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Sint Oedenrode
Uw auto in vertrouwde handen...

Nationale Ouderendag Sint-Oedenrode 

Een dag die ouderen niet snel vergeten 

In de verte klonk gerommel. 
Langzaamaan werd het geronk 
luider en al snel zag iedereen de 
helikopter boven de velden van 
sportpark de Neul verschijnen. 
Onder groot kabaal stapten me-
de-organisator Wim van Kreij en 
wethouder Jeanne Hendriks uit de 
helikopter. De vlag werd gespreid 
en gezamenlijk ten top gehesen. 

Als eerste Brabantse gemeente 
nam Sint-Oedenrode deel aan de 
Nationale Ouderendag.

“We hebben een mooie vlucht ge-
maakt. Het viel me op dat ik tussen 
de dorpen geen grenzen zag”, zei 
Wim van Kreij tot de toehoorders. 
“Ook tijdens de organisatie heb 
ik geen grenzen tussen de instel-

lingen gezien 
en dat is mooi, 
want zonder 
grenzen kun je 
tot samenwer-
king komen. 
Volgens van 
Kreij mocht 
ook Pastoor Blom 
als herder zijn kudde vanuit de he-

mel aanschouwen en zo maakten 
meerder mensen een trip boven 
het eigen dorp. Ad Foolen: “Het is 
fantastisch om te zien. Ik snap niet 
hoe die piloten daar in de oorlog al 
die bommen op konden gooien.” 
Een paar dagen daarvoor was Ad 
52 jaar getrouwd. Voor hem was 
de tocht een extra cadeau. Toch 
was zijn vrouw niet meegegaan. 
Zij bleef namelijk liever met beide 
benen op de grond.

Behalve de helikoptervluchten, 
waren diverse andere wensen ken-
baar gemaakt. Een aantal mensen 
ging naar dierenpark Overloon, 
twee ouderen vertrokken naar het 
rijksmuseum in Amsterdam, een 
flinke groep ging naar de Sint Jan 
in ’s Hertogenbosch en een kleine-
re groep naar vliegveld Welschap. 

» lees verder op pag. 8

Nieuwstraat 24, 5691 AC  Son

Ruim assortiment schoenen 
met verwisselbaar voetbed

(WIJDTE G,H & K)

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

www.mooirooi.nl

Boogschutters Ontspanning halen zilver op WK Outdoor 
Van 30 september t/m 6 oktober 
is in Belek-Antanlya (Turkije) het 
WK outdoor voor senioren ge-
schoten. Namens Ontspanning 
heeft Sjef van den Berg daaraan 
deelgenomen. Hij schiet zowel 
individueel als in het Nederlands 
team. In dit team zitten ook Rick 
van der Ven uit Oss en Rick van 
den Oever van Concordia.

Sjef begon het toernooi sterk door 
in de kwalificatie 1334 punten te 
schieten. Hij ging hiermee als 10e 
geplaatst naar de finales. In de 
eerste eliminatieronde won Sjef 
van een schutter uit Sri Lanka met 
6-2. In de tweede eliminatieron-
de won hij van een Ier met 6-4. 
Hij plaatste zich zo voor de 1/16 
finale. Daarin trof hij een Ameri-
kaan. Deze was net iets te sterk 
en Sjef verloor deze met 0-6. Hij 
eindigde individueel dus als 17e.

Het team ging met 3952 punten 
als 5e geplaatste naar de fina-
les. In de eerste ronde troffen zij 
Maleisie. Deze wedstrijd wonnen 

ze met 184-169. In de kwartfi-
nale troffen zij Canada. Ook deze 
wedstrijd wist het team te winnen 
met een kleine marge: 182-179. 
In de halve finale kwam het Ne-
derlands team tegenover favoriet 
Zuid-Korea te staan. De Neder-
landers zorgden voor een ver-
rassing door te winnen met 193-
191. In de gouden finale moesten 
de Nederlanders het opnemen 
tegen de Amerikanen. De wed-
strijd ging in het begin gelijk op, 
maar gaandeweg wisten de Ame-
rikanen een paar puntjes voor te 
komen. Uiteindelijk verloren Sjef, 
Rick en Rick met 211 – 214. Dit 
jonge team mag terugkijken op 
een geslaagd kampioenschap met 
het behalen van de tweede plek.

Op vrijdag 11 oktober vertrekt 
Sjef weer naar Wuxi (China) voor 
het WK junioren. Ook daar zal hij 
zowel individueel als in het (juni-
oren)team gaan schieten.

» lees verder op pag. 36
Het zilveren team: Sjef van den Berg, 
Rick van der Ven en Rick van den Oever
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven
José Munster

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
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., di., wo., vr. 10:00 – 12:00 uur
Meldingen en servicelijn
Openbare ruimte en riolering:
Tel.: 0413-481376
Storingen:
Elektriciteit + gas 0800-9009
(niet eigen installatie)
UPC 0900-1580
Water
073-6838000
(altijd; dag en nacht)
Drukriolering 06-22579758
(buiten kantooruren)
Calamiteiten 06-51602917

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

Duurzaam ondernemen
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

Heemschildjes op gemeentelijke 
monumenten

Het Martinushuis en het pand 
van Wollerich hebben afgelopen 
vrijdag een kleine maar markante 
markering gekregen: een schildje 
naast de ingang, om ze herken-
baar te maken als gemeentelijk 
monument. Andere gemeentelijke 
monumenten krijgen er ook een. 
Rijksmonumenten hebben al een 
ander wapen op de gevel.

Zoals ieder dorp, heeft ook Sint-
Oedenrode monumenten. Ieder-
een denkt daarbij aan  kasteel Hen-
kenshage, de Paulusgasthuisjes, en 
vooruit, ook het Kasteel-raadhuis. 
In werkelijkheid zijn het er een stuk 
meer, 44 Rijks en 26 gemeentelijke 
maar liefst. De lijst met die laatste 
wordt binnenkort uitgebreid met 
onder meer de (Ahrend) “Odato-
ren” en de Odaschool.

Richard de Visser, voorzitter van 
de Heemkundekring Sint-Oeden-
rode, beet vrijdag het spits af voor 
het Martinushuis. “Wij staan hier 
voor een uniek gebouw: het enige 

gemeentelijke monument dat ei-
gendom is van de gemeente. Ik 
zeg er niet bij: ‘nog’” voegde hij 
er met een knipoog aan toe. Wet-
houder Jeanne Hendriks beklom 
vervolgens een trapje om met een 
schroevendraaier het eerste schild-
je aan te brengen. Even later toog 
het gezelschap naar Wollerich, om 
het kunstje te herhalen. “Hangt ie 
zo recht?” “Iets naar rechts draai-
en” en hup, klaar is de klus. 

Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

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

UW INLIJSTWERK

VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL 

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

www.brabantlijsten.nl

verf behang
& woondecoratie

Sabine van den Boogaard
Berkstraat 28 5492 EB Sint Oedenrode

Tel 06 - 54255787

Ook uw kapster aan huis 

Voorronde Groot Roois Dictee
Het Groot 
Roois Dictee is 
bedoeld voor 
alle Rooienaren 
die van taal en 
van competitie 
houden. U kunt 
zowel persoon-

lijk als met een groepje van maxi-
maal 5 personen meedoen. Bij 
groepsdeelname wordt de uitslag 
gemiddeld.

Verder is er net als bij het Groot 
Dictee der Nederlandse Taal een 
jury die erop toeziet dat alles vol-
gens de regels verloopt en zorgt 
dat de dictees worden nagekeken. 
Voor de winnaars is er een trofee 
en natuurlijk de eer.

Deze voorronde is bedoeld als voor-
proefje van wat u in het Groot Roois 
Dictee kunt tegenkomen.  U kunt 
uw oplossingen doormailen naar 
taalwerkplaats.rooi@gmail.com of 
op een kaartje schrijven en, voorzien 
van contactgegevens, bij de Mooi-
RooiKrant, Heuvel 17 afgeven. 
Wilt u uw spelling nog eens op-
halen voordat u zich aan het dic-
tee waagt, dan kunt u terecht bij 
de Bibliotheek, die een tafel met 
spellingwijzers inricht.

Welk woord is goed gespeld?
In onderstaande groepjes van 
vier woorden is steeds maar één 
woord goed gespeld. Welk woord 
is dat?

a.  tatouage
b.  faillissement
c.  apartement
d.  cafétje

a.  reikwijdte
b.  snowborden
c.  deliquent
d.  rijkeluizoontjes

a.  cappucino
b.  spaghetti
c.  paëlla
d.  spercieboon

a.  volkstam
b.  beukehaag
c.  epidemieën
d.  caloriën

a.  celullose
b.  koninginnedag
c.  capsones
d.  troubleshooter

Hoeveel fouten haal je uit onder-
staande zinnen? Spel de woorden 
of zinsdelen op de juiste manier.

1. In de middeleeuwen bereide 
men in welgetelde kringen zelfs 
door-de-weeks deccadente liflafjes 
als zwaluwetongetjes en leeuweri-
kenfileetjes, waarbij smaakmakers 
als foelie, safraan, thijm, peper en 
asa foetida in hogen mate gebruikt 
werden om te verbloemen dat de 
produkten 'over de datum' waren.

2. In een felverlichtte snack-bar, 
onder het nuttigen van een goe-
lashkroketje of een kaassoufleetje, 
flirte in het laatste decenium van 
de vorige eeuw Veerle's  onge-
trouwde tante in arremoede maar 
met de slemielige student achter 
de frietuur, omdat ze wanhopig 
verlangde naar een huisje boompje 
beestje gezin.

3. Tot voorkort was je trentsetter als 
je comuniceerde via een met apps 
volgestauwde tablet, bijvoorkeur 
van Apple; nu bijna iedereen zo'n 
gatget heeft, wordt de nauwkeuri-
ge spelling van de nederlandse taal 
noch meer opgeofferd aan de snel-
heid en krijgen spellingfreeks bijna 
hijmwee naar de tijd waarin alleen 
geë-mail en ge-sms voor de nodige 
irittaties zorgde.

Inschrijving 
“De Rooise Kwis” geopend

Eerste categorieën bekend
De website van De Rooise Kwis is 
online en daarmee kan er worden 
ingeschreven voor de eerste editie 
van De Rooise Kwis op zaterdag 
28 december. Om in te kunnen 
schrijven dient een teamnaam en 
Roois goed doel te worden geko-
zen waarvoor er gespeeld wordt. 
Het winnende team wint namelijk 
een mooi geldbedrag voor een 
Roois goed doel naar keuze. 

Categorieën
De Rooise Kwis zal bestaan uit 12 
categorieën, in de aanloop naar 
de quiz zullen er steeds een paar 

categorieën bekend gemaakt 
worden. De eerste 2 categorieën 
van De Rooise Kwis zijn: Algeme-
ne kennis en Dès de praot. Uiter-
aard zullen er diverse vragen in de 
quiz zitten over Rooi of met een 
Roois tintje! Wat de andere cate-
gorieën zijn lees je de komende 
weken hier in De MooiRooiKrant.

Inschrijven
Inschrijven kan via 
www.derooisekwis.nl. Inschrijf-
geld bedraagt €15,- per team. 
Naast een teamnaam moet je 
dus ook een goed doel bedenken 
waar je voor speelt. Er is geen li-
miet aan het aantal teams of het 
aantal deelnemers in een team. 
Wanneer je voor 22 december 
inschrijft ben je in ieder geval ver-
zekerd van deelname.

Via De MooiRooiKrant, 
www.derooisekwis.nl en 
Twitter @derooisekwis blijf je op 
de hoogte van De Rooise Kwis.
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         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

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

In samenwerking met 

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

Goudreinet kg € 0,75
Elstar B kg € 0,75

Appels en peren!

 750,
VOLOP NIEUWE OOGST

Boskantseweg 87   |    Sint-Oedenrode   |   T 0413-490102  |   facebook.com/debeverrooi   .

EEN KIST VAN 
12 KG voor

Goudreinet kg € 0,75
Elstar B kg € 0,75  750,

VOLOP NIEUWE OOGST EEN KIST VAN 
12 KG voor

Goudreinet kg € 0,75
Elstar B kg € 0,75

Appels en peren!Appels en peren!
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Klaar voor de start…?  Sponsorloop

Kinderen van de Odaschool heb-
ben hun beste beentje voorge-
zet tijdens de sponsorloop voor 
twee goede doelen: stichting de 
Voedselbank en stichting Right 
To Play.  

‘Klaar voor de start…?’ is dit jaar 
het thema van de Kinderboeken-
week, die op woensdag 2 oktober 
werd geopend in bijzijn van alle 
schoolkinderen. Als warming up 
werd een dans uitgevoerd, samen 
op het lied ‘Klaar voor de start’, 
van Kinderen voor Kinderen. 
Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en 
andere belangstellenden moesten 
er vervolgens ook aan geloven en 
dansten vrolijk mee. Wessel van 
Dijk, leerling uit groep 8 én ge-
talenteerd fietscrosser gaf vervol-
gens een korte demonstratie op 
zijn fiets. De spreuk ‘klaar voor de 
start…?’ is hem na al zijn natio-
nale en internationale wedstrijden  
niet vreemd.

De kinderen tot en met groep 4 
hebben aan hun sponsors levens-
middelen gevraagd voor Stichting 
de Voedselbank. De andere groe-
pen hebben geld ingezameld voor 
Stichting Right To Play, een inter-
nationale organisatie die zich inzet 
voor de rechten van kinderen om 
te sporten en te spelen, dit jaar als 
goed doel gekoppeld aan de Kin-
derboekenweek. 

Kleding van alle denkbare sporten 
was door of voor de kinderen uit 
de kast gehaald. Uit alle klassen 

was een afvaardiging geko-
zen voor de startgroep. Uitgedost 
in Odaschoolshirts en met attribu-
ten van hun eigen sport maakten 
zij als eerste een ereronde rond 
de school. Onder luid gejubel van 
hun supporters mochten ze dan 
echt van start. Onder het genot 
van een lekker appeltje, aange-
boden door Sanders groente & 
fruit, liepen de kinderen het zweet 
op hun rug voor zo veel mogelijk 
stempels op hun kaart.     

De sponsorloop als inzamelings-
actie is ook door Kinderen voor 
Kinderen van de Vara niet onop-
gemerkt gebleven. Die kwamen 
deze dag opnames maken voor 
de kinderzender Zapp. Tijdens de 
uitzendingen van het programma 
‘Juf & Meester Battle’ wordt ver-

slag gedaan van verschillende in-
zamelingsacties in het land voor 
Right to Play in het kader van de 
Kinderboekenweek 2013 .  Beel-
den van de Odaschool worden 
uitgezonden op 6 of 13 okto-
ber om 8.10 uur en herhaald op 
woensdag- en zaterdagmiddag 
om 15.00 uur. 

was een afvaardiging geko-

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

Intratuin Veghel 

ZONDAG
open van 12.00 tot 17.00 uur.

Tot Kerst alle 
zondagen geopend.

Intratuin Veghel Heuvel 11 
Vrijdag koopavond, www.intratuin.nl
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GRATIS INLOOP SPREEKUUR
Phillippusstraat 1b

donderdag 10 oktober en maandag 14 oktober GEEN SPREEKUUR

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

Bel: 0413-477444 
of kijk op: www.lipsadvocatuur.nl
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Bedankt voor de vele felicitaties 
en voor het vertrouwen 

van de afgelopen 25 jaar.
ps: Dames, de wintercollectie is binnen!

Graag zien wij u terug in onze damesmodezaak

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND
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Duurzaamheid bij Wovesto
Aanstaande donderdag 10 oktober 
is de Dag van de Duurzaamheid. 
Centraal op deze dag staat het on-
der de aandacht brengen van duur-
zaamheid. Wovesto doet dit op ge-
bied van wonen.

Fietstocht
Wovesto biedt u op deze dag de 
mogelijkheid om kennis te maken 
met duurzaamheidmaatregelen die 
zij toegepast heeft bij haar com-
plexen. Bij twee complexen, aan 
De Quaystraat en Deken van Erp-
straat, zijn medewerkers aanwe-
zig die informatie kunnen geven 
over duurzaamheidmaatregelen bij 
Wovesto. Zij zijn aanwezig tussen 
09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 
uur. De fietsroute met quiz kan op-
gehaald worden op het kantoor van 
Wovesto, Van Rijckevorsel van Kes-
sellaan 1a, tussen 9.00 – 10.30 en 
14.00 – 15.00 uur.

Brabantwoning
De fietstocht komt ook langs de 

Brabantwoning. In februari en 
maart van dit jaar zijn 27 Brabant-
woningen opgeleverd. De Brabant-
woning is een zogeheten energie-
neutrale woning. Door middel van 
goede isolatie, zonnepanelen en 
slimme installaties hebben de be-
woners van de woningen nagenoeg 
geen energiekosten.
Afgelopen maanden zijn er zelfs al 
enkele bewoners die meer energie 
opgewekt hebben dan verbruikt 
waardoor zij geld hebben verdiend! 
Dit geeft aan dat het mogelijk is 
om energieneutraal te wonen in 
de Brabantwoning. De reacties van 
de bewoners zijn positief. Dit komt 
niet alleen door de lage energiere-
kening, maar ook door het prettige 
woonklimaat van de woning.

Prijsvraag
Wovesto is op zoek naar de meest 
groene tip. Hebt u een goede tip op 
gebied van duurzaamheid als het 
gaat om wonen? Laat het vóór 1 
november 2013 weten via commu-
nicatie@wovesto.nl of op de face-
bookpagina van Wovesto 
www.facebook.com/wovesto.

20e Herfstrit 
M.T.C. 
D’n Dommel
Zondag 13 oktober 2013 organi-
seert M.T.C. D’n Dommel weer 
haar 20e Herfstrit. De  lengte van 
de rit is ongeveer 200 km. De rit 
is beschikbaar op papier en Gar-
min GPS. Inschrijven is mogelijk 
van 09.00 tot 12.00 uur in D’n 
Dommel, Markt 15 in 
Sint-Oedenrode. Kijk ook op 
www.mtcdndommel.nl.

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

De eerste druiven zijn geplukt

Ruim twee ton blauwe druiven. 
Dat was de opbrengst van de 
oogst, die Fons van Boxmeer af-
gelopen zondag binnen haalde. 
Maandag ging hij met twee be-
stelwagens en een volle aanhan-
ger naar Valwig bij Cochem aan 
de Moezel. Daar zijn de druiven 
geperst en is het sap in vaten op-
geslagen. Over ruim een half jaar 
gaat Fons terug om de Rooise 
Heidewijn weer op te halen.

De opbrengst van de wijngaard 
van Fons van Boxmeer aan de 
Damianenweg was nog nooit zo 
hoog als dit jaar. Maar liefst 140 
kistjes druiven van elk ongeveer 
zeventien kilo werden afgelopen 
zondag gevuld door zo'n twintig 
vrijwillige plukkers. Rond tien uur 
in de ochtend begonnen zij aan 
hun werk. Tegen de klok van twee 
uur was er geen blauwe druif meer 
aan de ranken te vinden. De witte 
druiven hebben altijd wat meer 

tijd nodig om te rijpen, maar naar 
verwachting zijn ook die over twee 
weken geplukt.

Een dag later bracht Fons de drui-

ven naar Valwig aan de Moezel. 
In dit wijndorp iets ten oosten van 
Cochem, heeft Van Boxmeer al ja-
ren goede contacten met wijnboer 
Hans Göbel. Nadat Göbel zijn ei-
gen druiven heeft geperst, maakt 
hij altijd nog een dag vrij voor de 
druiven van Fons van Boxmeer.

Hoe de wijn van 2013 gaat smaken 
valt nu nog niets te zeggen. Maar 
Fons heeft er alle vertrouwen in 
dat de kwaliteit goed zal zijn. “Het 
suikergehalte van de druiven is on-
geveer 72 Oechsle en dat is onge-
veer het hoogst haalbare in onze 
contreien”, vertelt Van Boxmeer. 
Naast het suikergehalte, is ook de 
hoeveelheid van de verschillende 
mineralen in de bodem, bepalend 
voor de uiteindelijke kwaliteit van 
de wijn van belang. Met behulp 
van goede bemestingsadviezen, 
heeft van Boxmeer de bodemkwa-
liteit van zijn wijngaard de afgelo-
pen jaren aanzienlijk weten te ver-
beteren. En dat komt de kwaliteit 
van de wijn weer ten goede.
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JA NEESint-
Oedenrode

Veghel

SchijndelBoxtel? fus ie?

Laat uw mening horen!
Bent u voor of tegen de fusie? Laat uw mening horen!

Stuur uw mening naar 
redactie@demooirooikrant.nl (max. 500 woorden) 

Over de fusie graag klare wijn

De afgelopen weken hebben en-
kele Rooise politieke partijen zich 
in DeMooiRooikrant over de fusie 
uitgesproken. Prima! Dan weten 
wij als burgers tenminste waar 
we in 2014 met deze partijen aan 
toe zijn, althans voor zover het de 
fusie betreft. Want volgend jaar 
neemt de op 15 maart nieuw ge-
kozen Gemeenteraad het defini-
tieve fusiebesluit.

De VVD is een duidelijk voorstan-
der van fusie met Schijndel èn 
Veghel. Belangrijk is dat Veghel 
(37.000 inwoners) al in april dit 
jaar schriftelijk aan B&W van Rooi 

heeft laten weten niet alleen met 
Sint-Oedenrode (18.000 inwo-
ners) en Schijndel (23.000 inwo-
ners) te willen fuseren, maar dat 
fusie met Uden (41.000) zéker de 
volgende stap zal zijn, en uitein-
delijk óók met Bernheze (30.000 
inwoners) en Landerd (15.000 
inwoners). Omdat VVD-Rooi hier 
allang bekend mee is, is het dus 
volstrekt helder waar deze partij 
voor staat: één grote gemeente 
van 164.000 inwoners tussen Oss 
(85.000), Eindhoven (216.000) en 
Den Bosch (143.000) met Veghel 
als stralend middelpunt. 
Lijst Verkuijlen deelt het standpunt 

van de VVD en gaat gemakshalve 
maar voorbij aan de duidelijk uit-
gesproken ambitie van Veghel, net 
zoals  Hart voor Rooi dat doet. Sa-
men zijn zij dus het politieke blok 
van voorstanders met momenteel 
8 zetels: “Fusie -  ja zeker!!”

Hoe de andere partijen – samen 
goed voor nu 9 zetels - hierover 
denken, lijkt ook helder. Lijkt, want 
van die kant is op deze discussie-
pagina nog helemaal niets verno-
men. Zwijgen lijkt op instemmen, 
maar met wie stemmen ze in: met 
de voorstanders? Of met de te-
genstanders? 
En wat zijn dan hún argumenten 
om vóór of juist tegen de zelfstan-
digheid van Rooi te zijn? Waarom 
denken zij dat wij hier in Rooi het 
best zelf kunnen? -  Of waarom 
zijn ze bang het zelf juist niet aan 
te kunnen? 
Graag nodig ik hen uit ons te laten 
horen wat hún opvattingen zijn: 
moet Rooi opgaan in een andere 
gemeente, of niet? Dus heren Ver-
hagen (CDA), Van den Boomen 
(BVT), Hulsen (DGS) en El Baidun-
Kensdell (Lijst Kensdell): laat van u 
horen!
Dan weten alle inwoners van onze 
gemeente ook waar ze met ú aan 
toe zijn wat de fusie aangaat.

Richard de Visser

Aanbiedingen geldig van wo. 9 okt t/m di. 15 okt

 
 

GROENTE EN FRUIT SANDERS                                              
Borchgrave 8   tel. 0413-470101

Aanbiedingen geldig van wo. 9 okt t/m di. 15 okt

Spruiten
Holland
500 gram € 0.59

Gesn. rode kool
Holland
500 gram € 0.99

Trostomaten
Holland
500 gram € 0.69

Toetje
Aardbeien kwark
100 gram € 0.50

UIT EIGEN KEUKEN:

OPEN DAGEN 
zaterdag 12 oktober en zondag 13 oktober

van 11.00 uur - 17.00 uur

GROOTSTE ASSORTIMENT BINNEN- EN BUITENPOTTEN IN DE REGIO:
Potten rechtstreeks van de producent, met 5 jaar garantie 

Ook hét adres voor hydroplanten en kunstplanten.
i.s.m. LEF in huis interieur advies en Ke Trading Zuid Afrikaanse wijnen.

Showroom: Jan Tinbergenstraat 4, 5491 DC Sint-Oedenrode, Tel. 0413-420806,
buiten open dagen op afspraak (vrijblijvend). www.vandervleuten-beplanting.nl

Wovesto doet op 10 oktober mee aan 
de Dag van de Duurzaamheid

Wilt u Rooi eens van een duurzame kant bekijken? 
Doe op 10 oktober mee aan de fietstocht langs  

drie panden van Wovesto! 

•	 Vertrek	mogelijk	tussen	9.00 - 10.30 uur of	14.00 - 15.00 uur.  
•	 Route	ophalen	bij	Wovesto,	Rijckevorsel	van	Kessellaan	1a

www.wovesto.nl

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws

1

3

Fotowedstrijd Dierendag

Er is massaal gereageerd op de oproep om een foto 
in te sturen van je liefste (huis)dier. In DeMooiRooi-
Krant van volgende week zal er een collage van foto's 
te zien zijn. De prijswinnaars zijn inmiddels bekend 
en deze kunnen vanaf donderdag 10 oktober hun 

prijs ophalen bij Dierenspeciaalzaak De Borchmolen:
1. Djiva van Duren (Staffordshire)
2. Marijn vd Burgt (teckel)
3. Eline van Gerven (cavia)
DeMooiRooiKrant feliciteert de prijswinnaars!

2
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Het dataverkeer neemt steeds verder toe. Wie ongestoord met hoge snelheid wil 

blijven internetten, zonder vertraging, kiest een glasvezelpakket van KPN. Je eigen 

verbinding vanaf de centrale tot in huis, waar niemand anders gebruik van kan maken. 

Dat is glasvezel. Ook als iedereen tegelijkertijd deelneemt aan het internetverkeer, 

kun jij met constante snelheid door. Nu en in de toekomst.

kpn winkel | kpn.com/filevrij | 0800 0115

Je eigen 
digitale snelweg met 

KPN Glasvezel

kpn doet ’t 
gewoon

A
D

-1
57

42
/0

9
-1

3



Woensdag 9 oktober 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 7

 
 
  

 

TOPMERKEN

TOPKWALITEIT

15%
alle winterjassen

wintercollectie
bij amigos menswear

15% korting op 
alle winterjassen

wintercollectie
bij amigos menswear
15% korting op 

alle winterjassen

wintercollectie
bij amigos menswear

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t/m 29 oktober

nieuwe 
wintercollectie
bij amigos menswear

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t/m 29 oktober

nieuwe 
wintercollectie
bij amigos menswear

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t/m 29 oktober

nieuwe 
wintercollectie
bij amigos menswear

HEUVEL 22 5492 AD SINT-OEDENRODE TEL: 0413-478588

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t/m 29 oktober

nieuwe 
wintercollectie
bij amigos menswear

 WWW.AMIGOS-MENSWEAR.NL

                         

        

 

op alle winterjassen*
      * incl. leren jassen

Deze aanbieding is de gehele 
maand oktober geldig.

Oktober actie !!

15% 
korting 

Wij zijn iedere vrijdag geopend tot 21:00 uur

“Ze hebben fl ink de 
pas d’r in”

Een beetje een 
rare manier van 
schrijven houdt 
de PK commissie 
er hier wel op na. 
Normaal spreek 
je van ‘Goed de 

pas er in houden’. Je zou bijna 
gaan denken dat deze tip meer 
cryptisch bedoeld is dan dat je in 
eerste instantie zou verwachten. 
Is het woordje ‘pas’ misschien 
een deel van de achternaam of 
wordt hier een andere zinspeling 
bedoeld.  

Natuurlijk kan het ook een tip zijn 
waarmee de PK commissie ons wil 
doen geloven dat de heren twee 
echte wandelaars zijn die misschien 
wel wonen aan de Passtraat. Een 
ding is zeker als je flink de pas er in 
hebt moet je goed uitkijken want 
je kunt je dan makkelijk struikelen.  
Mochten de door ons gezochte 
heren ook nog lid zijn van de Ol-
lands Lange Afstands Tippelaars 
dan is een ding zeker want bij deze 
vereniging maak je in ieder geval 
meer dan voldoende meters (Tip 
3). 
Ook met de jaarlijkse optocht in 
Papgat wordt er door sommige 
flink door gestapt. Maar ook de 
mensen die zich bezig houden met 
Geocaching, hebben om hun doel 
te bereiken er vaak flink de pas in.
Ik zou alle Jagers van Papgat wil-
len adviseren om op zondag eens 
goed rond te kijken bij de Schee-
ken, het Vresselse bos of bij het 
Groene Woud misschien loop je 
daar wel verdwaalde woudlopers 
tegen het lijf die er flink de pas in 
hebben. 

Voor mij blijft het voorlopig nog 
gissen maar ik wil jullie mijn ge-
dachte kronkels niet ontnemen. 
Als de heren aan het verbouwen 
zijn maken zij ook veelvuldig ge-
bruik van een waterpas. Of zijn 
de door ons gezochte heren mis-
schien twee medewerkers van een 
plaatselijke bank want ook dan 
hebben zij heel vaak de pas er in. 

Mocht u na het lezen van de bo-
venstaande tekst of naar aan-
leiding van de voorgaande tips, 
die je altijd nog terug kunt lezen 
op www.papgat.com  al een idee 
hebben wie het nieuwe koppel zal 
gaan vormen, lever dan u inzen-
ding in bij Frans Habraken, Vres-
selseweg 39, 5491PA Sint-Oeden-
rode. Mailen mag natuurlijk ook: 
habrakenf@hetnet.nl

En bent u de eerste die het koppel 
goed heeft geraden, dan wordt u 
persoonlijk door de nieuwe Prins 
en Heer Adjudant gefeliciteerd en 
krijgt u een overheerlijke fles Pap-
gatwijn en natuurlijk de eeuwige 
roem.

pagat-carnaval-facebook  en like 
ons.

Op zoek naar de Neije - tip 7

www.verkeersschoolschellekens.n l

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

 Autorijles bij Chris, 
vraag familie/vrienden 

hoe dat is !
€ 38,50 per lesuur

Dag van de leraar

Op 5 oktober was het de “Dag 
van de leraar”, de dag waarop de 
leraren in Nederland in het zon-
netje worden gezet. Aangezien 5 
oktober dit jaar op een zaterdag 
viel werd de “Dag van de leraar” 
gevierd op maandag 7 oktober. 

SKOSO ondersteunt 
deze actie van harte. 
En dat verdienen de 
SKOSO leraren ook 
vanwege hun inzet 
voor goed onderwijs 
aan de kinderen die 
aan hen zijn toever-
trouwd.
Dit jaar is het thema 
“Onderwijs in bewe-
ging”. 

Dagelijks merken we dat het on-
derwijs in beweging is. Dat kan 
ook niet anders gezien de ontwik-
kelingen in de maatschappij. Dat 
maakt dat het beroep van leer-
kracht niet het gemakkelijkste be-
roep is. Daarnaast krijgt dit beroep 

van de buitenwacht ook niet altijd 
de waardering die het verdient. 
Gelukkig wordt het door veel leer-
krachten een heel mooi beroep 
genoemd, waaraan je veel voldoe-
ning kunt beleven.
SKOSO is trots op haar leraren die 
elke dag op de werkvloer in een 
goed pedagogisch klimaat, goede 
onderwijsresultaten weten te be-
halen.

Als waardering daarvoor hebben 
alle leraren op 7 oktober een bloei-
end plantje van SKOSO ontvan-
gen, waarmee nogmaals het  
b(l)oeiende beroep van leraar 
wordt geaccentueerd.
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06 514 114 77               www.keadin.nl

BS Dommelrode naar PSV-RKC

Zondag 6 oktober zijn we met 
Groep 4/5 van BS Dommelrode 
naar de wedstrijd PSV-RKC ge-
weest. 

Juf Hetty had samen met ons mee-
gedaan aan de prijsvraag voor het 
100-jarig bestaan van PSV en wij 
hadden gewonnen. 
Wij waren allemaal verkleed in een 

PSV-tenue. Samen met een paar 
ouders als begeleiders werden we 
ontvangen door Phoxy. Daarna 
kregen we een tasje met PSV attri-
buten van Phoxy en mochten we 
naar onze mooie plaatsen bovenin 
het stadion. Daar lag voor ieder-
een een zakje chips klaar. We had-
den een mooi spandoek gemaakt 
om PSV en onze Juf te bedanken. 

De spannende wedstrijd was met 
rust nog 1-1 maar in de laatste 
minuten konden we nog een keer 
juichen: 2-1 voor PSV. 
Daarna hebben we de overwin-
ning gevierd met alle kids bij Mc 
Donalds en waren we rond 20.10 
uur weer bij school. 
Het was een superleuke dag! Juf 
Hetty bedankt voor deze topdag!

Diverse ouderen bleven gewoon in het eigen 
dorp voor een open rijtuig- of huifkartocht, 
een bezoek aan het Poffermuseum, een 
DvD-concert van Andre Rieu, een voorstel-
ling van Willeke Alberti et cetera. Nelleke 
Toelen stapte onder begeleiding van Corry 
van der Heijden op de duo fiets. “Ik heb al 

20 jaar niet meer gefietst, maar ik zie ze bij 
mij thuis altijd van het fietspad afkomen. Dat 
leek me leuk.” Bij Brownies & Downies zat 
Maria te glunderen. Zij had de wens inge-
diend om daar naartoe te gaan  met al haar 
groepsleden van therapiecentrum de Dom-
melhoeve. “Wij komen altijd bij elkaar en 

dat is heel fijn”, was haar eenvoudige toe-
lichting. 
Aan de Nationale Ouderendag Sint- 
Oedenrode ging een heel proces vooraf. “We 
hebben het met voortschrijdend inzicht geor-
ganiseerd”,  lichtte Marianne Bekkers van ’t 
comité toe.  “We hebben heel veel medewer-

king gekregen, maar daarvoor hebben we de 
mensen wel moeten enthousiasmeren. Dat 
is logisch, want dit was pas de eerste keer. 
Inmiddels hebben we heel veel positieve re-
acties gekregen. We hebben nu gezaaid voor 
volgend jaar.” Voor veel ouderen werd het 
een dag om niet snel te vergeten.

Vervolg voorpagina

Een dag die ouderen niet snel vergeten

Hoe een hobby tot iets groots kan leiden

Rooienaar Jos Heijmans van de Nijnselseweg heeft zich inmiddels be-
kwaamd tot een echte kettingzaag/houtkunstenaar, in vakjargon hout-
carver genoemd. Het blijft niet bij kleine producties, getuige deze reus-
achtige uil van om en nabij 3 meter hoogte.

Naam: Renzo strijbos
Leeftijd: 17 jaar

Welke studie volg je?
Veiligheid en vakmanschap me-
chatronica een vooropleiding om 
daarna bij defensie te gaan wer-
ken. Ik zelf wil bij de wapentech-
nische dienst bij de marine.
Het is een opleiding van 2,5 tot 3 
jaar en daarna kan ik solliciteren 
voor onderofficier.

Waar volg je de studie?
Ik volg de studie op het Summa 
College in Eindhoven en ik loop 
stage bij de Koninklijke Marine in 
Den Helder.

Wat vind je leuk aan de studie en 
wat minder?
Vooral de afwisseling in de lessen 
en wat we op stage doen en leren 
is leuk aan de opleiding. Je zit niet 
heel de dag stil in een les  maar 
doet veel aan sport en anderen 
militaire vakken. Ik heb gekozen 
voor mechatronica erbij dus ik 
krijg een aantal dagen in de week 
de militaire aspecten en de ande-

re dagen de technische richting. 
Ik heb dit gekozen omdat als ik 
door wat voor reden dan ook niet 
aangenomen word bij defensie, ik 
nog altijd mijn technische diploma 
heb en in de burgermaatschappij 
aan het werk kan.
Er zijn bijna geen nadelen te be-
noemen aan de opleiding je bent 
met een klas die heel close is en 
alles met elkaar doet. Alleen een 
nadeel is dat je lange dagen maakt 
maar daar wen je vanzelf aan.

Wat wil je na je studie gaan 
doen?
Na veva wil ik gaan solliciteren 
bij de marine als wapentechnicus 
en mijn duikpapieren gaan halen 
en bij de EOD (explosieve oprui-
mings dienst)  gaan werken.

Ik geef het stokje door aan: 
Rens van Heesch

Wij waren allemaal verkleed in een 

Naam: Renzo strijbos

Wij waren allemaal verkleed in een Wij waren allemaal verkleed in een 
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Jeroen
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Vier generaties
van den Bosch

Zus van den Bosch - van der  
Vleuten is voor de 3e keer over-
grootoma geworden. Eerst 2 ach-
terkleinzonen, Morris en Sebas, en 
op 9 juli een achterkleindochter 
Fleur.

