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Dag van de Scheiding – Gratis advies bij 
Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators

Op vrijdag 12 september aanstaande vindt de jaarlijkse 
‘‘Dag van de Scheiding’’ plaats. 

U kunt op deze dag bij ons terecht om vrijblijvend kennis te maken. Maar ook voor 
beantwoording van al uw vragen of het verkrijgen van informatie over scheiden 

bent u van harte welkom. 
Uiteraard kunt u bij ons ook kosteloos voor andere vragen op het gebied van het 

familierecht terecht, zoals alimentatie, zorgregelingen, huwelijkse voorwaarden, etc.  

Ons kantoor is geopend van 10.00 tot 12.30 uur 
en van 13.30 tot 19.00 uur. 

Tevens kunt u zonder afspraak binnenlopen op ons kantoor in Best.

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

Specialisten in familierecht, arbeidsrecht en bemiddeling

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

Specialisten in familierecht, arbeidsrecht en bemiddeling

Kantoor Best: Eindhovenseweg 32a, T: 0499-379111
Kantoor Sint-Oedenrode: Bastion 1, T: 0499-379111

www.kehrens-snoeks.nl

U wilt scheiden?
 

Aarzel niet en stel uw vraag,
het is niet goed om er mee rond te blijven lopen.

Neem gerust discreet contact met mij op. 
Ook ‘s avonds.

Altijd een gratis advies gesprek zelfs op een locatie 
die voor u het prettigste is. Ook bij u thuis.

Erkend scheidingsconsulent

Tel. 06-48725658 
a.vanderheijden@scheidingspraktijk.nl

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs
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Grosfeld Kreeftenberg Advocaten bundelen krachten

SON EN BREUGEL – Grosfeld Kreeftenberg 
Advocaten uit Son en Breugel is samenge-
gaan met Waals Advocatuur & Mediation uit 
Uden. Ingrid Grosfeld en Tanya Kreeftenberg 
hebben hun krachten gebundeld met de er-
varen advocaat-scheidingsmediator Astrid 
Waals. Het kantoor heeft dan ook de nieuwe 
naam ‘Mr. Mediators’ gekregen.

Grosfeld, Kreeftenberg en Waals hebben al bij 
honderden echtscheidingen laten zien, dat ze 
in staat zijn om het schijnbaar on-verenigba-
re te verenigen; met kennis en ervaring, maar 
bovenal door hun oprechte betrokkenheid bij 
de situatie. “De oplossing die partners samen 
bedenken, is automatisch de beste en houdt 
het langst stand. Het is dus zeker de moeite 
waard de weg van mediation te bewandelen”, 
aldus Mr. Mediators. “Als de koek echt op is, 
is er geen andere keuze dan los van elkaar 
verder te gaan. Vaak spelen kinderen bij een 
scheiding een belangrijke rol. Juist daarom is 

het de moeite waard om 
goed uit elkaar te gaan. 
Wij bieden twee wegen: 
mediation en de gang 
naar de rechter. Het liefst 
ook in deze volgorde.”

Advocaat
“Als mediation werkelijk 
onmogelijk blijkt, omdat 
er te veel kapot is, zal een 
gang naar de rechter on-
vermijde-lijk zijn. Wij zet-
ten de mo-gelijkheden en 
kansen op een rij en gaan 
het proces aan: hard en 
rechtvaardig om het be-
lang van de cliënt veilig te 
stellen.”

Voorhuwelijkse mediation 
Mr. Mediators biedt ook voorhuwelijkse me-
diation aan. Deskundige begeleiding bij een 
relationeel, zakelijk en juridisch gesprek nog 
voordat er sprake is van samenwonen, een 
geregi-streerd partnerschap of trouwen. “Het 
is van belang de wederzijdse verwachtin-gen, 
zienswijzen en belan-gen helder in beeld te 
krij-gen. Het is de moeite waard dat je weet 
waar je ‘ja’ te-gen zegt. ‘Ja’ tegen diegene 
met wie je trouwt, maar ook ‘ja’ tegen het hu-
welijk als instituut met alle juridische gevolgen 
die daaraan kle-ven.”

Dag van Scheiding
Men kan op vrijdag 12 sep-tember, de Dag 
van de Scheiding, terecht bij Mr. Mediators 
voor een gratis advies bij het kantoor van Mr. 
Mediators aan de Hei-straat 16a in Son of via 
0499-465112. Voor meer informatie kan men 
ook terecht op www.mrmediators.nl.

Advertorial

*Op 15 september 1796 werd in Nederland de allereerste echtscheiding uitgesproken

*De dag die in het leven is geroepen om mensen bewust te maken van het 

belang van een goede begeleiding bij een scheiding.

*Ouderen scheiden in toenemende mate in de herfst en winter van hun leven.

Dag van de scheiding

Voor gratis informatie-gesprek,
bel: 0413-477444

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

Bel: 0413-477444 
of kijk op: www.lipsadvocatuur.nl
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ECHTSCHEIDING? 
Als het dan tóch moet ...

∙ Wees verstandig, gebruik je   
  verstand

∙ Houdt de kinderen buiten de strijd. Altijd!

∙ Kies samen voor begeleiding door een ervaren   
  advocaat-mediator

∙ Té ingewikkeld? Overweeg de mogelijkheid van  
  een overlegscheiding

Gratis meer informatie? 
Bel 0413-477444

www.lipsadvocatuur.nl
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v.d. Berkmortel
Drankenhandel van Boxmeer

Primera
SNS Schijndel

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

EEN DEUKJE MEER DOEN 
WIJ NIET MOEILIJK OVER
ongeacht waar u verzekerd bent, bij ons 
kunt u altijd terecht:                

Alfred Nobelstraat 3, Bedrijventerrein “De Kampen”
Tel: 0413-490161, www.autoschadelambert.nl

Onze zorg is u ontzorgen 

• Gratis leenauto
• Levenslange garantie
• Complete schadeafhandeling, ook voor WA schade’s 

Wij werken voor alle verzekeringsmaatschappijen

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Veel blessures zijn met goede begeleiding te voorkomen

Sportzorg Rooi wil verenigingen 
helpen om blessureleed voor te zijn

Het spreekwoord luidt dat een goe-
de voorbereiding het halve werk 
is. Dat geldt ook in de sport. Niet 
alleen in de topsport, maar net zo 
goed in de breedtesport. Met het 
goede materiaal, de juiste training 
en een goede warming-up kunnen 
veel blessures worden voorkomen. 
Dat was de boodschap die Sport-
zorg Rooi afgelopen woensdag 
bracht. Sportzorg Rooi is een sa-

menwerking van fysiotherapieprak-
tijk Joost de Vaan en  Sportgenees-
kunde Veghel.

In Nederland komen ieder jaar 
4,4-miljoen sportblessures voor. In 1,7 
miljoen gevallen volgt er een medi-
sche behandeling. De andere 2,7 mil-
joen blessures gaan vanzelf over, maar 
er kijkt in elk geval geen dokter naar. 

» Lees verder op pag. 4

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

Kijk snel op pag. 4

Rooise roodharigen komen voor de tweede keer bij elkaar
Afgelopen zaterdag kwamen bij Miss 

Hyacinth aan de Damianenweg 
voor de tweede keer de Rooise 
roodharigen met hun aanhang 
bij elkaar. Vanaf één uur 's mid-
dags ontvingen de organisa-
toren, Ans Dekkers, Aafke 
Steenhuis en Roos Dort-
mans de roodharige Rooie-
naren.

Het was een ontmoeting 
van 'lotgenoten', want 

in het dagelijkse leven 

worden mensen met roodhaar niet 
altijd op een even leuke manier aan 
de kleur van hun haar herinnerd. 
Dat ze het onder elkaar nog niet zo 
slecht getroffen hebben, bleek een 
jaar geleden. Een veel gestelde vraag 
toen was, “volgend jaar weer?” En 
zo geschiedde.

Al meteen bij de ingang werden de 
roodharigen en hun partners zater-
dagmiddag door een deftig in rood 
gestoken ontvangstcommitee ver-
welkomd. Die informeerden bij de 

roodharigen of zij een rood voor-
werp voor in de boom bij zich had-
den. Aan de niet roden is dit jaar ge-
vraagd om een rood accent aan te 
brengen. Het maakte niet uit of dat 
het nu een rode blos is, een strop-
das of een broek. Iedereen die kwam 
moest zich met rood verbonden 
voelen. Wie niets roods bij zich had 
kreeg van het ontvangstcommitee 
iets roods opgespeld. 

» Lees verder op pag. 3

Bekijk de groenstrook in deze krant 
voor tuintips en adressen om uw tuin 
herfstklaar te maken!

Zie pagina 5, 7, 13, 17

Mooi in ‘t Groen
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster
Marianne Ketelaars

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

10-3-2014 10-9-2014
Lief klein vrouwke!

in een bloem, in een vlinder,
in de muziek, in het leven,

komen we tot de conclusie, YARA we missen je

xxx
Opa & Oma

UW INLIJSTWERK
VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL

 

LIJSTENMAKERIJ

www.brabantlijsten.nl

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

Uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van

Henriette van Zutphen – van Son

is voor ons een grote steun geweest.
Wij bedanken u allen, die ons in deze moeilijke tijd 

hebben bijgestaan en voelen ons hierdoor 
ook voor de komende tijd gesterkt.

Een speciaal woord van dank aan Thuiszorg Pantein 
en Huisartsenpraktijk Den Biggelaar en Tijmstra.

Albert, kinderen en kleinkinderen.

Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat,
maar ook het spoor dat je achterlaat.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, 
betrokkenheid en liefde is, omringd door allen die hem lief 
waren, van ons heengegaan mijn lieve man, ons pap, 
schoonvader en trotse opa

Ton Soons
Antonius Gerardus Emmanuel

echtgenoot van

José Soons-Geerts

 Norg,   † Sint-Oedenrode,
20 februari 1942  6 september 2014

    José 

    Pepijn en Chris
    Daan, Eva

    Esther en Johnny
    Nico, Lieke

    Jonas en Melanie
    Jesse, Ruben, Lucas

Oranje Nassaulaan 156, 5491 HL Sint-Oedenrode

De crematieplechtigheid wordt gehouden op donderdag  
11 september om 12.30 uur in de Luxzaal van crematorium 
Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

In plaats van bloemen vragen wij een donatie voor Stichting 
Ambulance Wens en voor Stichting Hulp aan Nepal. Hiervoor 
zullen collectebussen staan bij de condoleance. 

Ton is thuis in zijn vertrouwde omgeving.

De belangstelling, de lieve reacti es, brieven en kaarten 
hebben ons goed gedaan. Bedankt eenieder die op welke 

wijze dan ook met ons heeft  meegeleefd. 
Na het overlijden van onze  

moeder, groot moeder, overgroot moeder.

Dina  Raaijmakers -van Berlo

Kinderen klein en achter kleinkinderen.
Nijnsel september 2014

Gemeente laat vijver Kienehoef 
uitbaggeren

De gemeente laat binnen enke-
le maanden de vijver in het park 
Kienehoef uitbaggeren. Dat heeft het 
college van burgemeester en wethou-
ders besloten. Met het uitbaggeren van 
de vijver wil de gemeente de vijver ge-
schikt maken als roeivijver. Roeien in 
de vijver, dat vroeger al gebeurde, kan 
nu niet meer door de overwoekering 
van aarvederkruid. De kosten voor het 
uitbaggeren van de vijver worden op 
ongeveer 200-duizend euro geschat.

Sinds enkele jaren wordt de vijver in 
het park geteisterd door de overwel-
dige groei van aarvederkruid. Dat kruid 
groeit zodanig snel dat de hele vijver er 
mee overwoekerd is. Door de dichtheid 
van deze waterplant kan er in de vijver 
niet worden geroeid. Ook schaatsen 
lukt niet, als het aarvederkruid niet op 
tijd wordt gemaaid. Door de vijver uit te 

baggeren, verwacht de gemeente dat 
het aarvederkruid met wortel en stok 
wordt uitgeroeid en dat jaarlijks uit-
maaien van de vijver niet meer nodig is.

Het vrijkomende slib wil de gemeente 
gebruiken voor ophoging van een ge-
deelte van het park. Het deel van het 
slib dat verontreinigd is, wordt afge-
voerd. Het is de bedoeling dat het uit-
baggeren van de vijver in het voorjaar 
van 2015 klaar is. Dan willen de exploi-
tanten van de nog te bouwen horeca-
voorziening ook een roeibootverhuur 
starten.
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Bosseweg 1 5682 BA Best
(0)499 82 02 08  
info@bestlaw.nl   
www.bestlaw.nl

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

niveau aan het MKB en particulieren.

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

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

 
 

www.biobest-theater.nl

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

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

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

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

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

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

SPECIALS: 
Ladies Night: Walking on Sunshine (€13,50) wo. 11 juni  20:00.
PRIJZEN: p.p. basis zaal, balkon +  € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 
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16:00, Frozen 3D NL (€ 6,50) zo. 15:00,  Mees Kees op Kamp (€ 6,50)
Vr. 16:30 za. 13:45 zo. 12:45 wo. 13:45, Hobbit, The: The Desolation Of Smaug (3D) (€ 8,-) 
do. 20:30 vr/za. 20:45 Hobbit, The: The Desolation Of Smaug (2D) (€ 8,-) zo. 19:30 ma/wo 

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

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

(wo.4 juni) 20:00 do. 20:00, vr./za. 19:00 & 21:15 zo./ma. 17:45 & 20:00 (wo. 11 juni) 15:45 - Rio 2 3D NL 
(€6,50) (wo.4 juni) 15:45  za./zo./ma 15:45, (wo. 11 juni) 13:45 - Muppets Most Wanted 
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SPECIALS: 
Ladies Night: Walking on Sunshine (€13,50) wo. 11 juni  20:00.
PRIJZEN: p.p. basis zaal, balkon +  € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 

Speelweek van wo 10/09  t/m wo 17/09/2014
Koemba: De Zebra Die Zijn Strepen Kwijt Is (2D NL) (€ 6,50) (wo. 10 sept.) 15:45, vr. 16:45, za./

zo.15:45, (wo. 17 sept.) 15;45 - Hoe Tem Je Een Draak 2 3D NL  (€6,50) za. 13:30 - Hoe Tem Je Een 
Draak 2 2D NL  (€6,50) (wo. 10 sept.) 13:30, zo./(wo. 17 sept.) 13:30 - Oorlogsgeheimen (€ 7,-)  vr. 

18:45,zo. 17:45 - The Fault In Our Stars (€ 7,50) za. 18:30 - Planes 2: Redden & Blussen 3D NL (€ 6,50) 
zo.11:15 - Planes 2: Redden & Blussen 2D NL (€ 6,50) za. 11:15 - Sex Tape (€7,50) (wo. 10 sept.) 20:00 - 

Boyhood (€ 8.-)Do./zo./ma. 20:00, vr./za. 21:00 - Dorsvloer Vol Confetti ( € 5,-) (wo. 17 sept.) 20:00
Specials: Biobest 50+ Philomena (€ 6,-) do./vr.  14:00

Ladies Night: Pak van mijn hart (€ 13,50) wo. 29 okt. Do. 30 okt. 20:00 (wo. 29 okt. Uitverkocht)
PRIJZEN : p.p. basis zaal, balkon + € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 - Gratis koffie/thee bij biobest 50+
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Appelfl ap  
1,50

1,00 

2 WEKEN GELDIG
t/m 23 september

Appeltjes-
brood
per stuk

2,50 

2 WEKEN GELDIG
t/m 23 september

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

KOM IN ONZE APPEL STORE
en maak kans op een iPod
De nieuwe oogst appels is binnen en daar zat zowaar een iPod tussen.
Die kun je winnen. Haal onze app-stempelkaart, 
bij 5 stempels maak je kans op een iPod. 
Bij aankoop van 2 appelproducten
krijg je een stempel.

Spelt
appelkanjer  
1,50

1,00 

2 WEKEN GELDIG
t/m 23 september

Het ontvangstcommitee zag er niet 
alleen op toe dat er niemand zonder 
rood binnenkwam. Ze telden ook het 
aantal echte roodharigen.  “Want”, 
zo vertelt Ans Dekkers, “we willen 
graag weten hoeveel mensen er dit 

jaar precies komen”. De hoop op 
meer dan honderd roodharige bleek 
helaas ijdel. Ondanks het succes van 
een jaar geleden waren er dit jaar 
minder dan de gehoopte honderd 
roodharigen.

Mensen met rood haar hebben meer 
overeenkomsten met elkaar dan al-
leen hun haarkleur. Dat bleek bij een 
korte rondgang over het terrein. Zo 
was er een schoonheidsspecialiste 
aanwezig. Die wist te vertellen dat 
mensen met rood haar ook een an-
dere huid hebben. Zij krijgen veel va-
ker en meer sproeten dan niet-rood-
harigen, maar hun huid is ook veel 
gevoeliger voor verbranden. Maar er 
zijn  echter speciale zonnecrèmes om 
de lichtere huid van de roodharigen 
tegen te felle zon te beschermen.

Tijdens de bijeenkomst hoefde nie-
mand stil te zitten. Er konden schilde-
rijen worden gemaakt die te bewon-
deren zijn op de Wall of Fame. Verder 
was er een waarzegster op het terrein 

van Miss Hyacinth aanwezig om de 
aanhang van de roodharigen te hel-
pen. Terwijl theatergroep Bluf een 
diner met poëzie van hoog niveau 
opdiende en Trio Antonet de roodha-
rigen en hun aanhang toezong. 

Vervolg voorpagina
Rooise roodharigen komen voor de tweede keer bij elkaar
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Wij willen graag onze 
nieuwe collectie aan u 

presenteren, en daarom 
organiseren wij: 

Een extra koopavond op 
dinsdag 16 september

 van 18.00 tot 21.00 uur.

Op de gehele collectie krijgt 
u alleen op deze avond 
20% KORTING!! 

(*Alleen tussen 18.00 en 
21.00 uur.)

Zoals u van ons gewend 
bent, staat er natuurlijk een 

lekker hapje en drankje 
voor u klaar!

Ook zijn wij zondag 
21 september geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur.

Wij ontvangen u graag met 
een hapje en drankje, en 

voor elke betalende klant 
staat er een leuke attentie 

klaar! (*Zo lang de voorraad 
strekt) 

Vanaf nu ook weer iedere 
week volop  betaalbare 
nieuwe collectie in de 

maten 34 tot en met 56!! 

Tot ziens bij Kimberly’s 
Fashion.

Heuvel 38a, 5492 AD Sint-Oedenrode, T: 06-22856471

Oud Rooienaar Theo Bekkers Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau
Donderdag 4 september werd oud-
Rooienaar broeder Theo Bekkers 
in Eindhoven geridderd. De ver-
sierselen werden opgespeld door 
burgemeester Van Gijzel van de 
lichtstad. Bekkers werd Ridder in 
de Orde van Oranje Nassau om-
dat hij zich vijftig jaar heeft inge-
zet voor gehandicapten in Spanje, 
terminale patiënten in België en 
kansarmen in Ethiopië.

Theo Bekkers werd bijna zeven-
tig jaar geleden als achtste zoon 
in een boerengezin in Boskant 
geboren. Na de lagere school in 
zijn geboortedorp koos hij voor 
het internaat Mariaoord in Vught. 
Daar haalde hij zijn mavodiploma. 
Vervolgens behaalde hij zijn onder-
wijsbevoegdheid aan de kweek-
school en gaf enkele jaren les in  
Valkenswaard en Boxtel.

Toch lag zijn hart bij de zwakkeren 

in onze samenleving. In 1972 kreeg 
Bekkers de kans om naar Spanje te 
gaan. Daar mocht hij in Astorga bij 

het Colegio Santa Naria Madres de 
la Iglesia zich bezig gaan houden 
met de opvang, opleiding en bege-
leiding van zwakzinnige kinderen 
in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Zij 
hadden in die regio tot dan geen 
kansen om zich te ontwikkelen. Als 
fervent wielerliefhebber wist Theo  
zowel lokaal, landelijk en zelfs in-
ternationaal prijzen te halen met 
zijn pupillen.

In 2005 verliet Theo Bekkers als 
ereburger Astorga. Hij keerde terug 
naar de thuisbasis van de Kloos-
terorde Broeders van Onze Lieve 
Vrouwen van Lourdes in het Belgi-
sche Oostakker bij Gent. Daar was 
hij van 2005 tot 2013 plaatsvervan-
gend algemeen overste. Vanuit die 
functie ondersteunde hij verschil-
lende projecten in Ethiopië. Daar 
was hij ook regelmatig op bezoek. 
Als hij in België was, begeleidde hij 
als vrijwilliger terminale patiënten.
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RITS KAPOT???
Loopt de rits open van uw jas, 

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

gevallen repareren zonder 
de rits te vervangen!

Ook drukknopen, nestelringen, 
etc. vervangen wij direct!

WAAR???
Bij van der Wijst Kleinvak.

Elke week op de markt 
Donderdag 8.00 tot 12.30 uur 

te Veghel
Vrijdag 8.00 tot 12.30uur 

te Sint Oedenrode

Zie ook:
www.vanderwijstkleinvak.nl

 Al genoteerd 
in uw agenda?

NVM 
OPEN HUIZEN DAG

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

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

 

4 oktober 2014 van 11.00 - 15.00 uur

Meidenplaza: MeidenQuiz!
Meidenplaza van Sint-Oedenrode 
(voor alle meiden vanaf groep 8 t/m 
15 jaar) staat woensdag 17 septem-
ber helemaal in het teken van Quiz-
zen. Op het groot scherm vragen 
komen allerlei vragen voorbij. Van 
muziek tot make-up, van natuur tot 
verliefdheid. Misschien win jij wel 
het enige echte Meidenplaza-pak-
ket boordevol goodies! 

Ben jij een echte Quizzer? En wil jij 
meedoen? Geef je dan nu op voor 
de Meidenquiz!

Opgeven voor de Meidenquiz kan 
via telefoonnummer: 073-5441400 
of via e-mail: 
meidenplaza@outlook.com of 
m.stegenga@welzijndemeierij.nl. 
Deelnamekosten voor deze Meiden-
quiz zijn: € 1.50. Drankje en lekkers 
zijn inbegrepen. Meidenplaza is een 
onderdeel van Jongerenwerk Wel-
zijn De Meierij. 
Laan van Henkenshage 2, 
5492 BH Sint-Oedenrode 

Vervolg voorpagina

Sportzorg Rooi wil verenigingen 
helpen om blessureleed voor te zijn
Drie van de vier blessures zijn acuut. 
Een kwart van de blessures ontstaat 
langzaam, door het gebruik van ver-
keerd materiaal, verkeerde bewegin-
gen of niet voldoende laten herstel-
len van een oude blessure. Veel van 
deze blessures kunnen worden voor-
komen. Maar ook een deel van de 
acute blessures zijn met een betere 
voorbereiding niet nodig.

Gebruik het goede materiaal
“Net zoals dat een formule1-be-
stuurder alleen met topmateriaal het 
circuit opgaat, zo zou ook de breed-
tesporter alleen met goed materi-
aal moeten sporten”, zegt Joost de 
Vaan. “Voor iedere ondergrond is er 
speciaal schoeisel. Met zaalschoenen 
moet je niet buiten gaan lopen, dat 
is vragen om problemen”. 

“Maar ook de juiste warming-
up is belangrijk”, vertelt sportarts 
Marleen de Koning. “Het heeft voor 
een wielrenner weinig nut om tijdens 
de warming-up te springen. Voor 
een basket- of volleyballer is dat juist 
wel belangrijk. Tijdens de wedstrijd 
zullen zij regelmatig moeten sprin-
gen. Als dat tijdens het opwarmen 
niet wordt gedaan, dan kunnen de 
spieren die voor dat springen nodig 
zijn, juist een opdonder krijgen met 
alle gevolgen van dien”.

Snelle diagnose
Ondanks dat met een goede voor-
bereiding veel blessures zijn te voor-
komen, wil dat niet zeggen dat het 
noodlot dan niet meer toe zal slaan. 
Voor sporters die ondanks alles ge-
blesseerd raken, is het zaak om de 
blessure goed te laten herstellen. 
Ook daarbij kan Sportzorg Rooi een 
belangrijke rol spelen. “Een deel 
van onze fysotherapeuten is opge-
leid om met echografie de blessure 
goed te kunnen analyseren. Afhan-

kelijk van de blessure kunnen we 
meteen met de juiste behandeling 
beginnen”, zegt Joost. “Maar het 
kan ook zijn dat we op basis van 
de echo mensen juist meteen door 
sturen naar een arts. Voor leden van 
verenigingen die zijn aangesloten bij 
Sportzorg Rooi kunnen we dan zon-
der wachtlijst een afspraak bij Sport-
geneeskunde Veghel maken”.

Subsidie bij opleiding
Maar niet alleen voorkomen en be-
handelen van blessures behoren tot 
de werkzaamheden van Sportzorg 
Rooi. Ook het voorlichten en op-
leiden van trainers en begeleiders 
maakt onderdeel uit van het pakket 
dat Sportzorg Rooi aanbiedt. Tijdens 
één of meerdere cursussen kunnen 
Joost en zijn collega's sportspecifieke 
informatie vertellen. “Bovendien”, 
zo zegt wethouder Ad van der 
Heijden, die sportzaken in zijn porte-
feuille heeft, “betaalt de gemeente 
50% van de kosten van zo'n cursus. 
Dat is onderdeel van het kadervor-
mendbeleid”.

Meer informatie kunt u krijgen bij: 
info@fysiotherapiejoostdevaan.nl of
info@sportgeneeskunde-veghel.nl

Rooise Bibliotheek opent deuren
met nieuwe retailformule

De afgelopen tijd is er heel wat 
om te doen geweest: wegens ver-
koop van het Martinushuis zou 
de bibliotheek noodgedwongen 
het pand moeten verlaten. Een 
verhuizing naar cultureel centrum 
Mariëndael zou veel synergie op-
leveren met de aldaar reeds aan-
wezige instanties. De bibliotheek 
zou echter haar centrale positie 
in het centrum verliezen en dat 
stuitte op veel verzet. Toch leek 
er geen ontkomen aan. Totdat de 
situatie vanuit onverwachte hoek 
een nieuwe wending kreeg. Het 
Martinushuis kwam in handen 

van apotheker John ten Ham en 
de bibliotheek kreeg alsnog een 
plaats toegewezen in het gebouw. 
De verbouwing kon beginnen. Na 
een rigoureuze verbouwing, is de 
bibliotheek inmiddels weer volop 
in bedrijf. Afgelopen vrijdag wer-
den de deuren officieel geopend.

“Er is een onderscheid tussen ge-
bouw en functie. En over de func-
tie is gelukkig nooit discussie ge-
weest”, aldus wethouder Jeanne 
Hendriks. Daarmee zat ze op één 
lijn met directeur Marc Jacobs. “Er 
is nog steeds veel behoefte aan 

een fysieke bibliotheek. Alleen al 
de drukte en de gezelligheid zijn 
daarvan het tastbare bewijs.” 
Met de verbouwing heeft de bi-
bliotheek direct de kans aange-
grepen om de inrichting vanuit 
een andere invalshoek vorm te 
geven. Als eerste vestiging van 
de Meierij en als eerste binnen 
Noord-Brabant is bibliotheek Sint-
Oedenrode ingericht volgens de 
nieuwe retailformule. De ruimte 
is ingedeeld in verschillende inte-
ressegebieden, oftewel ‘leefwe-
relden’. ‘Thematafels’ nodigen uit 
tot snuffelen en boeken staan niet 
meer alleen naast elkaar in de rek-
ken, maar ook frontaal opgesteld. 
“Het is niet vreemd dat boeken in 
winkels ook frontaal worden aan-
geboden. De kaft verkoopt im-
mers zichzelf ”, lichtte projectma-
nager Loes Jansen toe. “Met deze 
nieuwe inrichting willen we veel 
meer tot de verbeelding spreken 
en beter inspelen op wat mensen 
bezighoudt. Alles staat nu meer 
door elkaar, maar wel met een ge-
dachte erachter. Mensen die hou-
den van streekromans, lezen vaak 
ook graag over huis, tuin en keu-
ken, of bijvoorbeeld over geestelij-
ke gezondheid. Fictie en non-fictie 
hebben we zo bij elkaar gezet in 
de leefwereld ‘Liefde & Leven’. 
Voor de andere leefwerelden geldt 
hetzelfde principe.” 

Om de opening van de bibliotheek 
officieel te bekrachtigen werd de 
laatste thematafel ter plaatse in-
gericht door wethouder Jeanne 
Hendriks en trouw bibliotheeklid 
Petra van Rooij. Beide bleken gro-
te liefhebbers van uiteenlopende 
boeken. Zij wisten dan ook diverse 
aanraders te plaatsen. 

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen

Film: TV Meierij
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Naast alle bestratings materialen voor 
uw tuin hebben wij ook turf, 

siertuinbemesting e.d. 

Naast alle bestratings materialen voor 
uw tuin hebben wij ook turf, 

siertuinbemesting e.d. 
Ekkersrijt 1509, 5692 AN Son   •   Telefoon: 0499-371545   

  Email: info@vankemenadebest.nl   •   Website: www.vankemenadebest.nl

ZORG- EN WOONINITIATIEF KAMILLE 
ZOEKT BEGELEIDERS, EEN GASTVROUW 

EN VRIJWILLIGERS
In januari 2015 gaat wooninitiatief Kamille in Sint-Oedenrode van start. 
Kamille wordt een warm thuis voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Een thuis dat staat voor persoonlijke aandacht en betrokken-
heid, veiligheid, samenwerking met familie, gemoedelijkheid en welzijn. 
We zoeken naar geschikte medewerkers die samen met ons van Kamille 
een succes willen maken.

WERKEN ALS BEGELEIDER BIJ KAMILLE
Als begeleider werk je onregelmatig en heb je avond-, slaap- en 
weekenddiensten. We hebben verschillende vacatures als begeleider, 
variërend in contractomvang van 16 tot 28 uren. In eerste instantie gaan 
we een contract aan voor een jaar. Werken als zzp’er behoort ook tot de 
mogelijkheden. 

ALS BEGELEIDER BEN JE:
- oprecht betrokken bij onze bewoners,
-  zie je wat het leven van onze bewoners waardevol maakt en kun je 

hiernaar handelen,
- werk je vanuit respect en gelijkwaardigheid,
- denk je in mogelijkheden en kansen,
-  ben je eerlijk en proactief, neem je verantwoordelijkheid en houd je je 

aan afspraken,
-  beschik je over een diploma of ervaring in de zorg, gelijkwaardig aan 

SPW 3 - 4, VZ-IG, MBO/HBO-V, SPH

WERKEN ALS GASTVROUW BIJ KAMILLE
Naast begeleiders zoeken we een gastvrouw die op doordeweekse 
dagen het ontbijt met bewoners begeleidt en huishoudelijke taken 
uitvoert. Aantal uren in overleg.
Als gastvrouw heb je de volgende eigenschappen:
-  je werkt vanuit respect en gelijkwaardigheid samen met bewoners, 

hun familie en je collega's,
- je ziet werk, toont initiatief en weet waar het in het huishouden om draait,
- je kunt een rustige, huiselijke sfeer creëren tijdens het ontbijt.

WERKEN ALS VRIJWILLIGER BIJ KAMILLE
Ook vrijwilligers zijn bij ons van harte welkom om samen met bewon-
ers te genieten van hun hobby's en de mooie dingen in het leven. Denk 
hierbij aan � etsen, een terrasje pikken, koken of het onderhouden van 
een moestuin met en voor bewoners. Maar ook aan samen boodschap-
pen doen in het dorp, een klusje doen in en om het huis, een ijsje eten of 
begeleiding bieden tijdens een uitstapje.

HEB JE INTERESSE IN DE VACATURE VAN BEGELEIDER OF 
GASTVROUW, OF WIL JE JE AANMELDEN ALS VRIJWILLIGER? 
Herken je jezelf in de genoemde eigenschappen, dan is je reactie met 
motivatie en cv van harte welkom per e-mail op wooninitiatiefkamille@
gmail.com  Graag ontvangen we je reactie voor 24 september 2014. Heb 
je vragen over deze advertentie of over het vrijwilligerswerk wat je bij 
ons kunt doen, dan kun je ons gerust bellen op nummer 0413 784746

Verras ons! Wij zijn erg benieuwd!

Marco en Marieke van Wanrooij 
Bewoners en familie van wooninitiatief Kamille

PERSONEELRabo BtB zomercafé: boost your business

“De ondernemer inspireert vaak de 
klanten en zijn medewerkers, maar 
wie inspireert de ondernemer?” 
Met die stelling gaf Susanne 
Swinkels, directeur van marketing-
bureau Branddoctors, de kern aan 
van het Rabo BtB zomercafé. Het 
thema was namelijk: boost your 
business. Een groot aantal leden 
van ondernemersverening BtB had 
afgelopen dinsdag de weg gevon-
den naar dit zomercafé op campus 
Fioretti.

Saskia van den Eshof bleek de mo-
tor achter de organisatie. Om het 
zomercafé een verrassende wen-
ding te geven, wilde ze al tijden iets 

met ‘vrouwenpower’ organiseren. 
Het resultaat? Een avond vol inspi-
rerende verhalen van vrouwelijke 
toppers. “Blijf jezelf”, dat was de 
eerste tip van Susanne Swinkels. En 
dat kwam ook duidelijk bij de ande-
ren naar voren. Jacqueline Heijndijk 
(Rabobank) vond een goede focus 
erg belangrijk. “Vaak vertellen we 
teveel over de strategie, i.p.v. dat 
we ermee bezig zijn”. Met de woor-
den ‘don’t chicken out’ gaf Desiree 
van Boxtel van investeringsmaat-
schappij Karmijn nagenoeg eenzelf-
de advies: “Ga er gewoon voor. We 
zien vooral zoveel vrouwen die uit-
eindelijk beslissen toch maar klein 
te blijven. Dat is zo jammer.” Helga 
Voets, directeur van Bunker The-
aterzaken wees vooral op het feit 
dat je iets moet doen waar je warm 
voor loopt en  Yvonne Verhoeven 
besprak datzelfde via het persoon-
lijkheidsmodel van Carl Jung. “Ie-
dereen heeft voorkeursgedrag waar 
hij/zij zich prettig bij voelt. Als je 
wilt versterken, moet je je focus leg-
gen op je sterke kanten.” 

Een goed netwerk is voor alle busi-
ness belangrijk, ook in de muziek-
wereld. “Daarnaast moet je goed 
zijn, fijn om mee te werken, flexi-
bel, en je ook het geluk hebben 
om er te komen”, aldus Lesley van 
der Aa. Haar inspiratie? Ze moest 
er nog eens over nadenken, maar 
toen ze samen met haar zus Mi-
chelle het slotlied zong, twijfelde 
niemand eraan. Met die inspiratie 
zit het wel goed.

Een goed netwerk is voor alle busi-

Kanaalstraat 29 t/m 33, 5691 NB Son Tel: 0499-461069 | www.houthandelmaas.nl

kom ook eens kijken in onze showroom, van maar liefst 2000m2.
Tuinafscheiding, schuttingbouw, overkappingen,

veranda’s , tuinpoorten, kunstgras.

Al meer dan 20 jaar nummer 1 in tuinhout, tuinafscheidingen, verandas, speeltoestellen, blokhutten, tuinhuizen en garages
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Summum • Moscow • Dante 6 • Drykorn 
10 Days • Closed • Liebeskind • Penn&Ink  

Gratis 
attentie 
van Liebeskind 

 bij aankoop vanaf 150.- euro       

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

De danslessen beginnen weer!

