Op de website van de stichting (www.
skap.nl) staan meerdere projecten 
genoemd. Het volgende plan is het 
aanleggen van waterputten in Ethio-
pië. Van de opbrengst van het diner 
hoopt de stichting dat het alvast één 
put kan bekostigen. Toch blijft het niet 
alleen bij het bouwen van een water-

put. De mensen die er wonen moeten 
er wel iets voor doen. “Het dorp of 
leefgemeenschap maken we zelf ver-
antwoordelijk voor het onderhoud van 
de waterput. We trainen een soort be-
stuur die alles in banen leidt. Daarnaast 
moet de rest bijdragen en meehelpen 
om het in stand te houden. Dat hou-
den we nog jaren in de gaten”, voegt 
Martien toe. Stichting KAP heeft een 
certificaat van Algemeen Nut Beogen-
de Instelling (ANBI). Dat houdt in dat 
iedere gift fiscaal aftrekbaar is. Dat is 
door ANBI getoetst.  

Reserveren
Wilt u een bijdrage leveren aan Stich-
ting KAP en daarbij genieten van een 
sfeer- en smaakvolle avond? Voor 
37,50 euro per persoon krijgt u een 
heerlijk driegangendiner voorgescho-
teld in De Beurs. Het zalencentrum stelt 
de keuken en de zaal geheel belange-
loos beschikbaar. Reserveren kan via: 
information@skap.nl of 0499-367699.

Winnaars Rock Around the Jukebox
In het Autotron van Rosmalen vindt 
zaterdag 11 en zondag 12 oktober 
aanstaande weer Rock Around the 
Jukeboxplaats plaats. Tijdens deze 
beurs ontmoeten jong en oud elkaar 
onder de klanken van de muziek van 

weleer. De grootste hits uit de jaren 
’50, ’60 en ’70 gecombineerd met de 
jukebox, het afspeelinstrument van de 
zwarte vinylen schijfjes, zorgen voor 
een sfeer die niet te evenaren is.
DeMooiRooiKrant heeft voor haar le-

zers vijf keer twee toegangskaartjes 
voor Rock Around the Jukebox ter be-
schikking gesteld. De volgende win-
naars zijn geselecteerd: CL. Rokven, 
Jolanda Opheij, Dorien Verhoeven, 
Hans Verkuilen en André van de Laar.

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen

WIL JIJ JE BEDRIJF VESTIGEN IN HET 
CENTRUM VAN SINT-OEDENRODE?

Dan hebben wij voor jou in de verhuur de winkel- / 
praktijk / kantoorruimte aan de STREEPENSTRAAT 6

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

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

Ben je geinteresseerd? 
Bel ons en wij plannen graag een afspraak met je in om de ruimte te bezichtigen 
en om te bespreken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot de huurprijs.
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‘nnen goeijen hond blaft nie op eige volluk.
Eigen familie wordt ontzien.
Uit: Bij wijze van spreuke
 van fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

Taart voor de leraar i.v.m.
afgelopen maandag Dag van de Leraar

Om op
te eten bedoelden

we dus he!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:
Simon Passier

Sint-Oedenrode

Winnaar:
John Habraken

kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

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

10 verschillen  Oktober: ook wijnmaand, zaaimaand en eikelmaand

OPLOSSING 
VORIGE WEEK:

Memoires  (2)

ik plukte een 
verlaten zomerbloem
die nog verlangde naar 
een zachte zoem zoem

wat zoete sap 
had zij nog te bieden
aan die geel-zwarte 
zuigende lieden

in mijn handpalm 
brak de steel

ik droogde haar 
in jouw memoires:
het laatste deel

Elke week heeft zijn eigen thema:

1e Woensdag v/d maand: 
Gerecht v/d Week

2e Woensdag v/d maand:
Opfrissers

3e Woensdag v/d maand:
Budget Diner

4e Woensdag v/d maand:
Vers Tips

Provinciaal lekker eten in kaart!

Hallo 
Brabant
 Maak kennis met Smakelijk Brabant!

Volgende week: Budget Diner: Teriyakispiesen

Smakelijk Brabant, wekelijks in deze krant!

12:00 100%

Bron: www.biernet.nl/

www.smakelijkbrabant.nl

Volg ons op:

Elke week vindt u in deze 
krant, op pagina 8 heerlijke 
recepten, tips, gerechten etc. 
van verschillende bedrijven of 
van mensen zoals u.

Alle artikelen zijn ook terug te 
lezen op onze Social Media en 
op www.smakelijkbrabant.nl.

Heeft u zelf een heerlijk 
recept, of een goede tip? 
Stuur een bericht naar 
info@smakelijkbrabant.nl.
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Nazomer

1.
En weer werd het herfst, lucht en
licht mengden zich met langzame
tijd, bezonkenheid zweefde tussen
slapende bomen, in afwachting van
wind met nietsontziende slopershanden
waaraan niets kan ontkomen

2.
Door de verstilde dagen hing berusting
in een niet te keren lot
vervreemding die op afscheid duidde
zette de dingen los in hun betekenis
vertraagd en krakend strompelde
het najaar op zijn laatste benen

    Kees Hermis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










       
  

Voor:
alle verzekeringen, financial planning,
erkend hypotheekadviseur, RegioBank,

pensioenadvies

Klompen naast Van Bommel schoenen

Klompen zijn duurzaam en na enige 
tijd dragen zelfs comfortabel. Bo-
vendien is er op lopen gezond voor 
de voeten. Waarom vinden ze dan 
niet gretig aftrek bij het grote pu-
bliek? Tijdens het splijten van hout-
bollen of slaan van de dopbeitel zal 
de gepassioneerde klompenmaker 
daar met regelmaat over nadenken. 
Vrijdagochtend kwam het onder-
werp ter sprake tijdens de jaarlijkse 
Klompenbeurs in Sint-Oedenrode. 
Deze werd alweer voor de 87e keer 
gehouden.

Na een presentatie over de toekomst 
en eventueel de ‘verandering’ van 
de klomp – in hoeverre verandering 
noodzakelijk is – barstte een kleine 
discussie los. Hoe de klomp aantrek-

kelijker te maken voor een groter 
publiek.  “Ik zie de klomp als hét 
weekendproduct van de toekomst. 
Op vrijdag worden ze aangetrokken 
en op maandagochtend worden ze 
omgeruild voor de gewone schoen.” 
Een interessante gedachtegang van 
één van de aanwezigen. “Waarom 
gaan we niet het gesprek aan met 
Van Bommel schoenen. Ze denken 
daar anders dan anderen. Wat zou 
het geweldig zijn om in een rek 
naast deze schoenen te hangen. Dat 
zou de klomp als product een ander 
imago geven”, vulde een klompen-
makerszoon aan. Duidelijk was dat 
de meest toegewijde klompenma-
kers van het land in zalencentrum 
de Beurs aanwezig waren. Niet al-
leen zeer begaan met het houten 

product en druk met de naderende 
toekomst, maar ook gedreven om 
mee te doen aan de klompenma-
kerswedstrijd.

Het had niet veel gescheeld of de 
machinale klompenwedstrijd had 
niet plaats kunnen vinden. Er waren 
slechts vier inschrijvingen. Gastheer 
en Rooienaar Luc van den Tillaart 
hamerde er nog maar eens op dat hij 
nu al hoopt op meer deelname in de 
editie van volgend jaar. Klompenfa-
briek Paul Nijhuis ging net als voor-
gaande jaren aan de haal met de 
Zilveren Klomp. Hij won de Zilveren 
Effer. Hij prolongeerde zijn titel als 
beste producent van handgemaakte 
klompen. Niet vreemd, want zijn 
vervaardiging was bijna perfect. 

Voor meer informatie kijk op: www.solarcenterbrabant.nl 
of bel 06 - 10 62 11 30

van paneel tot pakket, van doe het zelf tot volledige installatie

Omvormers

Zonnepanelen

Monitoring

Accessoires

Complete installatie

Doe-het-zelf pakket

Paul Nijhuis (l), locoburgemeester Jeanne Hendriks en Ton Nijhuis.
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

RIOOLONTSTOPPINGEN o.a.
Keuken,badkamer,toilet,
dakgoten. Vervangen oude
riolering, reinigen dakgoten.
RISERO Rioolservice
Willy van der Rijt Tel.0413-206181
Mob.06-10025295 www.risero.nl
--------------------------------------
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij ?
Last van houtworm?
Van Acht Plaagdierenbestrijding
0413-530212
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
rijschoollestbest.nl 
Vanwege 15 jarig bestaan
Nu 15 lessen € 450,-
Meld je aan op onze site.
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322
06-13937343
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Voetreflex en Chinese voetreflex, 
massage en massagetherapie.
Massagepraktijk Adisa in 
Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
Yoga, massage, balans. Oorkaarsbe-
handelingen voor allerlei oorklachten. 
Elisa Hanff, Schootsedijk 15, 
06-16694902 www.liesbethhanff.nl
--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel. Nachtegaal 10, Sint-Oedenro-
de 0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------

Te koop/Te huur

Voor startende ondernemers diverse 
instapklare kantoorruimten te huur 
op Campus Fioretti. Aantrekkelijke 
voorwaarden. Bekijk het aanbod op 
www.campusfioretti.nl. Stuur een e-
mail naar info@starterscollectief.nl 
voor meer informatie of voor een vrij-
blijvende bezichtiging.

--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. Nijverheidsweg 4 
tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Cadeaubonnen van Fleurop-Rooi 
2000-VVV zijn onbeperkt geldig en te 
besteden bij Brekelmans Tuincentrum, 
Boskantseweg 59, 0413-472562
--------------------------------------

Iedere vrijdag van 
14.30 tot 18.00 uur

Op Beckartplein 
Nijnsel

Prof. Kappers-
benodigdheden

--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Te koop
Prachtig dressoir 2 m. lang, donker 
teakhout z.g.a.n. vraagprijs € 250,-
tel. 06-28089019
--------------------------------------
Bloeiende, winterharde violen, 
20 stuks € 4,99. Coniferen, heesters, 
vaste planten volop in voorraad. Alle 
soorten fruit-, laan en parkbomen. 
Groencentrum van Heesch, 
Kerkdijk-zuid 7b, Sint-Oedenrode
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Kamer te huur centrum Sint 
Oedenrode, € 493,58 incl. p.m. Info: 
Van Kuringe Makelaardij 0413-474933
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------
Te koop
Tafel 1.60 m. lang met 2 verlengstuk-
ken van 40 cm. Donker teakhout, in 
goede staat. € 175,-
Tel. 06-28089019
--------------------------------------
Te koop; Salontafeltje rond, klok en 
spiegel. Alles donkerbruin teakhout. 
Totaalprijs € 75,-
Tel. 06-28089019
--------------------------------------

Hulpverlening

Alweer 5 jaar gewoon goede zorg.
Thuiszorg met kleine teams, hulp bij 
zelfstandig thuiswonen.
Alertzorg, tel 0413-841957
www.alertzorg.nl
--------------------------------------
Leven en werken vanuit je eigen 
kracht. Begeleiding, advies bij verschil-
lende hulpvragen. Praktijk voor per-
soonlijke coaching Willy van Berkel. 
www.willyvanberkel.nl, 0610861979.
--------------------------------------
Moeite met opkomen voor jezelf? 
www.debundel.net
--------------------------------------
WANDELSCHOENEN
NIEUW EN GOEDKOOP
Uit faillissementen
Verschillende merken en maten
In Nijnsel tel. 06-13492866 
--------------------------------------

   
Wie herkent deze drie dames, 
mooi gekleed en lopend over 
straat? Wij willen het ook graag 
weten. Stuur uw antwoord naar 
redactie@demooirooikrant.nl, 
bel naar 0413-479322 of loop 
eens binnen in ons kantoor: 
Heuvel 17. De koffie staat klaar!

Oplossing week 40

Ik wist van het bestaan niet af 
maar die mensen die er op staan 
zou ik allemaal nog moeten ken-
nen.
Het is mijn eigen 4e klas lagere 
school bij meester de Werd(t), 
Schooljaar 1961-62. 
Het is voor mij 52 jaar geleden 
dat we daar voor het eerst breu-
ken zaten te leren. Dat was op 
de Sint Odaschool aan het Kerk-
plein. Het is wel lastig om precies de gezichten te benoemen omdat 
daarvoor de foto te klein is. Buiten mijzelf, in het midden, pal voor de 
meester kan ik ongeveer de helft benoemen: Wim Peters, Harrie van 
Kempe, Wim Gottenbosch, Felix Kempe, Henk Derks, Jan vd Oever, 
Toon van Rooy, Tiny Kerk, Mari van Weert, Wim Smits, Riny van Rijn 
en Hans Weijdeven.

Harry Passier

De foto is van de 4e klas van 
meester de Wert van De Oda-
school, rond 1962.

Bert van Erp (midden op de voor-
laatste bank)

Historische beelden

Marktplein

Gezocht

Welke verzorgende IG zou ons klein-
schalige thuiszorgteam voor enkele 
variabele uren in de week willen on-
dersteunen? Leeftijd is geen bezwaar, 
belangstelling? Neem gerust contact 
met ons op: 
Alertzorg - Eerschotsestraat 12
5491 AC Sint- Oedenrode
0413-841957-Email: info@alertzorg.nl
--------------------------------------

Interieur

Bankstel bijvullen bij u aan huis. 
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417
--------------------------------------
Meubel-Stunter nu 30% korting op 
alle meubelen! zonder meerprijs! 
www.meubel-stunter.nl 
Eerschotsestraat 72E Sint-Oedenrode 
0413-472510. Ook zondags open!
--------------------------------------
Bent u uitgekeken op de kleur van uw 
keuken/meubel, maar is deze nog in 
goede staat.
Bel of mail Spuiterij SIIS 
voor een vrijblijvende offerte 
073-5470128 of info@siis.nl
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Gevonden:
2 oktober, bij afslag naar Jumbo, zwart 
etui met bos sleutels, 
info: DeMooirooikrant, Heuvel 17
--------------------------------------
Gevonden: op het kerkhof
Kinderjas Esprit d’blauw maat M
Info: tel. 476479
--------------------------------------
Verloren: zondag 28 september, op 
de markt bij de kiosk of in Olland bij 
Leef en Vind, SD kaartje 8 GB in plastic 
hoesje. De vinder wordt beloond. 
info: Vbeeren.bi@gmail.com
--------------------------------------

Cursus/workshop

Kom ook eens lekker schilderen! Kijk 
voor les-informatie op: 
www.facebook.com/JolanvanMeer-
Atelier of www.facebook.com/
AtelierIrisHurkmans Mailen mag ook: 
martinenjolan@gmail.com of 
irishurkmansvandebilt@gmail.com Een 
les kost € 10.- exclusief materiaal en 
€ 17,50 inclusief materiaal. Tot ziens 
in onze ateliers in Sint-Oedenrode en 
Zijtaart.
--------------------------------------
Last van stress, onrust of wil je een 
nieuwe richting in je leven?
Doe mee met de creatieve workshop 
‘In je Kracht!’ Centrum Mariëndael in 
Sint-Oedenrode. 
Data, informatie en inschrijving 
www.carro.nl of 06-21817037
--------------------------------------

Diversen

12 oktober vlooienmarkt
Sporthal De Heiberg 
Heerseweg 49 Veldhoven
9-16 uur € 2 p.p. bomvol
120 kramen ! 06-20299824
--------------------------------------
Op zoek naar een goed doel? 
Denk eens aan het Hospice Sint-
Oedenrode. Rekeningnummer 
NL77RABO0143738410
--------------------------------------
Museum Hoeve Strobol is nu ook open 
voor kleine groepen en individuen op 
de volgende zaterdagen in 2014 vanaf 
14.00 uur:
11 oktober. Entree € 5,- per persoon. 
Aanmelden telefonisch: 
0413 477144 of  06 538 176 69.
--------------------------------------

Column
Sassefratsen

Saskia van den Eshof

Wat een prachtig weer was het 
afgelopen zaterdag! De zon 
straalde uitbundig. Met een vol 
programma voor de boeg was 
het dus geen straf om vroeg op 
te staan. Onze dochter had een 
uitwedstrijd op het programma 
staan. Haar boodschap afgelopen 
week aan opa en oma was: ‘Jul-
lie hoeven niet te komen kijken 
hoor, want ik heb een wedstrijd in 
een ander land.’ Dat ander land 
was België. Inderdaad. De meis-
kes van MHC Sint-Oedenrode 
F2 werden voor een half uurtje 
hockey op en neer gereden naar 
Neerpelt. Alle ouders waren het 
er over eens: dan rijd je toch heel 
veel clubs in de omgeving voorbij. 
Enfi n, voor ons het een keer. Die 
Belgen moeten vijf keer naar Ne-
derland komen. Voor hen verve-
lender dan voor ons lijkt me. Om 
8.00 uur stonden we fris en fruitig 
te wachten op de parkeerplaats. 
Om 8.10 uur nog steeds. Doch-
terlief was bezorgd of haar inter-
land nog doorging maar gelukkig 
kon ik haar snel geruststellen: ik 
had me een kwartier vergist in de 
vertrektijd. Ik liet dochter achter 
bij de coach en het team en ging 
daarna snel door naar mijn werk. 

Een van mijn opdrachtgevers or-
ganiseerde een vrijwilligersdag. 
200 medewerkers van het be-
drijf gingen 40 projecten in Rooi, 
Schijndel, Sint-Michielsgestel, 
Berlicum en Boxtel een helpende 
hand toesteken. Aan projecten 
geen gebrek dus en met 400 han-
den konden er bergen werk ver-
zet worden. Dankzij het mooie 
weer heerste er een uitstekende 
sfeer. Ik ben een aantal projecten 
gaan bezoeken en gedurende de 
dag hoorde ik dezelfde teksten 
terugkomen. ‘Zo fi jn om vandaag 
veel handjes te hebben.’ ‘Vele 
handen maken licht werk.’ ‘Het 
is heel dankbaar om te doen.’ ‘Je 
komt in een hele andere omge-
ving dan je normaal gesproken 
bent.’ Omdat ik over deze dag 
een artikel mag schrijven in het 
ledenmagazine van het betref-
fende bedrijf heb ik me eens even 
verdiept in wat feitjes. Neder-
landers zijn qua vrijwilligerswerk 
koploper in Europa. Meer dan de 
helft van onze bevolking verricht 
wel eens onbetaald werk voor 
een maatschappelijke organisa-
tie. Een groot gedeelte daarvan is 
mantelzorger. Vrijwilligerswerk op 
de sportclub is het populairst. Ge-
middeld besteden mensen onge-
veer 5 uur per week van hun tijd 
aan vrijwilligerswerk (vind ik best 
veel). En veel vrijwilligers hebben 
méér dan een vrijwilligersklus. Na 
afgelopen zaterdag realiseerde ik 
me eens te meer dat onze maat-
schappij veel handjes nodig heeft. 
Loesje ontwikkelde een paar 
mooie spreuken over vrijwilligers-
werk. Dit vind ik de mooiste: Als 
elke vrijwilliger een ster is, wordt 
het nooit meer donker.

Saskia van den Eshof is eigenaar van 
SasSupport, het communicatie- en 
marketingbureau in Sint-Oedenrode. 
Voor DeMooiRooiKrant schrijft zij 
regelmatig over haar gezin en soms 
over haar werk. Volg haar ook Twit-
ter: @saskiavdeshof.

Vrijwilligers
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Gitaren uit de mottenballen

Jubileum PromsConcert NJA met Private Circle

Zondagmiddag 9 november a.s. is 
het sluitstuk van het jubileumjaar 
150 jaar NJA. Ook Private Circle zal 
een gedeelte van het Promsconcert 
voor haar rekening nemen.

In november 2009 sloot de band, na 
25 jaar, haar carrière als gitaarrock-
band af in het  eigen dorp met een 
gedenkwaardig afscheidsconcert. 
De bandleden Leo Vervoort, Jan 
Gordijn, Johan van de Pol, Marijn 

van der Burgt en Rinus van der He-
ijden zochten als band  gedurende 
die 25 jaar vaak de minder voor-
spelbare wegen op. Zij organiseer-
den zelf evenementen en bijzondere 
samenwerkingsverbanden. Drie edi-
ties Huward’s Barnparty, hoofdact 
tijdens het Gruunfist in 2002 en Cd-
opnamen met Nico van de Wetering 
resulterend in de bijna in elke Rooise 
huiskamer te vinden Cd Braborock, 
zijn daar enige voorbeelden van. 
Waar de mogelijkheid zich voor-
deed, nodigde de Private Circle jon-
ge bands en startende gitaristen op 
het podium om de lol van optredens 
te proeven en ze daarmee muzikaal 
te stimuleren. 

In 2004 zocht NJA de Rooise rock-
band op met de suggestie om samen 
concerten te organiseren. Concerten 
waarin de klassieke kant van NJA en 
de gitaarrock van Private Circle wer-

den gecombineerd. Onder de naam 
“Classic Red Rock“ zijn gedurende 
vijf jaar deze openluchtconcerten 
gegeven met  muziek van o.a. Me-
tallica en U2. Deze samenwerking 
had vooral ten doel jongeren  te in-
teresseren voor zowel klassieke als 
pop-georiënteerde fanfaremuziek. 

Voor de bandleden was de samen-
werking met een fanfare een meer 
dan bijzondere eye-opener. De zeer 
verschillende werkwijzen: ‘bladmu-
ziek’ versus ‘publieksgerichte impro-
visatie’ leerde de band ook de disci-
pline kennen van het gecontroleerd 
en nauwgezetter uitvoeren van mu-
ziekstukken. 
De eerdere ervaringen met de men-
sen van NJA was Private Circle der-
mate goed bevallen dat zij het 150 
- jarig jubileum als uitzondering (im-
mers: gestopt is gestopt) direct met 
enthousiasme wilden ondersteunen. 
Private Circle zal ook met o.a. Anne 
van der Heijden (enige jaren band-
lid) samenspelen. En het vrolijke ‘Al-
tijd Fist’ van de Cd Braborock wordt 
een muzikale hereniging met Nico 
van de Wetering. 

75 jaar actief in Nijnsel

Op 28 september 1939 werd  de 
Boerinnenbond opgericht. In 1966 
werd dat omgetoverd tot KVO. Ook 
in Nijnsel was er een divisie, die in 
2014 zelfstandig verder ging als Zij 
Actief Nijnsel. Afgelopen 1 oktober 
vierde de organisatie het 75-jarig be-
staan.

Om 16.30 uur werden alle leden wel-
kom geheten en ontvingen bij bin-
nenkomst een glaasje champagne. Na 
een woordje van de voorzitter werd 
het glas geheven op 75 jaar activitei-
ten, ontspanning en gezelligheid. Het 
logo in een nieuw jasje gestoken werd 
uiteindelijk als verassing toch door het 
bestuur zelf onthuld.  Daarna was het 
tijd voor het maken van een groeps-
foto en werd er vervolgens aan tafel 
aangeschoven voor een lekker buf-
fet. Drie jubilarissen werden deze 

avond nog in het zonnetje 
gezet. Nelly van Esch, Jo 
Vos (beiden 50 jaar lid.) 
en Joke Van Zutphen (25 
jaar lid.)

Vervolgens was het tijd 
voor een avondvullend 
programma met cabaret, 
dans en als afsluiting een 
fotoquiz, met veel foto’s 
van de afgelopen 75 jaar. 
Veel herinneringen wer-
den nog opgehaald.

Het bestuur dankt alle 
sponsoren die een be-
drage hebben geleverd 
en het mede mogelijk 
hebben gemaakt dit 
feest samen met de leden te 
kunnen vieren.

avond nog in het zonnetje 
gezet. Nelly van Esch, Jo 
Vos (beiden 50 jaar lid.) 
en Joke Van Zutphen (25 

Vervolgens was het tijd 
voor een avondvullend 
programma met cabaret, 
dans en als afsluiting een 
fotoquiz, met veel foto’s 
van de afgelopen 75 jaar. 

feest samen met de leden te 

Jo Vos (l), Joke van Zutphen (midden) en Nelly van Esch.

GevraaGd:
een BBL-leerling  verkoop

voor 24 uur per week

tevens studenten voor op werkdagen 
(een aantal uren in de middag) 

en op vrijdag de gehele dag
sollicitaties via www.bakkerbart.nl

Bakkerij Bart 
Borchgrave 10 St Oedenrode

&

Nieuw: Beemster van ’t mes

’t Roois Kaashuis gaat altijd voor 
kwaliteit. Dat proef je aan de pro-
ducten die de winkel verkoopt. 
Beemster Kaas is één van de le-
veranciers. Zij komen met iets 
nieuws: Beemster van ’t mes. Na-
tuurlijk ook al verkrijgbaar bij ’t 
Roois Kaashuis aan het Kerkplein.

Niet zomaar een Beemster kaas, 
maar eentje die u alleen bij de echte 
kaasspecialist zoals ’t Roois Kaashuis 
kunt kopen. Deze Beemster van ’t 
mes is extra groot en dat betekent 
extra lekker. Dit komt doordat een 
grote kaas langzamer rijpt en zo 

heel geleidelijk zijn rijke en volle 
smaak krijgt. En de naam zegt het 
al: altijd versgesneden van ’t mes. 
Bovendien, door de kaas vers voor 
u af te snijden blijft de pure smaak 
van de kaas bewaard.

Het assortiment van Beemster van 
’t mes is zeer gevarieerd. De serie 
is te verkrijgen van jong tot oud. 
Daarnaast is bij ’t Roois Kaashuis 
ook de heerlijke 35+ kaas en de 
komijnekaas te verkrijgen. Voor de 
liefhebbers de oude, 1,5 jaar ge-
rijpte Klassiek en de twee jaar oude 
X-O brokkelkaas. Natuurlijk vers 
van ’t mes.

Wilt u de kaas eens proeven of wilt 
u nog meer informatie? De me-
dewerkers van ’t Roois Kaashuis 
weten er alles over te vertellen en 
reiken u de lekkerste kazen aan. Ui-
teraard vers van ’t mes.

Personeel

advertorial

Mob.06-10025295 www.risero.nl
--------------------------------------

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

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

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

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl

MEER GROEI IN UW GAZON?
Nieuw in ons assortiment: 
Kovemix (Organische NPK)

 

Kom langs of bezoek onze site voor meer info!

• Meer groei
• Betere beworteling

• Meer kleur
• Reukloos

Hulpverlening

Alweer 5 jaar gewoon goede zorg.
Thuiszorg met kleine teams, hulp bij 
zelfstandig thuiswonen.
Alertzorg, tel 0413-841957
www.alertzorg.nl 
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Gestolen:

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 08.00 tot 17.00 uur

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

NIEUW: 2-in-1: Legkorrel + Gemengd Graan 25kg

Ook hebben wij voor u diverse vogelvoeders: Strooivoer, kanarie-, 
parkieten-, papegaaienvoer, Volièremengeling.