Op de foto trotse Zus van den 
Bosch (80), dochter Trudy van den 
Heijkant - van den Bosch (57), 
kleindochter Annika van den  
Heijkant (27) en achterkleindoch-
ter Fleur Hamels (3 maanden).

Alle eindersen 
hebben ontzettend 

genoten van 
het geweldige feest 

bij partycentrum 
De Vriendschap
met muziek van 

Rooise Bluf.

Bedankt!!!!

d n einder

Ontmoeting - Hobby - Kringloop - Kopie & Print

Opa en oma 
50 jaar getrouwd!!

Hartelijk Gefeliciteerd!
Rick, Bart, Sander, 

Annemieke en Robin

Trots en blij 
verwelkomen wij onze zoon

Dani Schuring
1 oktober 2013

Daniëlle, Erik en Jessie
Sofiastraat 4

5491 JM Sint-Oedenrode

Primera Sint-Oedenrode 
voor al uw stomerij zaken

 ...even naar Primera

Borchgrave 41 5492 AT Sint-Oedenrode 
0413 477049

Oktober Actie stomerij

Colbert 
2 + 1 gratis

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

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

Jurgen van Ham 12.5 jarig jubileum

Jurgen van Ham was zaterdag  5 
oktober  12,5 jaar werkzaam bij 
A.H.Kooijmans en Zn. B.V.  produ-
cent van en groothandel in stelen 
en tuingereedschappen te Schijn-
del.

Vrijdag 4 oktober hebben wij dat 
niet ongemerkt voorbij laten gaan.
In 2000 kwam de vraag van “Vi-
zier, begeleid werken” of wij in ons 
bedrijf geen mogelijkheden zagen 
voor iemand met een beperking. 
Zij hadden een jongeman die te 
kennen had gegeven graag in een 

productiebedrijf te willen werken. 
Verder zou hij ook graag willen 
schilderen.
Omdat wij graag een afspiegeling 
willen zijn van onze maatschappij 
hebben wij die vraag intern goed 
besproken. De eindconclusie was 
dat wij op 14 maart 2001 met 
Vizier om de tafel zijn gaan zit-
ten met als doel te kijken hoe wij 
de jongeman, van wie we toen te 
horen kregen dat het om Jurgen 
ging, in zouden kunnen passen in 
het bedrijf. 
Op woensdag 4 April 2001 is Jur-

gen bij ons in het bedrijf begonnen 
met werken. Na wat uitprobeer-
sels van wat hem goed zou liggen 
is Jurgen na verloop van tijd gaan 
werken in het magazijn en wel van 
dinsdag t/m vrijdag. Dit was een 
schot in de roos voor Jurgen. Naast 
het inpakwerk en stickeren  van 
producten hield  en houd hij ook 
nog het magazijn brandschoon !! 
De klanten die bij ons spullen ko-
men afhalen maken daar ook re-
gelmatig opmerkingen over, van 
hoe schoon dat het magazijn er bij 
ons uitziet. En wij zeggen dan vol 
trots dat dit door Jurgen komt.
Na een tijdje bleek dat Jurgen 
heel secuur stickers op produc-
ten kon plakken. Omdat hij dit 
zo goed kon hebben wij hem op 
enig moment dan ook bevordert 
tot “hoofdstickeraar”.   En daar is 
onze Jurgen maar wat trots op ! En 
toen we hem afgelopen vrijdag 4 
oktober, behalve en grote taart, 
ook nog zijn eigen visitekaartje, 
identiek aan dat van ons bedrijf, 
overhandigden met daarop  zijn 
naam en titel “Hoofd stickerafde-
ling” kon de dag voor Jurgen al 
niet meer stuk.
Maar Jurgen doet nog veel meer. 
Zo zorgt hij er ook voor dat de kof-
fie altijd klaar staat en dat er ge-

noeg  bekers en lepeltjes aanwezig 
zijn.

Zoals eerder vermeld werkt Jurgen 
bij ons van dinsdag t/m vrijdag. 
De maandag is gereserveerd voor 
zijn andere passie, het schilderen. 
En niet zomaar schilderen. In de 
12,5 jaar dat Jurgen bij Kooijmans 
werkt heeft hij ook voor ons al 
verschillende schilderijen gemaakt. 
Zo hangen er in de kantine ver-
schillende werken van hem zoals 
o.a. het logo van de firma en een 
prachtige kleurrijke vogel. 
Natuurlijk hopen wij dat Jurgen 
nog lang bij ons wil blijven werken 
want zijn aanwezigheid alleen al is 
al niet meer weg te denken in ons 
bedrijf.   

Geboren
3 oktober 2013

Alida
Cato Dekkers
Dochter van:

Marjolein Jacobs 
en Thijs Dekkers

Zusje van Amelie, Nynke en 
Quinten

Hongerstraat 7 
5492 VE Sint-Oedenrode

50 jaar getrouwd

Marti en van den Oever 
& Mia van den Oever – Vogels

11-10-2013

ja het is echt waar 
deze Guus 30 jaar?

Geboren op 6 oktober 2013 

 

 

    

    

JuulJuulJuulJuul    
Dochter van Ruud en Ellen 

Zusje van Lars 
 

De trotse opa’s en oma’s 
Geert & Ria, Ruud & Jeanne 

Geboren op 6 oktober 2013

Juul
Dochter van Ruud en Ellen

Zusje van Lars
De trotse opa’s en oma’s

Geert & Ria, Ruud & Jeanne

Bakkerij Bekkers, 
Plaat Groente & Fruit, 

Scouting Rooi, 
Hulpouders en oud-leerlingen 
bedankt voor jullie bijdrage 

aan het schoolfeest. 

Halloweenparty bij jeugddisco The Joy

Durf jij het aan?? Vrijdag 11 ok-
tober Halloweenparty! In donkere, 
duistere sferen maken we er een 
knalparty van!!
Van 19:30 uur tot 22:30 uur. 
Jeugddisco The Joy, Oude Lies-
houtseweg 7 (naast de hoofdin-
gang van De Beckart).

The Joy is de uitgaansgelegenheid 

voor jeugd van 11 tot en met 15 
jaar (extra vet voor jeugd uit groep 
8) uit Boskant, Olland, Rooi, Nijn-
sel en omgeving. Vanaf september 
hebben we voortaan iedere 2e 
vrijdag van de maand een party. 
Zet ook vrijdag 8 november in je 
agenda, dan houden we een Nerd-
party!!

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen
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Basisschool Dommelrode druk met kledinginzamelactie

Directrice van Basisschool Dommel-
rode, Enny Kuijpers, spreekt de grote 
groep kinderen aan. Ze zijn maar niet 
stil te krijgen, zo enthousiast als de 
meesten zijn om kleding in te gaan 
zamelen. Dit jaar is de officiële ope-
ning van deze actie die op vrijwel 
elke Rooise basisschool gehouden 
wordt.

Wethouder René Dekkers hamert 
nog even op het feit dat er meer aan-
dacht besteed moet worden aan het 
milieu. “Ik ben verantwoordelijk voor 
het afval en met deze actie helpen we 
kinderen in arme landen”, zegt hij. 
“Wij kunnen elke dag nieuwe kleren 

aan, maar in de derde wereld is hier 
geen sprake van. Daarom is het be-
langrijk dat we hen helpen door over-
bodige kleding te schenken.”
Tot slot komt de voorzitter van de 
ouderraad, Antwan Kuis, aan het 
woord. “Dit jaar laten we zien dat we 
er zelf ook iets voor terugkrijgen. De 
geldopbrengst wordt uitgegeven aan 
nieuwe gordijnen voor het podium 
en natuurlijk de verschillende activi-
teiten, zoals het schoolreisje”, aldus 
meneer Kuis.

Twee avonden en twee ochtenden 
per jaar is de ouderraad fanatiek be-
zig kleding te ontvangen. Op dag 

één, vrijdag 4 oktober, was de op-
brengst 1030 kilogram. De nieuwe 
inzamelingen zullen volgend jaar 
plaatsvinden op donderdag 27 maart 
en vrijdag 28 maart. 

Naast een kledinginzamelactie, wor-
den de kinderen uit alle groepen 
ook op een andere manier bewus-
ter gemaakt van het milieu. Curioso 
(marktplaatscultuureducatie) zal tot 
en met maart allerlei activiteiten or-
ganiseren die per groep afgestemd 
zijn. Zo krijgen groep één en twee 
een vuilnisman in de klas en groep 
zeven en acht zullen werken aan het 
project “Duurzaam Rooi.” 

81e Nationale klompenkeuring
Machinaal vervaardigen van klompen 
erkend als cultureel erfgoed

“Een traditie kun je niet zomaar 
beschermen. Daar moet wel passie 
voor zijn”, aldus Ineke Strouken, 
directeur van het Nederlands cen-
trum voor Volkscultuur en Imma-
terieel Erfgoed (V.I.E.). In april dit 
jaar werd het ambacht handmatig 
klompenmaken officieel erkend als 
nationaal erfgoed. Afgelopen vrij-
dag werd tijdens de 81e nationale 
klompenkeuring ook het machinaal 
vervaardigen van klompen officieel 
aan de culturele lijst toegevoegd. 

Voor het oog van de klompenma-
kers werd het certificaat officieel 
bekrachtigd door ondertekening van 
Ineke Strouken en de voorzitter van 
de nationale klompenbeurs (N.V.K.), 
Luc van den Tillaart. Laatstgenoem-
de was blij verrast: “Veel buitenlan-
ders weten amper waar Nederland 
ligt, maar kennen wel de Nederland-
se klomp. Het maken van klompen 
is zeker een traditie die we voort 
moeten zetten.“ Om het predicaat 
erfgoed te verkrijgen, werd het erf-
goedzorgplan opgesteld. Plannen 
om de cultuur levend te houden 
staan daarin beschreven en worden 
inmiddels ook al uitgevoerd. 

Tijdens de keuring werden alle 
klompen op drie categorieën ge-
keurd: pasvorm, model en kwaliteit. 
Per categorie ging de puntentelling 
tot 10, waardoor een totaalscore 
van maximaal 30 kon worden be-
haald. Van de handgemaakte klom-
pen werd Ton Verheijen uit Haaks-
bergen de winnaar met een score 
van 29,25. Hij verdiende daarmee 
de zilveren Effer.
Klompenfabriek Nijhuis uit Beltrum 
werd de kampioen voor het ma-
chinaal vervaardigen van klompen. 
Aan hen werd de zilveren klomp 
uitgereikt. 

Wijkvereniging 
Eerschot
Vrijdag 11 oktober  liggen de kaar-
ten voor het jokeren en rikken weer 
op tafel. Alle leden vanaf 16 jaar 
zijn welkom. Deze avond begint 
om 20.00 uur in Meerschot Hei-
straat 22. Maar iedereen is vanaf 
19.30 welkom want dan is de kof-
fie en thee al klaar. Ook wordt er 
weer een loterij gehouden. Heb je 
geen geluk in de loterij. Na afloop 
van het kaarten gaat iedereen weer 
met een vleesprijs naar huis.

Voor het kinderkegelen op don-
derdag 17 oktober kun je je opge-
ven bij Carin Jansen tel 475759 of 
mail h.jansen940@upcmail.nl . Ben 
er snel bij, want vol = vol. 

“Viva Las Vegas”is dit jaar het the-
ma van onze feestavond op zater-
dag 19 oktober vanaf 20.00 uur in 
Meerschot. Al onze leden vanaf 18 
jaar zijn welkom. Wel even aanmel-
den bij Tonnie van Zoggel, 
tel 475726 of 
mail mawvanzoggel@hetnet.nl 

Al mijn boeken zijn min of meer autobiografisch

Schrijfster Renate Dorrestein was 
afgelopen vrijdag te gast in Sint-
Oedenrode. Op uitnodiging van 
de bibliotheek, 't Paperas en het 
Roois Kultuur Kontakt vertelde zij 
over haar werken. Het in hoofd-
zaak vrouwelijke publiek genoot 
zichtbaar van wat Dorrestein ver-
telde.

Al op haar zesde, toen ze nog 
maar een paar woordjes kon lezen, 
wist Dorrestein al dat ze schrijfster 
wilde worden. “Moe is moe”, een 
kinderlijk eenvoudige woordspe-
ling op het leesplankje deed haar 
beseffen dat één woord meerdere 
betekenissen kan hebben. Maar 
ook vrij snel realiseerde zij zich dat 
het maar weinigen gegeven is, om 
in een klein taalgebied als het Ne-
derlandse, als schrijfster de kost te 
kunnen verdienen. Toch bleef het 
schrijven van romans haar grote 
wens. Een studie journalistiek zag 
Dorrestein als beste opmaat naar 
het schrijven van romans.

Wat zou ik gedaan hebben als ik er 
toen bij was geweest?
“Als er mensen onder u zijn die al 
meerdere keren aan het schrijven 
van een boek zijn begonnen, wees 
dan gerust. Ik heb zelf minstens tien 
manuscripten geschreven voordat 
mijn eerste boek, 'Buitenstaanders' 
in 1983 werd uitgebracht”, ver-
telde Dorrestein haar toehoorders. 
Aanleiding voor het schrijven van 
'Buitenstaanders' was de dood van 
haar zus. Die sprong op twintigjarige 
leeftijd van een flat. “Tot op de dag 
van vandaag, probeer ik me voor 
te stellen hoe eenzaam zij zich die 
nacht wel niet gevoeld moet heb-
ben. Ook weet ik niet wat ik gedaan 
zou hebben als ik toen bij haar zou 
zijn geweest. Zou ik haar met al mijn 
krachten tegen hebben gehouden? 
Of zou ik haar dat zetje gegeven 
hebben dat ze nodig had om snel-
ler uit het voor haar schijnbaar on-
draaglijke leven te stappen?”, vraagt 
Renate zich nu meer dan dertig jaar 
later nog steeds af.

“Ik weet nooit hoe het verhaal af-
loopt”
Dorrestein legde uit dat er twee 
manieren zijn om een boek te schrij-
ven. “Er zijn schrijvers die het hele 
boek in een schema uitwerken. Als 
dat schema klaar is, hoeven zij al-
leen maar het verhaal nog te schrij-
ven. Alles klopt en de afloop is dan 
al bekend”, volgens Dorrestein. 
“Ikzelf begin te schrijven en weet 
niet eens wat er de volgende blad-
zijde gebeurt. Ik ontmoet de per-
sonages uit mijn boeken en leer ze 
langzaam maar zeker beter kennen. 
Net als in de echte wereld vergis je 
je wel eens in mensen. Ik vergis me 
ook wel eens in mijn personages. 
Ooit blijken ze veel leuker te zijn 
dan dat ik aanvankelijk dacht, maar 
ooit vallen ze ook erg tegen”, ver-
telt Dorrestein. “Maar het zijn bijna 
allemaal mensen die op de een of 
andere manier ook in mijn eigen 
leven voorkomen. Eigenlijk is elk 
boek dat ik schrijf min of meer au-
tobiografisch”.
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OPRUIMING!!! 
Tot wel 40% KORTING op 

fietsen die op 
voorraad leverbaar zijn. 

(Zie voorwaarde winkel)

U maakt nog steeds kans 
op MOOIE PRIJZEN die we 

9 NOVEMBER gaan verloten 
i.v.m. ons 80 JARIG 

BESTAAN!

Rooi Hartsafe en Reanimatie 
Sint-Oedenrode
Ook Stichting Rooi Hartsafe en 
Stichting Reanimatie Sint-Oeden-
rode proberen via Facebook en 
Twitter zoveel mogelijk personen 
te bereiken. Rooienaren die geïn-
teresseerd zijn in wat er leeft op 
Reanimatie en AED gebied in Sint-
Oedenrode proberen zij regelma-
tig te voorzien van nuttige info. 
Ook houden ze u via deze media 
op de hoogte van nieuwe datums 
van cursussen en herhaling re-
animatielessen die op de website 
staan van ” www.rooihartsafe.
nl”. Na een reanimatie oproep 
via een SMS (hartslagnu.nl), laten 
ze weten hoe het is verlopen. Dit 
vanzelfsprekend met de nodige 
discretie, aldus de stichting. 

Zie twitter@RooiHartsafe en/of 
Aed Rooihartsafe op Facebook. 
Volg ze of word vrienden.
Na zeven jaar is ook de website 

van een nieuwe lay-out voorzien. 
Piet van Rooij voorzitter SRH. “Een 
goede website en de sociaalmedia 
hebben we nodig, het loopt name-
lijk hart achteruit met deelnemers 
op de reanimatie cursussen. Vooral 
na het wegvallen van de vergoe-
ding via de gemeente voor de 
Rooise sportverenigingen is zeker 
driekwart niet meer op een herha-
lingcursus geweest. Daar moeten 
we dus aandacht aan besteden”.

Voor de komende tijd zijn de vol-
gende cursusdatums bekent: Een 
cursussen Reanimeren met AED 
(duur 2 avonden) op dinsdag 22 
en 29 oktober. Herhaling cur-
sus reanimeren met AED (duur 1 
avond) volgen kan op 7-11, 11-11 
en op 20-11 van 20:00 tot 22:15 
uur. Inschrijven kan via 
www.rooihartsafe.nl/
cursusaanbod 
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Vrouwennetwerk Sint-Oedenrode bestaat vijftien jaar

Netwerken met verrijking en verdieping

Vrouwen die op zoek zijn naar 
verdieping of verrijking in combi-
natie met ontmoeting zijn op het 
juiste adres bij het Vrouwennet-
werk. Het Vrouwennetwerk zoekt 
de diepte op door interessante 
onderwerpen aan te snijden. Door 
een buitenstaander, of door één 
van de leden zelf. Dit initiatief be-
staat al vijftien jaar en veel vrou-
wen halen er voldoening uit.

Voorzitter Coby van der Pas kwam 
zelf in aanraking met het Vrou-
wennetwerk toen ze ruim vier jaar 
geleden in Rooi kwam wonen. Een 
buurvrouw vertelde erover en no-
digde haar uit voor een introductie-
bijeenkomst. “Als nieuwe inwoner 
wilde ik me graag zo snel mogelijk 

thuis voelen en verbonden voe-
len met de Rooise gemeenschap. 
Kortom interessante connecties 
opdoen. Het Vrouwennetwerk 
bood me deze kans. Het beviel me 
direct”, blikt Coby terug. 

Het netwerk heeft meer dan zestig 
leden en komt tien keer per jaar bij 
elkaar. Coby: “Meerdere keren per 
jaar hebben we een thema-avond 
op het terrein van kunst en cultuur, 
maatschappij en persoonlijke ont-
wikkeling. Dan komt er een gast-
spreker of geeft een vrouw uit het 
netwerk zelf een presentatie. Dat 
kan zijn over een uit de hand gelo-
pen hobby of interesse, over haar 
bedrijf of werk of haar activiteiten 
binnen het vrijwilligerswerk. Eerst 

waren het alleen vrouwen, maar 
nu nodigen we ook wel eens man-
nen uit als gastspreker. Een aparte 
commissie regelt deze avonden. 
Ze zijn altijd heel interessant.” 
Daarnaast brengt het netwerk 
jaarlijks een bedrijfsbezoek, start 
het seizoen met een gezamenlijk 
etentje en wordt eens per drie jaar 
een producten- en dienstenveiling 
voor een goed doel georganiseerd. 
Bij het Vrouwennetwerk zijn vrou-
wen aangesloten met maatschap-
pelijke bagage. Ze verschillen in 
opleidingsniveau en achtergrond 
maar hebben allen ervaring opge-
daan in een eigen onderneming 
of bedrijfsleven, een bestuurlijke 
functie binnen een stichting of 
vereniging, of zijn actief in het vrij-

willigerswerk. “Het zijn allemaal 
vrouwen die wat te vertellen heb-
ben en open staan voor discussies 
en gesprekken over uiteenlopende 
onderwerpen. Ze zijn benieuwd 
naar elkaars ervaring en kennis en 
willen daar wat van meepikken”, 
legt de voorzitter uit. ”Het is halen 
en brengen in ons netwerk”. 

Achter het woord ‘vrouwen’ staat 
niet voor niets ‘netwerk’. De le-
den hebben elkaar iets te bieden 
op allerlei gebieden. Ze kunnen er 
terecht voor advies, kennis, steun, 
maar ook voor vriendschap. Coby: 
“Onze website biedt voor aan-
gesloten vrouwen een compleet 
overzicht van alle leden. Dus als 
iemand een persoon zoekt die bij-
voorbeeld in het onderwijs zit, om-
dat ze daar iets over wil weten, dan 
is een blik op de lijst voldoende om 
die persoon te vinden. En ook op 
ons netwerkforum kunnen leden 
terecht om informatie te halen of 
te brengen. Zo wordt er ook buiten 
de bijeenkomsten om veel contact 
gelegd door vrouwen die elkaar 
ergens mee kunnen helpen.”Coby 
vervolgt: ”Het Vrouwennetwerk 
wordt als zeer positief ervaren. In 
2012 hielden we nog een enquê-
te waaruit bleek dat de leden de 
gemoedelijke sfeer, de laagdrem-
peligheid en de mogelijkheid om 
elkaar te ontmoeten erg waarde-
ren.”

Op woensdagavond 23 oktober 
aanstaande is er een introduc-
tiebijeenkomst in thuishonk Pan 
& Cook, het restaurant waar alle 
bijeenkomsten plaatsvinden. Ieder 
lid mag een introducé meenemen 
om deze kennis te laten maken 
met het Vrouwennetwerk. Maar 

vrouwen die belangstelling heb-
ben kunnen zich natuurlijk ook 
zelf aanmelden via ledenadminis-
tratie@vrouwennetwerksint-oe-
denrode.nl of het telefoonnummer 
0613 602 902. “Het is altijd een 
hele gezellige avond waarbij de 
vrouwen meer over het netwerk 
en over elkaar te weten komen 
op een speelse manier met ver-
schillende werkvormen. Ieder jaar 
weer levert dat nieuwe leden op. 
Een echte aanrader dus!” nodigt 
Coby uit. Kijk ook eens op www.
vrouwennetwerksint-oedenrode.nl 

Afgebeeld is de SX4 S-Cross 1.6 High Executive.

De nieuwe SX4 S-Cross is een plezierige, veelzijdige gezinsauto. Hij is krachtig en 
sportief, maar tegelijkertijd ook stijlvol en representatief. Hij is ruim en heeft een 
enorme, flexibele, bagageruimte (van 430 tot 875 liter) en is daarmee de ruimste 
in zijn klasse. Een optioneel panoramadak van 56 cm, vergroot het gevoel van 
ruimte nog eens. Voor optimale grip onder alle omstandigheden is het veilige AllGrip 

4WD-systeem leverbaar. Hij is er met sportieve benzine- of krachtige dieselmotor 
waarmee hij een caravan van 1.500 kg makkelijk trekt. De SX4 S-Cross is leverbaar 
met handschakeling of als automaat (benzineversie). Al met al een heerlijke auto,  
die het waard is om door u te worden ontdekt. Kom 
daarom eens langs voor een vrijblijvende proefrit.     Vanaf € 17.999,-

Brandstofverbruik volgens emissierichtlijn (CE) 715/2007: 4,2-5,7 l/100km; 17,5-23,8 km/l; CO2-uitstoot: 110-130 g/km.  
Genoemde prijs is incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaarmaken. Kijk voor meer informatie op www.suzuki.nl

Garage Markgraaff
Nijverheidsweg 24, 5492 NK Sint Oedenrode, Tel. (0413) 474 059, www.garagemarkgraaff.nl

De nieuwe SX4 S-Cross:
stoere gezinsauto

20% bijtellinGVanaf € 147,- p/m

5492 BN Sint Oedenrode.
Tel: 0413 – 477902

www.netex.nl/stomerijvanbeeck/

Professionele 
textielreiniging

Slaapzakken, 
dekbedden en 

gordijnen

lid van:

5492 BN Sint Oedenrode.
Tel: 0413 – 477902

www.netex.nl/stomerijvanbeeck/

Professionele 
textielreiniging

Slaapzakken, 
dekbedden en 

gordijnen

lid van:

Sint Oedenrode.

Professionele 
textielreiniging

Vloerkleden,
dekbedden en 

gordijnen.
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Mooi op  leeftijd

Uw gebitsprothese moet goed onderhouden worden. 

Dat doet u voor een deel zelf, maar een jaarlijkse 

controle door een tandprotheticus is zeker zo  belangrijk. 

Zo voorkomt u dat uw prothese los gaat zitten of juist 

gaat knellen.

Heeft u nog andere vragen over uw gebitsprothese? 

Bel naar 0499 – 87 13 87.

Hoe kan ik mijn 
gebitsprothese 
goed onderhouden?

Vraag ’t aan Wannes

Oirschotseweg 68 | Tel. 0499 - 87 13 87 
info@tppbest.nl | www.tppbest.nl

KBO lunchpauzeconcert
De KBO cultuurclub organiseert 
voor alle senioren van Sint-
Oedenrode een bezoek aan het 
lunchpauzeconcert van kandida-
ten van het Franz Liszt Pianocon-
cours in het Philips Muziekcen-
trum te Eindhoven. 

Het Internationaal Franz Liszt Pi-
anoconcours wordt sinds 1986 
elke drie jaar in Utrecht gehou-
den. In deze periode is het eve-
nement één van de bekendste en 
meest prestigieuze muziekcon-
coursen ter wereld geworden. 
Het Concours, geheel gewijd aan 
de pianomuziek van Franz Liszt, 
staat bekend om zijn professio-
nele en zorgvuldige ondersteu-
ning van jonge musici. Deelname 
staat open voor pianisten tussen 
17 en 29 jaar. Het prijzengeld 
bedraagt meer dan € 50.000,- 
plus een uitgebreid Career De-
velopment Programme voor de 
Prijswinnaars, met onder andere 
concerten in vele landen over 
de hele wereld. Deze exclusieve 
aanpak, de uitgebreide carrière-
begeleiding én de vele internatio-
nale concertengagementen voor 
de Prijswinnaars geven het Liszt 
Concours een geheel eigen ka-
rakter. Het Liszt Concours orga-
niseert ter voorbereiding op het 
10de Concours een Masterclass 
waarin de liederen van Franz Liszt 
centraal staan. Deze Masterclass 
vindt plaats op 22 en 23 oktober 
in De Toonzaal in ‘s-Hertogen-
bosch en wordt georganiseerd in 
samenwerking met het Interna-
tionaal Vocalisten Concours ‘s-
Hertogenbosch.

De masters die hiervoor uitgeno-
digd zijn, zijn pianist Julius Drake, 
bekend als vaste begeleider van 

onder anderen Ian Bostridge en 
Angelika Kirchschlager, en de 
veelzijdige sopraan Ruth Ziesak, 
laureaat van het 35ste Interna-
tionaal Vocalisten Concours in 
1988.
In Het Muziekcentrum Eindho-
ven zal het presentatieconcert 
gehouden worden. Wie de kan-
didaten zijn is op dit moment nog 
niet bekend, maar gezien het 
hoge niveau van dit concours zijn 
het de solisten van de toekomst, 
dus zeker de moeite waard.

Het lunchpauzeconcert is op 24 
oktober en begint om 12.30 uur 
in de kleine zaal. De kosten voor 
het bijwonen van dit concert be-
draagt  € 2,00 per persoon. Aan-
vang van het concert is 12.30 
uur. U wordt uiterlijk om 12.15 
uur verwacht. Het is belangrijk 
op tijd aanwezig te zijn, want 
tijdens het concert worden geen 
toehoorders meer toegelaten.  

Het muziekgebouw is gemak-
kelijk te bereiken, het ligt dicht 
bij het station. Als u desondanks 
problemen hebt met het vervoer, 
laat u dit dan even aan de organi-
satie weten, dan wordt er gepro-
beerd een oplossing te vinden. 
Meerijden kan dan voor € 5,- p.p.
Aanmelden kan weer bij Harry 
van Oorschodt tot 13 oktober, 
liefst per mail, 
harry.vanoorschodt@gmail.com 
òf telefonisch 0413-477179 òf 
bij de plaatselijke voorzitter van 
de KBO. De entreeprijs van € 
2,00 p.p. kan voor aanvang van 
het concert ter plaatse betaald 
worden.

Seniorendag in ”de Ontmoeting”  Odendael

Het seniorenorkest Dommelvolk 
te Sint-Oedenrode organiseert, in 
samenwerking met de KBO, op 
woensdag 23 oktober a.s. voor 
Rooise senioren en mindervaliden 
een middag- en avonduitvoering 
met muziek, zang en voordracht in 
”de Ontmoeting” van Odendael.
Dommelvolk is er wederom in ge-
slaagd 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, drie 
consumptiemuntjes.
In de pauze wordt een kleine versna-
pering aangeboden. 

‘s-Middags en ‘s-avonds treden op: 

1.  Seniorenorkest Dommelvolk Sint-

Oedenrode.
2.  Tonpraoter Rob Verschuren uit 

Breugel komt dit jaar weer terug 
en zijn verhaal gaat over 

    ”de schoolmister”
3.  Cabaretière Marga van Acht uit 

Sint-Oedenrode.
4.  KrisKras, Gijs van Aarle en Chris 

Toonen. Zij brengen bekende 
volksliedjes van vóór 1960.

5.  Muziekgroep Plûzier uit Schaijk. 
Deze groep, bestaande uit 4 man-
nen en 1 vrouw, zorgen  voor een 
gezellige sfeer en brengen o.a. 
Nederlandse liedjes, Brabants di-
alect, meezingers 

    en liedjes met een vrolijke noot.

Zoals u ziet wordt het weer zeer de 
moeite waard.

De toegangskaarten à  € 5,=  kun-
nen worden gekocht vanaf vrij-
dag 11 oktober aanstaande bij het 
Grandcafé  in ”de Ontmoeting” van 
Odendael.
U kunt daar terecht vanaf 10.00 uur 
‘s-morgens tot 22.00 uur ‘s-avonds 
en zolang de voorraad strekt.

Mariaviering 
Odendael
Op dinsdag 15 oktober is er weer 
een Mariaviering voor alle leden 
van de KBO Sint-Oedenrode. 
Aanvang 14.30 uur in de Ont-
moeting van Odendael. De viering 
wordt geleidt door Pastor Vrijdag. 
Iedereen  is van Harte welkom. 
Namens KBO Sint-Oedenrode.

Onderonsje Welzijn de Meierij in het Damiaancentrum

Donderdag 10 oktober is er weer 
een Onderonsje van  14.00 tot 
16.00 uur in het Damiaancen-
trum aan de Schijndelseweg 46. 
Iedereen van 55 jaar en ouder 
mag deelnemen. En wederom een 
mooi programma. Tijdens het On-
deronsje van september hebben 
we herfststukjes gemaakt onder 
leiding van Jo Oerlemans. Er was 
een hoge opkomst.

Anton Buiting gaat ons op 10 ok-
tober verhalen vertellen in het 
Roois dialect. Vorig jaar hebben 
we enorm genoten van  zijn origi-
nele vertellingen. Ook dit jaar zal 
dat weer het geval zijn.
Cathy de Baaij zal een paar mooie 
gedichten voordragen. Allemaal 
eigen werk en hiervan hebben we 
al eerder mogen genieten.
Zoals  altijd, zal het weer een ge-

zellige middag worden, want er 
moet natuurlijk ook bij-gebuurt 
worden. 
Koffie en thee staan voor u klaar 
en ook iets lekkers ontbreekt niet. 
Het Onderonsje is  een plaats van 
ontmoeting en gezelligheid. Ge-
woon binnen lopen en gezellig bij-
praten is ook prima hoor.  Aanmel-
den is niet nodig.
De kosten voor deze middag (in-
clusief koffie en thee) bedragen  
€ 1.50 per persoon. 
Voor informatie kunt u terecht bij 
Welzijn De Meierij, telefoon:  
073-5441400

Verrassend veelzijdig

Ko� eren 8 
Sint-Oedenrode

0413 477146

BEZOEK ONZE 
NIEUWE LOCATIE                                                           

Ko� eren 8

VOOR DE MOOISTE 
CADEAUS

Maandag open van 
13:00 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                                                                                     

Landelijke donorweek

Van maandag 14 t/m zondag 20 
oktober organiseert het St. Anna 
Ziekenhuis te Geldrop diverse 
activiteiten in het kader van de 
landelijke donorweek.  In de 
centrale hal wordt een informa-
tiestand ingericht met informa-
tie over het belang van orgaan- 
en weefseldonatie. Daarnaast 
vinden er gedurende deze week 
ter plaatse de volgende activitei-
ten plaats:

•  Maandag 14 oktober |   
14.00 – 14.45 uur

Een nabestaande van een or-
gaandonor vertelt haar ervaring.
Informatie door donatiecoördi-
nator van het ziekenhuis. 

•  Dinsdag 15 oktober |   
14.00 – 14.45 uur 

Een levergetransplanteerde ver-
telt haar verhaal. 
Informatie door donatiecoördi-
nator van het ziekenhuis. 

•  Woensdag 16 oktober |   
14.00 – 14.45 uur 

Informatie over donorregistratie  

•  Donderdag 17 oktober |  
14.00 – 14.45 uur 

Een niergetransplanteerde vertelt 
zijn ervaring. 

Informatie door donatiecoördi-
nator van het ziekenhuis. 

• Vrijdag 18 oktober |   
14.00 – 14.45 uur
Een niergetransplanteerde vertelt 
zijn ervaring.
Informatie over donorregistratie 

Er is een grote behoefte aan do-
noren, daarom zijn er de gehele 
week donatieformulieren ver-
krijgbaar. Mensen met vragen 
worden uitgenodigd om deze via 
een notitie achter te laten. De 
vragen worden persoonlijk be-
antwoord door de donatiecoör-
dinator van het ziekenhuis.

Activiteiten buiten het St. Anna 
Ziekenhuis
De donatiecoördinator van het 
St. Anna Ziekenhuis vraagt ook 
aandacht voor orgaandonatie 
buiten het St. Anna Ziekenhuis. 
Zij neemt daarom deel aan: Di-
ven4donoren op zondag 13 
oktober  tijdens de Marathon 
Eindhoven, het debat over or-
gaandonatie op donderdag 17 
oktober in Eindhoven tijdens de 
Donor Design Week (onderdeel 
van de Dutch Design Week) en 
de DonorRun in op zondag 20 
oktober tijdens de Amsterdam 
Marathon.
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Geo-onderzoek voor nieuwe basisschool bij Sonniuswijk

Ouders van basisschoolleerlingen 
uit Rooi, vooral uit Nijnsel, heb-
ben eind volgend jaar een school-
keuzemogelijkheid in Son dichter 
bij huis. Dan staat er namelijk 
een gloednieuwe basisschool, op 
de huidige groenstrook tussen de 
wijken Gentiaan en Sonniuswijk, 
aan de Bijenlaan. Afgelopen vrij-
dag vonden daar metingen plaats 
om te bepalen welke fundering 
het nieuwe gebouw nodig heeft.

Bij dit bodemonderzoek wordt 
vanuit speciale zware vrachtau-
to’s een 20 meter lange stang de 
grond in gedreven.  De punt ervan 
is van het hardste staal, zit mud-
jevol elektronica, en geeft precies 
aan wat daar beneden aan de 
hand is. 
Zes leerlingen uit groep 6-7 van 
basisschool De Gentiaan, die 

straks onder een andere naam 
overgaat naar het gebouw, mo-
gen een kijkje komen nemen in 
de 22 ton wegende blokkendoos-
op-wielen die als laboratorium, 
persinstallatie en tegengewicht 
dient voor de enorme druk op de 
stang. “Ja, het gebeurt wel eens 
dat ‘ie wat omhoog komt” geven 
de uitvoerders toe. Vanwege het 
gewicht van zo’n gevaarte, en 
omdat her en der biezen en riet 
staan, neemt uitvoerder geo-en 
milieutechniek Inpijn-Blokpoel 
geen risico op wegzakken en 
heeft ook een combivoertuig met 
rupsbanden laten opdraven. Jos 
Duitsman (sales) en Nico Debets 
(ingenieur) geven graag tekst en 
uitleg. Op elke “drukplek” komt 
straks een funderingspaal, de 
technologie geeft aanwijzingen 
welk type paal, en hoe diep die 

moet komen. 
De leerlingen zijn enthousiast 
en hebben volop wensen voor 
hun nieuwe onderkomen. Ook 
schooldirecteur Michiel van Dijck 
heeft, vanuit zijn eigen rol, merk-
baar schik in het ongebruikelijke 
uitje-naast-de-deur. “We hebben 
nu 140 leerlingen, en verwach-
ten een groei naar zo’n 200. Het 
wordt een zogenaamde ‘sterren-
school’. Dat is nog niet de nieuwe 
naam, maar de naam van een 
onderwijsconcept dat op meer 
plaatsen in Nederland voorkomt” 
doceert hij. “Basisschool De Gen-
tiaan verdwijnt, en op deze locatie 
vormen we een betere verbinding 
tussen deze twee wijken. We zit-
ten hier heel centraal. We hebben 
nu al leerlingen uit Nijnsel, maar 
ook uit Woensel. Die afstand stelt 
nu niet veel meer voor.”    