De scholen zijn inmiddels weer begonnen. 
Zoals elk jaar is dit bij De Vriendschap in Bos-
kant ook de periode waarin het nieuwe dans-
seizoen van start gaat. Voorafgaand houdt 
De Vriendschap / Danscentrum Cultura haar 
Open Huis, dit is een avond die volledig in 
het teken staat van het nieuwe dansseizoen.

Diverse leraren en assistentes staan de gas-
ten graag te woord om hen meer te vertellen 
over de vele mogelijkheden die Dansschool 
De Vriendschap / Danscentrum Cultura in het 
nieuwe seizoen te bieden heeft. 
Gedurende deze avond zullen vele dansers 
die reeds les volgen bij De Vriendschap laten 
zien wat ze in de afgelopen seizoenen geleerd 
hebben door middel van demonstraties. Ook 
zullen diverse workshops gegevens worden 
deze avond, waaraan iedereen gratis deel kan 
nemen.

Vele dansstijlen zullen dit seizoen weer de 
revue passeren, waaronder stijldansen begin-
ners, Zumba, linedancing, kidzz swing, dan-
sen voor senioren, ballroom en latin.

Nieuw dit seizoen is de cursus ' Partydancing'. 
Deze cursus is het het leven geroepen na de-

vele vraag om een mix van diverse dansstijlen. 
Deze cursus bevat onder andere de belang-
rijkste en leukste onderdelen van ballroom, 
latin en salsa.

Nieuwsgierig geworden?
Kom dan naar De Vriendschap op zondag 
14 september vanaf 18.00-23.00 uur en be-
leef het mee! Deze avond is voor iedereen 
gratis toegankelijk. Je kunt deze avond met 
al je vragen terecht die met de danslessen te 
maken hebben en je kunt je als je wilt direct 
inschrijven voor 14 weken dansplezier. Uiter-
aard is het te aller tijden mogelijk om eerst een 
gratis proefles mee te doen.
Tevens zullen er in het nieuwe seizoen regel-
matig vrije dansavonden georganiseerd wor-
den. Deze zijn terug te vinden via de agenda 
van www.danscentrumcultura.nl

Locatie: 
Grand Cafe, Restaurant, 
Dansschool & Partycentrum De Vriendschap
Pastoor Teurlingsstraat 30
5492 EE Sint-Oedenrode
www.devriendschapboskant.nl
www.danscentrumcultura.nl 
Tel: 0413 472572

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

tapperij en eeterij d  n dommel 

Presenteert:

S T A S H

Zaterdagavond vanaf 21.30 uur

De aftrap van
 d´n Dommel live!

Anne vd Heijden 

en band ( budokan buddies) 

Rock op zn best!

Bij mooi weer buiten

advertorial
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Maatwerk in tuinhout 
 

In eigen werkplaats maken 
wij allerlei toepassingen van 
hout voor in de tuin zoals 
schuttingen, tuinhuisjes, 
terrasoverkappingen en 
vlonders. 

Specialist in tuinverlichting 
 

In onze showroom vindt u de 
grootste collectie buitenverlichting 
voor huis & tuin waarvan 1000 
modellen zijn opgesteld. Kom langs 
voor lichtadvies en een lichtplan. 
NIEUW: verduisterde led-garden! 

Uitgebreide informatie op onze site   Berkdijk 14 
   Sint Michielsgestel 
WWW.TUINTOTAAL.NL   073 - 551 42 51   

- AANLEG EN ONDERHOUD TUINEN
- ONDERHOUD GRAS

- AANLEG KUNSTGRAS
- SNOEIWERKZAAMHEDEN

- WINTERKLAAR MAKEN VAN UW TUIN

Schubertstraat 4 | 5491MV Sint-Oedenrode | T 0413-478322 | M 06-13937343

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant

Dortmans Taxi B.V. zoekt:

Taxichauffeurs Parttime ook voor in het weekend m/v

Bent u in het bezit van een chauffeurskaart en ben je op zoek naar 
een leuke, zelfstandige en verantwoordelijke baan, dan ben je bij 

Dortmans Taxi op de juiste plek.

Speciaal als u 50 jaar of ouder bent en heeft u een WW/ WIA/ 
WGA/ WAO uitkering, dan is deze baan uitermate geschikt voor u.

Tevens is deze baan uitermate geschikt voor ZZP-ers die in het 
bezit zijn van een chauffeurskaart.

Heeft u interesse, vul dan het sollicitatieformulier op onze website in en 
voeg uw CV en motivatiebrief toe, www.taxidortmans.nl/vacatures

Of stuur uw motivatiebrief met C.V. naar:
Taxi Dortmans B.V.

t.a.v. Afdeling personeelszaken

WOrd jIj OnZe nIeuWe cOlleGA?

PERSONEEL

• Als je gazon een opknapbeurt nodig heeft of als je een nieuw gazon aan wil laten leggen, is de nazomer het ideale tijdstip om   
  dat te doen. 
  De zaden ontkiemen prima omdat de grond nog opgewarmd is. Let erop dat er gesproeid wordt tijdens aanhoudende droogte.

• Je kunt de nieuw aangekochte vaste planten in de bloemborders planten. De grond is nu namelijk nog warm, zodat de plant     
  snel nieuwe wortels schiet. Zo zijn de planten sterk voordat de winter invalt. *

• Het is nog steeds tijd om fruit te plukken of te rapen. Appels, peren, late pruimen en frambozen zijn nog heerlijk. De peren zijn 
  rijp op het moment dat het stokje loslaat als je het draait. *

• Geniet nog van de laatste zomermomenten in de tuin. Denk aan de dauw die de ochtend versierd, de kleurige bessen en vlinders,  
  de unieke nazomer lichtval en de tuin die nog in volle bloei staat. Daarnaast zijn er wel een aantal karweitjes die de aandacht 
  vragen.*

* Vraag deskundig advies wanneer u van plan bent om uw tuin, terras of oprit opnieuw te laten bestraten

Van vrijdag 26 September tot en met dinsdag 30 September is het zover

Olland kermis

Voor Café D’n Toel een goede reden 
om weer een spetterend feest op 
touw te zetten. Al biedt Olland de 
kleinste kermis in de omstreken, bij 
Café D’n Toel zou je dat niet den-
ken. Met een nieuwe, uitgebreide 
tent, gratis entree en de grootste 
artiesten, biedt Café D’n Toel een 
topprogramma voor iedereen. 

Dagelijks kun je genieten van DJ 
Mike. Deze allround feest DJ, kan 
van elk feest een knalfeest maken. 
Vrijdagavond 26 september, met DJ 
Mike en Jeroen van Zelst. Sinds on-

geveer 3 jaar is Jeroen ook aan het 
zingen geslagen.

Zaterdag 27 September staat Café 
D’n Toel vanaf 20.00 uur compleet 
op z’n kop tijdens het live optreden 
van Leon Vugts en Dj Mike van Dijk 
! De spontane Léon is een zanger 
die sfeer en de daarbij behorende 
gezelligheid brengt. Léon kan en wil 
het mensen op elk feest en in elke 
locatie naar de zin maken en dank-
zij zijn zeer sympathieke en guitige 
verschijning is Léon overal een graag 
geziene gast!

Zondag 28 September Vanaf 18.00 
swingorkest Dùbent is een feest-
band/swingorkest uit Veghel en 
omstreken dat sinds 2006 is begon-
nen met elk suf partijtje om te to-
veren tot één groot feest. De jonge 
muzikanten staan bekend om hun 
enthousiasme en muzikaliteit. Met 
een gemiddelde leeftijd van 24 
weet Dùbent wat feesten is. Het 
repertoire is gevarieerd, het swingt 
namelijk van The Beatles naar Tina 
Turner en van Guus Meeuwis naar 
Les Poppys. En Dj Mike van Dijk, 
vanaf 20.00 uur niemand minder 
dan Henk Bernard !!

Maandag 29 september  Vanaf 
14.00 matinee met Dj Mike van Dijk 
en helemaal nieuw het Ollandskam-
pioenschap paalzitten met voor de 
winnaar 25 munten! Vanaf 19.00 
komt de Holland party roadshow 
naar Olland kermis toe met Danny 
Canters en Dj Angelo en diverse ar-
tiesten.

Dinsdag 30 september de laatste 
dag alweer van Olland kermis maar 
zeker niet de minste want dan komt 
de foute Esther band naar Olland 
toe net als vorig jaar zal deze band 
de boel op zijn kop zetten bij Café 
d’n Toel !! Tot ziens op Olland kermis 
van 26 t/m 30 september bij Café 
d’n Toel in Olland.  

advertorial
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OBS de Springplank gestart met 
tabletonderwijs

De afgelopen schoolweken zijn 
de tablets op OBS de springplank 
structureel in gebruik genomen. 
Elke leerling van de groepen 4 t/m 6 
heeft een persoonlijke tablet gekre-
gen. De methode Snappet is ingezet 
en dat houdt in dat de verwerking 
van de reken- en spellinglessen 
voortaan voornamelijk op de tablets 
gebeurt. 

Na enkele weken is al zichtbaar dat 
dit een heleboel voordelen heeft 
ten opzichte van de oude metho-
de, waarbij alles nog uitsluitend in 

schriftjes en werkboekjes genoteerd 
werd. Door het inzetten van de ta-
blets en het programma Snappet, 
kunnen leerkrachten direct zien of 
een leerling een opdracht  begrijpt, 
een fout verbetert en daarna verder 
kan of vastloopt met een opdracht. 
Er kan direct gerichte feedback ge-
geven worden. Leerkrachten zien op 
een overzichtsscherm  de vooruit-
gang van alle leerlingen en kunnen 
daar meteen op inspelen. Verwerkt 
de leerling de opdrachten vlot en 
goed, dan kan het direct overscha-
kelen naar uitdagendere opdrachten 
en blijft een leerling vastlopen, is de 
leerkracht meteen op de hoogte en 
kan de opdracht met ondersteuning 
van de leerkracht herhaald en vaker 
ingeoefend worden. Het programma 
Snappet filtert ook  de leerdoelen per 
les en bekijkt per leerling of er nog 
herhaling voor bepaalde leerdoelen 
gewenst is. Deze herhaling wordt 
door de methode automatisch aan de 
lesstof van deze leerling toegevoegd. 
Met name de afwisseling tussen het 
gebruik van de tablets en de inter-
actie tussen leerkracht en leerlingen 
en leerlingen onderling maakt dat er 
veel effectiever gewerkt kan worden 
op het niveau van elke individuele 
leerling. Voor meer informatie en fo-
to's: www.obs-despringplank.nl

Klankbordgroep iWOP 
Kienehoef Cathalijne Kinderbos

Vraag je jezelf het 
volgende ook wel 
eens af?
“Waarom wordt 

er steeds meer groen verwijderd en 
waar nodig vaak niet?”
“Waarom worden openbare voor-
zieningen steeds minder goed on-
derhouden?”
“Waarom komen we nog steeds on-
veilige speel- en verkeerssituaties 
tegen?”
“Waarom worden sommige speel-
tuinen niet opgeknapt?”
“Waarom zijn er zo weinig gezel-
lige plekken om buiten samen te 
komen?”
Kan hier iets aan worden gedaan?

Kom naar de infoavond op dinsdag 
23 september om 20.00 uur.

De afgelopen weken heeft u het 
al gelezen: er komt een wijkraad 
voor Kienehoef, Cathalijne en 
Kinderbos. De gemeente Sint-Oe-
denrode heeft in de kernen Nijn-
sel, Boskant en Olland sinds jaren 
dorpsraden die hen desgevraagd 
adviseren omtrent beleidsvraag-
stukken en hen op eigen initiatief 
benaderen en voorstellen doen. 

In Kienehoef, Cathalijne en Kin-
derbos is sinds 2012 een klank-
bordgroep die de ontwikkeling van 
deze wijken volgt en daarvoor in 
overleg met de gemeente treedt. 
Bij de politici van de gemeente 

staat burgerparticipatie hoog in het 
vaandel.
Met de komst van de nieuwe ge-
meenteraad lijkt het moment daar 
om deze klankbordgroep uit te la-
ten groeien tot een echte Wijkraad. 
De gemeente Sint-Oedenrode is 
op de hoogte van dit plan en on-
dersteunt het van ganser harte.

Daarom vragen wij de inwoners 
van een van de wijken Kienehoef, 
Kinderbos of Cathalijne,  of ze in-
teresse hebben om deel uit te ma-
ken van die Wijkraad. We kunnen 
ons voorstellen dat u eerst meer 
info wil, en dat kan altijd op onder-
staand adres, bij de voorzitter van 
de klankbordgroep. 

Ook organiseren we een informa-
tie bijenkomst op dinsdagavond 
23 september a.s. om 20.00 uur 
in de aula van basisschool Kiene-
hoef (Mariannestraat 34 a).Ook 
wethouder Jeanne Hendriks is dan 
aanwezig.  We gaan dan o.a. in op 
de vragen die u hierboven in het 
kleurrijke vak genoteerd ziet.

Denkt u er eens goed over na en 
neem gerust even contact op. We 
hopen op een flink aantal geïnteres-
seerde die avond. Met vriendelijke 
groet namens de klankbordgroep 
Kienehoef, Cathalijne,Kinderbos:
Frans Hulzink
(voorzitter klankbordgroep)
f.hulzink@planet.nl

Postcodeloterij valt in deel wijk Kinderbos

Zo’n dertig bewoners van de wijk 
Kinderbos zijn deze week blij ver-

rast met een brief van de Postcode-
loterij. Zij hebben namelijk een de-
gelijke stadsfiets gewonnen. Vanaf 
donderdag 4 september konden de 
gelukkige winnaars hun fietsen bij 
Bike Center Rooi afhalen.

Jeroen Voorbij van het Bike Cen-
ter Rooi was blij met de order van 
de Postcodeloterij. “Wij hebben de 
fietsen dan weliswaar niet geleverd, 
maar we zijn er wel trots op dat we 

de fietsen af mogen leveren. Het is 
tenslotte belangrijk dat een fiets net-
jes wordt afgeleverd om ongelukken 
te voorkomen”, zo vertelde Voorbij.

Hij had voor de winnaars van de 
fietsen nog een extra aanbieding. Zo 
kunnen de winnaars er met hun fiets 
voor een goedkopere onderhouds-
beurt terecht. Maar ook kunnen zij 
een verzekering, een kratje en een 
extra kabelslot kopen.

Vlooienmarkt 't Skrothupke onder stralend zonnetje

Van mei tot aan de kermis hebben 
de leden van carnavalsvereniging 
't Skrothupke elke zaterdag oude 
spullen opgehaald. Afgelopen 
zondag werden diezelfde spul-
len op de jaarlijkse vlooienmarkt 
aan de man gebracht. Met de op-
brengst van de verkoop wordt de 
carnavalswagen gebouwd, zijn er 
kostuums voor de loopgroep in de 
optocht en met wat geluk kunnen 
er ook nog instrumenten voor de 
Skrotkapel worden gekocht.

Al ver voor de opening van de 
markt hadden de eerste koopjes-
jagers zich gemeld op het parkeer-
terrein aan het Kofferen. De beste 
spullen zijn het eerste weg, dus wie 
er vroeg bij  is, maakt de meeste 
kans op een goede aankoop. Toen 
Broer Wouters om exact tien uur 
de poorten opende, stormden de 
vroege bezoekers zich dan ook naar 
voren om als eerste bij een van de 
tientallen kraampjes te zijn.

Kwalitatief goede spullen
“We doen ons best om elk jaar 
goede spullen op de kramen te 
hebben liggen”, vertelt Gerrit van 
Roosmalen. Hij is één van de or-
ganisatoren van de vlooienmarkt. 
“Vanaf mei halen we bij de mensen 

spullen op voor deze vlooienmarkt. 
We letten daarbij al op de kwaliteit 
van de spullen, want we hebben er 
niets aan om rommel op te halen. 
Alles wat we niet verkopen, moeten 
we naar de milieustraat brengen en 
daar stortkosten voor betalen”. 

Veel werk
Het is een flinke klus om alles rond-
om de vlooienmarkt in goede ba-
nen te leiden. “Vanochtend waren 
we hier al voor zeven uur om de 
kraampjes in te richten”, zo ver-
volgt Van Roosmalen. “Maar don-

derdagavond hebben we de spullen 
al geladen bij Rien van Genugten. 
Bij hem mogen we onze wagen 
bouwen en de spullen die we in 
de loop van de zomer verzamelen 
bewaren. Vrijdag hebben we de 
hekken opgehaald en hier op de 
parkeerplaats gezet en zaterdag is 
het terrein met bouwhekken afge-
sloten. Maar”, zo verzekert Gerrit, 
“als we straks om een uur of vier 
alles weer hebben opgeruimd, dan 
drinken we met zijn allen wat en 
kunnen we terugkijken op een ge-
slaagde dag”.

Sint - Oedenrode  
06 - 547 537 95

www.HeerkensBouw.nl

Openingskienavond Vestzaktheater
Zondagavond 14 september wordt 
de openings kienavond gehouden 
in Vestzaktheater aan de Kerkstraat 
2 in Son en Breugel.

Deze kienavonden worden georga-
niseerd ten bate van de plaatselijke 
Harmonie Pro Honore et Virtute, 
voor opleidingen jeugd en aanschaf 
instrumenten. Het Vestzaktheater is 
geopend vanaf 18.30 uur. De hal is 
vooraf al wel geopend. Het kienen 
begint om 19.30 uur.

Website www.superkieneninson.nl 
Emailadres  info@superkieneninson.nl

Sabine van den Boogaard
Berkstraat 28 5492 EB Sint Oedenrode

Tel 06 - 54255787

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

Andere dagen en avonden op afspraak!
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WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 
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De onDerneming

Brabants Centrum is een stichting die al bijna 70 jaar een lokale 
krant uitgeeft in het verspreidingsgebied Boxtel, Liempde, Len- 
nisheuvel, Esch en Gemonde. Deze abonnementenkrant ver-
schijnt wekelijks op donderdag in een oplage van ruim 8.000 
stuks. Verder beschikt de krant over een goed bezochte website 
en is de krant actief op Twitter en Facebook. De stichting heeft 9 
medewerkers en is financieel gezond.

Wij zoeken een:

Media-adviseur
Functie-omschrijving

de media-adviseur verkoopt de advertentieruimte in de krant, 
op de website en geeft advies aan adverteerders. de media-
adviseur gaat hierbij zelfstandig en actief op zoek naar adver-
teerders, bouwt het netwerk van adverteerders uit en versterkt 
de relatie met de bestaande adverteerders. de media-adviseur 
werkt daarbij in nauw overleg samen met de redactie om nieuws 
omtrent gebeurtenissen, activiteiten en thema’s te kunnen be-
nutten voor commerciële kansen. Ook gaat de media-adviseur 
hierbij op zoek naar de commerciële mogelijkheden van de so-
ciale media. daarnaast is de media-adviseur (mede)verantwoor-
delijk voor het bedenken van wervingsacties van abonnees. de 
media-adviseur rapporteert rechtstreeks aan de directie.

Functie-eisen

de media-adviseur heeft minimaal een MBO werk- en denk- 
niveau en heeft een commerciële opleiding. Gezien de grote zelf-
standigheid van de functie is enige jaren ervaring in de verkoop 
van advertenties een vereiste. daarnaast zijn de volgende com-
petenties vereist: klantgericht, resultaatgericht, onderhande-
laar, doorzettingsvermogen, netwerker, overtuigingskracht.

AAnboD

Wij bieden een leuke en afwisselende fulltime baan (40 uur/
week) in een klein en hecht team dat wekelijks met veel enthou-
siasme, inzet en betrokkenheid werkt aan de totstandkoming 
van een breed gelezen abonnementenkrant voor Boxtel en om-
geving.

voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met 
interim-directeur Louis van Besouw 06-22 20 81 43. uw sollicitatie, 
compleet met curriculum vitae, zien we graag uiterlijk 23 maart 2013 
tegemoet.

brAbAnts centrum
t.a.v. directeur a.i. ir. L.F.M. van Besouw 
Postbus 81
5280 aB Boxtel
louis.vanbesouw@cmenp.nl
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WIJ BUNDELEN ONZE KRACHTEN!

Prijsuitreiking Jeugdnatuurwacht De Populier 
In de stand van Jeugdnatuurwacht 
De Populier tijdens Rijsingen Ro-
yaal deden vele tientallen kinderen 
mee met het spel met de voeldozen. 
Het zonder te kunnen zien weten 
wat je voelt blijkt nog lang niet zo 
simpel, want zeker niet alle inzen-
dingen waren goed. Uiteindelijk 
bleken er van de 70 inzendingen 20 
helemaal goed te zijn.

De juiste oplossingen waren:
1. Dennenappel
2.  Hoorn (van een Drents Heide-

schaap)
3.  Ei van een Nandoe (struisvogel 

hebben we ook goed gerekend)
4. Boomschors
5. Braakbal (van een kerkuil)
6. Tamme kastanje

Uit de goede inzendingen werd één 
briefje getrokken, waarbij Jesper 

van de Vleuten als winnaar uit de 
bus kwam. Zaterdag was hij de zeer 
gelukkige ontvanger van een mooie 
nestkast voor een koolmees, waar-
mee hij nu zelf de vogels in de tuin 
kan helpen aan goede nestgelegen-
heid.

Jesper van de Vleuten, de 
gelukkige winnaar van een 
Jeugdnatuurwacht-nestkast.

Wie gezien wil worden 
plaatst een 

Familiebericht
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ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

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

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

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

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

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

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

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND
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Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

Anouk Bullens

Proficiat!
Master Geneeskunde

Veel succes op Intensive Care
Maastricht Medisch Centrum

Plaats gratis uw reactie 
op de internetsite 

rooisefamilieberichten.nl 
voor:

· Geboortes
· Felicitaties

Neem een kijkje op 
rooisefamilieberichten.nl

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Zelf kleding maken of 
gewoon creatief bezig zijn 
in een gezellige sfeer !!

Geef je dan NU op voor onze

NAAICURSUS
in Sint-Oedenrode

www.naaistudio-chris10.nl
06-16148879  info@naaistudio-chris10.nl 

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

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

Antwan Kuis

Kofferen 25 5492 BL Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 470 991

www.smitswoonboetiek.nl

 40 jaar getrouwd

13 september, 
de gehele dag gesloten.

Dit willen wij graag vieren met ons gezinnetje, 
familie en vrienden op 13 september.

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

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

Omvormers

Zonnepanelen

Monitoring

Accessoires

Complete installatie

Doe-het-zelf pakket

GESLAAGD!
ILSE PROFICIAT! 

Met het behalen van je 
diploma faculteit 
diergeneeskunde 

Utrecht, master 
gezelschapsdieren.

Veel succes! 
Met je nieuwe baan als 

dierenarts.

Sjors, Annelies, Marijn, 
MargoEindelijk 18!

CV ’t Skrothupke bedankt :
- Ahrend 

- Café Oud Rooy 
- Café ’t Ko� eren 

- Fa v Kaathoven Milieu en Transport 
- Traiteur en slagerij C Verheijen

- Jumbo
- Gemeente Rooi

- Hak & Boorbedrijf Henk v Rooij
- Rien v Genugten

- Houtbewerking Elbeco
- Restaurant De Pelgrim Mariahout

- van Eck Verrijkerverhuur
- RWP Audio & Lighting

- Houtbedrijf v Aarle
- v Berkel Landschap & Infra

- Kapteijns Partyverhuur
- vd Vleuten Electro

- en alle vrijwilligers plus zij die ons 
spullen aanboden. Mede door hen  is 
onze Vlooienmarkt weer een succes 

geworden.

Nieuwe fi ets voor EHBO 

EHBO-vereniging Sint-Oedenrode wil stichting Roois Tourspel bedanken voor 
het geldbedrag en voor de EHBO-fi ets (die mede mogelijk gemaakt is door
BikeCenter Rooi)  

Wijkvereniging Eerschot
Woensdag 10 september om 20.00 
uur gaat het bingomachine van 
wijkvereniging Eerschot het eerste 
nummer van het nieuwe seizoen 
trekken. Dus leden, (de leden vanaf 
12 jaar zijn welkom mits onder be-
geleiding van een ouder), wil je een 
gokje wagen kom dan deze avond 
naar Meerschot Heistraat 22.  De 

zaal is om 19.15 uur open en 
Marianne heeft dan de koffie en 
thee klaar. In de pauze is er een 
loterij. Wij gaan op zaterdag 13 
september niet beugelen. Er zijn te 
weinig aanmeldingen. Voor de High 
Tea voor Kids kun je je nog opgeven 
tot 17 september bij Carin Jansen 
tel 475759

winnaars 
bierpulschuif-
wedstrijd

Tijn en Robin zijn de Winnaars (!) 
van de Bierpulschuifwedstrijd van 
Stichting Papgat geworden (na lo-
ting). Het spel werd gespeeld op 
zondag 31 augustus tijdens het 
schitterend georganiseerde en zeer 
geslaagde Rijsingen Royaal

Gefeliciteerd!
Luuk Roel en Daan

Jeroen 50 jaar!
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Mooi op  leeftijd
Fietstocht PVGE ten zuiden van Breda
Op woensdag 17 september maakt 
de fietsclub van de PVGE Son en 
Breugel e.o. een fietstocht te zuiden van 
Breda. Het wordt een volle dagtocht. 

Het vertrek is eerst met de auto 
vanaf het 17 Septemberplein om 
9.30 uur om dan naar het startpunt 
van de fietsroute te rijden: een par-
keerplaats in het Mastbos bij Breda. 
Na het afladen van de fietsen en de 
gebruikelijke koffiestop, fietsen we 
langs de Mark en het Chaamsebos 
naar Chaam, waar de lunchpauze 

wordt gehouden. Via een andere 
fietsroute door het Chaamsebos ko-
men we weer terug bij het beginpunt 
van onze fietstocht. De fietstocht is 
in totaal ca 40 km..Degenen, die niet 
over een fietsrek beschikken, kun-
nen contact opnemen met een club-
genoot, die hier wel over beschikt en 
nog een plaats vrij heeft. De prak-
tijk is dat het bijna altijd lukt. Ver-
dere inlichtingen: clubcoördinator 
Herman Hendriks, 
tel.: (0499) 473042; 
e-mail: herman.j.hendriks@planet.nl 

MAGAZIJNVERKOOP
ALLES MOET WEG! van 7.00 tot

12.00 uur

ZATERDAG

13
SEPTEMBER

Goossens distributiecentrum, Doornhoek 3865, 5465 TB Veghel
Kijk voor meer informatie op: WWW.DEMAGAZIJNVERKOOP.NL

BANK AAFKE
3 zits bank normaal 899,–

NU 499,–

Enkele
voorbeelden

BOXSPRING DELTA
normaal vanaf 3.596,–

NU VANAF 839,–

Enkele

NU VANAF 839,–

MEER DAN 250 
MATRASSEN
In diverse afmetingen

VANAF 59,-

Goossens distributiecentrum, Doornhoek 3865, 5465 TB Veghel

GROOTSTE
COLLECTIE

TAFELS EN STOELEN

AL VANAF

 29,-

BIJZETTAFEL OPACO
normaal 99,- 

NU 29,-

140370 - 423756 - magazijnverkoop advertentie - 278x191mm.indd   1 05-09-14   15:50

Rolstoelwandeling Fortuna ’67 en Odendael 
weer geslaagd

Een kleine groep bewoners van Odendael die 
in een rolstoel zitten werden maandagavod 
gezellig mee op pad genomen. Eerst langs bij 
tuincentrum Brekelmans en daarna een rond-
leiding door sporthal De Streepen.

SV Fortuna ’67 organiseerde deze avond sa-
men met Odendael. Deze keer was er het 
thema ‘herfstbloemen’ en ‘hoe te bewegen 
als ouderen’. Na een klein stukje gewandeld 
te hebben komt de groep al snel aan bij Bloe-
misterij en Tuincentrum Brekelmans. Daar 
kunnen ze even rondkijken en eventueel een 
leuk bloemetje voor thuis kopen. Als de groep 
weer vertrekt krijgt iedereen van eigenaar 
Christ Brekelmans een mooie zonnebloem 
mee.
Daarna wandelden ze door naar sporthal 
De Streepen voor een rondleiding door de 
sporhal door beheerder Wilbert.

Nationale Ouderendag

In navolging op de eerdere bericht-
geving willen wij u op de hoogte 
houden van de voorbereidingen voor 
de Nationale Ouderendag 2014. 

De opening zal zijn op vrijdag 3 ok-
tober 10.00u op het voorplein van 
Odendael, met medewerking van het 
Seniorenorkest. Evenals vorig jaar is 
het college verzocht om de opening 
te verrichten.  
Om alvast een tipje van de sluier 

op te lichten: een van de te vervul-
len wensen zal een huifkartocht 
door het buitengebied naar de 
Gasthuishoeve zijn.
Wij kunnen nog vrijwilligers gebrui-
ken om de wensen van de ouderen 
te vervullen, wilt u ons ondersteu-
nen, neem contact op met Cees 
van Rossum, 0413-472699 email 
cvanrossum@kpnmail.nl of Rob van 
Berkel 06-51272308 email 
rham.vanberkel@trined.nl

Nationale Ouderendag

Nationale Ouderendag

WAT BELANGRIJK IS:
• Het gaat om iets wat u graag wil.
• U vindt het leuk om in contact 
 te komen met iemand uit 
 Sint-Oedenrode om samen een 
 mooi moment te beleven.

Laat uw wens in vervulling gaan
op vrijdag 3 oktober 2014

plak hier 

een

postzegel

Nationale Ouderendag

Dommelrodelaan 33

5492 GH  Sint-Oedenrode

5492GH33

✁
Nationale Ouderendag Sint-Oedenrode
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HEROPENING 

12, 13 EN 14 SEPTEMBER AS.

VRIJDAG 12 SEPTEMBER 

19.30 uur 

SCHUIMPARTY IN THE JOY’
OPENSTELLING BRUIN CAFÉ

consumpties tegen gereduceerde prijzen

ZATERDAGAVOND 13 SEPTEMBER

20.00 uur 

GROTE DORPSQUIZ 
(voor meer info: ikquizm@gmail.com)

ZONDAG 14 SEPTEMBER 

13.30 uur

 INLOOPMIDDAG EN PRESENTATIE 
VASTE GEBRUIKERS

VOOR NADERE INFO: WWW.DEBECKART.NL

de

 Beckart
de

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

 Beckart

Start kaartverkoop

Tonpraotersjubileum Rien Bekkers 

Als ‘Rinuske Bobbenagel d’n ober’ trad hij in 
1981 tijdens de prinsenzittingen van Papgat 
voor het eerst voor het voetlicht. Inmiddels 
staat hij drie keer elf jaar als ‘Rinuske’ in de 
ton. Op carnavalsgebied is dat een jubileum 
waard. Rien Bekkers besloot zijn jubileum in 
stijl te vieren en een avond te verzorgen met 
‘klets’ op hoog niveau. Op 13 december kan 
ieder zich in De Loop’r laten overrompelen 
door een avond vol weloverwogen ‘klets’. 
Wie van een plaats verzekerd wil zijn, moet 
echter wel reserveren. De voorverkoop start 
op zaterdag 20 september.

‘Rinuske de sleurklager’, ‘Rinuske de wegpi-
raat’, ‘Rinuske Brok (piloot)’ en zo volgden er 
nog wel wat ‘Rinuskes’ in de loop der jaren. 
Twee keer werd hij kampioen van Zuid-Neder-
land en won hij de Zilveren Narrekap van de 
Keijenbijters in Helmond. Daarnaast sleepte 
hij nog vele andere prijzen in de wacht. Vol 
vreugde denkt Rien terug aan al zijn type-
tjes. Als organisator zegt hij zelf geen tijd te 
hebben om op te treden...? Wel heeft hij een 
aantal collega-tonpraters bereid gevonden ge-
heel belangeloos plaats te nemen in de ton. 
Ad Vermeulen is Brabants kampioen 2014 en 
ook Andy Marcelissen (5x) en Jan Strik (2x) 
behoren tot de Brabantse Kampioenen. De 
drie andere toppers zijn Ton Brekelmans, Kitty 
Goverde en Frans Bevers. Met sauwelèr René 
van Boxtel als presentator zit het ook wel snor. 
“Als je iets bijzonders te vieren hebt, komen 
ze van heinde en verre om gratis op te tre-
den. Dat is gebruikelijk in ons gemoedelijke 
wereldje”, vertelt Rien trots. De muzikale on-

dersteuning is in de handen van de Ollandse 
Dorpskapel.

Traditiegetrouw gaat ook de opbrengst van 
het jubileumoptreden naar een goed doel. 
Rien gaf de voorkeur aan een kleinschalig doel 
‘kort bij huis’. Hij vond zijn doel in een jonge 
dorpsgenoot. Stan Craane (2 jr) heeft het syn-
droom van Alagille, een leverziekte waardoor 
de omliggende organen aangetast kunnen 
worden. Rien: “De behandelingen worden 
vergoed, maar alle bijkomende kosten zijn niet 
gering.” Stans’ moeder kan dat alleen maar 
beamen. Haar werk heeft ze noodgedwon-
gen aan de wilgen gehangen. Twee keer per 
week gaan ze naar het ziekenhuis. Alleen de 
parkeerkosten bedragen soms al €30,-. “Wij 
zijn echt niet zielig”, benadrukt Susanne. “We 
kunnen nog steeds ons dingetje doen.” Toch 
komt deze tegemoetkoming het gezin zeker 
van pas. “Misschien kunnen we er eens een 
paar daagjes tussenuit met het gezin. Zeker 
voor Nova (9 jr) en Tim (7 jr) zou dat fijn zijn.” 

Wilt u een vrolijke avond bijwonen vol gezel-
lige klets? Reserveer dan voor €12,50 alvast 
uw eigen stoel. De voorverkoop van kaarten 
vindt plaats op zaterdag 20 september van 
11.00 – 13.00 uur in ontmoetingscentrum 
De Loop’r, Pastoor Smitsstraat 40, Olland. Als 
er nog kaarten over zijn, dan zijn deze daar-
na verkrijgbaar in de winkel van Equi Center 
Ruitersport en Paardenmelkerij Bekkers aan 
de Hoogstraat 55 te Sint-Oedenrode en bij  
‘Rinuske Bobbenagel’ aan de Past. Smitsstraat 
49A in Olland (Tel: 0413-473301). 

The Joy open tijdens openingsweekend van 
De Beckart

Kom lekker schuimen op onze spectaculaire 
Schuimparty, tijdens het openingsweekend van 
de opgepimpte Beckart! Vrijdag 12 september, 
Jeugddisco The Joy. Laat je beste outfit maar in 
de kast hangen, gewoon je oude kloffie aan en 
een handdoek mee! En voor de veiligheid: Laat 
je mobiel ook maar thuis! Lekker swingen in het 
schuim met DJ Lucas. The Joy is de uitgaansge-
legenheid voor jeugd van 11 tot en met 15 jaar 
uit heel Sint-Oedenrode. Van 19:30 uur tot 22:30 

uur. Oude Lieshoutseweg 7 (naast de hoofdin-
gang van De Beckart). Jullie ouders kunnen on-
dertussen gezellig naar het Bruin Café van de 
Beckart, wat op die avond geopend wordt!

Ben je ook zo benieuwd naar de opgepimpte  
Beckart en The Joy? Op zondag 14 september 
bent je van harte welkom om een kijkje te komen 
nemen. Er is een groot luchtkussen aanwezig en 
alle deuren zijn geopend vanaf 13:30 uur. 



