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Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Vrijdag 14 oktober / 20.00 uur 

Hollandse avond met DJ Maikel en spetterende 

optredens van Dirk Drost en Tony Jordan (gratis entree)

Zaterdag 15 oktober / 13.00 - 15.00 uur  

Kinderkleding en spellen beurs! entree: € 1,00

Zaterdag 15 oktober / vanaf 20.00 uur 

Ouderwets gezellig met feestband You and Me (gratis entree)

Zondag 16 oktober / 12.00 uur 

Touwtrekken met daarna DJ Maikel en You and Me! 

Schrijf je nu in! (gratis entree)

Maandag 17 oktober / 16.00 uur

Matinee met feestband You & Me! (gratis entree)

Feesttent bij:  
Grand café & partycentrum De Vriendschap  
Past. Teurlingsstraat 30 - 5492 EE Boskant (St. Oedenrode)
Tel. 0413 472572 - info@devriendschapboskant.nl

- Mundo Mio

- Boskant Kermis

- Klompenbeurs

- Winnaar Dierendagwedstrijd
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Folders deze week:

Auto Corsten
Tuincentrum Krans

Kiest u ook 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

Vanwege de 
wegwerkzaamheden 

wo 12 okt. t/m za 15 okt.
DUBBELE PUNTEN 
OP UW KLANTENKAART

Boudewijns Schoenen B.V.
Nieuwstraat 24 5691 AC  Son

www.boudewijns-schoenen.nl

WK-brons voor dames raftteam Rooise kanoclub  

Team Fl’eau, het dames raftteam 
van de Hooidonkse Kanoclub uit 
Sint-0edenrode, heeft afgelopen 
weekend geschiedenis geschre-
ven. Ze werden in Costa Rica derde 
in de landenwedstrijd raften voor 
vrouwen. Er deden 19 teams mee 
en uiteindelijk eindigden ze pal 

achter de Tsjechen en de Japanners.
 
Behalve de eerste plaats op de sprint 
werden de dames derde Head to 

Head en ook nog eens derde Down-
River. Op de discipline Slalom wer-
den ze uiteindelijk zevende. Dat 
leverde de rafters een prachtige en 

verdiende derde 
plek op in het eindklassement. De 
ploeg bestaat uit zes meiden, waar-
van er eentje, Anne van der Velden, 
uit Sint-Oedenrode komt. 

Beurs voor nieuw clubhuis MHC nog voller dan verwacht
Hockeyclub MHC uit Sint-Oe-
denrode is al een paar jaar bezig 
met ‘de Jacht’. Een project dat ge-
noeg geld in het laatje moet bren-
gen om te kunnen starten met de 
bouw van een nieuw clubhuis. 
Het doel is 60.000 euro. Na zater-
dagavond is dat streefbedrag bij-
na gehaald. De veiling in de Beurs 
bracht 14.120 euro op en daarmee 
komt het totaal van ‘de Jacht’ nu 

op ongeveer 43.000 euro.

Hoewel de organisatie hoopte op 
een volle Beurs leek de opkomst wat 
tegen te vallen. Toch merkte ieder-
een al vrij snel dat er driftig werd 
geboden. De originele en ludieke 
kavels gingen als warme broodjes 
over de toonbank. Veilingmeesters 
Joost van Dijk en Jack van Lieshout 
schreeuwden de longen uit hun lijf 

om het publiek enthousiast te ma-
ken voor de flinke lijst producten 
en diensten. Van Lieshout: “Ik doe 
wel vaker presentaties voor de club, 
maar dit is echt heel erg leuk om te 
doen. Samen bleven we vol gas ge-
ven om de zaal enthousiast te ma-
ken. De opbrengst is grandioos. Zelf 
had ik ongeveer de helft verwacht.”

Lees verder op pag. 26

Eindelijk duidelijkheid: Brownies en Downies opent 3 januari
Na lang en veel speculeren is er 
eindelijk duidelijkheid over de 
komst van lunchroom Brownies 
en Downies in Sint-Oedenrode. 
Op 3 januari 2012 openen ze voor 
het eerst de deuren op de hoek van 
het Kofferen en de Hertog Hen-
drikstraat. De lunchroom, waar 
overwegend mensen met een be-
perking werken, zal zich gaan ves-
tigen in het voormalige pand van 
‘Bruukskes en Zo’, schuin tegen-
over reisbureau Columbus.

Eigenaren Teun Horck en Thijs 
Swinkels staan, net als het dol-
enthousiaste personeel, te sprin-
gen om in Rooi te beginnen. Op 

dit moment hebben ze ook in 
Veghel een filiaal. Het loopt daar 
als een trein en dat willen ze ook in 
het buurdorp bewerkstelligen. 

Teun: “Bij Brownies en Downies 
werken mensen met allerlei ver-
schillende beperkingen. Toch krij-
gen we geen subsidies en zijn we 
echt een profit bedrijf. We willen 
ook de uitstraling hebben van een 
gewone lunchroom waar je ‘toe-
vallig’ wordt geholpen door ie-
mand met een beperking.”

Lees verder op pag. 22

AANBIEDING:

Scooters in diverse 
merken leverbaar voor 

scherpe prijzen!

Alfred Nobelstraat 6
Sint-Oedenrode

Tel: 0031-(0)413 479104
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COLOFON 

Oplage
10.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Irene Mandos 

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@mooirooi.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Nationale collecteweek Nierstichting
In de week van 18 t/m 24 sep-
tember was de Nationale Collecte-
week van de Nierstichting. Hier in 
Sint-Oedenrode is ruim 350 euro 
meer opgehaald dan in 2010; te 
weten € 6.134.65. Dank aan alle 
collectanten en wijkhoofden voor 
hun inzet dit jaar! We hadden dit 
jaar diverse jubilarissen waaronder 

Mw.v.d.Elsen; 35 jaar collectant, 
Dhr.Verhagen; 35 jaar collectant 
en wijkhoofd, Mw.Renders; 30 
jaar collectant en de heren Naus en 
Raaijmakers; beide 25 jaar collec-
tant. Hulde!!Nieuwe collectanten 
zijn altijd welkom. Steffie de Wit, 
Collectecoordinator Sint-Oedenrode. 
Tel. 0413-475840

Opbrengst collecte verstandelijk 
gehandicapten 2011
Eind september hebben zo’n 100  
collectanten in de gemeente Sint-
Oedenrode gecollecteerd. Zij heb-
ben samen maar liefst een bedrag 
van € 5183,13 opgehaald. Dit be-
drag zal besteed worden aan de 
ondersteuning van projecten die 
de kwaliteit van het leven van ver-
standelijk gehandicapten, hun fa-
milie en leefomgeving verbeteren. 
We willen iedereen bedanken die 
een gift in de bus gestopt hebben, 
maar zeker de vele collectanten! 
Wij zeggen graag tot volgend jaar.

Dit jaar hadden we een jubilerende 
collectant. Henk van Baast heeft 
dit jaar voor maar liefst de 25ste 
keer gecollecteerd. Zijn wijkhoofd, 
Mieke Moeskops,  heeft hem in het 
zonnetje gezet en overhandigde 

Henk een bos bloemen. Van het 
fonds verstandelijk gehandicapten 
kreeg Henk een bedankbrief en 
een speldje. Henk loopt al jaren 2 
avonden in de wijk Cathelijne rond 
om daar te collecteren. Hij was blij 
verrast dat hij gehuldigd werd en 
reageerde spontaan dat hij niet wist 
dat hij al zo lang collecteerde. Hij 
hoopt nog 25 jaar te kunnen collec-
teren, omdat hij dat met zoveel ple-
zier doet. Nou Henk de komende 
jaren zien we je nog graag met de 
collectebus langs de deuren gaan!

Wilt u volgend jaar ook een steen-
tje bijdragen door  een avond te 
collecteren, dan horen wij  graag 
van u. Voor info kunt u contact 
opnemen met Trudis Duffhues
tel. 490580.

Overlijdensberichten
    Herinner mij
    niet in sombere dagen.
    Herinner mij
    in de stralende zon.
    Herinner mij
    hoe ik was, toen ik alles nog kon.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange 
lijdensweg bespaard zijn gebleven. 

Na een leven dat altijd in het teken stond 
van zorg voor anderen, 

hebben wij afscheid genomen van mijn lieve vrouw, 
ons mam en trotse oma

Sjan van Weert-van Weert
Adriana Oda

echtgenote van

Jo van Weert

Zij overleed in een leeftijd van 64 jaar.

    Jo
    Edwin en Ellen   
    Lita
    Berry en Tanja
    Rob, Ton

7 oktober 2011
Van Homberghlaan 29, 5491 GM Sint-Oedenrode

Wij hebben vandaag afscheid van haar genomen in het 
crematorium Uden.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken, in het 
bijzonder dokter Van Osch en dokter Van Elk-Dijk, voor de 
overweldigende steun die wij hebben mogen ontvangen 
tijdens haar ziekte en na het overlijden van mijn vrouw, 
ons mam en onze oma.

Tweede Bestuursrapportage 
maakt “chagrijnig”
De tweede Bestuursrapportage (Be-
rap) van Sint-Oedenrode heeft de 
voorbereidingscommissie afgelo-
pen donderdag niet vrolijk gestemd. 
Ze werden er zelfs “chagrijnig” van.

De Berap is een rapportage van het 
college aan de gemeenteraad, waar-
bij het college aan de raad inzicht 
geeft in de voortgang van de pro-
grammabegroting. Kort samengevat 
komen de belangrijkste tegenvallers 
hierop neer: bijstellen rijksbijdrage 
IOAW./IOAZ (€ 110.000,00) en 
overschrijdingen uitvoering Wet 
werk en bijstand (€ 60.000,00), 
overschrijding kosten WMO hulp bij 
huishouden (€ 100.000,00), meer-
kosten leerlingenvervoer 
(€ 140.000,00), nadeel meicirculaire 
(€ 40.500,00, rijksbeleid), correctie 

dividend BNG  (€ 113.500,00, “ad-
ministratieve aanpassing”)

Door incidentele bezuinigingen, 
zoals goedkoper drukwerk, wor-
den de ombuigingen gehaald maar 
toch kwam er in totaal drie ton 
verlies naar voren. Op een aantal 
punten in de Berap had de com-
missie commentaar. Zo was er een 
post dubbel geraamd, wat nu pas 
naar voren kwam. “Die gaat over 
tienduizenden euro’s. Heeft Sint-
Oedenrode zijn zaakjes wel onder 
controle?” vroeg Freek Glorius 
(VVD) zich af. Ook wekte het bij 
verschillend fracties ergernis dat 
de post abonnementen, waarvan 
al jaren was toegezegd dat daarop 
beknibbeld zou worden, alleen 
maar was blijven stijgen.

Bedankt

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken 
voor de overweldigende belangstelling 

die wij hebben mogen ontvangen 
na het plotseling overlijden van 

mijn man, papa, (schoon) zoon, broer en oom.

Willion van Lieshout

Heidi en Sanne
Familie van Lieshout
Familie Vermeltfoort

Sint-Oedenrode, oktober 2011

Hardnekkig kruid overwoekert 
Kienehoefvijver
Aarvederkruid is een vaste drijven-
de waterplant. Relatief onbekend, 
dat wel, maar in Rooi geniet het in-
middels enige bekendheid. De plant 
overwoekert namelijk de noorde-
lijke vijver van park Kienehoef. Het 
college van B&W heeft besloten om 
het grondig aan te gaan pakken.

Het is noodzakelijk om het groene 
deken te verwijderen, omdat an-

ders de planten naar de bodem 
zakken en voor vervuiling zorgen. 
Het zal dan namelijk gaan rotten 
en dat verstoord het milieu in de 
voormalige roeivijver. Er zal een 
boot worden ingezet om de vijver 
leeg te halen. Volgens wethouder 
Dekkers moet alles goed verwij-
derd worden, omdat de kans an-
ders groot is dat het aarvederkruid 
weer terug komt. 

De beste Alles-in-1 aanbieding 
mét 50 Mb Internet

Aanbieding geldig t/m 30 oktober 2011. Aanbieding met 6 maanden korting is geldig voor nieuwe UPC-abonnees en 
bestaande abonnees die er een product (internet en/of telefonie en/of digitale televisie) bijnemen. Voor het UPC Alles-
in-1 Pakket gelden eenmalige administratiekosten van € 25,-. Mediabox en modem in bruikleen, de borg voor het modem 
is € 45,-. Bellen € 0,04 per minuut naar vaste nummers in Nederland met een starttarief van € 0,10 per gesprek. Voor 
alle abonnementen geldt een jaarcontract. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Vraag in de winkel naar de 
voorwaarden en beschikbaarheid. 

| Borchmolendijk 9 | Sint Oedenrode

mét 50 Mb Internet

€ 39,-
eerste 6 maanden

p.m. daarna 
€ 49,-

Kies vóór 31 oktober voor een UPC Alles-in-1 Pakket bij 
Electro World Roxs en ontvang een waardebon t.w.v. € 50,-.

   50 Mb Internet - gaat verder 
waar ADSL ophoudt

   Digitale TV - perfect beeld en 
geluid 

   Bellen - € 0,04 p. min naar vaste 
nummers

   Kabel TV en Radio - overal in 
huis

 
 100% installatiegarantie en 
handige Overstapservice

Kies vóór 31 oktober voor een UPC Alles-in-1 Pakket bij Kies vóór 31 oktober voor een UPC Alles-in-1 Pakket bij 

handige Overstapservicehandige Overstapservice

“… kabel wint op internetsnelheid …”

Consumentenbond 2011



Woensdag 12 oktober 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 3 Nieuws   

A
a
n

b
i
e
d

i
n

g
e
n

 
z
i
j
n

 
g

e
l
d

i
g

 
v
a
n

 
1

0
-
1

0
-
2

0
1

1
 
t
/
m

 
1

5
-
1

0
-
2

0
1

1
.

KEURSLAGERKOOPJE

Oma’s sudderlapjes

4 stuks

5

95

SPECIAL

Gehaktrondo

100 gram

1

25

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram Keurslager achterham

GRATIS 100 gram selleriesalade

WEEKAANBIEDING

KIPSCHNITZELS

4 STUKS

5

00

TIP VAN UW KEURSLAGER

PAPBUIKJES

(oester met mosterd)

4 stuks

5

50

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

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

www.KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

info@kluijtmans.keurslager.nl

Gemeente gaat APV aanpassen
De Algemene Plaatselijke Veror-
dening (APV) is een wetgevende 
regeling op gemeentelijk niveau. 
Daarin worden verschillende re-
gels opgenomen. Een aantal van 
die regels gaat gemeente Sint-
Oedenrode aanpassen. Ook komt 
er een oude regel terug.

Zo wordt er een aanpassing toege-
past in de geluidsnormen van hore-
ca. Incidentele feesten krijgen  ver-
ruimde geluidsnormen. Eerst telden 

de geluidsnormen alleen voor de be-
bouwde gedeeltes, maar binnenkort 
gaat dat ook gelden voor terrassen. 
Daarnaast vindt er een verandering 
plaats in de verordening omtrent 
sportkantines. Voortaan moeten alle 
sportkantines om middernacht slui-
ten wanneer er ’s avonds gesport 
wordt. Als er niet wordt gesport, 
dient de uitbater het clubhuis om 
20.30 uur op slot te gooien.  

Behalve deze twee aanpassingen 

mag de BOA voortaan mensen 
op de bon slingeren die afval op 
straat gooien. Dat mocht eerst al-
leen de politie. In 2009 werd de 
regeling omtrent hinderlijke be-
groeiing geschrapt. Deze komt 
echter weer terug. Er wordt dus 
weer tegen opgetreden. Bijvoor-
beeld wanneer een brandgang 
belemmert wordt door enige 
vorm van begroeiing, dan zullen 
daar sancties op volgen.

Kunstgrasvelden op agenda gemeenteraad
In de sportnota van 2009 staan 
enkele aandachtspunten voor de 
eventuele aanleg van kunstgras-
velden in Sint-Oedenrode. Het 
college van B&W brengt dat on-
derwerp weer onder de aandacht 
bij de gemeenteraad.  In novem-
ber mag de raad zich gaan buigen 
over de vraag welke richting ze uit 
wil met het kunstgras.

Daarbij staan enkele vraagstuk-
ken centraal. Zo heeft de KNVB 
een norm dat lagere elftallen één 
keer trainen. Als clubs dat twee 
keer toestaan, wil de gemeente 

het dan ook twee keer faciliteren? 
Is de gemeente dan verantwoor-
delijk voor het aantal velden? Wie 
zorgt voor het onderhoud van de 
velden? De gemeente, of de ver-
enigingen zelf? Drie hele belang-
rijke vragen zijn: Wanneer komt 

een vereniging (ook hockey en 
korfbal) in aanmerking voor een 
(extra) kunstgrasveld?, wie moet 
de velden aanleggen? en mogen 
ook andere verenigingen gebruik 
maken van een kunstgrasveld dat 
bij een andere club ligt? 

Huiskamersfeer bij lezing Yvonne Kroonenberg 

Yvonne Kroonenberg (1950) is 
psychologe, schrijfster  en colum-
niste.  Dinsdag 4 oktober gaf ze 
een lezing in kasteel Henkensha-
ge in Sint-Oedenrode. De zaal zat 
tot de nok toe gevuld.

Door: Marijke Wisse

Even over achten komt ze in een 
rood jurkje en een hondje aan haar 
zijde tussen het publiek doorgelopen; 
Yvonne Kroonenberg.  “Ik wist niet 
dat Rooi zo groot was,” roept ze 
lachend in de microfoon. Hiermee 
doelt ze op de vele geïnteresseerden 
die nog een zitplaats zoeken.  “Maak 
er maar een chaos van,” benadrukt 

ze haar laagdrempeligheid. Ze heeft 
meteen de lachers op haar hand.  
De lezing is geheel gewijd aan haar 
nieuwste boek  Familieblues.  
Ze studeerde psychologie en had 
5 jaar een praktijk, dit zit als een 
rode draad in haar boek verweven. 
Yvonne: “Ik wil in ieder hoofd-
stuk bedenken waarom dingen 
zijn zoals ze zijn. Ik heb dan ook 
naar wetmatigheden gezocht.  Zo-
als  tangen van moeders worden 
stokoud.  Nu moet je niet ieder-
een boven de 80 jaar wantrouwig 
aan gaan kijken!”  Ze provoceert 
en relativeert, springt op en gaat 
weer zitten en ontroert voor een 
moment.  Terwijl haar hondje nog 
eens zuchtend gaat verliggen op 
het kussen naast haar stoel. Hij 
kent haar langer dan vandaag.  
Het boek bestaat uit verhalen van 
mensen die de schrijfster door een 
oproep via  Twitter en Facebook 
leerde kennen. Het beschrijft the-
ma’s, zoals: draken van schoon-
dochters, oliedomme schoon-
zoons, broers die elkaar een lul 
vinden, moeders die lopen op haat 
zoals een auto op benzine, posities 
in het gezin en vaderliefde.  Voor 
iedereen die houdt van Kroonen-
bergs  cynische humor , eigentijdse 
taalgebruik en haar psychologische 
kijk op relaties is het boek  Familie-
blues een heerlijke herfstaanwinst. 

Foto: Cor van Oorschot

“ Het Roois Kaashuis ”

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

Kom Proeven!!

Extra voordeel !!
De absolute top; Beemster kaas exclusief
Belegen 500 gr. € 4,99     kom proeven !!
Kaasstunt !!
Noord-Hollandse jong belegen kaas
500 gr € 4,59 natuur gerijpt!!

De speciaal bekroonde boerenkaas 
van Piet Blokland
Extra belegen 500 gr. € 6,95
Proef de eerlijke boerensmaak.

Ambachtelijke vleeswaren, 
vers van het mes
Leverkaas 100 gr. € 0,99
Hausmacher 100 gr. € 1,29
Kipfilet 100 gr. € 1,69

De lekkerste roombrie!!
Brie Roitelet  60%  100 gr. € 1,29

Iedere vrijdag 
ouderwets schouw gerookte Boerenham 
100 gr. € 2,19

Aanbiedingen geldig van 13-10 t/m 26-10-2011

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Lekker en gezond, salades uit eigen keuken !!

Donderdag t/m zaterdag          
Aardbeien      
grote bak                € 1,99
Hollandse Prei
per kilo                 € 0,99
Hutspot (wortel/ui)    
500 gram         € 0,99

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

Nieuws

Kinderboekenweek

“Eigenlijk hebben we allemaal wel iets van een held”

De Kinderboekenweek staat dit 
jaar in het teken van ‘Superhel-
den’. Afgelopen woensdag was 
het een drukte van belang in de 
bibliotheek aan de Markt. Alle 
kinderen uit groep 1 t/m 8 waren 

welkom bij het feest voor super-
helden.

“Wat is een held?”, vroeg Hanneke 
Hermes aan het groepje kinderen 
dat bij haar op de bank zat. De 

reacties: “Een held is zwart, heeft 
een cape, heeft moed, is behulp-
zaam en vriendelijk.” Dat een held 
iets doet wat hij eigenlijk niet durft, 
bleek erg belangrijk. “We hebben 
eigenlijk allemaal wel iets van een 

held”, zei Hanneke. Toch was niet 
iedereen het daarmee eens, bleek 
direct. Niels: “Ik heb geen held in 
mijn hoofd en ook niet in mijn li-
chaam.” 
Vervolgens ging het groepje uiteen 
naar de diverse andere activiteiten. 
De één ging op de heldenfoto, 
de ander naar de voeldozen, de 
heldenmaaltijd, de filmtent, het 
striptekenen, het heldendrankje 
mixen of naar de heldenbijeen-
komst. Els Vermaat las ‘het foute 
verhaal’ voor. Een sprookje waarin 
een aantal dingen niet helemaal 
klopten. Zo was Sneeuwwitje bij-
voorbeeld ineens zo wit als hagel-
stenen. Els: “Juist de kleintjes doen 
het beter. Dat zou je misschien niet 
verwachten, maar zij zitten nog 
dichter bij het verhaal.” Kyara en 
Gabriëlla (gr 7) hadden er best 
wat moeite mee, maar misschien 
kwam dat ook wel vanwege al dat 
giebelen…
Tijdens de Kinderboekenweek be-
zoeken diverse scholen de biblio-
theek. Op het programma staat 
een vertelvoorstelling over Woeste 
Willem. Ook wordt er uitgebreid 
aandacht besteed aan materialen 
rondom het thema ‘Superhelden’.

Eerschotse helden op pad voor 
Kinderboekenweek
Op woensdag 5 oktober is de 
jaarlijkse Kinderboekenweek weer 
van start gegaan. Op Basisschool 
Eerschot zijn ze de Kinderboeken-
week gestart met een vossenjacht. 
Alle vossen waren verkleed als 
helden, geheel in stijl volgens het 
kinderboekenweekthema. Ook de 
kinderen mochten die dag ver-
kleed naar school komen. 

De kinderen zijn in kleine groepjes 
op zoek gegaan naar de elf vossen, 
verspreid door een gedeelte van 
de wijk. Van elke vos ontvingen de 
groepen 1 t/m 3 een stempel en de 
groepen 4 t/m 8 een letter. Deze let-
ters vormden uiteindelijk het woord 
‘superhelden’. Weer terug op school 
kregen alle klassen ook nog bezoek 
van een superheld en deden ze aan 
elke klas nieuwe boeken cadeau.  

Het is bijna 
half oktober, 
de bomen 
worden kaal, 
de avonden 
worden lan-
ger, en de PK 

is druk in de weer om onze neije 
Hoogheid en zijn adjudant klaar te 
stomen voor de grote onthulling 
die over precies één maand gaat 
plaatsvinden tijdens een geweldig 
spetterend 11-11-bal op zaterdag 
12 november in zalencentrum de 
Beurs.

Ik houd u niet langer in spanning, 
hier komt de nieuwe tip:

Tip 7

Sterren op het 
witte doek
 
Kijk eens aan, sterren op het witte 
doek, zouden ze misschien glas-

gordijnen met sterretjes hebben?
Of slapen ze in een Hemel(s)bed 
met sterrenhemel?
Of sterren in de binnenkant van 
hun onderboxen?
Of hebben ze ooit meegespeeld in 
’n film bv in New Kids of zo? 
Of wordt onze neije Hoogheid via 
een film gepresenteerd op het 
11-11-bal? Alhoewel sterretjes……….
ziet deze óók al sterretjes………..?

Wanneer u na deze zevende tip 
weet wie onze nieuwe Hoogheid 
en Adjudant is, dan mag u een 
briefje of mailtje achterlaten bij de 
voorzitter van de Prinskeuzecom-
missie Theo Strijbos, Boskantse-
weg 78, 5492 VB Sint-oedenrode,  
strijbos.rooi@planet.nl
En de traditie is dat de eerste die 
met de goede namen komt een 
overheerlijke Prinselijke Papgat-
wijn persoonlijk krijgt aangeboden 
door de neije Hoogheid en gevolg, 
en natuurlijk verdient deze per-
soon de eeuwige Papgatroem!