Vraag bij ons naar de mogelijkheden.

Paranormale beurs in Meerschot
In wijkcentrum Meerschot, Heistraat 
22 is op zondag 26 oktober weer een 
paranormale beurs. De beurs wordt 
gehouden van 11.00 uur tot 17.00 uur. 
De toegang is gratis en voor iedereen 
toegankelijk.

Er zullen verschillende mediums aan-
wezig zijn, die in verschillende disci-
plines actief zijn. Men kan er terecht 

voor kaartlegging, invoelden van 
voorwerpen of foto’s, contact leg-
gen met overledenen, handlezing en 
behandeling met  oorkaarsen. Com-
municatie met dieren, intuitief teke-
nen, engelen kaarten, tarotkaarten 
en pendelstenen. Ook zijn er speci-
alisten in onder meer Reikie en voe-
treflexmassage. De prijs per consult 
is €5.00.

Leerlingen Elde ontvangen certifi caat

Een speciale avond was het woens-
dag 1 oktober op het Elde College. 
Daar kregen 17 leerlingen uit Sint-
Oedenrode twee soorten certifica-
ten uitgereikt.

Het ging om het Junior TTO Certifi-
cate (aan de leerlingen die vorig jaar 
in de derde klas van het tweetalig 

vwo zaten en daarmee het eerste 
deel van hun tweetalige opleiding 
hebben afgerond) en het I.B. Certifi-
cate A Language & Literature (aan de 
leerlingen die vorig jaar in klas 6 van 
het tweetalig vwo zaten en naast hun 
reguliere eindexamen vwo dit inter-
nationaal erkende en hooggewaar-
deerde examen hebben afgelegd).

KUIJTEN

WASMACHINE SERVICE SON

reparatie en verkoop

wasmachines, vaatwasmachines, droogtrommels, kookplaten, ovens etc.

Dommelstraat 7
5691 AS Son

TEL: 0499 - 476510
E-MAIL kuijten.witgoed@live.nl

WITGOED
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Bedrijventerrein Nijnsel in Sint-Oedenrode

autoschade & cleaning

Tel +31641509755 E-mail  jwbotti@hotmail.com
Eversestraat 47J 5491SR Sint-Oedenrode

autoschade & cleaning

Tel +31641509755 E-mail  jwbotti@hotmail.com
Eversestraat 47J 5491SR Sint-Oedenrode

autoschade & cleaning

Tel +31641509755 E-mail  jwbotti@hotmail.com
Eversestraat 47J 5491SR Sint-Oedenrode

autoschade & cleaning

Tel +31641509755 E-mail  jwbotti@hotmail.com
Eversestraat 47J 5491SR Sint-OedenrodeHandelsweg 25a 5492NL Sint-Oedenrode

25a

Ikar Keukens B.V. 
Industrieweg 12a - 5492 NG Sint-Oedenrode

Tel: 0413 491990
st.oedenrode@ikar-keukens.nl 

www.ikar-keukens.nl

Handelsweg 27
5492 NL  Sint-Oedenrode

T 0413-477605   F 0413-477601
www.abenreclame.nl

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

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal

Industrieweg 11 5492 NG Nijnsel | 0413-472184 | www.voss.nl
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2250 m2 toonzaal

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

• sanitair & tegels
•  alle sanitair 

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

2250 m2 toonzaal

Laat nu een CV-ketel 
installeren en ontvang 

• sanitair & tegels
•  alle sanitair 

aanverwante artikelen
• cv ketels & onderhoud
• dakwerk & onderhoud

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

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

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

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

v. Lieshout
tegelhandelonline.nl
tegeloutletonline.nl

De goedkoopste tegelhandel

Wilt u onze showroom bezoeken?
Bel dan even voor een afspraak (eventueel ook ‘s avonds)

Bedrijventerrein Nijnsel, Handelsweg 8, Sint-Oedenrode, tel: 0413-475506

14

Nijverheidsweg 24, 5492 NK Nijnsel 
Tel: (0413) 474 059, Fax: (0413) 470 200, info@garagemarkgraa� .nl

24

11

25

Handelsweg 23, 5492 NL Sint-Oedenrode, Tel: +31(0)413 47 66 60, Fax: +31(0)413 47 61 77
info@interieurenstijl.nl, www.interieurenstijl.nl

INSPIREREND. VEELZIJDIG.

Handelsweg 23, 5492 NL Sint-Oedenrode, Tel: +31(0)413 47 66 60, Fax: +31(0)413 47 61 77
info@interieurenstijl.nl, www.interieurenstijl.nl

INSPIREREND. VEELZIJDIG.

Industrieweg 31
T 0413 490790

Bedrijventerrein Nijnsel

Industrieweg 31
T 0413 490790

Bedrijventerrein Nijnsel

HUYBERTS-KEUKENS.NL

31
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Wilt u onze showroom bezoeken?
Bel dan even voor een afspraak (eventueel ook ‘s avonds)

Bedrijventerrein Nijnsel, Handelsweg 8, Sint-Oedenrode, tel: 0413-475506

14

Nijverheidsweg 24, 5492 NK Nijnsel 
Tel: (0413) 474 059, Fax: (0413) 470 200, info@garagemarkgraa� .nl

24

11

25

Handelsweg 23, 5492 NL Sint-Oedenrode, Tel: +31(0)413 47 66 60, Fax: +31(0)413 47 61 77
info@interieurenstijl.nl, www.interieurenstijl.nl

INSPIREREND. VEELZIJDIG.

Handelsweg 23, 5492 NL Sint-Oedenrode, Tel: +31(0)413 47 66 60, Fax: +31(0)413 47 61 77
info@interieurenstijl.nl, www.interieurenstijl.nl

INSPIREREND. VEELZIJDIG.

Industrieweg 31
T 0413 490790

Bedrijventerrein Nijnsel

Industrieweg 31
T 0413 490790

Bedrijventerrein Nijnsel

HUYBERTS-KEUKENS.NL
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

AgendaGemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

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

Spreekuur burgemeester
Het spreekuur van de burgemeester van maandag 13 oktober 2014 vervalt.

Ontwerp bestemmingsplan “Harmonisatie Begrippen 
Wonen, C.s. Sint-Oedenrode 1”

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Sint-Oedenrode maken op 
grond van artikel 3.8 van de Wet ruim-
telijke ordening bekend, dat vanaf don-
derdag 9 oktober 2014 gedurende zes 
weken het ontwerpbestemmingsplan 
“Harmonisatie Begrippen Wonen, C.s. 
Sint-Oedenrode 1” 
(NL.IMRO.0846BP2014PAR01HARBGWO-
owo1) ter inzage ligt.

Informatie over het plan
Dit bestemmingsplan is een paraplube-
stemmingsplan. Dit houdt in dat in de 
daarvoor in aanmerking komende be-
stemmingsplannen de begrippen “bij-
zondere woonvormen”, “wonen”, “wo-
ning” en “huishouden” worden herzien 
of toegevoegd.
Daarnaast wordt aan de vigerende be-
stemmingsplannen een afwijkingsre-
geling toegevoegd om binnen de be-
stemmingen ‘Centrum-1’, ’Centrum-2’, 
‘Centrum-3’, ‘Gemengd-1’, ‘Gemengd-2’ 
(alleen daar waar wonen is toegestaan) 
en ‘Wonen’, via een omgevingsvergun-
ning een bijzondere woonvorm toe te 
staan.  
Bestemmingsplan “Harmonisatie Begrip-
pen Wonen, C.s. Sint-Oedenrode 1” is 
van toepassing op 10 bestemmingsplan-
nen die digitaal zijn vastgesteld of na 
vaststelling digitaal zijn gemaakt. Het 
plangebied beslaat het grondgebied 
van de hele gemeente Sint-Oedenrode, 
met uitzondering van de gronden 
die zijn gelegen in bestemmingsplan 
“Sint-Oedenrode Zuid”.  
Uitsluitend het bestemmingplan 

“Sint-Oedenrode Zuid” is niet digitaal 
beschikbaar. Om het parapluplan toch 
gemeentedekkend te laten zijn, gaat 
de gemeente 2 bestemmingsplannen 
vaststellen. Eén ter aanvulling op het 
analoge plan “Sint-Oedenrode Zuid” en 
één ter aanvulling op de overige digitale 
plannen. Deze 2 bestemmingsplannen 
zijn inhoudelijk aan elkaar gelijk, maar 
verschillen in de wijze waarop zij digi-
taal zijn ingericht.

Inzage 
Het ontwerp bestemmingsplan “Har-
monisatie Begrippen Wonen, C.s. 
Sint-Oedenrode 1” is met ingang van 
donderdag 9 oktober 2014 tot en 
met woensdag 19 november 2014 in 
te zien op het publieksplein van het 
gemeentehuis aan de Burgemeester 
Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode. Het 
gemeentehuis is op werkdagen ge-
opend tussen 9.00 en 12.30 uur. Tevens 
is het ontwerp bestemmingsplan raad-
pleegbaar op de landelijke voorziening 
www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijzen 
Tijdens de periode van terinzagelegging 
is het voor iedereen mogelijk om schrif-
telijk een zienswijze in te dienen bij 
de gemeenteraad van Sint-Oedenrode, 
postbus 44, 5490 AA Sint-Oedenrode. 
Tevens is het mogelijk om na het ma-
ken van een afspraak een mondelinge 
zienswijze in te dienen. Hiervoor kunt 
u contact opnemen met mevrouw L. 
Vulders van het team ruimtelijke orde-
ning, telefoonnummer: 0413-481911.

Ontwerp bestemmingsplan “Harmonisatie Begrippen 
Wonen, C.s. Sint-Oedenrode 2”
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Sint-Oedenrode maken op 
grond van artikel 3.8 van de Wet ruim-
telijke ordening bekend, dat vanaf don-
derdag 9 oktober 2014 gedurende zes 
weken het ontwerpbestemmingsplan 
“Harmonisatie Begrippen Wonen, C.s. 
Sint-Oedenrode 2” ter inzage ligt.

Informatie over het plan
Dit bestemmingsplan is een paraplube-
stemmingsplan. Dit houdt in dat in de 
daarvoor in aanmerking komende be-
stemmingsplannen de begrippen “bij-
zondere woonvormen”, “wonen”, “wo-
ning” en “huishouden” worden herzien 
of toegevoegd.
Daarnaast wordt aan de vigerende be-
stemmingsplannen een afwijkingsre-
geling toegevoegd om binnen de be-
stemmingen ‘Centrum-1’, ’Centrum-2’, 
‘Centrum-3’, ‘Gemengd-1’, ‘Gemengd-2’ 
(alleen daar waar wonen is toegestaan) 
en ‘Wonen’, via een omgevingsvergunning 
een bijzondere woonvorm toe te staan.  

Bestemmingsplan “Harmonisatie Be-
grippen Wonen, C.s. Sint-Oedenrode 2” 
is van toepassing op bestemmingsplan 
“Sint-Oedenrode Zuid”.  Omdat bestem-
mingsplan “Sint-Oedenrode Zuid” niet 
digitaal maar alleen analoog beschikbaar 
is, is bestemmingsplan “Harmonisatie 

Begrippen Wonen, C.s. Sint-Oedenrode 
2” een analoge versie. Inhoudelijk is het 
plan echter gelijk aan bestemmingsplan 
“Harmonisatie Begrippen Wonen, C.s. 
Sint-Oedenrode 1”.

Inzage 
Het ontwerp bestemmingsplan “Har-
monisatie Begrippen Wonen, C.s. 
Sint-Oedenrode  2” is met ingang van 
donderdag 9 oktober 2014 tot en met 
woensdag 19 november 2014 in te 
zien op het publieksplein van het ge-
meentehuis aan de Burgemeester Wer-
nerplein 1 te Sint-Oedenrode. Het ge-
meentehuis is op werkdagen geopend 
tussen 9.00 en 12.30 uur. Tevens is het 
ontwerp bestemmingsplan raadpleeg-
baar op de gemeentelijke website: 
www.sint-oedenrode.nl

Zienswijzen 
Tijdens de periode van terinzagelegging 
is het voor iedereen mogelijk om schrif-
telijk een zienswijze in te dienen bij 
de gemeenteraad van Sint-Oedenrode, 
postbus 44, 5490 AA Sint-Oedenrode. 
Tevens is het mogelijk om na het ma-
ken van een afspraak een mondelinge 
zienswijze in te dienen. Hiervoor kunt 
u contact opnemen met mevrouw L. 
Vulders van het team ruimtelijke orde-
ning, telefoonnummer: 0413-481911.

Vergadering voorbereidingscommissie 
14 oktober 2014

In de openbare vergadering van de 
Voorbereidingscommissie van dinsdag 
14 oktober 2014, aanvang 20.00 uur 
komen de volgende onderwerpen aan 
de orde:

A. Voorstellen:
1.  Goedkeuring begroting Fonds Volks-

huisvesting
2.   Vaststelling beleidsplan Wmo en 

verordening Wmo 2015
3.  Vaststelling beleidsplan Jeugd en 

verordening Jeugd
4.   Vaststelling subsidieverordening 

Welzijn 2015

Vergadering voorbereidingscommissie 
16 oktober 2014
In de openbare vergadering van de 
Voorbereidingscommissie van donder-
dag 16 oktober 2014, aanvang 20.00 
uur komen de volgende onderwerpen 
aan de orde:

A. Voorstellen:
1.  Vaststelling 2e bestuursrapportage 

2014
2.   Vaststelling Programmabegroting 

2015 en meerjarenraming 2016-2018

De Voorbereidingscommissie vergadert 
beide keren in de raadzaal van het ge-
meentehuis. Voorafgaand aan de verga-
dering wordt tussen 19.30 en 20.00 uur 
het zogeheten technisch beraad gehou-
den. Daarbij zijn de behandelende amb-

tenaren aanwezig om technische (con-
crete, feitelijke) vragen over de stukken 
te beantwoorden. Ook het technisch be-
raad is openbaar.
Spreekrecht is mogelijk over alle ge-
agendeerde onderwerpen. U wordt van 
harte uitgenodigd gebruik te maken van 
het spreekrecht. U dient dit ten minste 
24 uur voor aanvang van de desbetref-
fende vergadering kenbaar te maken bij 
de griffier; telefonisch (0413) 481911 
of per e-mail: griffie@sint-oedenrode.nl 
De voorlopige agenda en de daarbij be-
horende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage op werkdagen vanaf aan-
staande vrijdag van 09.00 - 12.30 uur, 
maar zijn ook te raadplegen op de web-
site van de gemeente.

Bladcampagne  2014
Bladkorven
De herfst is weer in aantocht en daar-
mee ook weer bladval.  De gemeente 
gaat vanaf 6 oktober  weer bladkorven 
plaatsen. Er worden vanaf nu nog uit-
sluitend grote bladkorven gezet op ge-
selecteerde strategische plaatsen. Meer 
bladkorven zijn er niet en zullen er ook 
niet bij komen. Het is dus niet nodig 
de gemeente te bellen voor het plaat-
sen van meer bladkorven. De locaties 
worden zeer regelmatig  door de ge-
meente gecontroleerd. Zonodig worden 
de bladkorven verplaatst naar locaties 
waar op dat moment meer bladaanbod 
is. Medewerkers van de gemeentelijke 
buitendienst houden dit zelf in de ga-
ten. U hoeft de gemeente niet te bellen 
over het verplaatsen van de bladkorven.

Bladruimen
Daarnaast start de gemeente vanaf 13 ok-
tober met machinale veegacties om het 
gevallen blad te verwijderen. De planning 
is sterk afhankelijk van het weer.  Bij regen 
wordt het blad nat en zwaar en daardoor 
lastig op te ruimen. Ook laten niet alle 
boomsoorten op hetzelfde moment hun 
blad vallen. Daarom is vooraf geen exacte 
planning per wijk aan te geven. Kijk op 
www.sint-oedenrode.nl  voor het veeg-
schema en de plaatsen waar de bladkor-
ven staan.

Help mee
U kunt ons helpen door de stoep en 
oprit te vegen. Om het blad zo snel mo-
gelijk uit de straten te kunnen verwij-
deren, verzoekt de gemeente inwoners 
het bladafval niet tussen de struiken 
of in straatkolken te vegen. Bladafval 
verstopt immers de straatkolken en kan 
bij regenval wateroverlast veroorzaken. 
De gemeente zal zoveel mogelijk blad 
machinaal verwijderen indien het ook 
toegankelijk is voor de veeg-/zuigma-
chines.

De bladkorven zijn uitsluitend bedoeld 
voor bladafval. Het is dan ook niet toe-
gestaan particulier tuin- en ander af-
val in de korven te deponeren. Wordt 
dit wel aangetroffen dan zal er geen 
lediging van de betreffende blad korf 
plaats vinden of de blad korf zal zelfs 
verwijderd kunnen worden. Particulier 
groen-/bladafval kunt u gewoon de-
poneren in uw eigen groene container. 
Hiervoor betaalt u alleen ledigingskos-
ten en niet voor de hoeveelheid. Ook 
kunt u bladafval gratis aanleveren op de 
milieustraat.

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

Inzameling grof snoeiafval 18 oktober
Regels voor het aanbieden van snoei-
afval:
•  duidelijk zichtbaar op de stoep en niet 

bij een groenstrook;
• om 07.30 uur aan de straat;
•  gebundeld, maar niet met ijzerdraad;
•  boomstronken en takken met een 

maximale doorsnee van 10 cm;

• lengte; maximaal 1.50 m per bundel;
• gewicht; maximaal 25 kg per bundel.

Bewoners uit het buitengebied moeten 
zich vóór donderdag 16 oktober 12.00 
uur telefonisch aanmelden via de mel-
dingen- en servicelijn 0413-481376 of 
info@sint-oedenrode.nl.

Wim van Rooij

570 jaar hoofdplaats van 
Peelland...
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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Huisvuil

Uitbrengen stem nieuwe 
gemeentenaam
Vanaf maandag 6 oktober zijn de 
digitale stembussen open. Inwoners 
van de drie gemeenten van 12 jaar 
en ouder kunnen met hun BSN een 
stem uitbrengen. Voor inwoners die 
niet zelf of met behulp van anderen 
digitaal kunnen stemmen zijn in de 
drie gemeentehuizen én in andere 
openbare gelegenheden stembus-
sen en stemformulieren beschik-
baar. Kijk voor de locaties op de site 
van www.fusiessv.nl.

Men heeft de keuze uit de volgende 

namen (in willekeurige volgorde):
* Koevering
* Land van Rode
* Meierijstad

Eerste stem door 12-jarige
Op maandag 6 oktober om 16.15 
uur bracht de 12 jarige Madé van 
Rhee uit Schijndel, onder toeziend 
oog van de voorzitter van de Kern-
groep van de fusie, burgemees-
ter J. Eugster, haar stem uit. Madé 
is een van de jongste 12 jarigen in 
Schijndel. 

In 2015 krijgt de gemeente extra 
taken om mensen met een kwets-
bare arbeidsmarktpositie te bege-
leiden naar werk. Het doel hiervan 
is dat iedereen naar eigen kunnen 
zo volwaardig mogelijk partici-
peert in de samenleving. 

De gemeente kan participatie sti-
muleren door bij haar inkoopbeleid 
‘social return’ als voorwaarde op te 
nemen. In ruil voor een gemeente-
lijke opdracht zorgt een bedrijf dan 
voor een tijdelijke werk- of stage-
plek voor mensen met een kwets-
bare arbeidsmarktpositie, zoals 
mensen met een arbeidsbeperking 
of met een WW- of bijstandsuitke-
ring. Omdat het om een tijdelijke 
opdracht gaat staan mensen ech-
ter vaak na afloop hiervan weer op 
straat. Dat kan anders, denkt CDA 
Rooi. Daar komt bij dat bedrijven 
die al direct of indirect prestaties le-
veren om mensen met een kwets-
bare arbeidsmarktpositie structu-
reel werkgelegenheid te bieden 
hiervoor niet worden beloond. Als 
we meer structurele werkgelegen-
heid creëren voor mensen met een 

kwetsbare arbeidsmarktpositie én 
bedrijven die hierin duurzaam pres-
teren erkennen, snijdt het mes aan 
meerdere kanten vindt het CDA. 
Meer mensen met een kwetsbare 
arbeidsmarktpositie komen aan 
werk. Minder mensen hoeven een 
beroep te doen op dure gemeen-
telijke voorzieningen. En bedrij-
ven die op dit terrein structureel 
presteren worden erkend omdat 
ze meer kans maken op een ge-
meentelijke opdracht. Een middel 
om dit te bereiken is de ‘Presta-
tieladder Socialer Ondernemen’ 
(PSO), een andere vorm van social 
return bij het inkoopbeleid. PSO is 
een praktisch handvat voor vooral 
MKB-bedrijven, omdat zij het vaak 
lastig vinden om mensen voor een 
tijdelijke opdracht in dienst te ne-
men. PSO maakt snel, concreet en 
zonder de bekende ‘paarse kroko-
dil’ inzichtelijk welke prestaties een 
bedrijf levert om werkgelegenheid 
van mensen met een kwetsbare 
arbeidsmarktpositie te bevorderen. 
PSO-erkende bedrijven voegen 
niet alleen meer maatschappe-
lijke waarde toe. Zij hebben ook 
voorsprong op andere bedrijven 
door een aantrekkelijker socialer 
imago. En, last but not least, deze 
bedrijven maken zo meer kans op 
een gemeentelijke opdracht. TNO 
ontwikkelde deze prestatieladder 
in samenwerking met de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten 

én het bedrijfsleven. De ladder 
kent vier treden van aspirant tot 
topbedrijf in sociaal ondernemen. 
Een groeiend aantal gemeenten 
hanteert deze prestatieladder bij 
haar inkoopbeleid. Zij stimuleren 
bedrijven om de PSO- erkenning 
te verwerven. En zij hebben zelf 
als gemeentelijke organisatie deze 
erkenning ook verworven. Voor-
beelden hiervan zijn de gemeenten 
Eindhoven en Bernheze. Het ver-
schil met andere vormen van social 
return? Bedrijven die zich inspan-
nen om mensen met een kwetsba-
re arbeidsmarktpositie structureel 
direct dan wel indirect werkgele-
genheid te bieden worden beloond 
met een grotere kans op een ge-
meentelijke opdracht. CDA Rooi 
diende daarom tijdens de laatste 
raadsvergadering samen met Hart 
voor Rooi hiervoor voorstellen in. 
Beide partijen willen de prestatie-
ladder Socialer Ondernemen als 
criterium aan het gemeentelijk in-
koopbeleid toevoegen. En zij wil-
len ook dat onze gemeente zelf 
gaat voldoen aan deze prestatie-
ladder, liefst tot de hoogste trede. 
CDA Rooi juicht het van harte toe 
als onze gemeente én bedrijven, 
ook Rooise bedrijven, zich steeds 
meer als sociaal ondernemer met 
een PSO-erkenning manifesteren. 
Met sociaal ondernemen samen op 
voorsprong in onze samenleving.

CDA Rooi: Gemeente én bedrijven op 
voorsprong als Sociaal Ondernemer

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Postcode Ingekomen Omschrijving
Eerschotsestraat 97 5491 AB 25-09-2014 Kappen 5 bomen in voortuin
Vresselseweg 28 5491 PD 23-09-2014 Vestigen bed and breakfast
Rijtvenweg 1 5491 PJ 18-08-2014 Beperkte milieutoets 
     agrarisch bedrijf
Granenweg 7 5492 KH 01-10-2014 Bouwen woonhuis
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Houtsestraat 20 5492 TM 30-09-2014 Gedeeltelijk intrekken omgevings- 
     vergunning beperkte milieutoets
Vresselseweg 54a 5491 PD 30-09-2014 Volledig intrekken omgevings- 
     vergunning beperkte milieutoets
Braak 14  5492 HJ 30-09-2014 Plaatsen van hekwerk en keerwand
Kerkplein 3 5492 AN 30-09-2014 Plaatsen van  container
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode   Omschrijving
Schootsedijk 35 5491 TD   Intrekken van omgevingsvergunning  
     van 26 januari 2011, activiteit milieu
Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 
9 oktober 2014 ter inzage. 

Vergunningen

Termeer mode schoenen

Lointsdag bij termeer
14 oktober van 10.00 - 17.00 uur 

dit alles onder het genot van een hapje en een drankje. 
Voor iedereen een leuke verrassing!
Loints vertegenwoordiger aanwezig

We VerLoten een schitterende
Loints tas onder de kopende kLanten

de tassen zijn alleen die dag ook te koop bij ons, 
met korting: van € 130,– voor € 99,–

U bent van harte welkom op deze speciale dag!U bent van harte welkom op deze speciale dag!

heUVeL 24 | sint-oedenrode | teL 0413 472329 | termeermodeschoenen.nLedenrode | teL 0413 472329 | termeermodeschoenen.n 0413 472329 | termeermodeschoenen.nL 0413 472329 | termeermodeschoenen.nheUVeL 24 | sint-oedenrode | 

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

Verleende verklaringen van geen 
bezwaar
•  Aan de Dutch Historic Rally Club voor 

het houden van een kaartleesrit met 
Klassieke Auto’s op 2 november 2014 
in de gemeente Sint-Oedenrode.

•  Aan Wieler Toerclub Zijtaart voor het 
houden van een veldtoertocht op 
23 november 2014 in de gemeente 

Sint-Oedenrode.
•  Aan Olat Wandelsportvereniging voor 

het houden van wandeltochten op 19 
oktober 2014 en 26 april 2015 in de 
gemeente Sint-Oedenrode.

•  Aan TV Nijnsel voor het houden van 
een ledenfeest op 11 oktober 2014 in 
het clubhuis en tent aan de Eimbert in 
Nijnsel.

Evenementen

Inzameling oud papier
Donderdag 9 oktober
•  KVO Nijnsel; papiercontainer aan de 

achterzijde van de Beckart vanaf 07.00 
uur.

Zaterdag 11 oktober
•  Nos Jungit Apollo; container op de par-

keerplaats aan de Zwembadweg bij 

de ingang van het park van 9.00 uur 
tot 13.00 uur. Ook wordt er vanaf 9.00 
uur oud papier opgehaald in de wijken 
Kinderbos, Cathalijne en Kienehoef ten 
noorden van de Florisstraat, en een ge-
deelte van de Zwembadweg;

•  Buurtvereniging Heikant, container aan 
de Gerbrandystraat of Dreesstraat tus-

sen 09.00 en 13.00 uur.

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen;   

papiercontainer tegenover   
Ollandseweg 98 van maandag t/m za-
terdag. Tijdens de zomertijd van 08.00 
tot 20.00 uur. 