Woensdag 10 september 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe12 

Waoter haole in ’n wasmaand, dè kan ze.
Gezegd van een vrouw die geen enkele taak 
naar behoren kan vervullen.
Uit: Bij wijze van spreuke 
van fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

Is dat
dit weekend?....

verdorie! Ik wilde
eigenlijk naar de
open monumen-

tendag

 13 - 14 september 2014
Weekend van het Varken

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:
Bart Kuijpers

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Kjeld Kluijtmans

Mariannestraat 34
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

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

10 verschillen Hondeweer na vallend blad 

OPLOSSING 
VORIGE WEEK:

jij, mijn kind

zie je ook, mijn kind
de verte van dichtbij
kijk jij naar buiten, vooruit
terwijl ik met het verleden vrij

je ogen volgen de dromen
die ook ik ooit heb bemind

jouw met hoop gevulde hart
ontmoet ik in een late echo
die zich thans in mij bevindt

geef me 
als je wilt 
je kleine hand,

als het mag
voel ik mij, 
voor even,
een eeuwigheid blij

julius
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Herinnering aan morgen

De rivier met overkant die leek
te wijken in wazig avondlicht
dat op het water dreef.

Alleen zo die rivier, die overkant,
dat kabbelend licht waarin je bleef
zolang ik je kon denken.

Daarom riep ik je niet, kon ik zien
hoe je vloeibaar bezig was
voorbij geleefde tijd te bestaan.

Hoe je werd uitgevouwen
in heldere ogenblikken dat
ik je weer liefste heette.

    Kees Hermis

Herinneringen bij reünie tachtigjarigen 

Na de Abraham- en Sarahdag 1984 
besloten de toen vijftigjarigen om 
elke vijf jaar bij elkaar te komen. 
Dinsdag 2 september kwamen de 
nu tachtigjarigen opnieuw bij elkaar 
voor hun zesde reünie sinds 1984. 
Onder het genot van een hapje en 
drankje hebben zij bij Pan & Cook 
herinneringen van de laatste tach-

tig jaar met elkaar opgehaald.

“In die tijd waren er in Sint-
Oedenrode drie lagere scholen. Op 
de plaats waar nu het Kerkplein is 
stonden de twee jongensscholen”, 
vertelt mevrouw Seegers. “Dat waren 
de Antoniusschool en de Odaschool. 
Op de plaats waar nu Odendael is, 

stond de Sint-Vincentiusschool, daar 
gingen de meisjes naar toe”. Waar-
om er twee jongensscholen waren 
weet mevrouw Seegers niet precies, 
maar haar man weet te vertellen dat 
de ene school voor het centrum was 
en de andere voor de jongens van de 
andere kant van de Dommel.

Wie goed rekent zal constateren dat 
er in de afgelopen dertig jaar één 
keer een reünie niet door is gegaan 
van deze groep. Wanneer dat dat 
precies was weet mevrouw Seegers 
niet meer. Het is wel de bedoeling 
dat er over vijf jaar weer een reü-
nie van deze mensen is die tussen 
1 april 1934 en 1 april 1935 zijn 
geboren. “Daar is wel een goede 
gezondheid voor nodig, want on-
danks dat we nu allemaal nog vrij fit 
waren kun je het mensen van onze 
leeftijd niet zeggen. We waren nu 
met 36 mensen en vijf jaar geleden 
nog met ongeveer honderd”, zo 
sluit mevrouw Seegers af.

8  Nieuws uit Zuid-Afrika 
8.3  Te laat?

Detective Rien Raavens heeft in 
Zuid-Afrika kennisgemaakt met 
Walter, de zoon van haar verdwenen 
zus Ans. Ze weet nu dat Ans leeft 
en in Australië woont, maar abso-
luut geen contact met de familie wil. 
Rien vertrekt met een zwaar hart te-
rug naar Rooi.

Als Rien weer in Nederland is, gaat 
ze zo snel mogelijk naar Bart. Ze wis-
selen spontaan kussen uit. Nuchter 
vertelt Rien wat ze in Zuid-Afrika te 
weten is gekomen over haar dood 
gewaande zus. ‘Hoe ga ik dit mijn 
vader vertellen?’ En dan ineens zijn 
er tranen. ‘Zou het echt waar kun-
nen zijn, dat mijn vader Ans versto-
ten heeft, omdat ze zwanger was van 
een zwarte?’ snikt ze. Bart legt een 
arm om haar schouders en trekt haar 
tegen zich aan. 

De volgende dag gaat Rien haar vader 
Koos in het zorgcentrum opzoeken. 
Ze vertelt hem hoe heerlijk het samen 
met kinderen en kleinkinderen was. 
Over Ans begint ze niet direct. Maar 
dan vat ze toch de koe bij de horens: 
‘Pa, het gaat over Ans. Ik heb met 
haar zoon gesproken.’  Vader Koos 
schuift nerveus op zijn stoel heen en 
weer. Rien stelt verbijsterd vast dat ze 
hem kennelijk geen nieuws vertelt. 
Ze ziet dat haar anders zo flinke va-
der van het ene op het andere mo-

ment broos en stokoud wordt. Met 
een klein stemmetje vraagt hij: ‘Wat 
is het voor jongen?’ ‘Het is een aardi-
ge, intelligente man en kleurling zo-
als je weet. Hij heeft niet veel contact 
met je dochter in Australië.’ Als Rien 
“je dochter” heeft gezegd, biggelen 
er grote tranen over de wangen van 
Koos Raavens. ‘Vertel nou asseblief 
alles maar, papa, nou wil ek die ware 
verhaal hoor.’ 

Koos vertelt over zijn radeloosheid 
toen Ans verdween. En hoe hij la-
ter hoorde dat ze er met een zwarte 
vandoor was en bovendien zwanger 
was. ‘Ik raakte in paniek. Door haar 
onverantwoordelijke gedrag  kon ik 
mijn carrière wel vergeten. Het was 
het Zuid-Afrika van de jaren zeven-
tig moet je bedenken.’ ‘Het kwam 
jou dus wel goed uit dat Ans van de 
aardbodem leek verdwenen,’ zegt 
Rien zachtjes. ‘Ja. Al jaren schaam ik 
me dat ik zo gedacht heb. Vooral naar 
jullie moeder is het allemaal onver-
geeflijk. Zij heeft uiteindelijk moeten 
accepteren dat haar oudste dochter 
dood was. Ik heb haar getroost. Zelf 
geloofde ik op zeker moment ook in 
de leugen dat Ans er niet meer was.’ 

‘Heb je Ans ooit nog gezien?’ ‘Heel 
kort. Ik had uitgezocht waar ze zat en 
ben haar gaan opzoeken. Walter was 
toen een jaar of vier. Ze was actief in 

het ANC en vocht voor gelijke rech-
ten van blank en zwart. Ze wilde me 
niet zien en smeet me voor de voe-
ten dat ik een grote egoïstische racist 
ben.’ ‘Daar had ze dan helemaal ge-
lijk in,’ brengt Rien uit. ‘Pa, hoe heb 
je al die jaren zo kunnen leven? Hoe 
heb je ons kunnen laten geloven dat 
ons zusje dood was? En mama dan? 
En Walter?’ Rien struikelt over haar 
eigen woorden. 

‘Rien,’ zegt haar vader, ‘ik wil Ans 
spreken, misschien is het nog niet 
te laat.’ Rien knikt sprakeloos. Een 
rinkelende gsm brengt Rien terug in 
de werkelijkheid van alledag. In een 
reflex neemt ze haar telefoon op en 
hoort: ‘Mevrouw Raavens, wilt u ko-
men praten? Het gaat over onrust en 
gedoe in onze wijk, de Kienehoef.’ Ze 
luistert en accepteert de uitnodiging. 
Misschien is het beter Ans even te la-
ten rusten. Hoewel, als ze naar haar 
vader kijkt, weet ze ook dat ze niet te 
lang zal moeten treuzelen.

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

SFEERMAKERS

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

ZIN 
IN IETS 
LEUKS?

MOOIROOI.NL/
AGENDA
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

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

--------------------------------------
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij ?
Last van houtworm ?
Van Acht Plaagdierenbestrijding
0413-530212
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Last van stress, onrust of wil je een 
nieuwe richting in je leven?
Doe mee met de creatieve workshop 
‘In je Kracht!’ Centrum Mariëndael in 
Sint-Oedenrode. 27 sept a.s. 13.00u-
16.30u
Informatie en inschrijving 
www.carro.nl of 06-21817037
--------------------------------------
Scheiden, Hoe? Nu ook in 
Sint-Oedenrode, 
De Scheidingspraktijk 06-48725658
--------------------------------------

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

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

Woensdag 16 juli 2014
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

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

--------------------------------------
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij ?
Last van houtworm? Van Acht Plaag-
dierenbestrijding 0413-530212
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex. Massageprak-
tijk Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
rijschoollestbest.nl. Vanwege 15 jarig 
bestaan Nu 15 lessen € 450,-
Meld je aan op onze site.
--------------------------------------

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

Te koop/Te huur

Graszoden € 1,95/m2. Vóór donder-
dag 18.00 u. besteld, zaterdag vanaf 
8.00 u. ophalen.
Tuincentrum Brekelmans, 
Boskantseweg 59, 0413-472562.
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------

Kamer te huur centrum 
Sint Oedenrode, € 493,58 incl. p.m. 
Info: Van Kuringe Makelaardij 
0413-474933
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Te koop: Hangoor dwergkonijntjes, 
Heistraat 10, Sint-Oedenrode, 
tel. 0413-474506
--------------------------------------

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

MEEr grOEi in uw gazOn?
nieuw in ons assortiment: 
Kovemix (Organische nPK)

 

Kom langs of bezoek onze site voor meer info!

• Meer groei
• Betere beworteling

• Meer kleur
• Reukloos

--------------------------------------
Te huur bedrijfshal met kantoor
en showroom, 1100m2
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Te huur in Sint-Oedenrode
Groot woonhuis in buitengebied
met dubbele garage.
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Te huur in Nijnsel
125 m2 bedrijfshal
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel. Nachtegaal 10, 
Sint-Oedenrode 0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------
Voor startende ondernemers diverse 
instapklare kantoorruimten te huur op 
Campus Fioretti. Aantrekkelijke voor-
waarden. Bekijk het aanbod op www.
campusfioretti.nl. Stuur een e-mail 
naar info@starterscollectief.nl voor 
meer informatie of voor een vrijblij-
vende bezichtiging.
--------------------------------------
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)
--------------------------------------
Te koop: 1 biketrailer voor 2 elektrische 
fietsen nieuw in de verpakking nieuwprijs 
€ 1180,-- Gevraagd een degelijk bod, 
dan is hij voor u. Neem contact op met 
0641100049
--------------------------------------
Te koop Scooter Peugeot V Clic mili-
euvriendelijk € 650,00. 4 takt 5800 km 
uit 2008 z.g.a.n. rijdt 54 km per uur.
Tel. 0413-473290
--------------------------------------

Gevraagd

Gevr ambitieuze man en/of vrouw die 
serieus extra inkomen willen.
www.extra-inkomen.nl 
tel: 06-53159966 0499-477224
--------------------------------------

   

Deze week een groot gezelschap. Wie weet waar deze foto is gemaakt 
en wie deze mensen zijn? We horen het graag. U mag het antwoord 
sturen naar redactie@demooirooikrant.nl, bellen naar 0413-479322 of 
binnenlopen in ons kantoor om het te vertellen. Heuvel 17. De koffie 
staat klaar.

Oplossing week 28
Dit is familie van der Heijden. Ze woonden 
aan de Hulst. Volgens mij is daar ook de foto 
gemaakt. In het midden zit moeder. Ze heet-
te Sien. Naast haar twee broeders: links Jan 
en rechts Oldulfius. Staand van rechts naar 
links: Toon, Hein, An, Drika, Grard en Mies. 
Jan meulendijks

Dit is fam. v/d Heijden, vroeger wonend op de Hulst. Moeder is lang 
weduwe geweest. Ze heet Sien. De anderen zijn de kinderen, waar-
onder twee broeders; broeder Jan en broeder Oldulfius (Tinus), Toon, 
Drika, Gerard, Mies, An.
mevr. scheepens

Historische beelden

Marktplein

Het onzichtbare gezicht
Jij was altijd een naam
waar ik een gezicht bij dacht
nu jij er niet meer bent
blijf je bestaan in dat gezicht
dat achter mijn ogen dichterbij
komt, oplicht dit moment

Vervagen zal hoe ik je zag
verslijten aan de dagen
dat je onzichtbaar was
verandert niet, alleen het beeld
van je gelaat zal zich
verliezen aan de tijd

Niet ouder, jonger, mooier wordt
wat ik van je onthoud, eenmaal
ontworpen trekken toegekend
aan je portret laat ik niet los
verbonden aan je naam bewaren
ze die jij in mijn verbeelding bent

    Kees Hermis

Interieur

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

Hulpverlening

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

Gevonden/verloren

Gestolen:
blauw/wit gewolkte Eastpack rugzak. 
Vernieling; vlaggenstok.
Voor de dader; als je spijt hebt kun je 
de rugzak terugbrengen en een nieu-
we stok aan onze buren geven.
Voor andere mensen ; als je zo’n rug-
zak (te koop) aangeboden krijgt dit 
graag melden. Je hebt te maken met 
een dief. Voor de eerlijke vinder; het 
kan zijn dat de oranje knop nog met 
een bindstrip aan de rugzak vast zit. 
Info: DeMooiRooiKrant Heuvel 17.
--------------------------------------
Gevonden op de Markt; boekje met 
postzegelverzameling
Info; 06-15484859

Diversen

20 JULI VLOOIENMARKT
Sporthal Strijp
Rijstenweg 7
Eindhoven. 9-16 uur.
€ 1 p.p. 06-20299824.
--------------------------------------
Op zoek naar een goed doel? Denk 
eens aan het Hospice Sint-Oedenrode. 
Rekeningnummer 
NL77RABO0143738410
--------------------------------------
RONDJE BOXTEL ‘
Kanovereniging De Pagaai, Boxtel.
Zaterdag en zondag : vertrek tussen 
10.00 – 14.00 uur. Vanaf clubhuis De 
Pagaai, Voetboog 7, Boxtel.
Doordeweeks varen op afspraak, 
tel.: 0620082982.
www.depagaai.nl
--------------------------------------
Heeft U goede vlooienmarktspullen 
voor CV ’t Skrothupke? Wij komen 
ze graag bij U ophalen.Geen grote 
meubelstukken, witgoed, tv’s of com-
puters. Bel: 476325 of 06-13251020 
--------------------------------------

Wij zijn een machinaal timmerbedrijf dat gespecialiseerd is in het 
vervaardigen van kozijnen, ramen, deuren en trappen, lambrisering,
radiatorkasten, kastenwanden etc.

Ter versterking van ons jonge team zijn wij op zoek naar
2 timmermannen of jongens die van aanpakken houden
in de leeftijd van 16 tot 20 jaar,
voor het afwerken en opsluiten van kozijnen in onze werkplaats.
Ervaring en diploma’s zijn niet vereist. Een mooie kans om het vak van timmerman te leren!

Indien deze functie je aanspreekt, neem dan contact met ons op.
Robert van den Biggelaar
Machinaal Timmerbedrijf R.v.d. Biggelaar
Jane Addamsstraat 2
5491 DE  SINT-OEDENRODE
0413-490882
info@timmerbedrijfbiggelaar.nl
www.timmerbedrijfbiggelaar.nl

Gegarandeerd hoge kwaliteit!
Telefoon: 0413-490882

Email: info@timmerbedrijfbiggelaar.nl
Website: www.timmerbedrijfbiggelaar.nl

Kozijnen 
Ramen 
Buitendeuren 
Trappen 
Luiken 

radiatorkasten
inbouwkasten

meubels
binnendeuren

lambrisering

Laatste uitzending Mooi Oranje TV

Roel en Emile waren afgelopen 
zaterdag voor de laatste keer van 
de partij bij het WK voetbal op de 
Markt. Zij kijken samen met de 
voetbalfans terug op 6 afleverin-
gen van Mooi Oranje.

Het is weer een film met oude be-
kenden van het programma,  een 
hoop gezelligheid en veel bier, 
want de munten moesten natuur-
lijk op. De uitzending is vanaf van-
avond te bekijken, klik op het Mooi 
Oranje-plaatje aan de linkerkant 
van mooirooi.nl.

Vanaf heden is ons 
assortiment uitgebreid.

Alles voor:

Voor totaal assortiment zie: 
www.vandeursendiervoeders.nl

- Kippen
- Watervogels

- Sierhoenders
- Kalkoeken etc.

--------------------------------------
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
--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322 - 06-13937343
--------------------------------------

Iedere vrijdag van 
14.30 tot 18.00 uur

Op Beckartplein 
Nijnsel

Prof. Kappers-
benodigdheden

--------------------------------------
Het goede doel Sterrenfonds steunen 
en voor jezelf een heerlijke ontspan-
nende VoetreflexPlus™ massage? 
Dat kan bij massagepraktijk Adisa in 
Sint-Oedenrode van 25 augustus tot 

19 september, 30 minuten 15 euro.
Voor afspraak 06 23 22 11 31 of voor 
meer info: www.massagepraktijkadisa.nl.
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
Yoga, massage, balans. Oorkaarsbe-
handelingen voor allerlei oorklachten. 
Elisa Hanff, Schootsedijk 15,
06-16694902 www.liesbethhanff.nl
--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322 - 06-13937343
--------------------------------------
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.
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
rijschoollestbest.nl 
Vanwege 15 jarig bestaan
Nu 15 lessen € 450,-
Meld je aan op onze site.
--------------------------------------

Te koop/Te huur

Cadeaubonnen van Fleurop-Rooi 
2000-VVV zijn onbeperkt geldig en te 
besteden bij Brekelmans Tuincentrum, 
Boskantseweg 59, 0413-472562
--------------------------------------

GEZOCHT
Huurwoning met minimaal 

2 slaapkamers
Sint-Oedenrode / Veghel en omgeving.

Graag contact opnemen via 
0654318141

--------------------------------------
Te huur aangeboden: Kamer(s) met 
badkamer en toilet in rustige bosrijke 
omgeving in het buitengebied. 
Gemeenschappelijk gebruik keuken. 
info 0413-288708
--------------------------------------
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
--------------------------------------
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)
--------------------------------------
Opruiming, Opruiming. Grote korting 
van 10 - 50% op alle vaste tuinplan-
ten, heesters en stamheesters, laurier, 
hedera, rozen, orliander, rododen-
drons. Groencentrum van Heesch, 
Kerkdijk-Zuid 7 b, Sint-Oedenrode 
--------------------------------------
Te huur: parkeerplaats in 
“de Borchgrave”. Info: 06-51101477
--------------------------------------
Kamer te huur 
centrum Sint-Oedenrode, € 493,58 
incl. p.m. Info: Van Kuringe 
Makelaardij 0413-474933
--------------------------------------
WANDELSCHOENEN 
NIEUW EN GOEDKOOP
Uit faillissementen 
Verschillende merken en maten
In Nijnsel tel. 06-13492866
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl

   

Wanneer en bij welke gelegenheid is deze foto gemaakt 
en wie herkent een of meerdere van deze meisjes?

De klompenmaker op de foto is Vader van Houtum 
uit Liempde. 
Zijn zoon Broer (Martien) van Houtum is vorig jaar 
overleden en was getrouwd met Mien Hermes, zus 
van mijn vader Martien Hermes.
Marty Gevers-Hermes

De klompenmaker is WIllem van Houtum en de foto 
is gemaakt (vermoedelijk in de 60-er jaren bij klom-
penmakerij van Traa of klompenmakerij vd Vleuten.
afz.  Mies Kreijveld

Dit is meneer WIllem van Houtum uit Liempde      
afz. Joke Bood

Dit is Dhr. Willem van Houtum uit Liempde, klompenmaker. Het is de 
opa van Dhr. van Roosmalen. Foto is waarschijnlijk gemaakt bij klom-
penmaker van de Vleuten of in zijn garage thuis.
Afz. Dhr van Roosmalen, uit Liempde.

Het is Dhr. Willem van Houtum, foto is gemaakt bij klompenmaker van 
de Vleuten in Liempde.
Afz. Dhr. w. van Houtum

De man op de foto is mijn opa Willem van Houtum deze foto is waar-
schijnlijk gemaakt in zijn eigen werkplaatsje in de schuur achter zijn huis 
waar hij toen woonde in de Nieuwe Erven in Liempde
afz. F Voets van Houtum

De man op de foto in de Mooi Rooikrant van 3 september is Willem van 
Houtum uit Liempde. De foto is naar alle waarschijnlijkheid gemaakt in 
de klompfabriek van de Gebroeders van der Vleuten te Liempde. 
Piet v.d. Sande Liempde

Deze klompenmaker is Willem van Houtum uit Liempde.
afz. Anja Kremers.

De klompenmaker is de vader van mijn (ex-) schoonmoeder.
Hij heet Willem van Houtum. De foto is gemaakt in het 
klompenfabriekje(aan de overkant) van zijn ouderlijk huis op Hezelaar. 
Mijn schoonmoeder, de oma van mijn kinderen is inmiddels bijna 87 
jaar. Zij wist te vertellen waar dit was. Namens haar stuur ik u dit. Ze 
was, net als ik, aangenaam verrast dat deze foto geplaatst was. Zij heet 
Miet van Drunen/van Houtum en woont op de Akkerstraat 11, Helaas 
is afgelopen weekend een van haar broers overleden. 
M.vr.gr. Trudy Schellekens

Willem van Houtum
afz. Mw Aarts, Liempde

Willem van Houtum 
afz. Mw Peijenburg

Op de foto Willem van Houtum uit Liempde, doorgegeven door Mevr. 
Rovers-Thomassen(haar vader was ook klompenmaker)

Willem van Houtum, heeft gewerkt bij vd Vleuten, doorgegeven door 
Dhr. Prinsen,

Cor van Dijk uit Liempde meldt: Willem van Houtum, foto is gemaakt 
bij klompenmakerij vd Vleuten of bij hem thuis waar hij ook van alles 
maakte. Waren samen lid van de fanfare.

De man op de foto is mijn opa, Willem van Houtum uit L iempde.
en de foto is volgens mij genomen bij klompenmakerij Vleuten in 
Liempde. Afz. Berry Blummel van Houtum te Liempde

De klompenmaker op de foto is een bekende Liempdenaar, zijn naam 
is;   Willem van Houtem.
Groeten P Saris

Historische beelden

Marktplein
--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------
Biologische handappelen te koop.

Notarisappel: € 0,25 per stuk,
Sterappel: € 0,20 per stuk.
Tel: 06-47341155
--------------------------------------

interieur

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

Hulpverlening

Alweer 5 jaar gewoon goede zorg.
Thuiszorg met kleine teams, hulp bij 
zelfstandig thuiswonen.
Alertzorg, tel 0413-841957
www.alertzorg.nl
--------------------------------------
Beter leren communiceren. Voor een 
(inter)actieve workshop: neem contact 
met ons op via www.debundel.net
--------------------------------------
Workshop Veranderingen
We verliezen een geliefde, onze ge-
zondheid of worden ontslagen. Leer 
ontspannen met crisissituaties om te 
gaan. Zo 28 september. Info Karin 
Poorthuis tel 06 10446444
--------------------------------------

Studiebegeleiding

LEREN STUDEREN in 6 individuele les-
sen voor middelbare scholieren e.a.. 
Kijk voor meer info over studebegelei-
ding op www.rt-sintoedenrode.nl
--------------------------------------

Gevonden/verloren

gevonden: In de winkel bij AH, 
-Wagenhangertje van het merk Lief. 
-Zilverkleurige staafjes halsketting. 
-Gouden ring met inscriptie. Info AH 
Sint Oedenrode 0413-472208
--------------------------------------
Verloren: 22 augustus tas met donker-
blauw regenpak tussen 
Sint-Oedenrode en Son, Info: 
Arno van der Heijden, 06-25127187
--------------------------------------

Diversen

MEGAVLOOIENMARKT
14 september Veldhoven
De Heiberg Heerseweg 49
9-16 uur. € 2 p.p.
Bomvol! 06-20299824
--------------------------------------
Museum Hoeve Strobol is nu ook open 
voor kleine groepen en individuen op 
de volgende zaterdagen in 2014 vanaf 
14.00 uur: 16 augustus, 13 september, 
11 oktober. Entree € 5,- per persoon. 
Aanmelden telefonisch: 0413 477144 
of 06 538 176 69.
--------------------------------------
Op zoek naar een goed doel? Denk 
eens aan het Hospice Sint-Oedenrode. 
Rekeningnummer 
NL77RABO0143738410
--------------------------------------

Geef uw MooiRooitje door via 
redactie@demooirooikrant.nl

of loop binnen op ons kantoor: 
Heuvel17.

--------------------------------------
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Fax: 0499 - 392288
Info@janssenmode.nl
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Rijsingen Royaal was onvergetelijk

De voorstelling is ten einde, het 
theater is gesloten. Aan de Ol-
landseweg  is de rust weder ge-
keerd. Het Dinner in the sky team 
trekt verder de wijde wereld in. Alle 
acteurs en actrices, kunstenaars, le-
den van diverse verenigingen en de 
vele vrijwilligers zijn moe maar vol-
daan huiswaarts gekeerd.

Alle bewegwijzerings borden, 
kraampjes, grote en kleine tenten, 
speciaal aangelegde ingangen en al 
wat niet meer zij, is afgebroken, op-
geruimd en weer terug gebracht van 
waar het vandaan gekomen is.
De privé tereinen zijn weer in de 
oude staat terug gebracht of wor-
den door moeder natuur weer in ere 
hersteld. Kortom, ons eigen straatje 
is weer geveegd en  het normale le-
ven is weer hervat.

Het bestuur, jubileum commissie 
en alle leden van buurtschap “Oud 
Rijsingen “ kunnen terug zien op 
een schiterend geslaagd 25 jarig ju-
bileum, de voldoening en het warme 
gevoel is van ongekende omvang. 
Het doel is bereikt. De leden van het 
buurtschap wilden graag iets doen 
als dank voor het aanleveren van het 
oud papier dat door hen al vele jaren 
word ingezameld.

Over het weer kunnen we kort zijn, 
de week voor 31 augustus was het 
erg regenachtig de week erna veelal 
zonnig dus over de dag zelf  mogen 
we spreken van middelmatigheid, dit 
in tegenstelling tot het evenement 
op zich, want dat was van het begin 
tot het einde één groot hoogtepunt.
Het elk jaar sponseren van ( Rooise ) 
goede doelen zal natuurlijk gewoon 
worden voortgezet.

Over het ballonnen festival hebben 
we de afgelopen 5 jaar vele malen 
gesproken, over Rijsingen Royaal 
gaan we het de rest van ons leven 
hebben. Aan één ieder die op welke 
manier dan ook heeft bijgedragen 
(namen noemen is een onmogelijke 
opgave) aan dit festival, weet dat 
onze dankbaarheid groot is en dat 
het zonder uw bijdrage absoluut niet 
geworden was zoals het geworden 
is. Hartelijk dank voor uw bijdrage 
aan het prachtige en onvergetelijke 
“Rijsingen Royaal “ 

Op de vraag of we zoiets dergelijks 
in de toekomst weer op touw gaan 
zetten? Och, WIE WEET!!

Houwdoe en bedankt! En ge moet 
nog mar ’s ankomme!

Lotenverkoop Grote Clubactie 
van start

Lotenverkoop van de Grote Clubac-
tie gaat op 13 september van start. 
Ook voor verenigingen uit Sint-Oe-
denrode kunnen aan de deur loten 
worden gekocht. Alle verenigingen 

gebruiken deze actie om de clubkas 
te spekken; 80% van de opbrengst 
van de loten gaat namelijk direct 
naar de lokale clubs in Sint-Oeden-
rode. Verenigingen in heel Neder-
land kunnen deze opbrengsten goed 
gebruiken om de vereniging draai-
ende te houden.
   
Dit jaar doen in Sint-Oedenrode de 
volgende clubs mee:
- Dioscuri 94
- Budovereniging Dai-Ippo
- Vollybalvereniging Rooi
- Argo
- Korfbalvereniging Nynsel
- RKSV Rhode
- Ollandia VV

www.smakelijkbrabant.nl 

Volg ons op Social Media:

DeMooiRooiKrant: 
als je meer wilt 

weten!
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Brood bakken voor en door de kinderen 

Wereldkoor Betje Wolff op 
kinderboerderij “Kienehoeve“

De zomer blijft gelukkig nog even 
in onze contreien! De vrijwilligers 
van Kinderboerderij Kienehoeve 
organiseren daarom op zondag 14 
september a.s. vanaf 13.30 uur het 
traditionele broodjes bakken door 
kinderen! Er zijn voldoende ingre-
diënten ingekocht om een groot 
aantal kinderen de gelegenheid te 
geven hun, misschien wel eerste, 
broodje zelf te bakken! Natuurlijk 
mogen ze de pas gebakken brood-
jes besmeren of beleggen met iets 
lekkers! En daarna natuurlijk lekker 
opeten 

Als speciale gasten verwelkomt de 
boerderij wereldkoor Betje Wolff met 
muziekgroep uit Schijndel. Het koor 
bestaat uit kleurrijk uitgedoste vrou-
wen, die meerstemmige liederen zin-
gen uit alle hoeken van de wereld. 
Vrolijke liederen die bijna allemaal 

worden gezongen in de oorspronke-
lijke taal. Het koor wordt live bege-
leid op accordeon, gitaar, dwarsfluit, 
viool en djembé. Onlangs zijn een 
aantal zigeunerliederen toegevoegd 
aan het zeer gevarieerde repertoire. 
U kunt luisteren naar volksliedjes, 
drinkliederen, liefdesliedjes, liedjes 
over vreugde en verdriet, al dan niet 
met een kritische noot. Kortom u 
bent van harte welkom in en bij Kin-
derboerderij Kienehoeve.

De toegang is gratis. 

De Jeugdnatuurwacht is “Beestachtig goed!”

Open Dag Jeugdnatuurwacht De Populier 
in Sint-Oedenrode

Op zaterdag 13 september orga-
niseert  Jeugdnatuurwacht “De 
Populier”in Sint-Oedenrode een 
gevarieerde ochtend als seizoens-
start. Hiervoor zijn alle nieuwe en al 
eerder aangemelde natuurwachters 
uitgenodigd. Ook ouders, groot-
ouders en andere belangstellenden 
zijn welkom om kennis te maken 
met de Jeugdnatuurwacht en de ac-
tiviteiten. Voortaan kunnen ook kin-
deren t/m 15 jaar die op de middel-
bare school zitten lid blijven of lid 
worden van de Jeugdnatuurwacht. 

Vanaf  half 10 ’s morgens is de grote 
zaal van “Mariëndael” open voor 
een gevarieerd programma met het 
thema “beestachtig goed!”. Er kan 
worden kennisgemaakt met de ac-
tiviteiten van de Jeugdnatuurwacht 
en met de enthousiaste leiders. Bij de 
natuurwacht kan veel worden opge-
stoken over de natuur in de eigen 

omgeving, maar is men vooral ook 
actief bezig in en met de natuur. 
Op deze ochtend kan iedereen ont-
dekken dat de Jeugdnatuurwacht 
beestachtig goed is!  
Er zijn kleine beestjes te bewonderen 
en te bekijken door de microscopen. 
Ook zijn er spelen om de natuur te 
ontdekken en verder kan er volop 
worden geknutseld met natuurlijke 
materialen. 
Ook wordt er regelmatig een mooie 
diapresentatie gegeven, ook met het 
thema “beestachtig goed!”.
Iedereen kan zich deze ochtend la-
ten verrassen door de natuur en 
kennismaken met de natuurwacht-
activiteiten.  De leiders doen hun 
best om het voor iedereen leuk te 
maken, zeker ook voor degenen die 
er vorig jaar al bij waren, dus kom 
op tijd!
Iedereen is van harte welkom tijdens 
de Open Dag, ook om alleen maar 

eens te komen kijken. 
Voor het eerst kunnen nu niet alleen 
kinderen van groep 6 t/m 8 lid wor-
den, maar ook kinderen tot en met 
ongeveer 15 jaar die op de middel-
bare school zitten.

De locatie is Cultureel educatief 
centrum Mariëndael, Laan van Hen-
kenshage 2 in Sint-Oedenrode. In 
verband met de voorbereidingen 
blijven de deuren dicht tot half 10. 
Daarna is iedereen van harte wel-
kom tot ongeveer half 12.
Het lidmaatschap van de JNW kost 
€ 10,= per jaar voor 10 activiteiten, 
graag meebrengen in een gesloten 
envelop met naam of overmaken op 
bankrekeningnummer 1382.54060 
onder vermelding van de naam van 
het kind.  
Voor informatie over deze activiteit 
kunt u bellen met Henri van Weert, 
TEL (06) 29027765 

Jos Martens 
& Zn B.V.

Tuin & Parkmachines
 Landbouw

Ginderdoor 55 • Mariahout 
0499 - 423131

www.josmartens.nl

KOOP ONLINE

WWW.JOSMARTENS.NLWWW.JOSMARTENS.NL
NIEUW!Zo comfortabel 

kan grasmaaien zijn! 

Bezoek onze website 
voor het complete overzicht 

SABO gazonmaaiers

WWW.JOSMARTENS.NLWWW.JOSMARTENS.NL

Duurzame streekproducten. Ervaar de beleving 
van een echte Liempdse pannenkoek! Meer info:

www.facebook.com/demooirooikrant

Open dagen
 ‘Tuinwerk in uitvoering’

Zaterdag 10 en zondag 11 september 
van 10.00 tot 16.00 uur

De Leijerweg 6, 5491 TK Sint-Oedenrode.
Tel. 0413 - 472045, www.leermakershoveniers.nl

Aandacht voor uw tuin
De Leijerweg 6, 5491 TK Sint-Oedenrode

Tel.: 0413-472045
www.leermakershoveniers.nl

www.houthandelsmetsers.nl

Ollandseweg 134, 5491 XC   Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 472169    info@houthandelsmetsers.nl

. Houtzagerij

. Houthandel

. Houtbouw

www.houthandelsmetsers.nl

Ollandseweg 134, 5491 XC   Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 472169    info@houthandelsmetsers.nl

. Houtzagerij

. Houthandel

. Houtbouw

www.houthandelsmetsers.nl

Ollandseweg 134, 5491 XC   Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 472169    info@houthandelsmetsers.nl

. Houtzagerij

. Houthandel

. Houtbouw

Ollandseweg 134, 5491 XC Sint-Oedenrode  •  Telefoon: 0413-472169  •  Email: info@houthandelsmetsers.nl  •  Website: www.houthandelsmetsers.nl
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Bedrijventerrein Nijnsel in Sint-Oedenrode

autoschade & cleaning

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

25a

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

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

www.ikar-keukens.nl

Handelsweg 27
5492 NL  Sint-Oedenrode

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

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

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal

Industrieweg 11 5492 NG Nijnsel | 0413-472184 | www.voss.nl
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• sanitair & tegels
•  alle sanitair 

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

2250 m2 toonzaal

MAAK UW
DROOMBADKAMER

WAAR

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

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

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

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

v. Lieshout
tegelhandelonline.nl
tegeloutletonline.nl

De goedkoopste tegelhandel

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

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

14

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

24

Industrieweg 31
T 0413 490790

Bedrijventerrein Nijnsel

Industrieweg 31
T 0413 490790

Bedrijventerrein Nijnsel

HUYBERTS-KEUKENS.NL

11

25

31

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

INSPIREREND. VEELZIJDIG.