De leerlingen zouden het liefst nu al aan de slag gaan op hun nieuwe stek aan de Bijenlaan

Nikki in de jury van The Voice of 
Van Ouds

Nikki, de winnares van Idols in 
2008, neemt zondagmiddag 3 
november plaats in de jury van 
The Voice of Van Ouds voor de 
jeugd. Dat maakte de organisatie 
afgelopen dinsdag bekend. Sa-
men met Nikki maken ook pro-
ducer, Roel Jongeneel en Inge 
van Apollo, die beter bekend is 
onder haar artiestennaam Inch, 
deel uit van de jury. 

Inmiddels naderd het weekend 
van 2 en 3 november met rasse 
schreden. Alle deelnemers repe-

teren nog steeds volop om zich 
tijdens The Voice of Van Ouds 
van hun beste kant te laten zien. 
Zo oefenen de deelnemers van 
onder de achttien nog steeds 
wekelijks onder leiding van hun 
coach Maarten van den Bosch 
hun nummers. Zij hebben nu nog 
ruim drie weken voor het grote 
optreden.

Ook bij de volwassenen die za-
terdagavond 2 november act de 
présence geven stijgt de spanning 
langzaam maar zeker. Zij gaan 
mogelijk elk twee nummers zin-
gen. Zou het dan door de span-
ning één keer wat minder gaan, 
dan is er altijd nog een 'herkan-
sing'. Maar dat kan natuurlijk 
ook tegen de deelnemers wer-
ken, want als het de tweede keer 
minder gaat, dan kan zomaar het 
resultaat van de eerste keer teniet 
worden gedaan. Kortom kom ze-
ker kijk want zowel zaterdag als 
zondag is en blijft het tot het eind 
spannend.
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De schonste bluumkes groeie langs de mestvaalt.
Onder eenvoudige mensen zijn er vaak die veel 
goeds doen.
Uit: Brabantse spreekwoorden 
van Hein Mandos. BRABANTSE SPREUKEN

 Rooise senioren maken vlucht met
helikopter op nationale ouderendag

zeg jongeman,
kun je meteen even langs

de winkel vliegen? Dit gaat
een stuk sneller dan

de buurtbus

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:
Harrie v.d. Ven

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Frank Brans

Irenestraat 47
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Hemelvaart

het was op een vrijdagmorgen
en hoorde in de verte rumoer
maakte me al een beetje zorgen
veel volk en zelfs de burgervader
stond er met een wuivend gebaar,
de tv en schrijvende pers lag op 
de loer

ik was er nog net op tijd bij
om een wonder te aanschouwen
onze Pastoor ging met de heli 
op ’s Heren Hemelvaart
onder gejuich van vele getrouwen
verliet hij zonder koffer onze aard’

na tien minuten was hij terug
met zweet in de handen
hij verkondigde dat hij niet 
bij de hemel was geraakt
alleen de paus mocht er landen

toch stegen na ampele minuten
ook twee overrijpe senioren op, 
zat er een addertje onder het gras,
ja, met die bezuinigingen in de 
zorg
vroeg ik me toch voorzichtig af 
of het nog wel zuivere koffie was

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

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

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

Oplossing vorige week:  
A VAN LIEMPD SLOOPBEDRIJVEN BV

LIEKE LEENDERS
KNAPERSVEN 26 MARIAHOUT
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

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

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

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

lijntrekspel, luckyduck, powerwave, boksbal, rups, kamelenrace, ijswagen,  
bussensport, viswagen, ponyrijden, gebakkraam,  
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O Y Z A A L V O E T B A L T D E  
N P I E L A B T E O V L E F A T  
X O R L A V N A A T H C U L H S  
T A D N E I S I H A N D B A L M  
C E W L A T S N E N J I W Z A D  
O L A H T S N U K K R T L O V E  
J E G R O E N A F V A L A Q A R  
P T A O S F S L Y E N O B P N P  
R T D O D R N F V S W T G S R C  
E E L A V E G S N E R G N H A W  
U R D E S M S I K P Q W I O C N  
U M Q G R O E N T E H A L N L R  
J M E S S Z A G M O U C W K C R  
T I O M S P E T P K Z M O B E L  
V O E T V A L S A M B A B A L S  
P E L P E J E V R O K N P L E E  

Zoek de volgende woorden: 
voetval, groentehal, tafelvoetbal, kunsthal,  

luchtaanval, carnaval, bowlingbal, zwijnenstal,  
zomerfestival, zaalvoetbal, handbal, honkbal,  

grensgeval, groenafval, sambabal,  
	  

Woordzoeker 

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

Zoek de volgende woorden: 
voetval, groentehal, tafelvoetbal, kunsthal,  

luchtaanval, carnaval, bowlingbal, zwijnenstal,  
zomerfestival, zaalvoetbal, handbal, honkbal,  

grensgeval, groenafval, sambabal,  
	  

Deze woordzoeker wordt u aangeboden door:
Heuvel 17 | 5492AC Sint-Oedenrode

Tel. 0413 47 93 22 | www.mooisites.nlRooise Ondernemers 
 Woordzoeker 

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

Zoek de volgende woorden: 
senz, apotheek, muller, panencook, pourvous, primera, rabobank, reisburo,  

columbus, roxs, silverfactory, kluijtmans, smitswoonboetiek, 
switchfashion, paperas, vanbeeck, verheijen, kampsport, winkelnamen,  

winkelreus, youfashion, debeurs,  
 

Rooise Ondernemers 
 Woordzoeker 

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

Zoek de volgende woorden: 
senz, apotheek, muller, panencook, pourvous, primera, rabobank, reisburo,  

columbus, roxs, silverfactory, kluijtmans, smitswoonboetiek, 
switchfashion, paperas, vanbeeck, verheijen, kampsport, winkelnamen,  

winkelreus, youfashion, debeurs,  
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Dagenlang druppelt het na over
de watersporen in het land die
bezig zijn zichzelf op te lossen

Het water in de plassen neemt 
elke beweging van wind in zich op,
lichaam door leven aangeblazen

Een dichtgesneeuwde wereld legt
een veelzeggend zwijgen open

Huizen zweten hun verleden uit,
terwijl het heden door hun ramen gluurt

Er zakt een groot vandaag uit tijd-
loze wolken, iemand zoekt tevergeefs
naar een handleiding, kijkt in
een spiegel en leest zichzelf

    Kees Hermis
Uit: Absurdistan
ongerijmde gedichten, 2011 – 2012 

Conciërge Arie van Alebeek

Renovatie schoolplein Boskant: geschiedenis herhaalt zich
Eind vorig schooljaar ging de re-
novatie van start en voorlopig 
hebben ze er zeker nog wel een 
paar maanden werk aan. Toch 
kunnen de kinderen er al volop 
spelen. Het project vordert lang-
zaam maar gestaag. “We werken 
nu vanaf de Populierenlaan lang-
zaamaan deze kant op”, vertelt 
Arie van Alebeek. Als conciërge is 
hij intensief betrokken bij de rea-
lisatie van het nieuwe schoolplein 
van basisschool Sint Franciscus 
uit Boskant. 

Door: Ria Balk

Gouden mensen
“De oude speelplaats was al 27 
jaar oud. In die tijd was ook dat 
speelterrein eigenlijk al een heel 
gedurfd plan”, herinnert de con-
ciërge zich. “De grote speelberg 
werd aangelegd met de huisjes 
erop en een treintje. Sonnemans 
heeft toen nog een klimboom ge-
maakt.” De geschiedenis lijkt zich 
te herhalen. Jaren geleden ging 
een groep vrijwilligers aan de slag 
voor een nieuw schoolplein met 
speelmogelijkheden. Een groot 
aantal van hen offerde er zelfs 
hun zomervakantie voor op. Ook 
nu weer maken vele handen licht 
werk, waarvan zelfs een aantal de-
zelfde handen als 27 jaar geleden. 
Arie: “Overdag zijn hier momen-
teel 3 tot 4 dagen per week vrijwil-
ligers aan het werk, zaterdags zijn 
er ook meer ouders bij en als er 
bijvoorbeeld vlug een berg grond 
verzet moet worden, stuurt  Igo 
van Roosmalen vanuit de ouder-
raad een mailtje rond. Dat soort 
dingen gebeurt vaak op de dins-
dag- of woensdagavonden. Wij 
kunnen ons spul gerealiseerd krij-
gen, omdat we zoveel vrijwilligers 
hebben.”

Nog geen jaar geleden werd Arie 

door de hele school in het zonnetje 
gezet. Als steun en toeverlaat voor 
iedereen verdiende hij het predi-
caat gouden steunpilaar. Ook nu 
weer zet hij zich met hart en ziel 
voor de school in. Zelf vindt hij dat 
heel normaal, het hoort gewoon 
bij zijn taak. “Wim van de Wiel en 
Ad van de Berg, dat zijn gouden 
mensen”, zegt hij eenvoudig. “Zij 
staan alle dagen klaar. Normaal 
houden ze het tuinonderhoud rond 
de school bij: schoffelen, maaien, 
knippen, blad ruimen e.d.. Als ik 
dat als conciërge erbij zou moeten 
doen, zou ik dat nooit voor elkaar 
krijgen. Ook nu leveren ze hand- 
en spandiensten en zorgen ze er-
voor dat alles netjes blijft.” 

Coördinatie speel- en leerplaats
Arie probeert de zaken rondom 
de renovatie van het plein te co-
ordineren. “Omdat ik in de onder-
houdscommissie speeltuin zit, ken 
ik de eisen van SpeelTopVeilig en 
ik heb een heel kort lijntje met  
Rinus.” Kiwanislid Rinus van der 
Heijden fungeerde ook in Nijnsel 
en Olland als spil in de uitvoering. 
Zo ontstond het idee voor een 
speel- en leerplaats. Arie: “Voordat 
we begonnen, hebben we eerst de 
kinderen gevraagd wat voor soort 
speelmogelijkheden ze wilden. 
Aan de hand daarvan is Rinus met 
een plan gekomen. De berg moest 
blijven, al hebben we die wel aan-
gepast. Er zijn nu meer niveaus in 

aangebracht en de berberis is ver-
dwenen. Dat soort beplanting mag 
nu niet meer vanwege de doorns. 
De inspecteur van SpeelTopVeilig 
is van tevoren hier geweest om al-
les te bekijken. Zo is het definitieve 
plan gevormd. Eigenlijk wilden de 
kinderen graag nog een roetsj-
baan, maar dat werd afgekeurd.” 

Bij de aanblik van de vernieuw-
de speelberg, wijst de conciërge 
vol enthousiasme: “Daar komen 
straks nog boomstammen op die 
ook als tribune kunnen fungeren 
en dan heb je een heel mooi podi-
um. Er gaan al geluiden op dat hier 
straks ook andere dingen georga-
niseerd gaan worden. De huisjes 

zijn gebleven. Als we die hadden 
afgebroken, hadden de kinderen 
ons afgemaakt. We hebben ze wel 
weer helemaal opgeknapt. Bij de 
ene was de vloer helemaal verrot 
en van de andere is het dak ver-
vangen. Er komt straks zelfs nog 
licht in.” 

Speelterrein zachtjesaan weer 
kinderterrein
Bricol heeft geholpen met het 
timmerwerk aan de speelhuisjes. 
Meulengraaf levert natuursteen, 
van de Vleuten materialen en 
zo dragen diverse bedrijven een 
steentje bij. Zelfs de eigen leerlin-
gen zorgden voor een financiële 
duit in het zakje. “Ter ere van het 
afscheid van juf Mieke werden 
schilderijen gemaakt, waarvan 
foto’s en kaarten zijn gefabriceerd. 
De kinderen hebben deze ver-
volgens verkocht. Dat heeft toch 
mooi €1516,- opgebracht”, zegt 
Arie trots. “Het project loopt voor-
al op sponsoring en op de bijdrage 
van de gemeente. Het hoofd van 
de afdeling groen is hier zelfs een 
paar zaterdagen komen straten, 
terwijl hij niet eens echt een bin-
ding met Boskant heeft.” 

Zachtjesaan krijgen de leerlin-
gen de speelplaats weer tot hun 
beschikking. Het trapveldje met 
naastgelegen zithoek is inmid-
dels klaar. Arie: “Dat deel van het 
schoolplein is ook meegenomen 
in het plan van het Ritaplein. We 
krijgen hier straks een heel stuk 
autovrije zone. Langs het plein ko-
men allemaal leilindes. Die kunnen 
direct mooi als ballenvanger die-
nen.” Ook van het belevingspad 
en de speelberg zijn de grote lijnen 
zichtbaar. De verkeerstuin moet 
nog vorm krijgen en als laatste 
volgt het gedeelte bij de fietsen-
stalling: een natuurpad met moes-
tuin, compostbak en buitenlokaal.

Arie van Alebeek (r)en Ad van de Berg omringd door kleuters

Morgen kan
    altijd beter

Peter Hulsen

•Bedrijfsovername

•Bedrijfsoptimalisatie

•Bancaire begeleiding

•Management coaching

•Ondernemersplannen

•Belastingadvies

Europaweg 160a
5707 CL Helmond
Tel. 0492 505300
Fax 0492 554330
info@nieuwenhof-hulsen.nl

Maak een afspraak 
voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek

www.nieuwenhof-hulsen.nl

Bedrijfskundig Bancair Belastingadvies

23
19

6

IVN ledendag Biesbosch

Op zaterdag 12 oktober 2013 heb-
ben we een leuke ledendag in het 
vooruitzicht, we gaan naar het Bies-
boschmuseum te Werkendam, waar 
we met koffie/thee en een versna-
pering beginnen. We krijgen een 
rondleiding door het museum onder 
leiding van de gebiedskenners An-
kie en Arjen Stoop. Hierna stappen 
we in de boot, voor een rondvaart 
van iets meer dan een uur. We gaan 
vervolgens naar een restaurant waar 
u een kop soep krijgt aangeboden 
(eventuele andere gerechten zijn 

voor eigen rekening). U kunt even-
tueel een lunchpakket meebrengen 
wanneer u verder geen gebruik wilt 
maken van het restaurant. 

Na de middag gaan we weer met  
Ankie en Arjen Stoop de Noordwaard 
in. De Noordwaard bij Werkendam 
is op dit moment 4500 hectare groot 
en bestaat voornamelijk uit polder-
land. In het kader van ‘Ruimte voor 
de Rivier’ wordt de Noordwaard 
over een lengte van 10 kilometer 
en een breedte van 4,5 kilometer 
ontpolderd. Daarnaast wordt het 
rivierengebied mooier en aantrekke-
lijker gemaakt. Ook wordt er meer 
ruimte voor recreatie en natuur ge-
realiseerd. Opvallend zijn de massa’s 
watervogels die in het gebied ver-
blijven. In de winter zijn dit vooral 
eenden en ganzen. Zeer bijzondere 
bezoekers van dit gebied zijn de zee-
arend en de visarend. Denk wel aan 

laarzen of goed schoeisel vanwege 
de terrein omstandigheden.

Het programma is als volgt:
Vertrek 8.00 uur vanaf de markt in 
Sint-Oedenrode (carpoolen)
Aankomst museum 9.00 uur
Koffie/thee tot 9.45 uur
Rondleiding museum tot 11.00 uur
Rondvaart tot 12.30 uur
Eten restaurant 13.00 uur Soep van 
de dag (rest voor eigen rekening)
Start wandeling 14.00 uur
Vertrek naar huis 16.30 uur
Aankomst in Sint-Oedenrode 17.30 
uur
Kosten voor leden, gezinsleden en 
donateurs bedraagt € 15,-
Kosten voor partners van leden die 
geen gezinslid zijn bedraagt de bij-
drage € 27,50 
Meer informatie:  
www.ivnrooi.nl     
ivnrooi@gmail.com
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Te koop/Te huur

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

--------------------------------------
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
--------------------------------------
Graszoden bestellen, donderdag voor 
18.00 uur.
zaterdag af te halen € 1,95 p/m2
Tuincentrum Brekelmans, Sint-Oeden-
rode, 0413-472562
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Heijmans schilders
Ook voor binnen schilderwerk
Sweelinkplein 6 - Sint-Oedenrode - 
0413-470850 - 06-51335323
www.heijmans-schilders.nl
--------------------------------------

OOK ALLES VOOR UW TUIN
Het is weer tijd om uw gazon te bekalken

Korrelkalk / poederkalk
25 kg, scherpe prijzen

Ook vanaf deze week weer verse 
winterwortelen (20 kg)

Eerschotsestraat 67, Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

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

Voor het compleet reiningen van uw auto
www.carcleaningvanlaarhoven.nl

Handelsweg 11a | 5492 NL Sint-Oedenrode | 0413-47 61 98 | 06 - 20 30 81 05
www.carcleaningvanlaarhoven.nl

Handelsweg 11a  
5492 NL Sint-Oedenrode | 

0413 - 47 61 98 | 06 - 20  30 81 05

--------------------------------------
Te huur chalet op camping 
De Kienehoef. 06-21403425
--------------------------------------
opruiming - opruiming en nog eens 
opruiming www.de-onlinewinkel.nl
Tel.: 06-51051026
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
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)
--------------------------------------
Appartement te huur (2 verdiepingen), 
Boskantseweg 59.
Tel. 06-51712267
--------------------------------------

Aangeboden

Opknapbeurt voor uw huis/tuin.
Grote schoonmaak, opruiming en/
of schilder werkzaamheden (ook voor 
muurschilderingen en speciale effecten).
Tevens ontruimen en/of schoonmaken 
van leeg op te leveren woning/kamer. 
€ 15,00 per uur.
Hiervoor kunt u bellen naar Chris: tel.
nr. 06-18459864
--------------------------------------
Naaiatelier Ans Herstelwerkzaamheden 
voor al uw textiel Nachtegaal 10, Sint-
Oedenrode 0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------
Heijmans schilders Uw winterschilder
Profiteer van onze winteractie
Sweelinkplein 6 - Sint-Oedenrode - 
0413-470850 - 06-51335323
www.heijmans-schilders.nl
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garagedeu-
ren, horren. Verkoop montage reparatie 
renovatie. Bel of mail voor informatie 
0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
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.
--------------------------------------
Neem tijd voor jezelf ! 
Massagepraktijk Ellen Vorstenbosch 
voor ontspanningsmassage of zwanger-
schapsmassage. Kijk op 
www.ellenvorstenbosch.nl 
of bel 06-20165259.
--------------------------------------
Onderhoud en renovatie voor uw com-
plete woning.
Bel voor een gratis, vrijblijvende offerte:
J. van den Boom 06-11772579
--------------------------------------

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

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

Administratiekantoor

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

Gezocht

Ik ben op zoek naar een ruimte in Sint-
Oedenrode van 8 m2 tot 15 m2
(met water en toilet) voor mijn werk; 
manicure, pedicure, suikerontharing.
06-33657199
--------------------------------------

Diensten

Sollicitatiebrieven schrijven lastig? Moei-
te met taal, spelling of inhoud?
Ik help u persoonlijk. Mail bij interesse 
naar carlografie@live.nl
--------------------------------------
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
--------------------------------------

   

Waar is deze foto gemaakt en mis-
schien herkent iemand mensen op het 
plaatje? We horen het graag van u! U 
kunt uw antwoord sturen naar redac-
tie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-
479322 of loop eens binnen bij Heuvel 
17. De koffie staat klaar!

Oplossing week 39:
Naast bisschop Bekkers zit pastoor Rijnja  

Mevr. Henny Gevers

Oplossing week 40:
Zuster Canisius (of Canisia)  van het 
Odaklooster.

Joke Goeree

Historische beelden

Marktplein

Interieur

Herstofferen is de beste keus 
Kreijveld meubelstoffering Liempde
Tel: 0411-631775 of 06-22219528
--------------------------------------
Bankstel bijvullen bij u aan huis.
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417 
--------------------------------------
Bent u uitgekeken op de kleur van uw 
keuken/meubel, maar is deze nog in 
goede staat.
Bel of mail Spuiterij SIIS 
voor een vrijblijvende offerte 
073-5470128 of info@siis.nl
--------------------------------------

Personeel

Werk voor ambitieuze huismoeders !
V.a. 25 jr. p/t + f/t inkomens
Kandidaten zijn gezond, creatief en 
zelfstandig
Géén sex, géén inpakwerk.
Creëer een afspraak via: 06-16138743
--------------------------------------

Ongedierte

Ongedierte!!! van Acht ongediertebe-
strijding.06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Wespennest ??? 
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109 of 06-22476999
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Gevonden op het fietspad bij de Rooi-
se Boerderij, zondag 29 september jl.
Een zwarte sporttas met persoonlijke 
spullen, tijdschriften etc. Voor meer 
info: 0413 474901
--------------------------------------
Wie heeft zijn/haar autosleutel verlo-
ren op donderdag 3 oktober.
De sleutel is gevonden op het trottoir 
voor slagerij Verheijen.
Op te halen aldaar.
--------------------------------------
Gevonden bij Pari bodyfashion, blau-
we zomerjas van het merk Creenstone, 
maat 42. 0413-330838
--------------------------------------

Hulpverlening

De training voor ouders van pubers met 
moeilijk gedrag gaat weer van start. In-
teresse? Kijk op www.anmelin.nl of 
06-14113432
--------------------------------------
Eén op één coaching in de natuur bij 
burn-out, depressie, stressklachten, 
overgewicht. De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------

Cursussen

“Naaicursus” Zelf kleding maken en/of 
tekenen. Voor meer vrijblijvende info 
bel naar 0413-420330.
--------------------------------------
Who would like to join our English Con-
versation class on Monday morning 
from 9-11 a.m. at Mariendael? We still 
have space for a few more people. For 
more information please contact Gada 
Warid-v.der Linden at 06-81965263 or 
0499-398869.

Gezondheid

www.gewichtscoachingrid.nl
Uw gewichtscoach aan huis
06-10646880
--------------------------------------

Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex. Massagepraktijk 
Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Afslanken met Sanaslank, hét eiwitdi-
eet. Op basis van veel eiwitten, veel 
verse groente, weinig koolhydraten en 
weinig verzadigd vet. Het dieet bestaat 
uit 4 blokken, het is afhankelijk van het 
te verliezen gewicht in welk blok ge-
start moet worden.
Bel voor meer informatie of voor het 
maken van een afspraak naar 
06-42906465. Mailen kan ook naar 
info@labalanza.nl
--------------------------------------

Dieren

Hondenschool het Rooike, puppy- en 
div. gehoorzaamheidscursussen voor 
alle honden. Lessen vinden o.a. plaats 
in grote trainingshal. Kleine groepen, 
veel persoonlijke aandacht. 
info: www.hondenschoolhetrooike.nl / 
06-270.384.63
--------------------------------------

Diversen

Megavlooienmarkt 
13 oktober. 120 kramen
Sporthal de Heiberg. Heerseweg 49 
Veldhoven. 9-16 uur. 06-20299824
--------------------------------------
BOEDEL-TOTAAL. Woning ontruimin-
gen, ophalen 2de hands goed. 
040-2415670 / 06-36072611 
www.boedeltotaal.nl
--------------------------------------
Heijmans schilders
Binnen en buiten schilderwerk
Sweelinkplein 6 - Sint-Oedenrode - 
0413-470850 - 06-51335323
www.heijmans-schilders.nl
--------------------------------------
Familieopstellingen rond het thema 
dementie. Zondag 27 okt van 14-17 
uur in Sint-Oedenrode.
Meer informatie: 
www.drievoud.eu 06-25010062
--------------------------------------

Computerservice Rooi 
heeft een nieuwe partij 

jong gebruikte computers 
en laptops, 

Zowel windows xp 
als windows 7 

Prijzen vanaf €75 inc. 
garantie en volledige 

installatie 

Korting 
tot 50% !!! 

Voorbeeld 
HP Intel 3,4ghz / 160gb 

1gb / windows xp / dvdrw 
€75 !!

Kienavond 
muziekgroep 
Antonio

Op maandag 14 oktober a.s. 
houdt muziekgroep Antonio dit 
keer in samenwerking met Korf-
balvereniging Nijnsel weer een 
gezellige kienavond met vele 
mooie prijzen.

De kienavond wordt gehouden 
in Zalencentrum De Beckart, 
Oude Lieshoutseweg in Nijnsel.

Het begint om 20.00 uur.

Breng gerust uw familie, vrien-
den en kennissen mee.
Tot ziens op 14 oktober a.s. !!
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Naar de film iN de  

vetste bioscoop vaN Nl!

film kijken met super service!

Een middag of avondje INDUSTRY is meer dan alleen een film 

kijken. INDUSTRY biedt haar bezoekers namelijk topservice - 

indien gewenst - tot aan de stoel. De menukaart biedt alle keuze! 

Een druk op de service knop aan de stoel en de medewerkers 

brengen het snel en ongemerkt. Zo is film kijken helemaal relaxed. 

Ook voor of na de voorstelling kan je nog even gezellig loungen!  

doen!

Films en tijden in de agenda zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

12 t/m 20 oKtober, alle films voor 12:00 u:

*ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag

voor het complete filmprogramma van deze week, online reserveringen en tijden:  

www.iNdustrybioscoop.Nl of bel 0413 - 82 09 90

iNdustry service bioscoop veghel Ncb-laan 52a
en ontvang voor €3,00 een 

super voordeelpas voor de 

échte filmfanaten!

HerfstvaKaNtie KortiNG!

Gratis parkeren!

Ncb-laan 52a

t 0413 82 09 90

p

op zondag 3 november organiseert 

iNdustry in samenwerking met 

restaurant Hertog Jan

‘High tea & movie’.

Kaartjes voor deze complete middag  

bedragen €16,50 per persoon inclusief  

de volledige High tea. 

reserveren is verplicht!  

let op: vol=vol.

03 November

HiGH tea &

movie

word:

loyalty
member

€5,50*

doNderdaG 10 oKtober

rush: 

19:45

chez Nous: 

20:00

de Nieuwe wildernis: 

19:45

Gravity 3d: 

20:00

vrIJdaG 11 oKtober

rush: 

21:00

chez Nous: 

16:00 18:45 21:15

de Nieuwe wildernis: 

16:00 19:00

Gravity 3d: 

19:00 21:30

we’re the millers: 

21:15

planes 3d: 

16:00

smoorverliefd: 

19:15

turbo: 

16:00

ZaterdaG 12 oKtober

rush: 

21:00

chez Nous: 

15:45 18:45 21:15

de Nieuwe wildernis: 

16:00 19:00

Gravity 3d: 

19:00 21:30

we’re the millers: 

21:15

planes 3d: 

11:00 13:15 15:30

smoorverliefd 

19:15

turbo: 

11:00 13:15 15:30

de smurfen 2d: 

11:00 13:30 

sinterklaas en de pepernoten chaos: 11:00

de club v. sinterklaas & de pietenschool: 13:30

ZoNdaG 13 oKtober

rush: 

21:00

chez Nous: 

15:45 18:45 21:15

de Nieuwe wildernis: 

16:00 19:00

Gravity 3d: 

19:00 21:30

we’re the millers: 

21:15

planes 3d: 

11:00 13:15 15:30

smoorverliefd 

19:15

turbo: 

11:00 13:15 15:30

de smurfen 2d: 

11:00 13:30 

sinterklaas en de pepernoten chaos: 11:00

de club v. sinterklaas & de pietenschool: 13:30

maaNdaG 14 oKtober

rush: 

19:45

chez Nous: 

15:45 20:00

de Nieuwe wildernis: 

16:00 

Gravity 3d: 

20:00

planes 3d: 

11:00 13:15 15:30

turbo: 

11:00 13:15 15:30

de smurfen 2d: 

11:00 13:30 

sinterklaas en de pepernoten chaos: 11:00

de club v. sinterklaas & de pietenschool: 13:30

the sapphires: art House 
20:15

diNsdaG 15 oKtober

rush: 

19:45

chez Nous: 

15:45 20:00

de Nieuwe wildernis: 

16:00 

Gravity 3d: 

20:00

planes 3d: 

11:00 13:15 15:30

turbo: 

11:00 13:15 15:30

de smurfen 2d: 

11:00 13:30 

sinterklaas en de pepernoten chaos: 11:00

de club v. sinterklaas & de pietenschool: 13:30

song for marion: art House 
20:15

woeNsdaG 16 oKtober

rush: 

19:45

chez Nous: 

15:45 20:00

de Nieuwe wildernis: 

16:00 19:45 

Gravity 3d: 

20:00

planes 3d: 

11:00 13:15 15:30

turbo: 

11:00 13:15 15:30

de smurfen 2d: 

11:00 13:30 

sinterklaas en de pepernoten chaos: 11:00

de club v. sinterklaas & de pietenschool: 13:30

doNderdaG 17 oKtober

rush: 

19:45

chez Nous: 

15:45 20:00

de Nieuwe wildernis: 

16:00 19:45 

Gravity 3d: 

20:00

planes 3d: 

11:00 13:15 15:30

turbo: 

11:00 13:15 15:30

de smurfen 2d: 

11:00 13:30 

sinterklaas en de pepernoten chaos: 11:00

de club v. sinterklaas & de pietenschool: 13:30

vrIJdaG 18 oKtober

rush: 

21:00

chez Nous: 

15:45 18:45 21:15

de Nieuwe wildernis: 

16:00 19:00 

Gravity 3d: 

19:00 21:30

planes 3d: 

11:00 13:15 15:30

turbo: 

11:00 13:15 15:30

de smurfen 2d: 

11:00 13:30 

sinterklaas en de pepernoten chaos: 11:00

de club v. sinterklaas & de pietenschool: 13:30

smoorverliefd: 

19:15

escape plan: 

21:15

ZaterdaG 19 oKtober

rush: 

21:00

chez Nous: 

15:45 18:45 21:15

de Nieuwe wildernis: 

16:00 19:00 

Gravity 3d: 

19:00 21:30

planes 3d: 

11:00 13:15 15:30

turbo: 

11:00 13:15 15:30

de smurfen 2d: 

11:00 13:30 

sinterklaas en de pepernoten chaos: 11:00

de club v. sinterklaas & de pietenschool: 13:30

smoorverliefd: 

19:15

escape plan: 

21:15

ZoNdaG 20 oKtober

rush: 

21:00

chez Nous: 

15:45 18:45 21:15

de Nieuwe wildernis: 

16:00 19:00 

Gravity 3d: 

19:00 21:30

planes 3d: 

11:00 13:15 15:30

turbo: 

11:00 13:15 15:30

de smurfen 2d: 

11:00 13:30 

sinterklaas en de pepernoten chaos: 11:00

de club v. sinterklaas & de pietenschool: 13:30

smoorverliefd: 

19:15

escape plan: 

21:15
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Lezing: “Wilhelminakanaal” 
feiten en herinneringen
Op uitnodiging van de heemkun-
dige kring “De Oude Vrijheid” 
komt Jos Bekx uit Lieshout  een 
presentatie geven over het Wil-
helminakanaal. Hij heeft zijn hele 
leven aan dit kanaal gewoond 
en heeft jaren onderzoek verricht 
naar de geschiedenis van dit ka-
naal en in juni 2013 presenteerde 
hij zijn boek over het Wilhelmina-
kanaal. Het is gegraven in de peri-
ode van 1910-1923.

De presentatie  bestaat uit originele 
tekeningen, foto’s en andere docu-
menten van de aanleg van het 64,3 
km lange kanaal. Veel aandacht 
wordt besteed aan de voorgeschie-
denis, met een mogelijk tracé vanuit 
Erp via Sint-Oedenrode naar Best, 
Oirschot, Tilburg en Oosterhout. 
De hoofdmoot bestaat uit het gra-

ven van kanaalpand V waaronder 
Lieshout, Son en Breugel, Best en 
Oirschot hoorde.Verder gaat het 
over de aannemers, de machi-
nes en de werkwijze van de aan-
nemers. Ook aan bod komen de 
poldermannen, de gravers van het 
kanaal en hun onderkomen. Ze 
woonden in keten, soms met hun 
gezin, op diverse punten langs het 
kanaal.  Ook de schoonheid van 
het kanaal komt aan bod. Er is één 
overeenkomst van toen en nu. Dit 
project werd begroot op 7,5 mil-
joen gulden en kostte uiteindelijk 
28 miljoen gulden.

Kom luisteren en kijken op dinsdag 
15 oktober om 20.00 uur in Grand 
Café “De Gouden Leeuw” op de 
markt in Sint-Oedenrode. De en-
tree is € 2,00

Kinderboekenweek 2013

Bibliotheek vol sport, spel, tekeningen en verhalen

Sport en spel, daar draaide het 
om tijdens de 59e editie van de 
Kinderboekenweek. Met de leus 
‘klaar voor de start?!’ werd het 
thema ingeluid. In bibliotheek De 
Meierij werd afgelopen woens-
dag het startsein gegeven met een 
workshop tekenen. Onder leiding 
van illustratrice Rianne Brugmans 
gaven kinderen hun verhaal vorm 
en schreven ze vervolgens hun ei-
gen postergedicht erbij.

“We gaan uit van een bal, maar 
daar kan van alles mee gebeuren”, 
vertelde Rianne. Ze gaf de kinde-
ren alvast de tip: “Als je tijdens het 
tekenen een idee krijgt voor je ei-

gen verhaal of gedicht, schrijf dat 
dan vast op.” Enthousiast gingen 
de jongelui aan de slag. Heel een-
voudig schreef Kaya ‘ik’ achter de 
vraag: ‘wie speelt er met de bal?’ 
Haar tekening ging over tennissen. 
“Ik speel tennis bij de Kienehoef”, 
legde ze uit. Haar buurvrouw  
Aukje reageerde enthousiast: “Ik 
zit daar op hockey.” Aukje teken-
de dan ook een hockeyveld met 
heel veel publiek. Na afloop wer-
den alle tekeningen met verhaal of 
gedicht tentoongesteld.

Kinderen konden de hele week in 
de bieb terecht voor een speur-
tocht. Overal hingen tekeningen 

van de speelse border collie Sendie, 
getekend door Rianne Brugmans 
en vergezeld van teksten van Ria 
Balk. Dankzij Speel-O-theek Rooi 
werden de illustraties vergezeld 
door diverse spelmogelijkheden.

Behalve tekenen en schrijven, zette 
de bibliotheek vooral het beleven 
van verhalen centraal. Op de Rooi-
se scholen werd het verhaal verteld 
achter ‘de baronessen van de Meie-
rij’. Ook tijdens de opening liet één 
van de baronessen zich zien. Baro-
nes Elisabetha van Tee tot Witter 
had echter maar even tijd. Ze moest 
nog op de thee bij Marilène en 
Beatrijs van Griffels tot Penselen… 

Zing mee met kerst
Het Roois Gemengd Koor nodigt  
uit om op 22 december mee te 
zingen in het Weihnachtsorato-
rium van Müller.

Heinrich Fidelis Müller (1837-
1905) was een Duitse priester-
componist. Zijn Weihnachtsorato-
rium is opgebouwd uit korte soli 
en koorbewerkingen van oude be-
kende en krachtige liederen.
Naast het oratorium worden een 
aantal kerstliederen uitgevoerd.
Dit concert in de Martinuskerk te 
Sint Oedenrode gebeurt in samen-
werking met het gemengd koor 

Aurora uit Oosterhout en andere 
zangers en zangeressen die zich 
voor dit concert bij het koor aan-
sluiten. Een aantal hebben zich al 
aangemeld, anderen zijn nog wel-
kom, vooral mannenstemmen.
De repetities vinden plaats op 
maandagavond in Cultureel Cen-
trum Mariëndael, vanaf eind sep-
tember. De deelnemers betalen 
een bijdrage in de onkosten.
Contactpersoon: 
Marius Wijnakker, 
tel. 0413-474497; 
mhpwijnakker@hotmail.com.

Het weer is een van de meest besproken onderwerpen in ons land. Een 
goede reden om eens terug te kijken op het weer van de afgelopen 
maand. Viel er meer of juist minder regen dan normaal? Was het te warm 
of veel te koud. Hadden we reden om te klagen of kregen we gewoon 
dat wat we verdienden?
September is de laatste maand van de zomer en de eerst maand van de herfst. 
Dit jaar was vooral het midden van de maand koud, nat en herfstachtig. 

Niet te koud of te warm
Het was in elk geval niet te koud, maar ook zeker niet te warm. Al hadden 
we op 5 september met 32,3°C nog wel een tropische dag. De gemid-
delde temperatuur lag in september op 14,4°C en dat is maar 0,1° kouder 
dan het langjarige gemiddelde. Vooral het midden van de maand was 
koud. Van 9 tot 21 september was de gemiddelde etmaaltemperatuur 
maar op 12,9°C. Terwijl de eerste septemberweek een gemiddelde tem-
peratuur van 18,1°C liet optekenen. De koudste nacht hadden we met 
3,8°C in de nacht van afgelopen donderdag op vrijdag.