Op jacht naar de Prins

Superhelden gesignaleerd in Nijnsel

Voor de kinderen van basisschool Sint Antonius van Padua in Nijnsel begon 
de Kinderboekenweek op een wel heel bijzondere manier. Op woensdag 5 
oktober liepen er allerlei superhelden door de wijk! In groepjes mochten alle 
leerlingen op zoek naar deze superhelden. Van elke held kregen zij een puzzel-
stuk. Alle puzzelstukken samen vormden de kaft van een Superheldenboek! 

7 dagen in de week 24- uurs service

Ruime ervaring in zowel glaswerk als schilderwerk.
Glas- en schilderwerk van de Wiel, 
Speelheidenweg 49, 5683 JH Best, 

Telefoonnummer 0499-373721, BGG 06-53344370

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

• (Vracht)autobelettering
• Full color prints
• Reclameborden
• Stickers
• Gevelreclame
• Drukwerk

• Spandoeken
• Relatiegeschenken
• Presentatiesystemen
• Textiel
• Vlaggen
• Winkelinrichting

Handelsweg 27-29 | 5492 NL Sint-Oedenrode | Tel.: 0413 477 605
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Als verstand te kort
schiet, kan gevoel doorschieten,
schoot mij te binnen.
   Kees Hermis

Nieuws

1

T

Marcel & Ilse

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

Rijbewijs B,  praktijk 
En theorie

Voor jongeren,
Vanaf november 2011 

Ook voor 
16-jarige kandidaten 

Korte training 
voor de begeleiders van de 

17-jarige kandidaat 
Die deelneemt aan 

2todrive. 

Voor ouderen, 
opfris/bijspijker-lessen 

theorie en praktijk

JAARWISSELINGS AKTIE
40 UUR RIJLES + E.V. + 

PRAKTIJKEXAMEN.

€ 1745,=

Tel. 06 121 90 470
www.autorijschooldndommel.nl

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

www.vanhoofbetonboringen.com

zoals keukens, badkamers, 
betonvloeren enz.

Wanneer de tijd stil staat …

Dag en nacht bereikbaar op 0413 472544
Sluisplein 58-60  5492 AM Sint-Oedenrode

uitvaart@akuis.nl            www.begrafenisencrematie.nl

Harmonie Nijnsel blijft scherp en onthult nieuw logo

“We hebben een discussie ge-
voerd over onze toekomst. Waar 
moeten we aan werken?” Met 
deze woorden onderstreepte 
voorzitter van Harmonie Nijn-
sel, Wim Beeks, nog maar eens 
dat het met de organisatie van de 
vereniging wel snor zit. Het gaat 
goed met de Nijnselse Harmonie, 
maar ze blijven scherp en willen 
meer. Afgelopen zondag werd in 
de Beckart het nieuwe logo ge-

presenteerd. “Strak, eenvoudig en 
duidelijk”, karakteriseerde Beeks 
het beeldmerk. 

Vanaf 1920 kende de fanfare vele 
gezichten. Enkele leden lieten dat 
zien door met oude kostuums in de 
zaal te verschijnen. Toch was het 
tijd om het verjaarde oranje logo 
te vervangen voor iets nieuws. Een 
kleurrijker en moderner vignet. Dat 
kwam onder andere naar voren uit 
een enquête die het bestuur voor-
legde aan haar leden. Daarin ston-
den drie punten centraal: 1. Imago. 
Er is een groot verschil tussen wat 
mensen denken van een harmonie 
en wat het echt is. Dat beeld moet 
reëler worden. 2. Kwaliteit. 1/3 van 
het budget gaat naar de opleiding. 
Talenten krijgen de kans om door 

te ontwikkelen. 3. Werving. De 
harmonie wil naar buiten treden 
als een dynamische club waar veel 
mogelijkheden liggen. Zo moeten 
leden geworven worden. 

Na de enquête heeft het bestuur 
haar koers verder kunnen bepalen. 
De doelen zijn: ontwikkelen van 
talent, uitstralen van creativiteit en 
goede communicatie met de sa-
menleving. Vandaar ook de splin-
ternieuwe website, die de voorzit-
ter vol trots liet zien. 

Tot slot bedankte Beeks Vera van 
den Tillaart en Nicole Gilsing. Zij 
hebben het project in banen ge-
leid. Daarna volgde een minicon-
cert onder leiding van dirigent 
Hans van der Velden.

Heuvel 26, Sint-Oedenrode, Tel. 0413-472463 

Ook specialist in catering
www.traiteur-slagerijverheijen.nl

Joost van den Biggelaar & Martje Berkvens

gaan trouwen op vrijdag 14 oktober om 12.00 uur in Kasteel Henkenshage

Om 13.30 uur vind de kerkelijke inzegening plaats in de H. Martinuskerk,
Markt 7, Sint Oedenrode.

Wij willen u uitnodigen voor onze receptie op zaterdag 15 oktober 2011
van 16.00 uur tot 20.00 uur bij Installatiebedrijf L. van den Biggelaar,

Alfred Nobelstraat 1, 5491 DB Sint Oedenrode.

Snake 30 jaar!!

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

kluk kluk 30 jaar

Geboren, 2 oktober 2011

CAS

Zoon van Twan van 
Eijndhoven en Anneke 

van Berkel

Bakkerpad 16, 
5492 TL, Sint-Oedenrode

Wij willen iedereen 
bedanken die ons 

50-jarig huwelijksfeest 
tot een onvergetelijke 
dag hebben gemaakt

Ad en Mia Foolen
Kinderen en 

kleinkinderen

Online offerte voor uw administratie?

w w w . b e k k e r s a d v i e s . n l
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‘We Rooien het samen’

“Het aanbod is groter dan de vraag”

In april dit jaar startte het project 
‘We rooien het samen’. Een pro-
ject met als doel diensten aan 
elkaar te verlenen zonder dat er 
geld aan te pas komt. Afgelopen 
woensdag vond de tweede kwar-
taalbijeenkomst plaats.

 “Als iedereen zijn of haar wensen 
en kennis of vaardigheden op het 

internet plaatst, kunnen we vraag 
en aanbod combineren”,  vertelt 
mede-initiatiefnemer Henk Geerts. 
“Het begint op gang te komen, 
maar het aanbod is nog groter dan 
de vraag.” “Mensen vinden het ge-
makkelijker diensten aan te bieden, 
dan om erom te vragen”, bevestigt 
Rini van der Heijden. Hij is de tech-
nische man achter het project. Guus 

Kuijper is de designer van de drie en 
Anna Bergman heeft vanuit Salus 
heel wat ondersteuning verricht. 

Eén van de deelnemers is Cathy. 
Cathy kan goed gedichten schrij-
ven. “Of ik kan lezingen geven 
over de omgang met iemand die 
getroffen is door een hersenbloe-
ding”.  Cathy is ervaringsdeskun-
dige en heeft jaren in de verple-
ging gewerkt. Ook zij heeft wel 
aanbod, maar geen vraag. 

De bedoeling van deze kwartaal-
bijeenkomst was met name de 
vraag te stimuleren. Helaas waren 
er maar weinig deelnemers aan-
wezig. Waar dat aan lag, was niet 
duidelijk. Henk Geerts: “Het is wel 
jammer. De bedoeling is juist el-
kaar te leren kennen en ervaringen 
uit te wisselen. Zo kunnen we de 
drempel verlagen om niet alleen 
diensten aan te bieden, maar ook 
te vragen.“

Heeft u ook wat te bieden, of zit u 
juist omhoog met die ene onmogelijke 
taak? Kijk gewoon eens op de web-
site www.werooienhetsamen.nl  of 
neem contact op met Henk Geerts 
via 0413-473678. 
Vragen staat vrij.

OktOber actiemaand
bezOek Onze shOwrOOm

en kOOp nu uw haard
btw-vrij!

16 oktober extra koopzondag

DOORNHOEK 3766 • VEGHEL

WWW.HAARDenINTERIEUR.NL

DEZE ACTIE IS GELDIG TOT 31 OKTOBER 2011. INFORMEER NAAR DE VOORWAARDEN

Reactie op 1 ste Rooise Bock 
(bier) Festival

Alaaf Papbuiken en Papbuikinnen, 
Iedereen uitgenodigd op ut Rooise 
Bock bier Festival. Mi medewer-

king van diverse bloaskapellen. 
Di belooft unne skonne  aovond 
te worden. Ik denk dé ik ok mar 
is gao kijke. Teminste in de Mooi 
Rooi Krant laas ik dé Prins Mari Pap 
dun Urste ok aonwezig zu zên. Ja, 
Fred van Rooi hi unne vuruitziende 
blik,  as liefhebber van dé gruwelijk 
lekker gerstenat, zak ur ok zeker 
zên. Mar um op dieën aovund al 
afscheid te neme, dé vijn ik toch te 
vruug. Iedereen die men kent wit 
dé ik ut gêre tot ut lest toe probeer 
vol te houwe. Durum zeg ik pas 
houdoe mi 11/11 bal. Krek zoals 
menne leus: wij gaon dur vur, we 
dreije tot ut lest toe dur.

Prins Mari Pap dun Urste

Laat u inspireren en adviseren bij 
Van Tiel Haard & Interieur
Altijd fijn om het thuis gezellig te 
maken. En wat geeft er meer sfeer 
dan een knisperend haardvuur? 
Kaarsjes op tafel, glaasje wijn, 
heerlijk toch! Een open haard van 
Van Tiel geeft uw interieur het 
knusse gevoel dat u nodig heeft.

Een open haard of kachel in uw 
huis geeft de inrichting meteen 
een huiselijke en warme sfeer. Voor 
ieder type huis, mens en inrichting 
is er tegenwoordig een product te 
vinden dat aansluit bij uw wensen. 
Houdt u van gemak? Dan is een 
gashaard ideaal. Liever een ‘echt’ 
vuur? Dan ligt een houthaard 
meer voor de hand. En uw haard 
en interieur krijgen een klassieke 
uitstraling door een mooie strakke 
of sierlijke schouw. Met een kachel 
creëert u sfeer en nuttige warmte 
in huis. 

Heeft u plannen om uw huis op 
te warmen door een haard of ka-
chel? Beleef de warmte tijdens een 
bezoek aan het inspiratiecentrum 
van Van Tiel Haard en Interieur in 
Veghel. Hier kunt u volop ideeën 
opdoen, voorbeelden zien, advies 
krijgen en zelfs uw complete in-
terieur omtoveren. Alle haardop-
stellingen bij Van Tiel worden in 
huislijke sfeer gepresenteerd. In 
combinatie met stijlvolle meubels 
en accessoires wordt het makkelij-
ker om een beeld te vormen wat 
een open haard met uw huis kan 
doen. Het begrip Haard & Interi-
eur krijgt op deze manier een extra 
dimensie. De persoonlijke en pro-
fessionele benadering van Toon 
van Tiel en collega’s voelt als een 
warme deken. Een hand, een glim-
lach en oprechte aandacht voor de 
klant is hier regel en geen uitzon-
dering. 

Met Van Tiel Haard & Interieur 
haalt u de vakman in huis. 
Vanaf het begin tot het einde is het 
Veghelse bedrijf de betrokken, be-
trouwbare en bekwame partner bij 
de uitvoer van uw wensen. Ook 
voor sloopwerkzaamheden, het 
aanleggen van een gasleiding, en 
een kompleet rookgasafvoer kanaal 
bent u bij Van Tiel ‘aan het goede 
adres’. Alle werkzaamheden worden 
door eigen monteurs uitgevoerd. 

Neem bij een bezoek aan onze 
showroom gerust een aantal foto’s 
of  bouwtekening mee van de be-
staande situatie, dan kunnen uw 
wensen worden geïnventariseerd 
en wordt er een plan of schets op-
gesteld.  Het is dan wel verstandig 
om vooraf een afspraak te maken, 
zodat wij alle tijd voor u kunnen 
vrijmaken. De koffie wordt gezet 
als u binnen komt.

Van Tiel in het kort.
• Grootste showroom van de regio 
(1200 m2 sfeer en warmte)
• Meer dan 100 opstellingen, van 
klassiek tot modern (Grotendeels 
brandend)
• Eigen binnenhuis architect 
(Voor eigentijds interieur advies)
• Productie van maatwerk in eigen 
werkplaats
• Plaatsen van haard door vakkun-
dig personeel   
• Dealer van alle bekende merken 
• Betrokken en servicegericht

Oktober is de actiemaand bij Van 
Tiel Haard en Interieur. U kunt uw 
haard BTW vrij kopen. Die betalen 
wij voor u. Op 16 oktober is er een 
extra koopzondag. Dan zijn we ge-
opend van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Alle informatie kunt u ook vinden 
op www.haardeninterieur.nl

advertorial
www.nationaalmsfonds.nl

Giro 
5057
maassluis

“mijn vrouw 
heeft al 10 jaar 
multiple sclerose” 
In haar strijd voel ik mij machteloos... 

Meld je aan als collectant en strijd mee 
tegen Multiple Sclerose! Bel 010 591 98 39 
of mail naar info@nationaalmsfonds.nl
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dealer van o.a.: 3b • aevum • baan • CarluCCi • Carpet sign • Chivasso 

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

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

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

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

Hertog Janplein 27

5469 BJ  Erp (Veghel)

Tel. 0413 21 28 30

gratis parkeren

 

www.vanzutpheninterieurs.nl

Feest op basisschool Kienehoef

Afgelopen vrijdagavond vierden 
ze feest op Basisschool Kiene-
hoef.  “De oudervereniging heeft 
dit georganiseerd”, lichtte direc-
teur Gery van Meersbergen toe. 
“Zij vinden het belangrijk dat er 

aan het begin van het schooljaar 
een feest is, waar ouders en kin-
deren onderling plezier hebben en 
contact maken.”

Een mooi initiatief, en zeker een 

succes. Een heleboel spelletjes 
zorgden her en der voor een on-
gedwongen sfeer. Wout had een 
lekkere pannenkoek met stroop 
op. Zijn vriend Ivar had zijn pan-
nenkoek versierd met een gezicht-
je met hagelslag voor de oogjes. 
Zelfs een workshop taekwondo 
behoorde tot de mogelijkheden. 
Leraar Alex wist de kinderen goed 
te motiveren. “Wat zeg je als ie-
mand wil vechten?“, vroeg hij 
de kinderen: “Stop.” SambaRooi 
hoefde de volgende workshop niet 
aan te kondigen. Ze begonnen ge-
woon en iedereen kwam vanzelf. 
Tiko trommelde direct mee alsof hij 
nooit anders gedaan had en al snel 
was hij niet meer de enige.

De oudercommissie had het goed 
georganiseerd. De kinderen geno-
ten, en ook de ouders liepen met 
een brede lach door de school. 

Gesprek te Pas vanuit Damiaancentrum
Op zondag  16 
oktober a.s. is er, 
vanaf 10.30 uur, 
weer een thema-
wandeling vanuit 
het Damiaancen-
trum aan de Schijn-
delseweg 46, 5491 

TB in Sint-Oedenrode.  Deze keer 
is het onderwerp van dit gesprek-
met-wandeling: ‘armoede’. Wat is 
eigenlijk armoede? Wat ‘doet’ ar-
moede met mensen? Zitten er ook 
postieve kanten aan? Over deze en 
dit soort vragen gaan we met elkaar 
praten. Voor iedereen toegankelijk.

Het Gesprek te Pas wordt elke 
derde zondag van de maand geor-
ganiseerd, telkens met een nieuw 

onderwerp. De wandeling zelf 
duurt een uur en kan dicht “bij 
huis” blijven of wat verder in de 
omgeving voeren. De opzet is tel-
kens hetzelfde:
Na ontvangst met koffie/thee en 
een inleiding op het thema (met 
enkele gedichten) maken de deel-
nemers in kleine groepjes een wan-
deling van een uurtje in de bossen, 
tuinen of de prachtige omgeving 
van het centrum. Zij spreken dan, 
al of niet aan de hand van de mee-
gegeven vragen, over of naar aan-
leiding van het onderwerp. 
Vervolgens wisselen we bij een 
gezellige kop koffie/thee de erva-
ringen, verhalen of meningen uit, 
bespreken de teksten en om onge-
veer 12.30 uur besluiten we dan 

deze ontmoeting van mensen en 
hun ideeën en denkbeelden. 
Met deze wandelingen hoopt Da-
miaancentrum Nederland mensen 
met elkaar te laten praten over zich-
zelf en zaken, waarover we het in 
het algemeen niet zo vaak hebben.  
Het Damiaancentrum bevindt zich 
in de bijgebouwen van Novadic-
Kentron, het voormalige Damianen-
klooster, aan de achterkant. Toegan-
kelijk voor rolstoelen. Onze kosten 
bedragen per deelnemer aan het 
‘Gesprek te Pas’ ongeveer 4 euro.

Voor meer informatie, ook over 
andere projecten van Damiaan-
centrum Nederland, zie 
www.damiaancentrum.nl of bel 
naar 0413-291200.

Stichting Damiaancentrum Nederland 
Slophoosweg 1  5491 XR  Olland 
Secretariaat: Gelderselaan 96  6523 LL  Nijmegen 
Tel. 024-3237957  Mail: info@damiaancentrum.nl  
Rekeningnr.:109167600 K.V.K. 21323 67345 45 

Sint-Oedenrode “winnaar” alcoholgebruik jongeren

Op initiatief van de Nijnselse 
dorpsraad heeft de gemeente in 
samenwerking met Salus en de 
GGD een thema-avond georgani-
seerd over alcohol in relatie met 
jongeren. Deze vond woensdag-
avond vijf oktober plaats in de 
Beckart in Nijnsel. Het was druk, 
veel drukker dan verwacht en op 
dynamische wijze werd de zaal in-
teractief betrokken bij het vraag-
stuk. Theatergroep Playback was 
daarvoor verantwoordelijk.

Alcohol is een niet te onderschat-
ten gevaar voor veel jongeren. Dat 
onderstreepten de woorden van 

wethouder Hendriks en de feiten 
die Yvon Dieks (GGD) aan de zaal 
kenbaar maakte. Nederlanders zijn 
kampioen alcohol drinken en Sint-
Oedenrode is de grote ‘winnaar’ in 
deze zeer dorstige regio.   De cijfers 
zijn volgens Dieks zelfs zorgwek-
kend. Vandaar dat de ouders en 
jongeren werden gewaarschuwd 
voor de eventuele gevolgen. Dieks: 
“Iedere maand, iedere week dat ze 
later beginnen met drinken is mee-
genomen. Het is bewezen dat jon-

geren, waarvan de ouders strenger 
zijn op dat gebied, later beginnen 
met alcohol drinken.”

Maar hoe pak je dat aan? Ieder-
een heeft zo zijn eigen opvoed-
methode, maar daarentegen heeft 
de jeugd zijn eigen redenen om te 
drinken. Dat werd duidelijk in de 
praktijksituaties die Playback liet 
zien. Zo werd er een situatie ge-
schetst waarin een meisje, tegen 
de afspraken met haar ouders in, 
toch had gedronken op een feest-
je. Groepsdruk was de oorzaak. 
Moet je dan als ouder meteen boos 
worden of trek je toch je fluwelen 
handschoenen aan? Na een inte-
ressante discussie in de zaal, waar-
bij zowel jongeren als hun ouders 
bruikbare tips op tafel legden, kre-
gen enkele volwassenen de kans 
om het voor de doen. Compromis-
vol trakteerden de aanwezigen de 
‘acteurs’ op een applaus.

Echte emotie viel er in de Beckart 
niet te bespeuren, maar het publiek 
deed fanatiek mee en uiteindelijk 
trok iedereen lering uit deze avond. 
Hoewel het onderwerp drugs nog 
heel even ter sprake kwam, is het 
misschien goed om ook daar nog 
een informatieavond aan te beste-
den. Behalve alcohol is dat ook een 
gevaar. Zelfs in Sint-Oedenrode.

133 x 175 mm

Lekker slapen is
niet moeilijk

Orgineel en handgemaakt bed 
uit Zweden voor wie hoge eisen 
stel t aan design en comfort!

Diamant Continental:  

Aktie geldt zol ang de voorra ad strekt .

 Uw stjärnbädden-dealer:Een vondst uit Zweden.

* prijs gebaseerd op 180 x 200,
 ook andere maten leverbaar.

van € 3595,-  voor € 2995,-

MODEL
DIAMANT

CONTINENT AL

MODEL
DIAMANT

CONTINENT AL

Europalaan 42 - Schijndel - 073-5470400 - info@jumbobedden.nl
Ma gesloten - Di t/m Do 10:00-18:00  Vr 10:00-20:00 - Za 10:00-17:00 
www.jumbobedden.nl
Kerkstraat 4 - Nuland - 073-5470400 - info@jumbobedden.nl
Ma gesloten - Di t/m Vr 10:00-17.30 -  Za 10:00-16.00 
www.jumbobedden.nl

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146
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Den dieje springt nog over ’n zeuvejeurige heeg.
(Die springt nog over een zevenjarige heg.)
Gezegd van iemand die nog goed ter been is. BRABANTSE SPREUKEN

 Veiling MHC groot succes

Had alleen 
wel iets meer verwacht

van die Spa waar ik 
op heb geboden

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 De kluizenaar
 
 zonder zijn lippen te bewegen
 vertelt de kluizenaar mij;
.
 je bent een vrij mens
.
 neen, niet zonder zorgen of pijn
 loslaten kent geen eb of vloed
 ‘t verlaat zich op een ander getij
.
 ook ik ben gebonden
 in stilte,  geheel alleen
 ver van iedere aanwezigheid
.
 ik raak daar niet aan gewend
 het blijft hongeren naar geluk
 dat mij vaak schemerig verraadt
.

 ja, ik ben vrij
 maar iedere keuze is vaak enkel
 in het ongekende bekend
 ons hart is daarom met
 luisterende overgave gebaat
.
zo is de weg , denk ik,
naar helende liefde
die aardse verwarring 
langzaam achter zich laat

Marktplein

Week van de Opvoeding

Van ouders wordt nogal wat ver-
wacht. We weten uit ervaring dat 
het ouderschap in de praktijk dan 
ook niet altijd vanzelf gaat. Want 
ook al weet je dat contact houden 
nodig is, hoe doe je dat als je puber 
niet meewerkt? En hoe zit het met 
vrijheid geven als je tegelijkertijd 
ook bescherming moet bieden? Hoe 
blijf je een leuke ouder als je puber 
zich niet zo geweldig gedraagt?

Allemaal vragen waar je als ouder 
een praktisch antwoord op zou 
willen. Ook in de week van de 
opvoeding geven wij graag ant-
woord op vragen over opgroeien 
en opvoeden van en over kinderen 
van 0 tot 23 jaar en hun ouders. 

Kinderen, jongeren, ouders, pro-
fessionals, vrijwilligers enz. kunnen 
op één punt terecht met al hun op-
groei- en opvoedvragen: het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Handig, want iedereen kan wel 
wat tips en hulp gebruiken bij het 
opvoeden en opgroeien. In CJG-
geeftantwoord zijn alle organisa-
ties vertegenwoordigd die zich met 
jeugd bezighouden. Samen vor-
men we één netwerk waar je in-
formatie, tips, advies en hulp krijgt 
over opvoeden en opgroeien.

Informatieavonden
Het Centrum voor Jeugd en Ge-
zin organiseert diverse informatie-
avonden, zoals:

31 oktober: drugsinformatieavond 
(i.s.m. Novadic-Kentron)

10 november: lezing Puberbrein
21 november: Borstvoeding
24 november: Veilig internetten 
(i.s.m. Novadic-Kentron)
24 november: Thema-avond 
Loverboys

Daarnaast verzorgen wij diverse 
cursussen, zoals Omgaan met je 
puber, je oppasdiploma halen etc. 
Voor een volledig overzicht kun 
je onze website bezoeken. Tijdens 
de week van de opvoeding geeft 
het CJGgeeftantwoord een hand-
zaam boekje “Leuke pubers !?” 
weg, met praktische adviezen en 
tips. Dit boekje is gratis af te ha-
len bij alle inlooppunten van het 
CJGgeeftantwoord én op de basis-
scholen/middelbare scholen bij de 
School Maatschappelijk Werkers of 
de sociaal verpleegkundige (GGD).

GGD onderzoekt gezondheid jongeren
De GGD Hart voor Brabant start 
samen met de 2 andere GGD’en in 
Brabant op 17 oktober een groot-
schalig onderzoek naar gezond-
heid, welzijn en leefstijl van jon-
geren. Hiervoor nodigen ze ruim 
70.000 jongeren van 12 tot en 
met 18 jaar uit om een vragenlijst 
in te vullen, schriftelijk of via in-
ternet. Als jongeren de vragenlijst 
online invullen, maken ze kans op 

een bioscoopbon van €10,-.