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

INSPIREREND. VEELZIJDIG.
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

AankondigingGemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

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

Toekomst fusiegemeente
Inwoners van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel praten op 

1 oktober verder over toekomst fusiegemeente  

Op woensdagavond 1 oktober is de 
tweede ontmoeting tussen inwoners 
en organisaties van de fusiegemeenten 
Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. 
Deze vindt plaats aan de  Noordkade, 
N.C.B-laan 52G,  in Veghel. De avond 
start om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is 
de zaal open.

Eerder spraken inwoners en organi-
saties met elkaar over hun visie op de 
nieuw te vormen gemeente. Deze visie 
is in concept klaar. Wij gaan graag met u 
in gesprek hierover.

Wilt u de datum van 1 oktober alvast 
noteren in uw agenda. U ontvangt bin-
nenkort het programma en de onderlig-
gende stukken.

Bijeenkomst voor zzp’ers in de zorg 
22 september 2014
over veranderingen Wmo

In 2015 krijgt de gemeente nieuwe ta-
ken in de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo).  
Ook zzp’ers zijn betrokken bij de uit-
voering van die taken. Speciaal voor  
hen is er een bijeenkomst op maandag 
22 september. 

Tijdens deze bijeenkomst informeren 
de gemeenten de zzp’ers over het ge-
meentelijk inkoopbeleid en de ontwik-
kelingen rond het Persoonsgebonden 
budget. Verder geeft ZZP Nederland 
een toelichting op mogelijke vormen 
van samenwerking tussen zzp’ers die 
landelijk zijn goedgekeurd.

Programma
Inloop vanaf 13.00 uur tot 15.30 uur. 
Napraten in de lounge tot 16.00 uur. 

Aanmelden
Zzp’ers kunnen zich tot uiterlijk maan-
dag 15 september aanmelden via 
transitieawbz@s-hertogenbosch.nl  Op 
dinsdag 16 september ontvangt u het 
definitieve programma, de deelnemers-
lijst en locatie. Voor de volledigheid: 
deze bijeenkomst is niet bedoeld voor 
zorginstellingen, bemiddelingsbureaus 
en zzp’ers die taken uitvoeren in het ka-
der van de Jeugdwet. Zij zijn en worden 
op andere momenten geïnformeerd.

Tekenwedstrijd Sjors Sportief
Sportdeelname kan nooit groot ge-
noeg zijn, daarom wil de gemeente 
Sint-Oedenrode kinderen laten ken-
nismaken met sportverenigingen en 
sportorganisaties in de gemeente. Wij 
organiseren het project Sjors Sportief. 
Via Sjors kun je meedoen aan allerlei 
leuke sporten. Ook dit jaar is er weer 
een tekenwedstrijd. De 6 genomineer-
de tekeningen vind je vanaf 11 septem-
ber op de website www.sjorssportief.nl.

Stem op de tekening die jij het mooiste 
vindt!
Van 12  tot en met 16  septem-
ber mag iedereen op de website 
www.sjorssportief.nl stemmen op één 
van de 6 genomineerden. De tekening met 
de meeste stemmen komt op de flyer Sjors 
Sportief schooljaar 2014-2015 ÈN de 

winnaar mag met de hele klas een mid-
dag gaan zwemmen in zwembad De Neul! 

Ga dus allemaal naar 
www.sjorssportief.nl 
en stem op je favoriete tekening!

Burendag 2014 
Op zaterdag 27 september viert 
Nederland voor de negende keer Buren-
dag. Voorgaande jaren was het steeds 
een groot nationaal feest. In 2013 de-
den in heel Nederland ruim 1,5 miljoen 
mensen mee! Samen ondernamen zij 
allerlei activiteiten die de buurt leu-
ker maakten en hen nader tot elkaar 
brachten. Burendag is een initiatief van 
Douwe Egberts en het Oranje Fonds en 
wordt ieder jaar in het vierde week-
end van september gevierd. Ook in 
Sint-Oedenrode.

Het thema van Burendag is 
‘Koppen bij elkaar’. 
Dus: Koppen bij elkaar en verzin samen 
een goed idee voor Burendag.
En ook: Koppen bij elkaar en ga samen 
Burendag vieren!

Op Burendag voeren buren overal in 
Nederland hun goede ideeën uit, van 
buurtontbijtjes tot zeskampen en 
schoonmaakacties. Het is een dag waar-
op je gezellig samen komt en waarbij 
veel mensen iets goeds doen voor el-
kaar en de buurt. Want buurten worden 
leuker, socialer en veiliger als buren el-
kaar ontmoeten en zich samen inzetten 
voor hun buurt.

Meldingen

Verloren en gevonden voorwerpen
Verloren voorwerpen
• Armband

Gevonden voorwerpen
• Fietsteller  voor elektrische fiets
• Mobiele telefoon

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Postcode Ingekomen Omschrijving
Lieshoutseweg 52 ------ 29-08-2014 Verleggen van waterloop
Sonse-Heideweg 5  5492 TE 01-09-2014 Verzoek voor mantelzorgwoning
   
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Uiterlijke  Omschrijving
   beslisdatum 
   verlengd met: 
Ollandseweg ong.  5491 XC 6 weken  Bouw vrijstaand woonhuis 
     met bijgebouw
(naast nr. 90/A) 
Paardebloem 2 5491 TA 6 weken  Bouw carport
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Borchmolendijk 29  5492 AJ 02-09-2014 Het bouwen van veranda
Houtsestraat 22 5492 TM 02-09-2014 Gedeeltelijk intrekken omgevings-
     vergunning beperkte milieutoets
Mahlerplein 1 5491 MS 02-09-2014 Bouwen van dakopbouw op aanbouw
      van woning en garage
Spierkesweg 11 5491 RJ 02-09-2014 Aanleggen van inrit, plaatsen van  
     erfafscheiding met 2 
     toegangspoorten
Vresselseweg 17 a 5491 PA 02-09-2014 Bouwen van garage met 
     overkappingen
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Vergunningen

Tijdelijke afwijking bestemmingsplan 
Aanvraag omgevingsvergunning tijdelijke afwijking 

bestemmingsplan perceel achter Ollandseweg 113a 
Burgemeester en wethouders hebben 
een aanvraag omgevingsvergunning 
ontvangen voor het tijdelijk afwijken 
van het bestemmingsplan ten behoeve 
van kleinschalige bedrijfsmatige activi-
teiten in een bijgebouw op het perceel 
gelegen achter de woning Ollandseweg 
113a te Sint-Oedenrode (Sectie I, nr. 
5932). Het college is voornemens de 
aangevraagde omgevingsvergunning te 
weigeren.

Het ontwerpbesluit en de van belang 
zijnde stukken liggen met ingang van 
donderdag 11 september 2014 ge-
durende 6 weken ter inzage in het ge-
meentehuis en kunnen hier tijdens ope-
ningstijden (tussen 9.00 en 12.30 uur) 
worden ingezien. Gedurende genoem-
de termijn kan een ieder schriftelijk 
of na telefonische afspraak mondeling 
zijn/haar zienswijze kenbaar maken.

Ans Bekx

Mijn hart gestolen…
dat is mijn Sint-Oedenrode!

Inzameling oud papier
Donderdag 11 september
•  KVO Nijnsel; papiercontainer aan de 

achterzijde van de Beckart vanaf 07.00 
uur.

Zaterdag 13 september
•  Nos Jungit Apollo; container op de 

parkeerplaats aan de Zwembadweg bij 
de ingang 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 Florisstraat, en een 
gedeelte van de Zwembadweg;

•  Buurtvereniging Heikant, container 
aan de Gerbrandystraat of Dreesstraat 
tussen 09.00 en 13.00 uur

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

tainer tegenover Ollandseweg 98 van 
maandag t/m zaterdag. Tijdens de zo-
mertijd van 08.00 tot 20.00 uur. 
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Standplaatsen

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

Verleende evenementenvergunnin-
gen en ontheffingen 
•  Aan Forum Bouwmarkt en Bouwmate-

rialen voor het houden van een vuur-
werkshow op 18 december 2014 in 
sportpark de Neul te Sint-Oedenrode.

Hierop is procedure 1 van toepassing 
(zie procedurekader).

Verleende verklaringen van geen 
bezwaar
•  Aan Operatie Market Garden 2014 voor 

de doorkomst van voertuigen uit de 
periode 1940-1945 door de gemeen-
te Sint-Oedenrode op 14 september 
2014.

Melding meerjarenvergunning
•  Van café de Dorpsherberg voor het 

houden van Olland Kermis van 27 
september tot en met 30 september 
2014 op het Dorpsplein te Olland.

Melding incidentele festiviteit
•  Van tapperij en eeterij D’n Dommel 

voor het ten gehore brengen van mu-
ziek op het terras op 13 september 

2014 van 21:30 uur tot 01:00 uur, de 
daaropvolgende dag.

•  Melding naar aanleiding van verleen-
de ontheffing 2014 ‘uitbreiding ter-
ras tijdens evenementen’ van tapperij 
& eeterij D’n Dommel op zondag 14 
september van 21.30 uur tot 01.00 
uur de daaropvolgende dag.

Verkeersmaatregel
•  In verband met Operatie Market 

Garden op 14 september 2014 zijn 
tussen 12.00 uur en 18.30 uur de 
volgende wegen afgesloten voor het 
verkeer: Sonseweg, Nijnselseweg, 
Corridor, Lindendijk, Schijndelseweg, 
Damianenweg en Koeveringsedijk. 
Via bebording wordt het verkeer om-
geleid. De bovengenoemde wegen 
kunnen dus ook niet van links naar 
rechts en omgekeerd worden over-
gestoken. Dit betekent dat onze ge-
meente ten westen van de route al-
leen bereikbaar is via de A2. Het deel 
van onze gemeente ten oosten van de 
route is enkel bereikbaar via de A50. 
Ten noorden van de Damianenweg 
kan de Schijndelseweg wel weer van 
oost naar west en vice versa worden 
overgestoken.

•  In verband met een straatfeest is op 
14 september 2014 tussen 12.00 uur 
en 20.00 uur de Emmausstraat afge-
sloten voor het verkeer.

Evenementen

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

70 Jaar bevrijding Sint-Oedenrode
Op 17 september aanstaande is het 70 
jaar geleden dat Sint-Oedenrode be-
vrijd werd. De Oranje Vereniging en de 
gemeente Sint-Oedenrode willen hier 
uiteraard graag bij stilstaan. 

Dit jaar worden in de regio in dit ka-
der een aantal evenementen geor-
ganiseerd. Eén daarvan is een ten-
toonstelling over de bevrijding van 
Sint-Oedenrode. Deze start op 13 Sep-
tember in de raadszaal van het gemeen-

tehuis en wordt verzorgd door Hans 
Vervoort.
De officiële openingshandeling door 
burgemeester Peter Maas en de heer 
Hans Vervoort zal plaatsvinden op za-
terdag 13 september om 15.30 uur .
Wij nodigen u van harte uit bij deze 
opening aanwezig te zijn.

Viering en herdenking 70 jaar bevrijding

 

In september 2014 is 70 jaar gele-
den dat Sint-Oedenrode is bevrijd. 
Daarom gedenken wij ieder jaar in 
september het verleden, vieren we 
onze vrijheid en staan we stil bij hoe 
waardevol vrede en veiligheid is. Het 
70 jarig jubileum is een reden om hier 
extra aandacht aan te besteden. Ook 
omdat dit vermoedelijk het laatste ju-
bileumjaar is dat er veteranen bij zijn.

Programma
•  Zaterdag 13 t/m zondag 28 septem-

ber 2014: expositie Hans Vervoort 
van zijn oorlogsverzameling in de 
raadzaal van het gemeentehuis.

•  Zondag 14 september 2014: 70 
Jaar Operation Market Garden  
Operatie Market Garden was één 
van de meest cruciale operaties in 
de strijd van de geallieerden om 
Nederland te bevrijden van de be-
zetters in WOII. 70 jaar later, op 
zondag 14 september 2014, trekken 
ca. 500 oude legervoertuigen van 
Valkenswaard, via onder andere 
Sint-Oedenrode naar Veghel. In 
Veghel slaan zij een historisch base-
camp op. Een week later vertrekt 
het konvooi dan van Veghel richting 
Arnhem.

•  Woensdag 17 september 2014: 200 
Jaar Koninklijke Landmacht 

   Op woensdag 17 september wordt 
door de Koninklijke Landmacht, die 
haar 200 jarig bestaan viert, een his-
torisch konvooi gereden van  Son, 
via Sint-Oedenrode en verder noord-
waarts. De Koninklijke Landmacht 
werkt hierin samen met de Britse 
Liberation Task Force, om tijdens het 
jubileum van 70 jaar de warme rela-
tie tussen Nederlanders en Britten te 
eren. De route wordt op vier verschil-
lende manieren gereden door steeds 
een peloton van 50 Britse voertuigen. 

Wat betekent dit voor onze bereik-
baarheid op 14 september?
Wij vragen uw aandacht voor de grote 
colonne die dwars door onze gemeen-
te trekt op zondagmiddag 14 septem-
ber. De colonne komt onze gemeente 
binnen via de Sonseweg en volgt 
dan de route Nijnselseweg, Corridor, 
Lindendijk, Schijndelseweg, 
Damianenweg en Koeveringsedijk. 
Deze wegen zullen van ca. 12.00 uur 
tot 18.30 uur worden afgesloten voor 
verkeer. Zie ook bijgaande routekaart. 

Omleiding
De route zelf is dus afgesloten. Via be-
bording wordt het verkeer omgeleid. 
De bovengenoemde wegen kunnen 
dus ook niet van links naar rechts en 
omgekeerd worden overgestoken. Dit 
betekent dat onze gemeente ten wes-

ten van de route alleen bereikbaar is 
via de A2. Het deel van onze gemeen-
te ten oosten van de route is enkel be-
reikbaar via de A50. Ten noorden van 
de Damianenweg kan de Schijndelse-
weg wel weer van oost naar west en 
vice versa worden overgestoken.

Busvervoer
Ook de bushaltes in deze regio zijn be-
perkt bereikbaar. Voor Sint-Oedenrode 
betekent dit dat alleen de bushalte aan 
de Alfred Nobelstraat zal worden aan-
gedaan. Lijn 157 zal vanaf de A50 deze 
halte aandoen en weer via de A50 haar 
route vervolgen. Voor meer informatie 
zie ook www.ariva.nl (uiterlijk 1 week 
voor aanvang evenement).

Parkeren
Voor de bezoekers aan dit evenement 
wordt een speciaal parkeerterrein 
ingericht aan de De Geerstraat in de 
wijk Heikant.
Via bebording zal hiernaar worden 
verwezen. Onze eigen inwoners vra-

gen wij zoveel mogelijk per fiets te 
komen.

Informeer uw bezoekers!
U begrijpt dat dit evenement een be-
hoorlijke impact heeft voor de bereik-
baarheid van onze gemeente op deze 
zondag. Wij vragen hiervoor dan ook 
uw begrip. 
Alle sportverenigingen vragen wij na-
drukkelijk om hun competitieteams 
(thuis- en uitspelende teams) te in-
formeren hierover. Ook andere (ver-
enigings)activiteiten, omwonenden, 
inwoners, bezoekers, bedrijven en 
ondernemingen vragen wij aandacht 
voor dit evenement en de konsekwen-
ties hiervan.

Informatie
Voor meer informatie zie ook de vol-
gende websites: 
www.brabant.nl/marketgarden2014
www.dewegnaardebevrijding.nl, 
www.omg2014.nl, 
www.defensie.nl 

Streekbussen lijn 156 en 157 Arriva 
tijdens Operation Market Garden

Tijdens de herdenking van zondag 14 
september ondervinden de buslijnen 
lijn 156 en 157 van Arriva binnen de 
gemeente Sint-Oedenrode hinder. Op 
zondag 14 september vervallen tussen 
aanvang dienst en 18.30 uur voor lijn 
156 in Nijnsel en Sint Oedenrode alles 
haltes. Lijn 157 doet gedurende deze 
tijd alleen de halte Alfred Nobelstraat 
in Sint-Oedenrode aan. Deze vindt u aan 

de Noordelijke randweg. 

Mocht u er zeker van zijn of een halte 
aangedaan wordt kijk dan op de halte 
waar u gebruik van wilt maken. In oranje 
staat aangegeven als de halte niet aan-
gedaan wordt en waar u eventueel ge-
bruik van kunt maken of kijk op 
www.arriva.nl. 

Verkeer
Werkzaamheden met weekendafsluiting N637 
Sint-Oedenrode – Schijndel
Vanaf 15 september tot medio okto-
ber voert de provincie Noord-Brabant 
onderhoudswerkzaamheden uit aan de 
provinciale weg N637 Sint Oedenrode – 
Schijndel. Omwonenden en weggebrui-
kers krijgen daardoor tijdelijk te maken 
met afsluitingen en verschillende om-
leidingsroutes. Er worden werkzaam-
heden uitgevoerd aan de bermen, fiets-
paden, bushaltes en het straatwerk. Om 
deze werkzaamheden mogelijk te ma-
ken, worden tijdelijke verkeersmaatre-
gelen ingezet waarbij de weg niet in zijn 
geheel wordt afgesloten. Om het asfalt 
van de N637 te kunnen vervangen, is 
het noodzakelijk dat de provinciale weg 

van vrijdagavond 3 oktober 19.00 uur 
tot en met maandagochtend 6 oktober 
06.00 uur wordt afgesloten voor alle 
verkeer. 

Informatiebijeenkomst
Om belangstellenden te informeren 
over de werkzaamheden en de ver-
keersmaatregelen, houdt de provincie 
op dinsdag 16 september tussen 15.30 
uur en 18.30 uur een inloopmiddag in 
Grand Café De Hopbel aan de Klooster-
straat 1 in Schijndel. Medewerkers van 
de provincie geven daar een toelichting 
op de werkzaamheden, de omleidings-
routes en de planning van het project.

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

Verleende standplaatsvergunningen 
•  Aan Frietje Brabant voor het innemen 

van een standplaats op zaterdagmiddag 
op het Ritaplein te Boskant voor het ver-

kopen van friet en snackproducten.

Hierop is procedure 1 van toepassing 
(zie procedurekader).
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11-09     
Ziekenbezoekgroep Martinus, 
13.30-15.00 uur

13-09    
Monumentendag, 
bespelen Smitsorgel
Oecumenische bevrijdingsviering
Sint Petrus’ Banden kerk 19:00 uur 

14-09
Peuter- en kleuterviering
09.30 uur in de St. Petrus” 
Bandenkerk in Son of  om 11.00 uur 
in het zaaltje bij De Goede Herder-
kerk

15-09     
Biddende Moeders, parochiezaal
Nijnsel, 13.45-14.30 uur

17-09    
Ark, kinderclub, 12.30 uur – 14.30 uur
Infoavond Alphacursus, parochiezaal, 
20.00-21.30 uur

18-09     
Bijeenkomst pastoraal team, 
12.30 – 14.00 uur.

21-09    
Startvieringen communicanten en 
vormelingen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Designed by: DMRK ©

genda

Ik bid iedere dag voor  allen die lijden in Irak. Alstublieft, volg mij in 
dit gebed voor de vervolgde christenen in dit land.

Paus Franciscus

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

www.heiligeodaparochie.nl

Van de pastores

Het Geloof spreekt in Stilte…..

De afgelopen maanden juli en au-
gustus was er niet aan te ontkomen 
je bezig te houden met, je betrok-
ken te voelen bij, je af te vragen 
waarom al die  gebeurtenissen in 
Oekraïne, in Gaza, bij de Koerden, 
in Libië en Irak en nog zoveel an-
dere plaatsen met zoveel geweld 
ons overkwamen.

De ramp die zich voltrok boven de 
Oekraïne riep bij mij steeds de vraag 
weer op: “in wat voor een wereld 
leven wij?” Waarom al die treurige 
aanslagen en al dat geweld. Waar-
om doen de mensen dat elkaar aan? 
Voor de vele, vele nabestaanden 
van de ramp in Oekraïne zal de klap 
maar moeilijk te verwerken zijn, ze-
ker als je dan weet dat hier vrijwel 
zeker opzet in het spel is. 

De dag van nationale rouw was een 
prachtig initiatief. 
Het zal de nabestaanden een gevoel 
van saamhorigheid hebben gege-
ven, dat zo velen zich echt betrok-
ken toonden. De pijn zal daardoor 
iets verlicht worden. 

We zijn nu alweer een maand ver-
der, en het verdriet van het gebeur-
de zal niet snel van ons wijken. Het 
is soms heel moeilijk voor ons te be-

grijpen. We laten ons vaak afleiden 
door onze eigen kijk op de wereld. 
Opvoeding, levensstijl, waarden en 
doeleinden houden ons zo vaak af 
van dat Rijk van God. Maar ook 
lijden kan ons leven zo overvleu-
gelen. Om dan – en we hebben 
de nabestaanden van al deze ver-
schrikkelijke gebeurtenissen  in ons 
achterhoofd - over die berg van 
lijden heen te kunnen kijken, dat 
vereist inspanning en goddelijke 
kracht. 

Het is ook een vraag vanuit  ons 
geloofsleven om op deze situatie te 
reageren met het vragen van kracht 
van boven om de nabestaanden 
van de vele slachtoffers te onder-
steunen. 

Bij het helpen in deze moeilijke si-
tuaties is een gegeven dat onze 
geloofsgroei zichtbaar zal worden, 
niet alleen in een potje met aarde, 
maar vooral in het leven zelf. We 
wensen die groei niet alleen ons-
zelf toe, maar vooral aan al die na-
bestaanden van de vele rampen in 
deze wereld.
Moge de vrede in de wereld zijn.

- Pater Pushparaj HGN.

Mededeling Alphacursus
Op woensdag 17 
september om 
20.00 uur ’s avonds 
bent u van harte 

welkom in het parochiecentrum aan 
het Mgr. Bekkersplein te Sint-Oe-
denrode voor de info avond, waar-
mee de Alphacursus 2014 van start 
gaat. De Alphacursus wordt wereld-
wijd gegeven om mensen bekend te 
maken met de beginselen van ons 
christelijk geloof. Behalve de info-
avond zullen alle verdere avonden 
beginnen met een heerlijke -  en 

gratis - warme maaltijd, zodat we 
op gezellige wijze elkaar beter leren 
kennen. Na de maaltijd volgt er een 
korte inleiding, waarna in groepjes 
onze eigen levenservaring met God 
en geloof gedeeld kunnen worden 
met elkaar. Op de voor u bekende 
plaatsen in deze kerk liggen uitnodi-
gingen voor de Alphacursus. Neemt 
u er een mee als u interesse hebt, of 
iemand kent, die interesse heeft. Ui-
teraard kunt u ons ook vinden op de 
website van de parochie.

Oecumenische initiatieven
Oecumenische viering van 70 jaar 
bevrijding
Op zaterdag 13 september is er een 
oecumenische viering van Woord en 
Gebed in de St. Petrus’ bandenkerk 
in Son bij gelegenheid van de viering 
van 70 jaar bevrijding. Voorgangers 
in deze viering zijn ds. Bas Stigter 
en diaken Wilchard Cooijmans. De 
zang wordt verzorgd door het ge-
mengd koor van de St. Petrus’ ban-
denkerk en de protestantse cantorij. 
De viering begint om 19.00 uur. Zo-
wel parochianen en gemeenteleden 
vanuit Son en Breugel, als vanuit 
Sint-Oedenrode zijn van harte uit-
genodigd

Een gesprek over oecumene in tij-
den van krimp en crisis
De protestantse kerk in Son draagt 
de naam “Kerk van de eenheid in 
Christus.” Die naam was bedoeld 
als een statement. Oecumene is niet 
een toevallige hobby van een do-
minee of  andersoortig  geestelijke, 
maar een gegeven dat de eenheid 
van de kerken ligt in Christus en het 
de opdracht van de kerken is om 
juist daarom die eenheid te zoeken. 
Dat statement geldt nog steeds. 

In tijden van krimp en crises kunnen 
kerken de neiging vertonen zich te-
rug te trekken achter de barricades 
van het eigen gelijk. Toch nodigen 
de Schriften de kerken uit tot het 
zoeken naar die eenheid in Christus. 
Wat hebben wij als lokale kerken 
nog te vertellen als het gaat om het 
zoeken naar die eenheid.
 
Over deze en andere vragen beleg-
gen de gezamenlijke kerken in Sint 
Oedenrode, Son en Breugel een 
oecumenische avond op DONDER-
DAG 2 OKTOBER a.s. om 20.00 uur 
in de kerk van de Eenheid in Christus 
aan de Zandstraat te Son.

Klaas van der Kamp, scriba van de 
Nederlandse Raad van Kerken en 
pastoor Ton Sip, bisschoppelijk ge-
delegeerde voor de oecumene zullen 

met de aanwezigen en met elkaar 
in gesprek gaan over de relevantie 
van en de huidige stand van zaken 
binnen de oecumene in Nederland. 
Natuurlijk is er gelegenheid tot het 
stellen van vragen.      
                        
Het is voor ons prettig als u 
zich aanmeldt voor deze bijeen-
komst (een email onder vermel-
ding van “oecumene avond” aan 
wcooijmans@heiligeodaparochie.nl 
is voldoende). Ook zonder aanmel-
ding bent u echter van harte wel-
kom.

Wilchard Cooijmans, diaken
ds. Bas Stigter 

Leerhuis: “Wat doe ik hier in 
GODSNAAM?”
Het boek van ds. Carel ter  Linden, 
emeritus predikant in Den Haag: 
“Wat doe ik hier in Godsnaam?” is 
uitgangspunt van de leerhuisavon-
den die vanaf oktober worden ge-
houden in de protestantse kerk in 
Son. De onderwerpen die vanuit dit 
boek naar voren komen worden in-
geleid door ds. Bas Stigter.

Data waarop het leerhuis wordt ge-
houden zijn op de donderdagen: 16 
oktober; 7 november; 15 januari; 5 
februari en 19 maart in de kerk in 
Son om 20.00uur -22.00uur.

Iedereen, die hiervoor belangstelling 
heeft is van harte welkom. 

In het kader “Re-
member Septem-
ber”, de herden-
kingsviering van 
70 jaar bevrijding, 
willen wij als kerk-
gemeenschappen 
in Sint-Oedenro-
de, Son en Breugel 
niet achterblijven. 
Tenslotte werd er 
in die vreselijke tijd 
niet alleen gevoch-

ten, maar ook veel gebeden. Daarom 
houden wij als gezamenlijke kerken 
een oecumenische bevrijdingsviering 
op zaterdag 13 september om 19.00 
uur in de Sint Petrus’ Banden kerk in 
Son.

Iedereen is welkom en wij hopen ve-
len van u te mogen verwelkomen om 
samen met ons te vieren dat Opera-
tion Market Garden het einde van de 
oorlog inluidde en dat we sindsdien 
al 70 jaar in een vrij land wonen.

Oecumenische bevrijdingsviering

Zangbundel in St. Martinuskerk
Vanaf komende zondag worden in de 
St. Martinuskerk van Sint-Oedenrode 
nieuwe liedbundels gebruikt. Van 
de gekleurde zangbundeltjes voor 
de diverse tijden van het kerkelijk 
jaar stappen we over naar de bundel 
‘Gezangen voor Liturgie’, of kortweg  
‘GvL’ genoemd. Tot april werden deze 
bundels gebruikt in de Goede Herder-
kerk. Nu komen de bundels over naar 

de St. Martinuskerk en hopen daar-
mee op een nog actievere deelname 
van allen aan de liturgie. Op nummer-
borden in de kerk vindt u de volgorde 
van de gezangen en gebeden aange-
geven. Daarnaast blijven de vertrouw-
de groene blaadjes beschikbaar met 
de teksten van de lezingen. Misschien 
even wennen, maar we hopen dat de 
bundel snel vertrouwd zal zijn.

Woord van dank
Aan alle medewerkenden aan de 
TV-mis van afgelopen zondag een 
woord van dank voor de getoonde 
inzet bij de voorbereiding en de uit-
voering van deze viering. Mede door 

het gouden kloosterjubileum van 
onze oud-parochiaan Theo Bekkers 
kreeg deze eucharistie een bijzonder 
karakter. Dank aan allen.

Pastoor Vincent Blom
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Ook voor:
onderhoud, reparatie, 

diagnose, banden, 
airco check,

bedrijfswagens
Boskantseweg 41a tel. 0413-472740

www.lvandewarenburg.nl

We wensen 
u een veilig 

2014!
punten waar uw auto 

op wordt gecontroleerd:

Boskantseweg 41a, 5492 BW Sint-Oedenrode (naast Boerenbond) 
Telefoon: 0413-472740 Website: www.lvandewarenburg.nl 

• gratis ruitensproeiervloeistof bijvullen• gratis een klein deukje eruit halen in overleg
• gratis na de middag erwtensoep

- ruitenwissers
- accu
- koelvloeistof
- radiateur 

- banden
- remmen 
- airco
- uitlaat 

zodat uw auto weer veilig en betrouwbaar door de winter komt

wintercheck 
zaterdag 9 nov 
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op wordt gecontroleerd:

Boskantseweg 41a, 5492 BW Sint-Oedenrode (naast Boerenbond) 
Telefoon: 0413-472740 Website: www.lvandewarenburg.nl 

• gratis ruitensproeiervloeistof bijvullen• gratis een klein deukje eruit halen in overleg
• gratis na de middag erwtensoep
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- koelvloeistof
- radiateur 
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- remmen 
- airco
- uitlaat 

zodat uw auto weer veilig en betrouwbaar door de winter komt

wintercheck 
zaterdag 9 nov 

A U T O B E D R I J F
Martien de Louw

"Op reis" met  het Smitsorgel
Elk jaar op de tweede zaterdag van 
september vindt de Nationale Or-
geldag plaats. Dit jaar is dat op za-
terdag 13 september en valt die 
dag valt samen met Open Monu-
mentendag. Op tal van plaatsen in 
Nederland zijn niet alleen monu-

mentale (kerk)gebouwen te bezich-
tigen, ook staan die dag de orgels 
die u daar veelal aantreft centraal. 
Zo ook het Smitsorgel in de Sint-
Martinuskerk en heeft als thema 
“Op reis”  Het orgel kan door be-
langstellende organisten bespeeld 

worden tussen 14.00 en 17.00 uur. 
Gastheer / organist: Axel Wenstedt 
(Gemonde) Van 14.00-14.30 uur is 
er een kort optreden door Karel Blok 
('s-Gravenmoer) trombone en 
Arnold Colijn (Oosterhout) orgel 

Roois kamerkoor presenteert Muzikaal Fortuin
Het Muzikaal Fortuin, zo noemt het 
Roois Kamerkoor de mooie collectie 
liederen, die het in zijn 40 jaar be-
staan verzameld,  ingestudeerd en 
uitgevoerd heeft. Op 14 september 
zal het Roois Kamerkoor op de bin-
nenplaats van Kasteel Henkenshage 
een keuze uit al deze “schatten”   
ten gehore brengen. Het aanvangs-
tijdstip is in verband met de bevrij-
dingstocht, die in de middag Sint 
Oedenrode passeert, vroeger dan 
gebruikelijk en wel om 11.00 uur.

In het jubileumjaar heeft het koor 
vooral de interactie gezocht met 
verschillende groepen, die voor het 
koor belangrijk zijn. Bij het concert 
Muzikaal Fortuin is dat het publiek. 
In de voorbereiding zijn onder meer 
de  Vrienden van het Roois Kamer-
koor betrokken en tijdens het con-

cert   heeft het publiek ook een in-
breng. 

Al geruime tijd terug zijn een groot 
aantal mensen in de gelegenheid 
gesteld om aan te geven welk lied 
voor hen favoriet is. De reacties ga-
ven een grote variëteit te zien. Het 
eerste lied uit de geschiedenis van 
het koor was gekozen, maar ook lie-
deren van het laatste jaar behoorden 
tot de voorkeur. Zowel geestelijke  
als wereldlijke liederen werden ge-
noemd. Enkele liederen werden zelfs 
meermalen gekozen. 
De voorbereidingscommissie denkt 
een opzet gekozen te hebben waar-
bij veel favorieten aan bod komen 
en waarbij zowel ruimte is voor ernst 
als voor een meer ludieke benade-
ring.  Het is bijzonder te zingen in de 
wetenschap, dat steeds voor iemand 

in het publiek het meest favoriete 
lied klinkt.

Voor het eerst in het bestaan van het 
Roois Kamerkoor  staat dit concert 
onder leiding van een vrouwelijke 
dirigent: Monique Joosten uit Vught. 
Zij is een van de drie dirigenten, die 
het kamerkoor voor de projecten in 
2014 heeft kunnen aantrekken na 
het vertrek van Ad van de Wetering 
vorig jaar. Met veel enthousiasme 
heeft ze samen met het koor aan de 
voorbereiding van dit concert ge-
werkt. 

De toegang voor dit concert is 
€ 10,- inclusief één consumptie. Kin-
deren tot 12 jaar en Vrienden van 
het Roois kamerkoor hebben gratis 
toegang. (Bij slecht weer vindt het 
concert binnen plaats)

Tip van de Prins
Beste papbuiken en papbuikinnen

De prinskeuzecommissie heeft zich 
gebogen over de tips, wat willen ze 
prijs gaan geven deze week?
Willen ze dat we er snel achter ko-
men, of moeten we 11 weken flink 
gaan jagen? 
Hier voor u de nieuwe hint:

Onze nieuwe hoogheid heeft al eens 
in een raad gezeten, dat is mooi, hij 
kent het klappen van de zweep.
En het is een dubbele tip!
Twee in een, om het nog even op de 
wiskundige toer te houden.
Onze neije hoogheid kan dus zomaar 
in de Raad van Elf hebben gezeten, 
maar het kan ook in een gemeente-
raad of in de Jeugdraad zijn geweest. 
Nee lieve mensen, het wordt ons niet 
zomaar in de schoot geworpen!

Denkt u na de derde tip te weten wie 
de neije Hoogheid en zijn/haar adju-
dant is, mail dan naar de voorzitter 

van de Prins-
k e u z e c o m -
missie: 
henryenkitty@
gmail.com u 
mag het ook 
opschrijven en in de brievenbus stop-
pen bij Henry van der Zanden op de 
Willem-Alexanderstraat 38 te Papgat.
En ook dit jaar, voor de eerste goede 
(complete)oplossing staat een heer-
lijke fles papgatwijn klaar welke onze 
neije hoogheid persoonlijk zal over-
handigen aan de winnaar.

ALAAF!

Tip 2:
Hij heeft al eens in
 
de raad gezeten.

Uitnodiging
Komen jullie ook naar de peuter- en kleuterviering 
op zondag 14 september om 09.30 uur in de St. Petrus” 
Bandenkerk in Son of  om 11.00 uur in het zaaltje bij 
De Goede Herderkerk?

We gaan dan praten en luisteren naar een verhaal 
over een heel bijzondere reus.

Wat heeft die nou met Jezus te maken?????
Kom en luister!

Kerkberichten
SINT GENOVEVA-KERK, BREUGEL

Dinsdag 9 september
18.30 uur: Eucharistieviering

Donderdag 11 september
18.30 uur: Eucharistieviering, met 
aansluitend stille aanbidding

Vrijdag 12 september
18.30 uur: Eucharistieviering

Zaterdag 13 september
18.30 uur: Eucharistieviering                                                                                      
intentie: Harrie Peters, Fransje van 
den Hoven-Martens, Mariette 
Heusschen-Hofman, Wim Maas.