Meldingen

Verloren en gevonden voorwerpen
Verloren voorwerpen
•  Bos sleutels met 2 sleutels + houten sleutelhanger   

+ blauw pennetje
•  Gouden oorbel     
•  Sd-kaart zwart 

Gevonden voorwerpen
• Tegeltje met spreuk
• Portemonnee, bruin
• Geel kinderlaarsje
• Bril
U kunt bovenstaande voorwerpen afhalen op het gemeentehuis.
   

Kijk voor foto’s van evenementen op 
www.mooirooi.nl
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8 oktober            
Alpha-cursus

9 oktober            
Bezinningsdag pastoraal team
Ziekenbezoekgroep Martinus-Centrum
Pastorale Raad

11 oktober         
Vormseldag in Nijnsel, Beckart en 
Antoniuskerk

13 oktober         
Biddende Moeders, 
parochiezaal Nijnsel

15 oktober         
Alpha-cursus

17 oktober        
Tieneractiviteit, 
zaal De Goede Herder

20 oktober         
Pasewalkgroep Mogelijkheid 
pastoraal gesprek Odendael, 
namiddag

27 oktober        
Bidden Moeders, 
parochiezaal Nijnsel

29 oktober         
Alpha cursus
                

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Designed by: DMRK ©

genda

Gelukkige gezinnen zijn essentieel voor de Kerk 
en voor de samenleving.

Paus Franciscus

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

www.heiligeodaparochie.nl

Terugblik op een oecumenische 
avond

Donderdag 2 ok-
tober kwamen ge-
meenteleden van 
de Protestantse 
gemeente te Sint-
Oedenrode, Son 

en Breugel en parochianen van de 
Oda parochie in Sint-Oedenrode 
Son en Breugel bij elkaar om te 
luisteren naar de inleiders en met 
elkaar te discussiëren over de oe-
cumene, of liever het gebrek aan 
oecumenische samenwerking tus-
sen de beide gemeenschappen.

De avond was georganiseerd door 
Wilchard Cooymans, diaken van de 
Sint-Oda parochie, en Bas Stigter, 
dominee van de protestantse ge-
meente. Ds Stigter omschreef het 
doel van de avond: een gesprek 
met elkaar, een poging om de pijn 
te helen van een periode waarin 
de oecumene in Sint-Oedenrode, 
Son en Breugel was beschadigd. 
Hij wees op de periode van intense 
oecumene in afgelopen 50 jaar, 
met als hoogtepunt, in de jaren 
60, de geldwervingsactie “Twee 
Huizen voor één Heer”. Twee 

sprekers waren uitgenodigd: De 
heer Klaas van der Kamp, namens 
de Nederlandse Raad van Kerken, 
benadrukte dat oecumene meer 
dan ooit nodig is nu de kerken 
nog slechts kleine restanten zijn 
in een geseculariseerde samenle-
ving. Pastor Ton Sip sprak namens 
het bisdom ‘s-Hertogenbosch. Hij 
heeft daar de taak de oecumene te 
begeleiden. Hij wees er op dat alle 
kerkelijke activiteiten, dus ook de 
oecumene, uit moeten gaan van 
het pastorale motief. 

In de discussie werden de storin-
gen in de verhouding tussen beide 
religieuze gemeenschappen in Son 
en Breugel opgehaald en betreurd. 
Maar ook werd duidelijk dat een 
hernieuwde samenwerking door 
iedereen werd gewenst, inclu-
sief oecumenische doopdiensten, 
overleg over gebruik van de kerk-
gebouwen en erkenning van el-
kaars beperkte mogelijkheden. 

Jacques den Boer
Sannie de Rooij

Hoe word ik gelukkig?
We weten dat zo’n 100 jaar geleden 
onze samenleving was georgani-
seerd rond de twee grote geloofs-
stromingen in ons land: protestant 
en katholiek. Ieder had een eigen 
zuil met scholen, ziekenhuizen, 
vakbonden, sportclubs, enz. enz. Je 
leefde in zo’n zuil, die doorkneed 
was met geloof, Jezus, kerk.

Nu is dat echt anders. We zijn al-
lereerst een polderdemocratie. We 
overleggen veel. We maken proto-
collen en procedures opdat iedereen 
veilig is. Om te kunnen polderen 
(overleggen) worden we sociaal 
vaardig opgevoed. Om gelukkig te 
worden, worden we bij de hand ge-
nomen door verschillende stromin-
gen zoals mindfulness. Ook staan 
er in de diverse bladen steeds weer 
lijstjes met tips: Leef in het nu, neem 
vrij, wees aardig (daar word je zelf 
ook gelukkig van), koester die rot-
bui, ontwikkel jezelf. Dit is maar een 
greep uit het ruime aanbod.
Voor een samenleving die klopt en 

voor een gelukkig leven lijkt Jezus 
niet meer nodig. We kunnen goed 
zonder.
Is dat zo?
Ik loop altijd tegen de houdbaar-
heidsdatum van een lijstje of cursus 
aan. Het werkt even, maar daarna 
niet meer. Het effect ebt weg. En 
dan wordt het leeg en stil. Tot een 
nieuw blaadje op de deurmat valt.
Het mooie van Jezus vind ik, dat Hij 
zich altijd laat vinden. Met Hem kom 
ik altijd een stukje verder. Nu eens 
raakt een viering mij, en kan ik er 
weer tegen. Dan weer lijkt een zin uit 
de Bijbel speciaal voor mij geschre-
ven. Of een gesprek met iemand 
van de kerk fleurt mij op. Leven met 
Jezus is als een goede vriendschaps- 
of familieband. Steeds dezelfde, en 
tegelijk steeds beweging. Als ik dat 
wil, en dat wil ik, is mijn leven elke 
dag nieuw. Ik wil niet zonder. 
En jij, wat wil jij?

Manon van den Broek

Vormsel
Dag twijfelaar! Sommige mensen 
houden ervan om te blijven zweven 
tussen hemel en aarde.

Aanstaande zaterdag 11 oktober is 
de grote Vormsel voorbereidingsdag 
in de Beckart in Nijnsel. Twijfel je 
nog? Je kunt nog aansluiten tot 10 
oktober. Daarna is de Vormseltrein 
voor dit jaar definitief vertrokken. 

Informatie over de Vormsel voorbe-
reiding vind je op de website van de 
parochie. 
Wil je meedoen? Neem dan even 
contact op met Manon van den 
Broek (0413-477741). Je zult er 
geen spijt van krijgen.

Manon van den Broek
Werkgroep Vormsel Heilige Oda

Je bent van harte uitgenodigd  
voor de Familieviering op  
Zondag 12 oktober  

9.30 uur in de kerk in Breugel  of 
11.00 uur in de kerk in Nijnsel 

Rozenkransgebed 
in de oktobermaand

In deze oktobermaand, toegewijd 
aan Maria en de rozenkrans, bidden 
we op onderstaande uren dit ver-
trouwde gebed:

Sint Martinuskerk – Sint-Oedenrode
Maandag t/m vrijdag: 8.40 uur (op 
donderdag vanaf 8.30 uur uitstelling 
van het Allerheiligste)

Stiltekapel Odendael – Sint-Oedenrode
Dinsdagavond: 19.00 uur

Sint Genovevakerk – Breugel
Dinsdag, donderdag en vrijdag: 
18.10 uur   (op donderdag vanaf 18 
uur uitstelling van het Allerheiligste)
Sint Petrus’Bandenkerk – Son
Maandag en woensdag: 18.40 uur

Mariakapel, Beverlaan – Son
Zaterdag: 19.00 uur
We bidden deze maand onze rozen-
krans in het bijzonder voor de ver-
volgde christenen, voor de vrede in 
de wereld en voor het welslagen van 
de Bisschoppensynode  voor gezin in 
Rome
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Kerkberichten
SINT GENOVEVA-KERK, BREUGEL
Dinsdag 7 oktober
18.10 uur: Rozenhoedje bidden 
met om 18.30 uur Eucharistievie-
ring
Donderdag 9 oktober
Geen mis en aanbidding
Vrijdag 10 oktober
18.10 uur: Rozenhoedje bidden 
met om 18.30 uur Eucharistievie-
ring
Zaterdag 11 oktober
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)
Intentie: Fransje van den Hoven-
Martens, Mariette Heusschen-Hof-
man, Peter Kersten, overleden ou-
ders Swinkels-van Rooij en familie, 
Cor Minten.
Zondag 12 oktober
09.30 uur: Gezinsviering
intentie: Jo Vermeulen, Tiny Saris-
van Leuken, Netty Cornelissen-
Wijn, Mien Mühlstaff-van Duijven-
bode, Gijsje Beelen-van de Laar, 
Han Verhagen.
Dinsdag 14 oktober
18.10 uur: Rozenhoedje bidden 
met om 18.30 uur Eucharistievie-
ring
Donderdag 16 oktober
18.10 uur: Rozenhoedje bidden 
met om 18.30 uur Eucharistievie-
ring met aansluitend stille aanbid-
ding

KERKBERICHTEN MARTINUSKERK 
(CENTRUM)
Zaterdag 11 oktober 18.30 uur: 
Eucharistieviering mmv Goede Her-
derkoor.
Intenties:  Mariëlla Foolen – de Brou-
wer, Jitka Westgeest, Netty Bekkers 
– van Aert, Jacobus en Lies van Aert 
– Marcus, Jan van Oorschot.
Zondag  12 oktober 9.30 uur: Eu-
charistieviering mmv Martinuskoor. 
Intenties:  Carolus Leenderts, Wil-
helmina Catharina Leenderts, Hen-
drikus Leenderts en Lamberdina 
de echtgenote, Johannes Andreas 
Leenderts, overleden ouders van 
de Oever – in ’t Zand en overleden 
familieleden, Nelly van de Biggelaar 
– van Boxtel, Sjaantje van Nostrum – 
Rovers, José en René van Eck, over-
ledenen familie Lathouwers, overle-
denen familie van Gerwen, Lenneke 
Versantvoort, Antoinette van Ger-
wen – van de Tillaart, Marinus van 
den Berk, Kee van der Schoot – van 
der Heyden, Wim Jansen, Ine van 
den Brand – Linders, Antoon Op-
hei, Jan van den Elsen, Joke en Twan 
Bouwels – de Koning, Jo van de 
Wijdeven – van Berkel, Lambertus 
en Henrica Kersten – van den Berg, 
Franka en Tiny de Rooij – Kersten, 
Rietje Kersten – van der Linden en 
tante Pieta, overleden leden van de 
KBO in de maand september.
Eerste Heilige Communie les 2 Mar-
tinus centrum groep A.

Zondag 12 oktober: Doopviering: 
Yinthe Hoving, Luuk Bekkers en 
Bradley Wouters.
Maandag 9.00 uur: Eucharistie.
Dinsdag 9.00 uur: Eucharistie. 
Woensdag 9.00 uur:  Eucharistie. 
Donderdag 8.30 uur: uitstelling van 
het Allerheiligste.
8.40 uur: Rozenkransgebed.
9.00 uur: Eucharistie. 
Vrijdag  9.00 uur: Eucharistie.
E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

H. MARTINUS OLLAND
Zaterdag 11 oktober 
Geen eucharistie.

PROTESTANTSE KERK KNOPTOREN
Zondag 12 oktober, 10.00 uur, 
Predikant Ds. G. Baerends

SINT PETRUS’ BANDEN-KERK, SON
Woensdag 8 oktober
19.00 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 11 oktober
18.30 uur: Eucharistieviering in de 
Sint Genoveva-kerk in Breugel
 (via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz)
Zondag 12 oktober
09.30 uur: Gezinsviering in Breugel
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Sons Parochiekoor (via de ana-
loge UPC kabel FM 94.4 MHz)
intenties: Gerrit Ribbers, Bertha de 
Groot-Janssen, Christa Bielefeld-
Jahnke, Daan en Wil Verstraate en 
hun zoon Kees, Joannes van Och, 
Francien van den Berg-Heijmans, 
Nana van Diest-Lathijnhouwers, 
Betsy van de Ven-Hooijmaijers, 
Frans Pangalila, Wim Saris, Antje 
von Reeken-Vogels, Jan en Nanny 
Venselaar-Schroots, Broor v.d. Ven, 
Frida van de Heijden-Verbakel, 
Martijn en Rian Zandbergen-Ber-
tens, Mien Basten-Gevers, Jan van 
Boxtel, Henny Ketelaars, Jan en 
Harrie Merks
Maandag13 oktober
19.00 uur: Eucharistieviering
intentie: Wim van Kemenade
Woensdag 15 oktober
19.00 uur: Eucharistieviering, Moe-
derdagviering K.V.O. m.m.v. het 
Sons Gregoriaans Koor
intentie: Ad van der Aa
Zaterdag 18 oktober
Geen Eucharistieviering in Son of in 
Breugel

In de maand oktober wordt het Ro-
zenhoedje gebeden:
-  Elke maandag en woensdag om 

18.40 uur in de Sint Petrus’ Ban-
denkerk;

-  elke zaterdag om 19.00 uur in de 
Mariakapel aan de Beverlaan.

ODENDAEL
Zondag 12 oktober 10.00 uur: eu-
charistieviering met Odendael-koor.
Dinsdag 14 oktober om 19.00 uur 
rozenhoedje bidden in de stilteruimte.

Muziek-theatervoorstelling van 'Les Enfants du Paradis' 

Van subtiel en ingetogen tot groots en meeslepend…

Lizet van Beek en Doré van Deijck  
maken al vele jaren samen muziek-
theater en doen daarbij hun naam 
'Les Enfants du Paradis ' alle eer 
aan. Dat deden zij eerder in Sint – 
Oedenrode met hun performance  
tijdens de Culturele Dagen van 
2010 waar zij als ware 'Paradijsvo-
gels' speels doch zeer professioneel 
aria's uit ‘La Traviata’ ten beste ga-
ven en waarbij de rok van de zan-
geres ontvouwd werd tot een schit-
terend operadecorum. 

Door: Mattie De Schepper

Verwondering en bewondering.  
Zij die het geluk hadden aanwezig 
te zijn bij de voorstelling afgelopen  
zondagmiddag in de Knoptoren zul-
len niet gauw vergeten hoeveel in-
druk 'Anmolratna of het geheim van 
de gek op de heuvel' op hen maakte 
en welke vragen over de essentie 
van het leven hier gesteld werden. 
Zangeres en verhalen vertelster Lizet 
van Beek, deelde met ons de zoek-
tocht naar het mysterie van het le-
ven. Samen met Doré van Deijk, die 

op de vleugel het verhaal omspeel-
de, nam zij ons mee op het levens-
pad van de hoofdpersonen: ondanks  
grote verliefdheid wil de prins uit het 
verhaal  pas dan met de prinses van 
zijn hart trouwen als zij 'Anmolratna' 
- dat staat voor onschuld en ont-
vankelijkheid voor het mysterie van 
het leven - gevonden heeft en met 
zich draagt. In herhaalde pogingen 
om haar doel te bereiken ontmoet 
ze gaandeweg de gekte, de chaos, 
het lijden, de liefde, schoonheid en 
passie. Gezuiverd door een poel van 
tranen ontdekt ze wat de kluizenaar 
op de heuvel haar meegaf om haar 
reisdoel te bereiken.

Symbiose tussen taal met woorden, 
theatrale, vocale en instrumentale 
zeggingskracht
Wat een geluk en voorrecht het is 
om een voorstelling te kunnen mee-
maken van en door ‘soulmates’ ! 
Muzikale bagage en creativiteit zijn 
bij beiden heel groot. Zij vullen el-
kaar prachtig aan. De bij het verhaal 
passende en subliem vertolkte liede-
ren pasten heel mooi bij de keuze 

van de instrumentale passages. Het 
was een vondst om daarbij met het 
Canto Ostinato van Simeon ten Holt 
- als terugkerend thema - momen-
ten van vertwijfeling te ondersteu-
nen. Hoogtepunten waren voor mij 
de vertolking van het hartstochte-
lijke lied van Piazzolla en de Klaag-
zang van Jeremiah van Lennard 
Bernstein.
Zelf zou ik ervoor kiezen om het zo 
indringende en vocaal veeleisende 
lied ’Ich bin der Welt abhanden ge-
kommen’ van Gustav Mahler later in 
het verhaal te plaatsen. De gespro-
ken - en lied omarmende -mantra  
‘Alles heeft zijn tijd’ zorgde voor een 
bezielde beaming van wat ons deze 
middag zo poëtisch verteld werd.

Verstild en ontvankelijk publiek 
Ademloos en stil bleef het publiek 
helemaal in de ban van het theatraal 
en muzikaal zo sterk vertolkt verhaal. 
Ik wil deze voorstelling nog een keer 
meemaken om de in het verhaal ver-
weven boodschap uit het Bijbelboek 
‘de openbaring’ en andere verwijzin-
gen nog beter te begrijpen.

Zondag 12 oktober 11.30u in kasteel Henkenshage

Siskin verzorgt Mathieu Dirven Koffi econcert
Dit jaar kozen de organisato-
ren van deze nu ruim 9 jaar goed 
bezochte concertserie om ‘carte 
blanche’  te geven aan musici die 
eerder te gast waren bij deze con-
certen en in wie zij het vertrouwen 
hebben dat zij borg kunnen staan 
voor een goed en inspirerend pro-
gramma. Voor het themaconcert  ‘’t 
Zit in de familie’ werd de Rooise 
Dianne Timmers uitgenodigd deze 
taak als ‘Artist in residence’ op zich 
te nemen. 

Muziek, met name zingen, is de zus-
sen Thea, Dianne en Anja Timmers 
met de paplepel ingegoten.  Ze zon-
gen in kinder- en jongerenkoren, 
leerden piano spelen en werden lid 
van kamer- en barbershopkoren. 
Anja ging professioneel de muziek in 
en werd zangpedagoge. Het meeste 
plezier beleven ze aan het samen 
zingen. Ook daarin hebben ze veel 
ervaring, want samen met Thom, 
echtgenoot van Anja die eveneens 
professioneel musicus is, bedachten 
ze al veel ludieke muzikale liedjes-
programma's. Thom Koldenhof te-
kent voor de begeleiding op de pi-
ano en voor de muzikaal uitdagende 
arrangementen van het repertoire: 
een mix van warme, gevoelige 
songs, moderne uptempo's en dat 
alles doorspekt met leuke muzikale 
vondsten in allerlei stijlen: luisterlied-
jes, close harmony, musical en een 
vleugje klassiek. Het programma van 

12 oktober is een lust voor het oor 
en biedt voor elk wat wils. Dat wordt 
genieten! Want dat is de grootste 
uitdaging van Siskin*, genieten en 
laten genieten van heerlijke samen-
zang. * Siskin betekent sijsje
Entree: €6,50 koffie en thee in-
begrepen. Reserveren kan via 
cultureelplatform@kpnmail.nl

Foto: Cor van Oorschot

MEGA VLOOIENMARKT  
ZONDAG 12 OKTOBER BOXTEL

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

www.deevenementenlijn.nl » 2e kraam € 10,- «
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T: 06-53369747    
E: info@kossendesign.nl  
I: www.kossendesign.nl  
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De grootste in kleine prijzen Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Aanbiedingen geldig van woensdag 8 oktober t/m dinsdag 14 oktober 2014
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5 METER
BEKIJK DE VIDEO 
OP ACTION.NL

HEGRON BABY 
VERZORGING
Keuze uit:
olie, 300 ml
badschuim, 500 ml
of wasgel, 500 ml

0.99

VRIJDAG 31 OKTOBER
HALLOWEEN 

HALLOWEEN
PRUIK
keuze uit 
diverse varianten

2.95
n

classic, 90 stuks

8.49

LAMINEER
HOEZEN
A4, 20 vellen 
80 micron
glossy

1.29

Ø   28 cm

5.99

NAVUL
VERPAKKING
450 gram

0.59

NAVUL
VERPAKKING
3x450 gram

1.59

1695

079

2295

595

MULTICOLOR
LED STRIP
150 LEDs met afstandsbediening
20 vaste kleuren, 6 lichteffecten
dimbaar, zelklevend
eenvoudig te monteren 

HUGGIES
BABYDOEKJES
pure of sensitive
64 stuks

PROLECTRIX VACUUM
RAMENREINIGER
voor het streeploos reinigen van ramen, spiegels, 
douchecabines en andere gladde oppervlakken
oplaadbaar: 20 minuten onafgebroken gebruik
incl. sprayfl acon en microvezel poetsdoek
ingebouwd waterreservoir 
van 150 ml

HALLOWEEN
VERKLEEDSET
voor jongens en meisjes
diverse varianten
maten 116-140

Iedere week
150 verrassende
nieuwe artikelen

LAMINEER
APPARAAT
A4, zeer korte opwarmtijd
extra compact

ZERO PASTA,
RIJST OF NOODLES
ruim 90% minder calorieen
suikervrij, vetvrij en glutenvrij
200 gram

GRUNDIG
LED SFEERLAMP
de nieuwste lichtinnovatie
deze lamp kunt u eenvoudig 
van kleur laten veranderen 
(d.m.v. de afstandsbediening)
zo heeft u voor elke 
gelegenheid de juiste 
sfeerverlichting 

DECO
RENDIERKOP
pluche
50 cm

ENGEL
MET VERLICHTING
LED multicolor
diverse varianten
23 cm

WASHCAT
VOCHTVANGER
startverpakking
450 gram

FINISH VAATWAS
TABLETTEN
all in one
70 stuks

MEISJES
BASIC T-SHIRT
korte of lange mouw
diverse kleuren
maten 86-164

999

1295

DAMES
JUMPSUIT
in diverse trendy 
uni kleuren
zachte sweat 
kwaliteit 
voor extra 
comfort
maten XS-XL

995

695395 189

649

179
Vanaf

109

KLAAR IN 
TWEE MINUTEN

TOP CHEF
KOEKENPAN
met dubbele anti-aanbaklaag, 
vormvaste bodem
vaatwasmachinebestendig
voor alle warmtebronnen
incl. PFOA-vrije primer
Ø 24 cm

499
STEM
NU

EN NU GAAN WE VOOR 
DE HOOFDPRIJS!
bestewinkelketen.nl/action

 Meer dan 5.000 artikelen 

  Meer dan 1.500
artikelen onder €1

  Heel veel A-merken

WEEKACTIE! WEEKACTIE!



Woensdag 8 oktober 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 25

De grootste in kleine prijzen Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Aanbiedingen geldig van woensdag 8 oktober t/m dinsdag 14 oktober 2014
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OP ACTION.NL
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of wasgel, 500 ml

0.99

VRIJDAG 31 OKTOBER
HALLOWEEN 
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keuze uit 
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2.95
n
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glossy
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5.99
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VERPAKKING
450 gram

0.59

NAVUL
VERPAKKING
3x450 gram

1.59

1695

079

2295

595

MULTICOLOR
LED STRIP
150 LEDs met afstandsbediening
20 vaste kleuren, 6 lichteffecten
dimbaar, zelklevend
eenvoudig te monteren 

HUGGIES
BABYDOEKJES
pure of sensitive
64 stuks

PROLECTRIX VACUUM
RAMENREINIGER
voor het streeploos reinigen van ramen, spiegels, 
douchecabines en andere gladde oppervlakken
oplaadbaar: 20 minuten onafgebroken gebruik
incl. sprayfl acon en microvezel poetsdoek
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van 150 ml
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VERKLEEDSET
voor jongens en meisjes
diverse varianten
maten 116-140

Iedere week
150 verrassende
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A4, zeer korte opwarmtijd
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ZERO PASTA,
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ruim 90% minder calorieen
suikervrij, vetvrij en glutenvrij
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GRUNDIG
LED SFEERLAMP
de nieuwste lichtinnovatie
deze lamp kunt u eenvoudig 
van kleur laten veranderen 
(d.m.v. de afstandsbediening)
zo heeft u voor elke 
gelegenheid de juiste 
sfeerverlichting 

DECO
RENDIERKOP
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50 cm

ENGEL
MET VERLICHTING
LED multicolor
diverse varianten
23 cm

WASHCAT
VOCHTVANGER
startverpakking
450 gram

FINISH VAATWAS
TABLETTEN
all in one
70 stuks

MEISJES
BASIC T-SHIRT
korte of lange mouw
diverse kleuren
maten 86-164

999

1295

DAMES
JUMPSUIT
in diverse trendy 
uni kleuren
zachte sweat 
kwaliteit 
voor extra 
comfort
maten XS-XL

995

695395 189

649

179
Vanaf

109

KLAAR IN 
TWEE MINUTEN

TOP CHEF
KOEKENPAN
met dubbele anti-aanbaklaag, 
vormvaste bodem
vaatwasmachinebestendig
voor alle warmtebronnen
incl. PFOA-vrije primer
Ø 24 cm

499
STEM
NU

EN NU GAAN WE VOOR 
DE HOOFDPRIJS!
bestewinkelketen.nl/action

 Meer dan 5.000 artikelen 

  Meer dan 1.500
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  Heel veel A-merken

WEEKACTIE! WEEKACTIE!
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Winnaar dierendagfotowedstr� d
Bijna veertig mensen namen de 
moeite om een leuke, grappige, ver-
tederende of hilarische foto van hun 
huisdier in te sturen voor de jaarlijkse 
dierendagfotowedstrijd. De foto’s 
hingen de laatste weken bij Totalpet-
shop aan de Streepenstraat in Sint-
Oedenrode. Er is driftig gestemd, de 
race was spannend en uiteindelijk 
heeft de foto van Youri van Esch ge-
wonnen! Hij wint een groot dieren-
pakket t.w.v. 50 euro. Een eervolle 
vermelding is er voor familie Koolen 
waarvan de foto tweede werd en als 
derde voor de foto van Marij de Laat. 
Kijk voor alle inzendingen op www.
mooirooi.nl. Bedankt voor het mee-
doen en tot volgend jaar!

Morgen kan
altijd beter

Bedrijfskundig Bancair Belastingadvies

•Bedrijfsovername

•Bedrijfsoptimalisatie

•Bancaire begeleiding

•Management coaching

•Ondernemersplannen

•Belastingadvies

24
09

7-
2

Maak een afspraak
Europaweg 160a, Helmond
Tel. 0492 505300
www.nieuwenhof-hulsen.nl

Appeltaart voor de leraren

Maandag was het Dag van de Leraar. 
Ooit in het leven geroepen om waar-
dering uit te spreken naar die man 
of vrouw die voor de klas staat. Ver-

schillende scholen in Sint-Oedenrode 
stonden er bij stil. Ook in Olland. 
Daar werd de waardering geuit in een 
heerlijke appeltaart. Of de leraren het 

lekkers alleen opgepeuzeld hebben 
is niet duidelijk, maar andersom is er 
ook waardering dus iedereen zal vast 
een stukje hebben mogen proeven. 