Vragen
De vragenlijst is onderdeel van de 
Brabantse Jeugdmonitor, die elke 
vier jaar plaatsvindt in opdracht 
van gemeenten. De vragen gaan 
onder meer over sport, roken, leef-
gewoonten, sociale contacten en 
school.

Geslaagden Koning Willem 1 College: 
Lifestyle:
Marieke Jansen, Linde van 
Kempen, Carlijn van Orsouw, 
Anne van Turnhout
Verzorging:
Tim Meijer, Annelies Oerlemans

Sociaal Maatschappelijke Studies:
Nina Haverkamp, Stefan Rovers
KMBO
Sjors de Leijer

Gefeliciteerd!

Uitnodiging
Vanaf 17 oktober valt er een brief 
met vragenlijst in de bus, gericht 
aan de ouders (of verzorgers) van 
de willekeurig gekozen jongeren in 
Brabant. Hierin nodigt de GGD de 
jongeren uit om de vragenlijst online 
of schriftelijk in te vullen.

Resultaten
Naar verwachting zijn de resulta-
ten halverwege 2012 bekend. Af-
hankelijk van de resultaten kijkt de
GGD dan samen met de gemeen-
ten hoe ze de gezondheids- en 
leefsituatie van jongeren kunnen 
verbeteren. De Brabantse jeugd-
monitor en andere onderzoeksrap-
porten zijn beschikbaar via de

website www.ggdhvb.nl/onderzoek.

Informatie-bijeenkomst

Koppeling Rabobank – Twinfield online boekhouden
Vanaf 4 oktober is de gratis kop-
peling tussen Twinfield online 
boekhouden en Rabobank be-
schikbaar. Online boekhouden en 
bankieren is op deze manier ge-
makkelijker en overzichtelijker. U 
bespaart tijd en geld.

Op 20 oktober aanstaande om 

19.00 uur organiseert Bekkers Ad-
viesbureau samen met Rabobank 
Sint-Oedenrode Schijndel een kos-
teloze informatiebijeenkomst rond-
om deze nieuwe koppeling. In circa 
anderhalf uur wordt uitgelegd en 
gedemonstreerd wat de voordelen 
van de koppeling voor uw Twinfield-
boekhouding en Rabobank bankza-

ken zijn.

Een tijdsinvestering die zichzelf ze-
ker terugverdient! De bijeenkomst 
wordt gehouden in het kantoor van 
Bekkers Adviesbureau aan het Bas-
tion 1-5 te Sint-Oedenrode. U kunt 
zich aanmelden door een e-mail te 
sturen naar info@bekkersadvies.nl.

Advertorial

WWW.PANENCOOK.NL

Speelgoed- en baby- / kinderkledingbeurs Meerschot 

Op het gebied van kinderspeelgoed 
en baby- en kinderkleding is er van al-
les te vinden op de beurs die zondag 
16 oktober plaatsvindt in Meerschot, 

Heistraat 22. De deuren zijn open van 
10.00 tot 12.00 uur. Er zijn onder an-
dere tweedehandse broekjes, jurken, 
T-shirts, puzzels, poppen, duplo en 

kinderfietsjes en veel speelgoed te 
koop. Niet alleen ouders maar ook 
opa’s en oma’s kunnen hun slag slaan. 
De entree bedraagt € 1.00.

Isoprofs op RTL4

Aanstaande zondag op tv: Isolatietips van Isoprofs
Bespaar tot 30% op uw energie-
rekening. Hoe? Heel eenvoudig, 
door uw woning goed en gedegen 
te laten isoleren. Iets wat niet al-
leen uw energierekening laat da-

len, maar uw wooncomfort ook 
nog eens verhoogd. Het bedrijf Is-
oprofs kan u hierover perfect advi-
seren. Aanstaande zondag komen 
ze zelfs op RTL4. In het program-

ma Lifestyle Experience om 15.55 
uur. Ze geven uitleg over het hele 
proces van isoleren met EPS Pearls. 

Meer informatie: www.isoprofs.nl 

advertorial
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Nieuw in Sint-Oedenrode:

Centrum voor Kunst en Cultuur

Pieter Brueghel

U kunt zich nog inschrijven voor
de volgende workshops:

VOLWASSENEN

Workshop Startdatum  Tijd

Nachtfotografie  di. 1 november  (3x) 19.30-22.00 uur
(+ bezoek GLOW, Int. Lichtfestival Eindhoven) 
Van wasfiguur naar bronsgietsel di. 8 november  (8x) 19.30-22.30 uur
Photoshop voor Dummies woe. 2 november  (3x) 09.30-12.00 uur
Sieraden van textiel woe. 9 november  (6x) 19.30-22.30 uur
Portret boetseren za. 5 november  (6x) 09.30-12.00 uur
Kartonreliëf: tekenen met het mes za. 5 november  (2x) 09.30-12.30 uur
Edelsmeden: sieraad van zilverklei za. 26 november  (1x) 10.00-17.00 uur
Handen en voeten schilderen za. 26 november  (1x) 10.00-17.00 uur
Daquerreotypie (fotografie) za. 26 november  (1x) 09.30-16.30 uur
Herinneringsbeeld - Een ruimtelijke collage za. 10 december  (2x) 09.30-12.30 uur

JEUGD

Animatieclip maken (groep 6/7/8)  woe. 2 november  (6x) 16.00-18.00 uur
De ontwerpmachine (12-16 jaar) vr. 11 november  (2x) 18.30-20.30 uur

www.pieterbrueghel.nl

Pieter Brueghel,
Middegaal 23-25 
5461XB Veghel 

Meer informatie via 
telefoonnummer 0413 365675 of 
email info@pieterbrueghel.nl

Een eigen wereldje in het verre Curaçao

Ze ging er op vakantie en was in 
één klap verliefd. Op het eiland 
Curaçao welteverstaan. In 1998 
verbleef Ingrid Voss samen met 
haar dochter, ouders, broers en 
hun gezinnen op het zonnige ei-
land in het Caribisch gebied.  Haar 
hartje ging er sneller van kloppen. 
Stiekem ook een beetje omdat ze 
het Nederlandse leven een beetje 
beu was. Ze was op zoek naar een 
ander leventje in een omgeving 
die haar meer kon bekoren. Uit-
eindelijk bouwde ze haar eigen 
bestaan op aan de andere kant van 
de planeet. Haar ‘Mundo Mio’.

Door: Jeroen van de Sande

Vrij vertaald betekent dat ‘eigen 
wereld’. Het is de naam van haar 

meubelzaak aan de dr.M.J. Hugen-
holtzweg op Curaçao. We reden de 
winkel met onze gehuurde Suzuki 
AIto bijna voorbij, maar gelukkig 
vingen we net op tijd een glimp op 
en draaiden we met een ruk haar 
terrein op. Ze moest even kijken, 
maar zag snel dat wij het waren. 
“Even die mensen helpen,” knikt 
ze naar wat klanten. “Lusten jullie 
zo koffie?” Een mooi Brabants ont-
vangst. Even later zaten we rond de 
tafel. Ingrid: “Toen ik besloten had 
om hier definitief te gaan wonen, 
wilde ik wel iets om handen heb-
ben waar ik mijn ei in kwijt kon. 
Ik merkte dat je hier op weinig tot 
geen plaatsen mooie, kwalitatief 
goede meubels kon kopen, dus ben 
ik het zelf maar gaan verkopen. 
Dat doe ik namelijk het liefste: met 

mensen omgaan en adviseren.”
Na haar eerste en tweede kennis-
making met het prachtige eiland 
speelde ze altijd al met de gedach-
te om terug te gaan. Haar dochter 
gaf indirect de aanzet. “Toen Kelly 
zei dat ze in Amsterdam op kamers 
ging wonen, besloot ik om hier 
naar toe te gaan. Dat is niet altijd 
makkelijk geweest, maar het is hier 
heerlijk wonen. We zien elkaar een 
paar keer per jaar en hebben veel 
contact.” Inmiddels woont Ingrid 
er alweer twee jaar en heeft ze haar 
draai gevonden. “Vooral het soci-
ale leven is hier veel makkelijker. Je 
legt hier veel handiger contact. In 
Nederland kennen veel mensen de 
buurman niet eens en probeer maar 
eens met iemand een afspraak te 
maken! Altijd komen die agenda’s 
voor de dag. Hier leven mensen veel 
buiten, dus het contact is sneller 
gelegd. Ook in het uitgaansleven. 
Als je alleen binnen komt is dat niet 
stom. Je wordt vlug betrokken.” Het 
is duidelijk te merken dat de avon-
turier zich niet meer helemaal thuis 
voelde in ons koude kikkerland, dat 
langzaam aan het verharden is. “Het 
sociale is in Nederland voortaan ver 
te zoeken. Dat weet iedereen. Hier 
zeggen ze op maandag ‘fijne week’ 
tegen elkaar. Dan kan je week toch 
niet beter beginnen? Daarnaast is 
ook het weer nog eens fantastisch 
en woon ik in een appartement met 
uitkijk over zee.”
Behalve al die voordelen moeten er 
ook nadelen zijn aan wonen in een 
ver oord. Dat klopt volgens de ge-
boren Nijnselse. Behalve het missen 
van dochter, de rest van de familie 
en vriendinnen ben je als blanke niet 
altijd gewenst op de vroegere ko-

lonie van Nederland. ‘Macamba’ is 
een veel gebruikt scheldwoord on-
der de autochtone bevolking. Het is 
een scheldnaam voor volbloed Hol-
landers en betekent ‘moddervoet’. 
Ingrid: “Over het algemeen valt het 
mee, maar er is een groep die nog 
steeds grote afkeer heeft tegen blan-
ke inwoners van Curaçao, gezien het 
verleden. Dat merk je als ze geen Ne-
derlands tegen je willen praten, ter-
wijl ze het wel kunnen. Dan mogen 
ze je gewoon niet.” Waar Wilders in 
Nederland het liefst alle allochtonen 
ziet vertrekken, kan de Antilliaanse 
politicus Wiels niet wachten tot alle 
‘buitenlanders’ zijn vertrokken van 
het eiland. Hij ging in 2010 van één 

naar vier zetels, wat zijn populariteit 
aangeeft en het onderhuidse gevoel 
van veel Antillianen. 
Gelukkig leven de meeste blanken 
en zwarte mensen in harmonie 
met elkaar. Er zijn wel gescheiden 
feestjes, maar over het algemeen 
leeft iedereen gewoon door elkaar 
heen. Ingrid vertelt honderduit 
over het eiland en haar belevenis-
sen. We luisteren geboeid en zijn 
jaloers, vooral op het constante su-
blieme weer en de oogverblindend 
blauwe zee. Overmorgen wacht 
ons vliegtuig weer. Dan gaan we 
weer terug naar Nederland, naar 
ons eigen wereldje wat ook totaal 
niet verkeerd is.

Ingrid Voss en Jeroen van de Sande 
voor de meubelzaak
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Meldingen
Gevonden en Verloren voorwerpen

Gevonden voorwerpen
-Regenpak in nylon tasje

Verloren voorwerpen
- Geldbedrag
- Zwarte schoudertas met regen-
broek en broodtrommel

Agenda
Openbare raadsvergadering
De gemeenteraad van Sint-Oedenrode vergadert op donderdag 20 
oktober a.s. De vergadering begint om 20.00 uur. Op de voorlopige 
agenda voor deze openbare vergadering komen de volgende onder-
werpen voor:
- vaststelling subsidieverordening welzijn 2012
- vaststelling verordening Gemeentelijke Basisregistratie Personen
- goedkeuring begroting 2012 lokaal Volkshuisvestingsfonds
- notitie interactief beleid en burgerparticipatie
- invulling impuls brede scholen, cultuur en sport (combinatiefuncties)
- vaststelling 2e bestuursrapportage 2011

Behalve waar dat is aangegeven, is spreekrecht over genoemde agen-
dapunten mogelijk. Iedereen die gebruik wil maken van het spreekrecht 
dient dit ten minste 48 uur voor aanvang van de vergadering te melden 
bij de griffier. Dit kan telefonisch  (tel. 0413-481257) of per e-mail (grif-
fie@sint-oedenrode.nl).
De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor 
iedereen ter inzage in het publieksplein van het gemeentehuis. U kunt 
daar terecht op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur.
De stukken zijn ook in te zien via www.sint-oedenrode.nl

Huisvuil
Inzameling oud papier
 
Zaterdag 15 oktober
- Sint-Jorisgilde, container op het terrein achter de 
Boerenbond-winkel van 09.00 tot 12.00 uur
- Ouderraad Sint-Franciscusschool, container bij school aan het Rita-
plein van 10.00 tot 12.00 uur 
- Oudervereniging Sint Petrusschool, papiercontainer tegenover speel-
tuin Binnenveld van 10.00 tot 12.00 uur
- Buurtvereniging Heikant, container op kruising Beelstraat/Gerbran-
dystraat tussen 09.00 en 13.00 uur.
- C.V. de Klôtjes, containers aan de Julianastraat tussen de sportzaal en 
winkels van 10.00 uur tot 14.00 uur

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

Huis aan huis kledinginzameling
Op dinsdag 1 november (postcodegebied 5491) en donderdag 3 no-
vember (postcodegebied 5492) zamelt het Leger des Heils ReShare in 
de bebouwde kommen van de gemeente Sint-Oedenrode huis-aan-
huis kleding in. 
Daarom ontvangt elk adres binnen de bebouwde kom binnenkort een 
speciale envelop met daarin een kledingzak. Hebt u een JA/NEE sticker 
of een NEE/NEE sticker op uw brievenbus èn u woont in de bebouwde 
kom dan ontvangt u geen kledingzak. Wilt u wel meedoen aan de 
huis aan huis inzameling dan kunt u in het gemeentehuis tijdens de 
openingstijden een kledingzak afhalen. De zak kan worden gevuld met 
bruikbare kleding en schoenen en op bovengenoemde dagen aan de 
weg worden gezet. 
Let u hierbij op de genoemde postcodegebieden! De vrachtwagens van 
het Leger des Heils ReShare (herkenbaar aan het logo) halen de zakken 
die dag vanaf 08.00 uur op. 

Inzameling grof snoeiafval zaterdag 22 oktober 2011
Bebouwde kom
Bewoners van alle bebouwde kommen kunnen hun snoeiafval gewoon 
aan de straat leggen(7.30 uur), zonder zich aan te melden.

Buitengebied
Voor bewoners van het buitengebied geldt dat zij zich telefonisch moe-
ten aanmelden via de meldingen- en servicelijn 0413-481376 of info@
sint-oedenrode.nl. Voor de inzameling van 22 oktober moet dit gebeu-
ren vóór woensdag 19 oktober 12.00 uur.

Herinrichting / reconstructie Bremhorst, inclusief 
parkeerterrein
De Schootsedijk is vorig jaar on-
derhouden en opnieuw inge-
richt. Dit jaar wordt de Zwem-
badweg tussen de Bremhorst en 
de Schootsedijk onderhouden en 
opnieuw ingericht. Ook de Brem-
horst en het daaraan gelegen par-
keerterrein komen dit jaar aan de 
beurt. In eerste instantie wordt de 
Bremhorst tot aan de ingang van 
de Hockey- en tennisclub aange-
pakt. De rest van de Bremhorst 
wordt opgepakt als daar onder-
houd noodzakelijk is.

De Bremhorst krijgt ook weer zo-

genaamde ‘fietssuggestiestroken’ 
die tweemaal worden onderbro-
ken door haaks op de Bremhorst 
staande wandelpaden. De paden 
worden verhoogd uitgevoerd. Eén 
pad komt uit bij de ingang van het 
park; het tweede pad dat haaks 
staat op de Bremhorst begint bij 
de ingang van het hockey- en ten-
niscomplex en loopt uit naar het 
park. In het midden tussen beide 
paden ligt de ingang naar het 
nieuwe parkeerterrein. Het terrein, 
dat is voorzien van ongeveer 200 
parkeerplaatsen, krijgt openbare 
verlichting en nieuwe bomen.  De 

parkeerplaatsen worden net als 
nu ingezaaid met gras. Onder het 
gras wordt een puinconstructie 
en een wapening voor het gras 
aangebracht. Ook de afwatering 
wordt verbeterd.

De plannen voor de Bremhorst en 
het parkeerterrein liggen vanaf 
donderdag 13 oktober gedurende 
twee weken ter inzage tijdens de 
openingsuren van het gemeente-
huis. Iedereen kan in die periode 
inspreken op de voorgenomen 
plannen. Inspraakreacties moeten 
schriftelijk worden ingediend.

Meldingen incidentele festiviteiten
Door de heer A.J. van Heesch is op 
29 september 2011 namens het be-
stuur van Voetbalvereniging Nijnsel 
een kennisgeving ingediend voor 
het melden van een tweetal inci-
dentele festiviteiten. De kennisge-
ving omvat het organiseren van een 
vrijwilligersfeest op vrijdag 25 no-
vember 2011 en een playbackshow 
voor senioren op vrijdag 6 januari 
2012. De festiviteiten zullen plaats-
vinden in de kantine van Voetbal-
vereniging Nijnsel.

De heer M. Toelen heeft op 5 
oktober 2011 een kennisgeving 
ingediend voor het melden van 
een incidentele festiviteit. De ken-
nisgeving omvat het ten gehore 
brengen van live muziek op za-
terdag 22 oktober 2011. De festi-
viteit zal plaatsvinden in café D’n 
Toel aan de Pastoor Smitsstraat 4 
te Olland.

Een horeca- inrichting mag maxi-
maal 6 keer per jaar afwijken van de 

geluidsnormen die gelden voor een 
normale bedrijfsvoering. Dit is gere-
geld in het Activiteitenbesluit. Voor 
een recreatie-inrichting is een maxi-
mum van 4 keer per jaar vastgelegd. 
In het evenementenbeleid zijn de 
exacte geluidsnormen omschreven, 
waaraan moet worden voldaan tij-
dens een incidentele festiviteit. Het 
evenementenbeleid kunt u vinden 
op de gemeentelijke website. 

(www.sint-oedenrode.nl).

Vergunningen                                                                                
Omgevingsvergunningen
(Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten bijvoorbeeld bouwen, milieu, kappen van bomen, 
slopen enzovoort. Wij publiceren het project.)

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres     Ingekomen  Omschrijving
Laageind 7   27-09-2011 Splitsing woonboerderij fase 1
Meerkoet t.h.v.nr 39  30-09-2011 Kappen 5 platanen
Kervel t.h.v. nr. 1-8  30-09-2011 Kappen 2 lijsterbessen en 1 haagbeuk
Tartwijck t.h.v. 60-88  30-09-2011 Kappen 6 lijsterbessen
Stompersstraat t.h.v. nr. 10-49 30-09-2011 Kappen 6 haagbeuken
Coeveringslaan t.h.v. nr. 30-63 30-09-2011 Kappen 6 berken
Wilhelminastraat t.h.v. nr. 1-17 30-09-2011 Kappen 8 elzen
Streepenstraat t.h.v.nr. 25-42 30-09-2011 Kappen 9 hazelaars
Beatrixstraat t.h.v. nrs. 41-59 30-09-2011 Kappen10 inlandse eiken
Laan ten Rode ong.  30-09-2011 Kappen 1 moeraseik
Boskantseweg 58   03-10-2011 Bouw dakkapel
Lieshoutseweg 59   05-10-2011 Intrekken milieuvergunning
Haver 2a    07-10-2011 Bouw woonhuis
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Besluit    verzonden Omschrijving
Vogelenzang 16   28-09-2011 Uitbreiden melkstal, melkkamer en opslag
Vogelenzang 16   28-09-2011 Bouwen rundveestal
Willem-Alexander- straat 16 29-09-2011 Verbouwen carport naar garage
Grutto 2    04-10-2011 Verbouwen woning
Bobbenagelseweg 5a  04-10-2011 Slopen schuur i.v.m. herbouw
Wolvensteeg 2   04-10-2011 Slopen golfplaten dak van ligboxenstal
Nachtegaal 18   05-10-2011 Plaatsen erfafscheiding
Laan van Henkenshage 5  06-10-2011 Nieuwbouw sporthal De Streepen
Grutto 14   05-10-2011 Plaatsen aanbouw aan woning
Grutto 16   05-10-2011 Plaatsen aanbouw aan woning
Ds. Hoogeveenstraat 28  06-10-2011 Verbouwen woonhuis
Nachtegaal 37   10-10-2011 Bouwen hobbyruimte op bestaand plat dak
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres   Omschrijving
Zwembadweg ong. Nieuwbouw woongebouw
Hierop is procedure 2 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang van donderdag 13 oktober 
2011 ter inzage. 
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Procedures
Ter inzage en informatie
De op de procedure betrekking hebbende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage op het gemeentehuis aan het Burgemeester Wernerplein 1 in 
Sint-Oedenrode. Voor informatie kunt u zich wenden tot het publieks-
plein, tijdens werkdagen geopend van 9.00 uur tot 12.30 uur en telefo-
nisch bereikbaar onder nummer (0413) 481911. 
Op verzoek kan, tegen betaling van leges, een kopie van de ter inzage 
gelegde stukken worden verkregen. 

 2. Zienswijzen door een ieder
Iedereen kan tegen een ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling 
zienswijzen indienen. De zienswijze kunt u richten aan:
College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 44, 5490 AA Sint-
Oedenrode
U kunt uw zienswijze indienen gedurende 6 weken nadat het ontwerp-
besluit ter inzage is gelegd. Bij het inbrengen van zienswijzen kan men 
verzoeken de persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Wat doet de gemeente met uw zienswijze?
Na afloop van de ter inzage termijn wordt een besluit genomen. Uw 
zienswijze en een eventuele reactie hierop van de aanvrager, worden 
hierbij betrokken. Als indiener van een zienswijze wordt u op de hoogte 
gebracht van het besluit. 

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

Melding naar aanleiding van eerder verleende meerjarenvergunning.
Van Commissie Sinterklaasintocht Rooi voor het organiseren van de 
Sinterklaasintocht op 13 november 2011 tussen 13.00 en 16.00 uur te 
Sint-Oedenrode.

Verkeersmaatregel
In verband met de kermis in Boskant zijn de volgende wegen van 14 
oktober tot en met 17 oktober 2011 afgesloten voor het verkeer: Popu-
lierenlaan ter hoogte van het Ritaplein aan beide zijden van het kermis-
terrein, de Pastoor Teurlingsstraat ter hoogte van horecacentrum “Het 
Riethof” en voor de kruising van de Populierenlaan. Het verkeer zal 
via het Ritaplein voor de kerk worden omgeleid. Op de omleidingroute 
geldt een parkeerverbod.

www.Mariendael.nu  Tel 0413 474031

Vergaderruimte inclusief faciliteiten

Opknapbeurt fietspaden

Militaire oefening Koninklijke 
Landmacht
De Koninklijke Luchtmacht houdt 
van dinsdag 18 tot en met don-
derdag 20 oktober een militaire 
oefening binnen de gemeente. De 
luchtverdediging wordt getest aan 
de hand van luchtverdedigingstel-
lingen die op verschillende locaties 

staan opgesteld. Aan deze oefening 
nemen vijf personen deel en drie 
militaire wielvoertuigen. Oefenmu-
nitie komt er niet aan te pas. De 
oefenende troepen staan onder lei-
ding van Commandant Commando 
Luchtdoelartillerie uit Venray. 

De fietspaden Nijnselseweg en de 
Ollandseweg krijgen een opknap-
beurt. Volgende week wordt een 
deel van de bestaande verharding 

herstraat en een deel asfalt wordt 
vervangen. Fietsers worden via be-
bording op veilige oversteekplaat-
sen gewezen.

Hertog Hendrikstraat 1b

Alweer 1 jaar Van Stekelenburg 
Bloemen en Planten!!!!

Dat moet gevierd worden 
met de 1 euro week!!

 Grote Kalanchoe    €1,-
 Super Potchrysant   €1,-
 Hele grote Hebe    €1,-
 Mooie Cyclaam    €1,-
 Dahliaboeket     €1,-

Subsidie te laat aangevraagd: 20% minder
Elk jaar zijn er welzijnsorganisaties 
die hun subsidie te laat aanvragen. 
En vaak zijn dat dezelfde, merkte 
wethouder Jeanne Hendriks don-
derdagavond op tijdens de verga-
dering van de voorbereidingscom-
missie. Het is om die reden, dat de 
touwtjes in de subsidieverorde-

ning Welzijn 2012 wat aangetrok-
ken zijn. Wie voortaan te laat de 
aanvraag indient, krijgt een kor-
ting op de subsidie aan zijn broek 
van 20%. 