Zondag 14 september
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor
intentie: Frans vd Wijdeven, 
Bertus van Kroonenburg, Jo Vermeu-
len, Lena en Theo Roestenburg-vd 
Wetering, Tiny Saris-van Leuken, 
Netty Cornelissen-Wijn, Mien 
Mühlstaff-van Duivenbode, Tiny 
van Grotel-van der Velden, Gijsje 
Beelen-van de Laar

Dinsdag 16 september
18.30 uur: Eucharistieviering

Donderdag 18 september
18.30 uur: Eucharistieviering, 
aansluitend stille aanbidding

ODENDAEL

Zondag 14 september 
ziekendag 10.00u  Woord & Com-
munieviering int: overleden Mevr. 
Van Nuland  en een bijzondere int.

SINT PETRUS’ BANDEN-KERK, SON

Woensdag 10 september
19.00 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 13 september
18.30 uur: Eucharistieviering in de 
Sint Genoveva-kerk in Breugel
19.00 uur: Oecumenische Bevrij-
dingsviering de Sint Petrus’ Ban-
den-kerk in Son (via de analoge 
UPC kabel FM 94.4 MHz)
Zondag 14 september
09.30 uur: Peuter- en kleuterviering
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Sons Parochiekoor
intenties: Willem en Riek Lavrijs-
sen-Joosten, Wiesje Spit-Fijen (1e 
jaargetijde), Gerrit Ribbers, Bertha 
de Groot-Janssen, Martijn en Rian 
Zandbergen-Bertens, Frida van de 
Heijden-Verbakel, Broor v.d. Ven, 
Jan en Nanny Venselaar-Schroots, 
Antje von Reeken-Vogels, Wim Sa-
ris, Frans Pagalila, Joannes-van Och, 
Tom en Betsy v.d. Ven-Hooijmaijers, 
Nana van Diest-Lathijnhouwers, 
Francien van den Berg-Heijmans, 
Nelly Vermeulen-Habraken, ouders 
Vogels-Sanders, Henny Ketelaars, 
Jan van Boxtel

Maandag 15 september
19.00 uur: Eucharistieviering

Woensdag 17 september
19.00 uur: Eucharistieviering

Zaterdag 20 september
Geen Eucharistieviering in Son of 
Breugel

PAROCHIE LIEMPDE

Zaterdag 13 september 18.30 uur 
Lambertus vd Langenberg en Hen-
drika vd Langenberg – Bressers 
(verj) Piet vd Velden (verj)
Miet Verhagen – vd Velden (verj)
Zondag 14 september  09.30 uur 
Maandag 15 september 09.00 uur
Dinsdag 16 september  19.00 uur
Woensdag 17 september 19.00 uur
Donderdag 18 september 09.00 uur
Vrijdag 19 september 09.00 uur

MARTINUSKERK (CENTRUM)
Zaterdag 13 september 18.30 uur: 
Eucharistieviering met het Goede 
Herderkoor.
Intenties:  Jan en Margaretha Bek-
kers – van Thienen en Nelly van 
Enckevort – Bekkers, Betsie van 
Schijndel – van Berkel, Mariëlla 
Foolen – de Brouwer.

Zondag  14 september 9.30 uur: 
Eucharistieviering met Martinus-
koor. 
Intenties: Petronella Raaijma-
kers – Kluijtmans, Antoinette van 
Gerwen – van de Tillaart en over-
leden familieleden, Marinus van 
den Berk, mevrouw Bullens – van 
Genugten, Kee van der Schoot – van 
der Heyden, Wim Jansen, Ine van 
den Brand – Linders, Antoon Ophei, 
Jan en Gerarda van Nuland – van 
der Zanden, overleden leden van 
de KBO in de mand augustus, over-
leden ouders de Koning – van de 
Wijdeven, Johan van Acht, Thé van 
de Rijt, Sanne Grave, Gera de Vries – 
van Boxtel.

Zondag 14 september: 
Doopviering van  Sophie Lafleur. 
Emmelie te Molder. 
Luuk Daverveld. 

Maandag 9.00 uur: Eucharistie.

Dinsdag 9.00 uur: Eucharistie. 
Intentie: uit dankbaarheid.

Woensdag 9.00 uur: Eucharistie.

Donderdag  8.30 uur: uitstelling 
van het Allerheiligste.
8.40 uur: Rozenkransgebed.
9.00 uur: Eucharistie. 
Vrijdag  9.00 uur: Eucharistie.
E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl

H. MARTINUS OLLAND

Zaterdag 13 september 
Geen eucharistie.

PROTESTANTSE KERK KNOPTOREN
 
Zondag 14 september, Dienst in 
Son, 10.00 uur, Predikant Ds. Bas 
Stigter, Startzondag, Bevestiging 
Ambtsdragers

SINT ANTONIUS NIJNSEL
Zondag  14 sept. 11.oou. 
Eucharistieviering  met gemengd 
koor Intenties: An Schepens- v.d. 
Velden, Ad Verhagen, Jans v.d. 
Meerakker, Toon van Erp, Harrie 
van Esch, Noud en Maria v.d. Aa- 
Vogels, Harrie van Deursen en zoon 
Jos, Frie Bekkers.

KUIJTEN

WASMACHINE SERVICE SON

reparatie en verkoop

wasmachines, vaatwasmachines, droogtrommels, kookplaten, ovens etc.

Dommelstraat 7
5691 AS Son

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

WITGOED

Kossen | Design
T: 06-53369747    
E: info@kossendesign.nl  
I: www.kossendesign.nl  
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De grootste in kleine prijzen Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Aanbiedingen geldig van woensdag 10 september t/m dinsdag 16 september 2014
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CORAL DELUXE
FLEECE PLAID
diverse kleuren 
en dessins
150x200 cm

ZIKI HEREN
BOXERSHORTS
diverse trendy kleuren en prints
soft cotton 
comforable fi t
katoen/elastan
maten S-XXL

SPECTRUM
SPUITVERF
diverse kleuren
400 ml

HEIDRUN 
OPBERGBOX
met klapdeksel
zware kwaliteit
transparant
kunststof

60 LITER

549

Het grootste
assortiment voor 
de laagste prijs

LADE
KAST
met 2 manden
38x28x52 cm

DAMES
SOKKEN
diverse kleuren en prints
maten 35-42

TEDDY CARE 
BABYDOEKJES
regular of sensitive
90 stuks

LISA
BREIGAREN
in diverse kleuren, 100% acryl 
garen, van zeer goede kwaliteit

SANDISK USB-STICK
OF GEHEUGENKAART
16 GB, extra snel
USB, SD of Micro SD
verkrijgbaar bij kassa e/o servicebalie

ENERGY
DRINK
regular of
sugarfree

ULTRA POWER
LED LAMP
E27, 8 watt, energielabel A
25.000 branduren 

SCHOONLOOP
DEURMAT
diverse kleuren

60x80 cm

3.89

CAPETOWN
BADDOEK
diverse kleuren
100% katoen
50x100 cm

HOME FRESHENER
LUCHTVERFRISSER
diverse geuren, refi ll, 300 ml

1795

159

079

695024

399

219

169

098

610 LUMEN

24 LITER

3 PAAR 250 ML TOP KWALITEIT

BIC
KLEURPOTLODEN
12 stuks

099

2 -PACK

HEERLIJK ZACHT

40x60 cm

MEER DAN
5.000

ARTIKELEN

MEER DAN
1.500

ARTIKELEN
ONDER €1

IEDERE WEEK
150 NIEUWE
ARTIKELEN

BIC
KLEURSTIFTEN
12 stuks

1.69

ACTIVE AIR
LUCHT-
VERFRISSER
diverse geuren
incl. refi ll
250 ml

3.99

CAPETOWN
WASHAND
diverse kleuren
100% katoen
16x21 cm

0.39

REFLECTOR
LED LAMP
GU10 of MR16
3 Watt
190 lumen
energielabel A+

2.99

BREIRINGEN
SET
diverse kleuren
6-delig
premium kwaliteit

4.29

WEEKACTIE! WEEKACTIE!
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Aanbiedingen geldig van woensdag 10 september t/m dinsdag 16 september 2014
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20 Jaar passie voor spreuken levert mooie verzameling op

Al ruim 20 jaar houdt Wilhelmien van 
Aarle zichzelf bezig met het beden-
ken en schrijven van spreuken. Sinds 
1994 hangt er elke maand een ande-
re spreuk op het bord aan de zijkant 
van haar huis. Van liefde tot wijsheid, 
overal heeft ze wel een uitspraak voor.

‘’Het idee is ontstaan toen ik ergens een 
huisje met een put zag. Op die put zat 
een dakje en ik dacht dat het wel leuk 
zou zijn om daar een mooie spreuk op 
te zetten’’, vertelt Wilhelmien. ‘’Ik liet 
een bord maken met zo’n mooi dakje 
erop en wilde het in de tuin zetten, 
maar dat mocht niet van de gemeente, 
helaas.’’ Nu hangt het bord, met het 
dakje, aan de zijkant van haar huis. 

‘’Het leuke aan de spreuken vind ik dat 

er altijd een soort wijsheid in zit. Je zet 
mensen aan het denken.’’ Haar twee 
mooiste spreuken vindt ze toch wel 
‘Wordt hervormd door de vernieuwing 
van uw denken’ en ‘liefde is het enige 
dat ons leven zin geeft hier op aarde’. 
Die laatste staat ook op elk kaartje dat 
ze verstuurd. ‘’Spreuken over liefde 
vind ik de leukste. Liefde is eigenlijk het 
belangrijkste wat er is.’’ 

Het aantal spreuken dat ze door de ja-
ren heen heeft verzameld en bedacht, 
zijn niet te tellen. ‘’Ik heb ook een boek 
met wel twintigduizend spreuken, ik 

heb dus keuze genoeg elke maand’’, 
lacht Van Aarle. ‘’Mijn inspiratie haal ik 
veel uit boeken, maar bijvoorbeeld ook 
uit mijn Sint-Gerardus scheurkalender-
tje, of rouwkaarten en dergelijken.’’
 
Buiten haar passie voor spreuken, heeft 
Wilhelmien ook een passie voor bordu-
ren. Al jaren geeft ze borduurlessen en 
workshops. Allerlei nageborduurde te-
keningen van Anton Pieck hangen aan 
de muren in het huis en haar atelier. 
Ook geborduurde portretten van fami-
lieleden zijn te vinden aan de wanden 
in het schuurtje.  

Rooise kunstenares aanwezig op 
Art Fair in Rotterdam

De Rooise kunstenares Leny 
Meulendijks-Wagemakers  is ko-
mende vrijdag en zaterdag verte-
genwoordigd op de International 
Art Fair in Rotterdam. Samen met 
meer dan honderdvijftig andere 
kunstenaars uit vijfentwintig lan-
den toont zij daar in de Laurenskerk 
haar werk aan het grote publiek. 
Het bijzondere van deze Art Fair is 
dat de werken van de kunstenaars 
ter plaatse gekocht kunnen worden. 

De organisatoren van de beurs heb-
ben de Rooise kunstenares enkele 
maanden geleden benaderd met de 
vraag of zij deel wilde nemen aan de 
Art Fair. Zij waren onder de indruk 
van de werken van de Rooise, die zij 

op het internet exposeerde. “Het is 
voor mij de eerste keer dat ik op een 
beurs zoals deze vertegenwoordigd 
ben. Eerder exposeerde ik ook al 
in Berlijn. Ook daar was mijn werk 
ontdekt via mijn website”, zegt Leny 
Meulendijks-Wagemakers desge-
vraagd.

Wie het werk van Leny Meulendijks-
Wagemakers wil zien kan daarvoor 
terecht op:
de Art Fair in Rotterdam in de 
Laurenskerk, Grotekerkplein 27, 
3011 GC Rotterdam op zaterdag 13 
september 2014 van 11.00 - 18.00 
uur (gratis toegang)
of via de website: www.leny.info

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

AD HAZENBERG
Caravan en Camperservice

Schadeherstel & Onderhoud van uw camper of caravan

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

Louis Kleijne exposeert in Mariëndael
In Cultureel en Educatief Centrum 
Mariëndael is tot en met donderdag 
2 oktober 2014 een tentoonstelling 
te zien met werk van Louis Kleijne. 
Kleijne is een veelzijdig Roois kun-
stenaar, die veel creatieve gaven 
bezit. Afgelopen zondagmiddag 
werd onder grote belangstelling 
zijn tentoonstelling geopend.

Louis Kleijne maakt veel verschillen-
de soorten werken. Er zijn nauwe-
lijks materialen waar de Rooienaar 
geen raad mee weet. Het maakt 
niet uit of het nu hout is, metaal of 
steen. In alle gevallen kan Kleijne er 
mee overweg. Hij maakt tekenin-
gen, schilderijen en beelden, maar 
ook de vormen die de natuur bie-
den, weet Louis met weinig of geen 
aanpassingen tot ware kunst te ver-
heffen.

“De werken die Kleijne hier in 
Mariëndael laat zien zijn maar een 

klein deel van zijn collectie”, zegt 
Riet Meijs van het Roois Kultuur Kon-
takt. “Het was een flinke puzzel om 
uit die grote verzameling, de mooi-
ste werken te selecteren. Ook hier in 
Mariëndael hebben we nog keuzes 
moeten maken”, vervolgt Meijs.

In zijn openingswoord lichtte Louis 
Kleijne het aanwezige publiek toe 
hoe hij zijn sculpturen vindt. Dat 
deed hij aan de hand van een voor-
val op een camping, waarbij een 
kampeerder aan hem vroeg of hij 
eens mee mocht zoeken naar sculp-
turen. “Ik liep met die man door 
het bos en zonder echt te zoeken 
raapte ik soms een stuk hout op, 
bekeek het kort en gooide het vaak 
ook weer snel weg. In één van de 
stukken die ik vond zag ik echter 
wel iets. Ik bekeek het en vertelde 
de man wat ik er in zag. Hij zag het 
ook en na afloop van de wandeling 
bedankte hij me, want hij snapte nu 

hoe ik het deed”. Of de man daarna 
nog sculpturen heeft gevonden ver-
telde het verhaal niet. Maar zeker is 
dat als Louis iets in een stuk hout 
ziet en hij wijst je er op dan zien veel 
mensen het ook.

Tentoonstelling Hans van Engeland
Op zaterdag 13 septem-
ber om 15.00u zal in 
Mariëndael de tentoon-
stelling Hans van Enge-
land geopend worden.

Van het werk van de in 1982 over-
leden Hans van Engeland wordt 
postuum een expositie ingericht 
op de Campus Fioretti. Hij was een 

veelzijdig kunstenaar: hij ontwierp 
objecten in Corte staal en brons; 
hield zich bezig met fotografie, 
film, maakte schilderijen o.a. met 
gemengde technieken. Zijn werk is 
op vrijdag-, zaterdag-, en zondag-
middag tot en met zondag 28 sep-
tember te bezichtigen van 12.00 
tot 17.00 uur.

Open atelier Adri Frigge
Op zondag 14 september kunt U 
een bezoek brengen aan het atelier 
van Adri Frigge. Adri laat vooral et-
sen en pasteltekeningen zien, maar 
ook schilderijen. Nieuw is bijvoor-
beeld de serie naar de pianocyclus 
‘Ikonen’ van de Finse componist 
Rautavaara.

Tevens zijn er nieuwe portretten, 
waaronder bijv een portret van 
Beethoven, getekend met een ‘no-
tenbalkpen’. 

De expositie is geopend van 10.00 
tot 17.00 uur aan het Kinderbos 5 
in Sint Oedenrode  www.adrifrigge.
com.

Kapsalon van het jaar verkiezing

We zeer vereerd zijn dat we gekozen 
zijn tot leukste kapsalon van Sint-
Oedenrode en willen al onze klanten 
hartelijk bedanken voorhet stemmen 
en natuurlijk ook voor alle leuke en 
lieve kaartjes, cadeautjes, bloemen, 
zelfgebakken cake enz. 

Nu gaan we ervoor om de leukste 
kapsalon van Brabant/Nederland te 
worden, dat betekent dat vanaf 9 sep-
tember iedereen zijn stem opnieuw 

uitbrengen!  De stemmen die we in de 
gemeenteronde hebben behaald tellen 
wel gewoon mee maar ook die men-
sen mogen nu opnieuw stemmen. 
Per persoon kun je 3x stemmen, tw: 
1x via www.kapsalonvanhetjaar.nl, 1x 
via facebook en 1x door ons nummer 
29555 te sms'en naar 1008. 
Deze stemronde zal 2 weken duren en 
dan worden de winnaars per provincie 
en ook meteen de landelijke winnaar 
bekend gemaakt. Wij hopen natuurlijk 
dat iedereen massaal gaat stemmen. . 

Verbouwing
We gaan verbouwen in de komende 

herfstvakantie, omdat we gaan uitbrei-
den met 2 extra stoelen.  De kapsalon zal 
dan ook meteen een metamorfose on-
dergaan, utieraard  met behoud van de 
gezellige, ongedwongen sfeer natuurlijk!  
In verband met de verbouwing zal de 
kapsalon gesloten zijn van 21 oktober 
t/m 1 november. Gedurende deze 2 
weken kunt u natuurlijk terecht bij uw 
eigen vertrouwde kapster in ons filiaal 
in Son. 
Op 4 november staan wij weer met 
ons enthousiaste team voor U klaar in 
een prachtig vernieuwde kapsalon!!! 

Team Bella Plaza

advertorial

ONDERNEMERS OPGELET!
Alles onder één dak.
Uw advertentie doorgeplaatst in de regio, 
voor gunstige tarieven.

• Eén voordelig tarief 
• Eén aanspreekpunt 
• Eén factuur 
• Maximale dekking en bereik, dus optimaal rendement! 

Doorplaatsen in Nuenen, Laarbeek, Mierlo, Maasdriel, 
Bernheze, Veghel, Schijndel, Boxtel, Best, Son en Breugel? 
Doorplaatsen in heel de regio is mogelijk. 
Bel: 0413-479322 / redactie@demooirooikrant.nl
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man en mode 

Dit gaan wij grandioos vieren. Laat u zich bij ons 
kleden dan maakt u kans op de volgende prijzen:

HOOFDPRIJS: 
Charmehotel binnen de versterkte burcht van Sedan, u bent er omringd door de 
geschiedenis. Het hotel kreeg recent een vierde ster en biedt een geslaagde combi-
natie van moderne kamers in een middeleeuws decor. Gastronomisch een gevestigde 
waarde en een uitgelezen uitvalsbasis om de Franse Ardennen te ontdekken.
Inbegrepen

•         2 nachten
•         2x ontbijtbuffet
•         2x 3-gangendiner

2e PRIJS 
Kledingset Gerits man en mode 
t.w.v. € 250,00

3e PRIJS 

Dinerbon t.w.v. € 100,00

Markt 28 5492 AB Sint Oedenrode
T (0413) 47 70 30 www.geritsmode.nl

man en mode 

Dit gaan wij grandioos vieren. Laat u zich bij ons 

Actie 

loopt 

NOG 3 

WEKEN!jaar

Column
Sassefratsen

Saskia van den Eshof

Omdat een aantal muren in ons huis nog 
wel wat opvulling kunnen gebruiken, 
zocht ik op internet naar muurstickers. 
‘Maak je kamer compleet en bijzonder 
met een muursticker. Een muursticker is 
makkelijk aan te brengen en weer mak-
kelijk te verwijderen.’ Dat was de bood-
schap op een website. Na het bekijken 
van een instructiefi lmpje op de site, was 
ik overtuigd. Dit is inderdaad niet moei-
lijk. 

Ik bestelde de stickers en afgelopen week-
end ging ik er even goed voor zitten. 
Zelfverzekerd haalde ik de stickers uit de 
doos; over een paar minuten zou er een 
kekke tekst op de muur staan. Vol vertrou-
wen ging ik aan de slag. De eerste stap 
was het overbrengen van de stickers naar 

het transfervel. ‘Strijk het papier achter de 
glad met behulp van uw handen of een 
plastic schraper om er zeker van te zijn dat 
de sticker goed hecht aan het zelfklevende 
papier. Eerst de voorkant daarna de ach-
terkant.’ Check, dat was een piece of cake. 
Tijdens stap 2 mocht je de achterkant 
voorzichtig verwijderen, vanuit een vlak-
ke hoek. ‘Zorg ervoor dat de sticker blijft 
plakken aan het zelfklevende papier.’ Met 
de tong uit mijn mond trek ik héél voor-
zichtig de achterkant los. De eerste letter 
gaat goed, de tweede iets minder. Maar…
daar was een trucje voor, dat had ik de 
mevrouw op de instructievideo immers 
ook zien doen. Gewoon even het papier 
terugduwen en nog een keer wrijven en 
dan komt de het wel los. Geconcentreerd 
werkte ik verder. Na vijf pogingen begon 
ik binnensmonds te vloeken, na de tiende 
poging kon het hele huis meegenieten van 
mijn frustratie: Die @#$%(-letter wilde 
niet oversteken naar het ander velletje. In-
middels kwam jongste even poolshoogte 
nemen. ‘Lukt het niet?, vroeg ze. Ik telde 
tot tien. En daarna nog een keer. Het hielp 
niet. Ik ontplofte. Nee, het lukte inder-
daad niet! Tijd voor een time-out en een 
nieuwe strategie. Ik hing het papier strak 
op aan de muur en trok heel voorzichtig 
het achterste vel weg. Kijk, dit werkte ten-
minste…tot de 3e  regel. Daarna ging het 
mis. Vloekend en tierend staakte ik mijn 
poging. Samen met mijn man keek ik naar 
mijn verprutste muurtekst. Hij sloeg een 
arm om me heen en zei: ‘Lees de tekst 
eens, wat mag je hier doen?’. Hardop las 
ik de geamputeerde tekst: ‘In this house, 
we do real, we do mistakes’. 

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

Stickertje aan de wand
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Operatie Market Garden

17 September: 
Onze bevrijders kwamen van boven

Nadat ik op zondagmorgen 17 sep-
tember 1944, met mijn baas de 
koeien had gemolken, mijn ander 
werk had gedaan en in Rooi naar 
de H. Mis was geweest, stapte ik 
daar rond halftwaalf op mijn fiets  
en reed naar huis. Ik woonde als 
boerenknecht te Sint-Oedenrode in 
het Everse. Ik hoefde daar die dag 
niet meer te helpen. Ik zou de vol-
gende morgen, op mijn terugweg, 
een mondelinge boodschap over-
brengen naar het ouderlijk huis van 
mijn baas. Dat was op Wolfswinkel 
op De Waterhoef. Omdat ik alleen 
maar over zandwegen zou rijden, 
hoefde ik niet erg bang te zijn dat 
ik moffen tegen zou komen die mij 
mijn fiets afhandig zouden maken. 
Ik was om die reden wél te voet 
naar de kerk geweest.

Door: Janus van Kuijk

Tijdens mijn tocht naar huis merkte 
ik ook niets opvallends tot ik bijna 
thuis was. Een paar honderd meter 
ten noorden van ons huis, tussen 
de Berkehoef en Daniëls, liep het 
fietspad door een klein, dicht den-
nenbosje. Ik trof daar een stuk of zes 
mannen aan die zich schuil hielden. 
Als ze iets hoorden, keken ze wat er 
aan kwam en ze stonden klaar om 
te vluchten. Ze vroegen of ik er-
gens iets bedreigends had gezien. 
Ze waren in Son naar de hoogmis 
gegaan. Tijdens de H. Mis waren de 
Duitsers begonnen met iedereen op 
te pakken die hen geschikt leek om 
schuttersputjes te graven. De Duit-
sers stonden ook bij de ingang van 
kerk te wachten tot de hoogmis uit 
zou zijn. Als er dan enkele honder-
den, niets vermoedende mannen 
naar buiten zouden komen, zouden 
ze, zonder veel moeite, een flinke 
vangst kunnen doen. 

Omdat de huisvrouwen omstreeks 
die tijd, thuis voor het middageten 
moesten zorgen, werd de hoog-
mis hoofdzakelijk bijgewoond door 
mannen. Iemand die in de buurt van 
de kerk was en voorzag wat er zou 
gaan gebeuren, waarschuwde de 
priester en de priester waarschuwde 
zijn gelovigen. De mannen verlieten 
daarop via een achterdeur de kerk 
en zochten een goed heenkomen.

Ik arriveerde tegen twaalf uur thuis 
en vertelde wat ik onderweg had 
gehoord en gezien. 
We begonnen even na twaalven 
aan ons warme middagmaal. Dat 
hadden we rond halfeen genuttigd. 

Daarna ging oom Jan met mijn broer 
Theo ons paard naar het weiland in 
Kuijpersbos brengen. Vandaar wan-
delden ze over het heideveld, ten 
noordoosten daarvan, daar waar la-
ter zilverzand werd gewonnen, naar 
de Rijtvenweg. Jan en Harrie wan-
delden met enkele kameraden in 
de richting van de Eendenvennen. 
Piet ging met een kameraad hulzen 
zoeken. Vader, moeder, Johan en ik 
bleven thuis.

Een poosje later zaten we plotse-
ling in een heksenketel. Groepen 
Amerikaanse jachtvliegtuigen vlo-
gen vanuit het oosten, laag over ons 
gehucht en beschoten de Duitsers 
die tussen de rivier de Dommel en 
de weg van Son naar Nijnsel bleken 
te liggen. Ze begonnen even vóór, 
of boven Zwijnsbergen te schieten. 
De kogelregens gingen schuin naar 
beneden, naar de overkant van de 
Dommel. De jagers trokken daarna 
weer op, keerden (naar ik meen) 

linksom, en kwamen dan weer te-
rug voor een nieuwe aanval. Het 
was geen gewone luchtaanval. We 
hadden genoeg van die aanvallen 
gezien. Dan waren het meestal niet 
meer dan drie jagers die met een 
paar raids een gronddoel aanvie-
len. Nu waren het er veel meer en 
ze bleven maar komen. We gingen 
meteen naar buiten om te kijken 
wat er aan de hand was, en om als 
het nodig was, in onze schuilkelder 
te kunnen kruipen.
Voordat die aanval begon, wisten 
we niet dat aan de overkant van 
de Dommel Duitsers lagen. Dat je 
zoiets niet wist, was in die tijd he-
lemaal niet ongewoon. In de buurt 
van verharde wegen, trof je toen op 
veel plaatsen moffen aan. Die zaten 
daar bij helder weer, met hun spul-
len verscholen onder de bomen, in 
verband met ernstige dreiging van-
uit de lucht.

Even na het begin van de aanval, 
zagen we de eerste Duitse soldaten 
vanuit de beemden, over de akkers 
in oostelijke richting wegvluch-
ten. Misschien zijn er enkele over 
”Frênskùs” brug gekomen, maar 
de meesten waren door de Dommel 
gezwommen, anders zouden ze niet 
zo nat zijn geweest. De Dommel 
was daar nergens doorwaadbaar. 
We hadden de laatste weken al veel 
Duitsers onder ellendige omstandig-
heden in de richting van hun heimat 
zien sukkelen, maar dit deed de deur 
dicht. En bovendien, deze moffen 
sukkelden niet maar renden. Het 
was voor ons een heerlijke gewaar-
wording. Het staat nu, na 70 jaar, 
nog vers op mijn netvlies gebrand. 

Het eerste waar vader aan dacht, 
toen hij die lui daar zo hard zag 
rennen, waren onze fietsen, of wat 
daar nog voor door moest gaan. Hij 
liet ze ons op de schelf verstoppen 
onder het hooi. Achteraf bleek dat 
het niet nodig was geweest. De he-
ren hadden zo'n haast om ”thuis” 
te komen, dat ze geen tijd hadden 
om aan fietsen te denken. Ze hol-
den zo hard ze konden en meden 
elk contact met de bewoners. We 
hadden al vlug in de gaten dat die 
bergplaats onder het hooi niet ideaal 
was. Als ons huis, dat grotendeels 
bestond uit stro en hout, in brand 
zou raken, dan raakten we onze 
fietsen ook nog kwijt.

Aan de overzijde van de Dommel 
begon het flink te brandden en te 
roken. We zagen dat daar de boer-
derijen van Jan Habraken en van 
Jep Swinkels in brand stonden. Mijn 
broer Piet vertelde me dat een van 
de twee op zaterdag al in brand was 
geschoten.

Een van de jachtvliegtuigen wierp 
dicht bij ons zijn reservetanks af. Ze 
kwamen een eindje ten zuidwesten 
van ons terecht, tussen ons huis en 
dat van Jan Swinkels. Mijn broer 
Johan en ik gingen er meteen eentje 
halen. Er zat nog een liter of vijftien 
benzine in. We hadden die zelf niet 
nodig, want we hadden geen moto-

ren en onze kippenlamp die op ben-
zine brandde, was buiten gebruik. Je 
kon toen echter zowat alles gebrui-
ken en als je het zelf niet nodig had, 
dan kon je het ruilen.

Moeder maakte zich intussen on-
gerust over oom Jan en over haar 
zonen die waren wandelen. Ik ging 
ze zoeken. Ik vermoedde dat de 
meesten van hen in de richting van 
De Eendenvennen waren. Toen ik, 
komend vanaf de Oude Vresselse-
weg, ongeveer op de plaats was 
waar het Weverspad uitkomt op De 
Mosbulten, kwamen er vanuit het 
oosten weer jachtvliegtuigen aan, 
die het gebied aan de westzijde van 
de Dommel, waar de Duitsers had-
den gezeten, onderhanden namen 
en misschien ook wel schoten op 
de Duitsers die op de vlucht waren. 
Als ze iets te vroeg op hun vuur-
knop drukten, dan kwam de kogel-
regen bij mij terecht. Daarom dook 
ik aan de noordkant van de weg in 
een droge sloot, langs de westkant 
van een duiker die ik daar wist lig-
gen. De vliegtuigen bleven nog 
even komen om te schieten. Als ze 
er aan kwamen, kroop ik telkens in 
de grote betonnen ringen, die een 
diameter hadden van ongeveer 80 
centimeter. Een volwassene kon 
daar dus gemakkelijk in schuilen. De 
ringen waren bedekt met een rede-
lijke laag zand en vormden dus een 
ideale schuilplaatsen tegen beschie-
tingen vanuit de lucht. Genoemde 
sloot noemen we ”De Loop”. 
Het teveel aan water, dat op de per-
celen links en rechts van de Rijtven-
weg en van de Mosbulten terecht 
kwam, werd door deze sloot, langs 
de Berkehoef, afgevoerd naar de 
Dommel.

Toen ik daar net even zat, kwam 
er met veel haast, vanaf de te-
genwoordige Vresselseweg en de 
Oude Vresselseweg een Duitse tank 
aangereden die via de Mosbulten, 
verdween in de richting van Maria-
hout. Hij verliet dus met een hoge 
snelheid het strijdgewoel. Ik zag dat 
omdat er toen even geen vliegtui-
gen vlakbij waren en omdat ik het 
niet kon laten, even door het lichte 

gewas langs de berm te kijken om te 
zien wat er aan de hand was. 

Weer even later werd het rustiger 
in de lucht. Het had intussen niet 
veel zin meer om mijn wandelen-
de familie nog te gaan zoeken. Ze 
zouden ook wel zien wat er aan de 
hand was en in Kuipersbosch waren 
ze veiliger dan op Zwijnsbergen. Ik 
ging naar de gestrande personen-
wagen. Er lag niet veel in wat voor 
mij bruikbaar was. Ik nam een rol 
stafkaarten mee, een dik boek, een 
goed gevulde verbandkist, een volt-
metertje en een paar steeksleuteltjes 
van 6 tot 13 mm sleutelwijdte. De 
stafkaarten besloegen heel Neder-
land, behalve Oost- en West-Eind-
hoven. In het dikke boek bleek later 
een hele personeelsadministratie te 
staan. Er waren nog veel bladzijden 
leeg en papier was een schaars ar-
tikel. Mijn broers hebben het boek 
een paar jaar lang gebruikt om er in 
te tekenen en met het papier dat ze 
gebruikt hadden, draaiden ze siga-
retten. 

Op de terugweg kwam ik op de krui-
sing Oude Vresselseweg Mosbulten 
bij een verlaten Duitse overhuifde 
vrachtwagen. Hij was, komend van-
uit het noorden, met zijn rechter 
voorwiel langs de duiker van de loop 
gereden. De wagen was daar naar 
beneden gezakt en het wiel hing 
boven de sloot. De chauffeur zal 
ook wel veel haast hebben gehad 
en hij zal ook meer naar boven heb-
ben gekeken dan op de weg hebben 
gelet. De wagen was geladen met 
1000 tot 2000 liter benzine, die in 
20 liters jerrycans van Duits model 
zat. Ik kon die kruiken niet allemaal 
laten liggen, maar aangezien ik al 
het een en ander bij me had, kon 
ik ze niet meenemen. Ik verstopte 
er een paar in het zuidelijk daarvan 
gelegen dichte dennenbos.

De tank, de luxe wagen en de 
vrachtwagen waren waarschijnlijk 
allemaal afkomstig van Wolfswinkel 
en vandaar gevlucht via de brug bij 
de watermolen en de Watermolen-
straat. Zij zullen niet de enigen zijn 
geweest, die over die brug in de 

richting van hun heimat probeerden 
te komen. Vanaf die brug, konden 
ze via verschillende wegen naar 
de Lieshoutseweg, respectievelijk 
Rooijseweg.

Toen ik thuis kwam waren behalve 
onze Piet, de familieleden die ik 
was gaan zoeken nog niet thuis. 
Later bleek dat Jan en Harrie had-
den geschuild in een duiker die nog 
geen vijftig meter van de mijne lag, 
namelijk die tussen Weverspad en 
Mosbulten. Oom Jan en Theo waren 
bij de Rijtvenweg toen de jachtvlieg-
tuigen begonnen te schieten. Ze 
kwamen thuis toen de luchtlanding 
al aan de gang was. Ze vertelden dat 
ze bij Frans van de Wijdeven, op de 
hoek Rijtvenweg-Mosbulten, Dorus 
Foolen met zijn gezin waren tegen-
gekomen. Die waren op de vlucht 
naar hun familie op Olen.

Kort nadat ik thuis kwam, vonden 
we de situatie zo gevaarlijk wor-
den dat we onze schuilkelder op-
zochten. Ik weet niet meer wat de 
oorzaak was. Het kan zijn dat we 
bang werden van de eerste grote, 
laagvliegende vliegtuigen die op 
ons af kwamen toen de luchtlan-
dingsvloot zich aandiende. Toen we 
in de schuilkelder zaten hoorden 
we wél veel vliegtuigen, maar we 
hoorden niet schieten en ook geen 
ontploffingen. Nadat we daar tien 
minuten of een kwartier hadden ge-
zeten, ging moeder naar buiten om 
te kijken wat er aan de hand was. 
Ze draaide zich meteen om en riep 
ons dat we moesten komen kijken. 
Het beeld dat we toen zagen, heeft 
me nooit meer verlaten. Voor ons, 
boven ons en links en rechts van 
ons, vlogen op een hoogte van naar 
schatting ongeveer 200 meter, over-
al Amerikaanse vliegtuigen. Boven 
ons en achter ons draaiden ze naar 
het noorden toe en waarschijnlijk 
daarna naar het westen, in richting 
van Engeland, maar dat laatste kon-
den we bij ons niet zien.