Zanger Bas Vermeer treedt op

Nog steeds kaarten te koop voor 
Fashion and Friends

Donderdagavond vindt alweer de 
derde editie plaats van Fashion and 
Friends. De uitgebreide belevings-
avond met volop shows, demon-
straties en uitstallingen van mode, 
gezondheid, schoonheid, fotogra-
fie, lingerie en nog heel veel meer. 
De eerste twee edities bleken een 
schot in de roos met telkens een 
uitverkochte zaal. Op dit moment 
zijn er nog een aantal kaarten be-
schikbaar.

Zalencentrum de Beurs wordt omge-
toverd tot een walhalla voor vrouwen. 

Natuurlijk zijn ook de mannen wel-
kom. Zij zullen de ogen uitkijken. Er 
wordt een catwalk neergelegd voor 
een zeer uitgebreide en spectaculaire 
modeshow. Ook niemand minder dan 
sfeermaker en zanger Bas Vermeer zal 
deze betreden. Voor slechts vijftien 
euro bent u binnen. U krijgt dan con-
sumpties, hapjes, kortingsbonnen en 
deelname aan een loterij met veel prij-
zen. De hoofdprijs is een reischeque 
van 250 euro. De avond begint om 
19.30 uur. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij 
deelnemende bedrijven (zie DeMooi-
RooiKrant van vorige week, pagina 4).

Schrijf je in voor ’t Roois Spelleke

’t Roois Spelleke gaat er komen. Sint-
Oedenrode heeft de laatste weken ont-
zettend positief gereageerd op het ini-
tiatief van Bjorn en Moniek Vijfvinkel. 
Vanaf vandaag is het mogelijk voor ie-
dereen om alvast een spel te bestellen.

Onder alle reserveringen wordt een 
gratis spel verloot en de winnaar 
krijgt het aankoopbedrag terug. 
Medio november zullen de gereser-
veerde spellen door Bjorn en Moniek 
persoonlijk thuis afgeleverd worden. 
Iedereen die het spel bestelt krijgt het 
in huis voor de officiële verkoop be-
gint. Verkooppunten: ‘t Paperas, D’n 

Dommel, Totalpetshop en DeMooi-
RooiKrant, Prijs € 30,00, Reserveren 
kan ook via de website www.roois-
spelleke.nl. Volg de facebookpagina 
voor alle nieuwtjes en speciale acties, 
Facebook.com/rooisspelleke.

1e

2e 3e

Winnaar

Collecte Fonds Verstandelijk Gehandicapten
In de week van 21 tot 27 septem-
ber zijn 110 collectanten in Rooi en 
kerkdorpen weer op pad geweest 
om te collecteren voor het fonds 
Verstandelijk gehandicapten. Er 
werd een totaal bedrag opgehaald 
van € 4737,09. Dank aan alle col-
lectanten en wijkhoofden

Fonds verstandelijk gehandicapten 
wil dat mensen met een verstandelij-
ke beperking gewoon meedoen in de 
maatschappij. Het Fonds financiert 
projecten die het leven van mensen 
met een verstandelijke beperking 

leefbaar maken en kleur geven. Er 
gaat geld naar kleine initiatieven, zo-
als een geheel verzorgde carnavals-
middag , de aanschaf van aangepast 
materieel voor een manege, een duo 
fiets voor een zorgboerderij of de or-
ganisatie van theater- en schildercur-
sussen op maat. Nieuwe collectanten 
zijn van harte welkom. Zij kunnen 
zich melden bij:  Trudis Duffhues tel:  
0651882254 of per mail: 
trudisduffhues@outlook.com
Ook zijn we nog op zoek naar 
een nieuw wijkhoofd voor de wijk 
Eerschot-Rooise Zoom
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Een avond vol muziek en entertainment

Vijftiende editie Blaasmuziek Plus
Op zaterdag 25 oktober vindt al-

weer voor de vijftiende keer het 
jaarlijks evenement Blaasmu-
ziek Plus plaats. Dit feestelijk 
gebeuren zal dit jaar plaatsvin-
den in zalencentrum “de Bec-

kart” te Nijnsel, het nieuwe 
thuishonk van Blaaskapel 

Tiona. De entree is 
gratis.

V o o r 
v e l e n 
zal de 

formule 
al wel be-

kend zijn, 
muziek, zang en 

cabaret. De zaal gaat 
open om 19:00 uur. 
Tot 20:00 wordt u on-

derhouden door de zanger Harald Veenstra.

Vervolgens zal Blaaskapel Tiona zijn eerste muziekblok 

ten gehore brengen, bestaande uit volksmuziek met 
daarin diverse solo’s. Het tweede muziekblok van Blaas-
kapel Tiona bestaat uit meer modernere en swingende 
nummers.
Het laatste muziekblok van Blaaskapel Tiona bevat dan 
weer meer feestelijke nummers welke heel herkenbaar 
zijn en de sfeer nog verder verhogen.

Ook dit jaar weer hebben wij een gastmuzikante Eleanor 
de Groot die op Elody een aantal nummers zal spelen 
begeleid door Blaaskapel Tiona. Tussen de verschillende 
muziekblokken in is zijn er optredens van Harald Veen-
stra en van de cabareteske groep Spoit Elluf. De avond 
zal worden afgesloten door zanger Carlos Donkers uit 
Lieshout.

Reserveert u deze datum vast in uw agenda! En nodigt 
u tevens familie, vrienden en bekenden uit. Voor een 
gezellige en afwisselende muzikale avond moet u er ge-
woon bij zijn, op zaterdag 25 oktober in zalencentrum 
“de Beckart” te Nijnsel. Meer informatie over Blaaskapel 
Tiona vindt u op de website www.tiona.nl. Deze wordt 
regelmatig bijgewerkt en bevat naast het laatste nieuws 
ook vele foto’s en filmpjes. 

Carlos Donkers

Zondag 12 oktober 2014

Muzikale middag in de Knoptoren

In verband met het zestien jarige be-
staan van Smartlappenkoor “Rooise 
Dommelklanken” willen de zangers 
graag iedereen uitnodigen in de 
Knoptoren aan de Kerkdijk.

De  muzikale middag, gepresenteerd 

door  ‘Rooise Dommelklanken’o.l.v. 
dirigent Otto Verheijen,  belooft een 
gezellige middag te worden, waarbij 
iedereen het Nederlandse lied kan 
meezingen met de liedjes van toen 
en nu. De toegang is gratis. Aan-
vang 14.30 uur.Koor Aurora in Zandvoort

Zaterdag werd in Zandvoort de jaar-
lijkse korendag 'Zingen aan zee' 
gehouden. Het thema was dieren-
dag. In een doorlopend programma 
konden 22 koren zich van hun beste 
kant laten zien. 

Koor Aurora uit Sint-Oedenrode, 
dat dit jaar haar twintigjarig be-
staan viert, had een plek weten te 
bemachtigen in het volle program-
ma. Met een mix van eigentijdse 
liedjes (Rolling in the deep, A night 
like this) en een paar 'gouwe ouwe' 
(o.a. Twee motten, Eres tu, Down-
town) wisten de 25 dames o.l.v. 
Erie van der Zanden en muzikanten 
Henk van Riel en Henk van Zutven 

de Protestantse kerk in Zandvoort 
te vullen. Naast het optreden zelf 
was er ook gelegenheid om te kij-
ken en luisteren naar andere ko-
ren. Het schitterende weer en een 
etentje aan zee maakten deze dag 
compleet. Meer info over de koren-
dag in Zandvoort is te vinden op  
www.zingenaanzee.nl

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

markt 15     5492 AA sint-Oedenrode     tel:0413-473979

tapperij en eeterij d  n dommel 

Presenteert:

Zaterdag 11 oktober 
live muziek vanaf 21.30 uur

private 
label

Nieuwe en oude rock covers met passie!!!

covers van U2� pearl Jam� Rolling Stones etc.

 www.privatelabelonline.nl
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Mooi in de regio
Heerbeeck College is vanaf nu een Brainportschool
Op 1 oktober j.l. is het Heerbeeck 
College in Best een officiële Brain-
portschool geworden. Samen met 
twee andere scholen uit de regio, 
het Jan van Brabant College uit 
Helmond en het Strabrecht College 
in Geldrop, mag het Heerbeeck dit 
label voeren. Een label dat ener-
zijds een keurmerk is voor bewe-
zen kwaliteit, anderzijds een ver-
klaring van ‘commitment’ om in de 
onderwijskundige ontwikkelingen 
optimaal in te spelen op de eisen 
van de regio. 

De Brainportschool is een gezamen-
lijk initiatief van de drie scholen, 
die elkaar gevonden hebben in het 
zoeken naar de juiste formule om 

het onderwijs af te stemmen op de 
eisen van zuidoost Brabant in de 
21e eeuw. Zij hebben dit gedaan in 
nauwe samenwerking met Brain-
port Development. Een Brainport-
school zoekt nauwe samenwerking 
met bedrijven en organisaties in de 
eigen omgeving, zodat de lessen in 
de klas beter aansluiten op wat die 
omgeving van haar toekomstige be-
roepsbevolking vraagt. Het biedt de 
leerlingen meer kansen op een suc-
cesvolle loopbaan in deze Brainport 
regio. 

De leerlingen gaan zich, nog meer 
dan nu al het geval is, toeleggen op 
onderzoeken, ondernemen en ont-
werpen. Ze doen dat niet alleen door 

op school sector- en profielwerk-
stukken te schrijven in opdracht van 
bedrijven, maar ook door bij die be-
drijven stage te lopen. Het bedrijfs-
leven wordt op zijn beurt betrokken 
bij het plaatsen van de school in de 
context van de omgeving. Techniek, 
design, innovatie, ondernemer-
schap, samenwerken, bekend raken 
met wat de internationale wereld 
beidt en vraagt: het zijn allemaal ele-
menten die deel uit gaan maken van 
het curriculum. 

Transfer-office
Zo biedt het Heerbeeck College, in 
samenwerking met de Rabobank 
het project ‘De Jonge Ondernemer’ 
aan, is er een science-programma 

voor het gymnasium en zijn er bèta-
challenges voor vmbo-t. Ook is een 
‘transfer-office’ opgericht dat zich 
voortdurend inzet voor een optimale 
verbinding tussen school en bedrijfs-
leven. Directeur Josette Linssen: “In 
het curriculum is aandacht nodig 
voor ‘21st century skills’. Er gebeurt 
nu al een heleboel in het onderwijs 
en er zijn veel mooie landelijke pro-
gramma’s. Maar de vertaling naar 
de klas, het totaalplaatje, ontbreekt. 
Daarom zijn we zelf aan de slag ge-
gaan en hebben een verbinding ge-
legd tussen de lessen van onze do-
centen. Zo krijgt het vleugels.”

Heerbeeck International College
Haar school is dit schooljaar gestart 

met het ‘Heerbeeck International 
College’ voor havo en vwo, met 
lessen deels in het Engels. Om het 
project van de grond te tillen, moes-
ten minimaal vijftien leerlingen zich 
inschrijven. Het werden er 154. “Het 
toont aan dat leerlingen en hun ou-
ders op zoek zijn naar een andere 
invulling van het onderwijs. Dat ze 
uitgedaagd willen worden over de 
grenzen van de vakken heen. Dat 
het niet alleen draait om kennis, 
maar evengoed om vaardigheden”, 
aldus Linssen. Niet allen dat wat je 
kent, maar ook dat wat je kunt. En 
dat past helemaal bij de leerling van 
de 21e eeuw. 

Zondag 12 oktober

Dorsdag in het Boerenbondsmuseum

In augustus is tijdens de oogstdag 
het koren van het land gehaald en 
te drogen gelegd op de mijt. Zon-
dag wordt dit koren met de dorskast 
gedorst op het veld. De familie van 
Heuven uit Milheeze komt daarvoor 
met oude machines naar het Boe-
renbondsmuseum. Verder dorsen 
vrijwilligers van het museum ook 
met de dorsvlegel. Aan het dorps-
plein wordt het paard ingespannen, 
om op de dorsberg voor de aandrij-
ving te zorgen van de machines in 
de schuur. Deze middag wordt het 
kaf van het koren gescheiden met 
een wanmolen.

Kinderen mogen deze middag zelf 
graan malen en uiteraard zijn weer 
tal van demonstraties, wordt er weer 
kaas gemaakt in de zuivelfabriek en 

is er weer genoeg te bezichtigen.

Introductie Windstreek Volkoren+ 
brood
Deze middag wordt ook brood ge-
bakken. De bakker van het Boeren-
bondsmuseum bakt in het bakkers-
huisje deze keer speltvloerbrood. In 
de kortgevelboerderij wordt deze 
middag het Windstreek Volkoren+ 
brood geïntroduceerd. Dit nieuwe 
brood is een initiatief van de lokale 
bakkers Bakker van de Ven en het 
Bakkershuys. Zonder gebruikmaking 
van bestrijdingsmiddelen en bemes-
ting levert het lokaal verbouwde en 
gemalen graan een gezonde en na-
tuurlijke grondstof voor het brood. 
Het brood zal de naam ‘Windstreek 
Volkoren+’ dragen en vanaf oktober 
verkrijgbaar zijn bij de bakkers. 

Brood van Natuurakkers
Het graan van dit nieuwe brood is 
afkomstig van natuurakkers van 
Stichting de Groene Heerlijckheid. 
Onder aanvoering van deze stich-
ting is Gemert-Bakel de afgelopen 
zomer opgefleurd door bloemrijke 
natuurakkers en fleurige akkerran-
den. Op wel 40 plaatsen heeft deze 
stichting op deze manier binnen de 
gemeente Gemert-Bakel gewerkt 
aan versterking van de biodiversiteit. 
Dat is gebeurd in een met de Bron-
zen Grutto bekroonde samenwer-
king met Vogelwerkgroep Gemert 
en Ons Landschap. Op een aantal 
grotere percelen heeft de stichting 
rogge en tarwe geoogst. Een deel 
van het graan wordt verwerkt tot 
natuurlijk brood. 

Algemene informatie Boerenbonds-
museum
Het musuem is van 1 april tot en met 
9 november geopend op dinsdag tot 
en met zondag van 13.00 – 17.00 
uur. In schoolvakanties gelden af-
wijkende openingstijden.  Entree: 
volwassenen 4,00 euro kinderen 0 
t/m 3 jaar gratis en kinderen 4 t/m 
12 jaar 2,00 euro. De MJK (Muse-
umkaart) is niet geldig. Jaarkaarten 
van het Boerenbondsmuseum zijn 
verkrijgbaar aan de kassa. 

Verder informatie over het Boe-
renbondsmuseum en actu-
ele openingstijden vindt u op 
www.boerenbondsmuseum.nl.  U 
vindt het Boerenbondsmuseum ook 
op Facebook(/Boerenbondsmuseum) 
en Twitter (@BBMGemert)

Zelf gezondheid meten bij 
Thermae Son
Vanaf 24 september biedt Thermae 
Son de mogelijkheid om gratis zelf 
te meten hoe het gesteld is met 
de belangrijkste gezondheidspara-
meters. Hiervoor heeft het Sonse 
wellnessresort tot eind 2014 de be-
schikking over een state-of-the-art 
gezondheidsmanagementsysteem. 
Deze kiosk biedt binnen enkele mi-
nuten inzicht in bloeddruk, hartslag, 
gewicht, vetgehalte en BMI.

Wim van Santvoort, eigenaar van 
Thermae Son, legt uit: “mensen 
hebben vaak geen duidelijk inzicht 
in hun gesteldheid. Verder dan af 
en toe op de weegschaal gaan staan 
kom je niet, en een bezoek aan de 
huisarts is een net te hoge drem-
pel als er geen concrete aanleiding 
is. Daarom stimuleren we met deze 
tijdelijke aktie dat je toch even een 
checkup doet”. Hij demonstreert 
vervolgens de eenvoudige procedu-
re: je neemt plaats aan de kiosk, die 
je vervolgens in een paar minuten 
door de metingen loodst. Na afloop 

worden de meetresultaten en de 
normwaarden vermeld op een ticket 
dat de klant mee kan nemen.

Van Santvoort benadrukt het belang 
van geregeld meten hoe je ervoor 
staat. “Vooral verborgen gezond-
heidsrisico’s, zoals in het domein van 
hart- en vaatziekten, kunnen hier-
mee tijdig worden gesignaleerd. Een 
snelle checkup geeft je op zijn minst 
gemoedrust, of anders een goede 
reden om een arts te raadplegen.”

De snelle checkup is gratis en vrij-
blijvend; even binnenlopen volstaat. 
Thermae Son gaat echter verder: 
op vertoon van het resultatenticket 
biedt het bedrijf een gratis conditie-
test en een gratis dag sporten aan. 
“Ik vind dat Thermae Son als voor-
aanstaand bedrijf in de wellnessector 
een maatschappelijke taak heeft om 
mensen te stimuleren om zo gezond 
mogelijk te blijven. Dat drijft mij”, 
aldus een gepassioneerde Wim van 
Santvoort. 
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Prins van Ploegersland: Tip 8
Zaterdag 25 oktober wordt de nieu-
we Prins van Ploegersland bekend 
gemaakt tijdens de openbare in-
stallatie in Ploegersresidentie zaal 
De Punder. Tot die tijd geeft de Ge-
heimcommissie van Prinsenvereni-
ging De Ploegers wekelijks tips wie 
de nieuwe Prins wordt.

Over een kleine drie weken is het 
zover. Dan wordt eindelijk duidelijk 
wie komend jaar de scepter zwaait 
over ons mooie Ploegersland. Tijdens 
de voorbereidende gesprekken, die 
er uiteraard al gevoerd zijn met de 
nieuwe Prins en zijn Adjudant, heb-
ben ze laten blijken dat ze hun taken 
serieus opnemen en dat ze niet kun-
nen wachten om zich tijdens de in-
stallatie op 25 oktober te presenteren 
aan de Liemtse bevolking. Een avond 
die trouwens een openbaar karak-

ter heeft en dus voor iedereen toe-
gankelijk is. Verder hebben ze in die 
gesprekken laten merken dat ze het 
klappen van de zweep wel kennen. 
Iets wat voor Prinsenvereniging De 
Ploegers een geruststellende gedach-
te is.  (Let op: deze tip zit hem in de 

details). Denk je te weten wie het is? 
Stuur een e-mail naar redactie@ploe-
gers.nl en maak kans op twee kaartjes 
voor de Zittingsavonden en een ex-
clusieve Meet&Greet met de Prins en 
Adjudant. Wil je de tips nog een keer 
teruglezen, kijk op www.ploegers.nl. 

Verrassend Veelzijdig

Bij de prachtige nazomer hoort een mooi cadeau 
uit ons nieuwe assortiment

Kofferen 8  •  Sint-Oedenrode  •  0413  477146

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

Vrijdag van 9:30 tot  20:00 uur
Zaterdag van 9:30 tot 16:00 uur                               
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Veel belangstelling voor 
fusiebijeenkomst
De belangstelling voor de tweede 
fusiebijeenkomst woensdag 1 ok-
tober aan de Noordkade in Veghel 
was onverwacht groot. Ruim 150 
mensen brachten een bezoek aan de 
bijeenkomst. Zij dachten enthousiast 
mee over het gezicht van de nieu-
we gemeente die Sint-Oedenrode, 
Schijndel en Veghel gaan vormen.

In juni van dit jaar al ontmoetten 
inwoners van de drie gemeenten el-
kaar om na te denken over de vraag 
hoe de nieuwe gemeente er uit moet 
gaan zien. Naar aanleiding van die 
bijeenkomst werd een visie opge-
steld. Vorige week woensdag kleur-
den bewoners en belanghebbenden 
die visie verder in. Of, zoals de voor-
zitter van de stuurgroep en burge-
meester van Schijndel Jetty Eugster 
het formuleerde: “Het eerste ei is 
gelegd. Nu gaan we kijken wat we 
er verder van kunnen bakken.”

Inwoners van de drie gemeenten 
voegden aan de hand van de the-
ma’s ruimtelijk, sociaal-maatschap-
pelijk, economisch en bestuurlijk hun 
eigen ingrediënten toe aan de visie. 
Geopperd werd onder meer om in 

de nieuwe gemeente een Europees 
kenniscentrum voor AgriFood te 
vestigen. Andere ideeën en wensen 
waren: meer creatieve woonvor-
men, terug naar de cultuur van het 
dorpshuis, het stimuleren van lokale 
economie en meer aandacht voor 
duurzaamheid.

Gemeentesecretaris Willem van 
Rosmalen van Schijndel stelde aan 
het einde van de avond dat de bij-
eenkomst bewees dat een aantal in-
grediënten van de nieuwe gemeente 
al ruimschoots aanwezig is, zoals 
betrokkenheid en gemeenschapszin.

Ook werd de nieuwe website over 
de fusie gelanceerd: www.fusiessv.
nl Belangstellenden kunnen op deze 
website informatie vinden over de 
fusie en over het stemproces rond 
de naamgeving van de nieuwe ge-
meente Vanaf maandag 6 oktober 
gaan namelijk de (digitale) stembus-
sen open en kunnen inwoners stem-
men op één van de drie voorgestelde 
namen voor de nieuwe gemeen-
te: Koevering, Land van Rode en 
Meierijstad.

Wijkvereniging Eerschot
Woensdag 8 oktober  om  20.00 uur 
gaat het bingomachine van wijkver-
eniging Eerschot het eerste nummer 
trekken. Dus leden wil je een gokje 
wagen kom dan deze avond naar 
Meerschot Heistraat 22.  De zaal 
is om 19.15 uur open en Marianne 
heeft dan de koffie en thee klaar. In 
de pauze is er een loterij.

De feestavond zaterdag 18 oktober 
staat dit jaar in het teken van “ ik 
hou van Holland”. Ben je benieuwd 

wat er gaat gebeuren. Wil je hier-
over mee kunnen praten! Geef je 
voor 11 oktober op bij  Tonnie van 
Zoggel, telefoon 475726 of mail 
mawvanzoggel@hetnet.nl.
 
Om mee te gaan naar het kinderkege-
len kun je je aanmelden tot 16 okto-
ber bij Carin Jansen telefoon 475759 
of mail h.jansen940@upcmail.nl. Voor 
de het sinterklaas bezoek moet je het 
opgavestrookje uit de wijkkrant inle-
veren op hertog Janstraat 62. 0411 63 16 69  -  www.struifhuis.nl 

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

ucten

Bibliotheek op School geopend door wethouder

Het sluiten van biblioteeksteun-
punten kwam in de kleine kernen in 
eerste instantie hard aan, maar er is 
voortaan een adequate vervanger in 
de vorm van ‘Bibliotheek op School’. 
Maandagochtend vond de opening 
daarvan plaats op de basisschool in 
Nijnsel. Wethouder Jan van Burgs-
teden verrichtte de handeling.

‘De Bibliotheek op School’ is een lan-
delijk concept, waarin bibliotheken 
en scholen structureel samenwerken 
aan taalontwikkeling, leesbevorde-
ring en mediawijsheid van kinderen. 
Het doel is kinderen te stimuleren om 

meer te lezen, op school en thuis. Het 
maakt een groot verschil in het leven 
van kinderen of zij lezen of niet. On-
derzoek toont aan dat lezers niet al-
leen hoger scoren op taalvaardigheid, 
maar ook op schoolsucces en intel-
ligentie. Leren begint bij lezen. Bin-
nen de school is een fysieke collectie 
aanwezig en daarnaast is het mogelijk 
dat kinderen op digitale wijze boeken 
kunnen reserveren vanuit de collec-
tie van bibliotheek de Meierij. Ook 
de kinderopvang die in de schoolge-
bouwen is gehuisvest, zal betrokken 
worden bij dit concept. Kijk voor meer 
foto’s op www.mooirooi.nl 

 Catering
-  Hét adres voor de complete catering bij u thuis 
of uw bedrijf. 

-  Dé specialist in de regio voor de lekkerste 
koude & warme buffetten. 

 Restaurant
-  Wij bieden u een 3-gangen keuzemenu aan 
met een keuze uit de gehele menukaart zonder 

meerprijs voor € 22,95 p.p.

-  Voor 55+’ers bieden wij een seniorenmenu aan 

voor € 18,25 p.p.

-  Woensdagavond visavond € 15,95 p.p.

-  Aparte ruimte beschikbaar voor verjaardagen, 
jubilea, bruiloften, recepties. 

Partyservice 
De Reiger
Partyservice 
De Reiger

Zijtaart
Telefoon: 0413-343382

Website: www.eethuisdereiger.nl 
E-mail: info@eethuisdereiger.nl

Maandmenu 
Onbeperkt gamba’s* eten

€ 12,50 p.p. 
* Ongepelde gamba’s

3-gangen seniorenmenu € 18,25 p.p.

3-gangen keuzemenu € 22,95 p.p.

zonder meerprijs
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10 De speurder onder de loep  
10.1 Wie controleert de speurder?
Detective Rien Raavens verheugt 
zich op DeMooiRooiKrant. Iedere 
woensdag vindt ze het een feest om 
de plaatselijke nieuwtjes te lezen. 
Het gaat verder dan privé-interesse. 
Natuurlijk wil ze weten wat er zoal in 
het dorp te beleven is en of de voet-
ballers van Rhode hun thuiswed-
strijd hebben gewonnen. Maar ook 
zakelijk, voor haar detectivebureau, 
is het belangrijk dat ze weet wat 
er speelt in de gemeente. Na een 
kleurrijk verslag van een dorpsfeest 
stuit ze op een ingezonden brief. De 
titel: ’Wie controleert de speurder?’ 
prikkelt haar nieuwsgierigheid. Met 
stijgende verbazing leest ze de tekst.

WIE CONTROLEERT DE SPEURDER?

Detectivebureau De Rooise Raaf is bui-
ten haar boekje gegaan. Detective me-
vrouw Raavens heeft zich voorgedaan als 
mediator. Op een bijeenkomst van de be-
woners van een woonerf op de Kienehoef 
die een conflict hadden, stelde mevrouw 
Raavens zich op als professioneel bemid-
delaar. Met haar optreden ging zij schro-
melijk over de grens van de bevoegdheden 
van haar bureau. 
Het vak van mediator verlangt een ge-
degen juridische opleiding. Wat hier is 
gebeurd staat gelijk aan de uitholling van 
een gerespecteerde beroepsgroep. Door 
deze handelswijze worden officieel ge-
registreerde en ervaren advocaten/medi-
ators, die zijn opgeleid in het vakkundig 
onderzoeken en oplossen van conflicten, 
gediskwalificeerd. Zover onze informatie 
strekt, voldoet het detectivebureau van 
mevrouw Raavens geenszins aan de ver-
eisten en bevoegdheden in deze.