Meer regen, maar wel droog
Over het algemeen was de afgelopen maand droog. Toch viel er ruim 
anderhalf keer meer neerslag dan de normale 70 mm. Hoe kan dat? Het 
antwoord op die vraag is niet al te moeilijk. De regen die in september 
viel, viel voor het grootste deel in vijf dagen tijd. Op 8, 10, 11, 14 en 
16 september gaven de regenmeters 91 mm neerslag op. De andere 16 
mm regen viel verspreid over negen dagen. Op zestien dagen bleef het 
helemaal droog.

Veel zon aan de kop en staart
Het aantal zonne-uren in september was meer dan gemiddeld. Normaal 
hebben we recht op 135 tot 140 uur zonneschijn. Dit jaar kwamen we uit 
op 153 uur en 36 minuten.  Vooral de eerste zes en de laatste vijf dagen 
van september hadden hierin een belangrijke rol. Toen scheen de zon na-
melijk 87 uur en 30 minuten. De somberste dag in de afgelopen maand 
was zonder twijfel zaterdag 7 september. Die dag zagen we de zon maar 
negen minuten. Donderdag 5 september liet 12 uur en 18 minuten zon 
noteren en was daarmee de zonnigste dag.

Al met al kunnen we terugkijken op een maand die niet de boeken in is 
gegaan als bijzonder. De temperatuur was gemiddeld en de zon scheen 
net wat meer dan normaal. Regen viel er wel veel meer dan anders. Maar 
omdat de regen die er viel, eigenlijk in een paar dagen viel, hadden we 
toch meer droge dagen dan normaal.

Weer over het weer

Instrumenten- en uniformenfonds

Brabantband weer in actie

De Brabantband gaat de van 
ouds bekende actie voor haar In-
strumenten- en Uniformenfonds 
weer nieuw leven inblazen. Na-
dat enkele jaren geleden door 
omstandigheden de traditionele 
inzamelingsactie door bodes en 
leden werd gestaakt en later werd 
vervangen door een collecte-actie 
gekoppeld aan een oproep aan de 
vaste donateurs om jaarlijks een 
bedrag over te maken vindt het 
bestuur de tijd rijp om dit fonds 

weer onder de aandacht te bren-
gen van de Rooise bevolking.

De opbrengsten van het instrumen-
ten- en Uniformenfonds wordt in 
hoofdzaak gebruikt voor aanschaf 
en onderhoud van instrumenten en 
uniformen, een van de grote kos-
tenposten van de vereniging.
Gezien de forse terugloop van de 
subsidiemogelijkheden van de ge-
meentelijke overheid en de stijging 
van de kosten voor deze onderde-
len is de vereniging eens te meer 
mede aangewezen op de steun van 
de plaatselijke bevolking. Mede 
met die financiële steun kan de 
Brabantband zich blijven manifes-

teren als een echte Rooise muziek-
vereniging en medewerking blijven 
geven aan plaatselijke activiteiten  
zoals Jaarmarkt, Sinterklaasintocht, 
Carnavalsoptocht, etc. en jeugd in 
de gelegenheid stellen om laag-
drempelig wat kosten betreft,  lid te 
worden van een muziekvereniging.
Daarom hebben de leden en be-
stuur gezamenlijk besloten om 
deze actie weer op te zetten.

De komende weken zal bij alle ge-
registreerd donateurs van het In-
strumenten- en Uniformenfonds 
een brief worden bezorgd met 
daarin een oproep om jaarlijks een 
vast bedrag over te maken naar de 
Brabantband.
Bij deze brief zit een antwoordfor-
mulier waarop kan worden inge-
vuld wat de beslissing is van de do-
nateur. Dit antwoordformulier zal 
een week later door een lid van de 
Brabantband worden opgehaald. 
Deze mensen kunnen zich legitime-
ren als lid van de Brabantband en 
nemen geen geld in ontvangst. Het 
is van belang dat, ongeacht wat 
wordt besloten door de donateur, 
deze brief weer wordt ingeleverd. 
De Brabantband wil echter wel iets 
aanbieden als dank voor de bijdra-
ge van de Rooise bevolking.
De donateur kan op het antwoord-
formulier aangeven of deze in het 
voorjaar van 2014  GRATIS een of 
meer zakken van 40 liter goede 
kwaliteit potgrond wil ontvangen 
als dank voor de jaarlijkse dona-
tie. Uiteraard is het aantal zakken 
afhankelijk van de hoogte van de 
jaarlijkse bijdrage. 

Bestuur en leden vertrouwen erop 
dat deze actie een warm onthaal 
zal krijgen bij de Rooise bevolking.

U WILT ZELF EEN HUIS BOUWEN OF 
LATEN BOUWEN? BIJ VOORKEUR IN 

SINT-OEDENRODE?
Dan hebben wij een bouwterrein voor u!

U TWIJFELT, 
WANT U ZIT MET UW EIGEN WONING?

Ook dán kunnen wij een oplossing voor u 
bieden, hetzij overname van uw woning of 

appartement, hetzij met een betalingsregeling.

TWIJFELT U NU NIET MEER, 
MAAK DAN EEN AFSPRAAK MET:

RAADHAGE MAKELAARDIJ.  TEL. 0413-378921
OF MET THEO VAN KRIEKEN 06-51566910.
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Open Dagen Van der Vleuten Interieurbeplanting: 12 en 13 oktober

Binnenplanten maken uw interieur compleet

De komende maanden zal iedereen 
meer en meer tijd doorbrengen in 
het eigen huis. De dagen worden 
immers korter en het weer verslech-
tert. Des te meer een reden om het 
interieur eens aan te pakken. Maar 
hoe en waarmee? Tijdens de Open 
Dagen van Van der Vleuten Interi-
eurbeplanting in Sint-Oedenrode 
kunt u zich uitgebreid laten advi-
seren. U zult versteld staan van de 
mogelijkheden.

 Zo’n vier keer per jaar houdt Van 
der Vleuten Interieurbeplanting een 
open weekend. Deze keer is dat op 

zaterdag 12 en zondag 13 oktober 
van 11 tot 17 uur. Van der Vleuten 
Interieurbeplanting levert prachtige 
plantenmeubels en planten voor be-
drijven en particulieren. Tijdens de 
Open Dagen kunt u zien en ervaren 
wat de zaak allemaal in huis heeft. 
Er is nog veel meer te beleven.

Interieuradvies
“Veel mensen die bij ons over de 
vloer komen zijn net klaar met een 
verbouwing. Ze vinden het dan 
moeilijk om het huis in te richten. 
Tijdens de Open Dagen is ook Lef 
in Huis bij ons aanwezig, in de per-

soon van Eugenie van Laarhoven. 
Zij geeft tips over het interieur. Waar 
zet ik bepaalde meubels neer? Wel-
ke kleur geef ik die ene wand? Als 
het planten aankomt dan stuurt ze 
de bezoekers naar mij. Zo verster-
ken we elkaar”, blikt eigenaar Je-
roen van der Vleuten alvast vooruit. 

Hydroplanten
Een heel interessant onderdeel wat 
de nodige uitleg behoeft is hydro-
planten. Hydroplanten zijn plan-
ten die voorzien zijn van een wa-
tergeefsysteem. Op veel kantoren 
staan ze, maar ook bij steeds meer 
particulieren, vertelt Jeroen. “Over 
het algemeen zijn ze iets duurder 
in aanschaf, maar de levensduur is 
wel tot zeven keer langer. Een hy-
droplant gaat ongeveer zeven tot 
acht jaar mee. Het grote voordeel 
is dat je het watergeefsysteem glo-
baal gezien maar één keer per drie 
á vier weken bij hoeft te vullen. Dat 
is natuurlijk ideaal.” Mensen zoeken 
steeds moderne vormen van interi-
eurbeplanting. De nieuwste variant 
is de ‘life picture’. Dat is een soort 
schilderij waar een echte plant uit-
komt. Zo zijn er nog veel meer ma-
nieren om uw interieur met planten 
te verfraaien. U zult versteld staan 
van de vele mogelijkheden.

Wijn proeven
Om de sfeer extra te verhogen staat 
ook wijnhandel en wijnproeverij KE 
Trading opgesteld. Het bedrijf richt 
voornamelijk op de Zuid-Afrikaanse 
markt. Eigenaar Eugène van den 
Broek heeft een neusje voor de lek-
kerste en meest verrassende wijnen. 
Die wil hij graag met u delen tijdens 
de Open Dagen op 12 en 13 okto-
ber.

Open Dagen Van der Vleuten 
Interieurbeplanting, 
Jan Tinbergenlaan 4, 
Sint-Oedenrode. 
Meer info: 
www.vandervleutenbeplanting.nl, 
tel: 0413-420806

advertorial

Anton Bongers

BONGERS 
AUTO’S

Ook voor onderhoud en 
reparaties van alle merken

Onderhouds beurten
Banden service
Winterbanden
Airco service
Accu’s
Remmen

Distributieriemen
Opel service

 
Schijndelseweg 17 5491 TA Sint Oedenrode 

Tel: 0413 - 42 05 00  06-27149263  
www.bongersautos.nl

Al decennia 
een begrip

Uitlaten

Verkoop van 
gebruikte auto’s

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

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

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

De Koning Makelaardij BV
tel. 0413-490000  

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

Download nu onze gratis app voor 
iPad en iPhone via de Apple-store.

De Android-versie komt 
beschikbaar in november.

WWW.PIXELBOXDESIGN.NL

RUUD VAN DE POL
HEUVEL 17 SINT-OEDENRODE
06 24809565
INFO@PIXELBOXDESIGN.NL

GRAFISCH ONTWERP
DRUKWERK
WEBSITES

Prijswinnaars 
Rock Around the Jukebox 
Het komend weekend wordt in 
het Autotron van Rosmalen weer 
Rock Around the Jukebox gehou-
den. Zoals de naam al zegt staat 
de jukebox centraal tijdens deze 
beurs. Voor de liefhebbers van 
muziek uit de jaren '50, '60 en 
'70 van de vorige eeuw wordt het 
ook smullen met live-optredens 
van  'Of Course', 'Strictley Elvis' 
met begeleiding door 'Of Course',  
'The Triolettes' en de Firebirds

Verschillende lezers wisten het 
goede antwoord op de vraag voor 
de gratis toegangskaartjes, die we 
vorige week stelden in DeMooi-
RooiKrant. Uit de inzenders met 
het goede antwoord op de vraag 
met welke snelheden oude gram-
mafoonplaten ronddraaiden trok-
ken wij de volgende winnaars.

Piet van Kasteren
Hogevonderstraat 26

Paul van de Laar
Componistenlaan 18

J. de Jong
Kerkdijk Zuid 19

Léon Koeleman
Odaplein 300

Het antwoord op die vraag moest 
zijn: 78, 45, 33⅓ en 16⅔ toeren.

Wist u het goede antwoord niet of is 
uw inzending niet uit de goede ant-
woorden getrokken, dan bent u na-
tuurlijk toch welkom in het Autotron. 

Rock around the Jukebox is op 
zaterdag 12 en zondag 13 okto-
ber 2013 geopend van 10.00 tot 
17.00 uur. De entreeprijs bedraagt 
€ 12,50 en kinderen tot 15 jaar 
mogen gratis naar het evenement. 
Kijk voor meer informatie op 
www.oldtimerbeurs.net of 
www.jukeboxfanaat.nl.

Elde leerlingen naar Beijing
Op donderdag 10 oktober vertrek-
ken 4 leerlingen uit tweetalig vwo 
5 van het Elde College naar Beijing, 
China voor een uitwisselingspro-
gramma van 10 dagen. Tijdens de 
reis maken de leerlingen intensief 
kennis met de Chinese cultuur en 
staat het ontwikkelen van intercultu-

rele vaardigheden centraal. 
De leerlingen en hun begeleidend 
docent geschiedenis bezoeken de 
No. 18 Middle School en verblijven 
bij gastgezinnen. Gedurende het 
verblijf staat hen een uitgebreid en 
divers programma te wachten. Zo 
zullen zij de Chinese muur beklim-

men, tai chi beoefenen, deelnemen 
aan een kalligrafie les en Chinees 
eten koken. 

De leerlingen zullen verslag doen 
van al hun ervaringen en indrukken. 
Dit verslag zal te vinden zijn op onze 
website www.eldecollege.nl. 
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Evenementen

Standplaatsen

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

Rooise amateurfotografen uitgedaagd! 
Fotocompetitie ‘Rooi natuurlijk cultureel’
Stichting ‘Roois Cultureel Erfgoed’ (RCE) 
zet zich - sinds 2003 - in voor versterking 
van de identiteit van Rooi: hoe kan ons 
dorp dat aan cultuur en natuur al veel te 
bieden heeft, zich nóg beter onderschei-
den. 
Precies dit heeft RCE gekozen als thema 
van de fotocompetitie ‘Rooi natuurlijk cul-
tureel’: de rijkdom aan natuur en cultuur 
in één fotografisch beeld  weergeven. RCE 
daagt iedere amateur-fotograaf – jong én 
oud – uit dit in foto’s zichtbaar te maken. 

RCE viert haar 10-jarig jubileum met di-
verse activiteiten. Ook met een fotocom-
petitie waar iedere amateur-fotograaf  in 
Sint-Oedenrode aan kan deelnemen.  Op-
dracht is: Rooise cultuur of natuur op een 
artistieke en verrassende manier eigen-
tijds en herkenbaar in beeld te brengen.  
Cultuur en natuur mogen ruim worden op-
gevat. Onder ‘cultuur’ en ‘natuur’ wordt al-
les verstaan wat Sint-Oedenrode te bieden 
heeft aan historie, bossen, plantsoenen, 
volksfeesten, traditie, muziek, enzovoort. 

Kortom: alles wat ons leven in Rooi die ex-
tra kleur en klank geeft. 
Voor deze fotocompetitie zijn er 3 deelne-
merscategorieën:
Jeugd tot en met 12 jaar
Jongeren van 13 tot en met 17 jaar
Volwassenen vanaf 18 jaar
De ingezonden foto’s worden beoordeeld 
door een jury; daarnaast is er ook een pu-
blieksbeoordeling. Binnen elke categorie 
is er dus een juryprijs én een publieks-
prijs voor de winnende ‘Foto’s van Rooi’.  
De prijzen bestaan uit: een foto-afdruk 
op acrylglas, een waardebon van € 150,- 
deelname aan de expositie ‘Foto’s van 
Rooi’ in het Gemeentehuis, en plaatsing 
van deze foto’s in de Gemeentegids 2014.
Ieder kan met 3 foto’s aan de competitie 
deelnemen. Inzendingen zijn mogelijk tot 
en met 19 oktober.
De deelnemers sturen hun inzendingen in 
via de site van RCE (www.rooiscultureel-
erfgoed.nl), waar het publiek ze kan bekij-
ken en beoordelen.
De voorwaarden die voor deze competitie 
gelden, zijn ook op deze site te vinden.

Leergang ‘van idee naar plan’ start 29 oktober a.s.
U heeft een idee voor uw grond of uw ge-
bouw, en u zoekt een manier om er mee 
te beginnen. Of u wilt iets in het buiten-
gebied doen en u weet niet hoe. Over dit 
soort ideeën en vragen gaan de leergangen 
die het Streekhuis Het Groene Woud u aan-
biedt. In de leergang werkt u via huiswerk 
en informatietips aan uw vragen. De leer-
gang duurt vijf avonden en na afloop heeft 
u uw eigen plan en plan van aanpak.

Het Streekhuis Het Groene Woud werkt 
namens de gemeenten aan de uitvoering 
van plattelandsideeën. Over boomteelt 
en staluitbreiding, over theetuin en stads-
landbouw, over leefbaarheid in het dorp 
en verbreding op boerderijen, over horeca 
in de stad en dagopvang ouderen, over 

natuurontwikkeling en bouwhistorie, over 
educatie en kunst. De gemeenten vinden 
het belangrijk dat het buitengebied, dor-
pen en steden leefbaar blijven met actieve 
burgers. Omgekeerd is helder dat niet alles 
overal gewenst is. Hoe gaat uw idee daar 
mee om? Hoe vindt uw afzet?

De leergangen worden gegeven door het 
streekhuis in de persoon van Helmer Wieringa. 
De eerstkomende leergang start op 29 ok-
tober 2013 om 19.30 uur. De locatie hangt 
af van de woonplaats van de deelnemers. Er 
wordt een bijdrage van 50 euro gevraagd na 
de eerste avond. Aanmelding of informatie 
vóór 20 oktober via e-mail aan 
hwieringa@landco.nl. Informatie over Het 
Groene Woud op www.hetgroenewoud.com.

Huisvuil in de vakantie

Huisvuil

Inzameling oud papier week 41

Zaterdag 12 oktober
•  Ouderraad basisschool Eerschot; contai-

ner bij school van 10.00 tot 12.00 uur
•  Nos Jungit Apollo; container op de par-

keerplaats aan de Zwembadweg bij de in-
gang van het park van 9.00 uur tot 13.00 
uur. Tevens zal vanaf 9.00 uur oud papier 
worden opgehaald in de gebruikelijke 
wijken, te weten Kinderbos, Cathalijne 
en Kienehoef ten noorden van de Floris-
straat, en een gedeelte van de Zwembad-
weg

•  Buurtvereniging Heikant, container aan 

de Gerbrandystraat of Dreesstraat tussen 
09.00 en 13.00 uur

•  Ouderraad van de Odaschool; contai-
ner bij de hoofdingang van de  
Odaschool, Laan ten Bogaerde van  
10.00 – 12.00 uur

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

tainer tegenover Ollandseweg 98 van 
maandag t/m zaterdag. Tijdens de zomer-
tijd van 08.00 tot 20.00 uur en tijdens de 
wintertijd van 08.00 uur tot 17.00 uur

Inzameling grof snoeiafval

Op zaterdag 19 oktober wordt grof 
snoeiafval opgehaald.

Bebouwde kom
Bewoners van alle bebouwde kommen 
kunnen hun snoeiafval aan de straat leg-
gen(7.30 uur), zonder zich aan te melden.

Regels voor het aanbieden van snoeiafval:
•  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

Buitengebied
Bewoners uit het buitengebied moeten 
zich vóór donderdag 17 oktober 12.00 
uur telefonisch aanmelden via de mel-
dingen- en servicelijn 0413-481376 of 
info@sint-oedenrode.nl.

Bekendmaking verleende vergunningen op 
grond van de Algemene Plaatselijke Verorde-
ning (APV) voor de gemeente Sint-Oedenrode.

Verleende standplaatsvergunningen 
•  Aan Yu&Mi Casual Footwear voor het inne-

men van een standplaats op de weekmarkt 
voor het verkopen van schoenen.

Hierop is procedure 1 van toepassing 
(zie procedurekader).

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

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
•  Aan Carnavalsvereniging ’t Skrothupke voor 

het houden van een kofferbakmarkt op 30 
maart 2014 van 10.00 uur tot 15.00 uur op 
het rechtergedeelte van de Markt te Sint-
Oedenrode. Deze vergunning is ook ver-
leend voor de jaren 2014 tot en met 2018. 

Hierop is procedure 1 van toepassing (zie 
procedurekader).

Verleende verklaringen van geen be-
zwaar
•  Aan Wieler Toerclub Zijtaart voor het 

houden van een veldtoertocht op 24 
november 2013 in de gemeente Sint-
Oedenrode.

Melding meerjarenvergunning
•  Van Comité Intocht Sint-Nicolaas  

Nijnsel voor het organiseren van de in-
tocht van Sint-Nicolaas op 24 novem-
ber 2013 in Nijnsel.

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

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

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Hoek Verwestraat –  ------ 2-10-2013 Kappen 1 eik, met herplant
Pastoor Hackenstraat 
Sonseweg nabij nr. 5 ------ 2-10-2013 Kappen 1 eik, met herplant
Kastanjestraat achter  ------ 2-10-2013 Kappen 1 eik, met herplant
nr. 3 en 5 
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode  Omschrijving
Oudeweg 4 5492 VG  Het volledig intrekken van de 
   omgevingsvergunning milieu
Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag  
10 oktober 2013 ter inzage. 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode  Omschrijving
Spierkesweg 22 5491 RJ  Uitbreiden varkenshouderij:   
   2e fase activiteit bouwen
Rijtvenweg 8a 5491 PJ  Realiseren huisvestingsgebouw en  
   12 woonunits
Hierop is procedure 3 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag  
10 oktober 2013 ter inzage.

Meldingen ingevolge Activiteitenbesluit
Adres inrichting Postcode  Omschrijving
Horst 8 5491 XW  Het veranderen van een melkveebedrijf
Bovengenoemde meldingen liggen gedurende twee weken ter inzage.

Verleende exploitatievergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Pieter Christiaanstr. 1 5491 JN 04-10-2013 Exploitatievergunning horeca
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende Drank- en Horecavergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Pieter Christiaanstr. 1 5491 JN 04-10-2013 Drank- en Horecavergunning
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Vergunningen

Meldingen
Verloren en Gevonden Voorwerpen

Verloren voorwerpen
• Zwarte dames portemonnee met inhoud
• Damesjas donkergrijs/oud roze

Gevonden voorwerpen
• Sleutelbos van Peugeot en Volvo

Zet uw huisvuil om 7.30 uur aan de straat.

In een vakantieperiode worden er min-

der containers en kunststofverpakkings-
afval aangeboden. Uw huisvuilinzame-
laar is dan ook eerder bij u in de straat.

Hans van Eck

Gezellige mensen....
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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Alles is liefde

Willeke Alberti heeft op 4 oktober de try-out 
(eerste uitvoering) van haar nieuwe concert-
tour, Alles is liefde , gehouden bij Mariën-
dael.

Sommigen van haar fans zitten al vanaf half 
6 binnen. Ze hebben er duidelijk zin in. De 
avond gaat beginnen en het overige publiek 
stroomt binnen. Onder hen ook een gezel-
lige groep mensen die mee kunnen genieten 
dankzij het comité Nationale Ouderendag 
Sint-Oedenrode. Het publiek is een menge-
ling van mensen. Sommigen hebben kaartjes 
kunnen bemachtigen via de oproep van Ra-
dio 2. En natuurlijk ontbreekt ook een van 
Willekes grootste fans, de Rooise Trudy, ver-
gezeld door een prachtige bos bloemen, niet 
op het appèl. 

Tijdens het 90 minuten durende concert 
wordt het publiek meegezogen in het en-
thousiasme van Willeke, met prachtige be-
kende nummers ondersteund door een ge-
weldige live band. De gehele uitvoering is 
voor het publiek genieten. 

Na afloop van het concertgedeelte neemt 
Willeke nog alle tijd om met iedereen die dat 
maar wil op de foto gaan en geanimeerde 
gesprekken te voeren. Willeke is van lengte 

niet erg groot maar haar uitbundigheid, en-
thousiasme en uitstraling geven haar nog 
steeds recht op de titel Grande Dame. 

Na de voorstelling praat het publiek lekker 
na onder het genot van een drankje en een 
hapje.  Willeke Alberti, inmiddels in bezit van 
een fles klompenklets, en Mariëndael kun-
nen dan ook met plezier terugkijken op een 
geslaagde avond in ons eigen Rooi.

Laatste dagen opruiming!!
• Deurkrukken
• Laminaat
• Traphekjes
• Showmodellen Signo binnendeuren 

Liempdseweg 3, 5492 SM Sint-Oedenrode | Tel.: 0413-472092 | www.bouwmarktforum.nl

OPEN ZONDAG 13 OKTOBER

www.fireendesign.nl info@fireendesign.nl

11.00 uur - 17.00 uur

U wilt een haard in huis?

officieel DRU dealer!

designed to be different

Maar u weet nog niet precies wat? Kom dan naar Erp.
In onze moderne en uitgebreide showroom vindt u

ongetwijfeld de haard die bij u past. Van ontwerp tot en 
met de realisatie: Wij helpen u graag!
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08-10     
Bijeenkomst parochiebestuur                                                                 
20.00-22.30 uur
Bezinningsavond heiligen Oda-
parochie, parochiezaal Nijnsel  
20.00-21.30 uur
Heilige Genoveva
Info-avond Lourdesreis, 
De Loper, Olland  20.00-22.00 uur

09-10    
Evaluatie Vormseldag                                                                                  
20.00-21.30 uur  
Info-avond Lourdesreis, Den Bauw, 
Breugel 20.00-22.00 uur
Alpha-cursus, De Goede Herder, 
Eerschot 18.30-21.30 uur

10-10     
Ziekenbezoekgroep 
Martinus-Centrum 13.30-15.00 uur

14-10    
Mogelijkheid pastoraal gesprek, 
Odendael 13.30-17.00 uur

15-10    
KBO Mariaviering Odendael  
14.30-15.30 uur

16-10     
Info-avond Lourdesreis, De Goede 
Herder  20.00-22.00 uur

21-10    
Biddende Moeders, parochiezaal 
Nijnsel13.30-14.15 uur

Waar wij haat en duisternis vinden, mogen wij liefde en 
hoop brengen. Zo geven wij een meer menselijk gezicht 
aan de samenleving.
Paus Franciscus

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

genda

TV-mis uit Sint-Oedenrode

Een terugblik
Vorige week dinsdag vond in Hilversum 
een bijeenkomst plaats van de parochies 
die meewerken aan de wekelijkse TV-
missen die door de KRO / RKK op zon-
dagmorgen worden uitgezonden. Naast 
een evaluatie en het meedelen van enke-
le concrete “zakelijke” punten, was deze 
samenkomst vooral een moment om met 
elkaar ervaringen uit te wisselen. Niet al-
leen de parochies, ook de KRO nam dit 
moment te baat om eens te kijken naar 
de TV-missen in het afgelopen seizoen. 
Voor de inzet van velen is de KRO heel 
erg dankbaar. Men beseft in “Hilversum” 
heel erg goed dat het voor een parochie 
veel vraagt om “TV-kerk” te zijn. Men 
beseft dat het veel vraagt van parochia-
nen en vrijwilligers ter plaatse. Tegelijk is 
men erg dankbaar dat de TV-missen ge-
dragen worden door concrete parochie-
gemeenschappen. De KRO ervaart het 
als een enorme vooruitgang dat de we-
kelijkse eucharistieviering uit een levende 
parochie komt i.p.v. uit een omroepparo-
chie, zoals dat in het verleden het geval 
was. Op de zondag van uitzending ben 
je even de grootste parochie van Neder-
land en dikwijls ook van Vlaanderen.

Woorden van waardering
Ook voor de inzet en betrokkenheid van-
uit de Odaparochie werden woorden van 
waardering uitgesproken. De TV-ploeg, 

zo verzekerde de producer mij, komt 
graag naar Sint-Oedenrode. Met name 
de hartelijke ontvangst en de bereidwilli-
ge medewerking van kosters, koren, aco-
lieten, misdienaars en de dames en heren 
van de catering zijn inmiddels een begrip.

Dank
Graag sluit ik mij bij die woorden van 
dank aan. Het doet goed om te ervaren 
dat velen de parochie een warm hart toe-
dragen. Veel dank aan alle vrijwilligers en 
vrijwilligsters die een bijdrage leveren aan 
het welslagen van de TV-missen. Ja, ve-
len zijn extra in touw en zetten hun beste 
beentje voor. En dat niet alleen op de 
dag van de uitzending, maar ook in de 
voorbereiding. De kosters hebben extra 
werk, de koren houden twee maal een 
extra repetitie en op de vrijdag vooraf-
gaande aan de uitzending komen misdie-
naars en acolieten samen om te oefenen. 
De siergroep zorgt voor mooie bloemen 
op het priesterkoor en de interieurgroep 
zorgt voor een blinkende kerk. En zo zijn 
er nog velen die hun steentje bijdragen.
Extra werk, maar het schept ook heel 
duidelijk gemeenschap. Dank daarvoor!!

2014
Naar aanleiding van al het bovenstaande, 
en op verzoek van  de  KRO/RKK en het 
bisdom, zullen daarom ook in 2014 nog 
eucharistievieringen vanuit de St. Marti-
nuskerk worden uitgezonden.  Ook dan 
rekenen wij weer op de steun van velen.

Pastoor Vincent Blom

Oktober - Rozenkransmaand
In Son en Breugel wordt rozenkrans 
gebeden op de volgende uren:
-  maandag en woensdag om 19.10 

uur (voorafgaande aan de avondmis 
in de St. Petruskerk)

-  zaterdag om 19.00 uur in de Maria-
kapel aan de Beverlaan.

In Sint-Oedenrode wordt de 
rozenkrans gebeden:
-  voorafgaande aan de door-de-week-

se eucharistievieringen om 8.45 uur
-  dinsdag om 19.00 uur in de dagkapel 

(stilteruimte) van Odendael.
-  donderdag om 8.45 uur in de St. 

Martinuskerk. Vanaf 8.30 uur staat 
het Allerheiligste uitgesteld voor stille 
aanbidding.

12 en 13 oktober: 
Wereldwijde Maria-zondag

Komende zon-
dag staat heel de 
Wereldkerk in het 
teken van Maria. 
In het kader van 
het “Jaar van het 
Geloof” (ter vie-
ring van de 50e 
verjaardag van 
het begin van 
het Tweede Vati-

caansconcilie) vraagt Paus Franciscus 
ons komende zondag biddend te ver-
zamelen rond de Moeder Gods Maria. 
Deze Mariadag past heel goed in de 
oktobermaand, vanouds één van de  
Mariamaanden die onze Kerk rijk is.

Graag geven wij in de H. Odaparochie ge-

hoor aan deze oproep van Paus Franciscus 
en stellen wij in de vieringen van komen-
de zaterdag en zondag Maria centraal in 
de overweging, in gebed en gezang. 

Zondagmiddag vindt er in de Sint-
Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch 
een speciale diocesane gebedsviering 
rond Maria plaats. Aanvang van deze 
Mariahulde (met o.a. rozenkransgebed 
en aanbidding) is om 15.00 uur. Na deze 
viering is er om 16.00 uur in het St. Jans-
centrum een vervolgprogramma in het 
licht van de diocesane Lourdesbedevaart 
van 2014. Het St. Janscentrum is gele-
gen aan de Papenhulst, achter de kathe-
draal. Verdere informatie over deze mid-
dag staat op de website van het bisdom: 
www.bisdomdenbosch.nl.

Nieuwe oude tijden
U hoort het deze dagen in de politiek, 
wij gaan toe naar een participatiemaat-
schappij. Niemand weet precies wat de 
politiek ermee bedoelt maar het komt 
erop neer dat wij er weer voor elkaar 
zijn. Vorige week las ik een artikel 
waarin een nieuwe manier van samen-
leven werd voorgesteld, de coöperatie-
maatschappij. 

Onmiddellijk moest ik denken aan de 
handelingen van de Apostelen waarin 
beschreven wordt hoe de eerste Chris-
tenen samenleefden. Zij wijdden zich 
trouw aan het onderwijs dat de apos-
telen gaven en aan hun onderlinge ge-
meenschap, het breken van het brood 
en het gebed. Zij bezaten alles gemeen-
schappelijk en deelden alles naar ieders 
behoefte.

Als wij vandaag geluiden horen over een 
participatiemaatschappij en een coöpe-
ratiemaatschappij bedoelen de politici 
niets anders dan een terugkeer naar de 
oude waarden van ons Christelijke ge-
loof. Helaas vergeet men er het tweede 
aspect aan toe te voegen, het onderwijs 
van de apostelen en het gebed.
Onze wereld zal een echt nieuwe aan-
schijn krijgen als wij niet alleen met el-
kaar delen maar ook als broeders en zus-
ters met elkaar in gebed verenigd zijn.
De boodschap van Jezus laat zich in deze 
tijd opnieuw, al is het verhuld, horen. 
Paus Franciscus brengt echter als geen 
ander naar voren dat wij deze nieuwe 
wereld kunnen bewerkstelligen als wij in 
gebed en zorg voor elkaar samenleven.

Diaken Frank van der Geld

Startviering vormsel en eerste 
heilige communie in Son

Vormselvoorbereidingsdag in Nijnsel: 
Who is the king of the jungle?

Afgelopen zaterdag vond in de Beckart 
in Nijnsel de grote voorbereidingsdag 
op het Vormsel plaats. 140 vormelingen 
uit onze parochie en uit de Michaelpa-
rochie uit Schijndel hebben zich een dag 
laten verrassen door muziek luisteren, 
muziek maken, spellen, dansen, uitleg, 
getuigenissen en een viering. Dit alles 
rond God de Vader, Jezus de Verlosser 
en de Heilige Geest, die bij het Vormsel 
zo belangrijk is. Het is een erg goede 
dag geworden en de vormelingen heb-
ben zonder uitzondering hard gewerkt: 
wat waren er veel indrukken!

Nieuw dit jaar was de band Jacob’s 
Ladder die speelde in de viering. Dat 
we in de kerk ook zo kunnen vieren, 
hadden de meeste vormelingen niet ge-

dacht. Dat viel af te lezen van de ver-
baasde gezichten. Samen hebben we 
een knallende versie neergezet van het 
lied ‘Who is de king of the jungle?’ (Je-
zus dus)
Op de website van de parochie vindt u 
een sfeerimpressie van de dag.
Vormelingen; even lekker uitrusten van 
alle belevenissen. Na de herfstvakantie 
zien we elkaar weer en gaan we ons 
voorbereiden op de viering van het 
Vormsel.
Alle ouders die hebben meegewerkt om 
deze dag goed te laten verlopen: nog-
maals onze grote dank! Het ging fantas-
tisch.

Werkgroep Vormsel Heilige Oda
Manon van den Broek

Op zondag 29 september zijn we in een 
goed bezette St Petrus’ Bandenkerk ge-
start met de voorbereiding voor het vorm-
sel en de eerste heilige communie. Het 
thema was “Arm en Rijk”. Op de vraag 
of de kinderen iemand die rijk was kenden 
kwam als antwoord: Pipi Langkous, want 
die heeft een kist met goudstukken, Sin-
terklaas, want die deelt heel veel cadeau-
tjes uit en de Koning, want die woont in 
een paleis. Met echte armen was onze 
jeugd iets minder bekend, maar zwervers 
in kapotte kleren wisten ze toch wel te 
plaatsen. Daarna hebben we nagedacht 
over het feit dat het voor arme mensen 
makkelijker is om in de hemel te komen 
dan voor rijke mensen. Al met al was het 
een mooie viering, vooral ook vanwege 
de muzikale begeleiding van de dames 
Cooijmans die met gitaar en zang de vie-
ring op ingetogen wijze opluisterden.

Eerste Heilige Communie: 
Eind oktober beginnen we met de voor-
bereiding van onze eerste communican-
ten. Graag willen wij de ouders die nog 
geen inschrijfformulier hebben ingeleverd 
eraan herinneren dat de inschrijftermijn 
op18 oktober afloopt. 

Peuter- en kleuterviering
Ook de peuter- en kleuterviering had niet 
te klagen over gebrek aan belangstelling.
De kinderen leerden hoe God lang gele-
den de aarde boetseerde en gingen ver-
volgens zelf aan de gang om met klei 
ook mooie dingen te maken. Het werden 
prachtige bloemen, dieren en zelfs een 
pizza en andere niet meteen herkenbare 
scheppingen. Al met al een fijne viering 
met na afloop limonade, koffie en koek 
om het goede gevoel nog even vast te 
houden.
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De Goede Herder

Zaterdag 12 oktober 19.00u. 
Eucharistie met parochieel koor.
Intenties: Jitka Westgeest; Netty 
Bekkers-van Aert; Jacobus en Lies 
van Aert-Marcus; Jan van Oorschot

H. Martinus Olland

Zaterdag 12 oktober  
Geen eucharistie.

Martinuskerk 

Zondag 13 oktober 9.30 uur: 
Eucharistie met het Martinuskoor.
Intenties: Carolus, Wilhelmina 
en Johannes Leenderts, Hendri-
kus Leenderts en Lamberdina de 
echtgen., José en René van Eck, 
Overl. ouders van den Oever-in 
‘tZandt en overl. fam. leden, Jack 
Verdonck,Overl. fam. Lathouwers, 
overl. fam.van Gerwen, Lenneke 
Versantvoort en Antoinette van 
Gerwen-van den Tillaart, Nelly van 
den Biggelaar-van Boxtel, Janus van 
Roosmalen, Albertha Verbakel-Gib-
bels, Theo en Gemma Timmermans 
en overl. ouders Timmermans-der 
Kinderen en Geven-van Rooij, Jan 
van de Wijdeven, José Hulsen-Saris, 
Antonet en Piet van den Brand-van 
de Weetering en hun zonen Albert, 
Harrie en Kees, Nelleke en Janus 
Smetsers-Hubers, Overl. ouders 
Kapteijns-van Heesch en schoon-
zoon Sjaak, Janus Oppers en overl. 
fam. leden, Jan Schepens en overl. 
fam. leden. Overl. leden van de 
K.B.O. in september.
Doopviering van Delano van de 
Ven, Noor van Sinten.

Maandag 9.00u. Eucharistie.
Dinsdag 9.00u. Eucharistie.
Woensdag  9.00u. Eucharistie. 
Donderdag 9.00u. Eucharistie. 
10.00u. Repetitie koor.
Vrijdag  9.00u. Eucharistie. 
Parochiecentrum, tel. 476455.  
E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl

Protestantse Kerk Knoptoren
 
Zondag 13 oktober, 
Dienst in Son, 10.00 uur, Predikant 
Ds. G. Baerends.