Boven het gebied waar in de jaren 
twintig de Sonse heide was ontgon-
nen en in gebruik was genomen 
als landbouwgrond (tegenwoordig 

Zwijnsbergen en omgeving op 17 september 1944. (Bron: Janus van Kuijk en Harrie van Kuijk)

Een reservetank zoals bij ons werd 
afgeworpen. 
(Bron: Luchtoorlog – warplanes.)
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noemen we het daar Sonniuswijk) 
hing de lucht vol met soldaten aan 
parachutes en omdat er voortdu-
rend groepen parachutisten uit 
vliegtuigen bleven springen, bleef 
de lucht vol hangen. 

De oostelijke grens van het lan-
dingsterrein lag, hemelsbreed, maar 
ruim een kilometer bij ons vandaan 
en er stonden geen opgaande ge-
wassen op de akkers. Aan de over-
kant van de Dommel, ongeveer 
500 meter bij ons vandaan, stond 
wat hakhout en even verder ston-
den een stuk of vier boerderijen en 
wat bomen, maar dat was vlak bij 

het landingsterrein. Bij ons voor het 
huis, hadden we een schitterend 
uitzicht op alles wat er in de lucht 
gebeurde. We zagen de parachutis-
ten echter niet op de grond komen. 
Er werd niet geschoten en er waren 
geen Duitsers te zien. Kortom, we 
konden het allemaal veilig en rustig 
af gaan staan kijken.

Het is niet uit te leggen wat er in je 
omgaat, als je na bijna vier en een 
half jaar onderdrukking door een 
tirannieke bezetter die steeds ge-
welddadiger te werk gaat en met 
een echte hongersnood in het ver-
schiet, dit voor je ogen ziet gebeu-

ren, terwijl je angst voor de moffen 
in een keer wegvalt. Er kwamen ook 
vliegtuigen die grote zweefvliegtui-
gen trokken. Die kwamen ook uit 
westelijke of zuidwestelijke richting. 
Naar ik meen, landden de meest 
zweefvliegtuigen in zuidwestelijke 
richting. Als dat zo was, dan waaide 
er een zuidwestelijke wind.

Een deel van de sleepvliegtuigen 
kwam over Zwijnsbergen en draaide 
daarna naar het noorden toe. Ik ge-
loof dat de zweefvliegtuigen dan al 
waren ontkoppeld. De sleepkabels 
hingen dan nog aan de vliegtuigen 
en werden kort daarna afgeworpen. 
Daarna verdwenen deze vliegtuigen 
uit ons oog. Ze zullen naar huis toe 
zijn gevlogen. De zweefvliegtuigen 
maakten een bocht over Villebraken 
of Nijnsel en gleden zo naar het lan-
dingsterrein. Ik meen dat de zweef-
vliegtuigen meest later zijn geland 
dan het grootste deel van de para-
chutisten. De landing duurde uren. 

We stonden nog maar even voor 
ons huis naar de landing te kijken, 
toen een joodse jongen van een jaar 
of zeventien bij ons kwam en met 
ons ging staan kijken. Voor hem 
was het feest natuurlijk nog veel 
groter dan voor ons. Hij leek echter 
maar amper te beseffen wat er aan 
de hand was. Ik heb nooit gehoord 
waar hij zat ondergedoken, maar 
het moet ergens vlakbij ons zijn ge-
weest. Het zou kunnen zijn dat onze 
buren Tienus en Marie Sanders hem 
onder hun hoede hadden genomen. 

Ondanks het feit dat we te voet 

binnen twintig minuten op het lan-
dingsterrein konden zijn, hadden we 
geen neiging om daar gaan te kij-
ken. Het leek ons het verstandigst 
dat we allemaal bij elkaar bleven. 
Omdat we niet wisten wat ons nog 
te wachten stond, bleven we in de 
buurt van ons huis.

Later op de middag, toen het wat 
rustiger was, ben ik naar de vracht-
wagen met benzine gegaan. Ik was 
van plan om van de lading, een paar 
kruiken bij ons in veiligheid te bren-
gen. Dat was echter niet meer nodig 
want die voorraad was intussen ook 
door anderen ontdekt. De wagen 
was helemaal leeggehaald. De paar 
kruiken die ik in het bos had ver-
stopt, waren ook verdwenen. Het 
lijkt er op dat iemand heeft gezien 
waar ik die verstopte.

Toen ik bij die Duitse vrachtwagen 
de zaak had bekeken en op het punt 
stond om weer naar huis te gaan, 
ontploften er, ongeveer zeventig 
meter noordelijk van me twee ba-
zookagranaten, enkele meters ten 
westen van de Oude Vresselse-
weg. Ze waren afgeschoten door de 
Amerikanen, aan de westkant van 
de Dommel. De granaten richtten 
geen enkele schade aan. 
Ik weet niet waarom die grana-
ten werden afgeschoten. Vanwege 
de Berkehoef, die tussen mij en de 
Corridor stond en vanwege de be-
groeiing, konden de Amerikanen mij 
niet hebben gezien en er was verder 
niets of niemand in de buurt wat 
een granaat waard was. Ik vermoed 
dat het was om Duitsers die daar 

in de buurt zouden kunnen zijn, te 
animeren om hun aanwezigheid te 
verraden door terug te schieten. Ik 
zat niet verlegen om zulk een war-
me begroeting door mijn vrienden 
en maakte daarom vlug dat ik thuis 
kwam.

Tegen de avond stonden we voor 
het huis in de richting van het lan-
dingsterrein te kijken, toen er vlak 
voor ons enige granaten, naar schat-
ting op 15 meter hoogte, in de lucht 
ontploften. Ze waren afgeschoten in 
de omgeving van het landingster-
rein. Er raakte gelukkig niemand ge-
wond. Dat had echter gemakkelijk 
anders kunnen zijn. Het kan zijn dat 
de Amerikanen ons door hun verre-
kijkers zagen en er voor alle zeker-
heid van uitgingen dat we vijanden 
zouden kunnen zijn.

Omdat die middag en avond, ieder-
een in de nabijheid van zijn eigen 
huis bleef, hoorden we geen nieuws 
uit onze omgeving en dus zeker niet 
vanaf de overkant van de Dommel.
We gingen die avond met een vrij 
gerust hart naar bed. Het was in de 
omgeving overal rustig. We had-
den de Duitsers met zo'n haast zien 
vluchten, dat we ze helemaal niet 
meer terug verwachtten.
We hoorden later dat door het 
schieten van de jachtvliegtuigen, op 
de Berkehoef een zeug in haar hok 
was doodgeschoten. Verder was er 
op Zwijnsbergen en op Vressel nie-
mand gedood of verwond en er was 
ook niets beschadigd.

Het 502e parachutisteninfanterieregiment springt op 17 september 1944 te Son. 
Bron: www.amazingplane.net

Lezing over de bevrijding 
van Oostelijk Noord-Brabant

Heemkundige kring De Oude Vrij-
heid houdt een lezing over de be-
vrijding van oostelijk Noord-Bra-
bant, door Ruud Wildekamp, op 
dinsdag 16 september om 20.00 
uur Grand Cafe De Gouden Leeuw.

Ruud Wildekamp neemt ons op 
dinsdag 16 september mee naar de 
spannende septemberdagen van 
1944. De bevrijding stond voor de 
deur. Maar welke prijs zou er betaald 
moeten worden voor dat moment 
waar al zo lang en zo verlangend 

naar uit was gekeken? Immers, ner-
gens bij de bevrijding van ons land 
is zo hevig en langdurig gevochten 
als in oostelijk Noord-Brabant. Het 
begon allemaal op 17 september 
1944 met de luchtlandingen bij 
Son, Veghel en Grave en het op-
rukken van het Britse Tweede Leger 
naar Nijmegen en Arnhem, operatie 
Market Garden dus. De Duitse zwa-
re tegenaanvallen bij Eindhoven en 
Veghel zijn er mede de oorzaak van 
dat Market Garden mislukte en Arn-
hem in Duitse handen bleef. Tijdens 

de operaties op de flank, door het 
Britse Achtste Korps, werden grote 
delen van oost-Brabant bevrijd maar 
de Duitsers hergroepeerden zich bij 
Overloon waar zich een zware slag 
ontwikkelde en waar soms harder 
werd gevochten dan tijdens de be-
vrijding van het Franse Normandië. 
Nadat de Duitsers uit Overloon en 
omgeving waren verdreven kon het 
inmiddels geheel verwoeste Venray 
worden bevrijd. Toch zouden de 
Duitsers zich opnieuw hergroepe-
ren en bij Meijel een tegenaanval 
in de richting van Asten en Deurne 
uitvoeren. Helmond werd zelfs be-
dreigd. Met de grootste moeite kon-
den de Amerikanen de Duitsers te-
genhouden. Slechts met de hulp van 
de Schotten die eerder een aandeel 
hadden in de bevrijding van oostelijk 
Noord-Brabant konden de Duitsers 
worden teruggedrongen naar de 
Maas.

Zoals bij Ruud te doen gebruikelijk 
zal hij de gebeurtenissen aanschou-
welijk maken met een groot aantal 
foto’s. Foto’s die veelal gemaakt zijn 
tijdens de hevige gevechten van 
toen.

Plaats:  De Gouden Leeuw, aanvang 
20.00 uur. Voor heemleden is de 
toegang gratis, niet leden betalen 
€ 2,-

Herdenkingstocht 70 jaar 
Operatie Market Garden

Op zondag 14 september orga-
niseert wandelsportvereniging 
OLAT, samen met Stichting Veghel 
Wandelt, een herdenkingstocht 
in het kader van 70 jaar Operatie 
Market Garden. Er zijn 2 startplaat-
sen. Vanuit Sint-Oedenrode kan 
men 15, 20 of 40 km wandelen. 
Vanuit Veghel is dat 7½, 15, 20 of 
40 km.

In het kader van 60 Operatie Market 
Garden ontwikkelde OLAT 10 jaar 
geleden het Airbornepad Market 
Garden. Dit is een lange afstands-
pad van 220 km vanuit Lommel (B) 
naar Arnhem in de voetsporen van 
onze bevrijders in september 1944. 
De diverse afstanden wandelen ge-
regeld stukken over het gedeelte 
van dit pad tussen Sint-Oedenrode 
en Veghel. Op de routebeschrij-
vingen staat, waar relevant, enige 
historische informatie over plaatsen 
die men passeert. Uiteraard kunt 
u tijdens de wandeling genieten 
van de mooie natuur tussen Sint-
Oedenrode en Veghel. We denken 
aan de Schijndelse en Vlagheide, 
Dommel- en Aadal, Diependaal, de 
zandduinen rondom Eerde, 
Logtenburg en De Eeuwsels. Dit 
mede afhankelijk van de lengte van 

de afstand die men kiest. Let op: de 
20 km routes zijn geen rondwande-
lingen maar men loopt van de ene 
startlocatie naar de andere startlo-
catie en men kan tegen een geringe 
vergoeding met historische bussen 
van Stg. Veteranen Autobussen te-
rug reizen naar de locatie waar men 
de wandeling is begonnen. 
Startlocaties: 
Camping “De Kienehoef”, 
Zwembadweg 35-37, 
5491 TE Sint-Oedenrode
Café-zaal “De Stapperij”, 
De Bunders 3, 5467 JZ  Veghel
Alle afstanden mogen vanaf 08.00 
uur starten. De ervaren wandelaars 
kunnen tot 09.00 uur inschrijven 
op de 40 km, tot 10.30 uur op de 
20 km en tot 12.00 uur op de 15 
km. Voor degenen die minder wil-
len wandelen en voor families met 
kinderen kan men tot uiterlijk 13.00 
uur starten op de 7½ km vanuit 
Veghel. Men moet voor 17.00 uur 
weer terug zijn op de startlocatie. 
Onderweg is een wagen- of café-
rust ingericht. Er hangen pijlen en 
er men krijgt een routebeschrijving 
mee, waardoor de routes eenvou-
dig zijn te wandelen. Nadere infor-
matie op www.olat.nl. of  
www.veghelwandelt.nl.

Voor omleidingsroutes 
en wegafzettingen voor 

Operation
Market Garden,  

kijk op 
www.mooirooi.nl 

en wegafzettingen voor en wegafzettingen voor 
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Kijk! Er zit nog veel meer in je! !
Volg de post-HBO opleiding tot  !

TRANSFORMATIONEEL COACH

www.instituut-orbis.nl 
Infoavonden 17/9 en 10/10 St Joseph Eindhoven
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Dag van de Scheiding – Gratis advies bij 
Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators

Op vrijdag 12 september aanstaande vindt de jaarlijkse 
‘‘Dag van de Scheiding’’ plaats. 

U kunt op deze dag bij ons terecht om vrijblijvend kennis te maken. Maar ook voor 
beantwoording van al uw vragen of het verkrijgen van informatie over scheiden 

bent u van harte welkom. 
Uiteraard kunt u bij ons ook kosteloos voor andere vragen op het gebied van het 

familierecht terecht, zoals alimentatie, zorgregelingen, huwelijkse voorwaarden, etc.  

Ons kantoor is geopend van 10.00 tot 12.30 uur 
en van 13.30 tot 19.00 uur. 

Tevens kunt u zonder afspraak binnenlopen op ons kantoor in Best.

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

Specialisten in familierecht, arbeidsrecht en bemiddeling

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

Specialisten in familierecht, arbeidsrecht en bemiddeling

Kantoor Best: Eindhovenseweg 32a, T: 0499-379111
Kantoor Sint-Oedenrode: Bastion 1, T: 0499-379111

www.kehrens-snoeks.nl

U wilt scheiden?
 

Aarzel niet en stel uw vraag,
het is niet goed om er mee rond te blijven lopen.

Neem gerust discreet contact met mij op. 
Ook ‘s avonds.

Altijd een gratis advies gesprek zelfs op een locatie 
die voor u het prettigste is. Ook bij u thuis.

Erkend scheidingsconsulent

Tel. 06-48725658 
a.vanderheijden@scheidingspraktijk.nl
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Grosfeld Kreeftenberg Advocaten bundelen krachten

SON EN BREUGEL – Grosfeld Kreeftenberg 
Advocaten uit Son en Breugel is samenge-
gaan met Waals Advocatuur & Mediation uit 
Uden. Ingrid Grosfeld en Tanya Kreeftenberg 
hebben hun krachten gebundeld met de er-
varen advocaat-scheidingsmediator Astrid 
Waals. Het kantoor heeft dan ook de nieuwe 
naam ‘Mr. Mediators’ gekregen.

Grosfeld, Kreeftenberg en Waals hebben al bij 
honderden echtscheidingen laten zien, dat ze 
in staat zijn om het schijnbaar on-verenigba-
re te verenigen; met kennis en ervaring, maar 
bovenal door hun oprechte betrokkenheid bij 
de situatie. “De oplossing die partners samen 
bedenken, is automatisch de beste en houdt 
het langst stand. Het is dus zeker de moeite 
waard de weg van mediation te bewandelen”, 
aldus Mr. Mediators. “Als de koek echt op is, 
is er geen andere keuze dan los van elkaar 
verder te gaan. Vaak spelen kinderen bij een 
scheiding een belangrijke rol. Juist daarom is 

het de moeite waard om 
goed uit elkaar te gaan. 
Wij bieden twee wegen: 
mediation en de gang 
naar de rechter. Het liefst 
ook in deze volgorde.”

Advocaat
“Als mediation werkelijk 
onmogelijk blijkt, omdat 
er te veel kapot is, zal een 
gang naar de rechter on-
vermijde-lijk zijn. Wij zet-
ten de mo-gelijkheden en 
kansen op een rij en gaan 
het proces aan: hard en 
rechtvaardig om het be-
lang van de cliënt veilig te 
stellen.”

Voorhuwelijkse mediation 
Mr. Mediators biedt ook voorhuwelijkse me-
diation aan. Deskundige begeleiding bij een 
relationeel, zakelijk en juridisch gesprek nog 
voordat er sprake is van samenwonen, een 
geregi-streerd partnerschap of trouwen. “Het 
is van belang de wederzijdse verwachtin-gen, 
zienswijzen en belan-gen helder in beeld te 
krij-gen. Het is de moeite waard dat je weet 
waar je ‘ja’ te-gen zegt. ‘Ja’ tegen diegene 
met wie je trouwt, maar ook ‘ja’ tegen het hu-
welijk als instituut met alle juridische gevolgen 
die daaraan kle-ven.”

Dag van Scheiding
Men kan op vrijdag 12 sep-tember, de Dag 
van de Scheiding, terecht bij Mr. Mediators 
voor een gratis advies bij het kantoor van Mr. 
Mediators aan de Hei-straat 16a in Son of via 
0499-465112. Voor meer informatie kan men 
ook terecht op www.mrmediators.nl.

Advertorial

*Op 15 september 1796 werd in Nederland de allereerste echtscheiding uitgesproken

*De dag die in het leven is geroepen om mensen bewust te maken van het 

belang van een goede begeleiding bij een scheiding.

*Ouderen scheiden in toenemende mate in de herfst en winter van hun leven.

Dag van de scheiding

Voor gratis informatie-gesprek,
bel: 0413-477444

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

Bel: 0413-477444 
of kijk op: www.lipsadvocatuur.nl
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ECHTSCHEIDING? 
Als het dan tóch moet ...

∙ Wees verstandig, gebruik je   
  verstand

∙ Houdt de kinderen buiten de strijd. Altijd!

∙ Kies samen voor begeleiding door een ervaren   
  advocaat-mediator

∙ Té ingewikkeld? Overweeg de mogelijkheid van  
  een overlegscheiding

Gratis meer informatie? 
Bel 0413-477444

www.lipsadvocatuur.nl
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Mooi in de regio
Veel animo voor reünie werknemers textielfabriek Kerssemakers

Beek en Donk - In de Willemstraat, 
naast het kanaal, stond vroeger de 
fabriek van Kerssemakers Jersey. 
In goede tijden werkten hier wel 
100 mensen. Lies Kluytmans en 
Jo Naus hebben daar ook gewerkt. 
Het bedrijf ging in 1974 failliet. 
Lies nam met enkele andere voor-
malige werknemers het initiatief 
om een reünie te organiseren. 
Deze gaat plaatsvinden op zondag 
9 november in Café-Zaal de Tap-
perij. Veel sterke verhalen zullen 
er dan uitgewisseld worden, hier 
alvast een voorproefje.

Redacteur: Jac Babin

Jo Naus, internationale contacten
Jo werkte van 1958 tot 1974 bij 
Kerssemakers Jersey. Eerst op kan-
toor en later was hij veel op reis als
verkoper in de binnen- en buiten-
dienst. Het product van Kersse-
makers was Jersey, een elastische, 
gebreide stof, die hoofdzakelijk ge-
bruikt werd om er japonnen, rok-
ken en blouses van te maken. “Ik 
deed voor Kerssemakers  zaken in 
Duitsland en België, Japan, Hong-
kong, Verenigde Staten, Canada 

... noem maar op”, vertelt Jo. De 
oud-werknemer heeft zich verdiept 
in de geschiedenis van het bedrijf. 

Lies Kluytmans, nop- en stopperij
Zij nam samen met Annemie 
Kandelaars, Hannie van Gend en 
Nettie Barten het initiatief voor de 
reünie. Lies heeft bij Kerssemakers 
gewerkt van haar veertiende tot 
haar twintigste. Ze zaten met zo’n 
15 dames op de nop- en stopperij. 
Met een pincet moesten ze loshan-
gende draadjes uit de gebreide stof 
halen. “Dat waren de schaamha-
ren van het schaap”, vult Jo aan, 
“die konden niet zo goed geverfd 
worden”. De dames moesten ook 
gaatjes onzichtbaar stoppen. Een 
heel secuur werk. Ze stonden in ta-
rief. Een paar cent per gaatje. Op 
die manier konden ze een weekloon 
van zestig gulden verdienen. “En al-
tijd ‘arbeidsvitaminen’ op de radio”, 
vult Lies aan. De liedjes galmden ze 
uit volle borst mee. Soms zat er ie-
mand op een andere afdeling te 
vervelen met de stekker. “Maar we 
galmden gewoon door”, lacht Lies.

Goede werkgever
Jo en Lies vinden Kerssemakers 
een goede werkgever. "Je hoefde 
er in elk geval niet te klokken, zo-
als bij andere bedrijven”, zegt Lies. 
"Mensen kwamen gewoon op tijd 
en hielden zelfs rekening met de 
brug." Lies vertelt dat ze ook wel 
eens een paar uur zaten te niksen, 
als het tarief al gehaald was. En elk 
jaar een groot en oergezellig perso-
neelsfeest bij ‘Pauwkes’. Dat kon 

allemaal bij Kerssemakers.

Het faillissement in 1974
“Je kon het zien aankomen”, ver-
telt Jo. Gelukkig kon bijna iedereen 
ondergebracht worden bij textielfa-
brieken in de omgeving. Daardoor 
was er zeker geen grafstemming. 
Jammer genoeg konden enkele ou-
deren niet meer aan werk komen. Jo 
vertelt dat het laatste telexbericht 
van Kerssemakers Jersey luidde: 
“Goedemorgen, het pand wordt nu 
afgesloten.”  Daarna overhandigde 
Jo de sleutels aan de curator.

De reünie
“De voorbereidingen lopen als een 
tierelier”, zegt Lies enthousiast. “De 
teller staat op 60 aanmeldingen en 
dat zullen er zeker 80 worden. Nie-
mand hoeft zich te oud te voelen 
om te komen. Hendrik van Gend, 
(94 jaar), hoofd van de technische 
dienst en bij Kerssemakers baas over 
zichzelf, heeft zich ook al aange-
meld”, lacht Lies uitnodigend.

Aanmelden voor de reünie
De reünie van Kerssemakers vindt 
op zondag 9 november vanaf 
14.30 uur plaats bij Café-Zaal de 
Tapperij aan de Kerkstraat in Beek 
en Donk. Aanmelden kan door een 
mail te sturen naar 
reuniekerssemakers@gmail.com of 
te bellen naar 
Lies Kluytmans (0492-463245), 
Annemie Kandelaars (0492-361088), 
Hannie van Gend (0492-464900) 
of Nettie Barten (06-24879750).

De nieuwe Prins van Ploegersland 
tip 4
Zaterdag 25 oktober wordt de nieu-
we Prins van Ploegersland bekend 
gemaakt tijdens de openbare in-
stallatie in Ploegersresidentie zaal 
De Punder. Tot die tijd geeft de Ge-
heimcommissie van Prinsenvereni-
ging De Ploegers wekelijks tips wie 
de nieuwe Prins wordt.

De eerste inzendingen komen lang-
zaam binnen. Ook hoort de Ge-
heimcommissie - die overal, in de 
winkels, kroegen en op straat, een 
luisterend oor heeft - dat er al flink 
gespeculeerd wordt wie de opvolger 
van Prins Willem Oranje wordt. Wat 
betreft de inzendingen die tot nu toe 
binnen zijn kan de Geheimcommis-
sie zeggen dat er vele raakvlakken 
zijn met de namen die genoemd 
worden en de tips die tot nu toe ge-

geven zijn. Maar zit de juiste naam 
er al tussen?
Voor Tip vier gaan we het gokwe-
reldje in. In het Holland Casino zien 
ze onze toekomstige koldervorst niet 
graag binnen komen. Als hij zich 
daar moet legitimeren slaat hen daar 
de schrik om het hart. Hij heeft na-
melijk al een keer meer met de juiste 
getallen de hoofdprijs opgehaald. Ja, 
onze nieuwe prins is echt een ge-
luksvogel.

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

ONDERHOUD/SERVICE 
COÖRDINATOR

De functie
Als coördinator bent u verantwoordelijk voor het effi cient 
inplannen van de monteurs voor onderhoud en service-
gerelateerde c.v.-werkzaamheden. U stuurt en bewaakt 
de operatonele afdeling. U bent de schakel tussen klant 
en onderhoudmonteur en service-monteur.  
    
De kandidaat
U heeft management kwaliteiten. U heeft een opleiding 
en/of ervaring op MBO niveau. U kunt stimuleren 
en motiveren. U bent in staat uitstekende relaties te 
onderhouden en op te bouwen met klanten. Verder bezit 
u uitstekende communicatieve eigenschappen, bent 
service- en klantgericht.    

Wij bieden      
Een zelfstandige en uitdagende functie VOOR 40 UUR in 
een dynamische werkomgeving in een groeiend bedrijf.
U kunt rekenen op een uitstekend salaris met 
bijbehorende secundaire arbeidsvoorzieningen.

PLANNER M/V

De functie   
Als planner bent u verantwoordelijk voor het effi cient 
inplannen van de monteurs voor uiteenlopende 
werkzaamheden, in samenspraak met onze 
projektleiders.  

U houdt overzicht in de overall planning, stuurt en maakt 
afspraken. Tevens coördineert u de planning van service 
loodgieterswerk. 

De kandidaat  
Kennis van de installatiebranche is een pré. U heeft 
minimaal een opleiding en/of ervaring op MBO niveau.
U kunt stimuleren en motiveren. U bent in staat 
uitstekende relaties te onderhouden en op te bouwen met 
onze klanten. Verder bezit u uitstekende communicatieve 
eigenschappen, bent service- en klantgericht.

Wij bieden  
Een zelfstandige en uitdagende functie in een dynamische 
werkomgeving in een groeiend bedrijf. U kunt rekenen 
op een uitstekend salaris met bijbehorende secundaire 
arbeidsvoorzieningen. Een fulltime baan!

van Thiel OPTIMAAL®  
legt zich met ruim 50 
medewerkers toe op het 
aanleggen, renoveren en 
onderhouden van technische 
werktuigbouwkundige 
installaties voor bedrijven, 
instellingen en particuliere 
woningen in Schijndel e.o. 
 
Ons bedrijf is te vinden aan de 
Spoorlaan 60 te Schijndel. 
 
Verdere informatie vindt u op
www.vanthieloptimaal.nl

Sollicitatieprocedure
Heeft dit alles uw interesse gewekt, dan zien wij uw schriftelijke sollicitatie graag tegemoet. U kunt deze richten aan:
van Thiel OPTIMAAL t.a.v. Dhr. C. van Thiel, Postbus 51, 5480 AB Schijndel of mail chris@vanthieloptimaal.nl
Aanvullende informatie kunt u telefonisch inwinnen bij dhr. R. van Thiel tel.: 073-5492497

Ter versterking van ons bedrijf
zoeken wij een:

Anny van den Hoven
06-24974292

annyvandenhoven@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
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d n einder

Ontmoeting - Hobby - Kringloop - K opie & Print

FORTUINWEEK  

van 16 t/m 20 september!!
Bij aankopen van € 10,--  of meer 

verdient u tot 50% korting 
met een draai aan het Rad van Fortuin!  

Gratis consumptie met iets lekkers erbij in de 
ontmoetingsruimte.

Kinderen mogen grabbelen.  

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag van 13.00u tot 16.00u

Zaterdag van 10.00u tot 16.00u

Sluitappel 17a 5491TS Sint-Oedenrode
Tel: 0413 490951 www.deneinder.nl

Laat deze kans niet voorbijgaan.
Wij verwelkomen u graag!!

Vacature:
Voor ons druk bezette restaurant zijn wij op zoek naar 

enthousiaste medewerkers bediening m/v
 parttime en/of fulltime 

Ervaring gewenst

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

jezelf verder te bekwamen en te ontwikkelen.

Als jij het een uitdaging vindt om het onze gasten naar 
de zin te maken mail dan je cv door, of bel voor een 

afspraak met Jan van de Moosdijk

Restaurant De Rooise Boerderij
 Schijndelseweg 2  

5491TB Sint-Oedenrode 
T: 0413 474901

info@derooiseboerderij.nl 
www.derooiseboerderij.nl

Rooise deelnemers aan fi etstocht 
van Diekirch naar Valkenswaard

wielersport

Op zaterdag 30 augustus werd voor de 36e 
keer Diekirch - Valkenswaard gereden, een 
wielertocht vanuit het Luxemburgse stadje Die-
kirch naar Valkenswaard. Dit is een tocht voor 
toerfietsers over een afstand van 260 km die 

door Duitsland en de Belgische Ardennen voert 
om vervolgens op de Grote Markt in Valkens-
waard te eindigen. Bij de start om 07.00 uur 
bevonden zich maar liefst 34 Rooienaren onder 
de ruim 1000 deelnemers. 

Bas Wagenaar-Cees van der Vleuten-Cor v.d. Biggelaar-Eric Muusz-Eric v.d. Biggelaar-Erik Sleegers-
Giel van Esch-Harm Wouters-Iwan van Esch-Johan van den Boogaard-John Schuurman-Lamber van 
Genugten-Lambert van de Wijdeven-Maarten van der Vleuten-Marco van Esch-Marco van Schijndel-
Mari Sanders-Martijn van den Boogaard-Peter Slits-Piet vd Brand-Pieter van Kaathoven-Pim Hagen-
Ralf Dirven-Rene v.d. Biggelaar-Rinke Donkers-Rinus Pennings-Rob van Vonderen-Roel Kersten-Sjef 
Kraaijvanger-Ties van Doorn-Ton van Schaaijk-Willian van de Sande-Willy Brus-Wim Dortmans

Jaarlijkse Ladiesday bij 
tennisvereniging Nijnsel

tennis

De jaarlijkse Ladiesday van Tennisvereniging 
Nijnsel is wederom weer een groot succes ge-
worden.

Maar liefst 58 ladies schreven zich in! Om 11:00u 
was er een warm welkom door de acht ladies van 
de organisatie, en werd er gezellig getennist op 
de spikslinternieuwe banen van TVN. Tussendoor 

werd er voor een heerlijke lunch gezorgd. Later 
in de middag werd er in groepjes flink gestreden 
om de 1e plaats. Rond 19:00u werd de 1e prijs 
uitgereikt aan het team van Jet vd Hanenberg die 
zelfs met nóg een prijs naar huis, ze werd nl ook 
nog leukst geklede lady van dit jaar.
Ondanks het slechte weer is het een ontzettend 
leuke en gezellige dag geworden.

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw officiële OPEL-AGENT

Uw reactie naar fvereijken@autocorsten.nl
www.autocorsten.nl    Mariastraat 64, Mariahout    0499 422 176

GEVRAAGD: ENTHOUSIASTE 

1e MONTEUR 

Personeel



Woensdag 10 september 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe34 

Afgelopen zaterdag werd aan de 
Arkervaart in Nijkerk het Neder-
lands kampioenschap junioren 
georganiseerd. Met ruim 2600 
gram aan kleine vis werd Nick 
Eestermans Nederlands kampi-
oen. 

Nick heeft dit water leren ken-
nen tijdens de diverse trainingen 
die hij alleen of samen met zijn 
team Geers Nederland heeft af-
gewerkt. Nick is ervan uit gegaan 
dat het een lastige technische 
visserij zou gaan worden,  waar-
bij er een groot aantal kleine vis 
nodig zou zijn om serieus mee te 
doen. De echte bonusvissen wa-
ren tijdens de trainingen al erg 

lastig te vangen.

Het materiaal, aas en voer moest 
dus perfect op elkaar afgestemd 
zijn. Na begin van de wedstrijd 
bleek al snel dat de vis niet kort 
werd gevangen. Nick viste na 
het eerste kwartier alleen nog op 
11 meter en daar liep het al snel 
goed. De 84 vissen die hij wist te 
vangen waren goed voor 2600 
gram te vangen, genoeg voor de 
titel.  

De 2de en 3de plaats waren res-
pectievelijk voor de op staart vis-
sende Stefan Hooijman met 2466 
gram en de op D4 vissende Bas 
de Pijper met 2167 gram.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










       
  

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

pensioenadvies

ERHV
Op zaterdag 20 september wordt de 
jaarlijkse verrassingswedstrijd gehou-
den ter afsluiting van het seizoen. 
Op deze dag is er een wedstrijd van 
13.00 – 15.30uur die gehouden 
wordt aan het Cathalijnepad. Inschrij-
ven  t/m zaterdag 13 september bij de 
“Borchmolen “ Na deze datum is dit 
om organisatorische reden niet meer 
mogelijk. Op dezelfde dag is ook onze 
jaarlijkse prijsuitreiking, deze wordt 
gehouden in ons nieuwe clubhuis 
café Dommelzicht, dan worden ook 
de prijzen van de diverse competities 
van het  afgelopen seizoen uitgereikt. 
Alle leden zijn hierbij welkom.

vissen

BMX  derde Topcompetitie
Zondag 7 september hebben de 
Rooise rijders de derde Topcompe-
titie gereden in Valkenswaard: 

Fedde de Bie rijdt bij boys 8 ja-
rige werd in de manches 3x6e, Bas  
Verhagen rijdt boys 11/12 girls 
manches 3-4-2 in de kwartfinale  en 
werd in de finale 6e. Lex Veldt reed 
in de manches 4-3-4 in de kwart-
finale werd hij gehinderd door een 
valpartij en werd 7e. Wessel van Dijk 
rijdt boys 13/14 jarige en werd in de 

manches 3-3-4, in de kwartfinale 2e 
en de halve finale 6e. Ilse Verhagen 
rijdt girls 14 jarige en werd 3x8e in 
de manches. Koen van der Wijst 
rijdt boys 15/16 jarige  en werd in 
de manches 3x1e, in de kwartfinale 
2e, in de halve finale 1e en de finale 
2e. Bij de Cruissers all werd Alex 
Veldt in de manches 5-4-5. Kyro van  
Schijndel werd bij de boys 10/11girl 
In de manches 1-3-3 en is in de 
kwart finale gevallen.

bmx

Nick Eestermans Nederlands 
kampioen junioren B

Ollandse biljartkampioenschappen

biljarten

Er zijn op 8 september, de tweede 
speelavond, wisselende partijen ge-
speeld. Alles hangt af van de vorm 
van de avond. De bijzondere en 
tevens kortste partijen werden ge-
speeld door Frans van Esch en Bart 
v.d. Bergh. Frans   maakte zijn partij 
uit in 13 beurten met een gemid-
delde van 2.15. Bart had 18 beurten 
nodig om zijn partij naar zich toe 
te trekken. Hoge series werden ge-
maakt door Gerard v.d. Tillaart (2x 
17), Jos Essen (7), Ruud van Driel 
(7) en   Janus Heesakkers (7). 

Uitslagen D’n Toel: 
Gerard v.d. Tillaart 10 – Albert van Driel 
4; Harrie v.d. Heijden 7 – Toon v.d.  
Akker 5; Wim v.d. Zanden 6 – William 
Voets 3; Jos Essens 7 – Gonny v.d. Pasch 
9; Ruud van Driel 8 – Martien Huyberts 
4; Jan Verhagen 3 – Arie Markus 8.

Uitslagen De Dorpsherberg:  
Bas v.d. Tillaart 5 – Bart v.d. Bergh 
10; Frans van Esch 10 – Lia v.d. Ven 
7; Mark Leenders 10 – Jan de Jong 5; 
Mark Verhagen 4 – Jo v.d. Biggelaar 7; 
Janus Heesakkers 9 – Peter Markus 6

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws

Handboogsport 
Concordia Boskant

Jan van Tongeren (15) uiit Demen en 
lid van Concordia Boskant is afgelopen 
zondag in Baarschot Nederlands kam-
pioen geworden bij de Cadetten (13 
tm17j) recurve klasse.
Jan wist zich als eerste te plaatsen na 
72 pijlen op 60 meter voor de finale-
eliminatie rondes.  Na de eerste rondes 
goed door te zijn gekomen trof hij Piet 
vd Berg (Ontspanning Sint-Oedenro-
de) in de finale tegenover zich.
In een gelijk opgaande, zeer spannende 
strijd, werd het 5-5, dus een shoot-off 
moest beslissen wie zich Nederlands 
kampioen mocht noemen. Piet schoot 
een 8 en Jan een 9 dus daardoor is 
Nederlands Kampioen, beiden gefelici-
teerd met het behaalde resultaat.
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Naast de zwemlessen aan kinderen, verzorgen wij vele andere leuke 
activiteiten voor jong en oud:

De zomervakantie nadert zijn einde. We hopen dat iedereen kan terugkijken 
op een heerlijke periode. Vanaf maandag 25 augustus gaan alle activiteiten van 
Sportbedrijf Sint- Oedenrode weer van start. 