Het schijnt aan de orde van de dag te 
zijn dat particuliere onderzoeksbureaus 
over de schreef gaan met hun praktijken. 
Dit werd aangekaart in het onlangs door 
KRO Brandpunt uitgezonden programma: 
‘Wie controleert de speurder?’ Deze re-
portage behandelde schrijnende kwesties 
waarin de betrokken burgers veel leed 
werd aangedaan door de werkwijze van 
brutale privedetectives. Dit soort prak-
tijken willen wij niet in onze respectabele 
gemeente Sint-Oedenrode. 
Ook kwam ons, uit zeer betrouwbare bron, 
ter ore dat mevrouw Raavens ongeoor-
loofde methoden toepast om haar detec-
tivewerk te verrichten. Genoemd kunnen 
worden het zonder toestemming foto-
graferen van persoonlijke eigendommen 
en het zich incognito op de openbare weg 
begeven om anoniem informatie te verga-
ren. Verder maakt zij zich schuldig aan 
het onder valse voorwendselen uithoren 
van burgers en het hacken van computers 
om vertrouwelijke informatie te achter-
halen. Wij roepen diegenen, die met deze 
onacceptabele praktijken te maken hebben 
gehad, op om zich te melden.
 
Wij waarschuwen U om niet in zee te 
gaan met bureaus die worden geleid door 
personen die na een schriftelijke cursus 
een naamplaatje ‘Detectivebureau’ naast 
hun voordeurbel ophangen. Laat U goed 
informeren zodat het U geen schade be-
rokkent. 

Kies voor een gerenommeerde praktijk.
Samen zullen we het onrecht aanpakken. 

Uw reacties kunt u sturen naar de redac-
tie van deze krant.

Naam en adres bij de redactie van 
DeMooiRooiKrant bekend.

Riens mond valt open, de krant 
schuift op de grond en er komt een 
misselijke smaak in haar mond. Ze 
stamelt onsamenhangende woorden 
als: ‘Hoe, waarom, van wie……….’ 
Wit weggetrokken zakt ze onderuit. 
Vertwijfeld grijpt ze naar haar hoofd 
en met beide handen begint ze aan 
haar haren te trekken.

In deze toestand vindt een vriendin 
haar. Ze waaide binnen voor een 
kop thee maar moet nu een ontred-
derde Rien weer bij haar positieven 
zien te krijgen. ‘Meid, zeg eens iets. 
Wat is er met je aan de hand?’ Dan 
ziet vriendin Hanneke DeMooiRooi-
Krant op de grond liggen. Ze gaat 
voor Rien staan, pakt haar schou-
ders beet en schudt haar door el-
kaar. Rien kijkt op en Hanneke 
ziet de verslagen blik in haar ogen. 
Ogen die vol tranen schieten. ‘Ik ga 
koffie zetten’, beslist Hanneke. Als 
beide vriendinnen aan de koffie zit-
ten, pakt Rien de krant en duwt die 
Hanneke onder de neus.  
‘Het is werkelijk schandalig om zo’n 
tekst in de krant te laten plaatsen. 
Maar ik ben ook verbaasd dat de 
redactie van DeMooiRooiKrant zo-
iets anoniem afdrukt. Tijd om in ac-
tie te komen Rien. Dit laat je toch 
niet over je kant gaan?’ De anders 
zo ondernemende Rien maakt een 
matte indruk. ‘Wat kan ik doen te-
gen zoveel vuilspuiterij? Waar moet 
ik beginnen?’ 

‘Laten we alles eens op een rijtje 
zetten. Dan zie je vast helderder 
wat je kan doen.’ De aanpak van 
Hanneke werkt en Rien krijgt weer 
wat moed. Ze zegt: ’Gelukkig heb 
ik goede contacten met de plaat-
selijke instanties en heb ik tevre-
den opdrachtgevers. Die zullen me 
toch wel blijven steunen?’ Terwijl 
ze dit uitspreekt begint ze daaraan 
te twijfelen. ‘Of zie ik het toch ver-
keerd? Waren al die complimenten 
over mijn prestaties wel echt en 
gemeend?’ Het vertrouwen van de 
altijd zo optimistische Rien heeft een 
flinke deuk gehad.
‘Alsof ik al niet genoeg aan mijn 
hoofd heb met mijn oude vader en 
mijn weer verrezen zus Ans.’  

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

Herfstactiviteit JeugdNatuurWacht De Populier
Zaterdag 11 oktober gaan ze met 
de kinderen van JNW De Populier 
naar de JeugdNatuurWeij (JNWeij) 
aan de Zuidelijke Randweg. Een ge-
deelte van de kinderen gaat er on-
derhoud plegen. 

Ook kan het pad naar de bank weer 
nieuwe houtsnippers gebruiken. De 

andere kinderen gaan in groepjes een 
herfstwandeling maken in de Diepen-
daal. Ze hopen dat er voldoende pad-
denstoelen staan voor de kinderen 
om te bekijken. De groepjes wisselen 
halverwege zodat iedereen van alles 
heeft kunnen doen. Deze activiteit 
gaat altijd door, ook bij slecht weer, 
het is tenslotte  herfst. Zorg er daarom 

voor dat je laarzen en regenkleding 
hebt als dat nodig is. Ze komen om 
9.15 bij Mariendael bij elkaar om met 
de fiets naar de JNWeij te vertrekken. 
Ze verwachten om 11.30 uur weer te-
rug te zijn bij Mariendael. Voor meer 
info kunt u bellen met Fried 476305 
of Jan 06-22271450 Meer info op 
www.jnw-depopulier.nl

Kinderboekenweek feestelijk geopend

Donderdag 2 oktober is de kinder-
boekenweek op basisschool Sint An-
tonius van Padua met een echt feest 
van start gegaan. 

De kinderen werden ’s ochtends ont-
vangen op een mooi versierde school 
met volop muziek. Dit alles zorgde 
voor een spontane reactie van een 
aantal kinderen uit groep 3 in de 

vorm van een dansje op het podium. 
Na een woord van welkom door juf-
frouw Truus, sloten er twee clowns 
aan in het feestgedruis met een 
enorm koffer. “Bij een feest hoort 
een cadeau”, riepen ze en dus had-
den zij er voor iedere groep één bij 
zich. Dit gebaar wordt de komende 
week doorgezet binnen de school, 
want aan alle kinderen is gevraagd 

een “boek” mee te brengen voor 
een ander. Hopelijk gaat zo ieder 
kind aan het eind van de kinderboe-
kenweek met een  “nieuw” boek 
naar huis, waaruit dan weer leesple-
zier gehaald kan worden. Vrijdag 10 
oktober komen de clowns het feest 
afsluiten door de gouden/zilveren 
penselen en griffels uit te reiken aan 
de verschillende groepen. 

SHOWROOMMODELLEN UITVERKOOP!

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

Meerdere opstellingen.
Prijzen al vanaf €5900,-

Profi teer nu!
Kom naar de showroom. 

Kijk voor alle opstellingen 
op www.vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl
2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES • Korenmijt 3, Beek en Donk

www.hetmaathuys.nl

UNIEK
keukenconcept

Voor gratis informatie-gesprek,
bel: 0413-477444

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

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

Bingoavond Franciscusschool
Op maandag 13 oktober vindt de 
jaarlijkse najaarsbingo van de Fran-
ciscusschool uit Veghel weer plaats.  

De Franciscusschool in Veghel is een 
ZMLK school voor speciaal en voort-
gezet speciaal onderwijs aan zeer 
moeilijk lerende kinderen/jongeren. 
Daarnaast herbergt zij een drietal 
zorgklassen waarin kinderen zitten 
met een ernstige verstandelijke be-
perking. Deze unieke samenwerking 

levert voor alle niveaus voordelen 
op en er ontstaan op die manier 
bijzondere interacties. Er zitten ook 
leerlingen uit Sint-Oedenrode op de 
school.

De ouderraad organiseert twee keer 
per jaar een gezellige bingoavond 
die zeer succesvol genoemd mag 
worden. Door bijzondere prijzen van 
onze sponsoren is het een avond 
vol plezier en spanning voor jong 

en oud! De opbrengst van de Bingo 
wordt door de Ouderraad geschon-
ken aan school waarvoor materialen 
worden aangeschaft die buiten het 
budget vallen. U kunt dan denken 
aan snoezel materiaal, aangepaste 
fietsen, hippe lockers enzv.
Daarom nodigt de Ouderraad u 
graag uit op maandag 13 oktober, 
we starten om 19.30 uur en de zaal 
is open om 19.00 uur. 
Adres: Sweelinckstraat 4, Veghel.

Ekkersrijt 1403, 5692 AL Son • T 0499 - 47 74 78 • www.caravan-camperservice.nl

AD HAZENBERG
Caravan en Camperservice

Schadeherstel & Onderhoud van uw camper of caravan
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Tijdens de druk bezochte ledenvergade-
ring van Korfbalvereniging Rooi, afgelopen 
maandag, kreeg Thea van de Laar een spe-
ciale gemeentelijke attentie opgespeld door 
Wethouder Ad van der Heijden.

Eerder die avond droeg zij haar bestuursfunc-
tie over aan de volgende generatie. Gemeen-
te Sint-Oedenrode vond dat een goede gele-
genheid om Thea te bedanken voor 35 jaar 
tomeloze inzet voor onder andere de Korfbal-
vereniging:
in ’79 is Thea van start gegaan met het clubblad 
van KV Boskant, en al ruim 30 jaar geeft ze trai-
ningen, coacht ze teams en fluit ze wedstrijden 
in alle leeftijden en categorieën. Met name het 
regelen van de zaalhuur en de zaalwedstrijden 
voor alle Rooise korfbalverenigingen vraagt veel 
tijd. Thea was sinds 1992 actief als bestuurslid, 
uiteraard nauw betrokken bij de fusie met KV 
Rooi, verantwoordelijk voor het wedstrijdse-
cretariaat en medeorganisator van toernooien, 
recreantendagen en jubilea. En niet te vergeten 
het korfbalkamp, waarvan ze vorig jaar voor de 

33ste keer de hoofdaanvoerder was. 
Ad van der Heijden meldde dat Thea zich 
ook buiten de korfbalvereniging verdienste-
lijk heeft gemaakt: 35 jaar als lector van de 
Ritaparochie in Boskant en als chauffeur bij 
het 40ste Hulptransport van de ‘Stichting 
Sint-Oedenrode helpt Polen’.  De wethouder 
had eens een vlug rekensommetje gemaakt 
en kwam tot de conclusie dat als je alle uren 
op zou tellen over de laatste 35 jaar bij een 
gemiddelde van 20 uur per week, dat Thea 
16 jaar fulltime aan de korfbalvereniging had 
besteed. Alles bij elkaar genoeg reden voor 
gemeente Sint-Oedenrode om Thea te be-
danken voor haar tomeloze inzet en haar deze 
blijk van waardering op te spelden. 

Zelf was Thea nogal verbaasd en zei hiermee 
“aangenaam verrast te zijn. En al zou ik dan 
na 16 jaar met pensioen kunnen, ik blijf me 
uiteraard nog actief inzetten voor KV Rooi, 
al is het goed dat de volgende generatie het 
bestuurs-stokje overneemt. Ze zijn bij KV Rooi 
nog niet van me af.”

Luc Branten Nederlands kampioen motor-trial 

trial

Hij heeft er hard voor gewerkt 
en hij heeft het verdiend. Na 
een polsbreuk in april was het 
afwachten hoe het seizoen ver-
der zou verlopen. De 19-jarige 
Rooienaar kwam door veel trai-
nen snel zijn blessure te boven 
en ging voor de winst. 

Na een reeks podiumplaatsen 
kon het afgelopen weekend in 
Zelhem bijna niet meer misgaan. 
Luc zou de zaterdag goed moe-
ten rijden en daarmee zijn titel 
veiligstellen waardoor hij zon-
dag alleen hoefde uit te rijden. 
En dat deed hij, zaterdag won 
Luc en daarmee zou uitrijden 
genoeg zijn. Zondag ging Luc 
van start met een lichte span-
ning omdat uitrijden het aller-
belangrijkst was maar een slecht 
resultaat niet in zijn straatje past. 
Dat werkte helaas niet in zijn 
voordeel waardoor hij op zon-
dag eindigde op een 3e plaats. 
De laatste proef zat erop, het 
kampioenschap bij de Nationa-
len is binnen. 

Foto's: www.branten.org

Rick van den Oever wint 
NK 3-D schieten

handboogschieten

De handboogsport kent meerdere discipli-
nes. 3-D schieten is er eentje van. Schutters 
worden het bos of het veld ingestuurd om te 
schieten op “dieren”. Natuurlijk op een lastige 

manier opgesteld. Anderhalve week geleden 
deed Rick van den Oever uit Rooi mee aan het 
Nederlands Kampioenschap. Hoewel hij het 
beschouwde als een tussendoortje pakte hij 
de titel.

“Ik deed mee omdat het goed is om eens wat 
anders te doen. Zo kan ik mijn hoofd leeg ma-
ken.” Rick omschrijft de reden van zijn deel-
name. Even geen normale doelen in een saaie 
hal of dito baan, maar lekker eropuit en moei-
lijke opdrachten uitvoeren. Rick: “Het mooie 
aan 3-D schieten is dat je de afstand niet weet. 
Die moet je dus zelf inschatten en bepalen. De 
andere deelnemers zijn goed in inschatten. Ik 
wat minder, maar als het wel lukt, heb ik het 
voordeel dat ik beter gericht kan schieten, Hoe 
beter je het doel raakt hoe meer punten je 
krijgt. Op zaterdag stond Rick ver achter, maar 
op zondag verslond hij iedereen.

Vrijwilligersdag Rabobank 
bij TV De Kienehoef

tennis

De medewerkers van onze trouwe sponsor Ra-
bobank Hart van De Meijerij hebben zaterdag 
4 oktober 2014 op een andere manier dan ge-
bruikelijk hun handen uit de mouwen gestoken. 

Bij Tennisvereniging De Kienehoef werd de entree 
van het park aangeplant in samenwerking met 
onze parkwerkgroep. Dit initiatief van de Rabo-
bank heeft ervoor gezorgd dat het nieuwe hek-
werk, de nieuwe bestrating en de geschilderde 
hoofdpoort bijzonder fraai ogen. De entree per slot 
van rekening het visitekaartje van onze vereniging. 

Het bestuur en de leden van de Tennisvereni-
ging danken de Rabobank voor dit bijzondere 
initiatief. De Rabobank medewerkers Ronnie 
Ruijs, Sanne Meekelenkamp, Yvon de Klerk en 
Lonneke Brunel, hebben ons gigantisch goed 
geholpen. Een waar "Super plantteam", dat 
het harde werk niet schuwt. Parkbeheerder 
Jan de Boer was dan ook zeer tevreden met 
de leuke groep vrijwilligers en hoopt dat dit 
initiatief van de bank volgend jaar een vervolg 
kan krijgen. Wij zorgen weer voor de appel-
flappen!

Gemeente bedankt Thea van de Laar voor 
tomeloze inzet

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

Broer Voets verrast door zijn pupillen

voetbal

Sinds jaar en dag traint Broer Voets de jeugd 
van Rhode. Iedere woensdagmiddag maakt 
hij tijd vrij om zijn pupillen klaar te stomen 
voor de toekomst. Toen de jongens en meis-
jes lucht kregen van het feit dat Broer vorige 

week dinsdag vijftig jaar getrouwd was, be-
reidden ze een verrassing voor hem voor. Ze 
schonken hem een ingelijste teamfoto. Dat 
werd met een brede glimlach door Broer in 
ontvangst genomen.
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Odisco 1 geeft een punt weg

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 moest afgelopen zondag 
tegen de koploper Diosa uit Balgoij. 
Deze ploeg had nog geen punt ver-
loren en staat bekend als zeer fy-
siek. Odisco zou dus alles moeten 
geven voor punten.

Beide ploegen begonnen sterk aan 
de wedstrijd en wisten de korf ge-
makkelijk te vinden. Na 3 minuten 
was het dan ook 2-2, Lisa Wouters 
en Marieke van Heeswijk waren de 
doelpuntenmaaksters. Hierna ging 
Odisco strakker verdedigen en rustig 
en beheerst aan vallen en kon zo na 
30 minuten een voorsprong pakken 
van 3-7, via Myrthe van Heereveld, 
Dena Essens, Lisa Wouters, Meike 
Leenderts en Marlon van Heeswijk. 
In de laatste minuut van de 1e helft 
kon Diosa nog 4-7 maken.

In de rust werd verteld rustiger te 
spelen en vooral goed om te gaan 
met de kansen die het kreeg. Het 
advies van de trainer: vooral niet 
meegaan in het fysieke spel.
Na rust kwam er een andere ploeg 
uit de kleedkamers. Onrustig spel 
ging gepaard met veel onnodig bal-
verlies. Diosa was nu feller en speel-
de beter. Zo werd het na 5 minuten 
5-7. Via een strafworp benut door 
Myrthe van Heereveld werd het 
5-8 na 6 minuten. Hierna creëerde 
Odisco weinig en waren de dames 
slordig. De kansen die ze creëerden 
werden ook nog gemist waardoor 
de druk op de verdediging steeds 
hoger werd. Odisco wist niet meer 
te scoren en moest 3 minuten voor 
tijd zelfs de gelijkmaker incasseren. 
Eindstand 8-8.

KV Rooi C1 kampioen

Afgelopen weekend speelden de C1 
meiden van KV Rooi hun kampi-
oenswedstrijd tegen De Corridor C1 
uit Son & Breugel. 

De beginfase van de wedstrijd was 
spannend, beiden teams scoorde om 
beurten hun punten. In de tweede 

helft brak het team van KV Rooi 
door. Aangemoedigd door hun coa-
ches en supporters uit Rooi kwamen 
ze op voorsprong. Ze wonnen de 
wedstrijd met een verdiende 3-10 
eindstand. 

Van  links naar rechts boven:  Ingrid 

van Boxtel (trainster), Iris Hulsen,  
Ellen Hulsen (trainster), Juul van  
Kemenade. Van links naar rechts on-
der: Mirthe van Esch,  Lisanne vd  
Wielen, Wies Coenemans, Marloes 
vd Vleuten, Lynn Vorstenbosch, 
Lisa Habraken, Britt van Rooij, Lynn  
Vervoort en Sanne Kuijpers (trainster).

KV Rooi weet ook in uitwedstrijd punten te pakken
Deze week was het tijd om ook eens 
in een uitwedstrijd punten te gaan 
pakken. In de Hoofdklasse A poule 
zijn de teams erg aan elkaar ge-
waagd en hebben bijna alle ploegen 
hetzelfde aantal punten. Olympia 
staat 1 punt onder Rooi en dat be-
loofde dus ook weer deze week een 
spannende wedstrijd te worden.

Rooi opende direct de wedstrijd 
met een mooi afstandschot, kort 
daarna maakte Olympia al de ge-
lijkmaker 1-1. Hierna was het voor 
beide ploegen even zoeken en was 
er veel balverlies. Na tien minuten 
was het Olympia die de voorsprong 

wist te pakken. Rooi antwoordde 
hier direct op door de 2-2 te maken, 
maar daarna was het weer Olympia 
die twee mooie afstandschoten erin 
gooide 4-2. Olympia liep uit naar 
7-4.  Verdedigende aanpassen had-
den direct resultaat en bij de aanval 
van Rooi ging het ook steeds beter 
lopen. Zo wist Rooi nog voor rust de 
stand gelijk te trekken 8-8. In de rust 
werd besproken waar de zwakke 
punten van Olympia lagen en met 
een tandje erbij zou Rooi de wed-
strijd moeten kunnen winnen.

Na rust was het dan ook Rooi die met 
een strafworp de voorsprong over-

nam. Olympia bleef dezelfde verde-
digende fouten maken zodat Rooi 
uit kon lopen naar een 9-14 stand. 
Olympia wist zelf ook nog wel een 
paar doelpuntjes te maken maar Rooi 
was de tweede helft echt de betere 
ploeg en ging de ballen ook op af-
stand erin gooien waardoor er met 
nog bijna een kwartier te spelen een 
stand van 12-18 op het scorebord 
stond. Olympia liet nog even wat van 
zich horen door nog drie keer te sco-
ren en zo weer wat dichterbij te ko-
men 15-18. Hierop besloot Rooi de 
wedstrijd rustig uit te spelen en wis-
ten beide ploegen de laatste minuten 
niet meer te scoren. Eindstand 15-18.

Nina van Enckevort en Veerle van 
de Pasch vroeg op winst

paardensport

Na een succesvol zomerseizoen zijn 
de combinaties van de Vresselse 
Ruiters naar een hogere klasse ver-
huisd. Dat dit een goed stap was 
bleek uit de resultaten van het af-
gelopen weekend waar in Boxtel de 
aftrap werd gegeven van het win-
terseizoen.

Nina van Enckevort wist met Enjoy 
de eerste plaats te bemachtigen in 
de CDE M klasse. Enjoy wist met 
haar behendigheid en vermogen alle 
balken te laten liggen in zowel het 
eerste parcours als in de barrage. 
Dit gegeven gecombineerd met de 
snelste tijd leverde de oranje strik 
op. Veerle van de Pasch vertrouw-
de haar Orchid's Highland Surprice 
in de DZ klasse volledig. Ook deze 
combinatie bleef foutloos, en ach-

teraf als enigste dus was een bar-
rage niet eens nodig voor de eerste 
plaats.
Sidney Renders is met Colinda het 
seizoen gestart in de klasse CL en 
ook haar parcours was foutloos. In 
een spannende barrage, met korte 
wendingen en een goed tempo was 
Syndey gelukkig met een tweede 
plaats. In de DL klasse was het weer 
Veerle van de Pasch op Oscar van de 
Beekerheide die met een gelukje het 
eerste parcours foutloos reed.

In de barrage had de jonge Oscar 
nog wat moeite met de wendingen 
maar scoorde toch een derde plaats. 
De goede resultaten wekken veel 
vertrouwen voor het drie-daagse 
springconcours in Geldrop komend 
weekend.

Milchelle Westerdijk en Divers W 
pakken derde prijs in Den Dungen
Sinds kort start Michelle Wester-
dijk haar paard Divers W in de 
klasse Z1. Dit weekend startte ze 
op een dressuur wedstrijd in Den 
Dungen. De jury beloonde haar 
proef met 61.26%. Dit percentage 
was goed voor een derde prijs.

Juliët Bosshardt startte zondag 29 
september op een springwedstrijd 
in Son met haar paard Dutch Pride 

VDT in de klasse L. Ze behaalden 
een tweede prijs. Dit weekend 
startte Ashley Peters haar paard 
Balinda FS op een springwedstrijd 
in Boxtel. Ashley en Balinda FS 
reden een foutloze eerste ronde. 
Na de barragerit mochten Ashley 
en Balinda FS zich opstellen voor 
de prijsuitreiking en de vierde prijs 
ophalen.

Susan van Dongen kampioen 
NRPS Subli Cup
Afgelopen zaterdag is Susan van 
Dongen uit Sint-Oedenrode (lid 
van de Gemondse ruitersportver-
eniging Sint Lambertus) met twee 
paarden kampioen geworden in 
de finale van de NRPS Subli Cup. 

Deze Subli Cup is een landelijke 
wedstrijd die begint op 1 mei en 
loopt tot 1 september waarbij je 
iedere maand twee wedstrijden 
dient te rijden en de finale wordt 
verreden in oktober in Ermelo. 
Susan heeft dit bereikt in de dres-

suur klasse M1 met Anukiya’s Da-
ranka en in de klasse B met Anu-
kiya’s Fayrouche. Haar partner 
Wilbert de Haas - ook woonach-
tig in Sint-Oedenrode - heeft ook 
deelgenomen aan deze wedstrijd 
met het paard Anukiya’s Fayrou-
che in het springen klasse B en 
hij bereikte de derde plaats. Een 
topprestatie van Susan die beide 
paarden ook helemaal zelf heeft 
opgeleid. Fokker/ eigenaar Ellen 
Soeterings uit Boxtel is maar wat 
trots op deze prestatie.

KV Nijnsel geen schijn van kans 
tegen BMC
Dat het een pittige wedstrijd ging 
worden, wist Nijnsel. Maar het 
team, dat met drie van de vijf ge-
wonnen wedstrijden, lekker mee 
draait in de eerste klasse zag kan-
sen en begon vol goede moed aan 
de wedstrijd tegen de koploper.

De scheidsrechter had nog niet ge-
floten of BMC bracht de stand op 
1-0. Het team was pijlsnel en het ene 
na het andere schot was raak. De fel-
heid en techniek waarmee BMC zich 
presenteerde, leken te sterk voor 
Nijnsel en in no time nam de club uit 
Berlicum met 6-0 de leiding. Maar de 
Nijnselse ploeg gaf zich niet zomaar 
gewonnen en Sandra Verhagen vond 
uiteindelijk het gat van de korf. De 
rest van de eerste helft nam de thuis-
ploeg het heft in eigen hand en in 
korte tijd lukte het BMC om meerde-
re malen te scoren en gingen zij met 
een voorsprong van 11-1 de rust in. 

Coach Fred van Oekel opende zijn 
peptalk met: ‘Welkom in de eerste 
klasse, Dames’. Nijnsel kreeg een 
duidelijke opdracht, er moest op 
eigen tempo gespeeld worden en 
de fouten moesten eruit. Selly van 
Roosmalen en invalster Dimphy Go-
verde brachten met een afstands-
schot de stand op 13-3. En toen 
Nijnsel het vertrouwen weer een 
beetje terug had scoorde Nicole de 
Koning direct na elkaar twee doel-
punten. Nijnsel kreeg er weer plezier 
in, in tegenstelling tot BMC, die dui-
delijk minder scoorde dan de eerste 
helft. Uiteindelijk sloot Myrna Foolen 
de wedstrijd af door een strafworp 
goed af te ronden en werd het veld 
met 14-6 verlaten. Doelpunten: Ni-
cole de Koning (2x), Dimphy Gover-
de, Sandra Verhagen, Myrna Foolen 
en Selly van Roosmalen (1x). Nijnsel 
speelt volgende week zondag tegen 
TOG om 11.30 uur in Nijnsel.  

Start indoorseizoen in Sint-Oedenrode goed verlopen
Op de eerste selectiewedstrijden in 
Son en Sint-Oedenrode zijn mooie 
resultaten behaald. Bij manege de 
Pijnhorst werd de eerste wedstrijd 
van dit seizoen georganiseerd. Met 
een vol programma, belooft het een 
mooi indoorseizoen te worden voor 
de leden van de Rooise Ruiters en 
Ponyruiters. 