Sommige fracties vonden dat wei-
nig, te laat is te laat en dan hoor 

je helemaal niks meer te krijgen, 
redeneerden ze. Dat ging de wet-
houder te ver. “Stel je toch eens 
voor dat ehhh, ik noem maar een 
niet-bestaande club, de slootje-
springvereniging in Rooi ineens 
geen subsidie meer zou krijgen. 
Wat moeten die mensen dán?” 

JNW onderhoudt de JNW Weij
In April en Mei van dit jaar heeft de 
JNW Rooi een ecotuin aangelegd 
op de Jeugd Natuur Weij. De Jeugd 
Natuur Weij is een veldje aan de 
zuidelijke randweg van Sint-Oe-
denrode dat de JNW heeft geadop-
teerd en in onderhoud heeft.

Mede dankzij giften van de Rabo-

bank en de gemeente is de ecotuin 
aangelegd. De ecotuin bestaat uit 
een houten bank, een vlindertuin, 
diverse zaaibedden en egelkasten 
die in de tuin zijn ingegraven. 
Na een ‘warme’ maar vooral natte 
zomer is de tuin goed gegroeid. 
Op 15 oktober kan de JNW de 
resultaten van de inspanningen 

van het voorjaar zien. Dan gaan 
ze de tuin, voordat de herfst en de 
winter zich aandienen, winterklaar 
maken. Het onkruid zal worden 
gewied en de paden worden met 
houtsnippers verhard. De Jeugd-
natuurwachters zullen op zaterdag 
15 oktober om 9:15 op de fiets 
vertrekken vanaf Mariendaal.

Nieuws
De wereld van Jan Sonnemans
Op dit moment is er een unieke 
tentoonstelling van Jan en doch-
ter Anne Sonnemans in Galerie 
Bonnard te Nuenen. In de bene-
den verdieping van deze mooie 
galerie (geopend in 1984) is deze 
bijzondere tentoonstelling te zien 
van vader en dochter Sonnemans, 
t/m 13 november en geopend op 
vrijdag, zaterdag en zondags van 
13.00 tot 18.00 uur en op afspraak.

Jan Sonnemans (19 februari 1943 
, Sint-Oedenrode – 19 februari 
2006, Sint-Oedenrode) was een ta-
lentvolle en bijzondere kunstenaar. 
Hij werd als bakkerszoon geboren 
en volgde na de lagere school LTS 
Veghel, Sint Lucas Boxtel, Acade-
mie Eindhoven vrije richting, en stu-

deerde af in 1969. Als kunstenaar 
was hij zeer productief: tekenen en 
schilderen en besteedde hij veel tijd 
aan het overdragen van zijn kennis 
aan anderen. In het jaar 2006 over-
leed hij op 63-jarige leeftijd.

De galerie laat werken zien van 
een levenskunstenaar, genieter, 
een authentiek mens zonder franje 
en als je voor een van zijn werken 
staat wordt je verrast door het 
fijnzinnige gebruik van een groot 
scala aan kleuren en ook zie je dat 
hij een voortdurende bron van in-
spiratie heeft van de natuur en we 
worden in de war gebracht door 
zijn magische surrealistische im-
pressies , veel dieren, vogels en vis-
sen en soms monsters en mensen, 

je valt van de ene verbazing in de 
ander .( hij noemde dat zelf spot-
tend “Sonnemanisme “). 

Anne Sonnemans (september 
1972, Sint-Oedenrode)
Anne heeft de talenten geërfd van 
haar vader en dat kan je duidelijk 
zien. Schilderen en tekenen is van 
kinds af al een passie geweest, 
maar is pas echt aan het schilde-
ren gegaan na het overlijden van 
haar vader in 2006. Haar tekenin-
gen en schilderijen vertellen allen 
een eigen verhaal en iedereen kan 
daar uit halen wat ie zelf wil. Haar 

grootste inspiratie bron is echter 
haar vader en met name de dieren 
met voornamelijk vogels en vissen. 
De werken van Anne hebben een 
verbintenis met de werken van haar 

vader, maar toch in haar eigen stijl.

Galerie Bonnard, 
Berg 41  Nuenen. 
www.galerie-bonnard.com
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Opening Afslankstudio Body Result a.s. zondag

Op zondag, 16 oktober opent Body Result haar deuren in 
St. Oedenrode. Body Result Rooi is de tweede vestiging. De 
andere vestiging bestaat al 8 jaar en is gevestigd in Best. 
Tussen 11 en 15.00 uur kan iedereen een kijkje komen 
nemen aan het Mgr. Bekkersplein 4. Het team van Body 
Result  staat voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

Opening Afslankstudio 

Werkwijze Body Result Primeur in Nederland, de Lipo II

Liposuctie zonder operatie 

Body Result heeft de primeur in huis gehaald met dit 
nieuwe cavitatie apparaat. Cavitatie is dé manier om vet 
veilig, pijnloos en met blijvend resultaat te verwijderen. 
Laagfrequent ultrasone geluidsgolven maken allereerst 
het overtollige lichaamsvet vrij. Vervolgens wordt het vet 
op een geheel natuurlijke manier afgebroken en 
afgevoerd. Dat alles maakt cavitatie tot het beste alterna-
tief voor liposuctie.  Wie wil dit nou niet?

Na slechts enkele behandelingen bereikt u al resultaat.

Voordelen van cavitatie:
- verlies in centimeters, zonder sporten
- zeer plaatselijke behandeling mogelijk
- reductie van cellulitis
- korte behandeltijd van 20 tot 35 min.
- geen medische ingreep, dus geen littekens en geen 
  bijwerkingen
Wanneer zie je resultaat?
direct meetbaar resultaat na slechts één behandeling.

Vacustep
De Vacustep is dé vetverbrander voor billen, buik en 
benen. Door middel van een rustige en lichte beweging 
in de vacuümruimte stimuleert u direct de doorbloeding 
en activeert u de vetverbranding in de lichaamsweefsels. 
Uw hartslag wordt tijdens iedere sessie in de gaten ge-
houden. Een kuur bestaat uit 20 sessies van 30 minuten. 
Resultaat: sterk verminderde cellulite, een strakker figuur 
en centimeterverlies van ongeveer 10 tot 30 centimeter 
De bijgeleverde voedingssupplementen zorgen ervoor 
dat u sneller afvalt en dat u het behaalde resultaat langer 
vasthoudt (niet verplicht).

Elos definitief ontharen

Dit apparaat verlost u van overtollige haargroei !

Harsen, scheren en epileren is voor veel vrouwen en man-
nen het hele jaar door een terugkerend, tijdrovend en vaak 
lastig ritueel. Met het ELOS apparaat is het mogelijk om 
ongewenste haargroei effectief aan te pakken. 
Elos werkt met zowel hoogfrequente stroom als licht die 
elkaar synergetisch versterken. Bij dit proces wordt het licht 
omgezet in warmte om op die manier het haarzakje te ver-
nietigen en het haar definitief te verwijderen. Met slechts 
één enkele lichtflits kunnen gemakkelijk honderden haren 
worden behandeld. Alleen de haren in de groeifase worden 
vernietigd, dus de behandeling moet worden herhaald. De 
tussentijd van de behandelingen is 6 tot 8 weken.

Acties/aanbiedingen
Om de opening te vieren kunt u profiteren 
van de volgende aanbiedingen

1. Iedereen die inschrijft op de open dag, maakt kans op                     
    een metamorfose bij kapsalon Savohs

2. Iedereen die inschrijft op de open dag, maakt kans op         
    een waardebon van € 50,00 bij Pari Bodyfashion

3. Wanneer u inschrijft voor de Vacustep krijgt u 2 gratis lessen.

4. Wanneer u inschrijft voor de Lipo II krijgt u de eerste     
    behandeling voor de helft van de prijs

5. Wanneer u inschrijft voor Elos definitief ontharen, 
    krijgt u de eerste behandeling voor de helft van de prijs.

6. Bij inschrijving krijgt u een leuke attentie als dank voor          
    uw inschrijving.

Bij Body Result kunt u terecht op afspraak

Bij Body Result bent u aan het juiste adres als het om af-
slanken gaat, want als u zich aan de voedingsadviezen 
houdt, dan valt u gegarandeerd af zonder jojo-effect. Onze 
werkwijze is als volgt: U maakt een afspraak voor een ge-
heel vrijblijvend gesprek. Wij bespreken samen met u uw 
situatie en stellen dan een behandelplan op. Het kan zijn 
dat er alleen gekozen wordt voor beweging of behandeling 
of alleen voor een dieet of voor beide. Wij kiezen voor een 
behandelplan wat het beste bij u en uw portemonnee past. 
Uiteindelijk bent u degene die beslist of u dit behandelplan 
gaat volgen. Omdat een gesprek geheel vrijblijvend is, zit 
u nergens aan vast en kost het u niets dan alleen uw tijd. 
Wanneer u besluit om te kiezen voor het door ons opgestel-
de behandelplan, zult u al na 1 week blij zijn dat u dit besluit 
hebt genomen, omdat u gegarandeerd resultaat hebt.

Diëten
Body Result werkt met verschillende diëten:
1. D-line sup dieet
Dit is een dieet waarbij u een voedingsmiddelenlijst krijgt met 
allerlei producten o.a. vlees, vis, groenten, fruit, pasta, rijst, 
aardappelen, zuivelproducten enz. Uit deze lijst kiest u zelf 
de producten die u wilt eten en op welke dag. Dit dieet is 
eenvoudig en gemakkelijk te volgen. U hebt geen honger, 
krijgt geen jojo-effect en valt ongeveer een kilo per week af.
2. D-line eiwitdieet
Dit dieet bestaat uit maaltijdvervangers. Sommige mensen 
denken dat dit alleen shakes zijn, maar dat is niet zo. Het dieet 
is zeer gevarieerd en smaakvol en er zijn 160 verschillende 
producten uit o.a. spaghetti, chili, crackers, toast, omeletten, 
soepen, pannenkoekjes, puree, tagliatelle, penne, kant-en-
klare magnetron maaltijden van vlees en vis, maaltijd- en 
tussendoor repen, koekjes, zoutjes, enz. Met dit dieet val je 
7 tot 10 kilo per maand af, zonder jojo-effect. Je hebt geen 
honger en je voelt je fit en energiek! Wat wil je nog meer?! Een 
overzicht van alle producten vindt u op onze website. Body 
Result geeft een niet-afvallen-geld terug-garantie. Na 8 jaar 
ervaring met dit dieet weten wij dat je met dit dieet altijd 
afvalt. Mits je je aan het dieet houdt natuurlijk. 
3. Persoonlijk voedingsadvies
Verder werkt Body Result met persoonlijke voedingsadviezen.

VOOR VOOR

NA NA

Foto’s zijn niet geretouceerd en personen op de foto 
hebben afslankbegeleiding gehad bij Body Result. Mgr. Bekkersplein 4, Sint-Oedenrode

Tel: 0413 - 87 00 48
www.bodyresult.nl, slank@bodyresult.nl
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Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk ñ
voorkomt hoofdpijn en nekklachten ñ
keuze uit 4 verschillende monturen ñ

comfortabel zien achter de computer:

Ergo® 
beeldschermbril

€579,- nu:€479,-

Huiskens Optiek  
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Diverse inbraken in het weekend
Van vrijdag tot en met 
zondag zijn er elf aangif-
ten opgenomen van wo-
ninginbraken of pogingen 

daartoe in 's-Hertogenbosch, Sint 
Oedenrode, Heesch, Veghel en Oss. 
De inbrekers zijn binnengekomen 
door openstaande ramen, door ge-
bruik te maken van voor het grijpen 
liggende ladders, door gaatjes te bo-
ren en bovenlichten open te breken. 
Hartstikke vervelend voor de slacht-
offers en wellicht te voorkomen ge-
weest. Hun privacy is in hun eigen 
woning aangetast en diverse goe-
deren zijn weggenomen. De politie 
onderzoekt de inbraken, doet spo-
renonderzoek en buurtonderzoek.

Wat kunt u zelf doen om het in-
brekers moeilijker te maken?

Kijk eens op www.samentegenin-
brekers.nl. Deze website geeft ac-
tuele informatie. Het maakt inzich-
telijk hoe een inbreker de keuze 
maakt bij welk huis in te breken. 
Wat is hengelen, gaatjes boren en 
flipperen? En belangrijker; hoe maakt 
u het inbrekers moeilijk? Op deze 
site is nieuws te vinden over de acties 
van de politie, maar ook algemene 
preventietips en andere wetenswaar-
digheden over woninginbraken. Elke 
week worden de inbraken van de 
week ervoor in een overzichtelijke 
kaart op de site aangeboden. We 

zijn ook te volgen op Twitter via 
www.twitter.com/tegeninbrekers.
 
Verdachte situatie
Ziet u iets verdachts in uw omge-
ving? Een vreemde auto, vreemde 
personen of een andere situatie, 
die u niet vertrouwt? Noteer dan 
zoveel mogelijk details en bel direct 
de politie. Bij noodsituaties of he-
terdaad kunt u het alarmnummer 
112 bellen. Bij zaken die minder 
dringend zijn, belt u 0900-8844 (lo-
kaal tarief) of als 0800-7000 (Meld 
Misdaad Anoniem). Beter een keer 
te vaak gebeld, dan belangrijke in-
formatie niet met ons gedeeld.

De Pastorie organiseert modeshow
Modehuis en Brasserie De Pastorie 
uit Sint-Oedenrode organiseert 
tijdens de Ladies Day van HANOS 
Eindhoven op zaterdag 15 oktober 
2011 een modeshow. Hierin pre-
senteert De Pastorie de nieuwste 
wintercollectie 2011-2012 aan de 
bezoekers. De modeshow wordt 
gehouden op drie tijdstippen: 
11:30 uur, 13:30 uur en 15:30 uur.

De Pastorie ‘Exclusieve Dames-

mode’ is een damesmodezaak die 
diverse topmerken voert, zoals Va-
lentino Red, Missoni, Roberto Ca-
valli Class en Dolce & Gabanna. In 
het karakteristieke pand is tevens 
‘De Pastorie Brasserie & Koetshuis’ 
gevestigd waar men van dins-
dag tot en met zondag terecht 
kan voor lunch en diner. Sinds-
kort is De Pastorie uitgebreid met 
een luxe schoenenzaak ‘Pastorie 
Schoenen & Accessoires’. De zaak 

is aan de overzijde van De Pastorie 
gevestigd.
Tijdens de Ladies Day presenteert 
De Pastorie de nieuwste wintercol-
lectie 2011-2012 aan het publiek 
op drie verschillende tijdstippen. 
De bezoeker kan zich vergapen aan 
de schitterende creaties en inspira-
tie opdoen voor het nieuwe win-
terseizoen. De Pastorie stelt tijdens 
de modeshows een aantal prijzen 
beschikbaar aan de bezoekers

Advertorial

Scouting Rooi: de Explorers
Het nieuwe 
scou t ingse i -
zoen is enkele 
weken gele-
den weer van 
start gegaan en 
het belooft nu 

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

Explorers zijn jongens en meiden 
van 15 tot en met 18 jaar. Elke 
vrijdagavond komen de Explorers 
samen van 20.00 uur tot 22.00 bij 
de blokhut aan het Achterpad. Ex-
plorers verzinnen en regelen hun 
eigen activiteiten, variërend van 
echte Scoutingactiviteiten als klim-
men op een klimwand, een drop-
ping, vuur stoken of het bouwen 
van een grote toren van hout en 
touw tot activiteiten als karten of 
een casino-avond. Explorers heb-
ben geen leiding meer, maar bege-
leiding die voor ondersteuning van 
de activiteiten zorgen.

Daarnaast zijn Explorers vaak ac-
tief en aanwezig bij Rooise evene-
menten als de jaarmarkt en de Wa-
terdag om de Rooise samenleving 
kennis te laten maken met Scou-
ting Rooi. De opbrengst hiervan 
komt ten goede aan het jaarlijkse 
zomerkamp. Met 
hulp van de begelei-
ding organiseren de 
Explorers zelf hun 
kampen. Locaties 
waar de Explorers de 
afgelopen jaren op 
kamp zijn geweest 
zijn bijvoorbeeld 
D e n e m a r k e n , 
Luxemburg, Duits-
land en de Belgische 
Ardennen.

Wil jij graag eens ko-
men kijken bij de Ex-
plorers? Ga dan naar 
www.scoutingrooi.nl 
voor meer informatie! 

Scouting Rooi is te-
vens dringend op 

zoek naar nieuwe leiding voor 
verschillende speltakken. Ben je 
minstens 16 jaar en zou je graag 
leiding worden? Kijk ook dan op 
onze website!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vind oCcasiOn.nl
Het beste auto aanbod in Brabant

Presenteer uw auto gratis in onze digitale showroom

TE HUUR
BEDRIJFS-/OPSLAGRUIMTE

HEZELAARSESTRAAT 34 LIEMPDE
Even buiten de dorpskern van Liempde gelegen,
verwarmde bedrijfs-/opslagruimte van ±200m²,

met ruime parkeergelegenheid (400m²).

Aanvaarding: in overleg
Huurprijs: € 1.000,- per maand

Voor inlichtingen:
Geld en Makelaardij, Nieuwstraat 30 Liempde,
0411-631400 / info@geldenmakelaardij.nl

Wijkvereniging Eerschot
Vrijdag 14 oktober hebben wij weer een kaartavond. Om 
20.00 uur liggen de kaarten voor onze jokeraars en rik-
kers op tafel. Dus heb je zin om mee te doen en ben je 
18 jaar en ouder en lid van onze wijkvereniging kom dan 
naar Meerschot Heistraat 20. Ook wordt er weer een lote-
rij gehouden. Nog nooit geweest, kom eens kijken, maar 
vooral meedoen.

www.skateshopalissa.nl
Alles op het gebied van skateboards, skeelers, 

bescherming, kleding, accessoires etc.
Kijk op de site of bel: 0413-479727

Koikarpers gestolen bij 
Tuincentrum Krans

In de nacht van zon-
dag op maandag zijn 
bij Tuincentrum Krans 
enkele Koikarpers ge-

stolen. De vijvers aan de zijkant 
van de winkel zijn bijna compleet 
leeggevist. Behalve de karpers 
hebben de dieven ook luchtpom-

pen meegenomen. 

Waarschijnlijk heeft de diefstal 
vroeg in de ochtend plaatsgevon-
den en zijn de dieven over het hek 
het terrein opgekomen. Heeft u 
iets verdachts gezien? Bel dan de 
politie: 0900-8844
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Wie is de man die naast smid Theo Meijer afgebeeld staat? Deze sme-
derij stond op de hoek Borchmolendijk/Passtraat. We zijn benieuwd 
naar uw reactie.
Mail de oplossing naar redactie@demooirooikrant.nl of 
henny@fotorooi.nl. U kunt uw oplossing ook afgeven op het kantoor 
van DeMooiRooiKrant aan Heuvel 17

Oplossing vorige week:

De mevrouw op de fiets is; 
Lena Korsten
Mevr. Tonnie Heisterkamp

De andere vrouw is Leentje 
Korsten. Ze was de pastoors-
meid van de pastorie. Ze is in-
middels 93 jaar.
Mevr. Wijnakker

De dame op de fiets is Leentje Korsten. Ze is altijd bevriend geweest 
met mijn ouders. Ze kaartten samen. Leentje is altijd vrijgezel geweest 
en woonde lange tijd aan de Hertog Hendrikstraat. Ze werkte als ver-
zorgster en huishoudster bij de pastoor.
Mevr. Steenbakkers

Het antwoord op de vraag op bladzijde 14 van de krant van week 40: 
“wie is de voorbijfietsende mevrouw” is Lena Korsten. Zij heeft altijd in 
Rooi gewoond en is heel lang huishoudster geweest op de pastorie van 
de Martinus kerk. Ze is op deze foto naar schatting ongeveer 35 jaar 
en in gesprek met mevrouw Jansen, een goede vriendin van haar. Ze is 
inmiddels 95 jaar en woont op Odendael.
Bep Timmers

De mevrouw op de fiets is Lena Korsten. Vorige maand is Lena 95 jaar 
geworden.
Jos Wijn

MooiRooitjes

Te koop/Te huur

Diversen

Cursussen

Aangeboden

Gevonden

Verloren

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

Te koop:
Bordeaux rode Opel Vectra. 
I.z.g.s. aantal km: 147.000. 
Prijs: 850 euro. Tel: 0622149600

Bedrijfsruimte te huur. 
Industrieterrein Nijnsel. 400m2. 
Interesse? Bel: 06-10412293

De lekkerste worstenbroodjes 
koop je bij Bakkerij Foolen in 
Sint-Oedenrode.
10 Worstenbroodjes € 10,-
Vanaf € 30,- gratis thuis 
bezorging in Sint-Oedenrode.
Mob. 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl

Bied zich aan;
Ben 1 dag per week beschikbaar 
om tuinonderhoud uit te voeren.
Heeft u interesse bel dan 
06-31677640

Zwart etui met 5 sleutels op het 
fietspad aan de Ollandseweg. 
Thea van Kessel
Ollandseweg 91 A, 0413-474790

In centrum. Eenvoudig zilveren 
armbandje, ‘’ busjes’’ geschakeld 
met een werkje erin. Emotionele 
waarde vele malen groter waarde 
armbandje.  Gekregen van over-
leden vader. Gevonden? 
Bel aub: 06-43946928

Kinderyoga en power-4-kids. 
Kom in je eigen kracht door yoga.
Info: www.yogacentrumlibra.nl

Historische beelden

Hulpverlening

Verliesbegeleiding voor kinderen, 
jongeren en ouders bij scheiding 
en overlijden.  Ingeborg 
Minderhoud. Tel: 06-11236472 
www.rouwbegeleiding.com.

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

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

Dieren

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

Wil je zingen in een leuke pop-
band? Kom dan bij Not Just Apollo. 
Band van 13 leden incl. blazers. 
We zijn op zoek naar zanger en 
zangeres. Tel: 06-53540659

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

Dinsdagavond 8 November 
Compleet verzorgde WORKSHOP 
AVONDFOTOGRAFIE Eindhoven 
Glow. www.deinspiratiestudio.net

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

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

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

Rondje Rooi op TV-Meierij
Vanaf donderdag 13 oktober is er 
weer een nieuw Rondje Rooi.  In 
dit Rondje Rooi wordt teruggeke-
ken op de verschillende gebeur-
tenissen die de afgelopen  twee 
weken in Sint-Oedenrode plaats 
vonden. Vanzelfsprekend kijkt TV-
Meierij terug op haar eigen open 
dag op 2 oktober, maar er  gebeur-
de meer in Sint-Oedenrode.

In het komende Rondje Rooi is er 

onder andere aandacht voor de 
volgende onderwerpen*:
- De Nijnselse Harmonie 
  presenteert haar nieuwe huisstijl
- Het Roois bromfiets treffen
- Opendag TV Meierij
- Rita Bullens opent attelier
- Woon- en Energiemarkt in 
  Odendael
- Kinderboekenweek met als thema 
  Superhelden in bibliotheek
- Marlous Verduin komt met 

  nieuwe single
- Slowaakse accordeonisten in  
  Odendael
- Klompenbeurs
*Items onder voorbehoud

U kunt het nieuwe Rondje Rooi 
vanaf donderdag 13 oktober da-
gelijks op de volgende tijden zien:
0.00 uur, 03.00 uur, 06.00 uur, 
09.00 uur, 12.00 uur, 15.00 uur, 
18:00 uur, 21.00 uur

Website gemeente na onderzoek toch veilig
Even circuleerden er geruchten in lan-
delijke media dat de website van onze 
gemeente niet veilig zou zijn. Evenals 
49 andere gemeenten in ons land. Na 
onderzoek van de gemeente blijkt dat 
de site toch veilig genoeg is. Vandaar 
dat hij gewoon  in de lucht kon blijven.

Hoe komt Sint-Oedenrode dan 
toch op deze lijst? 
Een mogelijk lek is gevonden op 
een webserver (computer waarop 
de website staat) bij de hostingpro-
vider (bedrijf waar de webserver 
staat) waar de gemeente Sint-Oe-
denrode afscheid van heeft geno-
men. Op deze webserver bevond 
zich nog een map met bestanden 
van de gemeente Sint-Oedenrode. 
Het betreffende bedrijf heeft ver-
zuimd deze bestanden op te rui-
men. De desbetreffende server is 
meteen offline gehaald.  