Een van de vele activiteiten is het verzorgen van zwemles. Een ervaren team 
van instructeurs en instructrices leert de kinderen op een prettige en kwalitatief 
hoogstaand niveau zwemmen. 
Mogelijkheden:
a. Standaard lessen
b. Stercursus
c. Turbo lessen
d. zwemmen tijdens de zomervakantie

Wat is leuker dan samen met uw baby, peuter 
of kleuter in het water te spetteren? Voorop 
staat watergewenning en zichzelf kunnen 
redden. Ook zingen, spelen met water en het 
sociale contact zijn belangrijke elementen. 
Tijdens deze lessen raakt het kind op een 
speelse manier vertrouwd met water. Voor 
kinderen tussen 4 maanden en 4 jaar is dit de 
perfecte mogelijkheid om aan water te 
wennen. We geven lessen op dinsdag-, 
woensdag- en vrijdag ochtend. Vraag naar 
de mogelijkheden voor u en uw kind.

Tijdstip
Dinsdag  09.00-09.45 uur  4 mnd-1 jaar
  09.30-10.15 uur  1-2 jaar 
  10.15-11.00 uur  2-4 jaar
    
Woensdag 09.00-09.45 uur  alle leeftijden
    
Vrijdag  09.00-09.45 uur  4 mnd-1 jaar
  09.30-10.15 uur  1-2 jaar 
  10.15-11.00 uur  2-4 jaar

In zwembad De Neul kun je het hele jaar terecht voor allerlei zwemactiviteiten. 
Ons zwembad heeft een activiteit voor kinderen tussen 7 en 12 jaar oud, ge-
naamd: Aqua –Kids

Vind je zwemmen keigaaf en wil je graag allerlei leuke dingen in het water doen, 
dan ben jij degene die we zoeken. Wij hebben een recreatief clubje, waarbij je 
alles mag en niets moet. We gaan eens kijken of jij diegene bent die het mooiste 
bommetje kan maken, of misschien kan je wel heel goed met een bal zwem-
men! Allerlei spelletjes gaan we doen in het water of we trekken alle materialen 
uit de kast en gaan apekooien, met of zonder discomuziek. Weet jij trouwens 
wat aqua-joggen is?, want dat gaan we ook eens doen. Kortom je bent gewoon 
drie kwartier lekker bezig in en rond het water met een gezellig clubje en bo-
vendien kun je alle zwemslagen die je geleerd hebt nog eens toepassen!

Tijdstip 
Maandag  18.00-18.45 uur
Donderdag 18.00-18.45 uur
Vrijdag  18.00-18.45 uur

Zwembad De Neul, een spettergoed zwembad 
bij u om de hoek. 
Heb je interesse? Aarzel niet en vraag informatie bij een van onze medewerkers 
of kijk op onze homepage www.deneul.nl.
Op dit moment zijn er bij diverse doelgroepen weer plaatsen beschikbaar.  

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

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

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

Zwembad de Neul

Activiteiten

Zwemles voor kinderen

Baby-Peuterzwemmen

Aqua –Kids

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

•  Begeleidend zwemmen en water-
gymnastiek voor ouderen

• Combi - Fit
• Recreatief zwemmen
• Verenigingszwemmen
• Discozwemmen

zwemmen Argo Open Water Challenge

Afgelopen zaterdag werd in het Mer-
wedekanaal in Vianen voor de 5e keer 
de Open Water Challenge gehouden.

Argo was met 3 deelnemers vertegen-
woordigd die elk 2 keer aan de start 
verschenen. Van deze 6 starts resul-
teerde er uiteindelijk 5 in een podium-
plaats wat een zeer goede score was.
Luc van Eindhoven haalde een 
1e plaats op de 250m vrije slag 
in 3.41.92 tevens goed voor een 
Clubrecord en een 1e plaats op de 

500m vrije slag in 8.06.92, tevens 
goed voor een baanrecord. Roel 
Janssen zwom naar een 1e plaats 
op de 1000m vrije slag in 18.20.40 
en hij mocht ook op de bovenste 
plaats op het podium gaan staan 
voor de 500m schoolslag in een 
tijd van 10.14.46. Verder behaalde 
Dana Janssen nog een 2e plaats op 
de 1000m schoolslag met een tijd 
van 20.41.18. Op de 1000m vrije 
slag greep ze net naast het podium 
met een 4e plaats in een tijd van 

16.41.84.
Fleur Gibbels heeft afgelopen zater-
dag deelgenomen aan 'De Ganzet-
rek' die werd gehouden in het ka-
naal naar Goes bij Wilhelminadorp. 
Zij nam deel aan de 2000m vrije slag 
die ze aflegde in 32.35.83.

Komende zaterdag staat de laat-
ste Open Water wedstrijd van het 
seizoen op het programma, de 
Biesbosch Open Water Race in 
Sleeuwijk, aanvang 10.45 uur.

Sportpredikaat voor Progress Ysabella paardensport

Afgelopen weekend is Annelieke 
Stoop gestart op de dressuurwed-
strijd in Nistelrode. Met Progress 

Amira Lazize werd er gestart in 
de klasse M2. Hierin werden een 
1ste en een 2de prijs behaald. 

Twee weken geleden zijn zij en Pro-
gress Amira Lazize gestart op de 
dressuurwedstrijd in Uden en hier 
werd nog een 4de prijs behaald in 
de klasse M2 dressuur. Afgelopen 
weekend startte ze met Progress 
Ysabella, nadat zij een jaar geleden 
voor het laatst samen in de wed-
strijdring zijn verschenen. Zij zijn ge-
start in de Z1 dressuur, in de hoop 
dat er minimaal 60% werd gescoord 
en Progress Ysabella het Sport predi-
kaat kan behalen. In beide proeven 
werd er minimaal 60% behaald en 
daarnaast wisten ze de eerste proef 
te winnen en werden ze 2de in de 
tweede proef. Progress Ysabella 
mag zich nu een van de 15 Sport 
predikaat Arabische volbloedmer-
ries van Nederland benoemen! Een 
unieke prestatie van dit duo waarbij 
Annelieke, Progress Ysabella zelf 
heeft opgeleid en getraind. 

Goud en zilver bij NK Junioren  handboogschieten

Op dinsdagmiddag schieten de le-
den van de Rozelaar hun wedstrijd. 
Vorige week werd er geschoten voor 
de kermisbeker. De winnaar was Jan 
Gordijn met 167 punten. De overige 
uitslagen: Leo van Breugel 159, Jan 
van Erp 156, Wim Boonstoppel 151, 
Antoon Hermes 147, Albert van 
Ofwegen 131 en Jan Habraken 78.

Afgelopen week was de winnaar 
Antoon Vervoort met 224 punten. 
De overige uitslagen: Jan Gordijn 
214, Antoon Hermes 208, Jan van 
Erp 203, Leo van Breugel 198, Wim 
Boonstoppel 198 en Albert van 
Ofwegen 139. 

Vorige week is op vrijdagavond De 
8e wedstrijd van de ZONA compe-
titie geschoten. In de ZONA com-
petitie gaat het erom om zoveel 
mogelijk een score van 9 te schie-
ten. Avond winnaar was William 
Huyberts met 14*9 en een totaal 
score van 219 (14-219). Verdere 
uitslag: John van Mulukom 10-213, 
Frans van den Braak 8-182, Mart 
Verhoeven 7-206, Jos van der Veer 
6-186, Marjelein Verhoeven 5-177, 
Wim Boonstoppel 4-183, Jan Gor-

dijn 3-188, Toon Hermes 3-170, 
Antoon Vervoort 1-46 (hout) en Sjef 
van den Berg met een nieuw club-
record met de maximaal bereikbare 
score van 250 en 16 * de inner ten. 
Afgelopen vrijdagavond is de 3e en 
laatste wedstrijd van de Ontspan-
ning Bokaal geschoten. Dag win-
naar werd Jan van Erp met een score 
van 188-160. Verdere uitslag van de 
avond: Mart Verhoeven 195-159, 
Jan Gordijn 180-151, Toon Hermes 
186-146, Beppie van Bergen 169-
145, Mark Kuys 205-131, Frans van 
den Braak 200-131, Agnes Vissers 
134-128, Jos van den Berg (hout) 
72-116 en Antoon Vervoort (hout) 
44-89. De Bokaal kan alleen gewon-
nen worden als de schutter alle drie 
de wedstrijden heeft meegedaan. 
Winnaar van de Bokaal werd Jan 
van Erp met een totaal score van 
500, 2e plaats Mart Verhoeven 491, 
3e plaats Frans van den Braak 476, 
4e plaats Mark Kuys 463 en de 5e 
plaats voor Jos van den Berg 359.
In het weekend was het NK outdoor 
voor junioren. Namens Ontspanning 
hebben hier vijf schutters aan deel-
genomen.

Dione Mesu schoot bij de dames 
cadetten. De cadetten schieten op 
60 meter. In de open ronde schoot 
zij 306 punten en ze ging als 7e ge-
plaatst naar de kwartfinale. Hier trof 
zij de nr. 2 van de ranking. Dione 
verloor deze finale en bleef uitein-
delijk 7e. Simon Boersbroek, Floris 
Mesu en Piet van den Berg schoten 
bij de heren cadetten. Simon schoot 
in de open ronde 451 punten en 
Floris 500. Zij wisten zich niet te 
plaatsen voor de achtste finale. Si-
mon werd 28e en Floris 24e. Piet 
wist zich met 654 punten als tweede 
te plaatsen voor de finales. De eerste 
twee rondes won Piet overtuigend 
met 7-1 en 6-0. In de halve finale 
ging het in het begin gelijk op, maar 
wist Piet in de laatste ronde toch de 
winst te pakken met 6-4. In de finale 
trof Piet de als eerste geplaatste Jan 
van Tongeren van Concordia. Beide 
schutters waren zeer aan elkaar ge-
waagd en wisten de stand op 5-5 
te brengen. Een shoot-off moest de 
beslissing brengen. Eén pijl voor ie-
dere schutter; degene die het dichtst 
bij het midden zit, wint de wedstrijd. 
Piet schoot een 8 en Jan een 9. Piet 
won dus de zilveren medaille bij de 
heren cadetten.

Sjef van den Berg verdedigde zijn 
titel van vorig jaar bij de heren ju-
nioren. De junioren schieten op 70 
meter. Met 668 punten ging Sjef als 
eerste geplaatst naar de kwartfinale. 
Hij wist zijn rondes vrij eenvoudig 
te winnen met 6-0, 7-3 en 6-0. Sjef 
won goud bij de heren junioren.
Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubwedstrijden en op dinsdagmid-
dag de Rozelaer. Dinsdagavond is 
de vriendschappelijke uitwedstrijd 
tegen L’Union Liempde en op vrij-
dagavond wordt de laatste wedstrijd 
uit de ZONA competitie geschoten 
en vindt de uitreiking van de trofee 
plaats. Ook de Ontspanning Bokaal 
wordt uitgereikt. Vrij trainen voor le-
den als de accommodatie niet bezet 
is.

Dione Mesu, Simon Boersbroek, Sjef van den Berg (goud), Piet van den Berg 
(zilver) en Floris Mesu (Foto: Koen van Tartwijk)



Woensdag 10 september 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe36 

ER STAAT IETS TE GEBEUREN
Houd ons en de kranten in de gaten!

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel  /  T. 0499 - 479 508 / www.mo-el.nl

• Exclusief assortiment stoelen

• Gordijnen en PVC vloeren

• Verrassend en eigentijds 

• Sfeervolle geschenken

• Gratis interieuradvies

voetbal

Ollandia op bezoek bij VOW
A.s. zondag speelt Ollandia de 2de 
competitiewedstrijd, waarvoor het 
naar sportpark De Vonder in Zijtaart 
moet. Daar speelt Ollandia E2 dan 
eerst een voorwedstrijd tegen VOW 
E2, waarna om 14.30 uur de aftrap 
volgt van de hoofdact tegen Voetbal-
vereniging Oranje Wit. Dit is een te-
genstander waartegen het ook vorig 
seizoen al de strijd moest aangaan en 
welke bij de competitieopening bij 
NLC’03 een 1-1 gelijkspel behaalde. 

Ollandia wil natuurlijk de winst in 
de 1ste competitiewedstrijd graag  
een goed vervolg geven en zal ook 
nu voor de 3 punten gaan. Ollandia 
2 zal zondag proberen om na het 
gelijkspel tegen WEC thuis tegen  
Margriet proberen om ditmaal de 
volle winst binnen te halen. Ook 
voor de overige seniorenteams be-
gint zondag de competitie, waarbij 
de Ollandia Vrouwen en het 3de 
team op bezoek moeten in Wijbosch 

bij WEC en de Ollandia VEteranen 
zondagmorgen thuis vol aan de bak 
moeten tegen Avanti’31, de kampi-
oen van het vorige seizoen.

De jeugd van Ollandia speelt zater-
dag hun 3de en laatste bekerwed-
strijd en de Mini-F spelen hun eerste 
wedstrijd in Esch tegen de plaatselij-
ke Boys. Dus ook het komend week-
einde kan iedereen weer terecht om 
de diverse teams te steunen

KV Rooi verliest van Avanti

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

Vorige week is KV Rooi goed aan 
de competitie begonnen door direct 
de eerste punten te pakken tegen 
Emos. Afgelopen zondag stond de 
uitwedstrijd tegen Avanti op het 
programma. 

Het beloofde een pittige wedstrijd te 
worden en Rooi zou haar eigen spel 
moeten spelen om zo de wedstrijd 
naar zich toe te trekken. Echter was 
het Avanti die de score wist te ope-
nen. Rooi antwoordde hier direct op 
door een vrije bal te benutten 1-1. 
Rooi kon daarna aanvallend het 
spel niet maken waardoor vervol-
gens de doelpunten vanzelf aan de 

andere kant vielen. Rooi had tot de 
rust geen antwoord op het spel van 
Avanti. Zo wist Avanti zelfs al voor 
de rust uit te lopen naar 9-1. 
Na de rust kwam Rooi feller het veld 
op en dit resulteerde direct in een 
doelpunt. Echter bleef Avanti beter 
en bleef de korf vinden door slim 
te spelen. Met twee goede wissels 
kon Rooi toch weer wat terug in de 
wedstrijd komen en wist Rooi zelf 
ook nog een aantal keer te scoren. 
Eindstand 17-7.

Komende zondag staat om 13.00u 
de thuiswedstrijd tegen Heumen op 
het programma. 

Nieuwe outfit dames vv Voskant 

Dankzij het ondernemende duo Dennis en Paul van ‘Grand Café & Partycentrum De Vriendschap staat het damesteam 
van vv Boskant er nog fleuriger op. Daar kunnen we als voetbalvereniging mee ‘voor d’n dag komen’!

Nipt verlies voor KV Nijnsel 1 
Met de winst van vorige week had 
Nijnsel zelfvertrouwen getankt voor 
de wedstrijd tegen de onbekende 
tegenstander SVO 1 uit Ooij. Een 
tegenstander die al vele jaren mee-
draait in de eerste klasse. 

Het was de eerste minuten dan 
ook voor beide ploegen aftasten. 
In de derde minuut werd een ver-
dedigende fout van Nijnsel direct 
afgestraft, waardoor Nijnsel tegen 
een achterstand aankeek. Beide 
ploegen begonnen fel aan de wed-
strijd en er werd voor iedere meter 
geknokt. Pas na 10 minuten zorgde 
Selly van Roosmalen voor een ge-
lijke stand. Myrna Foolen en Susan  
Witlox zorgdenmet twee schoten 
voor een ruimere voorsprong. Vanaf 
dat moment ging de wedstrijd con-
tinu op en neer. Met twee schoten 
van Sandra Verhagen en één van 
Myrna Foolen ging KV Nijnsel met 
een 6-4 stand de rust in . 

De adviezen van coach Fred van 
Oekel waren duidelijk: er moest nog 
feller gespeeld worden en vooral in 
de verdediging moesten er betere 
afspraken gemaakt worden. 

Direct na rust zorgde Myrna Foolen 
voor een ruimere voorsprong, maar 
hier kon Nijnsel niet lang van genie-
ten. De communicatie in de verde-
diging verliep niet goed, waardoor 
Nijnsel drie doelpunten achter el-
kaar moest incasseren, hierdoor was 
de stand weer gelijk. Opnieuw liet  
Myrna Foolen van zich horen en 
zetten haar team wederom op voor-
sprong. De dames van KV Nijnsel 
werkten hard, maar straalden niet vol-
doende vertrouwen uit, iets wat SVO 
wel deed. Ondanks het harde werken 
van Nijnsel stond er bij het eindsignaal 
een 8-9 stand op het bord. 
Doelpunten: Myrna Foolen (4x), 
Sandra Verhagen (2x), Selly van 
Roosmalen en Susan Witlox (1x). 

Odisco 1 begint sterk aan de 
competitie
Na het super geslaagd feestweek-
end van afgelopen weekend, stond 
afgelopen zondag de 1e wedstrijd 
van Odisco 1 op het programma. De 
Eendracht uit Liessel waren de be-
zoekers.

Odisco begon sterk en was fel. De 
verdediging stond goed en via Lisa 
Wouters was de 1e aanval al raak 
1-0. Na de 1-1 te hebben geïncas-
seerd, zetten Dena Essens, Myrthe 
van Heereveld, Meike Leenderts en 
Lisa Wouters de stand na 12 minuten 
op 5-1. De eendracht reageert hierop 
met een time out en Odisco zakt iets 

terug in zijn spel. Zo wordt het 5-3. 
Maar door 2x Marlon van Heeswijk 
wordt het 7-3. Het andere aanvalsvak 
creëert wel kansen maar komt moei-
lijk tot scoren. Hierdoor wordt het 
verschil steeds 2 en dan weer 4. Zo 
is de ruststand 9-6 via wederom 2x 
Marlon van Heeswijk. In de rust werd 
besproken rustiger aanvallen op te 
zetten en langzaam uit te gaan lopen. 
Verdedigend iets geconcentreerder te 
zijn, maar vooral heel hard te blijven 
knokken als team.

Na rust begint Odisco weer sterk en 
loopt na 11 minuten uit naar 12-6 via 
Marieke van Heeswijk en 2x Marlon 
van Heeswijk. Na een goal te hebben 
geincasseerd, zijn het Myrthe van 
Heereveld en Marlon van Heeswijk 
die de stand op 14-7 zetten. Hier-
na scoort de Eendracht nog 1 keer.  
Marieke van Heeswijk en Myrthe van 
Heereveld zetten de eindstand op 16-
8. Een mooie start van de competitie. 
Vandaag stond het goed, waren de 
dames fel en hebben we als team la-
ten zien dat we goed en als een sterk 
collectief kunnen spelen. Volgende 
week speelt Odisco thuis tegen de 
Kangeroe uit Veghel.

Voorbereiding op het nieuwe 
seizoen Rooi dames 1

Al een aantal weken is de selec-
tie van Rooi dames een bezig met 
de voorbereiding voor het nieuwe 
seizoen. Helaas heeft het team af-
scheid moeten nemen van Eefje  
Janus. Zij gaat op kamers in Bre-
da en hockeyen bij de Waran-

de in Oosterhout. Ook routinier  
Annelous Oerbekke legt voorlopig 
het stokje neer. Zij gaat komende 
maanden werken en wonen op Texel.  

Gelukkig hebben de dames ook 
versterking gekregen. Vera Simons 

uit Schijndel zal dit seizoen samen 
met de op dit moment geblesseerde  
Renée van den Broek het doel ver-
dedigen. Vera heeft voorheen bij de 
Hopbel in Schijndel en MEP in Boxtel 
gespeeld. 
Tevens hebben de dames een nieu-
we trainer/coach mogen verwelko-
men. Naast Jan Kemps zal ook Hugo 
van Gent uit Boxtel de dames naar 
een hoger niveau proberen te tillen. 
Inmiddels heeft het team verschil-
lende intensieve trainingen en wed-
strijden achter de rug. Echter in een 
goede voorbereiding hoort men ook 
op teamdag te gaan. De dames heb-
ben een fantastische dag achter de 
rug. De ochtend begon met een ses-
sie van sportpsychologe Marian van 
Erp. Daarna is het team gaan raften 
op de Olympische baan in Zoeter-
meer. Teamwork, daar gaat het om, 
en dat zit helemaal goed binnen dit 
team. 

Rooi wil zich ook dit jaar weer hand-
haven in de eerste klasse en daar 
is uw hulp bij nodig. Aanstaande 
zondag speelt het team haar eerste 
competitiewedstrijd uit in Heeze. Op 
21 september staat de eerste thuis-
wedstrijd op het programma. We 
zien jullie graag om 12:45u langs de 
lijn!

hockey
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Bosscheweg 30 - Beek en Donk 
T: 0492 - 46 12 38 • www.josverschuren.nl

AL 30 JAAR HET STERKSTE IN 

AUTOBANDEN
  Eerlijke banden 
voor de beste prijzen

  Vakkundige montage 
en controle

 Uitstekend advies

  Leverancier van 
alle bekende merken

UW BANDEN VOORDELIG
ONLINE BESTELLEN
WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

Bel voor een scherpe 
offerte op maat!

Kies voor de kracht van Verschuren
Bezoek ook eens onze 

nieuwe webshop!

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Bas van Lierop
Ollandia

Bas van Lierop was afgelopen zon-
dag 'Pupil van de Week' bij Ollan-
dia 1 - Cito 1.
Bas is 9 jaar oud en hij woont sa-
men met broer Jorg en hond Tes 
in Olland. 
Hij zit groep 6 van Bs De Sprongh. 
De gymles is zijn grote favoriet, 
maar spelling vindt hij minder leuk. 
Later hoopt Bas profvoetballer te 
worden. Hij voetbalt in het gezel-
lige team van de E2. Zijn favoriet 
binnen Ollandia is Robert Erven. 
Verder hoopt Bas zo goed te kun-

nen voetballen als Arjen Robben en 
Lionel Messi. PSV en Fc Barcelona 
zijn Bas' favoriete voetbalclubs. 

Rob Meulendijks
VV Nijnsel / TVE Reclame

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Hoi! Ik ben Rob Meulendijks en 
woon samen met mijn mama, broer 
Gijs en broertje Bas in Nijnsel. Ik 
ben 8 ½  jaar en zit in groep 5 van 
de St. Antonius v Padua school.
Al vanaf mijn 5e voetbal ik bij Nijn-
sel, Gijs en Bas voetballen hier ook. 
Mijn trainers en leiders zijn Peter 
vd Brand en Freek Glorius. Alles 
aan voetbal vind ik leuk, maar dat 
komt natuurlijk ook door die leuke 
coaches! Ik sta in de F1 als verde-
diger. Mijn favoriete schoolvak is 
gymen. Als ik later groot ben wil ik 
graag boer worden of chauffeur bij 
Bavaria.

Afgelopen zondag was ik pupil van 
de week bij de wedstrijd VV Nijn-
sel/TVE Reclame 1 – FC Schadewijk 
1. Ik had gescoord en uiteindelijk 
hadden we gewonnen met 4-2 !!!

voetbal Ollandia 1 start de competitie 
met winst op Cito 1

Voor de eerste competitiewedstrijd 
van dit seizoen kwam Cito 1 op be-
zoek bij Ollandia 1. In de eerste helft 
moest Ollandia 1 meteen aan de 
slag. Cito 1 gaf niet veel ruimte weg 
en het speltempo lag hoog. Keeper 
Tom Wouters kon in de 11e minuut 
ternauwernood een goal voorkomen. 
Even later kreeg Ronny Thomassen de 
bal op het middenveld in bezit. Hij gaf 
de bal mee aan Robert Erven. De bal 
bereikte uiteindelijk een goed mee-
gelopen Jan Wouters. Hij nam de bal 
op de slof, maar het schot vloog naast 
het doel. In de 25e min leek een te-

gengoal voor Ollandia onafwendbaar, 
maar gelukkig rolde de bal voorlangs. 
Robert Erven probeerde vlak voor rust 
de score te openen uit een vrije trap. 
Alleen een corner was het resultaat. 
Met een 0-0 ruststand vertrokken 
beide ploegen naar de kleedkamers.

 Na rust lag de focus van beide teams 
op het verzilveren van kansen. Hier-
door werd de strijd feller. Cito 1 
bleek over een fysiek sterke ploeg te 
beschikken. Jos Leenderts probeerde 
voor de thuisploeg te scoren, maar 
zijn mooie schot vloog in de handen 

van de keeper. Robert Erven had en-
kele minuten later ook een prachtige 
kans om te scoren. De keeper van 
Cito 1 wist het snoeiharde schot van 
Robert Erven uit het doel te weren 
en in de rebound stond er helaas 
niemand in positie om te scoren. In 
de 65e min moesten de bezoekers 
uit Oss verder spelen met 10 man, 
nadat een speler een rode kaart ge-
kregen had voor een overtreding op 
Jos Leenderts. Cito 1 kreeg in de 67e 
min een vrije trap op de rand van 
de 16 m van Ollandia.  Tom Wou-
ters kon de bal niet goed vastklem-
men en in de rebound vloog de bal 
van heel dichtbij over. Ollandia 1 
haalde opgelucht adem. Vervolgens 
kreeg Ollandia 1 meer grip op de 
wedstrijd. In de 76e min dribbelde 
Jan Wouters met de bal richting 
goal. Hij gaf de bal fantastisch voor. 
Stefan Erven stond perfect in positie 
om de bal in het net te schieten 1-0. 
Enkele minuten later was het weder-
om raak voor Ollandia 1. Carlo Sie-
mons sprintte naar voren. Zijn voor-
zet was puntgaaf en Robert Erven 
mocht de 2-0 op zijn naam schrijven. 

In de slotfase bleef Ollandia 1 ver-
standig voetballen. Met een 2-0 
eindstand was de winst terecht voor 
Ollandia1. Volgende week speelt 
Ollandia 1 een uitwedstrijd tegen 
VOW 1. 

Boskant opent met een gelijkspel
Boskant heeft in de uitwedstrijd 
tegen Juliana Mill een 2-2 gelijk-
spel behaald. Gezien de vele goede 
kansen in de 2e helft, had er duide-
lijk meer ingezeten, maar het vizier 
stond deze middag niet op scherp.

Een wedstrijd met twee helften. 
Zo zou de wedstrijd  Juliana Mill-
Boskant door de neutrale toeschou-
wer gekwalificeerd kunnen worden. 
Voor rust en dan met name de eerste 
30 minuten een beter Juliana Mill; 
daarna een sterker Boskant dat op 
basis van de kansen in de 2e helft het 
meest aanspraak mocht hebben op 
een overwinning. Alleen ………….. 
dan moet er wel gescoord worden!

Juliana Mill verraste het bezoekende 
Boskant het eerste half uur met goed 
positiespel, vanuit een goede orga-
nisatie met scherpe passes achter 
de Boskant verdediging. Een manier 
van spelen waar Boskant het maar 
moeilijk mee had. In de 15e minuut 
leidde dat tot de openingstreffer. Na 
een goede dribbel op rechts werd de 
bal door Renzo de Man loepzuiver 
op de schoen van Jelle Staal gelegd 
die eenvoudig binnenschoot: 1-0. In 
de 18e minuut leek Boskant via Rens 
van de Wijdeven, op zoek naar de 
gelijkmaker. Hij maakte op links de 
bal uitstekend vrij, maar z’n inzet, 
een schot richting korte hoek, was te 
zacht om doelman Jasper Bergmans 
pijn te doen. In de 20e minuut was 
Jukiana Mill dicht bij de 2-0. Een uit-

stekende pass kwam voor de voeten 
van Melvin de Klijn die echter ruim 
over schoot.  In de periode daarna 
kwam er wat meer evenwicht in 
de wedstrijd. Er werd niet meer ge-
scoord, zodat de theepauze werd 
bereikt met een 1-0 voorsprong voor 
de thuisclub.

Na rust ging het anders, alhoewel 
de eerste kans voor Jelle Staal van 
de thuisclub was. Zijn inzet leverde 
echter slechts een corner op. Daarna 
was het de beurt aan Boskant. In 
de 51e minuut kwam de gelijkma-
ker op het scorebord. Jim van der 
Zanden zag zijn inzet, na contact met 
verdediger Berry van Krijl, tegen de 
touwen vliegen: 1-1.  In de 56e mi-
nuut kwam Boskant op voorsprong 
door een doelpunt van de ingevallen 
Maikel Merks, die een aantal verde-
digers z’n hielen liet zien en knap de 
1-2 binnenschoot.  De tegenaanval 
die volgde leverde bijna de gelijkma-
ker op, maar gelukkig voor de be-
zoekers ging de bal net voorlangs. 
Vanaf dat moment was Boskant de 
bovenliggende partij. In de 70e mi-
nuut had dat de 1-3 moeten ople-
veren, maar Brett Veldkamp raakte 
in vrije positie de door Maikel te-
ruggelegde bal maar half. Hetzelfde 
overkwam Maarten van der Linden 
in de 76e minuut. In de 88e minuut 
eenzelfde situatie, maar dan vanaf  
links. Een door Daan Rovers van de 
achterlijn teruggelegde bal werd van 
dichtbij door Rens snoeihard overge-

schoten. En een laatste goede mo-
gelijkheid was er voor Maikel zelf die 
in de 88e minuut vrij voor doelman 
Jasper Bergmans verscheen, maar de 
bal te zacht inschoot. Tussendoor, in 
de 83e minuut, was ook de thuisclub 
dicht bij een doelpunt, maar Bos-
kant doelman Tom van der Heijden 
redde van dichtbij fraai! Het venijn 
zat hem voor Boskant  deze keer in 
de staart, in de extra minuten van de 
wedstrijd. Na een duel, een “stan-
daard schouderduw” volgens voor- 
en tegenstanders, ging de bal op de 
stip. Berry van Krijl bleef ijskalm en 
benutte dit buitenkansje, een tien-
tal seconden voordat de overigens 
goed leidende scheidsrechter R. van 
de Rijt voor het einde van wedstrijd 
floot: 2-2. Voor Boskant een zuur 
einde van dit eerste competitieduel!

Boskant 2 speelde haar eerste com-
petitiewedstrijd thuis tegen TOP 2. 
Een geduchte tegenstander, met een 
hoofdklasser als vaandelteam boven 
zich. De wedstrijd ging met 1-2 ver-
loren. Helaas geen punten dus, maar 
voldoende positieve punten om het 
vervolg van de competitie met ver-
trouwen tegemoet te zien.

Volgend weekend krijgt de compe-
titie haar vervolg. Niet alleen voor 
onze selectie, maar ook voor de la-
gere teams en onze dames. Boskant 
1 speelt thuis tegen Herpinia 1 dat 
haar eerste wedstrijd (verrassend) 
met 2-3 verloor tegen DVG 1.

Sam van Duijnhoven
Rhode

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

De 8 jarige Sam van Duijnhoven is 
zondag 14 septemberi  “Pupil van de 
Wedstrijd” bij de thuiswedstrijd van 
Rhode 1 tegen Avensteijn  1.
Zijn trainers/ leiders  zijn Jan de Laat, 
Stan van Hastenberg en zijn vader 
Bart. Sam is een echte ras – voetballer. 
Op zaterdag staat hij zijn mannetje bij 
de F1. Rechtshalf speelt hij het liefst. 
Met zijn prachtige voorzetten heeft 
hij al vele teamgenoten doen scoren. 
Ook staat hij bekend om zijn harde 
schot. Verschillende keepers van de 
tegenpartij huiveren al als Sam een 
vrije trap moet gaan nemen. Hij doet 
het net van de goal met regelmaat 
bollen en dan weten we het al. “Die 
zit.” Daarnaast gaat Sam het duel niet 
uit de weg. Voorop in de strijd als het 
echt moet. Een echte “Rhodenaar” die 
met veel plezier, sportief en met passie 

speelt. PSV is zijn favoriete club. An-
dere hobby van Sam is vissen. Hij  zit 
in groep 5 van basisschool Dommel-
rode. Geschiedenis  vindt hij het leukst 
om te doen. Sam is iedere week trouw 
aanwezig bij de training en wedstrijd. 
Sam zal aanwezig zijn bij de warming-
up van Rhode 1, de aftrap nemen en 
de verdere verrichtingen van Rhode 1 
vanuit de dug-out volgen.
Wij wensen hem een gezellige voet-
balmiddag bij Rhode.

Slechte start Rhode: 3-0 verlies tegen Boekel Sport
Rhode had zich de start van de com-
petitie heel wat beter voorgesteld 
dan de 3-0 nederlaag waarop het 
in Boekel werd getrakteerd. Boekel 
Sport was veel feller dan Rhode en 
won verdiend.

Boekel Sport ging al meteen furieus 
van start met kansen in de 3e en 5e 
minuut. Een treffer hing in de lucht 
en in de 11e minuut viel die dan 
ook. Een pass in de breedte werd 
onderschept en keurig afgemaakt, 
1-0. Rhode herstelde zich na dit 
doelpunt. Er kwamen ook een paar 

mogelijkheden uit fraaie aanval-
len, maar het ontbrak aan de juiste 
afwerking. Boekel Sport had meer 
succes. Op de zijlijn  leed een Rhode 
verdediger balverlies en de linker-
spits profiteerde hiervan maar al te 
graag en zijn voorzet was op maat 
en kon eenvoudig worden binnen 
gewerkt, 2-0. 

Ook in de tweede helft kwam Boe-
kel Sport fel uit de startblokken en 
bijna werd opnieuw een onzekerheid 
achterin afgestraft, maar de bal ging 
over. Vervolgens kreeg Rhode meer 

balbezit, er kwamen ook diverse 
kansen, maar Rhode miste scherpte 
om echt gevaarlijk te worden. Boe-
kel Sport bleef fel en combineerde 
ook vlot en kon nog uitlopen naar. 
Het begon weer met balverlies van 
Rhode, dit keer voorin, en de rech-
terspits passeerde op snelheid. Zijn 
schot werd in eerste instantie nog 
wel gestopt, maar de rebound ver-
dween wel in de touwen, 3-0.
A.s. zondag speelt Rhode thuis te-
gen Avesteyn dat zondag Berghem 
Sport met 1-0 versloeg. Voor meer 
info zie: www.rhode.nl.
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MooiRooikrantDe38 Uitslagen/programma

Uitslagen

VV Boskant

Uitslagen senioren
Juliana Mill 1-Boskant 1 2-2
Boskant  2-TOP 2 1-2
Boskant 3-Avanti’31 6 2-1
Rhode VR2-Boskant VR1 1-0

Programma  14/9
Boskant 1-Herpinia 1 14.30 u.
Margriet 2-Boskant 2 11.00 u.
Heeswijk 4-Boskant 3 12.00 u.
Boskant 4-Mariahout 6 12.00 u.
Boskant 5-Blauw Geel’38 18 10.00 u.
Boskant 6-DVG 8 10.00 u.
Boekel Sport VR2-Boskant VR1 12.00 u.