Sint Antonius Nijnsel

Zondag  13 okt. 11.00u. 
Eucharistieviering met gemengd 
koor.
Intenties: 
Ronn v.d. Zanden, Jans v.d. Meer-
akker, Marian Smith- Nouwens, 
Theo Vos, Petra van Erp- van Hooff, 
Tonny Franken, Nol en Annie  
Latijnhouwers- Pijnenburg, Dina 
v.d. Laar- Vos, Wim Merks, Bijzon-
dere intentie, Piet en Bertha van 
Gastel en zoon Harrie, Mien v.d. 
Brand- van oorschodt, Sjaan Jans-
sen- Merks, Fam. v.d. Burgt- van 
Dijk en kinderen, Piet en Peter  
Sauve, Uit dankbaarheid.   

Sint Petrus’  Banden-kerk, Son

Zaterdag 12 oktober
18.30 uur: Eucharistieviering in 
Breugel (via de analoge UPC kabel 
FM 94.4 MHz)

Zondag 13 oktober
11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. 
het Gregoriaans koor
intenties: Tonny van Opstal-de 
Haas (1e jaargetijde), Harrie en  
Maria de Vries-van Erp, Toos van den 
Boogaard-van den Bruggen, Jan en 
Toos Jonker-Gras, Cor Coensen, Jo 
Aarts-van de Wetering, Jef Bijvelds, 
Piet van Helmond, Annie Heijmans-
Bogaerts, ouders Swinkels-van den 
Berg.

Maandag 14 oktober
19.30 uur: Eucharistieviering

Woensdag 16 oktober
19.30 uur: Eucharistieviering
intentie: Ad van der Aa.

In de maand oktober wordt in de 
Sint Petrus’  Bandenkerk op maan-
dag en woensdag voorafgaand aan 
de Eucharistieviering om 19.10 uur 
het Rozenhoedje gebeden.

Sint Genoveva-kerk, Breugel

Zaterdag 12 oktober
18.30 uur: Eucharistieviering                                                                                      
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)                                                            
intentie: Peter Kersten, Mieke  
Swinkels-Rooijackers,Lies van  
Wanrooij-Maas, Wim der kinderen, 
om zegen over onze parochie

Zondag 13 oktober
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor
intentie: overleden ouders  
Sanders-Verhoeven en zoon Frits, 
Wil Peters, Maria Spoormans-van 
Berendonk, Marjan Peters-Hegeman, 
Nell Vrenssen-Sol, Thea Vos-Dikker, 
Monique Brok-Ruijsbroek, Loes  
Luijben-Schouten, Frans van de  
Wijdeven, Woutherus Leermakers en 
Catharina Leermakers- van Gastel, 
Cor Minten, om zegen over onze pa-
rochie

Zaterdag 19 oktober
18.30 uur: Eucharistieviering in Son
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)

Odendael
Dinsdag 11 oktober 19.00 uur
Rozenhoedje binnen in de stilte 
ruimte.

Zondag 13 oktober 10.00 uur
Eucharistieviering met Odendael 
koor
Overleden
Martina Verschuren- Mutsers
Truus Oppers- van de Rijt
Intentie
Willemina Vissers- van Kleef
Gilia Strijbosch- van Dijk
Dien Strijbosch- Meulensteen

Kerkberichten Over the rainbow

Een fantastisch muzikaal sprookje 
gespeeld door het opleidingsor-
kest en de samenspelgroep van 
Harmonie Nijnsel o.l.v. dirigent 
Hans van der Velde en verteld 
door Demi van de Wijdeven.

Zondagmiddag, 6 oktober, om half 
drie speelde het opleidingsorkest 
van de Harmonie Nijnsel  het jaar-
lijks themaconcert. Dit jaar ging 
het thema  over de regenboog. 

Het werd een muzikale, sprookjes-
achtige tocht, van het meisje Vio-
let, dat de kleurrijke weg, langs de 
regenboog volgde, om de goud-
pot, op het einde van de weg te 
vinden, dat ging via verschillende 

muziekstukken, gespeeld door het 
opleidingsorkest en de samenspel-
groep, o.l.v. dirigent Hans van der 
Velden. Het verhaal van Violet, 
werd door Demi van de Wijdeven 
op schitterende wijze verteld.

Het verhaal:
Violet mocht naar de kermis en via 
het spookhuis, botsauto’s  en cake 
wal, kwam zij op het paard van de 
draaimolen terecht, waar zij van 
af viel en even buiten de wereld 
raakte.
Violet kwam weer bij, maar de 
kermis was er niet meer en zij zag 
alleen maar een deur en ze wist 
niet meer waar zij was. Via de deur 
kwam zij op de weg van de regen-

boog en zij besloot maar deze weg 
te volgen en omdat zij wist dat op 
het einde van deze weg een pot 
met goud zou staan. En dat goud 
kon zij en haar familie goed ge-
bruiken.

Het was echt genieten van deze 
mooie muzikale na zomerse zon-
dagmiddag.

Harmonie Nijnsel kan trots zijn op 
haar jonge muzikanten en de toe-
komst vol muzikaal vertrouwen te-
gemoet zien.

Tijdens de pauze speelde de per-
cussiegroep van de harmonie olv 
Heino Ploegmakers.

Speeddate bij 
Showkorps Brabantband
Ook dit seizoen, najaar 2013 – 
voorjaar 2014, neemt Showkorps 
Brabantband weer deel aan Jeugd 
Creatief en organiseert Showkorps 
Brabantband een 4-tal workshops.
Tijdens deze workshops kunnen kin-
deren vanaf 6 jaar (groep 3 van de 
basisschool) kennis maken met het 
bespelen van een instrument (trom-
pet, althoorn of slagwerk) en het ma-
ken van muziek bij een vereniging.
 
Inschrijven voor deze workshops 
kan tijdens een drietal speeddate’s 
in Cultureel Centrum Mariëndael, 

Laan van Henkenshage 2 te 
Sint-Oedenrode op:
Woensdag 9 oktober 2013 
van 13.30 – 15.30 uur;
Woensdag 16 oktober 2013 
van 13.30 – 15.30 uur.
 
Verdere informatie kan u tijdens 
deze middagen worden verstrekt.
Indien u niet aanwezig kunt zijn, 
kunt u ook informatie inwinnen of 
inschrijven bij Harriët van  
Casteren, tel. 0413-479462  
(na 19.00 uur) of via e-mailadres:  
hcjvancasteren@gmail.com.

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

Alfred Nobelstraat 6, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-479104 www.autochristiano.nl

Rooise klompenmakers in TV-Mis

Nadat ze op 4 oktober hun jaar-
lijkse contactdag in de Beurs ge-
houden hadden, waren de Rooise 
klompenmakers op zondag 6 

oktober aanwezig in de TV-Mis 
en vierden zij de eucharistie mee 
onder het vaandel van hun oude 
Sint-Jacobusgilde. In de TV-mis 

werd stil gestaan bij de aanwezig-
heid van de klompenmakers, die in 
deze Eucharistieviering een actieve 
rol hadden.

Dijksteegje 32           5491 TN Sint-Oedenrode
T 0413 - 47 28 05  F 0413 - 47 04 77
M 06 - 51 55 41 54  info@siergrind.nl

siergrind vloeren, giet vloeren, 
tro� elvloeren en coating vloeren

Dijksteegje 32 5491 TN Sint-Oedenrode
T 0413 - 47 28 05

info@siergrind.nl           www.siergrind.nl
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Zeer Korte Verhaaltjes, erg populair als literair genre op dit moment. 
Vandaar een bescheiden poging…

Het gesprek over het wel en wee van het dorpscentrum werd onder-
broken door de komst van de chef, zijn sous- en de vrouwelijke be-
diende. Op de borden een kleine salade, drie toeven basilicummayo-
naise, een croustillant van ’t een of ander en een omgekeerd glas. Zes 
handen onthulden het geheim: de glazen werden opgetild en ver-
spreidden een geurige, dichte rook over het bord. Toen de mist was 
opgetrokken restte een ring van mango, appel en stukjes kreeft. De 
verbazing werd in stand gehouden door een lepel schuim van knof-
look. Tranen zouden het gerecht tezeer hebben verdund.

De trein was later dan gewoonlijk en het perron overvol. Hij had 
nooit grote problemen ondervonden bij zijn dagelijkse pendelgang. 
De jonge vrouw die hij hoffelijk vóórliet tussen de dringende, mottig 
ruikende massa droeg een zwarte poncho en dito baret. Toen ze het 
treinstel werd ingewurmd tussen haar anonieme reisgenoten draaide 
ze haar hoofd en keek hem twee lange seconden aan. Veertig jaar 
later schreef hij dit op.

Ik wist niet meer waar ik hem van kende, de man met het zachte ge-
zicht en de golvende lange haren. Iets in mij wilde dat hij nooit meer 
weg zou gaan, dat hij altijd naast mij zou staan, mijn mentor, mijn 
beschermengel, mijn gids. Toen ik me omdraaide was hij al meer dan 
honderd meter verwijderd, achteruit lopend, nooit meer bereikbaar. 
In, wat slechts enkele seconden leek, veranderde mijn euforie in sner-
pende, lichamelijke pijn. “Mijnheer van Zanten, hoort u mij? Weet u 
waar u bent?” Even dacht ik dat de man was teruggekomen, maar na 
enige bewustwording besefte ik dat hij een arts moest zijn in opera-
tiekostuum. “We gaan u er doorheen slepen, mijnheer van Zanten.”

De zwoele augustusbries speelde hem bijna parten, zo kort liep het 
kleine, zenuwachtige ree onder de hoogzit door. Nog ’n paar meter 
en ze zou lucht van hem gekregen hebben, waarna ze het op een ren-
nen zou zetten, al scheldend en daarmee de vredige avondrust voor 
de reeën verderop verstorend. Toen, zó dichtbij, ontdekte hij twee 
miniscule horentjes, slechts één centimeter: dus toch een bokje, af-
schot, dus! Hij kon niet verklaren waarom iets in hem zei: “not this 
time”,  nam vervolgens het geweer van de schouder en zette het 
rechtop tussen zijn knieën, onbewust de loop omhoog naar datgene 
waar, volgens sommigen, alle beslissingen over leven en dood worden 
genomen.

Na een avondje stappen bracht ik haar naar haar fiets. We hadden 
gedanst en ‘n beetje “gezwommen” en dus zoenden we wat bij het 
afscheid –ze moest wel op tijd thuis zijn, geen flauwe kul-. De week 
erna bleef hij aan haar denken, geen contact want ze liep ergens sta-
ge. ’s Zaterdags zat hij afwezig tussen vrienden aan de bar, wachtend 
tot ze zou binnenlopen. Hij wist toen niet dat hij z’n hele leven zou 
wachten.

Eetgoeroe Johannes van Dam is niet meer. Een groot deel van zijn 
leven wijdde hij aan alles wat over ons voedsel werd geschreven, zeer 
onderhoudend vaak. De kroket bleef zijn favoriete snack.
Garnalenkroketten van Edwin Kats (Het basis kroketten kookboek)
4 gr gelatineblaadjes, 90 gr roomboter, 120 gr bloem
300 gr gevogeltebouillon (nog liever schaaldierenbouillon, P.)
500 gr grijze garnalen, gepeld, cayennepeper, 1 teen knoflook, peper, 
zout
Vers paneermeel (bijv. van beschuit), 4 eiwitten, vers broodkruim of 
panco
Week de gelatine in ijskoud water. Smelt de boter, in een keer de 
bloem erbij, spatel goed door en laat 3 minuten garen. Voeg de bouil-
lon al spatelend toe en breng aan de kook. Haal de pan van het vuur 
en voeg de uitgeknepen gelatine toe. Laat iets afkoelen. Spatel er 
nu de garnalen, uitgeperste knoflook, peper, zout en cayennepeper 
toe. Proef af op smaak. Dek de massa goed af met plasticfolie en laat 
opstijven in de koelkast. Maak porties van 35 gram, rol ze op vetvrij 
papier, dan door fijn paneermeel, haal ze door  losgeslagen eiwit en 
dan door grover gemalen broodkruim of panco. Frituur ze ca. 3 mi-
nuten op 180°C in plantaardige olie. Laat uitlekken op keukenpapier. 
Chique voor bij de borrel.

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

ZKV

Zonder contact is er geen communicatie

Waar mensen met elkaar com-
municeren kunnen misverstanden 
ontstaan. Elkaar begrijpen is niet 
altijd gemakkelijk. Dat leidt dan 
soms weer tot boosheid, irritatie 
en teleurstelling. Ook in het on-
derwijs en de hulpverlening spre-
ken ouders, leerlingen en leer-
krachten met elkaar. Als dat niet 
goed gaat, is de leerling daar de 
dupe van. Vooral als het kind niet 
functioneert zoals we verwachten, 
is een goede communicatie tussen 
ouders en leerkrachten belangrijk. 

Rooienaar, Pieter Jansen, zag dat 
en schreef daarom mee aan 'Ho-
ren, Zien & Zwijgen, effectief 
communiceren'. Dat boek geeft 
leerkrachten en ouders tips om 
beter met elkaar te communice-
ren. Pieter ziet mogelijkheden om 
beide gesprekspartners te helpen. 

Jansen schreef het boek met Dona 
Dijkema en Wim van Mulligen. 
Alle drie weten ze veel over wat 
het gedrag van kinderen vertelt. 
Zo willen ze een bijdrage leveren 

aan  communicatie in het belang 
van het kind. Dat lijkt gemakkelijk, 
maar is soms enorm moeilijk. Na 
de nodige literatuurstudie ging het 
drietal schrijven. Nu zo'n anderhalf 
jaar later, ligt er een boek dat in-
zoomt op de communicatie door 
middel van horen, zien en zwijgen. 
Het boek staat vol met verhalen uit 
de praktijk en oefeningen. Com-
municeren leer je vooral door het 
te doen.

Verkennen van oorzaken in plaats 
van symptomen bestrijden
“De titel van het boek 'Horen, 
Zien & Zwijgen effectief communi-
ceren', zegt eigenlijk alles”, vertelt 
Pieter. “Vooral de non-verbale sig-
nalen die een kind afgeeft zeggen 
veel. Het is de kunst die signalen 
tijdig op te pikken. Helaas zien we 
nog teveel symptoombestrijding. 
Ongewenst gedrag wordt be-
straft”. Maar volgens Jansen is het 
de moeite waard om te kijken naar 
de oorzaak van dat gedrag. “Het 
gaat erom wat er voor het kind 
echt toe doet”, zo sluit Pieter af. 

Horen, Zien & Zwijgen is te koop 
bij 't Paperas en kost 18 euro.
ISBN: 978-90-79596-24-9 
De uitgeverij is Quirijn.

Rietveld bestratingen Rietveld bestratingen, 
het bestratingsbedrijf 

dat zich
onderscheidt door 

vakmanschap.

Componistenlaan 3
5491 LB  Sint-Oedenrode

Tel/fax: 0413-479368
Mob.: 06-17640224

www.rietveldbestratingen.nl
Voor al uw siertuinen, terrassen,

bedrijfspleinen, opritten en reparaties

De laatste maanden hebben we flink wat kilometers gemaakt om de 
trappistenbrouwerijen te bezoeken, dus hebben we het deze keer wat 
dichter bij huis gezocht. Schijndel, wel te verstaan. Schijndel? zullen de 
wat oudere Rooienaren nu denken. Jongen, “zelfs de wind ut Skèndel 
deugt nie” zal het her en der wel klinken. Voor de import-Rooienaren 
een korte uitleg: Van vroeger uit boterde het niet altijd even goed tus-
sen de Rooienaren en Schijndelnaren en daarom werd dit gezegde veel 
gebruikt, wat betekent dat uit Schijndel niet veel goeds komt. Nu heb ik 
als bijna echte Rooienaar mijn roots in Schijndel liggen en ik heb nooit 
moeite gehad met de plaatselijke bevolking. Zo, dat was de geschiede-
nisles voor vandaag. Nu over op het bier.

Zondag 1 september was het de open dag bij bierbrouwerij Sint-Servat-
tumus. Het was er nog nooit van gekomen dus dit was een mooie gele-
genheid om samen met mijn maat daar eens een kijkje te gaan nemen. 
Het was er een drukte van jewelste, een verzamelplaats van bierliefheb-
bers die zich tegoed deden aan het Schijndelse gerstenat. Diverse bieren 
van de tap en op fles. Als je dit allemaal ziet, geloof me, dan krijg je me 
toch een partij dorst. Dus vlug een paar glaasjes spelt stout besteld want 
we moesten ons melden voor een rondleiding door de brouwerij. Deze 
excursie was in handen van Theo, brouwmeester van Sint-Servattumus 
en een echte Rooienaar.

Zeer gepassioneerd vertelde hij hoe er te werk wordt gegaan binnen 
de brouwerij en over het brouwproces. We mochten ook nog even kij-
ken in het geweldig ingerichte proeflokaal waar een flink stuk van de 
Brabantse biergeschiedenis te vinden is. Het werd ons al vlug duidelijk: 
Sint-Servattumus is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een flink bedrijf 
dat maar amper aan de vraag kan voldoen. Van ‘s morgens vroeg tot 
‘s avonds laat staan de brouwketels te pruttelen. Naast het brouwen 
voor het eigen proeflokaal en slijterijen brouwen ze inmiddels ook voor 
collega-brouwerijen die met een eigen recept komen maar bijna geen 
brouwcapaciteit hebben. Vorig jaar is er zelfs een bier van een niet nader 
te noemen brouwerij uitgeroepen tot het beste bier van Nederland, maar 
in werkelijkheid wordt het gebrouwen bij Sint-Servattumus.

Na de rondtoer besloten we nog een heerlijk biertje te nemen en te gaan 
genieten op het terras van de brouwerij. Met de muzikale ondersteu-
ning van de “Oldtimers” waren Straffe Hendrik en ik weer helemaal in 
ons element. Ook al kom je uit Rooi, het is toch goed toeven bij Sint-
Servattumus in Schijndel. Absoluut de moeite waard om daar een keer 
een kijkje te gaan nemen!

Ps.: Brouwerij Sint-Servattumus dank zijn naam aan de patroonheilige 
van Schijndel, Sint Servatius. Sint Servatius is de grondlegger van het 
christendom in Nederland en met de naamdag op 13 mei de derde van 
de vier ijsheiligen.

Met vriendelijke biergroet,
Straffe Hendrik en Adriaen Brouwer
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Brouwerijbezoek Sint-
Servattumus te Schijndel

Fiets mee op 
Boskant Kermis
Rooi kermis is voorbij maar de 
kermis in Boskant komt er weer 
aan. Na vele jaren een touwtrek-
toernooi te hebben georganiseerd 
slaat C.C. de Lèpkes dit jaar een 
nieuw weg in. We gaan op zon-
dagmiddag 20 oktober om 13.00 
uur een hometrainer koppelkoers 
fietsen.

Het is de bedoeling dat er teams 
van twee mensen worden samen-
gesteld. Deze teams zullen dan 
verschillende keren tegen elkaar 
moeten fietsen om uiteindelijk een 
winnaar te krijgen. Heel de zomer 
is er door verschillende fietsclubs 
flink getraind, waardoor in oktober 
de competitie op de kermis hevig 
zal zijn. 

Heb je zin om met een aantal 
vrienden, fietsteam, leden of buur-
mannen de strijd aan te gaan? Dan 
kun je je opgeven bij Marian  
Suetens mariansuetens@gmail.
com . Bij het inschrijven moet je je 
teamnaam opgeven en de namen 
van de mensen in het team. Alvast 
tot ziens op de kermis!

Nieuwstraat 30 Liempde
www.geldenmakelaardij.nl   www.funda.nl

Hofstad 6 LIEMPDE
VRAAGPRIJS: 

€450.000,- K.K.

OPEN HUIS 
DINSDAG 15 OKTOBER VAN 
17.30 UUR TOT 18.30 UUR

Inhoud: 575m³
Perceel: 597m² 

Beg. grond: Entree, ruime living 
met haard,

dichte keuken, inpandige garage. 
1e verd.: Overloop, 4 slaapkamers 

en badkamer.
2e verd: Overloop, 5e slaapkamer 

en bergzolder.

in prijs verlaagd!
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EXCLUSIEF BIJ AREND AUTO

DE RENAULT CAPTUR
TIJDELIJK INCLUSIEF 4 JAAR ONDERHOUD EN 2 JAAR EXTRA GARANTIE**

DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR
OOK LEVERBAAR MET AUTOMAAT
HOGE ZITPOSITIE

*Geen wegenbelasting en verbruik slechts 1 liter op 27 km alleen op ENERGY dCi 90 S&S. 20% Bijtelling niet voor TCe 120 EDC.**Actie alleen geldig bij Arend Auto. Alleen van toepassing i.c.m. de fi nanciering All-In-One. De fi nanciering moet binnen 3 maanden zijn afgelost en Arend Auto betaald de boete. Vraag naar de exacte voorwaarden voor uw persoonlijke situatie bij Arend Auto. Afbeeldingen 
die in deze advertentie zijn gebruikt kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde auto en/of specifi caties in Nederland en/of fi scale categorie waarin het model valt. Alle prijzen personenauto’s en diensten zijn inclusief BTW. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Min./max. verbruik: 3,4-6,6 l/100 km. Resp. 15,2-29,4 km /l. CO2 95-125 g/km.

VANAF € 15.990,-
EXCLUSIEF KOSTEN RIJKLAAR MAKEN

GEEN WEGENBELASTING EN 20% BIJTELLING*

VEGHEL    MOUNTBATTENWEG 6     TEL. (0413) 31 51 31

www.arendauto.nl     volg ons ook op       @arendauto       renaultdealerarendautowww.arendauto.nl     volg ons ook op       @arendauto       renaultdealerarendauto

De Klotjes zoekt trompettisten

Carnavalsvereniging  de “Klotjes” 
is opgericht op 22 december 1976 
met het oorspronkelijke doel “het 
bevorderen van de carnavalsver-
makelijkheden voor de leden”. In 
de loop der jaren zijn hier allerlei 
andere dan carnavals-vermake-
lijkheden aan toegevoegd.

Naast de deelname aan de geëi-
gende activiteiten in het carna-

valsseizoen (van 11/11-bal tot        
Half-vasten) organiseert de vereni-
ging buiten het seizoen een aan-
tal vast terugkerende activiteiten 
zoals: een Klôtjesdraf, een BBQ, 
een Tennistoernooi en een Klôtjes-
avond of Klôtjesdag.
Sinds 1988 heeft de vereniging 
een eigen muziekkapel: De Klot-
bloazers. Het instrumentenfonds 
van de kapel wordt jaarlijks onder-
steund door een bijdrage van een 
aantal sponsors 
(de Bloasmeijers). Jaarlijks (enkele 
weken voor Carnaval) wordt door 
de vereniging een blad uitgege-
ven: De Klôtjeskletser 

De Klotjes zoekt  met spoed trom-
pettisten.
De optredens zijn met carnaval en 
tijdens de kerstmarkt en opening 
van de kerststal als Kerstmannen- 
orkest.
Er wordt  gerepeteerd  op maan-
dagavond van 20.30 uur tot 22.30 
uur  in het Pumpke.
Voor meer info kunt u contact 
opnemen met Welzijn de Meie-
rij 073-5441400.of mailen naar 
info@welzijndemeierij.nl.
Als het wat voor u lijkt  dan kunt 
u  gerust eens gaan luisteren naar 
deze muzikale  club waar gezellig-
heid de boven toon speelt.

Winnares prijsvraag dierendag

We gaan helemaal terug in de ge-
schiedenis. Het is de sterfdag van 
de heilige Franciscus van Assisi, 4 
oktober 1226, die vandaag de dag 
als Werelddierendag op alle kalen-
ders prijkt. Sint-Franciscus bekom-
merde zich om het lot van zwervers 
en andere armen, maar ook van 
planten en dieren en volgens de 

legende kon hij met dieren praten.

De Katholieke kerk herdenkt Fran-
ciscus nog steeds op 4 oktober. 
Tijdens een internationaal congres 
van verenigingen voor de bescher-
ming van dieren in 1929 in Wenen 
werd deze dag uitgeroepen tot 
Werelddierendag. Op 4 oktober 
1930 was de eerste Werelddieren-
dag een feit.

José kreeg van DeMooiRooiKrant 
een gezelschapsspel en een bloem-
stuk aangeboden.
Het gezelschapsspel is geschonken 
door van Brussel dierenspeciaal-
zaak uit Sint-Oedenrode.

Hoofdprijs Sjors Sportief

Nienke van de Sande heeft de hoofdprijs van de tekenwedstrijd van Sjors Sportief gewonnen en mocht daardoor met 
groep 4 van de basisschool Sint Antonius van Padua in Nijnsel een middag vrij zwemmen in zwembad De Neul. 
Dinsdagmiddag was het zover en werd er van 13.15 uur tot 14.30 uur lekker gezwommen en gespeeld.

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

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Hoe bereikt u uw klanten?       
Wij schrijven uw boodschap
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COOP.NL

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 7 t/m zondag 13 oktober 2013. week 41

Tax  Liempde 
Nieuwstraat 59

ZONDAG OPEN
14-18 UUR

Bij iedere € 10,- aan boodschappen*
& bij speciale actieproducten
Bij iedere € 10,- aan boodschappen*Gratis Triqo®

*=Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, koopzegels, slijterijartikelen, babyvoeding 
tot 1 jaar, geneesmiddelen, postzegels, loten en telefoonkaarten

*=Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, koopzegels, slijterijartikelen, babyvoeding *=Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, koopzegels, slijterijartikelen, babyvoeding 

NU OOK 
DROGISTERIJ 

ASSORTIMENT

NU OOK 
DROGISTERIJ 

NU OOK 

besteding van €15,- 
is excl. krat bavaria

Iedere zondag bij besteding 
van €15,- krat Bavaria 
24 stuks van 10.98

ZONDAG OPENZONDAG OPENZONDAG OPENZONDAG OPEN

7.49
10.98

Mooi in de regio
JAS Liempde 

Heitje voor een karweitje
Zaterdag 12 oktober is het weer 
zover. Dan zullen de kinderen van 
JAS Liempde in kleine groepjes 
langs de deuren gaan om klusjes 
op te knappen. Vorig jaar werkte 
het weer niet mee en werd de ac-
tiviteit een half jaar uitgesteld. Nu 
hopen we  op mooi herfstweer 
en leuke klusjes! Dus hebt u nog 
een leuke klus, zoals ramen was-
sen, auto wassen, een boodschap, 

blaadjes harken, etc., laat het even 
liggen tot 12 oktober. Voor een 
heitje worden de karweitjes opge-
knapt door de kinderen van JAS. 
En van al deze heitjes samen kun-
nen we dan weer iets leuks organi-
seren voor de kinderen, zoals het 
zwemfestijn! De kinderen komen 
tussen 13.30 uur en 16.00 uur bij 
u langs de deur in Liempde!

Fakkeltocht Son en Breugel
De Opbrengst van deze fakkel-
tocht komt geheel ten goede aan 
het Bijna Thuis Huis Son en Breu-
gel. Er is een website met  infor-
matie over deze fakkeltocht:
www.fakkeltochtsenb.nl 

De  start van deze tocht vindt plaats 
op zaterdag 2 november 2013 om 
19.30 uur op de parkeerplaats van 
sporthal de Landing / lunchroom 
Expreszo. De Fakkeltocht is een 
gezellige winterse wandeling van 
zo’n 5 km door Son en Breugel 
met een ludieke start en feestelijke 
afsluiting, tevens is er deze avond 
muziek en zijn er verschillende ver-
snaperingen verkrijgbaar.

Het is een feest voor het hele dorp. 
Iedereen is welkom, jong en oud! 
In plaats van fakkels verkopen we 
vouchers, deze kunt u voor € 10,00 
(volwassenen) en voor € 5,00 (kin-
deren t/m 12 jaar) kopen op de 
verschillende verkooppunten in 
ons dorp. Voor de kinderen tot en 
met 12 jaar is er een tekening van 
Sandor Paulus, die in Forum komt 
te staan en op onze website. De 
tekening kan door de kinderen in-
gekleurd worden en op 2 novem-
ber samen met de voucher worden 
ingeleverd, en natuurlijk zijn daar 
leuke prijsjes mee te winnen.

Op zaterdag 2 november 2013 zijn 
de vouchers tussen 18.00 – 19.00 

uur om te wisselen bij de stands 
op de parkeerplaats van sporthal 
de Landing / lunchroom Expreszo 
voor een fakkel.
Om 19.00 uur is de opening en om 
19.30 uur gaat de fakkeltocht op 
een ludieke manier van start.
Rond 20.30 uur eindigt deze fak-
keltocht weer op de parkeerplaats 
van sporthal de Landing / lunch-
room Expreszo. De lopers worden 
hier muzikaal verwelkomd. Op het 
terrein zijn soep en rookworst  en 
de nodige drankjes (alleen drank-
jes tegen betaling) verkrijgbaar. 
Het avondprogramma wordt om 
23.00 uur feestelijk afgesloten. De 
voucher/ fakkel is tevens het en-
treebewijs voor deze feestavond.

Iers Sessie Festival in Nuenen
Op zondag 3 november vindt 
in Nuenen het 3e sessie festival 
plaats. In alle kroegen in het dorp 
worden de hele middag Ierse ses-
sies gespeeld door muzikanten uit 
het hele land en buurlanden Bel-
gië en Duitsland. 

Het Park in het centrum van Nu-
enen is op 3 november een klein 
stukje Ierland en de kroegen zullen 
ook,  zoals dat met sessies in Ier-
land gebeurt, druk bezocht wor-

den door bezoekers en liefhebbers 
van de Ierse muziek. Iedereen die 
met deze muziek bekend is kan zijn 
instrument meenemen en mee-
doen. Op alle locaties is een aantal 
muzikanten aanwezig, die de ses-
sies aanvoeren. De sessie duren tot 
een uur of half zes. Aansluitend is 
er voor de belangstellenden (tegen 
een vergoeding) in Het Klooster 
een ‘snelle’ maaltijd te verkrijgen 
bestaande soep en broodjes. 

Daarna zijn er, eveneens in Het 
Klooster, twee optredens. Eerst van 
de singer-songwriter Daithi Rua 
(rond 19.00 uur) en daarna van Jo-
hannes Schiefner (rond 20.30 uur) 
met een band bestaande uit Fran-
ziska Urton - fiddle (Dan, Blue) en 
Tobias Kurig - bouzouki (Blue, Nua). 

Zowel het festival, als het optreden 
zijn gratis toegankelijk.
Meer info: 
www.ierssessiefestivalnuenen.nl

Op zoek naar de Prins van Ploegersland - Liempde tip 8
Wekelijks tot zijn openbare 
installatie op vrijdag 25 ok-
tober geeft de Geheimcom-
missie van Prinsenvereni-
ging de Ploegers een Tip wie 
de nieuwe Prins van Ploe-
gersland gaat worden. Let 
vooral op de details in de 
tip en ontdek het antwoord 
achter het grote geheim.

We zijn al weer aan de achtste tip. Laten we de vorige 
tips nog eens op een rijtje zetten. Kleur, symbolische 
betekenis kraanvogel, persoon uit Land van Ooit, 
verbonden aan de Ploegers, moeite om zijn mond te 

houden, twee oud-prinsen en goed onderwijs. Zit de 
gouden tip er al bij? Tip acht brengt ons weer terug 
bij Tip één. De kleur die we in tip één bedoelden, ga je 
nu echt raden. Onze nieuwe prins heeft namelijk iets 
gemeen met onze koning. Laat je niet misleiden door 
de foto van onze schaatsende koning. Of is dit wel de 
link? Je moet in ieder geval terug gaan naar de tijd dat 
onze koning (ook) nog een prins was. Meer zeggen 
we niet, want we hebben al weer teveel gezegd!
 
Denk je te weten wie het is? Stuur een e-mail naar 
redactie@ploegers.nl en maak kans op twee kaartjes 
voor de Zittingsavonden. Wil je de Tips nog een keer 
teruglezen, kijk op www.ploegers.nl. 

Volop leuke activiteiten bij Intratuin Veghel
Afgelopen maand is bij Intra-
tuin Veghel hard gewerkt aan de 
woonmaand oktober. Aankomen-
de zondag 13 oktober kunt u alle 
nieuwe trends bekijken. Met de  
grote vernieuwde afdelingen op 
gebied van interieur o.a. van  
Riverdale, Riviera Maison, Clayre 
en Eef en PTMD is Intratuin het 
adres voor uw interieur en inspi-
ratie. Daarnaast wordt ook al hard 
gewerkt aan de kerstshow waar-
van u al een glimp kunt opvangen 
en de sfeer kunt proeven.

Nieuw bij Intratuin Veghel  zijn 
de kinderworkshops. Deze star-
ten in de herfstvakantie. Sommige 
zijn zelfs gratis!  Beschilderen van 
je eigen spaarpot, bloempot of 
workshop herfstbladeren plakken. 
Inschrijven is gewenst, dat kan per 
mail info@veghel.intratuin.nl of 
telefonisch 0413-350816. 
Kijk voor meer informatie op 
www.intratuin.nl/veghel 
 
Daarnaast organiseert Intratuin 
Veghel zondag 20 oktober een 

echte sprookjestocht met allerlei 
leuke activiteiten voor kinderen, 
waaronder schminken, ballonvou-
wen en een speurtocht.
Liefhebbers kunnen al deelnemen 
aan een sprookjes kleurplaatactie 
met leuke prijzen. Kleurplaten zijn 
nu af te halen bij de servicebalie 
van Intratuin Veghel.

Intratuin Veghel is vanaf nu tot de 
kerst op alle koopzondagen ge-
opend van 12:00 tot 17:00 uur.
Zij heten u van harte welkom.

advertorial

Bingoavond Franciscusschool Veghel
Afgelopen maandag 7 oktober 
was het weer zover. De gezellige 
najaars Bingo avond van de Fran-
ciscusschool uit Veghel.

De prijzen waren indrukwekkend 
en het iedereen raakte enthousi-
ast en fanatiek. Zowel leerlingen 
als ouders, team en buurtgenoten, 
familie en vrienden beleefde een 
gezellige avond. De opbrengst van 
deze avond was ruim € 700.00 
waarvoor de Ouderraad een ge-
schikte bestemming zal uitzoeken 
voor de leerlingen.

Onze dank gaat natuurlijk uit naar 
onze sponsoren die geheel belan-
geloos hun dienst of product ter 
beschikking stelden.  Zonder hen 
geen BINGO!

• De Zwaan Verhuur  Oss 
• Keurslagerij Kluijtmans 
• Restaurant het Tramstation-Erp
• Theater Markant
• Miss Hyacinth
• Cor van Schie bloemen en planten
• Kamelemelkerij Smiths 
•  Pannenkoekenrestaurant Pluk-

Beek en Donk

• Brabants Kwartiertje
• Manege Hoogerduinen-Mariaheide 
• Dippie Doe
• De ijSMAAKerijk
• Theater de Lievekamp
• Cablepark Aquabest Waterski 
• Formido Sint-Oedenrode
• Lowlandpack.nl Huskytochten 
• Intersport Veghel 
• Bek Boeken-Veghel
• Villerooi
• DA van der Linden
•  Blinden Museum Muzieum 

Nijmegen 
• DeMooiRooiKrant 

Dag van de Duurzaamheid 
Op donderdag 10 oktober vindt 
de jaarlijkse Dag van de Duur-
zaamheid plaats. Dat is ook de 
startdatum voor het landelijk uit-
rollen van het Infrarood Project 
door het Platform VMBO Tech-
nische Installaties. Op 3 oktober 
overhandigde de heer John Stoop, 
voorzitter van het Platform VMBO 
Technische Installaties, in Woer-
den infrarood camera’s aan twaalf 
scholen uit het land. Zo ook aan 
Ben Pennings, docent Installatie-
techniek op het Elde College. 

Het Elde College gaat samen met 
basisscholen in de omgeving pro-
jecten draaien waarbij energie-
besparing centraal staat. Deze 
maken deel uit van het project 
‘3x3wordt10’ (http://3x3wordt10.
nl). Als je de 3 P’s van People, Pla-
net en Profit combineert met de 3 
D’s van Denken, Durven en Doen 
krijg je extra winst voor iedereen.
Om leerlingen van basisscholen 
te laten ervaren dat techniek uit-
dagend, interessant en modern is, 
gaan leerlingen uit de afdelingen 

installatietechniek en elektrotech-
niek van het Elde College gewa-
pend met een infraroodcamera 
naar basisscholen om met de leer-
lingen een warmtescan te maken 
van hun eigen woning. 