Wat doet de gemeente 
Sint-Oedenrode om de website 
veilig te houden? 
Onze leverancier (hostingprovider) 
is continu bezig met de beveiliging 
en maakt gebruik van experts om 
de software steeds te verbeteren en 
te controleren. Uit voorzorg heb-
ben zij een team klaar staan om bij  
problemen dit direct op te lossen. 
Ook staan zij in direct contact met 
de VNG en KING om bij eventuele 

problemen adequate maatregelen 
te treffen. Mochten we ondanks 
alle voorzorgsmaatregelen proble-
men tegen komen dan worden deze 
met de grootste spoed verholpen en 

zorgen wij ervoor dat onze digitale 
dienstverlening / website veilig en 
betrouwbaar blijft. Onze inwoner 
kan en mag er op vertrouwen dat wij 
zorgvuldig omgaan met gegevens

DGS
Maandag 17 oktober om 20.00 uur 
achterbanvergadering van DGS in 
het vergaderzaaltje van Brasserie de 
Beleving aan de Hertog Hendrik-
straat te Sint-Oedenrode.
Eventuele vragen via website: 
www.dgs-rooi.nl

VVD 
De VVD raadsleden nodigen u van 
harte uit om samen met hen en 
andere VVD-leden van gedachten 
te wisselen over actuele politieke 
onderwerpen die behandeld zullen 
worden in de aankomende raads-
vergadering.
Het Politiek café is voor iedereen 
toegankelijk en start met een po-
litieke rondvraag. Graag tot ziens 
op dinsdag 18 oktober om 20.00 
uur in Café 't Pumpke!

CDA
Maandelijks is er een politieke bij-
eenkomst van CDA Rooi. Maandag  
17 oktober houden wij een bijeen-
komst in de Holm in Olland. Aan-
vang 20.00 uur (achterbanoverleg)

Gevonden/Verloren 
voorwerpen 

kunt u GRATIS aanmelden: 
redactie@demooirooikrant.nl Politieke 

bijeenkomsten
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21 oktober: vrijblijvend en kosteloos advies van toparts

Uskin streeft naar perfectie: Dromen worden werkelijkheid
Onze dromen worden werkelijk-
heid wanneer we streven naar 
perfectie. Dat is de slogan van 
USKIN medical skin solutions 
aan de Molenkampseweg 20 in 
Best. De gedreven en ambitieuze 
Isabel van Genugten, eigenares-
se van Uskin, werkte jarenlang 
in de schoonheidsbranche voor 
ze in 2007 een eigen Schoon-
heidsinstituut startte. 

In de zoektocht naar de per-
fecte cosmedisch probleemop-
lossende producten kwam ze in 
aanraking met Cheyladerm en 
met hoogwaardige apparatuur. 
Cheyladerm is een cosmedische 
productlijn, ontwikkeld door 
huidspecialisten, huidartsen en 
plastisch chirurgen op basis van 
de nieuwste wetenschappelijke 
kennis. Het gebruikt natuurlijke 

extracten en puur water uit Zwit-
serse bronnen. Daardoor zijn de 
probleemoplossende producten ui-
termate geschikt voor de gevoeli-
ge, geïrriteerde en allergische huid.
 
Naast de buitengewone kennis en 
deskundigheid met de meest ef-
fectieve en specialistische behan-
delingen is Uskin gespecialiseerd 
in behandeltechnieken gericht op 
huidverbetering & anti-ageing. 
Uskin heeft een vooruitstrevende 
visie en is op de hoogte van de 
nieuwste ontwikkelingen. Dus 
heeft u last of last gehad van acné, 
rimpels, overmatige haargroei, 
een verslapte huid, pigmentatie, 
eczeem, psoriasis of andere huid-
problemen? Of wilt u gewoon een 
klassieke gelaatsbehandeling? Ga 
dan naar Uskin voor een vrijblij-
vend en kosteloos intakegesprek. 

Uskin levert resultaat op hoog 
niveau voor een goede toeganke-
lijke prijs. Uskin biedt de volgende 
behandelingen: Microdermabra-
sie, Microneedling, Cryo, Perma-
nente make-up, Injectables Huid-
verjonging IPL, 
Definitief ontharen IPL, Couperose 
IPL, Acné IPL, Lichaamsmassage. 
Uiteraard bieden wij ook manuele- 
en aanvullende behandelingen aan 
zoals epileren, harsen, verven van 
wimpers en wenkbrauwen. U ont-
vangt een eerlijk advies en er wordt 
gestreefd naar een natuurlijk resul-
taat. Kortom, waar voor uw geld.

21 oktober vrijblijvend intakege-
sprek injectables
Wilt u er graag op een natuurlijke wij-
ze, jonger, frisser en minder vermoeid 
uitzien? Stoort u zich aan de diepe 
rimpel tussen uw wenkbrauwen?

Op vrijdag 21 oktober aanstaande is de bekende arts, mevr. dr. N. van Breu-
gel, aanwezig om u te voorzien van het beste advies op het gebied van 
injectables. Iedereen is welkom en mag zich opgeven voor een vrijblijvend 
en kosteloos intakegesprek. Neem contact op voor de mogelijkheden. 

USKIN medical skin solutions, 
Molenkampseweg 20, Best, tel.: 0499-378861, www.uskin.nl

Advertorial

KBO besturen beraden zich op de toekomst
Dit met het mot-
to; Samen actief 
en inspirerend 
voor alle senio-
ren. Op woens-
dag 19 oktober 

komen de voltallige besturen van 
de KBO, Boskant, Nijnsel, Olland 
en het Centrum samen. Ook ver-
tegenwoordigers van de zorgin-
stellingen zullen aanschuiven.

De KBO is onder meer bezorgd 
door de gevolgen van de financiële 

crisis. Ook door de vergrijzing en 
de individualisatie . Er ontstaat een 
scheiding tussen de vitale senioren 
en de hulpbehoevende. Daarbij 
heeft de individualisering van onze 
maatschappij gevolgen voor de so-
ciale samenhang. Het isolement en 
de eenzaamheid onder de senioren 
neemt daardoor toe.

Er zal een steeds groter beroep ge-
daan worden op de eigen verant-
woordelijkheid en de zelfredzaam-
heid van senioren. Een beroep op 

vrijwilligers en organisaties als de 
KBO zal toenemen. De KBO is nu 
ook opzoek naar jonge senioren. 
Door de stijging van het gemiddel-
de opleidingsniveau van de jonge 
senioren ontstaat er een nieuw po-
tentieel van actieve mensen. Maar 
de jongere senioren binden zich 
niet graag, zij willen vaak geen 
bestuurlijke functie. Na de belang-
rijke bijeenkomst willen ze de KBO 
een nieuwe impuls geven. KBO 
Boskant is voor deze bijeenkomst 
de gastheer.   

KBO

Oktober Mariamaand
Aangezien de maand oktober Mariamaand is, heeft de K.B.O. van Sint-Oedenrode een Mariaviering georgani-
seerd. Deze wordt gehouden op dinsdag 18 oktober om 14.30 uur in de grote zaal van Odendael.  Pastoor Vrijdag 
zal hierin voorgaan met medewerking van het Odakoor o.l.v.Otto Verheijen. Iedereen is van harte welkom.

Traiteur - Slagerij Verheijen: Ook specialist in catering

Wanneer je bij Traiteur - Slagerij Ver-
heijen binnen komt, loopt het water 
je in de mond. De moderne winkel 
puilt uit van lekker eten. Kwaliteit 
staat hoog in het vaandel. Verheijen 
mag zich meten met de beste trai-
teurs en slagers van het land. Dat 
weten veel mensen in Sint-Oeden-
rode en omstreken. Wat de meesten 
nog niet weten is dat Verheijen ook 
specialist is in het verzorgen van ca-
tering en buffetten. 

Dat segment is hard aan het groei-
en en past bij het totaalconcept 
van de specialist. De laatste maan-

den wordt er veel gebruik gemaakt 
van de catering. Vooral omdat de 
kwaliteit verbluffend lekker is. Ge-
varieerd, origineel en smaakvol. 
Door te luisteren naar haar klanten 
is Traiteur - Slagerij Verheijen jaren 
geleden op het idee gekomen om 
er mee te beginnen. Het blijkt een 
schot in de roos. Behalve bij be-
drijven en verenigingen worden 
er ook buffetten en catering ver-
zorgd bij de mensen thuis. Bijvoor-
beeld voor feesten en partijen. De 
keuze is reuze. Heerlijke soepen en 
zeer gevarieerde maaltijden. Het 
complete winkelassortiment komt 

voorbij. De catering is kwalitatief 
zeer goed, terwijl het prijstech-
nisch het midden en lage segment 
van de markt bestrijkt. Dat is een 
bewuste keuze. Traiteur Slagerij 
Verheijen doet de catering op haar 
eigen manier: gewoon goed. In de 
winkel ligt een folder voor u klaar. 
Tevens kunt u alles bekijken op 
hun website.

Nu de ‘r’ weer in de maand komt 
wordt het assortiment weer aan-
gevuld met de bekende najaars-
producten, zoals o.a. erwtensoep, 
rookworsten, balkenbrij,  casselerrib 
en verschillende stamppotten o.a. 
zuurkool, boerenkool  en hutspot. 
Traiteur - Slagerij Verheijen springt 
daar, net als altijd, zeer actief op in. 
Ze bieden veel herfstvoordeel en 
gieten dat in een leuke vorm. Vol-
gende week vind je in deze krant 
namelijk een uiterst aantrekkelijke 
aanbieding. Knip de bon uit, lever 
hem in en maak je klaar voor de 
heerlijk voordelige herfstproducten. 
Dat wordt smullen!!

Kijk ook op 
www.traiteur-slagerijverheijen.nl 
voor de wekelijkse aanbiedingen.
Traiteur Slagerij Verheijen, 
Heuvel 26, 0413-472463, 
www.traiteur-slagerijverheijen.nl

Advertorial

Wel oppasoma 
of -opa maar nog 

geen subsidie?

U bent er voor de kinderen. Wij zijn er voor u!
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ViaViela Sint-Oedenrode, consulenten: Ellen Habraken (06-33035846) en Inge Huijbers (06-33035845)
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Bijna der  g jaar geleden begon Piet Voss met de 
sponsoring van V.V. Nijnsel. Toen zijn zoon het bedrijf 
overnam ze  e hij de sponsoring voort. Daar was en
is de club het familiebedrijf nog steeds heel erg dank-
baar voor. Zonder P. Voss op het shirt van het vaan-
delteam is V.V. Nijnsel niet dezelfde club. De vereni-
ging is vergroeid met het bedrijf.

Ook de komende jaren zal P. Voss blijven fungeren als 
hoofdsponsor. Onlangs tekende huidig directeur
Peter Voss een nieuw tweejarig contract met de geel-

blauwen. Dat betekent dat Baderie Voss in het jaar 
2013 der  g jaar hoofdsponsor is van de voetbalvereni-
ging uit het grootste kerkdorp van Sint-Oedenrode. 

Dat gee   maar weer eens aan dat het
Nijnselse bedrijf een enorme gevoelsband 
hee   met de plaatselijke voetbalclub.
Via deze weg wil V.V. Nijnsel Installa  e-
bedrijf Baderie P. Voss hartelijk bedanken 
voor het jarenlange trouwe sponsorschap.

Installa  ebedrijf P. Voss der  g jaar 
hoofdsponsor V.V. Nijnsel

                  Jan van Zutphen, ere-redac  elid clubblad ‘t Buukske

De grote doorbraak op het gebied van sponsoring in 
Nijnsel kwam tegelijk met het behaalde kampioen-
schap van het 1e el  al in 1983. Na dit kampioen-
schap sloot het bestuur een meerjarige sponsorover-
eenkomst met Installa  ebedrijf P. Voss.

Met ingang van het daaropvolgende seizoen speel-
den het 1e, 2e en 3e el  al in shirts voorzien van 
reclame. Natuurlijk hee   de middenstand van Nijnsel 
al  jd paraat gestaan als het gaat om het geven van 
prijzen of beschikbaar stellen van bekers. En vanaf 

1971 vergaarde het clubblad al de nodige middelen 
door adverten  es te verkopen. En vanaf het seizoen
‘72-’73 werden el  allen gesponsord met trainings-
pakken door diverse aangezochte Nijnselse
sponsors waaronder natuurlijk ook Piet Voss.

Voor vv Nijnsel zijn de con  nuïteit van de spon-
soring sinds 1983 door Piet Voss en het voeren van 
een gezond  nancieel beleid door het bestuur, naast 
de vele en ook vaak langjarige bijdragen van sub-
sponsors de pijlers voor een gezonde vereniging.

                  Henk Oerlemans, oud penningmeester (1976-2010), voorzi  er sponsorcommissie V.V. Nijnsel

Zoals de lezer wellicht bekend is ben ik vanaf 1976 tot 
en met eind 2010 penningmeester geweest van
V.V. Nijnsel. Dus ik heb verreweg het grootste gedeelte 
van deze periode te maken gehad met Installa  e-
bedrijf P. Voss B.V. als hoofdsponsor van de vereniging.
Het staat mij nog heel helder voor de geest, dat in 
mei 1983 toenmalige voorzi  er in de euforie na het 
behaalde kampioenschap door het 1e el  al bij mij 
kwam en vertelde dat Piet Voss interesse had om 
hoofdsponsor te worden.

Weliswaar werd V.V. Nijnsel voordien ook al gespon-
sord door de plaatselijke middenstand en bedrijven, 
maar de sponsoring stond toen nog in de kinderschoenen.

Het werd dus pas echt serieus nadat op 21 mei 1983 
een meerjarig contract met Installa  ebedrijf P. Voss 
B.V. als hoofdsponsor van de vereniging werd afgeslo-
ten. V.V. Nijnsel was des  jds een van de eerste vereni-
gingen met een hoofdsponsor. Nu meer dan 28 jaar 
later is Voss nog steeds hoofdsponsor en na de recen-

telijk met huidig directeur Peter Voss overeengekomen
contractverlenging  met twee seizoenen zal Voss in 
2013 dus gedurende der  g jaar onafgebroken hoofd-
sponsor zijn. Der  g jaar is natuurlijk een enorm lange 
 jd en dit is denk ik dan ook waarlijk uniek te noemen.

V.V. Nijnsel mag natuurlijk Voss uitermate dankbaar 
zijn voor de trouwe  nanciële ondersteuning in al die 
voorbije jaren. En natuurlijk was de hoofdsponsor ook 
 jdens de gerealiseerde nieuwbouw van de kan  ne 

en kleedlokalen al  jd bereid om de club de helpende 
hand toe te steken. Het spreekt voor zich, dat Instal-
la  ebedrijf P. Voss B.V. enorm veel hee   bijgedragen 
aan de con  nuïteit en stabiliteit van de vereniging in 
 nancieel opzicht. Ik kan dan ook verzekeren, dat het 
een voorrecht was om penningmeester te zijn met 
zo’n geweldige hoofdsponsor als steun in de rug.
Hierbij past dan ook niet alleen van de zijde van de 
vereniging maar ook van mijn kant een enorm groot 
woord van dank. Alle hulde en waardering!

                  Jan de Vries, oud voorzi  er (1983-2001)

Jan de Vries was maar liefst bijna twin  g jaar 
voorzi  er van VV Nijnsel. In zijn eerste jaar
tekende Piet Voss het allereerste sponsor-
contract. Al die jaren onderhield hij dus nauw 
contact met Baderie Voss. De Vries: “Op 30 april 
1983 werd Nijnsel kampioen in Oirschot. Op de 
kampioensrecep  e werd bekend gemaakt dat 
Piet Voss onze club wilde gaan sponsoren. Daar 
waren we natuurlijk meteen harts  kke blij mee. 
De onderhandeling bij Piet en Rieky thuis was 
erg gezellig. We vroegen een bepaald bedrag, 
wat Piet in het begin iets teveel vond. Uiteinde-
lijk gaf Rieky de doorslag om het te doen.”

“Piet had speci eke wensen voor het shirt. 
Hij wilde toen al het logo erop hebben, zoals 
het nu is, maar dat was des  jds technisch niet 
mogelijk. Uiteindelijk tekende hij het shirt wat 
hij voor ogen had. We lieten het maken en zoon 
René moest het showen. Achter in de tuin van 
Piet. Zo moest hij over het gras aan komen ren-
nen. Een prach  g gezicht, haha. Het shirt werd 
goedgekeurd.”

“De binding van familie Voss met VV Nijnsel is 
al  jd enorm geweest. Piet voetbalde toen zo 
nu en dan met de veteranen mee en ook Peter 
en René voetbalden bij de jeugd. Nu voetbalt 
René bij de veteranen. We hebben al  jd een 
hele goede sponsor aan Voss gehad. Daar ben ik 
ze nog steeds heel erg dankbaar voor. Ik ben als 
voorzi  er ook nog voor een contractbespreking 
bij Peter geweest. Zoals verwacht ging dat ook 
harts  kke goed.”  

Namens alle leden van V.V. Nijnsel,,

Bedankt!Bedankt!
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Bijna der  g jaar geleden begon Piet Voss met de 
sponsoring van V.V. Nijnsel. Toen zijn zoon het bedrijf 
overnam ze  e hij de sponsoring voort. Daar was en
is de club het familiebedrijf nog steeds heel erg dank-
baar voor. Zonder P. Voss op het shirt van het vaan-
delteam is V.V. Nijnsel niet dezelfde club. De vereni-
ging is vergroeid met het bedrijf.

Ook de komende jaren zal P. Voss blijven fungeren als 
hoofdsponsor. Onlangs tekende huidig directeur
Peter Voss een nieuw tweejarig contract met de geel-

blauwen. Dat betekent dat Baderie Voss in het jaar 
2013 der  g jaar hoofdsponsor is van de voetbalvereni-
ging uit het grootste kerkdorp van Sint-Oedenrode. 

Dat gee   maar weer eens aan dat het
Nijnselse bedrijf een enorme gevoelsband 
hee   met de plaatselijke voetbalclub.
Via deze weg wil V.V. Nijnsel Installa  e-
bedrijf Baderie P. Voss hartelijk bedanken 
voor het jarenlange trouwe sponsorschap.

Installa  ebedrijf P. Voss der  g jaar 
hoofdsponsor V.V. Nijnsel

                  Jan van Zutphen, ere-redac  elid clubblad ‘t Buukske

De grote doorbraak op het gebied van sponsoring in 
Nijnsel kwam tegelijk met het behaalde kampioen-
schap van het 1e el  al in 1983. Na dit kampioen-
schap sloot het bestuur een meerjarige sponsorover-
eenkomst met Installa  ebedrijf P. Voss.

Met ingang van het daaropvolgende seizoen speel-
den het 1e, 2e en 3e el  al in shirts voorzien van 
reclame. Natuurlijk hee   de middenstand van Nijnsel 
al  jd paraat gestaan als het gaat om het geven van 
prijzen of beschikbaar stellen van bekers. En vanaf 

1971 vergaarde het clubblad al de nodige middelen 
door adverten  es te verkopen. En vanaf het seizoen
‘72-’73 werden el  allen gesponsord met trainings-
pakken door diverse aangezochte Nijnselse
sponsors waaronder natuurlijk ook Piet Voss.

Voor vv Nijnsel zijn de con  nuïteit van de spon-
soring sinds 1983 door Piet Voss en het voeren van 
een gezond  nancieel beleid door het bestuur, naast 
de vele en ook vaak langjarige bijdragen van sub-
sponsors de pijlers voor een gezonde vereniging.

                  Henk Oerlemans, oud penningmeester (1976-2010), voorzi  er sponsorcommissie V.V. Nijnsel

Zoals de lezer wellicht bekend is ben ik vanaf 1976 tot 
en met eind 2010 penningmeester geweest van
V.V. Nijnsel. Dus ik heb verreweg het grootste gedeelte 
van deze periode te maken gehad met Installa  e-
bedrijf P. Voss B.V. als hoofdsponsor van de vereniging.
Het staat mij nog heel helder voor de geest, dat in 
mei 1983 toenmalige voorzi  er in de euforie na het 
behaalde kampioenschap door het 1e el  al bij mij 
kwam en vertelde dat Piet Voss interesse had om 
hoofdsponsor te worden.

Weliswaar werd V.V. Nijnsel voordien ook al gespon-
sord door de plaatselijke middenstand en bedrijven, 
maar de sponsoring stond toen nog in de kinderschoenen.

Het werd dus pas echt serieus nadat op 21 mei 1983 
een meerjarig contract met Installa  ebedrijf P. Voss 
B.V. als hoofdsponsor van de vereniging werd afgeslo-
ten. V.V. Nijnsel was des  jds een van de eerste vereni-
gingen met een hoofdsponsor. Nu meer dan 28 jaar 
later is Voss nog steeds hoofdsponsor en na de recen-

telijk met huidig directeur Peter Voss overeengekomen
contractverlenging  met twee seizoenen zal Voss in 
2013 dus gedurende der  g jaar onafgebroken hoofd-
sponsor zijn. Der  g jaar is natuurlijk een enorm lange 
 jd en dit is denk ik dan ook waarlijk uniek te noemen.

V.V. Nijnsel mag natuurlijk Voss uitermate dankbaar 
zijn voor de trouwe  nanciële ondersteuning in al die 
voorbije jaren. En natuurlijk was de hoofdsponsor ook 
 jdens de gerealiseerde nieuwbouw van de kan  ne 

en kleedlokalen al  jd bereid om de club de helpende 
hand toe te steken. Het spreekt voor zich, dat Instal-
la  ebedrijf P. Voss B.V. enorm veel hee   bijgedragen 
aan de con  nuïteit en stabiliteit van de vereniging in 
 nancieel opzicht. Ik kan dan ook verzekeren, dat het 
een voorrecht was om penningmeester te zijn met 
zo’n geweldige hoofdsponsor als steun in de rug.
Hierbij past dan ook niet alleen van de zijde van de 
vereniging maar ook van mijn kant een enorm groot 
woord van dank. Alle hulde en waardering!

                  Jan de Vries, oud voorzi  er (1983-2001)

Jan de Vries was maar liefst bijna twin  g jaar 
voorzi  er van VV Nijnsel. In zijn eerste jaar
tekende Piet Voss het allereerste sponsor-
contract. Al die jaren onderhield hij dus nauw 
contact met Baderie Voss. De Vries: “Op 30 april 
1983 werd Nijnsel kampioen in Oirschot. Op de 
kampioensrecep  e werd bekend gemaakt dat 
Piet Voss onze club wilde gaan sponsoren. Daar 
waren we natuurlijk meteen harts  kke blij mee. 
De onderhandeling bij Piet en Rieky thuis was 
erg gezellig. We vroegen een bepaald bedrag, 
wat Piet in het begin iets teveel vond. Uiteinde-
lijk gaf Rieky de doorslag om het te doen.”

“Piet had speci eke wensen voor het shirt. 
Hij wilde toen al het logo erop hebben, zoals 
het nu is, maar dat was des  jds technisch niet 
mogelijk. Uiteindelijk tekende hij het shirt wat 
hij voor ogen had. We lieten het maken en zoon 
René moest het showen. Achter in de tuin van 
Piet. Zo moest hij over het gras aan komen ren-
nen. Een prach  g gezicht, haha. Het shirt werd 
goedgekeurd.”

“De binding van familie Voss met VV Nijnsel is 
al  jd enorm geweest. Piet voetbalde toen zo 
nu en dan met de veteranen mee en ook Peter 
en René voetbalden bij de jeugd. Nu voetbalt 
René bij de veteranen. We hebben al  jd een 
hele goede sponsor aan Voss gehad. Daar ben ik 
ze nog steeds heel erg dankbaar voor. Ik ben als 
voorzi  er ook nog voor een contractbespreking 
bij Peter geweest. Zoals verwacht ging dat ook 
harts  kke goed.”  