De komende maanden wordt het 
erg druk voor rijvereniging RRPR. De 
vereniging staat voor een bomvol 
programma, maar alle leden gaan 
er volop de schouders onder zetten 
om er een geslaagd seizoen van te 
maken. Afgelopen weekend werd 
afgetrapt met de selectie dressuur-
wedstrijd voor de ponyruiters. Sanne 
van Run startte haar pony Breitling 
in de klasse C-L1 en behaalde een 
1ste plaats. In de klasse C-B reed 
Nienke Theuns een keurige tweede 

proef met Roxy. Ook zij schreef de 
winst op haar naam. Evi de Beer nam 
met Zimba deel aan twee proeven in 
de klasse E-L1. Beide proeven reden 
ze in de prijzen; een 2e en 3e plaats 
was het resultaat. Lieke van den Eer-
twegh stal de show met haar jonge 
pony Inra in de klasse D-B. Deze 
combinatie nam voor de eerste keer 
deel aan een wedstrijd en wist be-
slag te leggen op de 4e plaats. 
In Son werd een selectiewedstrijd 
dressuur verreden voor de paarden. 
Marlon de Haas kwam met Evita aan 
de start. Na vorig seizoen al succes-
vol te zijn geweest, bewees ze het 
nu weer. Ze behaalde een 2e plaats 
in de klasse L2. Ook Willeke van der 
Velden zette haar goede resultaten 
meteen door in het indoor seizoen. 
Ze probeerde het een klasse hoger 
en sloot deze wedstrijd meteen af 
met succes. Na haar proef mocht ze 

een 2e prijs in ontvangst nemen. 
De springruiters en –amazones reden 
afgelopen zondag in Boxtel.  In de 
klasse B werden drie prijzen behaald 
onder de Rooise vlag. Isabel Geers 
mocht zich, na twee foutloze ritten 
met haar paard Alexander, op een 2e 
plaats opstellen. Een 4e en 6e plaats 
was er voor Bo van Gorkum met Jol-
ga van www.olland.biz en Zolga II. 
Afgelopen donderdag eindigde Bo 
ook in Geldrop met Jolga van www.
olland.biz in de prijzen, hier mocht 
ze een 11e plaats noteren. 
Sanny van der Velden kwam op haar 
verjaardag aan de start in de klasse 
L. Ze reed haar paard Zenzi naar een 
9e plaats.  In de klasse Z eindigde 
Bram van Gaal tweemaal in de top 
3. Met beide paarden werden twee 
mooie ritten genoteerd; met Caro 
behaalde hij op een 2e plaats en met 
Wannebee een 3e plek. 
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Waterpolodames Argo knokkend 
naar drie punten

waterpolo

Afgelopen weekend stond de thuis-
wedstrijd tegen de studenten van 
Nayade uit Eindhoven op het pro-
gramma. Na een vervelende neder-
laag in het vorige weekend hadden 
de waterpolodames van Argo wat 
recht te zetten. 

Argo stond op scherp en Nayade 
zou dat gedurende de wedstrijd ook 
merken. Normaal gesproken worden 
de wedstrijden op districtsniveau ge-
leid door twee scheidsrechters. Ech-
ter kwam er slechts één opdagen 
en dus was het vooraf al duidelijk 
dat de scheidrechter zijn handen 
vol zou hebben om de wedstrijd in 
het gareel te houden. De ploegen 
waren aan elkaar gewaagd, de tus-
senstanden van 2-2, 4-4 en 7-5 
waren een goede weergave van 

het krachtsverschil op dat moment. 
Echter, aan het einde van het derde 
partje gebeurde er iets wat leidde tot 
een ommekeer in de wedstrijd. De 
scheidsrechter keurde een doelpunt 
van Nayade af, waardoor Argo het 
spel hervatte met een vrije bal. De 
coach van de tegenstander had dit 
niet in de gaten en begon met wis-
selen van twee spelers. Hierdoor 
kwam de tegenstander met een on-
rechtmatige speelster in het water te 
liggen. Straf hierop is uitsluitsel van 
deze speler voor de rest van de wed-
strijd en direct ook een strafworp. 
De gemoederen raakten door dit 
voorval dusdanig verhit aan de kant 
van Nayade, dat ze vanaf dat mo-
ment niet meer in hun spel konden 
komen. Ook de scheidsrechter leek 
het niet meer helder op zijn vizier te 

hebben waardoor de wedstrijd ont-
aarde in behoorlijk wat uitsluitsels 
aan de kant van Nayade. Zij konden 
de wedstrijd dan ook niet afmaken 
met een voltallig team vanwege de 
vele persoonlijke fouten. De dames 
van Argo profiteerden hier uiteinde-
lijk van, maar achteraf moet gecon-
stateerd worden dat het ontbreken 
van een tweede scheidsrechter een 
dusdanige stempel op de gehele 
wedstrijd gedrukt. En dan kun je 
maar beter wel de drie punten mee-
nemen, zoals Argo dat in dit geval 
gedaan heeft. De einduitslag van 
12-5 is zeer geflatteerd, doelpunten 
van Argo zijn gemaakt door: Paula 
Smith (3x), Josine Raaijmakers (3x), 
Liesbeth vd Korst (3x), Renske vd 
Burgt, Lotte van Schijndel en Anita 
vd Heijden.

10 Jonge zwemmers van de Wed-
strijdgroep hebben in zwembad 
‘De Wiemel’ in Deurne deelgeno-
men aan de 1e Minioren wedstrijd. 
Tijdens deze wedstrijd is er 4 keer 
een gouden, 7 keer een zilveren en 
5 keer een bronzen medaille be-
haald. Daarnaast zijn er 22 persoon-

lijke records gezwommen. Luc van 
Eijndhoven zwom een clubrecord 
op de 200m rugslag in 2.43.02. 
Komende zondag nemen de zwem-
mers van de Wedstrijdgroep deel 
aan de 1e Competitie wedstrijd die 
gehouden wordt in zwembad ‘De 
Neul’. Aanvang 15.00 uur. 

zwemmen Argo

Clubkampioenschappen TV Boskanttennis

De clubkampioenschappen om de 
Paulus van den Berk Trofee werden 
dit jaar gespeeld van 30 september 
t/m 4 oktober. Dit was een aantal 
weken eerder dan de afgelopen ja-
ren. De weergoden waren dit jaar 
veel beter gezind dan vorig jaar. 

Nu hadden de deelnemers een hele 

week een heerlijk najaarszonnetje en 
konden de toeschouwers buiten op 
het terras kijken naar de wedstrijden.  
Naast de gebruikelijke categorieën 
hadden ze dit jaar een nieuwe cate-
gorie: 60+, die al snel liefkozend de 
“ Golden Oldies” werden genoemd. 
Op zaterdag 4 oktober werden uit-
eindelijk de finales gespeeld met als 

winnaars: 60+ Paulus van den Berk 
en Eef Brouwers, DD8  Francien 
Dekkers en Oda van Roosmalen, 
GD7 Angeline van der Heijden en 
Rien van der Zanden, DD7 Angeline 
van der Heijden en Corrie Bouwens, 
HD7 Wil van Haaren en Peer van de 
Loo, DE7 Corrie Bouwens en HE7 
Marcel van den Nouweland.

Finalisten TV Boskant

Finalisten dames dubbel; Anita van den Oever, Joanita 
van den Biggelaar, Angeline van der Heijden en Corrie 
Bouwens. Corrie Bouwens  en Marcel van den Nouweland.

Jongste jeugd TV Boskant speelt competitie
De jongste jeugd van TV Boskant 
speelt dit jaar voor het eerst mee 
met de najaarscompetitie. Op 5 ok-
tober speelden de  “rode” jeugdle-
den een thuiswedstrijd. 

Ondanks dat het weer niet meer zo 
mooi was, werd er vol enthousiasme 
verschillende wedstrijden gespeeld. 
De kinderen regelden eigenlijk alles 
zelf: de toss voor de wedstrijd, het 
tellen van de punten en ze gaven 
netjes een hand als de wedstrijd was 
afgelopen. 

Rooise Biljart Competitie

biljarten

In ronde 4 een uitstekende score 
voor D’n Toel, 95 punten. 

Korte partijen: Leo van Breugel (Bos-
kant) 24 car. in 10 beurten (moy. 
2,4), Mark Verhagen (Gin Keus) 24 
car. in 11 beurten (moy. 2,18), Mor-
jolein van Gerwen (Wellie Winne 
Welles) 20 car. in 11 beurten (moy. 
1,81), Dirk van Hastenberg (D’n 
Toel) 40 car. in 12 beurten (moy 
3,33), Joop Passier (Oud Rooi) en 
Martien Kluytmans (Jachtrust) 20 
car. in 12 beurten (moy. 1,66), Toon 
Leyten (Kofferen) 20 car. in 13 beur-
ten (moy. 1,53). Henk van Rooij van 
Wellie Winne Welles (20 car.) maak-
te een serie van 9 caramboles.
Uitslagen: B.C. Eerschot – ’t Pump-
ke 80-60, Kofferen – Wellie Winne 
Welles 68-72, Oud Rooi – Boskant 

66-74, Beurs – Gin Keus 69-71, D’n 
Toel – Dorpsherberg 95-43, Jacht-
rust – Wapen van Eerschot 78-62. 
St.Joris was vrij.
Stand: 1 Gin Keus (4) 311, 2 Wel-
lie Winne Welles (4) 304, 3 Boskant 
(4) 295, 4 Beurs (4) 289, 5 Kofferen 
(4) 279, 6 B.C. Eerschot (4) 277, 7 
Wapen van Eerschot (4) 266, 8 D’n 
Toel (3) 246, 9 St.Joris (3) 240, 10 
Jachtrust (3) 223, 11 Dorpsherberg 
(4) 223, 12 ’t Pumpke (4) 215, 13 
Oud Rooi (3) 190.
Programma: 
Ma. 6 okt. B.C. Eerschot – Beurs en 
Boskant – St. Joris.
Di. 7 okt.: Dorpsherberg – Jachtrust.
Do. 9 okt.: Wellie Winne Welles – 
D’n Toel, Gin Keus – Oud Rooi, ’t 
Pumpke – Kofferen. Wapen van Eer-
schot is vrij.   

Inschrijving begonnen

MooiRooi kind-ouder toernooi
De jeugdcommissie houdt dit jaar 
op 7, 8 en 9 november weer het ge-
zellige MooiRooi kind-ouder toer-
nooi.

Ze hebben dit jaar weer gekozen 
voor de opzet, zoals vorig jaar. Dus 
als een ouder lid is van de vereni-
ging en een kind niet, dan mogen 
deze koppels dus ook mee doen. 
I.v.m. de wat oudere werkende 
jeugd op zaterdag hebben wij, spe-
ciaal voor hen, besloten om zater-
dag 8/11 pas om ongeveer 12.00 
uur te beginnen en door te spe-
len tot ongeveer 21.00 uur, zodat 
ook deze “jeugd” mee kan doen. 
De wedstrijden duren 30 minu-
ten. Indien noodzakelijk zullen wij 
ook vrijdagavond 7/11 een aantal 
wedstrijden inplannen. Op zondag 
(9/11) beginnen we om 10.00 uur 
en sluiten het weekeind af met om 

ongeveer 16.15 uur de prijsuitrei-
king, en een  leuke loterij. Omdat 
we er wederom een  schitterend 
toernooi van willen maken  (voor 
de 18e keer ???) zijn Ideeën en 
sponsoren voor dit toernooi weder-
om van harte welkom Tel. 475374)

In iedere categorie zullen ongeveer 
4/5 wedstrijden gespeeld worden. 
Dus mocht U in twee onderdelen 
inschrijven houdt U er dan rekening 
mee dat u 10 wedstrijden moet spe-
len. De koppels worden door onze 
trainer Cees in poules ingedeeld. Als u 
inschrijft moet u op beide dagen een 
dagdeel beschikbaar zijn. (Dus op za-
terdagmiddag of zaterdagavond  en 
op zondag morgen of op zondagmid-
dag). Inschrijfgeld bedraagt € 6,= per 
koppel. (incl. een bakje “leut” en/of 
“fris”) Inschrijfformulieren inleveren 
t/m zondag 26 oktober.

Stefan Hulsen krijgt 
DeMooiRooiCup uitgereikt 

Vorig seizoen kroonde Stefan Hul-
sen zich als spits van VV Nijnsel 
/ TVE Reclame tot winnaar van 
DeMooiRooiCup. Hij knalde er zes-
tien in en daarmee maakte hij de 
meeste goals van Sint-Oedenrode. 

Afgelopen zondag kreeg hij de 
prestigieuze beker uitgereikt voor 
de wedstrijd van VV Nijnsel tegen 
Ollandia. Op dit moment kampt 
Hulsen met een blessure.

voetbal

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Eet- en Muziekcafé de Ossekop
Heuvel 9 5492 AC  St Oedenrode  tel. 0413-820359

www.ossekop-rooi.nl

“Ouderwets Gastvrij” 
Eerst een hapje eten? Reserveren gewenstOnze menukaart is vernieuwd!

zaterdag 11 oktober

“Jazittie” 
(coverband)

zaterdag 18 oktober 

“Mojo Hand” 
(rythm & blues)

aanvang 21.30 uur

Mix doubletten 
clubkampioenschap 

jeu de boules

Dit toernooi, alweer op onze binnenbanen, 
over 5 avonden is van start gegaan. De sa-
menstelling van de doubletten komt middels 
trekking briefjes/nummers tot stand zodat niet 
alleen de betere spelers een kans hebben. 

Op eerste donderdagavond kwamen bleven 
slechts 5 doubletten ongeslagen, waarmee door 
hen een goede basis is gelegd voor het verdere 
toernooi.  Achtereenvolgens zijn dit Tonny van 
Eerd/André vd Nieuwenhof ( 2+18); Jos van 
Eck/Jan vd Loo (2 +18), Dora van Hastenberg/
Piet Habraken (2 +16), Maria Thijssen/Martin 

Gerritsen (2 +11) en Jo vd Heijden/Tini vd Donk 
(2 +7). Maar dit sluit de overige deelnemers be-
slist niet uit daar er nog 7 partijen te gaan zijn.

Vrijdagavondcompetitie
Deze competitie is weer opgestart met een lege 
lei om de wintertitel.  De eerste avond behaal-
den 4 spelers 3 overwinningen. Dit zijn: Jan vd 
Schoot (1e, +29), Bas in ’t Zandt (2e, +24), Erik 
Verschuijten (3e, +21) en Jan in ’t Zandt (4e, 
+17). Met 2 overwinningen vergaarde Rob van 
Berkel (5e, +15) als laatste nog net 1 punt voor 
het klassement. 

Laatste BMX topcompetitie van seizoen

bmx

De Rooise BMX’ers hebben afgelopen zater-
dag en zondag de laatste Topcompetitie gere-
den van het seizoen.

Zaterdag werd Koen van der Wijst 3e bij de Ti-
metrails. Op zondag - bij de Boys 11 jarigen 
- werd Kyro van Schijndel in de manches 1e, 
3e en 3e,  in de kwartfinale eveneens 3e en in 
de halve finale 5e. Lex Veldt werd 4e, 3e en 4e 
in de manches. Helaas kwam hij in de kwartfi-
nale ten val. Bas Verhagen werd in de manches 
2e,2e en 3e en in de kwartfinale 6e. Wessel van 
Dijk reed mee in de categorie boys 13-jarigen 
en werd 3 x 3e in de manches. 5e werd hij in 
de kwartfinale. Bij de Boys 15-16 jarigen werd 
Koen van der Wijst zowel in de manches als in 

de kwart- en halve finale 1e. Na de finale stond 
hij op het podium, want hij werd derde. Alex 
Veldt reed bij de Cruisser all en werd in de man-
ches 2e ,3e en 4e. In de finale kwam hij als 7e 
over de streep.

Fedde de Bie reed met de boys 8 jarigen mee. 
De 1e manche werd hij 8e na een slechte start. 
Na de 2e manche werd hij 7e en in zijn 3e man-
che werd Fedde 6e. Fedde kan terugzien op 
een mooie wedstrijd. Zijn broer Jelt de Bie reed 
met Boys 10 jarigen. In de manches werd hij 
5e, 2e en 6e wat hem niet in de finale bracht. 
Na een mooi en druk weekend is er nog een AK 
wedstrijd te gaan in Geldermalsen, en dan zit 
het BMX fietscross seizoen erop.

OLAT herfsttocht vanuit Olland

wandelen

Op zondag 19 oktober houdt Wandelsport-
vereniging OLAT een mooie herfsttocht vanuit 
Olland bij Sint-Oedenrode. 

Zoals gebruikelijk wandelt men bij OLAT voor-
namelijk over onverharde paden, ditmaal door 
het gevarieerde landschap van het stroom-
gebied van de Dommel. Ze starten langs de 
oevers van de Dommel en afhankelijk van de 
te lopen afstand wandelen ze door het fraaie 
boerenlandschap rond Liempde, Kasteren en 
Gemonde. De korte afstanden steken met het 

Sint-Janspontje de Dommel over. Ze wande-
len door de oerbossen van de Geelders, het 
natuurgebiedje van het Gasthuiskamp en de 
langere afstanden komen door de landgoede-
ren Venrode, Zegenwerp en Ruwenberg. Ook 
Haanwijk en Genenberg ligt op de lange route. 
Via het populierenlandschap rond Olland keren 
alle afstanden terug naar het startpunt van de 
wandeling in Olland. Kortom een onvergete-
lijke wandeltocht. 

Startlocatie is Gemeenschapshuis De Loop’r, 
Pastoor Smitsstraat 40, 5491 XP Olland (Sint-
Oedenrode). Alle afstanden mogen vanaf 08.00 
uur starten. De ervaren wandelaars kunnen 
wandelen op de 40, 30 of 20 km. Voor dege-
nen die minder willen wandelen en voor fami-
lies met kinderen kan men tot uiterlijk 12.30 uur 
ook starten op de 15 of 10 km. Men moet rond 
17.00 uur weer terug zijn op de startlocatie. On-
derweg heeft OLAT enkele wagen- en caférust-
posten ingericht. Er hangen pijlen en men krijgt 
een routebeschrijving mee, waardoor de routes 
eenvoudig zijn te wandelen. Kinderen genieten 
50% korting op het inschrijfgeld. Nadere infor-
matie op www.olat.nl of dagtochten@olat.nl.

Tête-à-tête kampioen JBC Boskants Boeleke
Dinsdag 30 september was de afsluiting van 
het buitenseizoen van J.B.C. Boskants Boeleke 
en tevens bekendmaking van de winnaar van 
de tête-a-tête kampioen 2014.

Na een uurtje buiten spelen was er een korte 
ledenvergadering met een goede opkomst van 
leden.
Hierna volgden het bekendmaken van de win-
naar van het tête-a-tête spel, wat in de zomer-
maanden is gespeeld. Dit is Huub v.d. Wetering 
geworden. Zijn vrouw Marij werd tweede. Vol-
gend jaar hoopt de club op meer deelname, zo-
dat het een grotere uitdaging wordt om kam-
pioen te worden.

Lees DeMooiRooiK
rant 
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DeMooiRooiCup: twee koplopers
DeMooiRooiCup heeft op dit moment twee koplopers. Het gaat om Brett Veldkamp en 
Robert Erven. Beiden zijn goed op schot de eerste weken van de competitie. Johan van 
der Pas zit ze op de hielen door zijn schitterende goal van afgelopen zondag. Rhode is op 
dit moment vertegenwoordigd door slechts één speler, maar daar zal vast en zeker snel 
verandering in komen.   

Brett Veldkamp     VV Boskant   4
Robert Erven     Ollandia    4
Johan vd Pas     VV Nijnsel   3
Daan Rovers     VV Boskant   2
Stefan Erven    Ollandia    2
Koen Berkvens     VV Nijnsel   2
Toby Verhoeven    VV Nijnsel   2
Stefan Hulsen    VV Nijnsel   2
Jan Wouters    Ollandia    2
Frank vd Heijden    VV Boskant   1
Jim vd Zanden    VV Boskant   1
Maikel Merks     VV Boskant   1
Paul vd Rijt    VV Nijnsel   1
Ruud vd Rijt    VV Nijnsel   1
Joost Vervoort    VV Nijnsel   1
Nick Lathouwers    VV Nijnsel   1
Roel Brans     VV Boskant   1
Kyron Brus    Rhode    1
William Bekkers     Ollandia    1
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voetbal

Lenn Kuijpers
Rhode

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

De 7 jarige Lenn Kuijpers is zondag 
12 oktober  “Pupil van de Wed-
strijd” bij de thuiswedstrijd van 
Rhode 1 tegen DAW  1.

Zijn  trainers/ leiders  zijn Ruud 
Marinus, Dennis van Dijk, Jeroen 
van Eertwegh, Bert van Eertwegh 
en zijn vader Ton. Zijn favoriete 
positie is in de voorhoede. Ajax is 
zijn favoriete club en Daley Blind 
zijn favoriete speler. Alleen voetbal 
heeft hij als hobby en het mooiste 
van het voetbal vindt Lenn het sco-
ren. Hij  zit in groep 4 van de Oda-
school. Lenn vindt het spannend 
maar het lijkt hem wel leuk om met 
het eerste elftal van Rhode op het 
veld te staan. Lenn is iedere week 

trouw aanwezig bij de training en 
wedstrijd. Hij zal aanwezig zijn bij 
de warming-up van Rhode 1, de 
aftrap nemen en de verdere ver-
richtingen van Rhode 1 vanuit de 
dug-out volgen.  

Ollandia ontvangt NLC’03

Zondag ontvangt Ollandia op 
sportpark Ekkerzicht een tegenstan-
der waartegen het de laatste jaren al 
diverse pittige duels heeft gespeeld. 

Tegen de in 2003 gefuseerde 
Norbert Litta Combinatie moest 
Ollandia daarin telkens vol aan de 

bak en zal dit ook zondag weer 
moeten doen. NLC’03 zal uit de 
overwinning van het voorbije 
weekend ongetwijfeld vertrouwen 
willen putten en ook tegen Ollan-
dia graag de punten meenemen. 
Aan Ollandia dus de taak om dit te 
voorkomen en het zal zondag graag 

het goede spel van de laatste thuis-
wedstrijd opnieuw op de vertrouw-
de eigen grasmat willen leggen. Het 
zou dus mooi zijn om de 3 punten 
in eigen huis te houden, waarna het 
dan met een goed gevoel naar het 
daarop volgende vrije weekend kan 
toeleven. 

Politiehond Rocco naar SWAThondensport

Na jaren van intensieve training 
namen kruising Mechelseherder 
Rocco en zijn baas Rudy vd Elzen 
zondag deel aan de keuring Poli-
tiehond 1. Rudy komt uit Veghel 
en traint sinds een aantal jaar bij 
politiehondenvereniging “Steeds 
Paraat” te Sint-Oedenrode.

Om 09.00 uur werd in Heeswijk 
aangevangen met het zoeken van 
kleine voorwerpjes, springen, vol-
gen, revieren en het bewaken van 
een groot voorwerp. Dit werd na-
genoeg foutloos door zowel baas als 
hond afgewerkt. Om 14.00 uur werd 
aangevangen met het spectaculaire 
stelwerk waarin Rocco liet zien dat hij 
een vluchtende verdachte onder di-

verse omstandigheden goed tot staan 
kon brengen. Dat Rocco een politie-
hond is met een hoge werkdrift en 
een eigen wil, liet hij bij alle oefenin-
gen terug zien. Al met al maakte de 
keuringscommissie omstreeks 18.00 
uur bekend dat Rocco een certificaat 
politiehond 1 met lof met 405 punten 
heeft behaald. Rudy en Rocco kun-
nen helaas niet heel lang samen van 
dit resultaat genieten, want Rocco 
gaat komende week naar Amerika 
om daar als volwaardig agent deel te 
gaan nemen in een SWAT-team. Poli-
tiehondenvereniging “Steeds Paraat” 
feliciteert Rudy met het resultaat waar 
met trots op teruggekeken mag wor-
den. Dus boeven in Amerika:”watch 
out, Rocco is coming.”

Softtip darten in Sint-Oedenrode

darten

Het is inmiddels al weer een hele 
tijd geleden dat er hier een stukje 
over het softtip darten was te lezen. 
Dat betekent niet dat ze stil hebben 
gezeten. Integendeel, Bullshooter 
heeft inmiddels alweer een hele 
hoop gedaan. Hieronder een klein 
overzichtje.

De single competitie die op de zon-
dagmiddagen in diverse locaties in 
Sint-Oedenrode wordt gespeeld, is 
na een korte vakantie weer volop 
van start gegaan. Er doen inmid-
dels zo’n twintig darters uit Sint-
Oedenrode en omstreken aan mee. 
Als alle darters hun wedstrijden heb-
ben gespeeld zal er in café ’t Koffe-
ren bekend gemaakt worden wie de 
beste darter van Sint-Oedenrode is. 
De darters hebben hier een jaar lang 
elke zondag voor gespeeld in één 
van de locaties café den Toel, Van 
Ouds en ’t Kofferen.

Ook de wintercompetitie is weer 
van start gegaan. Deze wordt op de 
donderdagavonden gespeeld  en de 
organisatie kan met trots vermelden 
dat Sint-Oedenrode inmiddels door 

zes teams wordt vertegenwoor-
digd. Twee in ’t Kofferen, twee in 
d’n Toel, één in Van Ouds en één in 
Oud Rooij. Er zit elk jaar een groei in 
de softtip wereld.  Ook aan de da-
mes is gedacht. Wil jij als dame ook 
eens darten? Dat kan, want er is een 
aparte damescompetitie opgezet die 
1 januari van start gaat.
Voor meer info kun je terecht bij 
Mark@bullshooter.nl

En of dat nog niet genoeg is speelt 
er op de woensdagavonden in café 
d’n Toel een team internationaal. 
Dat wil zeggen; er staat een team in 
d’n Toel (spelers hebben zich via de 
single competitie gekwalificeerd) en 
de tegenstander staat elders in Eu-
ropa. Via webcams wordt alles gere-
gistreerd. Wil je eens komen kijken? 
Elke woensdag zal er in café d’n Toel 
een wedstrijd gespeeld worden van-
af 21.00 uur. Op 7, 8 en 9 novem-
ber zullen er verschillende darters uit 
Sint-Oedenrode afreizen naar Seve-
num om daar deel te nemen aan het 
Nederlandse Kampioenschap. De 
verrichtingen hiervan zullen in deze 
krant bekend gemaakt worden.

HBV Ontspanning

handboogschieten

Op dinsdagmiddag heeft de Roze-
laer hun wekelijkse wedstrijd ge-
schoten. Dagwinnaar was Antoon 
Vervoort met 223 punten. De ove-
rige uitslagen: Wim Boonstoppel 220, 
Jan Gordijn 220, Jan van Erp 219, 
Toon Hermes 198, Leo van Breugel 
193, Albert van Ofwegen 190, Jan 
Lathouwers 149 en Jan Habraken 190.