Binnenkort start het Elde College 
samen met basisschool ‘t Kwekke-
veld het eerste project. Later wor-
den andere basisscholen benaderd 
om mee te doen met dit project.
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Speciale ondersteuning mensen met brandwonden hoognodig

collecteweek Nederlandse Brandwonden Stichting
Beverwijk, 2 
oktober 2013 
- Jaarlijks wor-
den duizenden 
mensen in het 

ziekenhuis opgenomen met twee-
de- en derdegraads brandwonden. 
Ernstige brandwonden zetten ie-
mands leven blijvend op z’n kop. 
Het medische traject met tiental-
len operaties duurt soms jaren. 
Daarnaast zijn er verwerkingspro-
blemen van het vaak traumatische 
ongeluk. Mensen met brandwon-
den worden nagestaard, gemeden 
en soms niet voor vol aangezien. 
De Nederlandse Brandwonden 
Stichting helpt brandwonden-
slachtoffers om hier mee om te 
gaan.

In tegenstelling tot de veelal teke-
nende littekens van brandwonden, 
zijn de gevolgen van brandwon-
den op psychisch en sociaal gebied 
minder zichtbaar en daarom ook 
veel minder bekend. Uit ervarin-
gen van mensen met brandwon-

den blijkt dat er in de reguliere 
hulpverlening weinig specifieke 
kennis is over brandwonden. De 
Nederlandse Brandwonden Stich-
ting ondersteunt daarom mensen 
met brandwonden bij het oppak-
ken van hun leven. Psychosociale 
hulp, cursussen waarin je leert om-
gaan met littekens en lotgenoten-
dagen helpen daarbij. Maar om 
dit te kunnen voortzetten, is geld 
nodig.

Collecte grootste inkomstenbron
In heel Nederland gaan van 6 tot 
en met 12 oktober zo’n 55.000 
vrijwilligers van de Nederlandse 
Brandwonden Stichting van deur 
tot deur tijdens de nationale col-
lecteweek. De Nederlandse Brand-
wonden Stichting is afhankelijk 
van (particuliere) giften. Jaarlijks 
wordt ongeveer de helft van de 
totale inkomsten opgehaald tij-
dens de collecte en daarmee is de 
collecte van essentieel belang. Met 
een bijdrage zorgt u ervoor dat 
mensen met brandwonden er niet 

alleen voor staan. U draagt bij aan 
het verbeteren van de kwaliteit 
van (na)zorg, belangrijk weten-
schappelijk onderzoek en u helpt 
mee om noodzakelijke preventie-
campagnes te realiseren.

Over de Nederlandse Brandwon-
den Stichting
De Nederlandse Brandwonden 
Stichting helpt mensen met brand-
wonden. Kort na het ongeval, 
maar ook later in de dagelijkse 
strijd tegen littekens. Wij financie-
ren wetenschappelijk onderzoek, 
ondersteunen artsen en verpleeg-
kundigen, zetten campagnes in 
om brandwonden te voorkomen 
en helpen slachtoffers sterker en 
weerbaarder te worden. Kortom: 
de Nederlandse Brandwonden 
Stichting zet alles op alles zodat 
mensen  brandwonden overleven, 
en ook echt kunnen leven. Meer 
informatie over projecten, het 
voorkomen van brandwonden en 
voorlichtingen, vindt u op 
www.brandwondenstichting.nl  

Diabetes Fonds zoekt 
collectanten in Sint-Oedenrode
Een bijdrage leveren aan de behan-
deling, genezing en preventie van 
diabetes? Het Diabetes Fonds is hard 
op zoek naar vrijwilligers voor de col-
lecte in Sint Oedenrode 

De collecteweek is dit jaar van 27 ok-
tober tot 2 november. 
Wilt u collectant worden? Meld u 
aan bij Noud Pouwels, collecteleider 
in Sint-Oedenrode van het Diabetes 
Fonds, telefoonnummer 0413 474842
Meer informatie op 
www.diabetesfonds.nl/collectant

Het Diabetes Fonds betaalt weten-
schappelijk onderzoek naar de be-
handeling, genezing en preventie 
van diabetes (ook wel suikerziekte 
genoemd). Hiervoor is het fonds af-
hankelijk van donaties en de collecte. 
Er zijn nu al 1 miljoen mensen met 
diabetes in Nederland, en elke dag 
komen er 240 patiënten bij. Diabetes 
kan leiden tot een hartaanval, de-
mentie, blindheid en nierfalen. Een 
ernstige aandoening die zo snel mo-
gelijk de wereld uit moet.

Opbrengst collecte verstandelijk gehandicapten
De derde week van september was 
de jaarlijkse collecte voor de ver-
standelijk gehandicapten. Voordat 
de collecte van start ging zijn 2 
wijkhoofden van Sint-Oedenrode 
in het zonnetje gezet. Het rayon-
hoofd Maarten Vermeulen kwam 
speciaal voor deze gelegenheid 
naar ons dorp om de jubilarissen te 
huldigen. Rens Parker organiseerde 
dit jaar voor de 10de keer de col-
lecte. Zij probeert de wijken Kie-
nehoef, Kinderbos en Cathelijne te 
voorzien van 21 collectanten. Han-
ny van Heesch deed dit voor maar 
liefst de 40ste keer voor ons kerk-
dorp Olland, waar 8 collectanten 
probeerden de bus vol te krijgen.

Met zo’n 87 collectanten voor heel 
ons dorp hebben we een mooi be-
drag bij elkaar gecollecteerd. Dit 
jaar hebben we € 5.124,73 opge-
haald. Dit jaar komt een gedeelte 
van de collecte ten goede aan een 
Rooise activiteit. Wat, dat leest u 
te zijner tijd in de krant.

Alle 7 wijkhoofden uit Sint-Oeden-
rode willen de collectanten harte-
lijk bedanken, maar zeker ook de 
mensen die het fonds verstandelijk 
gehandicapten een warm hart toe 
hebben gedragen, door wat in de 
bus te stoppen.

Wilt u het volgend jaar collecteren 
of iets weten over ons fonds bel 

dan gerust met Trudis Duffhues, 
0413-490580.

v.l.n.r.: Hanny van Heesch, Maarten Vermeulen en Rens Parker

Jongerenevent Klaar voor je toekomst

Voor ieder wat wils 
Woensdag 13 november organi-
seert Rabobank Sint-Oedenrode 
Schijndel een event speciaal voor 
jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Er 
worden tijdens deze avond verschil-
lende workshops gegeven in het 
Rabobank Adviescentrum, Jan Tin-
bergenstraat 1 in Sint-Oedenrode. 

Gevarieerd programma
Van 19.00 tot 22.00 uur kunnen 
jongeren diverse informatieve pre-
sentaties volgen over solliciteren, 
verzekeren of het kopen van een 
eerste huis. Maar ook workshops 
over personal branding, de inrich-
ting van je huis, het aanleggen van 
je tuin en de ervaringen van een 
startende ondernemer. Tijdens de 
avond is het mogelijk om deel te 
nemen aan twee van de in totaal 
zeven workshops. Jongeren kun-
nen zich van tevoren opgeven 
voor de workshops van hun keus. 
Voor ieder wat wils!

Meer informatie
Deelname aan deze avond is 
kosteloos. Voor een hapje en 
een drankje wordt uiteraard ge-

zorgd! Meer informatie en de 
mogelijkheid tot aanmelden zijn 
te vinden op 
www.rabobank.nl/stos.  
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€17.50
VVK prijs

2 AREAS
90’S AREA&
HAKKEN BARDE MOLENHEIDE SCHIJNDEL

26 OKTOBER

Ben jij ook zo gek op het spel Keezbord?
Speel je dit vaak met vrienden en/of familie?

Dan is dit echt iets voor jou!
Op vrijdag 22 november wordt er in grand café De Gouden 
Leeuw het 1e MooiRooiKeezToernooi gehouden. Van 
19:00 uur tot ongeveer 24.00 uur kun je samen met je  
maatje de hele avond spelen! Er worden partijtjes ge-
speeld op het vierpersoons-Keezbord, waar je samen met 
je maatje tegen andere duo’s strijdt. Wie weet win jij een 
leuke prijs of word jij de 1e MooiRooiKeezKampioen?

Inschrijfgeld is € 5,00 per persoon, incl. een hapje. 
Drankjes zijn voor eigen rekening.
Mede mogelijk gemaakt door:

MooiRooiKeezToernooi

Ben je enthousiast? Schrijf je dan als duo in vóór 

maandag 4 november. Vol=vol!!

Inschrijven vanaf 16 jaar.

Stuur een mail naar 

mooirooikeeztoernooi@hotmail.com
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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

12

25

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

24

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

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

14

Industrieweg 31
T 0413 490790

Bedrijventerrein 
Nijnsel

Koop BIj HuyBerTs KeuKeNs 
eN wIN € 450 Terug 
Kijk voor de actievoorwaarden op 
www.450terug.nl

31

Handelsweg 12
5492 NL, Sint Oedenrode

T 0413 - 476070
www.johnvanderzanden.nl

12

Handelsweg 27
5492 NL  Sint-Oedenrode

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

www.johnvanderzanden.nl
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Al meer dan 30 jaar
Keukens op maat
 
Wilt u een persoonlijk en eerlijk advies , een ruime 
keus , een keuken naar uw eigen wensen voor een 
aantrekkelijke prijs, dan bent u bij Ikar keukens 
aan het goede adres. Al onze keukens worden com-
pleet in eigen fabriek geproduceerd en door onze 
deskundige monteurs geplaatst. Dat is in onze 
ogen de enige manier waarop wij de hoge kwaliteit 
kunnen garanderen tegen een concurrerende prijs. 
Ook biedt dat de mogelijkheid flexibel in te spelen 
op vragen en wensen van onze klanten. 

Naast het leveren van nieuwe keukens kunnen wij uw huidige keuken ook 
aanpassen. Met een kleine modificatie toch een compleet nieuwe uitstra-
ling. Vervangen van het werkblad is daar een mooi voorbeeld van. Ook zie 
je steeds vaker de  3 in 1  Quooker fusion  terug komen in eigen keuken (nu 
met  GRATIS montage) of kunt u uw keuken voorzien van nieuwe energie-
zuinige apparatuur om zo jaarlijks te besparen op energiekosten. 

Tenslotte maken wij naast keukens ook  inbouwkasten – schuifdeurkas-
ten – badmeubels en balies. Een mooi voorbeeld  hiervan is het onlangs 
gerealiseerde zorghotel in Groesbeek, compleet ingericht door Ikar keu-
kens. 
Kortom voor een vrijblijvend adviesgesprek nodigen wij u graag eens uit 
in onze showroom in Nijnsel of  vestiging in Herveld (Gld.)

Voor het compleet reiningen van uw auto
www.carcleaningvanlaarhoven.nl

Handelsweg 11a | 5492 NL Sint-Oedenrode | 0413-47 61 98 | 06 - 20 30 81 05

11a

        

 

Handelsweg 23 | 5492 NL Sint-Oedenrode | T 0413 47 66 60
F 0413 47 61 77 | info@interieurenstijl.nl | www.interieurenstijl.nl

Pa s s i e   •   G e v o e l   •   I n s p i r a t i e

Gespecialiseerd in: 
Volkswagen, Audi en Seat

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

4

Schoenmakers

in onze showroom in Nijnsel of  vestiging in Herveld (Gld.)

Te huur 
representatieve bedrijfsruimte 

met kantoor 
Handelsweg 29 

bedrijventerrein Nijnsel
Totaal 270 m2

Indeling
Entree / Kantoor / keuken / 2 x wc / bedrijfsruimte 

zolders / alarm / glasvezel / heather 
ruime parkeerplaats enz.

Kan ook gehuurd worden 
excl. kantoorruimte.

Voor info bel 0650670197

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

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal
Maakt uw droombadkamer waar

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

6% BTW regeling

11

badkamer waar

Al meer dan 30 jaar uw vertrouwde 
adres voor keukens op maat en voor 

ieder budget! 

GRATIS MONTAGE ACTIE:
QUOOKER FUSION ALLES UIT ÉÉN KRAAN 

Industrieweg 12a  5492 NG Sint-Oedenrode Tel.: (0413) 49 19 90 
info@ikar-keukens.nl www.ikar-keukens.nl 
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RAADHAGE MAKELAARDIJ, STADHUISPLEIN 11, 5461 KN VEGHEL, Tel. 0413-378921

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING:
Liempdseweg 15 Sint- Oedenrode

 
1.  Woonboerderij met schop, hobbyruimte, tuinhuis met ondergrond en prachtige tuin, ter 

grootte van ca. 4000 m².
2.  Stallingsruimte voor boten, campers, old timers en caravans, of evt. ambachtelijk bedrijf, 

met ondergrond en erf ter groot van ca. 4000 m².
3.    Diverse combinaties van koop 1 en 2 met het achterliggend weiland  totaal 1.65.75 ha 

Mogelijkheden: inwoning, mantelzorg, huisgebonden beroep, klein ambachtelijk bedrijf, 
recreatieve doeleinden etc. en paardenhouderij (hobby-matig) etc.

INSCHRIJVEN is mogelijk tot 8 mei 2013 tot 15.00 uur bij notaris van Kruijsdijk te Schijndel. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De heer Ing. Th. Van Krieken, rentmeester, 06-51566910.

KIJKDAGEN: Zaterdag 16 maart van 14.00 tot 15.30 uur en vrijdag 22 maart van 16.30 tot 
18.00 uur.

Verkoopvoorwaarden verkrijgbaar bij: Raadhage Makelaardij

1.  Woonboerderij met schop, hobbyruimte, tuinhuis met ondergrond en prachtige tuin, ter 

VERKOOP  •  VERHUUR  •  TAXATIES  •  AANKOOP  •  ONTEIGENINGSADVIES

WWW.RAADHAGE.NL
STADHUISPLEIN 11 · 5461 KN VEGHEL · TEL. 0413-37 89 21 · E-MAIL  INFO@RAADHAGE.NL

Uw raadgever bij uitstek!
Gespecialiseerd in:
• Woningen
• Bedrijfshuisvesting
• Agrarisch en landelijk vastgoed
•  Advisering m.b.t. planschade & Wet voorkeursrecht gemeenten

Stadhuisplein 11  5461 KN Veghel
0413-378921| info@raadhage.nl | www.raadhage.nl

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
VRIJSTAAND WOONHUIS MET GROTE BERGING EN GROTE TUIN.

SINT-OEDENRODE VRESSELSEWEG 5

Algemeen:  Opp. 26 a 35 ca.
              Op prachtige locatie gelegen.
         Met Dommeldal aan de voorzijde en de Hazenputten tegen uw achtertuin.
         Met diverse mogelijkheden zoals uitbreiding, huisgebonden beroep/ bedrijf, mantelzorg etc.       
        Ideaal voor de tuinliefhebber.

KIJKDAGEN OP ZATERDAG:  19 oktober a.s. van 14.00 tot 15.30 uur
           26 oktober a.s.van 14.00 tot 15.30 uur.

INSCHRIJVEN IS MOGELIJK tot 28 november a.s. 10.00 uur. 
Bij van KRUIJSDIJK Notarissen  Sint Jorisplein 1 te Schijndel.

Verkoopbrochure met de voorwaarden verkrijgbaar bij:

Geld inzamelen voor 
Weeshuis Remar

Hola, mijn naam is Hilde Sijbers,  
22 jaar oud en woon in   
Sint-Oedenrode. Op dit moment 
studeer ik Sociaal Pedagogische 
Hulpverlening. Mijn studie leert me 
om op een sociale manier en uit een 
pedagogische hoek hulp te verlenen 
aan iedereen met problemen. Jonge-
ren die in zijn geheel buiten de huidi-
ge maatschappij vallen hebben mijn 
interesse gewekt. Nu leek het mij 
gaaf om iets van deze doelgroep te 
ervaren in het buitenland. Hoe kijkt 
de maatschappij tegen ze aan, waar 
worden ze opgevangen en worden 
ze eigenlijk wel opgevangen? 

Om op deze vragen antwoord te krij-
gen ben ik de minor ‘Werken in Ont-
wikkelingslanden’ gaan volgen. Bij 
deze minor krijg je eerst zeven weken 
les waarbij je meer over ontwikke-
lingslanden te weten komt. Na deze 
zeven weken is het tijd om de theorie 
in praktijk te gaan ervaren en deze 
tijd is voor mij bijna aangebroken. Ik 
heb besloten om zeven weken naar 
Cusco in Peru te gaan. De mensen 
daar hebben weinig inkomen, kun-
nen daardoor niet voor hun kinderen 
zorgen en belanden op straat. Voor 
deze kinderen wil ik mijn krachten 
gaan inzetten. In weeshuis Remar 
wonen veel kinderen die aan hun lot 

zijn overgelaten door hun ouders. Ze 
hebben helemaal niets! Het enige wat 
ze hebben is een onderdak, hopelijk 
iedere dag wat voedsel en een beetje 
onderwijs. Hun toekomst ziet er alles 
behalve rooskleurig uit en daar wil ik 
verandering in brengen. Dit ga ik doen 
door de kinderen te stimuleren bij hun 
ontwikkeling zodat ze leren om zelf-
standig te leven in de toekomst. Ik 
wil de kinderen gaan begeleiden bij 
hun huiswerk en creatieve activiteiten 
gaan organiseren om ze dingen te le-
ren die voor jou en mij heel normaal 
zijn. Zo weten ze bijvoorbeeld niet 
wat het belang is van tandenpoetsen. 
Naast het leerelement wil ik de kin-
deren ook gaan laten genieten. Spel-
letjes met ze spelen, met de jongens 
gaan voetballen en met de meiden 
hun nagels gaan lakken. Kortom mijn 
avontuur richting de stad Cusco staat 
geheel in het teken van mijn ontwik-
kelingshulp. 
Mijn plan is het geld in te zamelen 
voor de minderbedeelden in Cusco. 
Het geld wil ik gaan investeren in 
materialen die ze bij het weeshuis 
hard kunnen gebruiken. Denk daar-
bij bijvoorbeeld aan een beamer om 
les te kunnen geven of een kookstel 
om gezond voedsel te bereiden. 18 
Oktober reis ik naar Cusco om de 
kinderen daar fysiek te helpen, om 
ze financieel te helpen doe ik een 
beroep op jou. Spreekt dit verhaal 
jou aan en wil je graag een financi-
ele bijdrage doneren, dat kan! Ik ga 
met het geld naar Cusco om daar 
zelf het geld te investeren! Natuurlijk 
houd ik jullie op de hoogte van mijn 
ervaringen en uitgaven! Meer infor-
matie over Weeshuis Remar, mijn re-
keningnummer en andere informatie 
vind je op 

frankwebontwerp.wix.com/
weeshuis-remar.

Ik heb een hobby en dat is bekijken en beoordelen van Brabantsdia-
lect gebruik. Ik heb daar af en toe overleg over met taalkundige Wim 
Daniels. Het valt me op bij de tips voor de nieuwe prins  dat de zinnen 
die geschreven worden af en toe half ABN zijn en af en toe een beetje 
dialect.. Nu komt dat in mijn ogen, niet goed over; je doet of het ene 
of het andere, maar niet allebei door elkaar. Ik zal de spreuken die tot 
nu toe gepubliceerd zijn even onder de loep nemen.

De 1e : …ze houwe van een goei fisje…”Waarom schrijft men hier 
“een” en niet” ‘n “, want dat zeg je wel op zijn Rois ( en niet “een”dus).

Tip 2: “…ze hebben veul noten op durre zang…””  volgens mij zeg-
gen wij in Rooi niet: “: ze hebben”, maar: “ ze hè’n” en wanneer je 
noten schrijft , is het net of dat we in Twente zitten, je kan dus de 
“n”gerust weg laten. Je krijgt dan:”note”.

De 3e tip is geheel in het ABN”: ”ze maken veel meters.”  Op z’n Rois 
zou het zijn: .`…ze maoke veul meters…`
Dan: “…ze hebben ut in de vingers…” moet zijn:“…ze hè’n’ t in de 
vingers…”

En de laatste: “…ze zijn dik vroeg uit de veren…”  Je zou in ieder geval 
het woordje “vroeg” kunnen vervangen door “vruug” en “veren” zou 
je kunnen vervangen door:”virre”.

Ge moet wel wete aachter welk vaon ge aon moet lope….

Rois Praotje
Rois Praotje Column door: Nico van de Wetering   

De taal van Papgat

In het tv programma Obese werd 
een jaar lang een aantal deelne-
mers met morbide obesitas ge-
volgd.  De kijkers konden zien 
hoe zij de strijd aanbonden met de 
kilo’s. Er werden strakke schema’s 
gemaakt om zoveel mogelijk ge-
wicht te verliezen.
Ongelooflijk knap hoe de deelne-
mers de loodzware trainingssche-
ma’s en een gezond eetpatroon 
volhielden. Het resultaat kon dan 
ook niet uitblijven en de meeste 
kandidaten sloten het heftige jaar 
dan ook af met gigantisch minder 
kilo’s.

In Obese, hoe is het nu met? wordt 
teruggeblikt met de kandidaten 
van het vorige seizoen. In de eer-
ste aflevering konden we zien hoe 
het verder ging met Danny. Twee 

en een half jaar geleden woog hij 
270 kg. Tijdens het traject verloor 
hij maar liefst 155 kg! en werd uit-
geroepen tot mr. Obese. Wat ont-
zettend jammer was het dan ook 
te zien dat hij na de opnames weer 
100 kg was aangekomen. Danny 
vertelde dat hij teruggevallen was 
in oude eetpatronen, minder train-
de en noemde zichzelf een grote 
loser. Van de euforie na het afval-
len was niets meer over.

Het verhaal van Ruben en Anneli 
daarentegen was het tegenoverge-
stelde: Zij konden goed op gewicht 
blijven. Wat maakt nu het verschil?  
Anneli gaf zelf het antwoord: “ Als 
het hier niet klaar is”, en ze wees 
naar haar hoofd, “dan lukt het niet. 
Je moet goed voor jezelf zorgen en 
je moet het zelf willen en doen”. 
Ruben gaf aan dat focus en struc-
tuur houden daarnaast heel be-
langrijk zijn.

Tijdens mijn begeleidingstraject 
Over-gewicht gesproken wordt het 
bovenstaande beeld bevestigd.  
Cliënten vertellen dat afvallen door 
diëten wel lukt, maar dat de kilo’s 
er daarna weer dubbel en dwars 
aankomen. Afvallen op korte ter-
mijn lukt meestal wel, maar om op 
lange termijn resultaten te behalen 
én te behouden is een andere fo-
cus noodzakelijk. Anders vervallen 
ze na verloop van tijd weer in hun 
oude gedrag. Door de oorzaken 
van het eetgedrag op te sporen en 
aan te pakken komen ze mentaal 
weer in balans en kan wel blijvend 
resultaat geboekt worden. Dat is 
de basis van waaruit ze zelf verant-
woord met bewegen en voeding 
aan de slag kunnen gaan. Zoals 
Anneli het zo mooi verwoordde: “ 
De fundering moet goed zijn.”

Astrid Dillen
Loopcoach De Beweegreden

De Beweegreden

Rijsingen nodigt Rooise verenigingen uit
Buurtschap Oud Rijsingen bestaat 
volgend jaar 25 jaar! Om dit te vie-
ren organiseren zij een evenement 
waar niet alleen hun eigen buurt-
bewoners, maar ook alle Rooise 
mensen van kunnen gaan genie-
ten. Hiervoor zal de Ollandseweg 
ter hoogte van ons buurtschap om-
getoverd worden tot een boulevard 
waar theater, spel en spektakel sa-
mensmelten tot één geweldig fes-
tijn. Dit zal gaan plaatsvinden op 
zondag 31 augustus 2014. Noteer 
het alvast in uw agenda, dit wilt u 
niet missen!

Als rode draad door deze dag 
loopt een spel waar alle bezoekers, 
van jong tot oud, aan deel kunnen 
nemen. Deze deelnemers maken 
aan het eind van de dag kans op 

een fantastische prijs.

Wij van buurtschap Oud Rijsingen 
willen de Rooise clubs en vereni-
gingen ook een kans geven om 
zich op deze dag bij een breed pu-
bliek in de kijker te spelen. 

Wij nodigen u graag uit op onze 
informatiebijeenkomst op woens-
dag 6 november om 20.30 uur, op 
Rijsingen 15. Op deze avond willen 
we in een gemoedelijke sfeer een 
beeld schetsen wat we op 31 au-
gustus 2014 willen gaan realiseren. 
Er is dan ruimschoots gelegenheid 
om vragen te stellen. Aanmelden 
voor deze avond kan via 
info@buurtschapoudrijsingen.nl 
(Max. 2 personen per vereniging). 
Wij zijn ook op zoek naar Rooise 

artiesten die een creatieve bijdrage 
willen leveren. De verschillende ter-
reinen in ons buurtschap lenen zich 
uitstekend voor allerlei vermaak. Is 
dit mogelijk iets voor u? Ook dan 
bent u van harte welkom op onze 
informatiebijeenkomst op 6 novem-
ber. Graag vooraf aanmelden via 
info@buurtschapoudrijsingen.nl 
Meer informatie zal binnenkort te 
vinden zijn op 
www.buurtschapoudrijsingen.nl 
Telefonisch contact: Theo Jansen 
tel. 06-38896151 

Er is ook al een brief met uitnodi-
ging verstuurd aan de Rooise ver-
enigingen.

Namens Buurtschap Oud Rijsingen, 
De jubileumcommissie.

Paranormale beurs
Op zondag 27 oktober wordt in 
Meerschot, Heistraat 22, een pa-
ranormale beurs gehouden.
Verschillende mediums met ieder 
hun eigen werkwijze zullen aan-
wezig zijn. De consulten van de 
mediums bedragen maximaal € 
5,-.  Er zijn aanwezig: oorkaarsen, 
Shambhala  - Reikie, communicatie 
met dieren, intuïtief tekenen, en-

gelenkaarten, pendel – stenen, ta-
rotkaarten, handlezen, 2 mediums 
foto’s lezen. Er wordt een winkeltje 
ingericht waar tegen een schappe-
lijke prijs snuisterijen, wierook en 
mineralen te koop zijn. De para-
normale beurs is van 11.00 uur tot 
17.00 uur, de toegang is gratis en 
voor iedereen toegankelijk.
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Cloeck & Moedigh

Op het vrijdagavondtoernooi wis-
ten op de eerste wedstrijdavond 
5 spelers 3 partijen te winnen en 
daarmee punten te scoren om het 
kampioenschap voor de wisselbe-
ker van het nieuw begonnen bin-
nenseizoen. 

Jan in ’t Zandt werd 1e (+25), Maria 
van Berkel 2e (+23), Johan van Kuijk 
3e (+20), Nellie Hendriks 4e (+18) 
en 5e werd Anja in ’t  Zandt (+14). 
Donderdagavond gingen ook de 
voorronden van start om het mix 

clubkampioenschap doubletten. Er 
wordt gestreden in 2 poules van 13 
doubletten en na deze 1e wedstrij-
davond gaat in poule A het doublet 
Tonny van Eerd/Huub van Abee-
len (2 +18) aan kop met op de 2e 
plaats het doublet Annemie Selten/
Johan van Kuijk (2 +16). In poule 
B is de koppositie voor het doublet 
Gerrie van Erp/Kees Luijten (2 +18) 
met op de 2e en 3e plaats, ex aequo 
(2 +13), de doubletten Toos Hazen-
berg/Erik Verschuijten en Mariet 
Verschuijten/Jan van Thienen. 

jeu de boules

Zure nederlaag voor KV Rooikorfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Afgelopen zondag de wedstrijd 
tegen Prines Irene uit Nistelrode. 
Prinses Irene stond een punt bo-
ven KV Rooi; het was dus belang-
rijk deze wedstrijd te winnen, zo-
dat KV Rooi uit de onderste zone 
bleef.  Ook was er zondag een 
speelster van de wedstrijd: Lisa 
van Berkel. Zij mocht als eerste 
een doorloopbal nemen. Helaas 
lukte het haar niet om deze te sco-
ren, maar dat scheelde niet veel! 

De wedstrijd startte goed aan de 
kant van Rooi. KV Rooi opende de 
wedstrijd al snel via een afstand-
schot. Vrij snel daarna scoorden de 
dames via een mooie doorloopbal. 

Daarna werd ook Prinses Irene 
wakker en scoorde drie maal, 2-3. 
Het leek erop dat KV Rooi het bij 
kon houden, maar helaas vanaf de 
17de minuut nam Prinses Irene de 
overhand en wisten ze uit te lopen 
tot een 3-9 voorsprong. Even voor 
rust scoorde KV Rooi nog twee-
maal, waardoor de ruststand 5-9 
was.
Na de rust begon KV Rooi weer vol 
goede moed, omdat het nog mo-
gelijk was en dat lieten de dames 
ook zien. De dames herstelden 
zich goed en zo kwamen ze weer 
terug tot 8-9. Toch gaf ook Prinses 
Irene het niet op en bleef steeds 
de voorsprong houden. Maar in de 

19de minuut van de tweede helft, 
lukte het KV Rooi aansluiting te 
vinden en zorgden voor een gelij-
ke stand, 11-11. De wedstrijd kon 
nog alle kanten op, maar helaas 
lukte het de dames niet om het 
goede herstel de hele tweede helft 
vast te blijven houden. Prinses 
Irene daarentegen bleef goed vol-
houden en scoorde nog driemaal. 
In de laatste minuut kreeg KV Rooi 
ook nog een strafworp mee en 
scoorde deze. Helaas kwam dit te 
laat en verloor Rooi met 12-14. 
Volgende week speelt KV Rooi de 
uitwedstrijd tegen Flamingo’s om 
13.00 uur

Spannende minuten bij Odisco 1 – Korloo 1
Afgelopen zondag moest Odisco 
1 het opnemen tegen Korloo 1 uit 
Loosbroek. De ploegen hadden el-
kaar nog nooit getroffen, maar op 
basis van uitslagen van andere wed-
strijden wilden de dames van Odis-
co de tegenstander met lege handen 
terug naar Loosbroek sturen. 

Beide teams startten scherp, maar 
het Odisco dat na 3 minuten op 
voorsprong kwam door een straf-
worp van Marlon van Heeswijk. 
Nog geen minuut later benutte 
Korloo een vrije bal, 1-1. Ook 
Dena Essens liet zien dit te kunnen 
en zorgde dat Odisco opnieuw op 
voorsprong kwam. Maar Korloo 
had daar al na 30 seconden een 
antwoord op en schoot van af-
stand de 2-2 binnen. Snel daarna 
was het toch weer Odisco dat op 
voorsprong kwam door een door-
loopbal van Meike Leenderts. De 
ploegen werden slordiger en het 
duurde dan ook bijna een kwar-
tier totdat er weer gescoord werd.  

Meike Leenderts wist de voor-
sprong te vergroten door een korte 
kans te scoren. Korloo bleef echter 
in de wedstrijd door de 4-3 bin-
nen te schieten.  Odisco probeerde 
weer afstand te nemen door een 
benutte korte kans van Myrthe 
van Heereveld, maar Korloo bleef 
bij door ook een korte kans te 
scoren. Met een ruststand van 
5-4 gingen de ploegen de kleed-
kamers in. Zowel de trainer als de 
dames van Odisco waren er van 
overtuigd dat er 2 punten te halen 
vielen en Odisco kwam opgewekt 
de kleedkamers uit. In het begin 
van de tweede helft verdedigden 
beide ploegen sterk, maar Marlon 
van Heeswijk wist de verdediging 
van Korloo te passeren en knalde 
de 6-4 binnen. Toch bleef Korloo 
weer bij en maakte 6-5. Denise 
Steenbergen maakte het gat weer 
een stukje groter door de 7-5 bin-
nen te knallen en weer volgde 
Korloo tot 7-6. Marlon van Hees-
wijk gooide de strafworp binnen 

die de 8-6 maakte. Toen volgde 
er een matig kwartier van Odisco: 
er werd niet slecht gespeeld, maar 
ook niet gescoord waardoor de 
verdediging extra druk kreeg en 
er foutjes inslopen. In dit kwar-
tier wist Korloo langszij en zelfs 
voor te komen, want ze scoorden 
4 keer en Odisco bleef achter op 
8-10. De dames van Odisco lieten 
het er niet bij zitten en zetten een 
tandje bij in de aanval. Dat resul-
teerde in een benutte strafworp 
door Myrthe van Heereveld en een 
uit goed samenspel voortgekome 
korte kans van Denise Steenber-
gen. De stand was dus weer gelijk, 
10-10 en er stonden nog 6 minu-
ten op de klok. Voor beide ploe-
gen erg spannende minuten. Het 
was Korloo die 2 minuten voor tijd 
nog een afstandschot raak gooide, 
waardoor de dames van Odisco 
toch niet die twee punten pakten 
die ze hadden kunnen hebben of 
één puntje wat ze op basis van spel 
en inzet zeker hadden verdiend.

Rooise Biljartcompetitie

biljarten

In ronde 4 waren er weer hoge sco-
res voor D’n Toel (95), Boskant (90) 
en Kofferen 84 punten. 

Korte partijen: Maarten van Hoof 
(Gin Keus) 20 car. in 10 beurten 
waarbij een serie van 10 (moy. 2,2), 
Toon van Uden (Beurs) 32 car. in 
12 beurten (moy. 2,66), Ben van 
Genugten (Jachtrust) 28 car. in 12 
beurten (moy. 2,33), Gertjan Kluijt-
mans (Wellie Winne Welles) 24 car. 
in 12 beurten (moy. 2), Hans Hulsen 
(Kofferen) 48 car. (bandstoten) in 
13 beurten waarbij een serie van 19 
(moy. 3,69), Ton Rovers (Wapen van 
Eerschot) 26 car. in 13 beurten (moy. 
2), Hans de Wit (Oud Rooi) 22 car. 
in 13 beurten (moy. 1,69), Geert van 
de Wetering (Jachtrust) en Ruud de 
Wit (Oud Rooi) 26 car. in 14 beurten 
(moy. 1,85), Wim van Breugel (Bos-
kant) en Hellen van de Rijt (St.Joris) 
20 car. in 14 beurten (moy. 1,42). 
Marie Heesakkers van D’n Toel (24) 
maakte een serie van 10.

Uitslagen: Kofferen – Wapen van 
Eerschot 84-56, Boskant – B.C. 
Eerschot 90-50, Krijt op Tijd – Oud 
Rooi 60-80, St.Joris – Jachtrust 61-
79, ’t Pumpke – Gin Keus 62-78, 
Wellie Winne Welles – Beurs 68-72, 
D’n Toel – Dorpsherberg 95-45.

Stand: 1 Gin Keus 335, 2 Oud Rooi 
329, 3 Boskant 315, 4 Kofferen 309, 
5 D’n Toel 294, 6 Jachtrust 287, 7 
Wellie Winne Welles 284, 8 Beurs 
282, 9 St.Joris 277, 10 Wapen van 
Eerschot 272, 11 ’t Pumpke 258, 12 
Krijt op Tijd 242, 13 B.C. Eerschot 
238, 14 Dorpsherberg 193.

Programma:
Ma. 7 okt.
B.C. Eerschot – Dorpsherberg
Di. 8 okt.
Oud Rooi – D’n Toel
Do. 10 okt. Gin Keus – St.Joris
’t Pumpke – Kofferen
Jachtrust – Wellie Winne Welles
Wapen van Eerschot – Boskant
Beurs – Krijt op Tijd  
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zwemmen Argo

Zwemmers goed van start in de 
competitie

Afgelopen weekend stond in heel 
Nederland de eerste ronde van de 
zwemcompetitie op het program-
ma. Argo komt net als vorig sei-
zoen uit in de hoogste klasse van 
het district Zuid-Nederland. In to-
taal 23 verenigingen komen uit in 
deze klasse. 

Argo zwom zondag de eerste wed-
strijd samen met Tempo, Njord en 
Nautilus in zwembad ‘De Wedert’ 
in Veldhoven. Argo behaalde deze 
eerste ronde een punten aantal van 
3981,06 (seconden). Dit is de bes-
te seizoen start voor Argo in zeker 
10 jaar. De tweede ronde wordt op 
10 november gezwommen. Argo 
ontvangt dan in zwembad De Neul 
Tempo, Njord en Nautilus.

Aan deze eerste competitiewed-
strijd hebben namens Argo 44 
zwemmers van de wedstrijdgroep 
deelgenomen. Tijdens deze wed-
strijd is er 6 keer een 1e plaats, 4 
keer een 2e plaats en 6 keer een 3e 
plaats behaald. Daarnaast zijn er 
80 persoonlijke records gezwom-
men. Verder zijn er twee Clubre-
cords gezwommen: Pascal van  
Bakel: 200m schoolslag in 2.47.11 

en Fime Namwansa 50m vlinder-
slag in 0.27.38.
Verder hebben afgelopen vrijdag 
15 zwemmers van de Wedstrijd-
groep deelgenomen aan de LAC 
wedstrijd in zwembad ‘De Beemd’ 
in Veghel. Tijdens deze wedstrijd is 
er 4 keer een 1e plaats, 2 keer een 
2e plaats en 3 keer een 3e plaats 
behaald. Daarnaast zijn er 20 per-
soonlijke records gezwommen. 