Uitslagen jeugd
Ollandia A1-Boskant A1 2-4
Nijnsel B1–Boskant B1 2-1
Boskant C1–Rhode C2 0-1
WEC E1–Boskant E1 18-0
Boskant F1–Irene F1 19-1

Programma jeugd woe10/9
Boskant B1-Blauw Geel B4 a.19:00 
(vriendschappelijk)
donderdag 11/9
Boskant D1–OJC D5  a.19:00 
(vriendschappelijk)

za 13/9(bekerwedstrijden)
Irene A1–Boskant  A1 v.13:15u.
Boskant B1–Blauw Geel B3 a.14:30u.
Boskant C1–Olland C1G a.12:30u.
Boskant D1–Mariahout D1 a.11:30u.
Boskant E –DVG E1 a.9:30u.
Ollandia F1G–Boskant F1 v.8:45u.
ODC mini F5–Boskant F2 v.9:30u.

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen
Vorstenb. Boys 1- Nijnsel/TVE Recl 1 2-2
Nijnsel/TVE Recl 3- Rhode 3 4-0
Rood Wit’62 VR1- Nijnsel/TVE Recl VR1 7-0
VOW A1- Nijnsel/TVE Recl A1 2-7
Nijnsel/TVE Recl B1 -Boskant B1 2-1
Nijnsel/TVE Recl C1- Boekel Sport C4 11-0
SCMH E1 - Nijnsel/TVE Recl E1G 4-4
Nijnsel/TVE Recl E2- Avanti’31 E4G 0-29
Ollandia F1G - Nijnsel/TVE Recl F1G 0-11
Nijnsel/TVE Recl F2G- ELI F2G 1-6
Rhode MC1- Nijnsel/TVE Recl MC1 0- 3
Nijnsel/TVE Recl 1- FC Schadewijk 1 4- 2
Nijnsel/TVE Recl 2- Margriet 2 0 -3
Rhode 4- Nijnsel/TVE Recl 3 0 -2
Nijnsel/TVE Recl 4- Rhode 7 afg.
Avanti’31 8 -Nijnsel/TVE Recl 5 0-3
Nijnsel/TVE Recl 6- Rhode 10 3-1
Schijndel/DE WIT VE1- Nijnsel/TVE Recl 7 1-7
Geusselt VR1- Nijnsel/TVE Recl VR1 3-0
Nijnsel/TVE Recl VR2- OSS’20 VR1 6-4

Ollandia

Uitslagen senioren
Ollandia 1-CITO 1   2-0
WEC 2-Ollandia 2   1-1
Ollandia 3-Essche Boys 4   5-6
 DVG 8-Ollandia VE1   1-4
Avanti’31 VR1-Ollandia VR1   6-0

Programma senioren
Zondag 14/9:
Ollandia E2-VOW E2   13.30 uur
VOW 1-Ollandia 1   14.30 uur
Ollandia 2-Margriet 5   11.00 uur
WEC 6-Ollandia 3   10.00 uur
Ollandia VE1-Avanti’31 VE1  10.00 uur
WEC VR1-Ollandia VR1  10.00 uur

Uitslagen jeugd.
Ollandia A1-Boskant A1   2-4
Ollandia C1-Blauw Geel’38C3   2-2
Ollandia D1-SCMH  D1   4-2
Ollandia E1-Irene E1   7-0
WEC E4G-Ollandia E2    0-14
Ollandia F1-Nijnsel/TVE Recl F1  0-11

Programma 13/9: 
Ollandia A1-SCMH A1   14.30u
Boskant C1-Ollandia C1  v:11.30u
Ollandia D1-Schijndel 12   11.30u
Ollandia E1-SCMH E1   9.30u
Rhode E8-Ollandia E2  v:8.45u
Ollandia F1-Boskant F1   9.30u
Essche Boys MF1-Ollandia MF1 v:  8.30u

X Rhode

Uitslagen
Boekel Sport 1 - Rhode 1  3-0
SSS’18 2 - Rhode 2  1-2
Blauw Geel’38/JUMBO 4 - Rhode 3 2-2
Rhode 4 - Nijnsel/TVE Reclame 3  0-2
Rhode 5 - Schijndel/DE WIT 4  5-2
Rhode 6 - Schijndel/DE WIT 5  3-2
Schijndel/DE WIT 7 - Rhode 8  3-4
Rhode 9 - WEC VE  6-2
Nijnsel/TVE Reclame 6 - Rhode 10  3-1 
Nooit Gedacht VR3 - Rhode VR1  2-2
Rhode VR2 - Boskant VR1  1-0

Programma
Rhode 1 - Avesteyn ,  14:30u
Rhode 2 - SV Venray ,  11:00u
Rhode 3 - Festilent 3  11:00u
ELI 3 - Rhode 4  11:00u
Sparta’25 6 - Rhode ,  10:00u
Schijndel/DE WIT 5 - Rhode 6 10:00u
Blauw Geel’38 15 - Rhode 8  12:00u
Rhode 9 - Avanti’31 9  12:00u
Rhode 10 - WEC 7   10:00u
Rhode VR1 - Erp VR2  10:00u
HVCH VR3 - Rhode VR2  10:00u
Nijnsel – Veteranen  16:30u

Rhode Jeugd:
Blauw Geel’38 A1 - Rhode A1 2 - 2
Schijndel A2 - Rhode A2 2 - 2
Rhode A3 - Blauw Geel’38 A4 4 - 2
VOW A2 - Rhode A4 0 - 1
Rhode B1 - NWC B1 3 - 1
Rhode B2 - Schijndel/DE WIT B2 0 - 5
Schijndel/DE WIT B3 - Rhode B3 2 - 2
Rhode B4 - Blauw Geel’38B4 1 - 18
Rhode C1G - DAW C1 0 - 0
Boskant C1 - Rhode C2 0 - 1
Rhode C3 - ELI C2 14 - 0
Rhode C4 - Blauw Geel’38 C8 3 - 9
Olympia’18 D1 - Rhode D1G n.b. 
Schijndel/DE WIT D2 - Rhode D2 5 - 2
Avanti’31 D2 - Rhode D3G 0 - 4
ELI D2 - Rhode D4 0 - 6
Blauw Geel’38 D9 - Rhode D5 3 - 2
Rhode D6G - Blauw Geel’38D10 5 - 5
Rhode E1 - Schijndel/DE WIT E1 4 - 3
Sparta’25 E2 - Rhode E2G 0 - 8
Blauw Geel’38 E4 - Rhode E3 10 - 3
Schijndel/DE WIT E5 - Rhode E4 n.b. 
Rhode E5 - Blauw Geel’38E8 19 - 4
Rhode E6G - Schijndel/DE WIT E6 2 - 3
Rhode E7G - Sparta ‘25 E7G 7 - 1
Irene E2 - Rhode E8G 1 - 1
Schijndel/DE WIT E8G - Rhode E9G n.b. 
Rhode F1G - Erp F1 15 - 0
Rhode F2G - Blauw Geel’38 F2 2 - 1
Rhode F3 - Blauw Geel’38 F3 3 - 2
Blauw Geel’38 F4 - Rhode F4 6 - 2
WEC F2G - Rhode F5 4 - 4
Rhode F6 - Blauw Geel’38 F5 0 - 11
Rhode F7G - Blauw Geel’38 F6 0 - 16
Rhode F8 - Schijndel/DE WIT F5 0 - 12
DVG F5 - Rhode F9G 2 - 0
Rhode MC1 - Nijnsel/TVE MC1 0 - 3
Venhorst MD1 - Rhode MD1 10 - 0

Programma za 13/9
Rhode A1 - RKDVC A1 14:30u
Avanti’31 A2 - Rhode A2 14:30u
Rhode A3 Gemert A3 14:30u
Mariahout A2 - Rhode A4 14:30u
SV Venray B1 - Rhode B1 13:15u
DVG B1G - Rhode B2 14:30u
Rhode B3 - Avanti’31 B2 12:45u
Schijndel/DE WIT B4 - Rhode B4 15:00u
Deurne C1 - Rhode C1G 11:30u
Rhode C2 - Blauw Geel’38 C3 12:45u
Gemert C5 - Rhode C3 11:45u
Erp C3 - Rhode C4 12:15u
Rhode D1G - Rood Wit’62 D1 11:30u
Blauw Geel’38 D3 - Rhode D3G 11:30u
Rhode D4 - Blauw Geel’38D7 11:30u
Rhode D5 - VOW D2 10:30u
Boekel Sport D6G - Rhode D6G 10:30u
Avanti’31 E1G - Rhode E1 9:15u
Rhode E2G - Blauw Geel’38 E2 9:15u
WEC E2G - Rhode E3 9:30u
DVG E2 - Rhode E4 10:30u
DVG E3 - Rhode E5 10:30u
Avanti’31 E3G - Rhode E6G 9:30u
Rhode E7G - Gemert E8 9:15u
Rhode E8G - Ollandia E2G 9:15u
Rhode E9G - Avanti’31 E4G 9:15u
Rhode F1G - Blauw Geel’38F1 9:15u
Rhode F2G - Gemert F2 9:15u
DVG F2 - Rhode F3 9:30u
Gemert F4 - Rhode F4 10:30u
Avanti’31 F3G - Rhode F5 10:30u
Gemert F6 - Rhode F6 10:30u
Blauw Geel’38 F8 - Rhode F8 10:15u
Irene MB1 - Rhode MB1 11:30u
Rhode MC1 - SchijndelMC1 11:30u
Rhode MD1 - ST Elsendorp MD1 10:30u
Mini-pupillen:
Onderling wedstrijdjes  10:00u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 3/9
1 Echtpr. Van Gerwen 62,08 2 Dms. 
B.v.d.Laar-M.v.Schijndel 58,33 3 Hrn. 
Van Erp 57,50 

Bridgeclub Rooi 750

Uitslagen 3/9
A-lijn 1. Irmgard Etman & Willem de 
Roo 60,42 2. Heleen Voets & Leny 
Kremers 59,58 3. Nancy Lathouwers 
& Anni Oppers-van Boxtel 53,75
B-lijn 1. Riet v.d. Laar & Mia de Leijer 
59,58 2. Christine van Heertum & 
Mieke Janssen  58,75 3. Betsy van 
Kaathoven & Tiny v.d. Pasch 57,08
C-lijn 1. Hans Huijbers & Lenie v.d. 
Wall 57,81 2. Francine Versantvoort & 
Romano van der Meyden 56,15 3. Will 
van Rooij & Mieke Vugs 55,52 

B.C. “d’n einder ‘05”

Uitslag 3/9
A Lijn. 1Mia Poels- Ria v. Zon 64.86 % 
2. Truus v Heesch- Addie Rijkers 58.89 
% 3. Mari en Nellie v.d.Vleuten 56.53 % 
. B lijn 1. Thea Huijberts- Ger Vervoort 
61.46 % 2. Ad.v.d.Brand- Leny Wijn 
54.38 % 3. Rien en Helma v.d.Heuvel 
53.68 % zie ook : www.deneinder.nl

Bridgeclub Beckart

Uitslagen 4/9 
A-lijn: 1. Harrie & Jan v. Erp 58.33; 2.Lies-
beth v. Dijk & Nelly Philipsen 57.08; 3. 
Piet & Toon v. Schaijk  56.66.
B-lijn: 1.Nellie & Jan Seegers 61.50; 2. An-
nie Kastelijn & Addy Rijkers 57.00; 3.Tin-
eke Klomp & Riet Verstappen 55.40. 

Zijtaartse Bridge Club ZBC’01

Uitslagen di 2/9
A-lijn: 1.Riet v.Hout & Corry Kastelijn 
67,19 2.Hilly v.Bosbeek & Mien Ver-
hoeven 63,02 3.Piet v.Schaijk & Mari 
v.d.Steen55,73 B-lijn: 1.Harry & Ma-
rietje v.d.Wijgert 59,90 2.Fien Rooijak-
kers & Mientje v.d.Tillaart58,85 3.Cla-
sien Nolle & Riet Koevoets 55,73

Bridge Club KBO Zijtaart

Uitslagen vrij 5/9
A-lijn: 1.Bert & Diny Kanters 57,08 
2.Cor v.d.Berg & Jan Rijkers 55,42 
3.Wim & Tiny v.Lieshout 53,33 B-lijn: 
1.Jan v.Helvoirt & Mien v.Asseldonk 
67,50 2.Mien v.d.Crommenacker & 
Maria Rijken 62,92 3.Ad & Riet Koe-
voets 60,42
 

 
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 
Avanti 1-KV Rooi 1  17-7
 BIO 2-KV Rooi 2  6-12
De Korfrakkers 6-KV Rooi 3  9-9
Corridor MW2-KV Rooi MW1  7-11
NDZW MW1-KV Rooi MW2  3-7
De Kangeroe MW 1-KV Rooi MW3 4-24
Merselo A1-KV Rooi A1  5-5
KV Rooi B1-DDW B1  17-2
KV Rooi B2-Avanti B2  9- 0
Spoordonkse Girls C1-KV Rooi C1 3-6
KV Rooi C2-Bladella C2  1-1
 KV Rooi E1-Corridor E1  7-2
KV Rooi E2-De Korfrakkers E8  1-3
Korloo F2-KV Rooi F1  5-6.

Programma Woensdag  10/9
KV Rooi MW1-Geko MW2 a. 19.15u
KV Rooi MW2-Prinses Ir. MW1 a. 20.00u
KV Rooi MW3-JES MW 1  a. 20.30u
zaterdag 13/9
KV Rooi A1-Avanti A2  a. 14.30u
Bladella B1-KV Rooi B1  v. 12.30u
Winty B1-KV Rooi B2  v. 10.30u
KV Rooi C1-Tuldania C1  a. 13.00u
Corridor D1-KV Rooi D1  v. 12.15u
KV Rooi D2-De Korfrakkers D4 a. 10.30u
Avanti E1-KV Rooi E1  v. 10.15u
Flamingo’s E2-KV Rooi E2  v. 09.15u
KV Rooi F1-Blauw Wit F1  a. 09.30u.
zondag 14/9
KV Rooi 1-Heumen 1  a. 13.00u
KV Rooi 2-Celeritas 2  a. 11.00u
KV Rooi 3-Odisco 2 a. 10.30u

KV Nijnsel

Uitslagen:
Nijnsel 1-SVO 1 8-9
DOS (A) MW1-Nijnsel MW1 10-5
Nijnsel MW2-Be Quick MW2 9-8
Altior A2-Nijnsel A1 4-7

Programma: Woensdag 10/9:
Nijnsel MW1-DOT (V) MW1 19.15u a.
SCMH MW1-Nijnsel MW2 18.15u a.
Zaterdag 13/9:
Nijnsel A2-Merselo A1 11.15u a.
BIO C1-Nijnsel C1 11.15u v.
Be Quick E4-Nijnsel E1 9.00u v.
Zondag 14/9:
Nijnsel 1-Alico 1  10.30u a.

KV  Odisco

Uitslagen senioren
Dot mw – Odisco mw  9-8
Odisco 1 – De Eendracht 1    16-8
Odisco 2 – Corridor 3   7-16

Jeugd
Odisco f1 –Fflamingo “s f1    2-7
Odisco e1 – Winty e2    1-6
Odisco e2 –Flamingo”s e2     0- 10
Odisco d 1 – Emos d3    6-0
Odisco b1 – Winty b1    1-4

Programma Senioren woensdag 10/9
mw  Odisco – Flamingo ‘s  20.00 uur 
Zondag 14/09
Odisco 1 –  De Kangeroe  1   13.00 uur  
Rooi 3 –  Odisco                 10.30 uur   

zaalvoetbal

Uitslagen
Brasserie de Beleving - 
RooiPresenteert.nl 1-4
Gerits / v.d. Warenburg – 
Café Oud Rooy 2-3 
Krans Hoveniers - Royal Queen Seeds 2-0
Bart Klerkx / Brabant Sports - 
Dorpsherberg / van Driel     6-0
Schildersbedrijf Gebr.Harks - 
 ‘t Straotje / L v.d. Biggelaar 13-1    
www.twinscooking.nl - 
Woonwinkel Exclusief Wonen     1-6
Afisca Adm.- en Belastingadv. - 
Amigos /Mark van Dijk 2-9

Programma Vrij 12/9
19:30 Café van Ouds - Wetering Boys
20:15 HNM-Finance - 
Brasserie de Beleving
21:00 Royal Queen Seeds -  
Gerits / v.d. Warenburg
21:45 Dorpsherberg / van Driel - 
Krans Hoveniers
22:30 ‘t Straotje / L v.d. Biggelaar - 
Bart Klerkx / Brabant Sports
Maandag 15/9
21:00 RooiPresenteert.nl – 
Schildersbedrijf Gebr. Harks
21:45 Wetering Boys – 
Huiskens Optiek en Horen

hardlopen

31 augustus Helmond Brabantse 
Kampioenschappen
Veerle van Erp MeisjesPA1 
Kogelstoten 5.11 
Hoogspringen 1.10 (PR)
Verspringen 3.22 (PR)
4-kamp 1502 punten (Clubrecord)
00.060 m 10,72
01.000 m 3.49,77

5 september Den Bosch Open BNO 
circuit 15 
Mannen35 5.000 m
Jos van Uden 25.01,43
Peter Hellings 28.52,51 (Clubrecord)
Mannen35 1.500 m
Thijs Thielemans 5.14,80 (PR) (Club-
record)
MeisjesJB 1.500 m
Simone van Wieringen 6.37,38 (PR)
Vrouwen 200 m
Irene van der Velden 31,64 (1e)
Vrouwen hoogspringen
Irene van der Velden 1.20 (1e)
Vrouwen verspringen
Irene van der Velden 3.77 (1e)

7 september Beneden-Leeuwen 
Dijkenloop georganiseerd door Stich-
ting Maas en Waalse Dijkenloop

Vrouwen45 Marathon
Tineke Mous 3.50.21 (1e)

Sint-Oedenrode
a  ericvanerphypotheekadvies.nl

B  0413  28 98 53    -  06 53 40 68 78

Onafhankelijk Hypotheek & Financieel Advies

• Woninghypotheek  • Nieuwbouwhypotheek
• Starters / starterslening • Hypotheek echtscheiding
• Hypotheek verbouwing • Aankoop begeleiding
• Levensverzekering  • Second opinion
• Check bestaande hypotheek
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Driekringen wedstrijd Politiehonden 
vereniging Steeds Paraat

hondensport

Zondag 24 augustus j.l. is bij Steeds 
Paraat  de driekringen wedstrijd ge-
houden van kring Peelstad, Eindho-
ven en Veghel. Het was een span-
nende dag voor de deelnemers en 
hun honden. Er werd op top niveau 
gestreden onder grote publieke be-
langstelling voor de ereplaatsen 
zowel individueel  als voor de kring 
waar men voor uit kwam. 

Kring Eindhoven eiste alle drie de 
ereplaatsen op. Marion Sallaerts 

presteerde het met haar raszuivere 
mechelse herder Kate om alle pun-
ten 435 te behalen, Mike Deijkers 
met zijn raszuivere mechelse her-
der Hunter zat daar maar een punt 
onder 434 punten, en Paul Senders 
werd derde met zijn X hollandse 
herder met 416 punten. Eerste 
werd kring Eindhoven, tweede kring 
Veghel en derde kring Peelstad.
Steeds Paraat kijkt terug op een zeer 
geslaagde wedstrijd en hoopt deze 
nog vaker te organiseren.

Wim vd Rijdt winnaar zomer 
vrijdagavondcompetitie

jeu de boules

Het bleef tot in de laatste van de in 
totaal 18 te spelen partijen span-
nend wie dit seizoen met de wissel-

beker aan de haal zou gaan. Beide 
kanshebbers, Wim vd Rijdt en Rob 
van Berkel, sloten beiden de eerste 
2 partijen met winst af. Beslissend 
zou derhalve de uitslag van hun 3e 
partij worden. Wim vd Rijdt  verloor 
echter zijn laatste partij met 7-13 en 
toen was het wachten of Rob van 
Berkel zijn partij met voldoende 
winst zou afsluiten om punten te 
scoren. 

Deze partij ging lang gelijk met el-
kaar op, maar uiteindelijk verloor 
hij deze partij ook met 9-13. Wim 
vd Rijdt bleef daarmee aan kop van 
de ranglijst (+13) en kon de wissel-
beker in ontvangst nemen. 2e werd 
Rob van Berkel (+11) en Albert vd 
Loo wist deze avond op te klimmen 
naar de 3e plaats (+8). Dagwinnaar 
werd Bert Goorts (3 +24), 2e Toon 
Vervoort (3 +22), 3e Albert vd Loo 
(3 +17). Met 2 winstpartijen volg-

den op de 4e plaats Leon vd Rijdt 
(2 +14), 5e werd Frans vd Velden 
(2 +12, 2e partij winst) en 6e Karel 
Kreijveld (2 +12; 1e partij verlies). 

Doubletten clubkampioenschappen
Poule A wordt aangevoerd door 
het doublet Leon vd Rijdt/Henk 
Smulders (5 +23) met op de 2e plaats 
Martin Gerritsen/Anny Stobbe (5 
+11). Hierna volgen de doublets 
Hanneke v Erp/Huub van Abee-
len (4 +27) en Jo vd Heijden/Toon 
Hulsen (4 -1).
Poule B wordt aangevoerd door 
Piet Habraken/Jan Bekkers (5 
+26). Hierna volgen de doublets 
Karel Verschuijten/Rob van Berkel 
(4 +17), Ingrid vd Eijnden/André vd 
Nieuwenhof (4 +5) en Ali de Graaf/
Karel Kreijveld (4 -7). Deze week 
worden de laatste 2 partijen uit de 
voorronden gespeeld en wordt be-
slist wie er naar de finales gaan. 

Uitreiking beker aan Wim vd Rijdt 
(rechts), winnaar zomer 
vrijdagavondcompetitie

Volg vrijblijvend een proefl es

Start snorkellessen DDA 
duiken

De snorkellessen van The Dutch Dive Academy 
zijn weer van start gegaan. Iedere maandagavond 
van 18.45 tot 19.30 uur traint het DDA Snorkel-
team in zwembad de Neul. Tijdens deze lessen 
leer je de basisbeginselen van het snorkelen, zo-
als o.a. snorkel leegblazen, hoekduiken maken en 
reddingstechnieken.

DDA volgt hierbij het Scubadoe-snorkelprogramma 
van de Nederlandse Onderwatersport Bond, wat 
betekent dat het mogelijk is de NOB snorkeldiplo-
ma's A, B en C te halen. De lessen zijn voor jong 
en oud en instromen kan nog tot 1 oktober 2014.
Instromen na deze datum gebeurt altijd in overleg 
en is afhankelijk van de groepsgrootte.
Interesse in een proefles of vragen? Neem contact 
op met DDA op tel.nr. 06-22425634 of via e-mail:
info@dutchdiveacademy.com.

Wedvluchten de Vredesduif 
vanuit Gien, Feluy en Chimay

In het weekend van 30/31-8 stonden 
de vluchten Gien fond jonge duiven 
en de vlucht vanuit Feluy voor jong en 
oud op het programma.
 
Fond jonge duiven vanuit Gien 475 
km  met 8 deelnemers en 114 duiven 
uit Rooi. Gelost om 7.30 uur werd de 
eerste geklokt door Johan Van Box-
meer om 12.29 uur snelheid 1588 
m.p.m. De eerste 15 in Sint-Oedenro-
de waren:
J.v.Boxmeer 1,3,4,5,13.  TH.v, Hou-
tum 2,7,8. H.v.Boxmeer  6,10,15. 
Comb.G&H.v.Dijk 9,12. A,v.Sin-
ten11,14.
Dan was er nog de natour vlucht vanuit 
Feluy  143 km voor jong en oud gelost 
om 11.00 uur De eerste jonge werd  

geklokt door J.v.Laarhoven om 12.36 
uur snelheid 1428 m.p.m, aantal deel-
nemers 17 aantal duiven 394

Bij de oude 10 deelnemers en 124 
duiven werd de eerste geklokt door 
W.v.Houtum om 12.43 uur snel-
heid 1423 m.p.m. De eerste 15 in 
Sint Oedenrode waren:  bij de jonge 
J.v.Laarhoven 1,3,4,11. W.v.Houtum 
2,8,10. TH.v.Houtum 5. Comb 
G&H.v. Dijk 6,7. A.v/d.Heyden 9, 
13. J.Lathouwers 12. J.v.Boxmeer 14, 
15, bij de oude W.v.Houtum 1, 2, 
11. J.v.Laarhoven 3, 4, 8,10, 12, 13. 
H.v.Boxmeer 5, 6, 14. 15. J.Lathouwers 
7 J.v.Boxmeer 9. 

Op 7-9 na een dag uitstel de vlucht 

vanuit Chimay 187 km vervlogen voor 
jong en oud.

Gelost om 12.00 uur bij de jonge 466 
duiven van 17 deelnemers, bij de 
oude 9 deelnemers en 92 duiven. Bij 
de jonge werd de eerste geklokt door 
W.v.Houtum om 14.22 sneheid 1353 
m.p.m bij de oude werd de eerste ge-
klokt door H.v.Boxmeer om 14.22 uur 
snelheid 1308 m.p.m. De eerste 15 in 
Sint Oedenrode waren: bij de jonge 
W.v.Houtum 1,9. TH.v.Houtum 2,11. 
H.v.Boxmeer 3,7. A.v.Sinten 4.12,15. 
Comb G&H.v.Dijk  5,8,10. A.v/d.Hey-
den 6,14. J.v.Boxmeer 13. Bij de oude: 
H.v.Boxmeer 1, 12, 13, 14. J.Lathouwers 
2, 4, 7.W.v.Houtum 3 ,5, 10, 11 
J.v.Houtum.6. 8, 15. O.Roeters. 9.

duivensport

Luc Branten pakt wederom podium 
op Nederlands Kampioenschap 

trial

Afgelopen zondag was de eerste 
wedstrijd voor het Nederlands Kam-
pioenschap Trial na de zomerstop in 
Maasbree, Limburg. 

Onder tropische omstandigheden 
werd deze wedstrijd verreden. Luc, 
die veel trainingsuren heeft gemaakt 

in de zomerstop en daarmee een goe-
de voorbereiding heeft gehad, kwam 
moeilijk in zijn wedstrijd ritme waar-
door hij in de eerste en tweede ronde 
zijn kans op de winst verspeelde. Toen 
hij zijn ritme gevonden had was het 
helaas te laat, Branten heeft zich in 
de laatste 2 rondes nog terug weten 

te knokken van de 5e naar 3e plaats. 
Hij gaf aan lekker te hebben gereden 
maar niet geheel tevreden te zijn met 
het resultaat. Dat betekent dat er ex-
tra hard getraind gaat worden om 28 
september in Rotterdam een goed re-
sultaat neer te kunnen zetten. 

Trainers Dai-Ippo openen het 
wedstrijdseizoen

judo

Afgelopen zondag reisden Dai-ippo 
trainers Eric Markgraaff en Cor van 
der Heijden af naar Lepelstraat. 
Daar vond de eerste Kata wedstrijd 
van het seizoen plaats, Eric en Cor 
hadden ingeschreven voor het Ko-
dokan Goshin Jitsu. 

Helaas hadden ze zich niet weten te 
plaatsen voor de wereldkampioen-
schappen later deze maand. Ze heb-
ben dus rust genomen in de zomer 
vakantie. De wedstrijd kwam wel erg 
vroeg in het seizoen maar de heren 
wilde zich toch wel meten met de 
rest. Vooral de onderlinge competitie 
met het koppel dat regerend Neder-
lands kampioen is. 
Eric en Cor kwamen pas na dit kop-
pel de tatami ( mat ) op. Ze waren 
niet echt onder de indruk van pres-
tatie van dit kampioenskoppel. Maar 
hoe zou het ze vergaan met maar 

één week training? De trainers stap-
ten overtuigend de mat op deden 
hun ding. Het liep goed. Eric, de su-
per perfectionist, wist een paar min 
puntjes te benoemen. Maar Cor was 
eigenlijk best wel tevreden.
Na lang wachten kwam de uitslag. 
Het kampioenskoppel won weliswaar 
de wedstrijd maar Eric en Cor zagen 
dat het verschil minimaal was, 567 te-
gen 564. Als je dan weet dat het win-
nende koppel veel getraind heeft in 
de zomervakantie, als voorbereiding 
op het WK, is de prestatie van de trai-
ners gewoon super goed. Het punten 
totaal van 564 voor Eric en Cor geeft 
weer genoeg energie om vol te gaan 
trainen. In de, 21, te maken technie-
ken, waarvan er 9 uit gevoerd worden 
met een wapen, is een kleine balans 
verstoring al voldoende om 3 á 4 pun-
ten aftrek te krijgen. Dit om aan te ge-
ven hoe klein het verschil is.

op de foto maakt Cor van der Heijden 
een stokaanval op Eric Markgraaff

Jan Nolle klasse handboogsporter

Jan Nolle heeft bij zich handboog-
schutterij Sint Antonius uit Nijnsel 
in het voorbije seizoen ontpopt als 
de meest progressieve schutter. Hij 
is als eerste geëindigd in de ‘ge-
middelde competitie’ 2013-2014. 

Sterke tweede man was Gerard 
Kluijtmans; op de derde plaats 
kwam Toon Relou. Toon was ook de 
‘topdeelnemer’ omdat hij de resul-
taten van 35 trainingsavonden had 
laten noteren.

In deze competitie gaat het erom 
het persoonlijk gemiddelde te ver-
beteren. Telkens na 5 uitslagen 
wordt het gemiddelde opnieuw be-
rekend. Wie meer schiet dan zijn ge-
middelde krijgt een bonus. Hoe ho-

ger iemand boven zijn gemiddelde 
schiet des te groter wordt de bonus. 
Jan Nolle was vorig jaar september 
begonnen met een gemiddelde van 
162 punten in 30 pijlen; hij eindigde 
op 196; Gerard Kluijtmans begon 

221 en sloot het seizoen af met 229. 
Toon Relou bleef gelijk op 221. Aan 
deze competitie hebben 10 schut-
ters deelgenomen. Maandag is ie-
dereen met een nieuw gemiddelde 
begonnen.

handboogschieten
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Sint Oedenrode

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooirooi.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooirooi.nl

Sint Oedenrode

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooirooi.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooirooi.nl

Programma 
informatie 
TV-Meierij

Rooi Actueel

Rooi Actueel met nieuws, actualitei-
ten en trends in korte uitzendingen. 
Uitzending: elk heel uur, vlak voor 
alle andere programma’s.

Rondje Rooi

Vanaf 11 september komen in Rond-
je Rooi – onder voorbehoud – de na-
volgende onderwerpen aan bod: 

- Oud-Rijsingen was zeer Royaal!
-  Odisco bestaat 50 jaar; reden voor 

een feestweekend
-  Symposium sport, bewegen en pre-

ventie sportblessures
-  Scouting Rooi springlevend.
- Politie in nieuwe uniformen
-  Opening tentoonstelling Louis 

Kleijne
- Sportcompetities weer van start
-  Kennismaking nieuwe jongeren-

werker Jack Elbers

Uitzending tot en met 24 september 
op de volgende tijden:
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

UItzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via KPN 
op kanaal 559.TRINED op kanaal 12.
OnsBrabantNet digitaal via kanaal 
38, analoog op 792 MHz. Via UPC 
analoog op 256 MHz.

Internet
Met nieuws, informatie, veel foto’s 
en films is TV Meierij wereldwijd te 
volgen 
via www.tvmeierij.nl 

Facebook
Met achtergronden, foto’s en meer 
…  op: www.facebook.com/tvmeierij

4 juni 2014 - 3 juni 2015
Dansen KBO  

iedere woensdagmiddag
De Ontmoeting

5 juli 2014 - 4 juli 2015
Dansen KBO - 

1e zaterdag vd maand
De Ontmoeting

18 juli - 30 september 2014
Expositie oud-medewerkers 

12 - 14 september 2014
Openingsweekend de Beckart

de Beckart, Nijnsel

12 september 
Schuimparty

The Joy

13 - 28 september 
Expositie 70 jaar bevrijding

Gemeentehuis

13 september 
Workshop Oceandrum maken

 Leef&Vind

13 september 
Open Dag Meerschot

Meerschot

13 - 14 september 
Weekend van het Varken 

Houtsestraat 26

13 september 
Abraham & Sarah Feest 50 jarige

De Vriendschap

13 september 
Open Monumentendag

Martinuskerk

13 - 28 september 
Expositie Hans van Engeland

Campus Fioretti

13 september 
Dorpskwis in de Beckart

De Beckart

14 september 
Je eigen broodje bakken en opeten

Kinderboerderij De Kienehoeve

14 september 
OLAT Herdenkingstocht 

70 Jaar Operatie Market Garden
start Camping De Kienehoef

14 september 
70 Jaar Operation Market Garden

Sint-Oedenrode en omstreken

14 september 
Kasteelconcert Roois Kamerkoor

Kasteel Henkenshage

16 - 20 september 
Fortuinweek 

Kringloopcentrum d’n einder
Sluitappel17a

17 september 
Konvooi 

200 Jaar Koninklijke Landmacht
Sint-Oedenrode

21 september 
MooiRooi / Fokpaardendag

Markt

21 september 
Open Dag

Wijngaard Domaine les Damianes
Damianenweg 7

21 september 
Vriendenconcert Harmonie Nijnsel

De Gasthuishoeve

22 september 
Verkeersvaardigheidscursus voor 

50-plussers
Sint-Oedenrode

25 september 
“Muziekverkenningen”: 

muziek door de eeuwen heen
Odendael

26-27 september
The voice of Rooi
Café ‘t Kofferen

26 - 30 september 
Olland Kermis

Olland

27 september 
Eucharistieviering met 
receptie KBO Boskant

Parochiekerk

27 september 
Lotgenoten in rouw 

Lunchwandeling
De Vresselse Hut, 

27 september 
Creatieve workshop 

“In je kracht!”
Mariëndael 

3 oktober 
Filmtheater Mariendael presenteert 

‘Io e te’
CEC Mariendael

4 oktober 
Werelddierendag

Kinderboerderij De Kienehoeve

5 oktober 
Paddenstoelenexcursie Gemonde

vertrek vanaf Markt

5 oktober 
Rikken en Jokeren 

Ollandse Dorpskapel
Dorpsherberg

11 oktober 
Jochem van Gelder & Ron Bons met 

‘Verboden voor ouders’
CEC Mariendael

13 oktober 
KBO-fi lm: De stem van het water

Odendael

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl bel 0413 479322 of mail 
redactie@demooirooikrant.nl

Hier kan uw 

advertentie 
staan

“klompemklets 22”

Proost!  

 

Lekker vur mensen ut Roi 
en ok veur de mensen die 
in Roi op bezoek waare.

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

Ditte borreltje 
“Klompenklets 22” 
is ‘n idee van 2 boerkes 
uit Sint-Oedenrode.

ONDERNEMERS OPGELET!
Alles onder één dak.
Uw advertentie doorgeplaatst in de regio, 
voor gunstige tarieven.

• Eén voordelig tarief 
• Eén aanspreekpunt 
• Eén factuur 
• Maximale dekking en bereik, dus optimaal rendement! 

Doorplaatsen in Nuenen, Laarbeek, Mierlo, Maasdriel, 
Bernheze, Veghel, Schijndel, Boxtel, Best, Son en Breugel? 
Doorplaatsen in heel de regio is mogelijk. 
Bel: 0413-479322 / redactie@demooirooikrant.nl