Op vrijdagavond hebben we een 
Face-to-Face wedstrijd geschoten. 
De winnaar was Sjef van den Berg. 
De verdere rangschikking: Piet van 
den Berg, Floris Mesu, Jan Gordijn, 

Lotte Steijaert, Jan van Erp, Mar-
tie Verhoeven, Simon Boersbroek, 
Mark Kuys, Teun Martens, Marjelein 
Verhoeven, Jos van den Berg, Dione 
Mesu, Antoon Vervoort en Agnes 
Vissers.
Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubwedstrijden en op dinsdagmid-
dag de Rozelaer. Deze week wordt 
de derde indoor competitiewedstrijd 
geschoten. Op vrijdagavond is de 
seniorenwedstrijd voor dames en se-
nioren. Vrij trainen voor leden als de 
accommodatie niet bezet is.

Ruime winst voor BV Rooibasketbal

Afgelopen zaterdag speelden de he-
ren van BV Rooi uit tegen Attacus 2 
(Veghel). Beide clubs kennen elkaar 
al jaren en van verschillende kanten 
wordt er over een close game ge-
sproken.

BV Rooi startte sterk met lange man-
nen onder het bord. Dit resulteerde 
direct in een dominant spel en veel 

rebounds. Rooi pakte een mooie 
voorsprong van 10 punten. In  het 
2de kwart wist Attacus nog terug te 
komen tot 4 punten, maar de run 
werd afgestopt door een paar tacti-
sche wissels van coach Bellemakers. 
BV Rooi herpakte zich en wist de 
rest van de wedstrijd eenvoudig uit 
te spelen met als resultaat bijna 30 
punten verschil, 58-87. Een perfecte 

start van het seizoen met drie keer 
winst in drie wedstrijden en de bo-
venste plaats in de competitie.

Overige uitslagen
De dames van BV Rooi wisten ook 
overtuigend te winnen van Jink uit 
Cuijck, 15-48.  De jongste groep (U12) 
van BV Rooi pakte ook de derde over-
winning in drie wedstrijden, 14-64.

VV Nijnsel/TVE Reclame verslaat buurman Olland
Op het sportpark in Nijnsel kwam 
Ollandia op bezoek voor de eer-
ste derby van het seizoen. Nijnsel 
moest deze wedstrijd winnen om in 
buurt van de koplopers te blijven. 
Maar vanaf het eerste fluitsignaal 
was het Ollandia dat de aanval 
zocht. 

Na een minuut spelen leverde dit 
al de eerste kans op. Jan Wouters 
slalomde als Alberto Tomba in zijn 
beste dagen door de Nijnsel-ver-
dediging maar zag zijn inzet naast 
het doel verdwijnen. Ollandia bleef 
aandringen en de volgende kans 
was voor Robert Erven, maar zijn 
poging verdween via een Nijnsel-
speler in het zijnet. Nadat de Ollan-

dia storm was gaan liggen werd het 
een gelijk opgaande strijd die zich 
voornamelijk op het middenveld 
afspeelde. Grote kansen werden 
niet meer gecreëerd en zodoende 
ging men met de brilstand rusten. 
De 2e helft gaf een heel ander 
beeld. Nijnsel was duidelijke de be-
tere ploeg en gaf geen kans meer 
weg. Het overwicht werd na een 
uur spelen in de stand uitgedrukt. 
Paul van der Rijt gaf de bal vanuit 
een hoekschop aan Johan van der 
Pas die vanaf ruim 20 meter de bal 
in de bovenhoek liet verdwijnen. 
Nijnsel ging daarna door om de 
marge uit te breiden. Na een vlot 
lopende Nijnsel aanval was het Nick 
Dortmans die Leon Peters een niet 

te missen kans gaf. Maar tot ieders 
verbazing belandde zijn schot op de 
paal. Een kwartier voor tijd was de 
wedstrijd dan toch gespeeld. Ollan-
dia doelman Tom Wouters kwam 
ver uit zijn goal en bracht na licht 
contact Paul van der Rijt ten val 
binnen het zestienmetergebied. De 
toegekende strafschop werd door 
dezelfde Van der Rijt onberispelijk 
binnen geschoten. Ollandia wierp 
de handdoek en Nijnsel speelde de 
wedstrijd professioneel uit. Coach 
Hageman die Abraham zag kreeg 
met de drie punten zijn gewenste 
verjaardagscadeau. Beide ploegen 
staan nu gebroederlijk naast elkaar 
op de ranglijst met 9 punten uit 5 
wedstrijden. 

Rhode C2 vindt in Drie-O nieuwe shirtsponsor

Komend seizoen prijkt het logo van 
Drie-O Automatisering B.V. op de 
shirts van de Rooise voetbalploeg 
Rhode C2.

Voorzitter Wim van Meijl is opge-

togen over de vernieuwde samen-
werking. “We zijn onderweg naar 
een professionelere organisatie en 
de samenwerking met een trouwe 
sponsor als Drie-O Automatisering 
B.V is daarbij onontbeerlijk.” Rhode 

dankt Drie-O Automatisering B.V 
voor het nieuwe tricot. Rhode C2 
speelt aanstaande zaterdag in de 
nieuwe shirts tegen Blauw Geel'38/
JUMBO C4.

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

Ria Balk
Tel. : 0413 - 84 05 03
i n f o @redactie-tekstbalk.nl
www.redactie-tekstbalk.nl

Op zoek naar de juiste tekst?
Wij helpen u graag
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Naast de zwemlessen aan kinderen, verzorgen wij vele andere leuke 
activiteiten voor jong en oud:

Nieuw in zwembad De Neul: Hydrotherapie
Vanaf 13 oktober is er de mogelijkheid om onder begeleiding van een 
fysiotherapeut, therapie te krijgen in Zwembad De Neul. Fysiotherapiepraktijk 
Joost de Vaan en Zwembad De Neul bieden u deze vorm van therapie 
(hydrotherapie) aan en de hydrotherapie zal plaats vinden op maandag-
ochtend.                                                                                                                                                                                
Mocht u geïnteresseerd zijn in een groepsles, individuele les therapie of meer 
informatie willen neem dan contact op met Fysiotherapiepraktijk Joost de Vaan. 
Bel naar 0413-471227, mail naar info@fysiotherapiejoostdevaan.nl of kijk op 
onze homepage www.deneul.nl.

Op dit moment zijn er bij diverse doelgroepen weer plaatsen beschikbaar.  

Dag Dauwzwemmen Jeugd en volwassenen Volwassenen  Doelgroepen

Ma 07:30-09:15u  20:15-21:30u 

Di 08:45-10:15u 20:15-21:30u 12:00-13:15u
  13:30-15:30u lunchzwemmen

Wo 07:30-09:00u 13:30-15:30u  

Do 08:45-10:15u 20:00-21:30u 13:30-15:30u 
 Discozwemmen

Vr 07:30-09:00u   

zaterdag 13:30-15:30u **  

zondag 10:30-13:00u 10:30-13:00u
 familiezwemmen

** instructiebad vanaf 14.00 uur beschikbaar

Tijdens de herfstvakantie gaan de zwemlessen en de doelgroepen voor de 
volwassenen gewoon door. 

Zwembad De Neul, een spettergoed zwembad bij u om de hoek. 
Heb je interesse? Aarzel niet en vraag informatie bij een van onze medewerkers 
of kijk op onze homepage www.deneul.nl.

Zwembad De Neul
Dommelstraat 20, 5492 DX, Sint-Oedenrode

T: (0413) 477409, info@sportbedrijf.com, www.deneul.nl 
Kantoor Sportbedrijf Sint-Oedenrode,

 Dommelstraat 20, 5492 DX, T: (0413) 475909 v.m., 
info@sportbedrijf.com, www.sportbedrijf.com

Zwembad de Neul

Activiteiten

Openingstijden herfstvakantie
20 t/m 26 oktober

• Aqua-Joggen
• Trim-Zwemmen
• Baby-Peuterzwemmen 
• Fifty-Fit zwemsoos
• Aqua-Fit
• Junior-Zwemmen
• Aqua-Kids

•  Begeleidend zwemmen en water-
gymnastiek voor ouderen

• Hydrotherapie
• Combi - Fit
• Recreatief zwemmen
• Verenigingszwemmen
• Discozwemmen

Ollandia weet niet te winnen 
van Nijnsel

Op een regenachtige herfstdag 
stond de derby tussen Nijnsel 1 - 
Ollandia 1 op het programma. Bei-
de teams kennen elkaar van eerdere 
ontmoetingen in de 5e klasse. Van-
daag mochten ze het tegen elkaar 
opnemen in de 4e klasse H. 

Het startsignaal had nog maar net 
geklonken of Ollandia 1 had al bijna 
een doelpunt gemaakt. Jan Wouters 
speelde de hoofdrol in deze goed 
opgebouwde aanval. Zijn snoeiharde 
schot vloog rakelings voor het doel 
langs. Ollandia speelde de eerste 
helft een sterke partij. Er had een 
voorsprong op het scorebord kunnen 
staan, maar dit mocht niet zo zijn. Ro-
bert Erven maakte jacht op een doel-
punt in de 16m, maar hij kreeg niet 
de benodigde ruimte. Nijnsel speel-
de in een hoog tempo en Ollandia 
moest hierdoor snel keuzes maken. 

In de tweede helft bleef het spelbeeld 
hetzelfde totdat in de 57e min Johan 
van der Pas teveel ruimte kreeg. Hij 
nam de bal vol op de slof en de bal 
was onhoudbaar voor de Ollandse 
achterhoede. De bal vloog snoeihard 
in het doel en de 1-0 was een feit. 
De kansen voor Nijnsel werden gro-
ter, maar keeper Tom Wouters stond 
zelfverzekerd in zijn doel. Zonder 
moeite had hij iedere bal klemvast. 
In de 70e min zette Paul v.d. Rijt de 
aanval in richting het Ollandse doel. 
Hij zou hierbij gehinderd zijn door 
keeper Tom Wouters en de gegeven 
penalty was zeer zeker discutabel te 
noemen. Paul v.d. Rijt legde de bal op 
de stip en schoot de 2-0 binnen. In de 
slotfase probeerde Ollandia de bal in 
bezit te houden en kansen te creëren, 
maar er veranderde niets aan de 2-0 
achterstand.  

voetbal

Rhode laat punten liggen in Berghem
Rhode heeft verzuimd zichzelf te 
revancheren na de slechte wedstrijd 
tegen Avanti'31 vorige week. Bo-
vendien vergat het team zichzelf dit 
weekend te belonen. 

In Berghem speelde Rhode een 
sterke partij voetbal en was bijna de 
gehele wedstrijd de bovenliggende 
partij met reële scoringsmogelijkhe-
den. Alleen het benutten van kansen 
blijft nog het grote probleem. Rhode 
begon de wedstrijd met veel inzet 
en strijd waardoor Berghem Sport 
het eerste half uur volledig werd 

overklast. Zeker vijf goede scorings-
kansen werden niet benut. Berghem 
Sport zette hier weinig tegenover, 
mede door het dominante spel van 
Rhode.

Rhode startte de tweede helft op-
nieuw fel en in de eenenvijftigste 
minuut scoorde Kyron Brus de dik 
verdiende fraaie openingstreffer. 
Dit eerste competitiedoelpunt werd 
luid bejubeld. Jammer dat Rhode 
opnieuw fraaie kansen niet benutte 
en hierdoor de winst niet naar zich 
toe kon trekken. Zoals het dan in het 

voetbal gaat: als een elftal de kan-
sen niet benut, blijft de tegenstander 
loeren op een doelpuntje en dat ge-
beurde ook. In de tachtigste minuut 
strafte Berghem Sport een fout in de 
verdediging af en kwam de 1-1 op 
het scorebord.
Hierna werd de wedstrijd alleen 
maar spannender omdat beide ploe-
gen voor de winst bleven gaan. 
Gescoord werd er echter niet meer 
waardoor Rhode met een kater het 
veld verliet en Berghem Sport dik te-
vreden was met het puntje.
Voor meer info zie: www.rhode.nl.

DVG maatje te groot voor Boskant
Boskant heeft de drie punten aan 
DVG moeten laten. De basis voor die 
overwinning werd gelegd in de 1e 
helft waarin Boskant continue achter 
de feiten aanliep.

Een heel verschil met het DVG van 
vorig seizoen, dat werd al snel duide-
lijk. Een jeugdig team, veel inzet, veel 
snelheid en goed combinerend; Bos-
kant had het er vanaf het begin maar 
moeilijk mee. DVG opende sterk. Al 
na 7 minuten stond de 1-0 op het 
bord. Een voorzet van Twan van de 
Broek werd door Boskant keeper 
Tom van der Heijden niet voldoen-

de gecontroleerd waarna Rick van  
Ruremonde er als de kippen bij was 
om te scoren. In de 14e minuut ging 
Bart de Windt op de solotoer, waarna 
z’n schot, mede doordat een van de 
Boskant verdedigers de bal nog be-
roerde, onhoudbaar voor Tom via de 
lat binnenvloog: 2-0. Daarmee waren 
de doelpunten voor rust op, naar later 
bleek.  Boskant creëerde nauwelijks 
kansen, DVG was in de 38e minuut 
nog dicht bij een treffer, maar een 
hard schot van  Sander van de Ven 
werd attent door Tom verwerkt.

Na rust leek de wedstrijd meer in 
evenwicht. Tot de 59e minuut toen de 
behendige Twan van de Broek zich op 
links vrijspeelde en zijn voorzet door 
Bas van Houtum binnengetikt zag 
worden: 3-0.  De wedstrijd leek ge-
lopen, maar Boskant wist het initiatief 
toch naar zich toe te trekken. In de 
62e minuut was Boskant dicht bij een 
doelpunt, maar de kopbal van Ron 
van Uden werd door een van de ver-
dedigers van de doellijn gekopt. In de 
67e minuut kwam het doelpunt toch. 
Bij z’n eerste balcontact wist invaller 
Roel Brans de bal binnen te schuiven: 
3-1. Na een goede redding van Tom 

op een hard schot van Sander van 
Eeuwijk, was Boskant opnieuw aan 
de beurt. Roy van der Linden zag in 
de 75e minuut z’n schot uiteenspat-
ten op de kruising waarna de rebound 
door Ron van Uden op de paal werd 
geschoten.  Als de 2e treffer gevallen 
was, zou het nog een heet kwartier-
tje geworden zijn, maar omdat die 
uitbleef voetbalde  DVG toch relatief 
rustig naar het einde. Voor DVG was 
er in de 80e minuut nog een goe-
de mogelijkheid voor Twan van de 
Broek; Tom was echter attent uitge-
komen en wist een doelpunt te voor-
komen. Met een klein beetje geluk 
had Geert van Gils een minuut later 
voor Boskant nog kunnen scoren. Na 
een “kopbal” een-tweetje met Roel 
nam hij de bal vol op de wreef; z’n 
inzet had wel vaart maar verdween 
enkele meters over het doel.  DVG 
blijft met 12 punten,  samen met SES, 
koploper van de 4e klasse H.  Boskant 
volgt op een gedeelde 5e plaats met 
7 punten. Aanstaand weekend staat 
voor Boskant de thuiswedstrijd tegen 
SDDL, dat op dit moment 6 punten 
heeft verzameld, op het programma. 
Een taaie tegenstander, nog bekend 
van het bekertoernooi.
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Uitslagen

Rhode

Uitslagen senioren:
Berghem Sport 1 - Rhode 1   1-1
OSS’20 2 - Rhode 2   0-3
UDI’19 5 - Rhode 3   0-0
Rhode 4 - VOW 2   4-1
EVVC 3 - Rhode 5  2-8
Blauw Geel’38 12 - Rhode 7   3-0
Schijndel 8 - Rhode 9   0-4
Rhode 10 - Irene 4  5-5
Boekel Sport VR2 - Rhode VR1 0-9
Rhode VR2 - Festilent VR3   1-2
Veteranen - Mierlo Hout   5-1

Uitslagen jeugd:
JVC Cuijk A1 - Rhode A1 1 - 0
Ollandia A1 - Rhode A3 2 - 1
VOW A2 - Rhode A4 3 - 1
Rhode B1 - Margriet B1 1 - 3
Rhode B2 – Schijndel B2 2 - 3
DVG B2 - Rhode B3 4 - 6
Rhode B4 - Boekel B4 2 - 2
ZSV C1 - Rhode C1G 0 - 3
Rhode C2 - Irene C1 1 - 3
Keldonk C1G - Rhode C3 0 - 9
Rhode C4 - Blauw Geel C9 0 - 13
Rhode D1G - Nooit Gedacht D1 4 - 3
Rhode D2 – Schijndel D2 4 - 5
ELI D1 - Rhode D3G 7 - 2
Blauw Geel D8 - Rhode D5 9 - 0
Rhode D6G - Venhorst D2 2 - 4
Blauw Geel E1 - Rhode E1 3 - 5
Rhode E2G - Brandevoort E4 4 - 2
Rhode E3 - Blauw Geel E4 1 - 6
Rhode E4 - Nijnsel/TVE E1G 6 - 3
Rhode E5 – Boekel E4 7 - 0
Blauw Geel E8 - Rhode E6G 1 - 4
Stiphout E4 - Rhode E7G 14 - 0
Boekel E6G - Rhode E8G 0 - 6
Rhode E9G - MULO E8 5 - 5
Rhode F1G - Brandevoort F1 4 - 3
WEC F1 - Rhode F2G 6 - 4
ASV’33 F2 - Rhode F3 0 - 8
Rhode F4 - Boekel Sport F3 9 - 0
Rhode F5 - Nijnsel/TVE F1G 1 - 2
Erp F4 - Rhode F6 0 - 10
SCMH F2 - Rhode F7G n.b.  
Boekel F5 - Rhode F8 9 - 0
Rhode F9G - Mierlo Hout F6 0 - 12
Rhode MB1 - Boekel MB1 7 - 3
Bruheze MC1 - Rhode MC1 4 - 1
Avesteyn MD1  Rhode MD1 4 - 1
Rhode MD1 - VOW MD2 0 - 9

Programma senioren za 11/10:
Boerdonk – Veteranen   17:00u

Programma senioren zo 12/10:
Rhode 1 - DAW 1   14:30u
Rhode 2 - Prinses Irene 2   11:00u
Rhode 3 - Margriet 3   11:00u
Avesteyn 3 - Rhode 4   12:00u
Rhode 5 - Schijndel 4   10:00u
Avesteyn 5 - Rhode 6   10:00u
Rhode 7 - Boekel Sport 6   12:00u
WEC 5 - Rhode 8   10:00u
Rhode 9   vrij
Nulandia 11 - Rhode 10   09:30u
Rhode VR1 – UDI’19 VR3   10:00u
DAW VR3 - Rhode VR2   10:00u
 
Programma jeugd za 11/10:
Rhode A1 - HVCH A1 14:30u
FC Uden A1 - Rhode A2 14:45u
Rhode A3 - Boekel Sport A2 14:30u
Rhode A4 - SCMH A2 14:30u
Erp B1 - Rhode B1 14:45u
Margriet B2 - Rhode B2 13:00u
Rhode B3 - WEC B2 12:45u
Venhorst B2 - Rhode B4 14:30u
Rhode C1G - Nooit Gedacht C1G 12:45u
Blauw Geel C4 - Rhode C2 13:00u
Rhode C3 - Handel C1G 12:45u
Erp C3 - Rhode C4 12:15u
SV Venray D1 - Rhode D1G 11:30u
Gemert D2 - Rhode D2 10:00u
Rhode D3G - Mariahout D1 11:30u
Rhode D4 – Schijndel D3 11:30u
Rhode D5 - Boerdonk D1G 10:30u
Blauw Geel D10 - Rhode D6G 11:30u
Rhode E1 - Avanti’31 E1G 9:15u
Deurne E3 - Rhode E2G 10:00u
Sparta’25 E2 - Rhode E3 9:15u
Schijndel E4 - Rhode E4 9:00u
Blauw Geel E7 - Rhode E5 9:15u
Rhode E6G - ELI E2 9:15u
Rhode E7G - Boerdonk E1G 9:15u
Rhode E8G - Avanti’31 E4G 9:15u

ELI E3 - Rhode E9G 10:30u
Mierlo Hout F1 - Rhode F1G 9:30u
Rhode F2G - Boekel Sport F1 9:15u
Rhode F3 - Mariahout F2G 10:30u
Keldonk F1G - Rhode F4 10:30u
Ollandia F1G - Rhode F5 9:30u
Rhode F6 - Boekel Sport F4 10:30u
Rhode F7G - Irene F2 10:30u
Rhode F8 - Venhorst F4G 10:30u
Sparta ‘25 F4G - Rhode F9G 10:30u
Blauw Geel MB1 - Rhode MB1 17:45u
Rhode MC1 – Schijndel MC1 11:30u
Rhode MD1 - Gemert MD1 10:30u
Mini-pupillen onderling  10:00u

Ollandia

Uitslagen senioren:
Nijnsel/TVE Reclame 1-Ollandia 1  2-0
Ollandia 2-DVG 3   0-1
Ollandia 3-Heeswijk 7    0-3
Ollandia VE1-EVVC  VE1   4-2
VOW  VR2-Ollandia VR1   0-10
 
Uitslagen jeugd:
Ollandia A1-Rhode A3   2-1
Ollandia C1-Boskant C1   0-1
Ollandia D1-Rood Wit’62  D2   7-2
Irene E1-Ollandia E1   0-5
Ollandia E2-Erp E4    16-0
Boerdonk F1-Ollandia F1   20-1
Ollandia MF1-ODC  MF4   2-1

Programma senioren zo 12/10: 
Ollandia 1-NLC’03   14.30u
Nijnsel/TVE 3-Ollandia 2   12.00u
Avanti’31 9-Ollandia 3   10.00u
Berghem Sport VE1-Ollandia VE1  10.00u
Ollandia VR1-UDI’19 Vr2   10.00u

Programma jeugd za 11/10: 
SCMH A1-Ollandia A1  v:13.15u
DVG C2-Ollandia C1   v:12.00u
Irene D1-Ollandia D1  v:10.30u
Ollandia E1-WEC E2G   10.30u
Schijndel E5-Ollandia E2  v:8.15u
Ollandia F1-Rhode F5   9.30u
Boskant MF1-Ollandia MF1  v:9.45u

VV Boskant

Uitslagen senioren
DVG 1-Boskant 1 3-1
Boskant 2-Gemert 4 1-5
Erp 7-Boskant 4 0-9
WEC 6-Boskant 5 1-5
Avanti’31 10-Boskant 6 5-3
Boskant VR1-Festilent VR2 0-8

Uitslagen jeugd
Schijndel A2-Boskant A1 5-2
Nijnsel B1–Boskant B1 5-1
Ollandia C1G–Boskant C1 0-1
SV Brandevoort D3–Boskant D1 3-0
Blauw Geel ’38 E5–Boskant E1 3-4
Boskant F1–SCMH F1 0-16
Boskant F2–DVG mini F2 18-2

Programma senioren zo 12/10:
Boskant 1-SDDL 1 14.30u.
Boekel Sport 2-Boskant 2 11.30u.
Irene 2-Boskant 3 12.00u.
Boskant 4-WHV 3 12.00u.
Boskant 5-Schijndel 8 10.00u.
Boskant 6-Schijndel 9 10.00u.
FC De Rakt VR2-Boskant VR1 12.30u.

Programma  jeugd za 11/4:
Boskant B1-SV Brandevoort B1 a.14:30u.
Boskant C1-Mariahout C2G a.12:30u.
Boskant D1-Boekel Sport D2G a.11:30u.
Boskant E1-Irene E1 a.10:30u.
Avanti F3G-Boskant F1 a.10:30u.
Boskant F2–OllandiA mini F1 a.10:30u

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen senioren:
Nijnsel/TVE 1 - Ollandia 1 2 - 0
Nijnsel/TVE 2 - TOP 2 1 - 5
Blauw Geel  5 - Nijnsel/TVE 3 1 - 1
Nijnsel/TVE 4 - Erp 5 0 - 0
Nijnsel/TVE 6 - Vorstenb. Boys 4 5 - 1
Blauw Geel 19 - Nijnsel/TVE 7 1 - 3
SC Irene VR1 - Nijnsel/TVE VR1 4 - 2
ELI VR1 - Nijnsel/TVE VR2 5 - 1

Uitslagen jeugd:
Nijnsel/TVE B1 - Boskant B1 5 - 1
Nijnsel/TVE C1 - Blauw Geel C7 4 - 3
ELI D2 - Nijnsel/TVE D1 1 - 7
Rhode E4 - Nijnsel/TVE  E1G 6 - 3
WEC E4G - Nijnsel/TVE E2 16 - 0
Rhode F5 - Nijnsel/TVE F1G 1 - 2
Nijnsel/TVE F2G - Gemert F11 2 - 3
SJVV MC1 - Nijnsel/TVE MC1 28 – 0

Programma senioren zo 12/10:
Juliana Mill 1 - Nijnsel/TVE 1 14.30u
Sparta’25 3 - Nijnsel/TVE 2 11.00u
Nijnsel/TVE 3 - Ollandia 2 12.00u
ELI 4 - Nijnsel/TVE 4 11.30u
Mariahout 6 - Nijnsel/TVE 5 11.00u
DVG 7 - Nijnsel/TVE 6 10.00u
Nijnsel/TVE 7 - WEC 7 10.00u
Nijnsel/TVE VR1 - RKSVO VR1 14.30u
Nijnsel/TVE VR2 - Vorstenb. VR1 12.00u
Nijnsel/TVE VR3 - Erp VR2 10.00u
Za 11/10:
Nijnsel/TVE vets. – Keldonk vets. 16.00u

Programma jeugd woe 8/10:
Rhode A2 - Nijnsel/TVE  A1 20.00u
Programma jeugd za 11/10:
Nijnsel/TVE A1 - Margriet A2 14.30u
Sparta’25 B2 - Nijnsel/TVE  B1 14.30u
Gemert C5 - Nijnsel/TVE C1 11.45u
Nijnsel/TVE D1 - Blauw Geel D8 11.30u
Nijnsel/TVE E1G - DVG E2 10.00u
Nijnsel/TVE E2 - Erp E4 10.00u
Nijnsel/TVE F1G - Blauw Geel F6 10.00u
Helmondia F3 - Nijnsel/TVE  F2G 10.00u

waterpolo

Argo

Uitslagen:
C1 - Gorgo CJ1 8-12
D1 - AquAmigos DG2 7-6
Dames 1 - Nayade 1 12-5
E1 - De Treffers EG2 4-2
E2 - Aegir EG1 2-16
Heren 1 - DZT’62 3 7-3
Heren 2 - PSV Waterpolo 7 9-18

Programma za11/4
SBC2000 - C1 14:15u
Brunssum - E1 16:30u
Thalassa - Heren 1 17:15u
VZV Njord - Dames 1 18:45u
SWNZ (SG) - D1 19:45u
AquAmigos - Heren 2 20:30u

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Rooi

Uitslagen senioren:
Olympia 1-KV Rooi 1  15-18
Rosolo 4-KV Rooi 2  5-12
Celeritas 4-KV Rooi 3  7-4
KV Rooi MW2-Be Quick MW1  8-10
KV Rooi MW 3-Ajola MW 2  13-5

Uitslagen jeugd:
KV Rooi B1-NeCa B1  13-3
MKV B1-KV Rooi B2  2-2
Corridor C1-KV Rooi C1  3-10
Nijnsel C1-KV Rooi C2  4-2
KV Rooi D1-BMC D2  7-0
KV Rooi E1-Korloo E1  5-12
KV Rooi F1-Flamingo’s F1  4-4

Programma senioren woe 8/10:
KV Rooi MW1-SCMH MW1  a. 20.00 u. 
Avanti MW1-KV Rooi MW2  a. 20.00u. 
Korloo MW1-KV Rooi MW 3  a. 20.00u. 
Do 9/10:
KV Rooi 1-VVO 1  a. 20.00u
Zo 12/10:
KV Rooi 1-Corridor 1  a. 13.00u. 
KV Rooi 2-Miko’76 2  a. 11.00u. 
KV Rooi 3-Corridor 3  a. 10.30u.