Waterpolodames Argo maatje te 
klein
Afgelopen weekend stond er een 
zware wedstrijd op het program-
ma voor de waterpolodames van 
Argo, namelijk de uitwedstrijd te-
gen Njord in Veldhoven. 
Deze ploeg draait al jaren mee in 
de top van de Bond en heeft op 
papier niet veel te vrezen van de 
nieuwkomer uit Sint-Oedenrode. 
De wedstrijd werd vooraf gegaan 
door een indrukwekkende mi-
nuut stilte vanwege het overlijden 
van trainer/coach/scheidsrechter 
Frank Jansen, een echt clubicoon 
van Njord. Na aanvang van de 
wedstrijd bleek Njord al snel een 
klasse beter te zijn dan Argo, on-
danks het feit de dames uit Rooi 

wel de openingstreffer op het bord 
wisten te zetten door een sterke 
actie van midvoor Liesbeth van 
der Korst. Na het eerste deel keek 
Argo echter al tegen achterstand 
van 5-1 aan, wat ook wel een juis-
te weergave was van het krachts-
verschil. Ondanks dat waren er 
wel weer aanknopingspunten voor 
Argo om de volgende wedstrijden 
positief tegemoet te zijn. 

Er komt meer structuur in het spel 
van de dames, waardoor het hele 
team wat stabieler kan acteren. 
Dit resulteert nog wel in te weinig 
dreiging op de goal van de tegen-
stander, maar dit maakt ook dat de 
dames niet geheel weggespeeld 
worden. De eindstand van 17-4 
is fors, maar Argo had dit al wel 
ingecalculeerd. Ook de volgende 
wedstrijd zal lastig worden tegen 
titelkandidaat Polar Bears uit Ede. 
De dames van Argo zullen per 
wedstrijd sterker gaan worden als 
team en zullen dan op het juiste 
moment, tegen de juiste ploegen 
moeten gaan pieken. De doel-
punten van Argo werden allemaal 
gescoord door Liesbeth van der 
Korst.

Deelnemers Klantenkaart

You! fashion for women

  

0413-470777
www.you-fashion4women.nl

 Hertog Hendrikstraat 8  

Welten juweliers Heuvel 34 0413-870049
www.weltenjuweliers.nl

  Cigo

 

Heuvel 32

 

0413-479291
www.cigo.nl

Bakkerij Bekkers Hertog Hendrikstraat 14 0413-472607
www.bakkerijbekkers.nl

  Forum 

 

Liempdseweg 3 

 

0413-472092
www.bouwmarktforum.nl

  Het Roois Kaashuis 
 

Kerkplein 1a 
 

0413-478791

Caprice 

 

Markt 20a 

 

0413-475988
www.capricemode.nl

Silver Factory 

 

Borchgrave 39 

 

0413-471222
www.juwelieropaal.nl

  

  

  

  

‘t Paperas 

 

Markt 25 

 

0413-473919
www.paperas.nl

Jan de Leijer

  

Borchmolendijk 20a 

 

0413-472520
www.partyservicedeleijer.nl

Autoservice Wehkamp

 

Eerschotsestraat 74 

 

0413-473022
www.rooyseautobedrijven.nl/wehkamp

  

Formido 

 

Eerschotsestraat 44 

 

0413-490333
www.formido.nl

  

  

Roxs Electroworld 

 

Borchmolendijk 9 

 

0413-472362
www.electroworldroxs.nl

Opaal 

 

Heuvel 40 

 

0413-472784
www.juwelieropaal.nl

 
  

  

  

  

  

Markt & Dommelrode Markt 12 0413-472280
Apotheken Hertog Hendrikstraat 5a 0413-475665
www.apothekensintoedenrode.nl

Voor gevonden en verloren Rooi2000-spaarkaarten 
kunt u terecht bij You! fashion for women, Hertog Hendrikstraat 8

maandag gesloten. 
dinsdag, woensdag en donderdag: 9.30 tot 18.00 uur

vrijdag: 9.30 tot 20.00 uur
zaterdag: 9.30 tot 17.00 uur

Pari Heuvel 15a 0413-330838

C.J. Brekelmans Boskantseweg 59 0413-472562
www.tuincentrumbrekelmans.nl

Vervolg voorpagina

Boogschutters Ontspanning halen 
zilver op WK Outdoor 

handboogschieten

Dinsdagmiddag schoten de vete-
ranen vanaf 55 jaar bij de Roze-
laer hun wedstrijd vanaf 18 meter 
op een groot blazoen. Winnaar 
van de dag was Jan van Bergen 
met 219 punten. Verdere uitslag: 
Antoon Vervoort 216, Leo van 
Breugel 213, Jan van Erp 209, Ron 
Spijker 205, Jan Gordijn 202, Wim 
Boonstoppel 185, Albert van Of-
wegen 167, Antoon Hermes 148 
en Jan Lathouwers 128. 

Vrijdagavond hebben de senioren 
een vriendschappelijke wedstrijd 
geschoten tegen Krijgsman Sora-
nus met als inzet de wisselbeker. 
Voor deze wedstrijd werd gescho-
ten tegen een vooraf opgegeven 
gemiddelde. De vereniging die het 
dichtst bij dit gemiddelde uitkomt 
heeft gewonnen. De uitslag was 
+19 voor Ontspanning tegen -37 
voor Krijgsman Soranus.

Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond. Op dinsdagmiddag 
heeft de Rozelaer en op vrijdag-
avond de senioren met steeds 
weer een andere wedstrijd uit het 
jaarprogramma. De leden hebben 
een eigen sleutel en kunnen vrij 
trainen als de accommodatie niet 
bezet is. De jeugdtrainingen zijn 
op woensdagavond.

Koninginnelaan 2
5491 JV Sint-Oedenrode

0413-471227
www.fysiotherapiejoostdevaan.nl

Oncologische fysiotherapie richt zich op 
de behandeling van mensen met kanker. 

De ziekte zelf kan de fysiotherapeut natuurlijk 
niet genezen. Wel helpt de fysiotherapeut 
patiënten om, ondanks de gevolgen van

kanker en de behandeling daarvan, 
zo goed mogelijk bewegend te functioneren.

Nationale Zwem4daagse in 
zwembad de Neul

zwemmen

Van 14 t/m 18 oktober wordt in 
zwembad de Neul de 38e editie 
van de Nationale Zwem4daagse 
gehouden. Je kunt tot en met 12 
oktober inschrijven via het in-

schrijfformulier op de website 
www.zw-argo.nl en op maandag 
14 oktober aan de kassa van het 
zwembad. Op de website kun je 
ook de spelregels terugvinden.

Er wordt iedere dag gezwommen 
vanaf 18.00 uur, maar je moet om 
20.00 uur zijn gestart.
Uit eerdere ervaring is bekend dat 
later op de avond de drukte in het 
zwembad mee zal vallen. Vooral de 
volwassen deelnemers hebben dan 
meer ruimte om door te zwemmen.
De kosten voor deelname bedragen 

€ 6,00 en dienen voor aanvang te 
zijn voldaan.

De foto's die elke dag worden ge-
maakt zijn vanaf de volgende dag 
te zien bij het kraampje in de hal en 
worden ook op de site geplaatst. Een 
selectie van foto's die de afgelopen 
14 zwemvierdaagsen gemaakt zijn, 
zijn te zien bij het kraampje in de hal.  

Op donderdag zal de uitreiking van 
de medailles zijn, van 19.00-20.30 
uur.

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst

Ollandse Biljartkampioenschappenbiljarten

In verband met Olland kermis 
zijn afgelopen week geen wed-
strijden gespeeld. Op 7 oktober 
is de competitie weer hervat. 
Van hoogstaand spel was deze 
avond geen sprake. Van de 9 ge-
speelde wedstrijden eindigden er 
7 in de maximale toegestane 20 
beurten. Een uitzondering hierop 
was P. van Driel. Hij was goed in 
vorm en speelde zijn wedstrijd 
uit in 14 beurten met een gemid-
delde van 2.21 en zijn hoogste 
serie van 8. Zijn tegenstander 
kon hier niets tegen inbrengen.  
C. Bouter en A. vd Bergh waren 
naast P. van Driel, de enige spe-
lers die hun maximale 10 wed-
strijdpunten binnen haalden.  M. 

Huybers haalde 10 punten om-
dat zijn tegenstander niet kwam 
opdagen.  

Uitslagen De Dorpsherberg: 
Ad v.d. Bergh  – Bert v.d. Plas  
10-6; Joost Hungerink – Erik 
Bekkers 9-5 ; Jo Timmermans – 
Wim v.d. Zanden 8-3 ; Renee 
Wisse  – Rien vd Oever 2-8 ; Wil 
v.d. Pasch  – Bas v.d. Tillaart 7-6 . 

Uitslagen  D’n Toel:
Cees Bouter  – Gerard Eijkemans 
10-6; Hans Geerts – Martin Huy-
berts 0-10; Jo v.d. Biggelaar – 
Maarten van Hoof 3-5; Peter van 
Driel – Peter Markus 10-3; Bart 
van Esch – Jos van Bakel 8-8; .
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Daar zijn we weer, maar dan in een nieuw jasje

MooiRooi Kind-Ouder toernooi
tennis

Tennisvereniging De Kienehoef 
houdt voor haar leden veel ver-
schillende toernooien. Eén van de 
paradepaardjes is het welbeken-
de Kind-Ouder toernooi. Vanaf 
dit seizoen zal dit tennisevene-
ment door het leven gaan als het 
MooiRooi Kind-Ouder toernooi. 
Het rijmt niet alleen heerlijk, het 
is ook nog eens hét toernooi om 
naar uit te kijken.

Ieder jaar weer stromen de aan-
meldingen binnen. Ouders halen 
zoon of dochter over om mee te 
doen, of andersom. “Het mooie 
aan dit toernooi is dat alle ouders 
en kinderen mee mogen doen”, 
zegt Cees van den Boer, die samen 
met Jan de Wit de organisatie op 
zich heeft genomen. “Het gaat 
dus niet alleen om jonge kinderen. 
Ook als je veertig bent, mag je ge-
woon met je pa van vijfenzestig de 
baan op. Mits minimaal één van de 
twee lid is van de club natuurlijk.” 
Omdat MooiRooi sinds ongeveer 
een half jaar sponsor is van TV Kie-

nehoef is de naam van het toer-
nooi verbonden aan het plaatse-
lijke weekblad en website. Aan de 
opzet zal niets veranderen, want 
de succesformule van meer dan 
tien jaar oud staat als een huis. Het 
MooiRooi Kind-Ouder toernooi 
wordt dit jaar gehouden in het 
weekend van 1, 2 en 3 novem-
ber. Ben je lid van TV Kienehoef? 
Voorkom dan dat je echtgenoot 
een weekendje weg plant, pak een 
rode stift en markeer het toernooi 
in je agenda. Regel nog wel even 
een vader, moeder, zoon of doch-

ter. Anders wordt het toekijken…

Tot en met zondag 13 oktober 
mag iedereen zich inschrijven. Dat 
kan bij Cees van den Boer door 
het inschrijfformulier in te leveren. 
Deze valt onder andere te down-
loaden van de website van TV Kie-
nehoef. Het inschrijfgeld bedraagt 
maar vijf euro.  Niet over naden-
ken dus, maar gewoon inschrijven! 
Wellicht win je dan ook nog een 
mooie prijs tijdens de beroemde 
loterij van zondagmiddag.

 

UW ZORG, ONZE BORG
Dé reisverzekering 

voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

Wij geven u een vakkundig, onafhankelijk
en persoonlijk advies voor uw reisverzekering

Ook al is de afdaling
mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
terecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeu ren.

Maar als het gebeurt is het wel zo p rettig dat u 
een be roep kunt doen op uw reisverzekering.

Want daarmee bent u altijd verzeke rd van
persoonlijke en financiële hulp.

Zodat alles snel weer op z’n pootjes te recht komt.

Informeer daa rom voor uw vert rek even bij ons
naar zo’n voo rdelige reisverzekering.

EXCLUSI E F VOOR U!

Verzekeringen - Hypotheken - F inancieringen
S NS  R egio Bank - Makelaa rdij

Vestigingen te St.-Oedenrode, Veghel, Boxtel, Nuenen, Schijndel, Oss

Beek en Donk: Piet van Thielplein 24, 5741 C P  Beek en Donk
Tel. 0492-462783

ww w.vkg roep.nl  beekendonk@vkg roep.nl

assurantie en adviesbureau

van den Heuvel - van Kuringe

  
 

Uw waardevolle motorrijtuig verdient 
een verzekering met een goede dekking 

 
Uiteraard wilt u daarvoor niet teveel 

premie betalen. 
 

Wij helpen u graag 

Zoekt u een 
nieuwe tussenpersoon 

bij u in de buurt?
Wij zijn een ervaren, dynamisch en onafhankelijk

assurantie- en financieel kantoor,
dat zich heeft gespecialiseerd 
in het geven van totaaladvies,

zowel voor particulieren als bedrijven.
Wij bieden u een onafhankelijk, vrijblijvend 

en deskundig advies.

Neem eens contact op voor een
kosteloos adviesgesprek.

OLAT najaarswandeltochtwandelen

Op zondag 20 oktober organiseert 
wandelsportvereniging OLAT in 
het kader van haar winterserie een 
mooie najaarswandeltocht vanuit 
Helvoirt. Zoals men van OLAT mag 
verwachten wordt er voornamelijk 
over onverharde paden gewandeld 
door en om de natuurgebieden De 
Loonse en Drunense Duinen, Zand-
leij en de Brand. 

Zo gaat de wandeling, mede afhan-
kelijk van de afstand die men wil lo-

pen, langs Biezenmortel, Zandkant, 
Brand, Udenhout, Klamp, Landgoed 
Huis ter Heide, Loonse en Drunense 
Duinen, Roestelberg, Fellenoord en 
Giersbergen. We passeren onder-
weg enkele keren het riviertje de 
Zandleij. Het landschap verandert 
steeds, soms is het een moerassig 
gebied met prachtige mossen en 
grassen dan weer drogere dekzand-
gronden. Fraaie overgangen met 
veel moois om van te genieten. Via 
de wagenrust bij Giersbergen komt 

iedereen weer terug bij de startlo-
catie. Hopelijk hebben we deze dag 
dan kunnen genieten van een mooi 
najaarszonnetje.
Startlocatie is Conferentiehotel De 
Guldenberg, Guldenberg 12, 5268 
AR Helvoirt.  Alle afstanden mogen 
vanaf 08.00 uur starten. De ervaren 
wandelaars kunnen wandelen op 
de 40, 30 of 20 km. Voor degenen 
die minder willen wandelen en voor 
families met kinderen kan men tot 
uiterlijk 12.30 uur ook starten op de 
15 of 10 km. Men moet voor 17.00 
uur weer terug zijn op de startloca-
tie. Onderweg heeft OLAT enkele 
wagen- en caférustposten inge-
richt. Er hangen pijlen en men krijgt 
een routebeschrijving mee, waar-
door de routes eenvoudig zijn te 
wandelen. Kinderen genieten 50% 
korting op het inschrijfgeld. Nadere 
informatie op www.olat.nl of 
winter@olat.nl. 

Lees DeMooiRooiK
rant 

en laat je verrassen!

VERBOUWINGS
OPRUIMING

GRANDIOSE 
KORTINGEN!!!

JUWELIER / HORLOGER
MARKT, SCHIJNDEL

TEL. 5492228

NIEUWE

COLLECTIE

time+jewel 2009

JUWELIER / HORLOGER
MARKT, SCHIJNDEL

TEL. 5492228

NIEUWE

COLLECTIE

time+jewel 2009

WWW.TAUSCHJUWELIER.NL

OFFICIAL DEALER

Valentine Gifts

Raymond 
weil parsifal
van € 2450,- 

voor € 1325,-

Briljant hanger 
met goud collier 

van € 425 
voor € 320,-

Gouden choker 
met briljant 
van € 1235 

voor € 925,-

“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.
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WEEKACTIE! 
VAN ZONDAG 6 OKTOBER T/M ZATERDAG 12 OKTOBER 2013
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VERRASSEND VOLLEDIG VERBAZEND VOORDELIG KIJK OOK OP WWW.ACTION.NL

ZONDER U GEEN ACTION. BEDANKT!

KIJK OP WWW.ACTION.NL

SPEEL ONLINE DE ACTION GAME

TT!T

 EN MAAK KANS 
 OP MOOIE 
PRIJZEN!

5.95 5.49

1.49

3.19

1.19

5.951.49

4.49

6.99

3.99

4.99 0.35

1.59

3.29

1.39

1.89 0.59

2.49 7.99

HALLOWEEN
KINDER 
VERKLEEDSET
jongens of meisjes 
uitvoeringen
fraai gedetailleerd

UITZOEKEN
TOP
GEUREN
Britney Spears 
50 ml,
Halle Berry 
50 ml of
Van Gils 
75 ml

TRENDY
DAMES
SJAAL
diverse modellen 
en kleuren

HOME DECO
KUSSEN
HOES
diverse 
uitvoeringen
excl. vulling

WASHCAT
VOCHT
VANGER
complete set

VOCHTVANGER
NAVUL
VERPAKKING
450 gram

3-pack
3x450 gram

1.49

ZENKER
SPRING
BAKVORM
teflon anti-aanbaklaag
26x6,5 cm

HOBBY
ACRYL
VERF
diverse kleuren 
top kwaliteit
250 ml
onmisbaar 
voor elke 
kunstschilder 

DIVERSE SOORTEN
HEREN
SOKKEN
maten 39-46

LED VERLICHTING
STOPCONTACT
LAMP
zeer fraaie afwerking 
van RVS en matglas
dimbaar
warm wit licht
energie zuinig

TROPPIE 10-PACK
VRUCHTEN
LIMONADE
sinaasappel 
of multi fruit 
10x200 ml

OPVOUWBARE
HOOFD
TELEFOON
met platte kabel 
en microfoon
verstelbare 
hoofdband
in diverse 
trendy kleuren

SUN
VAATWAS
TABLETTEN
all-in-one

TRENDY
DAMES
JASJE
zwart of grijs melange
neon accenten
maten XS-XL

DUMIL
AFVAL
ZAKKEN
35 liter
extra hoog
blauw of wit 
20 stuks

MICROVEZEL
SUEDE OF
WONDERDOEKJE
40x40 cm

MAGIC
TAFEL
KLEED
vlek- en 
vochtafstotend
damast-look
polyester
210x150 cm

DAMES/HEREN
THERMO
BROEK
zwart of wit
maten S-XXL

THERMO
SHIRT
maten S-XXL

2.99

HARIBO
KINDER
MIX

500 GRAM

7 PAAR

PRIJSDOORBRAAK!
EUROPESE 

TOPKWALITEIT!

MEGAPAK 
80 STUKS!
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WEEKACTIE! 
VAN ZONDAG 6 OKTOBER T/M ZATERDAG 12 OKTOBER 2013
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VERRASSEND VOLLEDIG VERBAZEND VOORDELIG KIJK OOK OP WWW.ACTION.NL

ZONDER U GEEN ACTION. BEDANKT!

KIJK OP WWW.ACTION.NL

SPEEL ONLINE DE ACTION GAME

TT!T

 EN MAAK KANS 
 OP MOOIE 
PRIJZEN!

5.95 5.49

1.49

3.19

1.19

5.951.49

4.49

6.99

3.99

4.99 0.35

1.59

3.29

1.39

1.89 0.59

2.49 7.99

HALLOWEEN
KINDER 
VERKLEEDSET
jongens of meisjes 
uitvoeringen
fraai gedetailleerd

UITZOEKEN
TOP
GEUREN
Britney Spears 
50 ml,
Halle Berry 
50 ml of
Van Gils 
75 ml

TRENDY
DAMES
SJAAL
diverse modellen 
en kleuren

HOME DECO
KUSSEN
HOES
diverse 
uitvoeringen
excl. vulling

WASHCAT
VOCHT
VANGER
complete set

VOCHTVANGER
NAVUL
VERPAKKING
450 gram

3-pack
3x450 gram

1.49

ZENKER
SPRING
BAKVORM
teflon anti-aanbaklaag
26x6,5 cm

HOBBY
ACRYL
VERF
diverse kleuren 
top kwaliteit
250 ml
onmisbaar 
voor elke 
kunstschilder 

DIVERSE SOORTEN
HEREN
SOKKEN
maten 39-46

LED VERLICHTING
STOPCONTACT
LAMP
zeer fraaie afwerking 
van RVS en matglas
dimbaar
warm wit licht
energie zuinig

TROPPIE 10-PACK
VRUCHTEN
LIMONADE
sinaasappel 
of multi fruit 
10x200 ml

OPVOUWBARE
HOOFD
TELEFOON
met platte kabel 
en microfoon
verstelbare 
hoofdband
in diverse 
trendy kleuren

SUN
VAATWAS
TABLETTEN
all-in-one

TRENDY
DAMES
JASJE
zwart of grijs melange
neon accenten
maten XS-XL

DUMIL
AFVAL
ZAKKEN
35 liter
extra hoog
blauw of wit 
20 stuks

MICROVEZEL
SUEDE OF
WONDERDOEKJE
40x40 cm

MAGIC
TAFEL
KLEED
vlek- en 
vochtafstotend
damast-look
polyester
210x150 cm

DAMES/HEREN
THERMO
BROEK
zwart of wit
maten S-XXL

THERMO
SHIRT
maten S-XXL

2.99

HARIBO
KINDER
MIX

500 GRAM

7 PAAR

PRIJSDOORBRAAK!
EUROPESE 

TOPKWALITEIT!

MEGAPAK 
80 STUKS!
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paardensport Dressuurzeges voor Maud Tillemans

Succesvol weekend voor 
Annelieke Stoop
Op vrijdag werd er in Lieshout ge-
start door de 11-jarige Maud Til-
lemans, die de nieuwe amazone is 
van Progress Ysabella. Ze bracht 
haar uit in de rubriek D/E pony’s 
in de B dressuur. De eerste over-
winningen zijn binnen, allebei de 
proeven werden beloond met een 
1e prijs. Op zaterdag werd Progress 
Ysabella in Mierlo uitgebracht door 
Annelieke zelf. Zij starten in de M2 

dressuur en wisten een 2de prijs te 
behalen. Alsof dit nog niet genoeg 
was, wist Maud op zondag een zeer 
belangrijke wedstrijd te winnen met 
Progress Ysabella. Dit was de eerste 
selectie wedstrijd van het wintersei-
zoen voor de Brabantse Kampioen-
schappen. Deze werd verreden in 
Sint-Oedenrode en Maud won de 
rubriek D/E pony’s, B dressuur.

Nijnselse ruiters presteren goed 
tijdens eerste dressuurselectie

In Son werd afgelopen weekend 
de eerste dressuur selectiewed-
strijd van kring Eindhoven verre-
den van het indoor seizoen voor 
de klassen B t/m M2. Onze rui-
ters hebben hun beste beentje 
weer voor gezet en niet zonder 
resultaat.

Eefje Huijbers bracht Diva H in 
de klasse L1 dressuur uit en wist 
op een mooie 3e plaats te eindi-
gen. Martijn van Stiphout reed 
zijn Allure naar de 2e plaats in de 

klasse M1.

Martijn van Stiphout was tevens 
succesvol op de samengestelde 
wedstrijd in Ysselsteyn, waar hij 
na constant te presteren in de 
dressuurring, springring en de 
cross een knappe 2e plaats wist te 
behalen in de klasse L.

Marjan van Hooft was dit week-
end te gast in Nistelrode en wist 
met Ancelotti een foutloze ronde 
te rijden, wat haar de 7e prijs op-

leverde. Suzan van Gastel kwam 
vrijdag aan start in De Mortel. Su-
zan liet zien dat ze haar paarden 
in vorm heeft. In de klasse L wist 
ze de 2e prijs te pakken met Blik-
vanger. In de klasse M zette ze de 
overwinning op haar naam met 
Bankroet en wist ze met Barca de 
3e plaats op te eisen. Eveline van 
de Ven startte met haar paard Al-
lure op de dressuurwedstrijd in 
Uden. Ze werd in de klasse Z1 
dressuur knap 4e.

Goede start indoor seizoen voor 
Rooise Ruiters en Ponyruiters
De indoor wedstrijden zijn af-
gelopen weken alweer goed van 
start gegaan. Op de dressuur- en 
springwedstrijden in Sint-Oe-
denrode, Son, Boxtel en Nistel-
rode hebben de Rooise Ruiters 
en Ponyruiters weer vele prijzen 
weten te behalen.

Dit weekend stond er voor zo-
wel de pony’s als de paarden een 
dressuurselectie wedstrijd op het 
programma.  In de klasse C-B na-
men Lieke van den Eertwegh en 
Sanne van Run deel.  In de eerste 
proef ging de winst naar Sanne 
van Run en Breitling. Lieke van 
den Eertwegh eindigde met haar 
pony Lady vlak achter Sanne op 
een tweede plaats. In de tweede 
proef ging Lieke er met de winst 
van door. Evi de Beer liet op zon-
dag In de klasse C-B  twee heel 
nette proeven zien. De eerste 
proef ging naar eigen zeggen van 
Evi beter, maar hier eindigde zij 
op een 4e plek net buiten de prij-
zenreeks. De tweede proef werd 

echter wel beloond, een enorm 
hoge score werd uitgereikt aan 
Evi en haar paard Zimba en na-
men zij de eerste prijs mee naar 
huis. In de klasse DE-M1/2 was 
het de beurt aan Hilde van de 
Oever om de jury te overtuigen.  
De eerste overwinning van dit 
seizoen is voor deze combinatie 
ook een feit.

In Son werd er voor de paarden 
een dressuur selectiewedstrijd 
georganiseerd.  Laura Petersen 
stelde haar paard Divident goed 
voor in de klasse M1 en wist 
daarmee een 4e prijs te behalen. 
Willeke van der Velden en Enjoy 
kwamen aan de start in de klasse 
L2. Willeke ging naar huis met 
een 4e prijs. 

De springruiters gingen deze 
week naar Nistelrode en Boxtel. 
Marion Merks startte met Dolf op 
zaterdag in Nistelrode  en werd 
3e. Bram van Gaal reed hij zijn 
paard Caro In de klasse M naar 

een tweede plaats. Vervolgens 
zadelde hij Wannebee voor de 
klasse Z en wist de winst op zijn 
naam te schrijven. Julia Geers 
zette in Boxtel haar prestaties 
voort en behaalde met Camaro 
een 3e prijs in de klasse B.

In het weekend van 28 en 29 
september werd bij Manege 
Sonniushof in Son de allereerste 
indoor springwedstrijd van dit 
seizoen georganiseerd. Op zater-
dag werd er in de klasse B goed 
gereden door Marion Merks en 
Dolf. Deze combinatie liet een 
mooie foutloze rit zien en behaal-
de daarmee een 5e plaats. Bram 
van Gaal kwam aan de start in 
de klasse Z met zijn paard Wan-
nebee. Na een foutloze eerste 
omloop,  was een snelle barrage 
voldoende voor de winst in deze 
klasse.

Majoretten behalen brons op EK

De A-groep van de majoretten 
van St. Cecilia uit Zijtaart hebben 
de bronzen medaille behaald op 
het Europees Kampioenschap voor 
majoretten. Het kampioenschap 
vond afgelopen weekend plaats in 

Lillehammer in Noorwegen.
Maandag keerden zij terug en 
werden door familie, vrienden en 
de fanfare muzikaal ontvangen bij 
zaal Kleijngeld. Majoretten beha-
len brons op EK

Anniek, Anouk, Colinda, Emmy, Joyce, Laura, Maaike, Marlotte, 
Milou, Moniek, Nicole en hun instructrice Yvonne van Ingen

zondag 13 oktober vanaf 13:30 uur 
liederen tafel.

Vanaf 20:00 uur rikken en jokeren voor vleesprijzen.
Organisatie Ollands Dorpskapel 

zondag 13 oktober 

Pastoor Smitsstraat 48 | 5491XP Olland | 0413-473428  
info@dorpsherbergolland.nl | www.dorpsherbergolland.nl
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Ollandia ontvangt zondag 
FC Schadewijk
Zondag a.s. krijgt Ollandia op-
nieuw een tegenstander uit Oss, 
want ditmaal komt FC Schadewijk 
op bezoek op sportpark Ekkerzicht. 

FC Schadewijk is in 1980 opgericht 
en komt voort uit de voetbalclub 
ELPIE bar. Deze speelde de jaren 
daarvoor mee in de bedrijvencom-
petitie NAVO (= Na Arbeid Volgt 
Ontspanning), een zomeravond-
voetbaltoernooi, waarbij de cafés 
een eigen klasse hadden. FC Scha-
dewijk is voor het Ollandia een on-
bekende tegestander die, om uit de 

onderste regionen weg te komen, 
de punten hard nodig heeft. Het-
zelfde kan gezegd worden van Ol-
landia, want bij winst krijgt Ollan-
dia aansluiting bij de middenmoot. 

Met het thuisvoordeel en de steun 
van de trouwe supporters zal er 
weer, zoals elke wedstrijd dit sei-
zoen, met volle inzet gevoetbald 
moeten worden. Als Ollandia dit 
combineert met de eigen voetbal-
lende capaciteiten, dan komen er 
ook zondag zeker de kansen voor 
de winst. 

Rhode aan kop, Ollandia verzaakt

Boskant en Nijnsel blijven 
bovenin meedoen

voetbal

In een rechtstreeks duel tegen me-
de-titelkandidaat Nooit Gedacht 
heeft Rhode de leiding in de der-
de klasse genomen. De ploeg van 
Theo van Lieshout won op eigen 
veld nipt van de Geffense tegen-
stander, en heeft op drie wedstrij-
den voor het eind van de eerste 
periode een voorsprong van één 
punt op drie naaste belagers. Ol-
landia gaf tot twee keer toe een 
voorsprong weg, en moest genoe-
gen nemen met een punt tegen 
Cito. Boskant en Nijnsel hielden 
de nul niet, maar wonnen wel 
overtuigend.

Rhode – Nooit Gedacht 1-0 (1-0)
Was Rhodes spel vorige week 
goed, maar de wedstrijdinstelling 
belabberd, thuis tegen koploper 
Nooit Gedacht was het precies 
andersom. En prompt won Rhode 
de topper, met slecht spel welis-
waar, maar daar weigert coach 
Theo van Lieshout ook maar een 
seconde over te malen. „Dit was 
een collectieve teamprestatie, met 
als man van de wedstrijd Paul van 
Heesch, onze doelman. Nooit Ge-
dacht was de betere ploeg, maar 
wij hebben karakter getoond en 
de wedstrijd over de streep weten 
te trekken. Daarmee verdient de 
ploeg alle complimenten.” En zo 
staat Rhode ineens, op drie wed-
strijden voor het eind van de eer-
ste periode, in pole-positie voor 
een plek in de nacompetitie. „De 
periodetitel ligt nog niet voor het 
oprapen”, benadrukt Van Lies-

hout, „maar we hebben het zeker 
in eigen hand.” Zondag, uit bij 
laagvlieger Achates, kan de ploeg 
de volgende stap richting het peri-
odekampioenschap zetten.

SV Ruwaard – Boskant 1-4 (1-3)
„Boskant maakt stappen voor-
waarts”, omschrijft trainer Henry 
van Wanrooy de ontwikkeling 
van zijn ploeg. Dat Boskant inder-
daad verbetert, was te zien in de 
uitwedstrijd bij Ruwaard, waar de 
ploeg een 1-0-achterstand bin-
nen het kwartier omboog naar 
een 1-3-voorsprong, om vervol-
gens niet meer in de problemen te 
komen. „Na de tegengoal recht-
ten we de rug, zetten we aan, en 
werden we gevaarlijk”, aldus Van 
Wanrooy, die nog wel te klagen 
heeft over het aantal gemiste kan-
sen na rust, waaronder een niet 
gescoorde penalty van Frank van 
der Heijden. De overwinning in 
Oss komt op een goed moment: in 
de laatste drie weken van de eerste 
periode heeft Boskant een lood-
zwaar programma, waardoor een 
vroege plaatsing voor de nacom-
petitie onmogelijk lijkt. Zondag 
komt Mariahout, met maar twee 
punten minder, naar de Scheken.

Cito – Ollandia 2-2 (0-1)
En wéér kreeg Ollandia de compli-
menten van de tegenstander, maar 
bleef de ploeg van coach Gerard 
van Zutphen met maar één punt 
achter, waar de volle winst mis-
schien meer terecht was geweest. 
De bezoekers kwamen nochtans 
tot tweemaal toe op voorsprong, 
maar wisten die voorsprong niet 
uit te bouwen of vast te houden. 

En toen Cito een kwartier voor tijd 
nog met z’n tienen kwam te staan, 
was Ollandia al lang niet meer bij 
machte om in overtal de 3-2 te 
forceren, de prachtige combina-
tie tussen Stefan (aangever) en 
Robert (doelpuntenmaker) Erven 
voor de 2-1 ten spijt. „Vooraf te-
ken je voor een punt, nu hebben 
we er toch twee laten liggen”, sip-
te Van Zutphen na afloop. Zondag 
komt Schadewijk naar Ekkerzicht. 
Van Zutphen: „Elf goede spelers, 
maar als team niet meer dan een 
verzameling individualisten.”

Nijnsel – Elsendorp 3-1 (2-0)
Tegen een ‘laffe tegenstander’ had 
Nijnsel het geluk snel op voor-
sprong te komen, en na twintig mi-
nuten de wedstrijd al te beslissen, 
na een succesvolle aanval over drie 
schijven die eindigde bij Lars van 
Zutphen. Na het intikken van Van 
Zutphen daalde het niveau van de 
ontmoeting weer razendsnel naar 
bedenkelijk niveau. „Dit was een 
van onze mindere wedstrijden”, 
constateerde coach Theo Hage-
man van de winnende ploeg na 
afloop. Door de zege doet Nijnsel 
nog altijd mee in de top van de 
vijfde klasse, een niveau waar het 
na dit seizoen zo graag weer aan 
wil ontsnappen. De volgende halte 
op die queeste is Wanroij, waar 
Nijnsel in een directe confronta-
tie de koppositie van Constantia 
mag proberen over te nemen. Dat 
wordt nog lastig genoeg: Con-
stantia scoorde in vijf wedstrijden 
al zestien keer, en kreeg nog maar 
twee goals tegen. Op beide vlak-
ken doet geen team in de compe-
titie het beter.

Boskant heeft druk programma
Volgend weekend heeft Boskant 1 
een druk programma. A.s. zondag 
staat de competitiewedstrijd tegen 
Mariahout op het programma. Om 
de huidige stand vast te houden, 
zal er weer gewonnen moeten 
worden. En dat is tegen Mariahout 
niet zo vanzelfsprekend!

Op dinsdagavond 15 oktober 
speelt Boskant een bekerwedstrijd 

tegen niemand minder dan hoofd-
klasser Blauw Geel’38. Een sterke 
tegenstander die op dit moment 
in hoofdklasse B 10 punten heeft 
behaald uit 4 wedstrijden en daar-
mee op de 3e plaats staat. Voor 
Boskant een uitermate leuke uitda-
ging! Boskant speelt uit; de wed-
strijd begint om 20.00 u.
Meer info vindt u op onze site: 
www.vvBoskant.nl

Boaz ter Haak
vv. Boskant

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

De 8-jarige Boaz ter Haak is zon-
dag 13 oktober a.s. “pupil van de 
wedstrijd” bij de thuiswedstrijd 
van Boskant 1 tegen Mariahout.

Boaz is al weer een paar jaar lid van 
de Boskantse voetbalvereniging. In 
het begin was het wel een beetje 
eng tussen al die vreemde jongens, 
maar nu vindt Boaz het super leuk. 
Dit jaar speelt hij samen in één team 
met grote vriend en neef Lars. De 
grote broer van Boaz is Max en hij 
speelt ook bij Boskant maar dan in 
de B1. Ze trainen samen veel thuis 
en Max leert Boaz de fijne kneepjes 
van het voetbalvak. Zijn favoriete 
plek is links half, zoals bij meerdere 
spelers het geval is. De spelers op 
links zijn dit jaar dan ook rijkelijk be-
deeld in het team. Zijn grote idool 
en voetbalvoorbeeld is Bas Dost en 
zijn favoriete voetbalclub is Heeren-
veen.

Boaz vindt twee keer trainen in de 
week erg fijn en kijkt hier altijd naar 
uit, vooral de training van John is 
populair. Tijdens de wedstrijd is 
Boaz enorm fanatiek en loopt het 

hele veld over. Hij probeert de te-
genstander elke keer de bal af te 
nemen. Dit lukt heel goed, alleen 
komt er soms nog een sliding aan 
te pas. Hij doet er echt alles aan 
om maar niet te hoeven verliezen 
en gelukkig gebeurt dat ook bijna 
nooit. Voetballen staat bij Boaz dus 
echt wel op nummer 1! Andere 
hobby’s zijn; spelen met lego, spel-
letjes doen op de computer of tele-
visie en buiten spelen.