Namens alle leden van V.V. Nijnsel,,

Bedankt!Bedankt!
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MET VOLLE MOND....
Cotes de Provence

Culinaire column door:
Pieter van de Kamp

Iedere francofiel heeft zo z’n eigen 
favoriete streek en de daarbij beho-
rende wijn. Voor mij is dat de Pro-
vence en vanzelfsprekend de wijnen 
van de Cotes de Provence. Niet dat 
alle wijnen zo bijzonder zijn – de re-
gio is dat echter wél -, maar het leuke 
is om de betere wijnen uit de streek 
te ontdekken. Natuurlijk hebben 
alle liefhebbers van Bordeaux, Bour-
gogne, Cote du Rhone, Languedoc en wat nog meer groot gelijk in hun 
voorkeur, allemaal met voortreffelijke wijnhuizen en booming runners-up 
en geloof me, ik spuug er niet in. Maar de Provence daarentegen heeft een 
zeer lange wijngeschiedenis – de Grieken, de Carthagen en de Romeinen 
brachten hun wijncultuur, inclusief de druivenstokken, naar Zuid-Frankrijk, 
vanwaar het later over het hele land werd verspreid -. Dat zegt nog steeds 
niks over de kwaliteit, maar feit blijft dat er al meer dan 2500 jaar wijn 
wordt verbouwd. In 1955 heeft een commissie van wijze mannen –vrou-
wen deden toen nog niet mee – de euvele moed getoond om voor het 
afgebakende Provencegebied een 23-tal geselecteerde wijndomeinen te 
klassificeren als “grand cru”. Terwijl in de Bordeaux-streek iedereen moord 
en brand schreeuwde om herziening van het cru-systeem, o.a. om daar-
mee innoverende wijnhuizen de kans te geven zich te mogen scharen in 
de rijen der gekwalificeerden, vielen in de Provence in de loop der jaren vijf 
wijngoederen van hun sokkel en verdwenen ze eenvoudigweg van het 
toneel. Goed, de 18 overgeblevenen werken met wisselend succes aan 
hun verdere toekomst en sommigen van hen maken wijnen die echt de 
moeite waard zijn. De laatste jaren echter zijn het vooral de niet-cru’s die 
bij de wijnminnende en –beschrijvende pers in het oog springen. Neem 
bijvoorbeeld Chateau Rasque van de familie Bull, waar de kinderen, na 
een gedegen wijnopleiding, het domein uitbreidden en in hun kelders de 
de meest sprankelende en fruitige wijnen produceren. Ook beroemd is het 
door de Zweedse eigenaren opgewaardeerde Domaine Rabiega in Drag-
uignan, met als paradepaardje hun Clos Dière, waarin de shirah-druif de 
hoofdrol speelt. Voorwaar een magistrale blend met Hermitage-allure (dit 
voor de insiders, dus). Maar ook eenvoudiger wijnen kunnen verrassend 
zijn, waarbij de volgende anecdote als voorbeeld dient:
Toen ik samen met mijn zwager een bouwterrein in de buurt van 
Draguignan had verworven, struinden wij in de daaropvolgende tijd 
de omgeving af naar bezienswaardigheden en o.a. goede wijnhuizen. 
Uitkijkend van ons terrein zagen wij onder ons de wijngaarden en ca-
ve’s van “Domaine du Dragon”, genoemd naar de gelijknamige dra-
kenstad. Omdat wij dit wijnhuis als onze buurman beschouwden kon 
een bezoek niet uitblijven. In de ochtend reden we eerst nog naar ons 
eigen terrein, een voormalige olijfboomgaard en totaal overwoekerd 
met onkruid en pijnbomen. Maar er hingen olijven in de kwijnende 
bomen en die waren donker, dus rijp, dacht ik! De smaak van dat 
kleine bittere vruchtje kreeg ik met geen mogelijkheid uit m’n mond 
gespuugd en koffie drinken in de stad was de enige uitweg. Na ’n 
uurtje ging het weer en togen we naar onze wijnbuur. De vriendelijke 
bedrijfsleider leidde ons rond door de kelder en liet mij met een groot 
pipet een slok proeven van de laatste oogst, die hij net twee maanden 
op nieuwe eiken vaten had gelegd, zijn “cuvée speciale”. Zelden heb 
ik zoiets smerigs geproefd, en dat juist na die bittere olijf! 
Vorige week, tijdens een proeverij, trokken we een fles uit 2004 van 
dat huis open. Hij scoorde als een van de beste…………

Huisgemaakte olijftapenade (voor bij de borrel, op toast)

250 gram zwarte olijven, goede kwaliteit zonder pit
20 gram kappertjes, uitgelekt
25 gram ansjovisfilets, afgespoeld,
2 tenen knoflook, handvol blaadjes basilicum
Peper, extra vierge olijfolie

Doe alle ingrediënten, behalve de olijfolie, in de keukenmachine en 
draai tot een grove puree.
Voeg al draaiend zoveel olijfolie toe, tot een smeuïge massa ontstaat. 
Smeer op vers geroosterde sneetjes stokbrood. Natuurlijk het lekkerst 
met rood of rosé uit de Provence. Vive La France!

Samenwerkende Tandartsen St. Oedenrode

Koninginnelaan 107   •   5491 HB  Sint Oedenrode

T: 0413 472569

E: stoedenrode@samenwerkendetandartsen.nl

 W: www.samenwerkendetandartsen.nl

De perfecte
tandheel-
kundige zorg 
voor
het hele gezin

Onze praktijkdeuren 
staan voor u open!

Onze tandartspraktijk is ingericht volgens de laatste 
normen en beschikt over een professioneel team. 

Daarnaast is er speciale aandacht voor mondhygiëne 
en preventie. Door de nauwe samenwerking met 

zusterpraktijken in de omgeving heeft u direct 
toegang tot de meest voorkomende specialismen.  

Graag nodigen we u uit om kennis met ons 
te komen maken. U kunt dan ervaren, dat bij 

Samenwerkende Tandartsen de patiënt centraal staat.

Pianist Elvis te gast bij Café van Ouds (deel 2)

Vorige week verscheen er een ar-
tikel in deze krant over Glen D. 
Hardin, een wereldberoemde pi-
anist. Bij deze volgt een aanvul-
ling op het avontuur. Bernie de 
Brouwer van Café van Ouds kreeg 
een telefoontje van Mark Elbers, 
de bekende Elvis tribute zanger 
uit Nuenen. “Glen D. Hardin, die 
jarenlang pianist was van Elvis 
Presley, deed een kleine tour door 
Europa (Nederland en Belgie). Een 
bezoek aan vrienden in Duitsland 
ging niet door, in afwachting van 
een optreden in Den Haag zocht 
hij een paar dagen onderdak in 
Nederland. Mark was benaderd 
door Freia van fanclub “It’s El-
vis time” of hij iemand wist. Zo 
kwam Glen bij mij terecht.”

Hardin schreef niet alleen geschie-
denis als Elvis’ pianist, maar schreef 
ook een paar van zijn hits uit zijn 
eerste periode. Zo zijn volgens Wi-

kipedia I just can’t help believing, 
Let it be me en de gouden plaat 
The wonder of you van zijn hand. 
Ook heeft hij samengewerkt met 
andere grote namen als Linda Ron-

stadt, Roy Orbison, Dean Martin, 
Gram Parsons, John Denver, Willy 
Nelson en Michael Nesmith van 
The Monkees en vele andere.

“Maar Glen bevestigde dat wat er 
op internet, wikipedia, stond niet 
altijd klopte,” aldus Bernie. “Het 
was een grote eer om “de” pia-
nist van Elvis te mogen begeleiden 
voor drie dagen. Ik heb hem elke 
dag opgehaald bij een gesponsord 
hotel in Nuenen, met hem naar 
Rooi gereden en had hem even 
gevraagd of hij op de valse piano 
van het café wilde spelen maar 
daar was hij zo mee klaar, haha. 
Ik liet hem o.a. de klomp aan de 
Dommel zien. We hebben ook de 
sponsoren in Eindhoven bezocht 
waaronder Ger en Ciska en al jaren 
“het” Elvis café Princeville aan de 
Boschdijk. We zijn naar restaurants 
geweest, Rodeo en de Bengel in 
Eindhoven. En de laatste dag ge-
zellig afgesloten bij restaurant de 

Beleving in Sint-Oedenrode.
We hebben het uiteraard over Elvis 
gehad maar wou hem daar zo min 
mogelijk mee belasten omdat hij 
natuurlijk zijn verhaal keer op keer 
moet vertellen aan iedereen. Ik heb 
mogen genieten van zijn mooie 
verhalen en heb Glen leren kennen 
als een grappige en rustige man.
Afgelopen zaterdag was de mee-
ting voor Elvis fans in Den Haag. 
Het was een geweldige dag, vol 
met legendes die optraden zoals 
Bill Baize (the Stamps), uiteraard 
Glen D. Hardin(TCB band), Terry 
Mike Jeffrey, Debbie Jeffrey, Mark 
Elbers en de band Rockadile.
Ik mag terug kijken naar bijna een 
week van verrassingen en voelde 
me als een kind in een snoepwin-
keltje” aldus Bernie.
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Personeel

Gezocht: 
Hulp op melkvee bedrijf 

voor alle voorkomende werkzaamheden
Leeftijd vanaf 16 jaar

Melkveebedrijf van den Hurk
Krijtenburg 14

Zijtaart
Voor informatie kunt u bellen

Huib van Dijk
06-55342778

Wij zijn op zoek naar

Medewerker bediening
m/v vanaf 17 jaar

en

Medewerker keuken
m/v vanaf 17 jaar

(Ervaring voor beide functies is gewenst)

Info:
Freek van den Elsen, Tel 0413-490304

 
 Zorggroep Dorus 
Koploper in de zorg 
 
Werken bij Zorggroep Dorus betekent werken bij 
een organisatie die groot geworden is door klein 
te blijven. Werken vanuit betrokkenheid en met 
zorg voor oudere mensen. Werken met plezier 
en aandacht. Voldoening uit je dag te halen. 

Open avond  
18 oktober a.s.  
vanaf 19.00 uur 
 

Verzorgende niveau 3 
0 – 32 uur  
 
Heb jij een zorgdiploma (IG, MDGO VZ)  
en wil je deel uit gaan maken van  
Zorggroep Dorus? 
 
Kom dinsdag 18 oktober a.s. tussen  
19.00 – 20.30 uur naar Verpleeghuis 
St. Barbara, Eerdsebaan 1 in Schijndel en 
ontdek wat we voor elkaar kunnen 
betekenen. Zowel intramuraal als bij zorg 
aan huis hebben we mogelijkheden. 
 
Kun je niet maar wil te toch meer 
informatie? 
Bekijk onze website of neem contact op de 
afdeling P&O via tel. 073-5443300 of 
vacature@zorggroepdorus.nl  

Cliëntenparticipatie sociale zaken: uitkomst enquête
De Cliëntenparticipatie  Sociale 
Zaken Sint-Oedenrode  heeft in 
juni 2011 een tevredenheidson-
derzoek gehouden onder de inwo-
ners van Sint-Oedenrode met een 
minimum inkomen die bekend 
zijn  bij de afdeling WIZ ( Sociale 
Zaken).  In totaal zijn er 194 for-
mulieren verzonden en er zijn 45 
reacties binnengekomen en ver-

werkt (respons 23,2%). 

83,7 % Vindt dat medewerkers 
(m/v) zich inspannen om hen zo 
goed mogelijk te helpen, dat was 
in 2008 73,3%. Dat wordt nog 
eens bevestigd  door 74,4% van 
de geënquêteerden die het eens 
zijn met de stelling dat “medewer-
kers  voldoende open staan voor 

wat men kan of wil”, terwijl maar 
liefst 81,4 (in 2008 57,5%) tevre-
den is over de tijd van afhandeling 
van de aanvraag.

Verbetering is te constateren bij de 
balie zoals: contact cliënt en klant-
vriendelijkheid van baliemedewer-
kers (m/v), de privacy, verbetering 
aan de nieuwe balie. Omdat toch 

nog 30% de privacy van de balie en 
de omgeving onvoldoende vindt, 
houdt dit onze aandacht.  Min-
puntje is het telefonische contact;  
In 2008 stelde 89,4% met de juiste 
persoon te worden verbonden ter-
wijl in het onderzoek van dit jaar 
74,4% de juiste persoon te spreken 
krijgt.  Een terugloop van 15%! 

Iets meer dan de helft (51,2%) 
geeft, net als in 2008 (52,2%), aan 
te zijn ingelicht over de regeling 
van kwijtschelding van  gemeen-
telijke lasten.  Dat percentage is 
blijvend te laag! 

Informatie over regelingen die be-
trekking hebben op WIZ(Sociale 
zaken) is weliswaar verbeterd maar 
meer dan de helft (53,5%) geeft 

aan geen informatiemap te hebben 
ontvangen. De in de media gepu-
bliceerde informatie wordt door 
59,1%  gelezen ( 2008 55,5%).  
Ondanks het feit dat een derde  
deel van de geënquêteerden zegt 
de gepubliceerde informatie niet 
te lezen en/of niet  te gebruiken 
heeft maar 20,5% behoefte aan 
bijeenkomst(en) met uitleg.

Gelijk gebleven is de mening over 
duidelijkheid van de formulieren; 
driekwart van de ondervraagden 
is hierover tevreden.  33,5 % Van 
de cliënten is echter niet in staat 
om de benodigde formulieren ook 
zelfstandig in te vullen (in 2008 
16%). Over reden waarom is 
thans nog onvoldoende concreet 
antwoord.
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Optreden die Original Alpenkrainer
Op zaterdagavond 29 oktober 
a.s. heeft u de gelegenheid om 
dicht bij huis een optreden bij te 
wonen van 'Die Original Alpen-
krainer'. De 6-tallige formatie 
gaat die avond een feestelijk con-
cert verzorgen waarbij prachtige 
Oberkrainer muziek ten gehore 
wordt gebracht. Het optreden 
vindt plaats in zalencentrum ’t 
Leeuwke te Nijnsel.  Die Original 
Alpenkrainer is een fantastisch or-
kest dat de inwoners van Sint-Oe-
denrode wel eens even zal laten 
horen en zien hoe de Oberkrainer 
muziek ten gehore moet worden 

gebracht. En dat alles in de stijl 
van Slavko Avsenik. 

Blaaskapel Tiona zal vanaf 20:00 
uur deze Oostenrijkse Avond ope-
nen met muziek uit de diverse Al-
penlanden. De in Oostenrijks sfe-
ren ingerichte zaal gaat om 19:00 
uur open.

Wilt u een avondje genieten van 
muziek uit de Alpenlanden met 
Blaaskapel Tiona, de Alpenkrainer, 
Johan Wiegers en Jodelkoningin 
Janneke, zorg dan dat u erbij bent 
op zaterdagavond 29 oktober. Het 

concert begint om 20:00 uur en zal 
omstreeks 1:00 uur eindigen.

Roois Volkszang Koor: 

Een gezellig clubje zangers

Woensdagavond; Op de eerste ver-
dieping van Odendael  klinkt vrolijk 
gezang.  Het Roois Volkszang Koor is 
weer bijeen voor de wekelijkse repe-
titie. Theo Groenewegen dirigeert zijn 
koor met veel plezier. Het is dan ook 
een gezellig clubje zangers.  

“De vakantie duurt eigenlijk altijd veel 
te lang”, bevestigt Riet, één van de le-
den. Al 10 jaar zingt ze mee. Mia is het 
langst lid, al vanaf het begin nu 30 jaar 
geleden. Lena kwam er 5 jaar later bij en 
zo kwamen en gingen er in de loop der 
jaren heel wat leden. Twee keer per jaar 

treden ze op bij de kerkdienst van de ge-
sloten afdeling op Odendael. “Een paar 
jaar geleden deden we nog mee met de 
liederentafel ”, vertelt Marijke. “Dat was 
erg leuk”.
Nu doen ze dat niet meer. Het koor wordt 
toch wat klein en ze zijn dan ook dringend 
op zoek  naar nieuwe leden. Toch is het 
nog steeds een gezellige club. Met muzi-
kale ondersteuning op de laptop zingen 
ze allerlei (volks)liederen. Als we de re-
petitie verlaten, klinken door de gangen 
van Odendael de stemmen in koor: “Jan 
Klaassen was trompetter in het leger van 
de prins…”. Gezellig.

Foto: Dirigent, Theo Groenewegen
aanwezige leden: Riet, Mia, Lena, 
Betsie, Maarten, Marijke, Ienja, Dina.

Meer informatie of aanmelden via 
www.rabobank.nl/stos

Samen uw woonwensen realiseren.
Nu en in de toekomst. Dat is het idee.

 

 
Rabobank. Een bank met ideeën.

Uw eigen woning verkopen of 
op zoek naar een nieuwe woning? 
Uw eigen woning verkopen of 

Kom 7 november 

naar onze 

woonavond!

Op maandag 7 november organiseert de Rabobank een informatieve Woonavond 
voor iedereen die overweegt te gaan verhuizen. Vanaf 19.30 uur bent u van harte 
welkom in ons adviescentrum in Sint-Oedenrode (Jan Tinbergenstraat 1). Heeft u uw 
huis al te koop staan? Een verkoopstylist geeft een presentatie over het verkoopklaar 
maken van uw woning.

Deze avond wordt georganiseerd met medewerking van
AV2 verkoopstilisten, van den Berg Makelaardij, Bol Accountants, Boonman bedden - wonen, 
gemeente Sint-Oedenrode, gemeente Schijndel, Hoveniersbedrijf John Broks, de Koning Makelaardij, 
van Kruijsdijk notarissen, Marc Tummers Makelaardij, Notariskantoor Grimbel du Bois, 
Gebr. van Stiphout Projectontwikkeling BV, Woonaccent Makelaars, Woonwinkel Schijndel

Voor goed en 
betaalbaar onderhoud 

voor alle merken

Expositie Adri Frigge
Het Zaken- en Bestuurscentrum nodigt 
u van harte uit voor de opening van 
de expositie van Adri Frigge. De ope-
ning vindt plaats op vrijdag 14 oktober 
om 19.00 uur. De belangrijkste tech-
niek waar Adri mee werkt is het etsen. 
Deze techniek is sinds zijn studietijd 
de hoofdlijn. In etsen kan hij gemak-
kelijker denken, ideeën ontwikkelen en 
meestal volgen daarna uitbreidingen in 
olieverf op linnen.

Lijnen die in het wit bewegen hebben op 
hem dezelfde werking als een klank die 
door de stilte beweegt. Al zijn beelden-
de werk heeft voor hem daardoor een 
muzikale intentie, maar ook een portret 
of een landschap geven die beleving. 
Vanuit dat gegeven maakt hij ook mu-
ziekstukken die hem boeien, zichtbaar. 
De serie etsen naar Debussy, waarvan er 
ook op deze tentoonstelling enkele han-
gen, zijn daar een voorbeeld van. In het 
werken naar muziekstukken heeft hij 
een beleving als een landschapschilder, 
die loopt in het landschap, wordt bewo-
gen en dat omzet in beelden. Geraakt 
door een muziekstuk ontstaan bij hem 
nieuwe beelden, vaak in combinatie met 
fragmenten uit de partituur.

Daarnaast is op de tentoonstelling werk 
te zien dat beweging onder mensen 
weergeeft: opstand, strijd om gerechtig-
heid, de vernietiging van Tibet. Nieuw 
zijn enkele etsen die Sint Oedenrode als 
onderwerp hebben, zoals een vergezicht 
met de Knoptoren en de Martinuskerk.

U kunt deze bijzondere expositie bezoe-
ken van maandag t/m vrijdag tijdens 
kantooruren van 0.9.00 uur – 17.00 uur 
in het Zaken- en Bestuurscentrum, 
Bastion 1-5  te Sint-Oedenrode 
(hoek Lindendijk/Eerschotsestraat)

Glaswas en Schoonmaakservice
voor particulieren en bedrijven

Eerschotsestraat 94
5491AD St Oedenrode

0413-477485
www.leanschoonmaak.nl
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Vrijdag 14 oktober / 20.00 uur 

Hollandse avond met DJ Maikel en spetterende 

optredens van Dirk Drost en Tony Jordan (gratis entree)

Zaterdag 15 oktober / 13.00 - 15.00 uur  

Kinderkleding en spellen beurs! entree: € 1,00

Zaterdag 15 oktober / vanaf 20.00 uur 

Ouderwets gezellig met feestband You and Me (gratis entree)

Zondag 16 oktober / 12.00 uur 

Touwtrekken met daarna DJ Maikel en You and Me! 

Schrijf je nu in! (gratis entree)

Maandag 17 oktober / 16.00 uur

Matinee met feestband You & Me! (gratis entree)

Feesttent bij:  
Grand café & partycentrum De Vriendschap  
Past. Teurlingsstraat 30 - 5492 EE Boskant (St. Oedenrode)
Tel. 0413 472572 - info@devriendschapboskant.nl
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Red de (Rooise) klomp
Beroepen komen er bij, beroepen verdwijnen. Wat te denken van de 
melkventer, de mandenvlechter, de hoefsmid, de schoenmaker, de mars-
kramer, de slachter, d´n brouwer en de klompenmaker.

In 1948 had Rooi nog zo´n 29 klompenmakers,  mijn  opa was er daar eentje 
van. Hij had zijn klompenmakerij in de Eerschotsestraat. Rooi was een klom-
penvolk.  Zowat heel Rooi stond vol geplant met populieren, oftewel, zoals 
ze hier in de streek zeggen:  Kannidasse. De Klompenbeurs was een hoogte-
punt in het dorp, met de hoogtijdagen in de jaren ’60 en ’70. De gemeente, 
trots op hun product van eigen bodem, stelde al  in 1930 een heuse zilveren 
klomp beschikbaar voor de allerbeste klompenmaker van Nederland.
Nu, 2011, is er nog steeds een klompenbeurs, echter wel in afgeslankte 
vorm. Het was al weer de 84e editie van dit eens zo grote evenement. 
Onze plaatselijke wielerman en cultuurliefhebber Gerry van Gerwen,  
sprak  op de Beurs en hij pleitte voor het vastleggen van de klomp op de 
werelderfgoedlijst van de Unesco. “Overal waar ik kom in het buitenland 
kent men Holland van de windmolens, de tulpen en de klompen.” 
Mocht het lukken dat het houten schoeisel op de werelderfgoedlijst gaat 
komen, wil ik met Gerry  en met Jan Klomp, graag midden op de Markt in 
Rooi, terwijl de Harmonie Zonder Zaal de Klompenwals speelt, het klom-
pendansje uitvoeren. Rooi en de klomp hebben samen iets. Mijn oom 
Thieu Sijbers schreef in de jaren ’70 al het volgende: “overal waor ge gaot 
kuire , zie-de Kannidasse staon, Dè ze heure bij ons landschap, vuulde mî 
oew klompe aon.” 
Dat ik achter het voorstel van Gerry sta,”vuulde ok mî  oew klompe aon.”

Nico van de Wetering

Rois Praotje

Vervolg voorpagina

Eindelijk duidelijkheid: Brownies en Downies 
opent 3 januari
Het filiaal in Rooi krijgt dezelfde uit-
straling als in Veghel, waar Brownies 
en Downies al een goede naam heeft 
opgebouwd. Bij veel lunchrooms 
is het er ’s middags niet altijd druk, 
maar bij Brownies en Downies zit het 
iedere middag vol. “Het personeel 
helpt elkaar. We hanteren het prin-
cipe één voor allen en allen voor één. 
Dat zie je constant terug. We moeten 

ze veel uitleggen, maar dat geeft niet. 
Dat hoort erbij. Ze mogen hier zich-
zelf zijn, dat maakt het puur. Onze 
bezoekers komen speciaal voor de 
sfeer. Daarnaast maken we hier alles 
zelf. Tot de mayonaise toe! De prijs 
kwaliteit verhouding is dan ook heel 
goed”, legt mede-eigenaar Teun uit. 

Thijs en Teun hebben speciaal voor 

Sint-Oedenrode gekozen. Teun: 
“Het centrum straalt veel uit. Iedere 
keer als ik er ben, krijg ik een vakan-
tie gevoel. Er komen ook veel fietsers 
langs. Ook zijn de mensen er heel 
hartelijk. De burgemeester en wet-
houders zijn hier zelfs al komen eten. 
Dat zegt genoeg!” Op 3 januari is 
dus de opening. Vanaf 09.30 uur is 
iedereen welkom. 

Lobby voor klomp op UNESCO erfgoedlijst

Afgelopen vrijdag vond in de Beurs 
de 84e klompenbeurs plaats. Hoe-
wel er iets minder inschrijvingen 
waren dan vorig jaar streden nu 
ook weer tientallen klompenma-
kers voor de zilveren effer en de 
zilveren klomp. Duidelijk was dat 
de klomp nog steeds erg wordt ge-
koesterd door een bepaalde groep 
mensen in ons land. Toch nog niet 
genoeg volgens burgemeester 
Maas en gastspreker Gerry van 
Gerwen. Zij pleitten er namelijk 
voor om de klomp en de klompen-
beurs een plekje te geven op de 
werelderfgoedlijst van unesco.

“In de hele wereld kennen ze ons land 
van de klompen en deze beurs is zelfs 
uniek, dus een plaatsje op de erfgoed-
lijst zou meer dan terecht zijn,” on-
derbouwde van Gerwen zijn mening. 
Burgemeester Maas deed daar nog 
een schepje bovenop. “We moeten 

de klomp de waarde geven die het 
verdient en samen in overleg gaan 
hoe we nog meer invulling kunnen 
geven aan het hele klompengebeu-
ren. Het is een stuk cultureel erfgoed 
wat we goed moeten bewaren.”

De aanwezige klompenmakers in de 
zaal knikten instemmend. Ondertus-
sen werd er overgegaan tot de prijs-
uitreiking. Burgemeester Maas kreeg 
de eer om als eerste de winnaar van 
de zilveren klomp bekend te maken. 
Achterhoeker Paul Nijhuis werd, net 
als vorig jaar, de winnaar. Helaas was 
hij zelf niet aanwezig om de prijs voor 
de beste machinaal gemaakte klom-
pen in ontvangst te nemen. Ook de 

zilveren effer kreeg dezelfde kampi-
oen. Ton Verheijen werd naar voren 
geroepen als fabrikant van de beste 
handgemaakte klompen. 