Programma jeugd za 11/10:
Nijnsel  A2-KV Rooi A1  v. 11.15u. 
Klimroos B1-KV Rooi B1  v. 12.30u. 
KV Rooi C1-Tuldania C2  a. 13.30u. 
KV Rooi C2-DSV C2  a. 12.00u. 
Prinses Irene D2-KV Rooi D1  v. 10.00u. 
Flamingo’s D1-KV Rooi D2  v. 09.30u. 
De Korfrakkers E1-KV Rooi E1  v. 08.30u. 
KV Rooi E2-Nijnsel E1  a. 09.30u. 

KV Odisco

Uitslagen:
Odisco MW.  – Blauw Wit     8 - 5
Blauw WitF1 -  Odisco F1      8 – 1
Nijnsel E1  - Odisco E2           4 – 1
EDN.56 E1  - Odisco E1           3 - 1
Blauw Wit D1  - Odisco D1    0 – 6
Diosa 1 -  Odisco 1                   8 - 8

Programma woe. 08-10:
Nijnsel MW1 - Odisco MW 1   20.00u
Programma za 11/10:
Odisco B1 – MKV B1  14.00u
Odisco D1 – Flamingo ’s D2      13.00u
Odisco E1 – DSV E1     12.00u
OdiscoF1 – Korloo F2   10.00u
Programma zo 12/10:
Odisco 2  - Emos 3      10.30u 

KV Nijnsel

Uitslagen:
BMC 1 - Nijnsel 1 14-6
Nijnsel MW2 - Geko MW2 8-5
Tovido A1 - Nijnsel A1 8-6
Corridor A1 - Nijnsel A2 14-11
Nijnsel C1 - Rooi C2 4-2
Nijnsel E1 - Odisco E2 4-1

Programma Woensdag 8/10:
Nijnsel MW1 - Odisco MW1 a.19.15u
Zaterdag 11/10:
Nijnsel A1 - DES (V) A1 a.13.15u
Nijnsel A2 - Rooi A1 a.11.15u
DDW C1 - Nijnsel C1 v.9.45u
Zondag 12/10:
Nijnsel 1 - TOG 1 a.10.30u

beugelen

Beugelclub “De Lustige Spelers” 
Olland  
 
Uitslagen:
Helden 3 - Olland 1 3 - 2
Olland 2 - Olland 3 2 - 3
Olland 5 - Loosbroek 3 2 - 3
  
Programma: 
Woe 8/10: Olland 5 - Schijndel 3 
20.00u
Za 10/10: Melderslo 1 - Olland 1 
20.00u
Ma 13/10: Loosbroek 2 - Olland 4 
20.00u
Di 14/10: Olland 2 - Schijndel 1 
20.00u
Di 14/10: Liempde 1 - Olland 3 
20.00u

hardlopen

SV Fortuna ’67 

Breda Singelloop 

5 oktober
MannenTrim 5.000 m
Wilfred Peters 29.47

5 oktober Sterksel Proviloop 

MannenTrim 12.000 m
Peter van Rooij 1.02.32
VrouwenTrim 12.000 m
Tineke Mous 58.17

5 oktober Vught Meierijloop 

Mannen55 8.850 m
Jos van Uden 43.20
Mannen65 8.850 m
Peter Hellings 50.28 (2e)

 

basketbal

BV Rooi

Programma 12 oktober
BV Rooi U12  -  Gennep Cougars U12 
12:45u
BV Rooi U20  -  Yellow Sox U20  
14:30u
BV Rooi Dames 1  -  Springfield Dames 3 
16:15u

BV Rooi Heren 1  -  OBC Oss Heren 1 
18:00u

zaalvoetbal

Rooise zaalvoetbalcompetitie

Uitslagen
Dorpsherberg/van Driel – 
de Beleving 4-2
Gerits/Café d’n Dommel – 
’t Straotje/Lvdb Inst. 4-2
Krans  – Schildersbedrijf Harks 1-2
Bart Klerkx – RooiPresenteert.nl 12-0
Royal Queen Seeds – 
Oud Rooy 5-1

Programma vrij 10/10:
Café van Ouds - 
Rewi/van Acht   19:30u  
Woonwinkel - Huiskens  20:15u  
Kasteren Restyling - 
Amigos/van Dijk Schilder    21:00u  
Krans - Bart Klerkx/Brabant Sports 21:45u  
Gerits/ d’n Dommel - 
Schildersbedrijf Harks    22:30u  
Ma 13/10:
de Beleving - 
‘t Straotje / L v.d. Biggelaar    21.00u
Oud Rooy - Dorpsherberg/
van Driel 21.45u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 1/10:
1 Dms. B.v.d.Laaar- M.v.Schijndel 
57,08 % 2 Dms. N.Lathouwers- 
Z.Bevers en Echtpr. Seegers 56,67 % 
3 Hrn. S.v.d.Kerkhof- R.Kuijpers 55,42 
%.
 
Bridgeclub Beckart

Uitslag 2/10:
A-lijn: 1. Harrie & Jan v. Erp 61.45; 
2. Betsie  & Jan v. Gerwen 58.68; 3. 
Mieke & Frans v.d Ven 55.20
B-lijn: 1. Ans v.d. Laar & Janneke v. 
Oosterhout 68.95; 2. Annie Kastelijn 
& Addy Rijkers 64.58; 3. Jet v.d Meer-
akker & Ad v.d.Brand 60.12. 
 
Bridgeclub Rooi 750 

Uitslag competitie 1/10
A-lijn. 1. Theo Janssen & Robert Jans-
sen 59,03 2. Nellie Spanjers & Nellie 
Vervoort   56,25 3. Ad van Helvoort & 
Jan van Lanen 55,56 
 B-lijn
1. Willem Pieters & Rien Voets 60,07 
2. Marcel Janse & Willy Swinkels 54,51 
3. Nettie Hulsen & Jeanne Verberk 
53,82 
C-lijn 1. Hans Huijbers & Lenie v.d. 
Wall 66,50 2. Jan Derks van de Ven 
& Christ Verhoeven 63,67 3. Diny 
v.d. Biggelaar & Wilma v.d. Biggelaar 
62,08

Einduitslag competitieronde 1
A-lijn 1. Theo Janssen & Robert Jans-
sen 57,94 2. Will Schilder & Tino Hil-
lenaar 54,77. 3. Irmgard Etman & Wil-
lem de Roo 53,43 
B-lijn 1. Willem Pieters & Rien Voets 
54,92 2. Christine van Heertum & 
Mieke Janssen 54,32 3. Anneke Ma-
joor & Toon Majoor 52,80
C-lijn 1. Lia van Ham & Leny Kremers 
58,43 2. Hans Huijbers & Lenie v.d. 
Wall  55,59  3. Marijn van de Akker & 
Evert Vugs 55,04 
Ook bridgen leren ? Cursus start bin-
nenkort info tel 0413-476925 

B.C. “d’n einder ‘05”
Uitslag 1/10: A lijn : 1. Mari en Nellie 
v.d.Vleuten 60.63 % 2. Jo Evers-Anja 
lafleur 59.06 % 3. Bert Foolen – Leny v. 
Rooy 56.77 % . B lijn 1. Rien en Helma 
v.d.Heuvel 63.89 % 2. Leny Gruithuij-
zen- Carla v.d.Wetering 59.17 % 3. 
Thea Huijberts-Ger Vervoort 56.39 %. 

» Meer uitslagen op pag. 39
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Uitslagen
Eindstand 1 e ronde: A lijn 1.Mia 
Poels- Ria v. Zon 60.31 % 2. Mari en 
Nellie v.d.Vleuten 54.26 % 3. Truus v. 
Heesch- Addy Rijkers 52.96 %. B lIjn: 
1 Rien en Helma v.d. Heuvel 63.01 
% 2. Thea Huijberts- Ger Vervoort 
56.01% 3. Hennie en Wil Merkelbach 
52.32 % . zie ook: www.deneinder.nl

Zijtaartse Bridge Club 

Competitie 30/9 
A-lijn: 1.Toon & Marietje v.Schaijk 
64,17 % 2.Jana v.d.Acker & Anny 
v.d.Hurk 58,75 % 3. Bert & Diny Kan-

ters 58,33 % 
B-lijn: 1.Ad Koevoets & Jacqueline Brus 
64,17 % 2. Maria & Fien Rooijakkers 
en Noud & Toos v.Zutven 54,17 %. 

Bridge KBO Zijtaart 

competitie 3/10 
A-ijn: 1.Tonnie Kivits & Jan Langen-
huijzen 68,75 % 2. Theo & Toos v.Dijk 
60,07 % 3. Cees & Riet v.Hout 57,99 
% B-lijn: 1.Jan v.Helvoiret & Mien 
v.Asseldonk 64,93 % 2. Jo v.Boxtel & 
Mien Vermeulen en Toon & Marietje 
v.Schaijk 57,99 %. 

BC ’t Koffertje 

Uitslag 6/10:
A-lijn: 1 Tonnie & Ton van Acht 62,60; 2 
Dirk Gillissen & Leon Heijckmann 55,05; 
3 Jan Machielsen & Rien Voets 52,76
B-lijn: 1 Nicole van de Berg & Theo 
van Geffen 59,58; 2 Agnes & Gerard 
Obbema 55,42; 3 Bep Machielsen & 
Heleen Voets 54,58
C-lijn: 1 Tonny van Acht & Ben van der 
Steen 77,29; 2 Corrie Dortmans & An 
van der Vleuten 58,26; 3 An van Ge-
nugten & Wil van Gerwen 57,05

Rooise hockeydames verslaan 
Schijndelse buurvrouwen

hockey

De dames van Rooi hebben de 
derby tegen De Hopbel winnend af-
gesloten. Op eigen veld werden de 
buurvrouwen uit Schijndel met 1-0 
verslagen. 

Na wat kleine blessures deze week, 
kon Rooi zondag toch zo goed als 
compleet aan de start verschijnen. 
De selectie werd daarbij aangevuld 
door talenten Iris Touw en Maaike 
Rooijakkers die het team iedere 
week van frisse energie verzorgen. 

Keepster Renee van de Broek kampt 
nog altijd met een enkelblessure en 
moest vanaf de kant toekijken. Het 
doel werd verdedigd door aanwinst 
Vera Simons, een Schijndelse. De 
pas achttienjarige Vera liet zich door 
haar dorpsgenoten niet van de wijs 
brengen en hield de nul.

Aan de overkant kwam Rooi zelf ook 
niet gemakkelijk tot scoren. Voor rust 
kon de keepster van De Hopbel een 
handvol kansen van Rooi pareren. Na 

rust bleef Rooi geduldig balbezit spe-
len. Na een minuut of tien was het Lin 
Schakenraad die doel trof. Uit een vrije 
slag wist ze een gaatje te vinden in de 
verdediging van De Hopbel en de bal 
in het net te schieten. Rooi kreeg nog 
een aantal kansen maar wist die niet 
meer te verzilveren. Gedisciplineerd 
verdedigend werk zorgde ervoor dat 
de overwinning werd binnengesleept. 
Een mooie teamprestatie die met de 
gouden sponsoren, 5 jaar sponsor van 
de dames, werd gevierd. 

BEKIJK ONZE NIEUWE WEBSITE!

Dai-Ippo start weer met 
weerbaarheidslessen voor meiden

judo

Budovereniging Dai-Ippo ziet het 
als haar maatschappelijke verant-
woordelijkheid om jonge meiden 
weerbaarder te maken voor een 
volgende stap in hun leven: de 
middelbare school. Daarom biedt 
Dai-Ippo  al jaren  een cursus weer-
baarheid/zelfverdediging aan.

Het is een goede,  leuke, maar 
vooral ook heel nuttige cursus. In 
de lessen gaan we oefenen met 
weerbaarheidstechnieken zowel in 
praktijk als in theorie. Onderwerpen 
zoals veiligheid, angst, lichaamstaal, 
lichaamshouding, vastberadenheid, 
zelfvertrouwen, trots zijn op jezelf, 
ja-gevoel of nee-gevoel, loverboys, 
pestgedrag, verdovende middelen, 
fysiek geweld en ‘hoe krijg ik hulp’ 
komen aan bod. Ook gaan we sa-
men zoeken naar oplossingen en 
hoe hiermee om te gaan. 

De lessen worden gegeven in de 

dojo van sportzaal Kienehoef aan 
de Frederikstraat. Hier kan geoe-
fend worden in een veilige omge-
ving. Iedereen kan zich uitspreken 
over  situaties die niet gewenst zijn 
en daardoor een onveilig gevoel 
geven. Ook wordt er geoefend met 
rollenspellen die weer gevolgd kun-
nen worden met  praktische oefe-
ningen

Voor de herfstvakantie zijn er twee 
kennismakingslessen via het Sjors 
Sportief project op 8 en 15 oktober, 
aanvang 19.00 uur. Lukt het je niet 
meer om je online in te schrijven 
kom dan gewoon naar de dojo op 
8 oktober. 

Rooi onderuit tegen HCAS
Vooraf gezien was het voor Rooi 
een loodzware opgave om punten 
te halen thuis tegen HCAS. De man-
nen uit Asten-Someren hadden 9 
punten uit drie wedstrijden en heeft 
het meest aantal keer gescoord in 
de 1e klasse C. 

De wedstrijd was nauwelijks van 
start gegaan of Rooi kon al twee-
maal de bal uit het net vissen. HCAS 
liet meteen zien dat het voor de drie 
punten gekomen was. Met een aan-
tal goede combinaties en een paar 
flitsende aanvallen kwam HCAS dus 
al vroeg voor in de wedstrijd. Hier-
door leek het voor Rooi alsmaar 
zwaarder te worden om resultaat 

een goed te behalen. 
Echter, zo snel als Rooi op achter-
stand kwam zo snel stond het alweer 
gelijk. Rooi behaalde goed rende-
ment via een paar mooie aanvallen. 
Twee corners kort na elkaar werden 
beide benut door Willem van der 
Heijden, die daarmee de spanning 
terug bracht in de wedstrijd. Rooi 
leek zelfs even op voorsprong te 
komen vlak voor rust, maar de bal 
werd knap uit het doel gegleden. 

Het was HCAS dat uiteindelijk meer 
grip kreeg op de wedstrijd en weer 
op voorsprong kwam. Nadat Ma-
thijs van Roessel nog wat terug 
deed via een verwoestend schot, 

waren het de mannen uit Asten-
Someren die alle hoop op een goed 
resultaat letterlijk aan diggelen 
schoot. Door fouten die Rooi vo-
rige jaar, in de tweede klassen, nog 
enigszins kon veroorloven, werd 
het door 4(!) doelpunten van HCAS 
duidelijk dat dit in de 1e klasse niet 
meer kan. Door de uiteindelijke 
uitslag (7-3) was het beeld van de 
wedstrijd een tikkeltje vertekenend, 
maar de mannen uit Rooi weten nu 
waar ze staan. De Komende wed-
strijden moeten er punten worden 
gepakt en daar kan het de nodige 
support bij gebruiken! Volgende 
week speelt Rooi wederom een 
thuiswedstrijd.  

Goed weekend voor Hans Vogels

Na een lange “vakantieperiode” is 
afgelopen zaterdag in Havelte het 
tweede gedeelte van het enduro 
seizoen 2014 begonnen. Hans won 
hierbij zijn klasse E2 en werd derde 
in de scratch. Op zondag nam Hans 
deel aan de laatste MotoCross MX 
open te Oss, en behaalde daar mid-
dels twee vijfde plaatsen een derde 

plaats in de eindstand van het Open 
Nederlands Kampioenschap.

Hans had begin augustus een bles-
sure aan zijn vinger opgelopen, en 
heeft daardoor een hele tijd niet met 
de motor kunnen rijden. De laatste 
weken heeft Hans weer wat met de 
motor kunnen rijden, maar heeft het 

juiste ritme nog niet te pakken. Het 
motorcross seizoen is nu afgelopen, 
en Hans kan zich nu volledig op het 
enduro seizoen gaan voorbereiden.
Gezien de korte voorbereidingstijd 
de afgelopen weken, was Hans erg 
blij met deze uitslagen en ziet dan 
ook het verdere seizoen met volle 
vertrouwen tegemoet.

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Ollandse Biljartkampioenschappen
In verband met Olland kermis zijn 
er afgelopen week geen wedstrijden 
gespeeld. Op 6 oktober is de com-
petitie weer hervat. Van hoogstaand 
spel was deze avond geen sprake. 

Van de 12 gespeelde wedstrijden 
eindigden er 9 in de maximale 
toegestane 20 beurten. Een van 
de uitzondering hierop was Eric 
Bekkers. Hij was goed in vorm 
en speelde zijn wedstrijd uit in 18  
beurten met een gemiddelde van 
1.78 en zijn hoogste serie van 10 
. Zijn tegenstander, Janus Heesak-
kers, gaf goed partij en haalde 7 
wedstrijdpunten. Dorita Bekkers en 
Peter Markus waren naast Eric, de 
enige spelers die hun maximale 10 
wedstrijdpunten binnen haalden. 
Hoge series werden gemaakt door 
Rien v.d. Spank (13), Michael Toe-
len (11), Joost Hungerink (10) en 
Mark Huijbers (7).  

Uitslagen De Dorpsherberg: 
Dorien Jans 6 – Jan Sanders 3; Joost 
Hungerink 9 – Peter van Driel 8; 
Frans van Esch 5 – Dorita Bekkers 

10; Bert van Kessel 8 – Peter Mar-
kus  10; Mark Leenders 7 – Arie 
Markus 5; Ruud van Driel 7 – Tonny  
Hagelaars 2.

Uitslagen  D’n Toel:
Michael Toelen 9  – Gerard Eijkemans 
8; Wil Koolen 8 – Maarten van Hoof 
5; Erik Bekkers 10– Janus Heesakkers 
7; Bart v.d. Bergh 9 – Willem Voets 
3; Mark Huijbers 6 – Wil v.d. Pasch 
7; Rien v.d. Spank 7 – John van  
Oorschot 9. 

biljarten

Goede uitslag team 2 TTV Attaque

tafeltennis

Team 1 won zijn wedstrijd met 
6-4, team 2 speelde gelijk na eer-
der de eerste drie wedstrijden te 
hebben verloren, team 3 verloor 
de wedstrijd om de koppositie met 
8-2. Het jeugdteam verloor met 
9-1.

Attaque 1 speelde een uitwedstrijd 
bij TTCV van Herwaarden uit Veg-
hel. Het won de wedstrijd met 6-4. 
Vooral Maarten Kerkhof was goed 
op dreef, hij won alle drie zijn wed-
strijden, Menno van Os en Dirk 
Kastelijn wonnen ieder één wed-
strijd, verder werd het dubbelspel 
nog gewonnen. Attaque heeft nu 
19 punten en staat hierdoor op de 
5e plaats.

Attaque 2 speelde een belangrijke 
uitwedstrijd bij Smash’ 73 in Uden. 
Voor het eerst dit seizoen werd er 
niet verloren. De wedstrijd eindigde 
in een uitslag van 5-5. Peter Verha-
gen is dit seizoen goed op dreefen 
wist twee wedstrijden te winnen, 
Henry van Casteren en Leon Huij-

berts wonnen er ieder één, ook het 
dubbelspel werd gewonnen. At-
taque heeft na 4 wedstrijden 10 
punten en blijft op de laatste plaats 
staan, echter het verschil met num-
mer 5 is nog maar 2 punten.

Attaque 3 speelde een uitwed-
strijd bij Asio in Haaften. Dit was 
een wedstrijd tussen de nummers 1 
en 2. Attaque verloor de wedstrijd 
met 8-2. Stefan Kerk en Cliff van 
Driel wisten ieder één wedstrijd te 
winnen, Bram Marinus wist geen 
wedstrijd te winnen. Door deze 
nederlaag zakt Attaque naar de 2e 
plaats en heeft met 25 punten 4 
punten achterstand op de koploper 
Asio.

Het jeugdteam speelde een uit-
wedstrijd bij Unicum in Geldrop 
en verloor kansloos met 9-1. Bas 
Janssen won één wedstrijd, Sam 
Heijmans en Mika van Heeswijk 
helaas geen. Het team bezet met 
10 punten de laatste plaats.

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Programma 
informatie 
TV-Meierij

Rooi Actueel met nieuws, actualitei-
ten en trends in korte uitzendingen. 
Uitzending: elk heel uur, vlak voor 
alle andere programma’s.

Rondje Rooi
Vanaf 9 oktober zijn in Rondje Rooi 
de navolgende onderwerpen voor-
zien: Oprichting wijkraad Kienehoef, 
Kinderbos en Cathalijne - KBO Bos-
kant 50 jaar jong – Werelddieren-
dag - Nationale Ouderendag vervult 
vele wensen  - Wegwijs in “nieuwe” 
Martinuspassage - Voetbalderby 
Nijnsel – Ollandia - Biebpunten voor 
jeugd in basisscholen kerkdorpen 
- Theatergroep Wildeman speelde 
“Granaatweken”

Uitzending op de volgende tijden:
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

SPECIAL 70 Jaar Bevrijding.
TV Meierij heeft van de landing van 
parachutisten nabij de Damianen-
weg en van het Basecamp in Veghel 
een uitgebreide reportage gemaakt.

Deze special wordt uitgezonden tot 
en met zondag 12 oktober op de vol-
gende tijden: 01:00 – 04:00 – 07:00 
– 10:00 – 13:00 – 16:00 - 19:00 en 
22:00 uur.

UItzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via KPN 
op kanaal 559.TRINED op kanaal 12.
OnsBrabantNet digitaal via kanaal 
38, analoog op 792 MHz. Via UPC 
analoog op 256 MHz.

Internet
Met nieuws, informatie, veel foto’s 
en films is TV Meierij wereldwijd te 
volgen 
via www.tvmeierij.nl 

Facebook
Met achtergronden, foto’s en meer 
…  op: www.facebook.com/tvmeierij

4 juni 2014 - 3 juni 2015
Dansen KBO - 

iedere woensdagmiddag
De Ontmoeting 

5 juli 2014 - 4 juli 2015
Dansen KBO - 

1e zaterdag vd maand
De Ontmoeting 

8 oktober 
Open Coffee

 ’t Groene Woud
Campus Fioretti 

9 oktober 
Fashion & friends

de Beurs 

10 oktober 
Veiling VV Nijnsel
Kantine VV Nijnsel 

10 oktober 
Karaokeparty

The Joy 

11 oktober
Live muziek: 
Private Label

café d’n Dommel

11 oktober 
“Jazittie” coverband, pop, soul, 

dance classics
Eet-& Muziekcafe 

de Ossekop 

12 oktober - 19 december 
Tentoonstelling 

Lena Bakker-Strijbos
Mariendael 

12 oktober 
Herfstrit 

MTC d’n Dommel
Sint-Oedenrode 

12 oktober 
Huisgemaakte 

High tea
Leef en vind 

12 oktober 
Mathieu Dirven koffi econcert 

‘t zit in de familie
Kasteel Henkenshage 

12 oktober 
The Voice of Rooi

Pan & Cook 

12 oktober 
Optreden 

“Rooise Dommelklanken”
De Knoptoren 

13 oktober 
KBO-fi lm: De stem 

van het water
Odendael 

15 oktober 
Biergilde

café Van Ouds 

18-21 oktober
Boskant Kermis

18 oktober 
Mojo Hand 

rythm & bluesband
Eet-& Muziekcafe 

de Ossekop 

18 oktober 
kofferbakverkoop en speelgoedbeurs

rondom kermisterrein Boskant 

18 oktober 
BPM

de Beurs 

19 oktober 
Koppelkoersfi etsen

Boskant 

19 oktober 
OLAT herfsttocht

Olland 

19 oktober 
speelgoed en kledingmarkt 

Meerschot
Heistraat 22 

19 oktober 
Koopje Live

zalencentrum de Beurs 
20 oktober 

Kienavond KV Nijnsel
de Beckart 

25 - 26 oktober 
The Crazy Ladies Day
Kasteel Henkenshage 

25 oktober
Tiona Blaasmuziek Plus

de Beckart

25 oktober 
70’s & 80’s party met 

ABBA tribute
de Beurs 

25 - 26 oktober
Klompentoernooi Dai Ippo

Sporthal de Streepen

26 oktober 
Paranormale beurs

Meerschot 

26 oktober 
Rikken en Jokeren 

Ollandse Dorpskapel
Dorpsherberg 

28 oktober 
Creatieve spirituele workshop 

‘In je kracht!’
Mariëndael 

30 oktober 
“Muziekverkenningen”: 

muziek door 
de eeuwen heen

Odendael 

30 oktober
Benefi etdiner 
Stichting KAP

De Beurs

31 oktober 
Tweede Roois 
keeztoernooi
de Beckart 

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl bel 0413 479322 of mail 
redactie@demooirooikrant.nl

Hier kan uw 

advertentie 
staan

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

Ditte borreltje 
“Klompenklets 22” 
is ‘n idee van 2 boerkes 
uit Sint-Oedenrode.

ONDERNEMERS OPGELET!
Alles onder één dak.
Uw advertentie doorgeplaatst in de regio, 
voor gunstige tarieven.

• Eén voordelig tarief 
• Eén aanspreekpunt 
• Eén factuur 
• Maximale dekking en bereik, dus optimaal rendement! 

Doorplaatsen in Nuenen, Laarbeek, Mierlo, Maasdriel, 
Bernheze, Veghel, Schijndel, Boxtel, Best, Son en Breugel? 
Doorplaatsen in heel de regio is mogelijk. 
Bel: 0413-479322 / redactie@demooirooikrant.nl