Boaz, heel veel plezier bij de voet-
balwedstrijd en nog een gezellige 
middag!

NAJAARS
AANBIEDINGEN 

VOORRAAD VAN CA. 100 AUTO’S, 
BESTELWAGENS EN JEEPS 

BENZINE, GAS EN DIESEL TEGEN 
INTERNETPRIJZEN

WWW.AUTOBEDRIJFSCHEEPENS.NL

ALLES MET GARANTIE 
*INRUIL *APK 

*SCHADETAXATIE

Schijndelseweg 55 
Sint-Oedenrode 

Tel. (0413) 47 32 90

Rhode uit naar Ottersum
A.s. zondag speelt Rhode de uit-
wedstrijd tegen Achates uit Ot-
tersum. Vorig seizoen was Achates 
een goede subtopper, maar dit jaar 
heeft het geen goede start gehad. 

Maar dit zegt natuurlijk nog niet 
alles, want de verschillen lijken dit 
jaar in de derde klas veel kleiner 
dan vorig seizoen. Voor meer in-
formatie zie www.rhode.nl

Geef uw mening op www.mooirooi.nl
   De uitslag van deze week. Iedere woensdagmiddag verschijnt er een nieuwe stelling op     

www.mooirooi.nl. Deze staat onder ieder nieuwsbericht.
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Uitslagen

Ollandia  

Uitslagen senioren: 
CITO 1-Ollandia 1  2-2
Ollandia 2-UDI’19  5  5-1
Ollandia 3-Blauw Geel’38 17  2-1
Boskant 7-Ollandia 4  2-3
Handel Vr 1-Ollandia Vr1  0-3 

Uitslagen jeugd:
SCMH  A2 –Ollandia A1   0-9
Schijndel/De Wit B3-Ollandia B1  2-4
Ollandia C1-HVV Helmond C1   0-6
Rkvv Keldonk D1G-Ollandia D1  1-1
Ollandia E1-St. Fiducia-Elsendorp E1  14-1
Ollandia E2-Sparta’25 E6   4-3
Boskant F1-Ollandia F1   2-1
SCI  MF2-Ollandia MF1   14-0

Programma senioren zondag 13/10 
Ollandia 1-Fc Schadewijk 1   14.30u
Sparta’25  4-Ollandia 2   12.00u
Boerdonk 4-Ollandia 3   13.00u 
Ollandia 4-Irene 4   10.00u
Ollandia Vr1-ELI Vr1   10.00u

Programma jeugd zaterdag 12/10:
BlauwGl’38 A6 - Ollandia A1 v:13.15u
Ollandia D1 -Blauw Geel’38 D6  10.30u
Ollandia E1- Blauw Geel’38 E7  9.30u
Ollandia F1-Rhode F6   9.30u

Rhode

Uitslagen senioren 6/10
Rhode 1 - Nooit Gedacht 1   1-0
Rhode 2 - Wittenhorst 2   3-0
Mariahout 2 - Rhode 3  4-0
Schijndel 6 - Rhode 5  2-6
Rhode 6 - Blauw Geel 14   2-3
Boskant 5 - Rhode 7   9-0
Rhode 8 - Vorstenbossche Boys 4  3-4  
Boekel Sport 7 - Rhode 9   2-4
ELI VR1 - Rhode VR1 4-1

Uitslagen jeugd 5/10
AWC A1-Rhode A1 2-0
Rhode A2-Boekel Sport A3  6-1
Rhode B1-NWC B1  2-3
Blauw Geel’38 B4-Rhode B3  1-4
Rhode B4-Sparta’25 B3  5-1
HVCH C1G-Rhode C1  5-1
Mariahout C1-Rhode C2  5-0
Rhode C3G-MULO C2  1-1
Schijndel  C3-Rhode C4  4-0
Rhode C5-Schijndel C4  1-9
Gemert D4-Rhode D3  1-3
Blauw Geel’38 D9-Rhode D4  3-3
Rhode D5-Sparta’25 D4  3-3
Rhode E1-ASV’33 E1G  23-0
Schijndel E3-Rhode E2  2-2
Rhode E3-Sparta’25 E4  5-1
Irene E1-Rhode E4G  2-5
Rhode E5-Mariahout E1G  8-1
Schijndel E7-Rhode E6  4-3
Rhode E7-DVG E3G  4-2
Schijndel E9-Rhode E8  1-7
Rhode E9G-Gemert E11  2-3
NWC F1-Rhode F1 4-2
Erp F1-Rhode F2  2-6
Rhode F3-Schijndel F3G  8-1
WEC F2-Rhode F4           2-3
Rhode F5G-Blauw Geel’38 F5  3-3
S.V. Brandevoort F7-Rhode F6  1-1
Rhode F7-Schijndel  F5  4-0
Rhode F8-Blauw Geel’38 F8  5-0
Mierlo Hout F7-Rhode F9G  8-4
Rhode F10G-Boekel Sport F6  0-12
Rhode MC1-UDI’19 MC1  4-1
OSS’20 MD1-Rhode MD1  4-3

Programma senioren 13/10
RKOSV Achates 1 - Rhode 1  14.30u
SV Venray 3 - Rhode 2  11.30u
Rhode 3 - Bavos 2  12.00u 
WEC 4 - Rhode 4  12.00u
Rhode 5 - Boskant 4 10.00u 
Gemert 8 - Rhode 6  10.00u 
Rhode 7 - Blauw Geel 16 12.00u
ELI 4 - Rhode 8 11.30u 
Rhode 9 - Nijnsel 5  12.00u 
Boekel Sport 8 - Rhode 10  10.30u 
Rhode VR1 - Vorstenbos. Boys VR1  10.00u 
MULO - Veteranen 16.00u

Programma jeugd 12/10
Rhode A1-ESA A1  14.30u
Erp A3-Rhode A2  14.45u

Boekel Sport B1-Rhode B1 14.30u
Erp B2-Rhode B2  14.45u
Blauw Geel’38 B5-Rhode B3  14.30u
Rhode B4-Blauw Geel’38 B6  13.00u
Mifano C1-Rhode C1  13.00u
Rhode C2  vrij
Rhode C3  vrij
Rhode C4-Erp C2  13.00u
Rhode D1-Heeswijk D1  11.30u
Erp D2-Rhode D2  12.15u
Rhode D3-Erp D3  11.30u
Rhode D4-Rhode D5  11.30u
Erp E1-Rhode E1  09.00u
Rhode E2-Blauw geel E4  09.15u
Rhode E3- vrij
Rhode E4-Rhode E5  09.15u
Rhode E4-Rhode E5  09.15u
Rhode E5  vrij
Rhode E7-Rhode E8  09.15u
Rhode E9  vrij
Mifano F1-Rhode F1  09.15u
Wodan F1-Rhode F2  10.00u
Rhode F3  vrij
Rhode F4  vrij
Best Vooruit F5-Rhode F5  10.15u
Ollandia F1G-Rhode F6  09.30u
Berghem Sport F7-Rhode F7  09.00u
Rhode F8-Venhorst F4  10.30u
Rhode F9-Berghem SportF10  10.30u
Rhode F10 v rij
Rhode MA1  vrij
Erp MC1-Rhode MC1  14.45u
Rhode MD1  vrij
Rhode mini onderling 10.00u

VV Nijnsel

Uitslagen senioren 
Nijnsel/TVE Recl 1 - Elsendorp 1   3-0
Nijnsel/TVE Recl 2 - Boskant 2    2-2
Stiphout Vooruit 2 - Nijnsel/TVE 3    1-1
Nijnsel/TVE Recl 4 - Boerdonk 3    1-0
Nijnsel/TVE Recl 5 - Irene 2   3-6
Nijnsel/TVE Recl 6 - Avanti’31 9   0-2
FC Eindh. AV VR2 - Nijnsel/TVE VR1   5-1
Vorstenb. Boys VR1 - Nijnsel/TVE VR2   4-6
Elsendorp VR1 - Nijnsel/TVE VR3   3-0

Uitslagen jeugd
Nijnsel/TVE Recl A1 - Mariahout A1   3-2
VOW B1- Nijnsel/TVE Recl B1   7-1
Nijnsel/TVE Recl C1 - VOW C1    3-0
Irene C2 - Nijnsel/TVE Recl C2   4-4 
Nijnsel/TVE Recl E1 - Gemert E4   2-2
Nijnsel/TVE Recl E2- WEC E3G     3-8
Nijnsel/TVE Recl F1 - Venhorst F4G    12-1
Sparta’25 F6G - Nijnsel/TVE F2   8-0
ASV ’33 Vets – Nijnsel/TVE VETS   1-0

Programma senioren 13/10
Constantia 1 - Nijnsel/TVE 1 14.30u
HVCH 3 - Nijnsel/TVE 2 13.00u
Nijnsel/TVE Reclame 3 - MVC 2 12.00u
Rhode 9 - Nijnsel/TVE Reclame 5 12.00u
Mariahout 5 - Nijnsel/TVE 6 10.30u
Nijnsel/TVE VR1 - Baardwijk VR1 12.00u
Nijnsel/TVE VR2 - RKVV Keldonk VR1 10.00u
Nijnsel/TVE VR3 - Boskant VR1 10.00u
za 12/10
Nijnsel/TVE- Helmondia’55                     16.30u
 
Programma jeugd 12/10 
Blauw Gl’38/B3 - Nijnsel/TVE  B1 14.30u
Blauw Gl’38/C7 - Nijnsel/TVE C2 13.00u
Nijnsel/TVE E2 - Blauw Gl’38/E10 10.00u
Nijnsel/TVE MD1- WEC MD1 10.00u

VV Boskant

Uitslagen senioren
Ruwaard 1-Boskant 1  1-4
Nijnsel 2-Boskant  2-2
Boskant 4-Ruwaard 2  2-1
Boskant 5-Rhode 7  9-0
DVG 7-Boskant 6  4-8
Boskant 7-Ollandia 4  2-3
Boskant VR1-SCMH VR1  9-0

Uitslagen jeugd
Sparta ’25 B2–Boskant B1  5-1
Venhorst C2G–Boskant C2  7-3
Boskant D1–Blauw Geel’38 D6  3-4
Blauw Geel E5–Boskant E1  2-9
Boskant F1–Ollandia F1G  2-1
Boskant mini F–ODC mini F3  0-15

Programma senioren zo 13/10
Boskant 1-Mariahout 1  14.30u.
Boskant 2-Prinses Irene 3  11.30u.
Boskant 3-Blauw Geel 10  12.00u.
Boskant 4  geen programma
Boekel Sport 6-Boskant 5  11.00u.
Boskant 6-Avanti’31 8  10.00u.
EVVC 7-Boskant 7  10.00u.
Nijnsel VR3-Boskant VR1  10.00u.
Di 15/10
Blauw Geel’38 1-Boskant 1 20.00u. 
bekerwedstrijd

Programma jeugd di 8/10
Boskant C1–WEC C1  a.19:00u.
za 12/10
Geen programma

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 2/10
1 Hrn. H.v.Genugten- H.v.Erp 66,15 
% 2 Echtpr. v.d.Vleuten 61,98 % 3 
Dms. R.v.Hoof- N.Philipsen 60,42 % 
4 Dms. A.v.Genugten- W.v.Gerwen 
58,85 %.

B.C.”d’n einder ‘05”

Uitslag: A Lijn: 
1. Joop en Marianne Muller 67.50 % 
2. Mia Poels-Ria v Zon 64.58 % 3/4 . 
Jan en Mien v Rooij en Mari en Nellie 
v.d.Vleuten 57.08 % .B lijn: 1. Fons en 
Els Raaijmaakers 63.19 % 2/3 .Mieke 
Ketelaars-Riet Donker en Peter Sche-
pers- Liesbeth Bekkers 57.64 % 4. Ad 
.v.d.Brand-Liesbeth Bekkers. Eindstand 
1 e ronde A Liijn 1.Joop en Marianne 
Mulller 62.10 % 2. Mia Poels-Ria v. 
Zon 56.87 % 3. Jan en Mien v. Rooij 
55.27 %. B lijn. 1. Fons en Els Raaij-
maakers 54.10% 2. Sjef en Gerda 
v.d.Kerkhof 54.09 % 3. Peter Sche-
pers-Liesbeth Bekkers 51.92 % .zie 
ook www.deneinder.nl

Bridgeclub De Neul 

Uitslag 7/10
A-lijn: 1 en 2 gedeeld: Mia Poels & 
Peter Wagenaar en Corry v. Nitrik & 
Ria v. Zon 57.50; 3 en 4 gedeeld: Mien 
v. Rooij & Mien v. Schijndel en Nettie 
Passier & Ans Wagenaar 55.83.
B-lijn: 1. Wilmien & Albert v. Gastel 
63.54; 2. Guus Plevier & Fried v.d. Laar
57.50; 3. Diny v. Erp & Truus v. Heesch 
54.58; 4. Nel v. Hout & Riet v.d. Laar 
53.96.
C-lijn: 1. Cor v. Gerwen & Toon v.d. 
Vleuten 64.17; 2. jo Hendriks & An 
v.d. Laar 55.00; 3 en 4 gedeeld: An-
nie & Corrie Kastelijn en Ans v. Bakel & 
Riky v.d. Schoot. 
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.nl

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 04/10
A-lijn: 1. Marietje v. Aarle & Jo Ver-
hoeven 61.80; 2. Mieke & Frans v.d 
Ven 61.11; 3. Riet & Cees v. Hout 
59.37; 4. Piet & Toon v. Schayk 58.33.
B-lijn: 1. Anny & Corrie Dortmans 
70.91; 2.  Gerda & Berts Schellekens 
60.01; 3. Thea Coppelmans & Dinie v. 
Oorschot 56.59; 4. Hannie d. Laat & 
Veva v.d. Wiel 53.47.

Uitslag BC ’t Koffertje

Uitslag 7/10 
A-lijn: 1 Ad van de Laar & Elvira Thijs-
sen 67,17; 2 Ad van Helvoort & Jan 
van Lanen 61,74; 3 Wilma van den 
Biggelaar & Jan Janssen 57,39; 4 Jan 
Machielsen & Rien Voets en Lies Vis-
sers & Tonny van Acht 55,22 B-lijn: 1 
Nicole van de Berg & Theo van Geffen 
60,42; 2 Coen Meuwissen & Geert van 
der Zanden 59,58; 3 Leny van Keme-
nade & Rina Verhagen 57,08; 4 Rietje 
Donker & Nelly van Zon 52,50 C-
lijn: 1 Jos van Acht & Martien Hulsen 
63,02; 2 Corry & Jos van der Hams-
voort 59,38; 3 An van Erp & Harry van 

Genugten 56,25; 4 Rina van der Hurk 
& Cisca Scheepens 51,04 

Eindstand van de 1ste cyclus:
A-lijn: 1 Cees Laas & Sjef van Rooij 
58,75; 2 Willem Pieters & Harrie van 
Rijbroek 56,49; 3 Jan Machielsen & 
Rien Voets 54,44; 4 Ad van de Laar 
& Elvira Thijssen 54,22 B-lijn: 1/2 Ni-
cole van de Berg & Theo van Geffen 
en Coen Meuwissen & Geert van der 
Zanden 55,45; 3 Leny van Kemenade 
& Rina Verhagen 54,38 4 An van Ge-
nugten & Wil van Gerwen 53,40 C-
lijn: 1 Jos van Acht & Martien Hulsen 
61,05; 2 Corry & Jos van der Hams-
voort 59,37; 3 An van Erp & Harry 
van Genugten 52,12; 4 Dinie van 
Oorschodt & Janneke van Oosterhout 
49,79

hockey

MHC Sint-Oedenrode

Uitslagen Senioren 6/10
Oedenrode D3 - Oss D4 3-3
Oedenrode D5 - Son D4 4-2
Oedenrode H2 - Dommel H2 4-1
Oedenrode H4 - Dommel H3 14-2
Oedenrode HA - Venlo HB 4-1
Oedenrode HB - Civicum HB 4-1
Warande D1 - Oedenrode D1 0-3
Oss D3 - Oedenrode D2 3-2
Geldrop D2 - Oedenrode D4 4-2
Den Bosch D19 - Oedenrode D6 5-2
HOD H1 - Oedenrode H1 1-6
Uden H3 - Oedenrode H3 7-1

Programma Senioren 13/10  
Oedenrode D4 - Helmond D3 10.30u
Oedenrode HB - Den Bosch HI 10.30u
Oedenrode H3 - Eersel H1 12.00u
Oedenrode D1 - Weert D1 12.45u
Oedenrode D2 - Geel-Zwart D2 13.30u
Oedenrode H1 - Scoop H1 14.30u
Helmond HB - Oedenrode HA 11.00u
Heesch H1 - Oedenrode H2 12.15u
Den Bosch D11- Oedenrode D3 15.45u

Uitslagen Junioren 5/10 
Oedenrode JB1 - Helmond JB2 6-3
Oedenrode JD1 - Best JD1 0-3
Oedenrode MA1 - Drunen MA1 3-6
Oedenrode MB1 - Uden MB1 2-9
Oedenrode MC1 - Best MC1 0-8
Oedenrode MC3 - Geldrop MC6 0-17
Nuenen JC1 - Oedenrode JC1 3-5
Son MA3 - Oedenrode MA2 
DVS MB1 - Oedenrode MB2 3-2
Oranje Zwart MC7 - Oedenrode MC2 5-0
Oss MD2 - Oedenrode MD1 1-0
Best MD5 - Oedenrode MD2 0-3
Son MD4 - Oedenrode MD3 3-0
 
Junioren spelen niet op 12/10 

zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbalcompetitie

Uitslagen vrijdag 27/09
Wetering Boys – HNM-Finance  4-5
Woonwinkel – 
Amigos Menswear/van Dijk  1-1
Huiskens Optiek en Horen – 
Pijnappels/van Schijndel 3-5
’t Straotje/Lvdb Inst. Techniek – 
de Beleving 2-5

Maandag 30/09
Schildersbed. Gebr. Harks – 
Gerits/vd Warenburg 0-1
Raaymakers/der Kinderen –
 Krans Hoveniers 0-4
 
Programma vrijdag 11/10
de Beleving – 
Schildersbedrijf Gebr. Harks 19.30u
Gerits/vd Warenburg – 
’t Straotje/Lvdb Inst. Techniek 20.15u
Krans Hoveniers – 
Bart Klerkx Hoveniers 21.00u
Afisca Adm. en Belastingadvies – 
twinscooking.nl 21.45u

Maandag 14/10
Dorpsherberg/van Driel – 

Rewi/van Acht 21.00u
Wetering Boys – 
Afisca Adm. en Belastingadvies 21.45u

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Rooi

Uitslagen:
KV Rooi 1-Prinses Irene 1  12-14
KV Rooi 2-Prinses Irene 2  9-14
KV Rooi MW3-De Kangeroe MW1   10-4
SCMH MW1-KV Rooi MW1  15-9
NeCa MW1-KV Rooi MW2  3-9
Klimroos A1-KV Rooi A1  1-12
Altior A2-KV Rooi A2  9-6
SVSH/KSV C2-KV Rooi C1  6-4
MKV D1-KV Rooi D2  1-5
Klimroos E1-KV Rooi E1  7-2
KV Rooi E2-Corridor E1  0-3

Programma woe 9/10
Korloo MW1-KV Rooi MW1 a. 20.00u
Altior MW1-KV Rooi MW2  a. 20.00u
do 10/10
Emos 1-KV Rooi 1  a. 20.00u
Avanti E1-KV Rooi E2  v. 17.30u
za 12/10
KV Rooi A1-JES A1  a. 15.30u
KV Rooi A2-JES A2  a. 14.30u
KV Rooi B1-Oranje Wit B1  a. 14.00u
KV Rooi C1-Avanti C1  a. 13.00u
KV Rooi C2-Nijnsel C1  a. 11.15u
KV Rooi D1-DDW D1  a. 11.00u
KV Rooi D2-Odisco D1  a. 10.00u
KV Rooi E1-Bladella E1  a. 10.00u
SCMH F1-KV Rooi F1  v. 09.15u
Zon 13/10
Flamingo’s 1-KV Rooi 1  a. 13.00u
ODIO 2-KV Rooi 2  a. 11.00u.

KV Nijnsel

Uitslagen:
Odisco MW1-Nijnsel MW1  15-2
Prinses Irene MW1-Nijnsel MW1  13-7
Be Quick MW2-Nijnsel MW2  8-2
Flash B1-Nijnsel B1  6-3

Programma woensdag 9/10:
Nijnsel MW1-Corridor MW1 a :19.45u 
Nijnsel MW2-Geko MW2  a :18.30u 
za 12/10:
Nijnsel A1-OVC ’63  a :12.00u  
Nijnsel B1-Fortune ’68 B1 a: 10.30u 
Rooi C2-Nijnsel C1  v :10.30u 
Nijnsel E1-Be Quick E3  a:9.30u 
zon 13/10
Nijnsel 1-Midako 1  a:9.30u

KV Odisco

Odisco MW1 -  Nijnsel MW1    15 – 2
Odisco 1-  Korloo 1  10 - 11
Odisco 2 - De Korfrakkers 5   4 - 11        

programma za 12/10
Be Quick C1 -  Odisco C1                     12.00u
Rooi D2 -  Odisco D1                       10.00u
Zo 13/10
DOS (A)1-  Odisco 1                         10.30u
Tovido 2 -  Odisco 2                         11.15u
Wo 16/10
Corridor MW1 -  Odisco MW1 20.00u
zondag 20/10
Geko 1 -  Odisco 1                         13.00u
Geko 2 -  Odisco 2                         11.30u 

waterpolo

Argo

DBD - C1     8-2
T.R.B.-R.E.S - D1    23-4
Njord - Dames 1    17-4
Njord - Heren 1     10-7
Gorgo - Heren 2     3-13

Programma waterpolo
Zaterdag 12/10 in Z.I.B. te Best:
D1 - ZVDO`74    15.30u
C1 - T.R.B.-R.E.S  16.15u
Dames 1 - Polar Bears Ede  18.00u
Heren 1 - DZT`62  19.00u
Heren 2 - Nuenen  20.00u
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Uitslagen
beugelen

Beugelclub “De Lustige Spelers” 
Olland

Uitslagen
30 september – 5 oktober
Olland 1 - Ospel 1 4-1
Olland 2 – Olland 3 3-2
Olland 4 – Heeze 1 4-1
Olland 5 – Schijndel 2 3-2

Programma di 8/10
Schijndel 3 – Olland 5 20.00u

do 10/10
Heeze 1 – Olland 2 20.00u
Schijndel 1 – Olland 4 20.00u
za 12/10
Grathem 1 – Olland 1 20.00u

hardlopen

Singelloop Breda, 6/10 
 
VrouwenTrim 
Maartje  Gevers  10.000 m 
1.01.59

Najaarsloop Helmond, 6/10 
  
JongensTrim  
Guus van Kessel 01.200 m 
   5.01 
Vrouwen  
Sanne van Lieshout 05.000 m 
  24.27 
Mannen  
Ge de Louw 15.000 m 
1.49.30 
Mannen50 
Peter van Hellings Mannen65 
10.000 m 1.01.41
Jos van Uden Mannen60 15.000 m 
1.16.56

Naast de zwemlessen aan kinderen, verzorgen wij vele andere leuke 
activiteiten voor jong en oud:

Het leukste en voordeligste uitje voor 
het hele gezin. Voor iedereen, van jong 
tot oud is er veel leuks te beleven. Lekker 
baantjes trekken, ravotten met vriendjes 
en vriendinnetjes of ontspannen dobbe-
ren in het water. Iedereen vermaakt zich 
uitstekend.  Kom langs en ervaar zelf hoe 
leuk het is. 
                                                                                                                                                                           
Discozwemmen
Op vrijdag avond tussen 18.45 - 20.15 uur 
toveren we het zwembad om tot een dis-
cotheek. We verduisteren de ramen en de 
discolampen met hun e� ecten doen hun werk. Onze D.J. verzorgt de muziek. 
Natuurlijk liggen de spelvoorzieningen in het water.
Wanneer?                                                                                                                                                                                         
Iedere vrijdag van 18.45 tot 20.15 uur.                                                                                                                                                
Voor wie?                                                                                                                                                                                   
Het discozwemmen is toegankelijk voor iedereen met een zwemdiploma.

Familiezwemmen                                                                                                                                  
Het hele gezin is op zondagochtend welkom tijdens het recreatief zwemmen. In het 
ondiepe bad zijn dan veel spelmaterialen aanwezig waarmee je heerlijk kunt spelen. 
Zit je op zwemles, dan kun je laten zien wat je al hebt geleerd! Of nog even extra 
oefenen... het badpersoneel kijkt ook op zondagochtend graag even mee!
Wanneer?
Iedere zondag van 10.30 tot 13.00 uur.                                                                                                                                       
Voor wie?
Het familiezwemmen, het woord zegt het al, is speciaal voor ouders met kinderen. Er 
mag geen jeugd naar binnen zonder volwassenen.
 
Lunchzwemmen
Te druk om na werktijd aan je conditie 
te werken? Dan is lunchzwemmen echt 
iets voor jou. Elke dinsdag kun je tussen 
de middag baantjes komen trekken. Je 
zult merken dat je jezelf zich elke dag 
� tter voelt!                                                                                           
Wanneer?                                                                                                                                                                               
Iedere dinsdag van 12.00 tot 13.15 uur.                                                                                                                                         
Voor wie?
Lunchzwemmen is bedoeld voor alle 
zwemmers met een zwemdiploma die 
graag een baantje trekken.

Herfstvakantie 14 t/m 20 oktober 2013

* van 13.30-14.00 uur is alleen het diepe bassin beschikbaar

Heb je interesse? Aarzel niet en vraag informatie hierover bij een 
van onze medewerkers of kijk op onze homepage.

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

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

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

Zwembad de Neul

Activiteiten

Recreatief zwemmen

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

•   Begeleidend zwemmen en  
  watergymnastiek voor ouderen
• Combi - Fit
• Recreatief zwemmen
• Verenigingszwemmen
• Discozwemmen
• Zonnebanken

Openingstijden recreatief zwemmen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OPENINGSTIJDEN RECREATIEF ZWEMMEN 
 Herfstvakantie 14 t/m 20 oktober 2013 
 
 
 
 

 
  

 
 

 

  

 

   

   

   

* van 13.30-14.00 uur is alleen het diepe bassin beschikbaar 
 
Heb je interesse? Aarzel niet en vraag informatie hierover bij een van onze medewerkers of kijk op onze homepage. 

DAG DAUWZWEMMEN  JEUGD & 
vOLWASSENEN 

VOLWASSENEN DOELGROEPEN  

Maandag 14 
oktober 

07.30-09.15 uur  20.15-21.30 uur  

Dinsdag 15 
oktober 

 08.45-10.15 uur 
13.30-15.30 uur 

20.15-21.30 uur 12.00-13.15 uur  
Lunchzwemmen 

Woensdag 16 
oktober 

07.30-08.45 uur 13.30-15.30 uur   

Donderdag 17 
oktober 

 08.45-10.15 uur 20.15-21.30 uur 13.30-15.30 uur 
Disco zwemmen 

Vrijdag 18 
oktober 

07.30-08.45 uur    

Zaterdag 19 
oktober 

 13.30-15.30 uur *    

Zondag 20 
oktober 

   10.30-13.00 uur 
Familiezwemmen 

  

Volwassen Rooi wint 
van jeugdig De Warande

Even leek het erop dat Rooi in 
Oosterhout met elf tegen dertien 
zou spelen. In de beginfase van de 
wedstrijd kreeg het namelijk ver-
schillende onterechte strafcorners 
te verwerken. De scheidsrechters 
gaven geen ruimte voor discussie. 
Toch hield de Rooise ploeg het 
hoofd koel en hield de sterk kee-
pende Renee van de Broek haar 
doel schoon. 

Na een minuut of tien bediende 
Hilde Sijbers Loes van der Heijden 
die de bal hard de cirkel in schoot. 
Annelous Oerbekke, die later door 

haar team werd gekroond tot wo-
man of the match, tipte die bal 
knap in het doel. Rooi bleef ge-
disciplineerd verdedigen, was een 
stuk zorgvuldiger in de passing en 
hield controle over de wedstrijd. 
Op slag van rust kwam Rooi zelfs 
met 2-0 voor, opnieuw via  
Annelous Oerbekke, die de re-
bound van een strafcorner achter 
de Oosterhoutse keepster werkte.

Na rust probeerde De Warande 
meer druk te zetten, zij stonden 
aan het begin van de dag tenslotte 
nog tweede en hadden dit seizoen 

nog geen wedstrijd verloren. Maar 
de Rooise dames bleven volwassen 
hun eigen spelletje spelen waar-
door het jeugdige De Waranda 
niet tot scoren kwam. Een minuut 
of tien voor tijd bekroonde Rooi 
het harde werken met een derde 
doelpunt. Karien Thielen, die in 
de eerste helft al rakelings over de 
kruising pushte, kreeg de bal deze 
keer wel in de touwen. Dankzij de 
knappe overwinning staat Rooi nu 
derde. Volgende week spelen de 
dames om 12.45 uur thuis tegen 
Weert. 

hockey

Rhode B1 in het nieuwvoetbal

Rhode B1 heeft in MARVU een nieuwe sponsor gevonden, die het team heeft voor zien van trainingspakken   
en wedstrijd kleding.

Oedenrode H1 verovert derde plaats 
met ruime overwinning
Na het verloren duel van vorig 
weekend tegen Gemert, was er 
nog maar één ding wat Rooi dit 
weekend moest doen om bovenin 
mee te kunnen draaien. Dat was 
winnen in Valkenswaard tegen 
HOD.  In de afgelopen jaren wa-
ren de wedstrijden tegen HOD 
vaak zwaarbevochten. HOD en 
Rooi zijn namelijk aan elkaar ge-
waagd vanwege het goede spel 
van beiden kanten.

In de eerste minuut kwam Rooi H1 
met de 0-1 voorsprong. 
Willem van der Heijden wist de 
bal in de goal te slepen. Hiermee 
opende Rooi de score in de wed-
strijd. Na een mooie assist wist 
Martijn van Hemert de bal in de 
cirkel aan te nemen en deze hard 
in de goal te slaan. Aan het eind 

van de eerste helft veroorzaakte 
Rooi nog een strafbal en deze 
pushte Willem ook in de touwen. 
HOD kreeg in de eerst helft weinig 
kansen en dit zorgde voor een tus-
senstand van 0-3.

In de tweede helft kreeg HOD al 
snel een strafcorner, deze beland-
de op ongelukkige wijze in de goal. 
Rooi kwam daarna met een goed 
antwoord, de 1-4 en 1-5 werden 
in de loop van de tweede helft ge-
scoord. Na een prachtige aanval 
die begon bij Edo Swinkels wist 
uiteindelijk Matthijs van Roessel de 
bal er goed in te tippen. Dit zorgde 
voor een eindstand van 1-6. Rooi 
nam de 3 punten mee naar huis en 
dit levert de derde plaats op in de 
competitie. 

Volgende week moet Rooi thuis 
om 14.30 tegen Scoop, een team 
dat wederom bovenin meedraait. 
Het belooft een spannende wed-
strijd te worden.
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Sint Oedenrode

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooirooi.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooirooi.nl

Evenementen

Sint Oedenrode

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooirooi.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooirooi.nl

  

DeMooiRooiKrant • DeNuenenseKrant • Forum
DeMooiBernhezeKrant • DeMooiLaarbeekKrant

in de regioMooi adverter
en

Programma informatie

Rondje Rooi 
Tot en met woensdag 16 oktober 
2013 is er bij TV Meierij een Rondje 
Rooi met:
•  Roois Kamerkoor neemt afscheid 

van Ad van de Wetering met 
kasteelconcert

•  Luisteren in je leunstoel bij zorg-
boerderij Cathelijne

•  Ingrid Gevers 25 jaar in dienst bij 
Odendael met klein TV Meierij-
tintje

•  Theaterprogramma Mariëndael 
toegelicht

•  Scouting Rooi ontdekken tijdens 
open dag

•  Het organisch huis van kunstenaar 
Herman Rademaker nader bekeken

•  Twirl- en majorettenwedstrijd in 
Sporthal De Streepen

• Druivenoogst in Rooi
• Informatie Burgernet
•  Ondertekening overeenkomst 

Mooi Rooi en TV Meierij

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

Oog Op Rooi Special. 
Wensen vervuld …

Tijdens de Nationale Ouderendag op 
4 oktober j.l. zijn in Sint-Oedenrode 
de wensen van ca. 120 senioren 
werkelijkheid geworden. TV Meierij 
praat in het Grand Café in Odendael 
na over deze bijzondere dag.
Tijdens dit programma vertellen een 
aantal senioren, plus een paar wens-
vervullers, hoe deze dag voor hen 
verliep.

De Oog Op Rooi Special wordt uit-
gezonden vanaf zondag 13 oktober 
tot en met vrijdag 18 oktober en 
wordt elke drie uur herhaald.
(Uitzendtijden 02:00 – 05:00 – 08:00 
– 11:00 – 14:00 – 17:00 – 20:00 en 
23:00 uur.)

Clips van Rosanne van Esch met 
muziek van K3
Tijdens de herfstvakantie vanaf zater-
dag 12 oktober  wordt elke 2 dagen 
een nieuwe clip van Rosanne van 
Esch met muziek van K3 getoond. 
U kunt luisteren en kijken naar 4 
verschillende bijzondere clips, die 
ook door mensen met een gehoor-
beperking via gebarentaal kunnen 
worden gevolgd.

De clips worden vanaf zaterdag 12 
oktober tot en met zaterdag 19 ok-
tober elke drie uur herhaald.
(Uitzendtijden 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 Trined 
en KPN op kanaal 559. 
OnsBrabantNet digitaal via kanaal 
38, analoog op 792 MHz. 
Via UPC analoog op 256 MHz.

Internet
Met nieuws, informatie, weer, foto’s, en 
fi lms is TV Meierij wereldwijd te volgen 
via www.tvmeierij.nl 

www.facebook.com/demooirooikrant

13 juni - 30 november 
Tentoonstelling Heilige Oda

Martinuskerk 

8 september - 20 oktober
Tentoonstelling van Annie Veldkamp
Cultureel Educatief Centrum Marien-

dael 

8 oktober
KBO fi lm: The Notebook

Odendael 

11 oktober
Halloween Party

The Joy 

11 oktober
Henk Dissel

café Oud Rooy

12 oktober
Quick Back Band
café Oud Rooy

12 oktober
Oceandrum maken

Leef & Vind 

12 oktober
Uitstapje leden IVN Rooi

Biesbosch 

12 oktober
Band: Eternity 
café Van Ouds

13 oktober 
Bridge-drive Rode Kruis 
Zalencentrum De Beckart 

13 oktober 
Open herfstrit MC d’n Dommel

Sint-Oedenrode 

13 - 14 oktober
M.T.C. D’n Dommel

13 oktober
Crosstown

d’n Dommel 

13 oktober
Rikken dorpskapel 

Dorpsherberg Olland 

15 oktober
Mariaviering Odendael 

Ontmoeting van Odendael. 

15 oktober
Het Wilhelminakanaal

Feiten en herinneringen
de Gouden Leeuw 

16 oktober
Roois biergilde
café van Ouds 

18 - 20 oktober
Feestelijk heropeningweekend 

Bouwmarkt Forum 

19 - 21 oktober
Boskant Kermis

Boskant 

19 oktober 
Softtip darttoernooi

Van Ouds 

19 oktober 
Kofferbakverkoop tijdens Boskant 

Kermis 
Ritaplein 

19 oktober 
The Pinktones, back to the ‘50
Eet- en Muziekcafé De Ossekop 

20 oktober 
Olat wandeltocht

Helvoirt 

20 oktober
Speelgoed- en kledingmarkt 

Meerschot 

20 oktober 
Kinder softtip darttoernooi

Van Ouds 

23 oktober 
Seniorendag

”de Ontmoeting” van Odendael. 

25 oktober 
Sportgala Sint-Oedenrode
De Beurs Sint-Oedenrode 

25 oktober 
Film: Getting Home

Mariendael 

26 oktober 
Blaasmuziek Plus 2013

 ‘t Leeuwke 

26 oktober 
The Bluestalkers

Eet- en Muziekcafé De Ossekop 

27 oktober - 22 december 
Tentoonstelling Wil Agema-Kersten

Cultureel Centrum Mariendael 

27 oktober 
Open Rooise Crosslopen

park Kienehoef 

27 oktober 
Paranormale beurs 

Meerschot 

27 oktober 
Dr. Brass

Eet- en Muziekcafé de Ossekop 

27 oktober 
Schipper en Bemanning

d’n Dommel 

28 oktober 
Groot Roois Dictee 

Gemeentehuis 

1 - 3 november 
MooiRooi Kind-Ouder 

tennistoernooi 
 TV de Kienehoef 

1 - 3 november 
Roemrijk Rooi Revue 

Mariendael 

2 - 3 november 
The Voice of Van Ouds

café Van Ouds 