De Einde(r)loze Hakkers exposeren bij DeMooiRooiKrant

De Einde(r)loze Hakkers is een 
groepje van vijf beeldhouwers 
dat dit jaar haar lustrum viert. In 
december welteverstaan. Daar 
treden ze volgend jaar mei letter-
lijk en figuurlijk mee naar buiten 
door middel van een grote expo-
sitie. Om warm te draaien expo-
seren ze in de maand oktober bij 
DeMooiRooiKrant met verschil-
lende beelden, sieraden en andere 
kunstwerken. Iedereen is welkom 
om te komen kijken.

Iedere donderdagmiddag komen 
de vijf amateurbeeldhouwers sa-
men bij kringloopcentrum d’n ein-
der. Daar hebben ze een prachtig 
atelier tot hun beschikking. De 

Einde(r)loze Hakkers bestaat uit 
Ans van Bakel, Adri Liefkens, Mien 
van Rooy, Jacq van Rossum en Her-
man Deckers. Ze krijgen op de be-
treffende donderdagmiddag geen 

les, maar werken individueel aan 
eigen kunst. Wel geven ze elkaar 
collegiaal advies. Iedereen mag 
daar mee doen wat hij of zij wil. 
Het helpt de creatievellingen in ie-
der geval vaak over een dood punt. 
De groep maakt elkaar sterker en 
beter in hun ‘vak’. Het verschil in 
creaties is enorm. Ieder persoon 
heeft weer andere invalshoeken en 
ideeën. Dat zal tijdens de expositie 
aan Heuvel 17 te zien zijn. 

Voor de totale service van uw fiets

Ook voor al uw nieuwe fietsen 
Bent u bij ons op het juiste adres

Wij leveren een breed assortiment
Van luxe toerfietsen tot atb/mountainbike

En van 
Postfiets tot e-bike 

www.bikeshoprenevdlaar.nl
Eerschotsestraat 90b

Tel 0413-490200

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Attent PLUS wenst u fijne kermisdagen

Tijdens Boskant kermis

bij Attent Plus
tegen inlevering van deze bon

3 kratjes Bavaria voor € 10,- 
excl. statiegeld

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

Meidoornstraat 2, 5492 EC  Boskant 0413-470271 

 

               Flip van Dijk Dak- loodgieter- en Rioolservice 
  

  
  
 
Met onze nieuwste geavanceerde apparatuur, kunnen wij u bijstaan vanaf het vooronderzoek tot en 
met reparatie. 
 
Wij staan 24 uur, 7 dagen per week gereed voor al uw rioolproblemen. 

 

Rioolverstopping !!! 
BEL ONZE SERVICELIJN : 073-5470555 
 

Met onze nieuwste geavanceerde apparatuur, kunnen wij u bijstaan 
vanaf het vooronderzoek tot en met de reparatie. 

Wij staan 24 uur, 7 dagen per week gereed voor al uw rioolproblemen.

Flip van Dijk, Dak- Loodgieter- en Rioolservice
Ericastraat 16, 5482 WR  Schijndel     Ook voor al uw dak- en loodgieterswerk

RIOOLVERSTOPPING!!!
BEL ONZE SERVICELIJN: 073-5470555
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WONEN & TRENDS

is gespecialiseerd  in schilderen en 
behangen van woningen en kantoren

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

www.verfonline.eu, www.noorseverf.nl

Borchmolendijk 15
Sint-Oedenrode

Tel: 0413 471431

maandag gesloten
di t/m do 9.00-18.00 uur

vr 9.00-20.00 uur
za 9.00-17.00 uur

verf behang
& woondecoratie

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

OKTOBER  WOONMAAND
NIEUWE NAJAARSCOLLECTIE 2011

BEHANG GORDIJNENBBEBEPROFESSIONELE LAKKEN

GEDURENDE  DE  HELE  MAAND OKTOBER

15% KORTING

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

www.PuurBasic.nl
St.Oedenrode 06-12215162

vanaf 
€79,95

Ook kunt u bij ons terecht voor allerlei brandveilige kluizen.

Op het gebied van veiligheid heeft u aan Van Engeland een goede partner. 
Wij zijn een erkend “politiekeurmerk veilig wonen bedrijf” en staan 

bekend om ons professioneel preventieadviseurschap en 
hierin verzorgen wij een regiofunctie.

Kom eens kijken in onze showroom. 

Van Engeland Groothandel  Tel: 0413  477284
Voor Bouw en Industrie  Fax: 0413 470579
Alfred Nobelstraat 2  E-Mail: mail@vanengeland.info
5491 DB  Sint-Oedenrode Home: www.vanengeland.info

In onze showroom vindt u voor ieder interieur, 
raam- deur- en meubelbeslag. Ook garderobestangen, 

brievenbussen, huisnummer en naamplaatjes behoren tot ons assortiment. 
Een greep uit onze merken: 

Dauby, Piet Boon, Intersteel, Ital,Ferraro, Carl F, Formani, GPF, Bau-still.

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

Aanbiedingen  

Tuinmeubels: 
25% korting 

Binnenmeubels
nergens goedkoper

Teak Tafels 
15% korting

 
Sint-Oedenrode:
Eerschotsestraat 72e 

open iedere zaterdag van 9-17 uur 
 

Eindhoven: 
Leenderweg 277e 

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

maandag gesloten
 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

Linnen is nu de niet te missen trend. 

Een beetje nonchalant, het geeft de meubels, 

kussenhoezen en gordijnen extra cachet. 

Het mag zelfs kreuken. Heerlijk toch?!?

Geschiedenis herhaalt zich vaak.

 Zo stappen de banken af van hun strakke 

en rechte lijnen. Deze winter plof je neer op 

een mooi, ronde en zachtgevormde bank.

OKTOBER WOONMAAND
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16 oktober opening van 11.00 tot 15.00 uur

Nieuwe afslankstudio in Sint-Oedenrode: Body Result
Het is algemeen bekend dat Ne-
derlanders zwaarder en zwaarder 
worden. Ook in Sint-Oedenrode 
wonen steeds meer mensen met 
overgewicht. Daarmee volgen 
ze de landelijke trend. Gelukkig 
is daar vanaf 16 oktober, dicht-
bij huis, iets aan te doen. Op 
16 oktober opent afslankstudio 
Body Result namelijk haar deu-
ren aan het Mgr. Bekkersplein in 
Sint-Oedenrode. 

Astrid Hems is eigenaar van 
Body Result. Al acht jaar runt ze 
een succesvol filiaal in Best. Ze 
kreeg daar al veel mensen uit 
Sint-Oedenrode over de vloer 

en regelmatig stelden ze haar de 
vraag: ‘Waarom begin je niet een 
afslankstudio in Rooi?’. Dat zette 
de afslankspecialiste aan het den-
ken en een filiaal in Sint-Oedenro-
de was geboren. 
Body Result biedt verschillende 
mogelijkheden om onder begelei-
ding af te slanken. Er zijn verschil-
lende diëten die klanten kunnen 
volgen, o.a. een eiwitdieet (met 
maaltijdvervangers) en een D-line 
dieet (met normaal eten). Per-
soonlijke begeleiding staat altijd 
centraal. Cliënten komen weke-
lijks wegen en tijdens dat consult 
is het mogelijk om gericht vragen 
te stellen. Mensen die zelf  het 
gevoel hebben alles al hebben ge-

probeerd, maar waarbij het steeds 
niet lukte, kunnen bij Body Result 
toch op vooral een gezonde en 
veilige manier afvallen en met ge-
garandeerd resultaat. 
Het nieuwe pand van Body Result 
is ingedeeld in twee ruimtes. In het 
ene gedeelte van de afslankstudio 
staan twee Vacusteppers. Dat is dè 
vetverbrander voor billen, buik en 
benen. Een kuur van twintig sessies 
van dertig minuten zorgt ervoor 
dat de inhoud van de vetcellen 
verminderd, waardoor u  tussen 
de tien en dertig cm afvalt op buik, 
billen en benen.  Ook de cellulitis 
verminderd of verdwijnt zelfs.
Ook is er een behandelkamer voor 

specifieke behandelingen. Daar 
staat o.a. een nieuw apparaat, de 
Lipo 2 genaamd. Laagfrequente 
ultrasone geluidsgolven maken 
allereerst het overtollige lichaams-
vet vrij. Vervolgens wordt het vet 
op een geheel natuurlijke manier 
afgebroken en afgevoerd.  Dat al-
les maakt cavitatie tot het beste 
alternatief voor liposuctie.
Verder geeft Body Result ook 
behandelingen om het overtol-
lig haar bij vrouwen én mannen 
definitief te verwijderen met het 
Elos apparaat.  Body Result heeft 
behalve deze twee apparaten nog 
meer in huis om de beste hulp 
te bieden bij afvallen, afgestemd 

op de behoefte van iedere cliënt. 
Daarnaast zijn ze zeer professio-
neel in voedingsadvies.
Tijdens de opening bent u wel-
kom om vrijblijvend advies te vra-
gen. Iedereen die zich inschrijft 
krijgt een leuke attentie en kan 
meteen gebruik maken van een 
aantal scherpe acties. 
En denk erom: Niet afvallen = 
geld terug! (zie hiervoor de voor-
waarden van Body Result)

Body Result, 
Mgr. Bekkersplein 4, 
tel. 0413-870048, 
www.bodyresult.nl
slank@bodyresult.nl

Advertorial

Kermis 2011 in Boskant met veel gezelligheid
Ook dit jaar kijken de bewoners 
van Boskant er echt naar uit. Ker-
mis in het weekend van 14 t/m 
17 oktober. Ook andere inwoners 
van Sint-Oedenrode en omstreken 
weten jaarlijks de weg te vinden 
naar het Boskantse kermisterrein. 
Carnavalsclub De Lèpkes is er dan 
ook trots op om in samenwerking 
met de Vriendschap weer een 
spetterend programma samenge-
steld te krijgen. In het centrum 
van Boskant zal een tent op het 
Ritaplein geplaatst worden waar 
het evenement plaats vindt. 

In de tent op het Ritaplein zal op 
vrijdag 14 oktober vanaf 20.00 
uur een Hollandse avond georga-
niseerd worden met muziek van DJ 

Maikel. Entree gratis.

Ook in de tent: Op zaterdag 15 ok-
tober vanaf 13.00 uur zal er door 
buurtvereniging Boskant west de 
inmiddels vertrouwde tweedehands 
kinderkleding- en speelgoedbeurs ge-
organiseerd worden. Wanneer u inte-
resse heeft om op deze beurs spullen 
te verkopen, dan kunt u contact op 
nemen via d.brouwer24@upcmail.nl. 
Entree is € 1,-.

Op zaterdag 15 oktober vanaf  20.00 
uur zal het weer ouderwets gezellig 
worden met de band You & Me!  Zij 
zullen een spetterende show neer 
zetten en zorgen voor een onverge-
telijke avond. De entree is gratis.

Op zondag 16 oktober vanaf 12.00 
uur: Touwtrekken!!! Dit jaar zal 
er ook weer een mogelijkheid zijn 
voor de jeugd om te touwtrekken. 
De kinderen kunnen hun krachten 
meten met hun leeftijdgenoten. 
Het beloofd weer heel spannend 
te worden! DJ Maikel zorgt voor de 
muziek. De entree is gratis.

Op maandag 17 oktober vanaf 16.00 
uur: Matinee in de tent! Hier zal You & 
Me wederom hun muziek ten gehore 
brengen. De entree is gratis. Opgave 
voor touwtrekken 06-26963232. E-
mail: touwtrekken@ccdelepkes.nl. 
Voor meer info over Carnavalsclub 
De Lèpkes op www.ccdelepkes.nl. 
Denk erom, het is de laatste kermis 
in de regio!

Zangeres Marloes Verduin presenteert nieuwe single
Afgelopen zondag heeft de Rooise 
zangeres, Marloes Verduin, voor 
een vol café Van Ouds haar nieu-
we single gepresenteerd. De sin-
gle heet ‘Heaven must have sent 
you’. Een oud Motown-nummer 
wat door het nachtegaaltje in een 
nieuw jasje is gegoten. 

Marloes Verduin treedt op on-
der de naam; Marloezzz. Hoewel 
ze deze week met een griepje op 
bed lag was daar afgelopen zon-
dag niets van te merken. Ze zong 
prachtig en dat konden haar vele 
fans zeer goed waarderen. Haar 
management had in samenwer-
king met café Van Ouds een mooi 
programma samengesteld. Zo be-
traden ook enkele andere acts het 
podium, maar het draaide allemaal 

om Marloezzz. De meeste aanwe-
zigen kwamen natuurlijk voor haar 

en ze bedankte hen door nog een 
aantal nummers meer te zingen. 

Legpluimveehouder opent op 
Wereld Eidag zijn bedrijf
Op zaterdag 15 oktober is het We-
reld Eidag en staat het ei wereldwijd 
in de belangstelling. In Nederland 
is de Stichting Wereld Eidag verant-
woordelijk voor de activiteiten en zij 
hebben er onder andere voor gezorgd 
dat diverse legpluimveehouders hun 
bedrijf op deze dag open stellen voor 
het publiek en daaronder valt tevens 
het legpluimveebedrijf van Peter van 
Acht uit Sint Oedenrode. 

Dat een ei gezond en lekker is weet 
iedereen en dat een ei de basis is voor 
veel levensmiddelen en recepten, dat 
weet ook iedereen. Dat eieren van 
een legpluimveebedrijf komen we-
ten we ook maar hoe is het binnen 
in die stal? Hoe worden de kippen 
gehouden? Hoeveel zitten er eigen-
lijk in een stal? Hoe krijgen de kippen 
hun voer of waar worden de eieren 
gelegd, verzameld en verpakt? Zo-
maar een aantal vragen die u of uw 
(klein)kinderen wellicht hebben. Op 
wereld eidag kunt u met deze vragen 
dus onder andere terecht bij het leg-
pluimveebedrijf van Peter van Acht, 
hetgeen uniek is aangezien de mees-

te legpluimveebedrijven hun stallen, 
uit hygiënisch oogpunt, in de regel 
niet open stellen voor het publiek.

Aanverwante informatie / producten
De legpluimveehouder(ster) geven 
u op deze dag overigens niet alleen 
uitleg over het bedrijf, de kippen de 
eieren en het voer, maar u kunt er in 
veel gevallen ook eieren of produc-
ten waarin het ei verwerkt is kopen. 
Hiernaast kunt u bij de betreffende 
bedrijven leuk (voorlichtings)materi-
aal verkrijgen van de Stichting Blij met 
een Ei en Nederland Bloeit over de kip 
en het ei.
Kortom, een leuke mogelijkheid om 
eens een kijkje achter de schermen 
te krijgen. Het legpluimveebedrijf 
van Peter van Acht is gevestigd op 
de Sonse heideweg 9 te Sint Oeden-
rode en u bent hier op zaterdag 15 
oktober tussen 11:00 en 16:00 uur 
van harte welkom. Als u gaat, volgt 
u dan wel de aanwijzingen van de 
legpluimveehouder op i.v.m. de hy-
giëne. 
Meer informatie over deze dag is te 
vinden op www.wereldeidagen.nl. 
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Drie gangen menu voor € 27,50 
en wo,do en vr. voor € 22,50

Vier gangen menu voor € 35,00 
en wo, do en vr. voor € 30,00
Uitsluitend bij telefonische reservering vooraf.

Evert & Marlies Thielen

Van den Elsenstraat 23 5694 
ND Son en Breugel
Tel: 0499-471037 
Mobiel: 06-53215587 
Fax: 0499476884
Maandag en Dinsdag gesloten

Restaurant Gertruda Hoeve

Na het succes van de Restaurantweek past 

De Gertruda Hoeve de prijzen aan van 

de verrassingsmenu’s in de maand oktober:

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

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

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

De Koning Makelaardij BV
tel. 0413-490000 / 06-22119811

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

Wij zijn op zoek naar 
goed afgewerkte 

starterswoningen. 
Neem voor een 

vrijblijvende waardebepaling 
contact met ons op.

Win de single van Marloezzz
Wil je ook een single van Marloezzz winnen? Beantwoord dan de vol-
gende vraag en mail het antwoord naar redactie@demooirooikrant.nl. 

Hoe oud was Marloezzz toen ze bij haar eerste bandje ging zingen? 
De eerste tien goede antwoorden krijgen een cd. 

Kunst & cultuur
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www.citroen.nl

KOM LANGS BIJ B&B AUTOGROEP

15 x 5

B&B AUTOGROEP - ALFRED NOBELSTRAAT 7 - SINT-OEDENRODE - 0413-475911
WWW.BENBAUTOGROEP.CITROEN.NL

B&B AUTOGROEP - BERGHEMSEWEG 28 - OSS - 0412-633906 
B&B AUTOGROEP - RUNMOLEN 100 - UDEN - 0413-263914 

B&B AUTOGROEP - RIETVELDENWEG 58A - ’S-HERTOGENBOSCH - 073-6219023

Gem. verbruik: 1/100 km: 4,5-4,6; km/l 21,7-22,2; CO2: 103-106 gr/km. *Prijzen  zijn incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken en na aftrek voorraadkorting en Citroën afscheidspremie. De afscheidspremie is geldig voor inruilauto’s van 1995 en ouder. Alle aanbiedingen
zijn geldig t/m 31 oktober 2011 bij de aan de actie deelnemende Citroën verkooppunten. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaardmodellen. Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Bel 0800-CITROEN (0800-2487636) voor een proefrit of informatie, en kijk voor de actievoorwaarden op www.citroen.nl. 

Financiering verstrekt door Citroën Financial Services, handelsnaam van PSA Finance Nederland B.V. (registratienummer AFM 12007744). Meer info en voorwaarden via uw Citroën-dealer of via 
www.citroen.nl. Actiemaximum op de Citroën C1 is € 5.000.

Model Contantprijs Aanbetaling/inruil  Totaal kredietbedrag  Looptijd in maanden Debetrentevoet Jaarlijks kostenpercentage Maandbedrag Totaal te betalen bedrag 

Citroën C1 € 6.540 € 1.540 € 5.000 36 0,0% 0,0% € 139 € 5.000

Citroën C1 € 6.540 € 2.000 € 4.540 36 0,0% 0,0% € 126 € 4.540

SLECHTS 14% BIJTELLING

GEEN BPM

GEEN WEGENBELASTING

NOG

81
DAGEN 
VOORRAADVOORDEEL 
BIJ B&B AUTOGROEP

VOORDEEL TOT € 3.000

3 jaar 0% FINANCIERING

CITROËN C1
nu vanaf € 6.540

Bescherm de lak van uw auto voor komende winter!
Uw auto weer als nieuw. Het kan 
écht! Carcleaning van Laarhoven 
uit Nijnsel (erkend autopoetsbe-
drijf) draait er zijn hand niet voor 
om. En dat gaat zo vér als u dat wilt.
 
Alleen de buitenzijde, alleen het 
interieur, een combinatie van bei-
de óf uitsluitend onderdelen er-
van…, de keuze is aan u. 
 
Carcleaning van Laarhoven houdt 

zich bezig met de totale reconditi-
onering van de auto. Anders ge-
zegd: de auto - met name de ge-
bruikte auto - krijgt een complete 
'schoonheidsbehandeling', zowel 
van buiten als van binnen. Het 
eindresultaat: een auto, die oogt 
als nooit tevoren! En, een schone, 
goed gepoetste auto is een blik-
vanger, die sneller verkocht wordt 
en een veel hogere verkoopprijs 
opbrengt. We geven u graag infor-

matie over de vele mogelijkheden 
en voordelen.
Complete poetsbeurt - Lakverze-
geling - Interieur - Kleine reparaties 
- Auto transport - Opslag van win-
terbanden.
 
Carcleaning van Laarhoven
Handelsweg 11a
5492 NL Sint Oedenrode 
(bedrijventerrein Nijnsel) 
0413-476198 - 06-20308105

Ook voor goede service en garantie 
moet U bij de Concurrent zijn.

 

U BENT WELKOM BIJ:
DE CONCURRENT
HEUVEL 6
5737 BX LIESHOUT

Afsluiting 
Landkunst 2011  

Op vrijdag 30 september is Land-
kunst in Het Groene Woud afge-
sloten, met de overhandiging van 
het eerste exemplaar van het blad 
Land en Kunst aan Martijn San-
ders, artistiek leider van 2018 Bra-
bant. Ook op het programma van 
de middag stond een voordracht 
van Kester Freriks over Snijpunten 
in het Landschap, een lezing van 
beeldend kunstenaar Thomas Stric-
ker over zijn gerealiseerde land-

kunstwerken voor het project en 
de première van de topografische 
compositie De Vleut van Strijbos 

& Van Rijswijk. De afsluiting vond 
plaats op de boerderij van familie 
van Kronenburg in De Vleut, Best.

Boskantseweg 92, 5492 VC, Sint-Oedenrode, tel: 0413-474501
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Heren 1 verliest lastige uitwedstrijd

Zondag 9 oktober speelde Sint-
Oedenrode heren 1 in en tegen 
Weert heren 1. Weert is een direc-
te concurrent en degradeerde vorig 
jaar uit de eerste klasse.  Het werd 
een wedstrijd met twee gezichten 
die uiteindelijk verloren ging: 5-3.

De start van de wedstrijd was dui-
delijk voor Weert heren 1. Het bal-
bezit werd gekoesterd, zonder echt 
gevaarlijk te worden. De eerste keer 
in de cirkel van Sint-Oedenrode was 
het echter direct raak. Een strafcor-
ner werd gehaald die na een variant 
in het doel verdween: 1-0. 

De minuten daarna was het nog 
even zoeken voor de Rooise man-

nen, maar het spel werd beter. De 
eerste strafcorner was niet direct 
raak, maar kort daarna was het 
Willem van der Heijden die de 
tweede corner van de wedstrijd 
binnen pushte: 1-1.  Vervolgens 
was het de beurt aan Weert dat 
enkele malen gevaarlijk werd via 
de counter. In de omschakeling 
was heren 1 niet scherp genoeg en 
kort voor rust viel de 2-1 na een 
snelle uitbraak van Weert. 
De tweede helft begon Rooi heren 
1 duidelijk scherper. De bal werd in 
de ploeg gehouden en Weert kon 
zich enkel nog terugtrekken op 
eigen helft. Goed combinatiespel 
zorgde voor verschillende moge-
lijkheden voor de Rooise spitsen 

en het was twee keer Willem van 
der Heijden die vanaf de kop van 
de cirkel raak schoot. Zo waren de 
rollen 10 minuten na rust volledig 
omgedraaid: 2-3. 
De voorsprong werd gekoesterd 
en Weert leek niet meer gevaar-
lijk te worden. Op onverklaarbare 
wijze werd de wedstrijd uiteindelijk 
toch uit handen gegeven. Het slu-
we Weert versierde tweemaal een 
strafcorner, welke beide werden 
gepromoveerd tot een doelpunt. 
Snel daarna viel de definitieve be-
slissing en eindigde de wedstrijd 
teleurstellend in 5-3. Volgende 
week staat wederom een topper 
op het programma, thuis tegen het 
sterke Beuningen.

hockey

Concordia – MHC Sint-Oedenrode dames 1
Op zondag 9 oktober stond de uit-
wedstrijd tegen Concordia voor de 
dames van MHC Sint-Oedenrode 
op het programma.  Concordia en 
Rooi hebben elkaar in de voorbe-
reiding al een keer getroffen: Rooi 
won toen na een lastige wedstrijd 
met 1-0. Concordia speelt echter 
al een tijd in de eerste klasse. Een 
tegenstander die dus niet onder-
schat mag worden!

Beide teams begonnen fel en sterk 
aan de wedstrijd. Concordia wist 
als eerst een kans op goal te cre-
eren. Die kans werd niet benut, 
waarna Rooi de bal onderschepte 
en een tegenaanval startte. Die te-
genaanval resulteerde in een schot 
op goal. Annelous Oerbekke sloeg 

de bal hard richting de goal, maar 
raakte hierbij de paal. De dames 
van Rooi kwamen niet geheel in 
hun eigen spel, waardoor Concor-
dia er makkelijk uit kon komen en 
een strafcorner wist te forceren. 
Deze corner werd prachtig tegen-
gehouden door de lijnstop Hilde 
Sijbers. Door beide teams werd 
een aantal kansen gecreëerd, maar 
niet benut en dat bracht de rust-
stand tot 0-0. 

In de rust werd de dames op het 
hart gedrukt dat ze moesten blij-
ven knokken om hier met punten 
weg te gaan. De dames begonnen 
erg sterk aan de tweede helft. Er 
werd goed gecombineerd waar-
door Rooi meer op de helft van 

Concordia te vinden was. Hierdoor 
werd er meteen een strafcorner 
gepakt, maar helaas werd de bal 
niet goed gestopt. Toch bleef Rooi 
knokken en lieten de dames in de 
tweede helft een mooier spel zien 
met vele combinaties.  Er werden 
een aantal strafcorners behaald, 
maar helaas werden de strafcor-
ners niet benut. Ondanks de vele 
kansen die Rooi wist te creëren, 
wilde het niet lukken de bal achter 
de doellijn te krijgen. Dit resulteer-
de in de eindstand 0-0. Rooi is na 
de eerste wedstrijd goed op weg 
en blijft punten pakken. Komende 
week zal er weer hard getraind 
worden om in de volgende wed-
strijd thuis tegen Breda punten te 
kunnen pakken.

Duikvereniging Aqua-Libre 
geslaagden 2011

1* brevet:
Erik Brugmans

Hans van de Heijden
Marijn van der Heijden

 
2* brevet:

Emiel van Zutphen
Marco de Wit

Rob Uitenhoven
Wessel van Zutphen

3* brevet:
Annemieke van Schaijk
Sjors van der Heijden

Specialty Zoeken en Bergen:
Alan van Aspert

Alexander Cucciolillo
Emiel van Zutphen

Hans Bolwerk
Jan van Zutphen

Joep Helm
Joost van de Wiel
Rob Uitenhoven

Sjors van der Heijden
Wessel van Zutphen

Wil Haverkamp

Specialty Onderwater Oriëntatie:
Emiel van Zutphen

Hans van de Heijden
Jan van Zutphen

Joep Helm
Rob Uitenhoven

duiken

De nieuwe opleidingen gaan binnenkort weer beginnen, aanmelden is 
nog steeds mogelijk, kijk op www.aqualibre.nl 

TV de Kienehoef presteert alweer 
goed op Nationale Tennis Cup

Uit het gehele land kwamen het 
eerste weekend van oktober ten-
nissers naar Eindhoven om deel 
te nemen aan de Nationale Ten-
nis Cup. Voor dit toernooi nodigt 
de KNLTB louter clubkampioenen 
uit van het jaar ervoor. Alle geno-
digde deelnemers hadden dus in 
2010 bewezen in hun speelsterk-
te de beste van hun club te zijn. 
Tijdens dit weekend werd uitge-
maakt wie zich een jaar lang Ne-
derlands Kampioen mag noemen. 

Namens TV de Kienehoef hebben 
zes spelers deelgenomen aan de 
Nationale Tennis Cup en niet zon-
der succes! Angelique Visser kwam 
uit in de damesenkel 5 categorie. 
Ze wist de finale winnend af te 
sluiten, na een spannende partij die 
beslist werd in de supertiebreak. 
Door die prestatie mag Angelique 
zich een jaar lang Nederlands kam-
pioen wanen. Proficiat! Helaas wist 

Angelique Visser met haar partner 
Michelle Hoogeveen minder pot-
ten te breken in de Damesdubbel 
5 categorie waar de concurrentie 
te sterk bleek. 

In de categorie Herendubbel 5 de-
den namens TV de Kienehoef twee 
koppels mee: Christian de Groot 
& Robbert van Hout en Rob van 
den Hurk & Sander van der Kaay. 
Rob en Sander, vorig jaar nog Ne-
derlands kampioen, waren dit jaar 
niet scherp en werden vierde. Rob-
bert en Christian wisten alle wed-
strijden overtuigend te winnen en 
mogen zich daarom een heel jaar 
Nederlands kampioen noemen. 
Goed werk mannen!

Al met al was dit een geslaagd toer-
nooi voor de spelers van de Kiene-
hoef. Volgend jaar zullen er zeker 
weer clubkampioenen mee gaan 
doen aan de Nationale Tennis Cup.

tennis

Rooise Ruiters en Ponyruiters 
Zowel de Rooise Ruiters als Ponyrui-
ters zijn de afgelopen weken weer 
flink actief geweest in de diverse wed-
strijdringen en niet zonder resultaat. 

Op de springwedstrijd in Son was 
er een 1e plaats in de klasse BB 
voor Bo van Gorkum en AO’s Zol-
ga, Anne van Liempd en Bartabas 
werden 5e in de klasse M. In Box-
tel behaalde Pleun vd Vleuten en 
Bianca een 1e plaats in de klasse 

D-B springen. Myrthe Evers en 
Wire’s Indigo behaalden in Zijtaart 
een 1e en 2e plaats in de klasse 
D-B dressuur. In Nistelrode werden 
Ben Gevers en Breaker 10e in de 
klasse B springen.

Komend weekend vindt in Manege 
de Pijnhorst een tweedaagse dres-
suurwedstrijd plaats met deelname 
van veel ruiters en amazones uit de re-
gio. Aanvang beide dagen 09.30 uur. 

paardensport

Vervolg voorpagina

Beurs voor nieuw clubhuis MHC nog voller dan verwacht
Ook medeorganisator Maarten 
Verheggen kon zijn ogen en oren 
niet geloven toen hij notie kreeg 
van de opbrengst. “Het was één 
groot gekkenhuis! Het minimum 
bedrag wat we in gedachten had-
den was 5000 euro, maar dit over-
treft alle verwachtingen.” 

Zoals een goede veiling betaamd 

hield notaris Eric de Jong een 
oogje in het zeil. Hij zag dat de ka-
vels goed werden ontvangen. De 
klapper van de avond was de Spa, 
die voor 3950 de deur uit ging. 
Een kleine greep uit andere ver-
kochte kavels; 275 euro voor een 
team- uitje met Heren 3, 200 euro 
voor een PSV-shirt met handteke-
ningen, 55 euro voor een schaal 

bitterballen, 550 euro voor een 
weekendje Ardennen, 750 euro 
voor een luxe stoel met hocker 
enz enz. Er kon zelfs geld worden 
geboden om je was te laten strij-
ken door Marga Kemps. Tot hilari-
teit van de aanwezigen werd daar 
voor maar liefst 260 euro neerge-
teld. Dat was typerend voor de ge-
slaagde avond.

Senioren 1 KV Nijnsel kampioen

De Senioren 1 van KV Nijnsel speelde zondag de kampioenswedstrijd op het sportpark van Corridor in Breugel. Met een groot 
aantal supporters langs de lijn slaagden zij erin om met 1-8 het kampioenschap binnen te slepen. Met een doelsaldo van 53 
doelpunten voor en 17 tegendoelpunten zijn zij de terechte winnaar. Dit hebben de dames dan ook uitermate goed gevierd met 
de aanwezigheid van een DJ in de kantine van Nijnsel.

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
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Huur een schoorsteenvegerset 
voor een aantrekkelijke prijs

Tijd om uw schoorsteen te vegen 

voor de kachel aan gaat!

Annelieke Stoop Kampioen en 
Reserve Kampioen

Afgelopen weekend waren de laat-
ste AVS wedstrijden van het jaar, die 
plaatsvonden in Sint-Oedenrode, 
Manege de Pijnhorst. Deelnemers 
vanuit het hele land hebben gestre-
den voor de laatste prijzen. Op za-
terdag wisten Annelieke Stoop en 
Ysabella beide L2 proeven te win-

nen. In de M1 werd er een proef 
gewonnen door Annelieke met 
Amira Lazize. Op zondag werden 
wederom beide L2 proeven gewon-
nen met Ysabella en Amira Lazize 
won beide M1 proeven. Beide da-
gen werden door beide paarden de 
hoogste dagscores behaald. 

Op zondag werden de winnaars 
van de AVS Dressuurcompetitie 
over 2011 bekend gemaakt, waar-
voor het hele jaar op verschillende 
wedstrijden door heel Nederland 
(Purmerend, Heerjansdam, Didam, 
Renswoude, Leusden en tweemaal 
in Sint-Oedenrode) is gestreden. 
Ysabella werd uiteindelijk Kam-
pioen met 69% en Amira Lazize 
werd met 66% Reserve Kampi-
oen!  Een unieke prestatie in de 
geschiedenis van het AVS.

paardensport

Super start heren VVRooi/ADR 

volleybal

Dinsdag 4 oktober speelde VVRooi 
thuis tegen nieuwkomer ASC uit 
Someren. ASC kwam vorig seizoen 
nog uit in de overgangsklasse 
maar moest een stap terug doen.

In de eerste set had VVRooi een 
licht overwicht. VVRooi scoorde 
vanaf het begin veel punten door 
het midden. ASC probeerde dit te-
vergeefs af te blokken. Tegen het 

einde van de set waren de Rooise 
buitenaanvallers succesvol. Dit re-
sulteerde in een 25-21 setwinst 
voor VVRooi.

In de tweede set raakte VVRooi 
het overwicht kwijt en toonde ASC 
aan een goed volleyballend team 
te zijn. Setstand: 13-25.
Net als in de eerste set begon 
VVRooi goed aan de derde set. 

Dit keer werd er sterk geserveerd. 
Al snel werd een gat van 8 pun-
ten geslagen. ASC herstelde zich 
en boog de achterstand om in 
een kleine voorsprong. Nu moest 
VVRooi in de achtervolging. De set 
ging uiteindelijk met 26-24 naar 
VVRooi. In de vierde set kwam 
VVRooi niet tot winst. De set ging 
met 25-17 naar ASC. De eindstand 
werd zo bepaald op 2-2.

Nijnselse ruiters en ponyruiters

Afgelopen weekend zijn de pony-
springruiters van start gegaan in 
Geldrop. Op vrijdagavond startte 
Veerle van de Pasch met Ania 
in de klasse DL en pakte de 4e 
plaats. In de klasse DL progressief 
was deze combinatie goed voor 
de 14e plaats. Larissa van Laenen 
wist op vrijdag in de klasse DB de 
12e prijs te pakken met Kasan-
dera. Op zaterdag was het de 
beurt aan Nina van Enckevort met 
Mr.Ewald. Deze combinatie wist 
in de klasse DB progressief beslag 
te leggen op de 2e plaats.
 
Op vrijdagavond is Suzan van Gastel 
afgereisd naar de Mortel. In de klas-
se L was de 2e plaats het resultaat 
met Anna H. In de klasse M pakte 
Suzan met Zuberlina de 5e plaats.

Op zaterdag en zondag werd in 
Nistelrode een springwedstrijd ver-
reden. Op zaterdag wist Noortje 
Gevers met Agropoint Levendula 
in de klasse L de 2e plaats te be-
machtigen.

Op zondag was Monique Gevers met 
Ruddle RG voor het eerst van start ge-
gaan in de klasse ZZ. Deze combinatie 
was goed voor een 4e plaats.

De dressuurruiters zijn afgereisd 
naar Hulten en Zevenaar. Linda 
van Hilten wist met Primavera be-
slag te leggen op de 1e plaats in 
de klasse M2. Elske Huijbers startte 
met C VIP HZ in de klasse Z1 en 
deze combinatie was goed voor 
een 3e plaats.

Prijsuitreiking Dierendag wedstrijd

Eerste prijs:
Pieter de Jonge zag onze oproep en 
nam de moeite om al zijn wande-
lende bladeren op te trommelen en 
te fotograferen. 
Hij is een echte dierenvriend en zijn 
verzameling is zo mooi dat hij een 
eerste plaats verdient. Ook zijn be-
geleidend schrijven was erg leuk. 
Daarom willen we Pieter feliciteren 
met zijn prijs!

Tweede prijs:
Dit is poes Teun, omdat Teun al 18 
jaar oud is gaat hij al af en toe op 
stap met de rollator.
Als je dit leest en ook nog eens 

de foto ziet dan ga je lachen om 
de originaliteit en de spontaniteit 
van de foto. Daarmee hebben Sill 
en Meike v. Schaijk een tweede 
plaats binnen gesleept.

Derde prijs:
Sita Kühne stuurde een foto in van 
haar paard en de kat des huizes, 
die prompt bovenop het ros is 
gaan zitten. Een leuke foto die de 
derde prijs dik verdient!!

De winnaars van de tweede en 
derde prijs mogen hun prijs op 
gaan halen bij dierenzaak ‘de 
Borchmolen’.

1 2 3

Winnaar fotowedstrijd dierendag

De jury had er een zware kluif aan. 
Wij Rooienaren blijken héél veel lieve, 
schattige, stoere huisdieren te heb-
ben. Toch viel één foto extra op. De 
foto van Pieter de Jonge met zijn wan-

delende blaadjes. Hiermee verdiende 
Pieter een waardebon van €40,- van 
dierenspeciaalzaak De Borchmolen. 
Als eerste kocht hij alvast een speeltje 
voor Keesje, zijn kater.  

Pieter is een echte dierenvriend. 
Naast zijn kater en zijn wandelende 
blaadjes heeft hij wandelende tak-
ken, bidsprinkhanen en visjes. “Ik 
hou vooral van kleine visjes. Van-
ochtend heb ik een kleine ‘platty’ 
in het aquarium erbij gezet, maar 
die is waarschijnlijk al opgegeten.“ 
Terwijl hij dat zegt, smult een bid-
sprinkhaan lekker van de meel-
worm die Pieter van de dierenspe-
ciaalzaak kreeg. Hij laat een aantal 
wandelende takken zien. Die haalt 
hij meestal op forums, ook afge-
lopen weekend stond er weer een 
meeting op het programma.

Hoe hij zo’n mooie foto kon ma-
ken? “Ik had ze netjes neergelegd, 
en ze bleven zitten”, vertelt Pieter 
eenvoudig. “Dat was geluk, want 
meestal lopen ze weg.” 

Pieter de Jonge en zijn jongere broer Steijn 



Woensdag 12 oktober 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe28 Rooi sportief

Ollandse verpleegkundige loopt 
halve marathon

Afgelopen weekend ging Marielle 
van Oirschot uit Olland de uitda-
ging aan voor de halve marathon 
van Eindhoven.  De aanleiding 
kwam via haar werk als verpleeg-
kundige. Vanuit de gedachte ‘Sa-
men werken aan gezondheid’ on-
dersteunt de HumanCapitalCare, 
arbo- en gezondheidsdienst van 
ziekenhuis Bernhoven het perso-
neel om werk en arbeidsomstan-

digheden op een positieve en ge-
zondheidsgerichte manier aan te 
pakken.

Mariëlle: “In het ziekenhuis en 
ook thuis met ons melkveebedrijf 
en drie kinderen, heb ik voldoen-
de beweging, maar dit gaat vaak 
wel gepaard met het oog op de 
klok. Vandaar dat ik besloot zelf 
te trainen zonder loopgroep, hart-

slagmeter, tijdsdruk enz. Door re-
gelmatig te lopen en het goed op 
te bouwen is het me gelukt. Toch 
waren vooral de laatste 2 kilome-
ter wel zwaar.” 

Wel zwaar, maar ze liep toch zo-
maar de 21,1 km in 2 uur en 12 
minuten. Wat de volgende stap is? 
Misschien wel naar New York voor 
KiKa…?

hardlopen HSV Het Hoefijzer

A.s. zaterdag 15 oktober vindt 
weer de jaarlijkse kaartavond 
plaats, met aansluitend de prijsuit-
reiking van de diverse viswedstrij-
den van HSV het Hoefijzer.

Alle leden zijn van harte welkom, 
ook al heb je niet mee gevist.

Aanvang van deze avond is om 
20.00uur bij de Dorpsherberg.

vissen

Het kon niet uitblijven: 

Aanstaande zondag is het Ladies 
Day bij vv Nijnsel. Het aantal da-
mes bij de voetballende senioren 
op zondag neemt hand over hand 
toe en vroeg of laat komt dan het 
moment dat je je als man te gast 
voelt bij je eigen voetbalclub ter-
wijl je vroeger aan de macht was. 
De mannen boerden er met ‘onge-
axte’ oksels vrolijk op los, het taal-
gebruik was van een bedenkelijk 
niveau, niemand had zich gescho-
ren en de shoarmaluchten verlie-
ten hoor- en merkbaar op diverse 
plaatsen het bonkige lichaam. 

Die tijd is nu voorbij. De tafels zijn 
nu bezet door fijnbesneden da-
mes met prachtige Luis Vuitton 
topjes, Swarowski sieraden, Sex 
and the City schoenen, omgeven 
door wolken Madonna-essences. 
Vroeger had je als voetballer op 
zondagmorgen nog niet eens in de 

gaten dat je nog iets van een libido 
had, begeerte leek verder weg dan 
ooit, maar tegenwoordig liggen de 
kaarten anders. Boerenpummelge-
drag met een hoog plattelandsge-
halte is voorgoed uit den boze.  

Het programma ziet er, net als de 
ravissante deelneemsters, aantrek-
kelijk uit. Rond vier uur barst het 
pas echt los omdat er natuurlijk 
eerst moet worden gevoetbald. Bij 
de mannen bestaat de derde helft 
in de regel uit schaamteloos inne-
men; bij de, voor het merendeel, 
nog botoxvrije dames daarentegen 
bestaat deze uit uitgebreid baden, 
scrubben, ontharen, peelen, flos-
sen, epileren en manicuren. Pas 
later in de vierde helft komen de 
drankjes en, tegenwoordig ook 
belangrijk, digitale communicatie-
apparatuur op tafel. De kantine 
ziet er zondag vanzelfsprekend op 

z’n ‘ladies’ uit; op en top verzorgd 
dus. Er is swingende muziek en dat 
onderdeel is in professionele han-
den van niemand minder dan de 
welhaast legendarische DJ Inge de 
Laat. Er kan worden gekaraoked 
en een onvermijdelijk onderdeel 
van een zichzelf respecterende La-
dies Day is natuurlijk de sieraden-
party. Maar er is nog meer te doen 
bij vv Nijnsel. Vóór de derby van 
het eerste tegen ELI uit Lieshout, 
ontvangt de selectie splinternieu-
we shirts van hoofdsponsor Peter 
Voss. Inmiddels bijna dertig (!) jaar 
is dit Nijnsel bedrijf (installatietech-
niek en baderie) onlosmakelijk ver-
bonden met vv Nijnsel.   Mariëtte 
en Peter Voss zullen deze middag 
uiteraard te gast zijn en deelge-
noot worden gemaakt van de di-
verse feestelijkheden. Iedereen is 
deze middag van harte welkom op 
sportpark Den Eimert.

Ladies VV Nijnsel grijpen de machtvoetbal

Argo

Afgelopen zondag hebben 25 jonge 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
deelgenomen aan de eerste Speedo 
wedstrijd van dit seizoen die gehou-
den werd in zwembad ‘De Beemd’ 
in Veghel. Tijdens deze wedstrijd is er 
7 keer een 1e plaats, 6 keer een 2e 
plaats en 3 keer een 3e plaats be-
haald. Daarnaast zijn er 46 persoon-
lijke records gezwommen. 

Komende zondag nemen de 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
in zwembad ‘De Neul’ deel aan de 
tweede Solo wedstrijd, aanvang 
15.00 uur.
Uitslagen waterpolo
B1 - De Zuidwesthoek 7-1

C1 – PSV  1-16
D1 - De Rog  6-8
D2 - De Treffers  10-2
Dames 1 – PSV  4-9
E1 - De Treffers  5-8
Heren 1 - De Treffers 8-10
Heren 2 - DZT`62 14-5

Programma waterpolo Zaterdag: 
T.R.B.-R.E.S - D2 15.45u
PSV - D1  16.00u
De Warande – Bcombi 16.45u
Arethusa - E1  17.45u
BZ&PC - Heren 1 19.15u
Spio - C1  19.45u
Zondag:
Spio - Heren 2  17.15u
T.R.B.-R.E.S - Dames 1 19.45u

zwemmen

HBV Ontspanning

Dinsdagvond heeft het team van 
Ontspanning de 3e wedstrijd uit de 
indoorcompetitie NHB 2011 gescho-
ten bij Landsman Unie in Schijndel 
en eindigde op de 1e plaats.

De veteranen afdeling “De Rose-
laer” heeft afgelopen dinsdagmid-
dag een onderlinge wedstrijd ge-
schoten. Dagwinnaar was Jan van 
Bergen met een score van 231. 
Verdere uitslag: Antoon Vervoort 
224, Albert Ofwegen 218, Jan van 
Erp 213, Jan Gordijn 201, Ron Spij-
ker 199 (een nieuw PR, proficiat), 
Leo van Breugel 193, Wim Boon-
stoppel 170, Jan Lathouwers 163 
en Ad Hastenberg 128.
De jeugd heeft op vrijdagavond de 

3e wedstrijd van de indoorcompe-
titie geschoten. De scores waren: 
Piet van den Berg 233, Remco Bo-
leij 111, Koen Harperink 246, Luke 
Klootwijk 201, Martijn Kok 124, 
Daan Martens 172 (PR), Dione 
Mesu 228 en Floris Mesu 243 (PR).
Op zondag hebben Piet en Sjef van 
den Berg een indoorfita geschoten 
in Middelbeers. Dit is een wedstrijd 
over twee maal dertig pijlen. Piet 
schoot 244 en 265 (PR), totaal 509 
punten. Deze score was goed voor 
een zevende plaats bij de cadetten. 
Sjef schoot een heel degelijke wed-
strijd: twee maal 292, totaal 584 
punten. Goed voor de eerste plaats 
bij de cadetten.

handboogschieten

BVRooi wint opnieuw
Na de promotie van de overgangs-
klasse naar de hoofdklasse blijft 
BVRooi het goed doen en wint de 
derde wedstrijd op rij.

Afgelopen zondag speelde de man-
nen van Erik Schuring tegen Deurne 
waar vorig jaar het kampioenschap 
tegen gehaald werd. Rooi starte sterk 
aan de wedstrijd zowel in de aanval als 
de verdediging zodat er na 4minuten 
12-0 op het scorebord stond. Daarna 
verslapte de verdeding wat maar 
werden er in de aanval goede opties 
gekozen zodat het eerste kwart met 
26-16 gewonnen werd. Het tweede 
kwart ging redelijk gelijk op alleen had 
Rooi Jeroen van de Pas die het verschil 
maakte met 11punten dit kwart.
In het derde kwart was de verdediging 

niet erg strak zodat hun veel driepun-
ters konden schieten maar daar zette 
Rooi een inside spel tegenover met 
Mladen Filipan en Bram Kandelaars 
waar Deurne geen antwoord op had. 
Ook het vierde kwart ging gelijk op 
met aan Deurne zijde Kandel Mack 
wie vanaf elke positie raak schoot 
maar aan Rooise zijde Bram Kande-
laars die oppermachtig was onder de 
borden met 29punten in totaal. Zo 
won Rooi verdiend met 90-74.
Za 15/10:
BC Deurne Pioniers 4 - BV Rooi 
Deurne 18.30u
Zo 16/10:
JRC Dames 2 - Dames 1 Boxtel 
12.30u 
Tracks Parkstad Heren 1 - Heren 1 
Hoensbroek 17.30u

basketbal

Dai Ippo

Afgelopen zondag ging Jasper 
van den Oetelaar alleen naar Reu-
ver voor het jaarlijkse Piet Braken 
toernooi. Jasper begon het toer-
nooi zeer voortvarend met twee 
mooie overwinningen.

In zijn 3e partij stond hij tegenover 
de judoka waar hij vorige week in 
de finale van verloor. Jasper was er 

op gebrand om deze keer te win-
nen. Het was een zware strijd die 
niet binnen de reguliere tijd beslist 
werd. Er kwam dus een Golden 
Score. Beide judoka’s wisten ook in 
deze extra tijd niet tot score te ko-
men. De scheidsrechters moesten 
dus een winnaar aanwijzen. He-
laas voor Jasper verliest hij. In de 
verliezersronde weet hij zijn vol-

gende partij binnen 10 seconden 
winnend af te sluiten. In zijn laat-
ste partij, om de 3e plaats, voelde 
Jasper alle energie uit zijn lichaam 
wegvloeien en verliest deze partij. 
Een zeer onbevredigende 4e plek 
is zijn deel.  Volgend weekeinde 
zijn in Gilze de Zuid Nederlandse 
Kampioenschappen voor de jeugd 
onder de 12 jaar.

budo Jasper alleen naar Reuver

Rooise Biljartcompetitie

In ronde 4 waren er weer uitste-
kende score’s van Boskant (94), 
Oud Rooi (89), ’t Straotje (86) en 
St.Joris (83) punten. Korte partij-
en: Erik Kluijtmans (’t Pumpke) 28 
car. in 8 beurten (moy. 3,5), Bas 
van de Tillaart (Gin Keus) 20 car. 
in 11 beurten (moy. 1,81), Marcel 
de Beer (’t Straotje) 24 car. in 12 
beurten (moy. 2), Lennart Holt-
kamp (Gouden Leeuw) 20 car. in 
13 beurten (moy. 1,53), Jan van 

de Oetelaar (Boskant) 60 car. 14 
beurten waarbij een serie van 18 
(moy. 4,28) en Joke van Roosma-
len (Oud Rooi) 20 car. in 14 beur-
ten (moy. 1,42).

Uitslagen: Gouden Leeuw – Beurs 
67-73, ’t Straotje – Kofferen 86-
54, Boskant – Dorpsherberg 94-
46, Oud Rooi – Jachtrust 89-51, 
St.Joris – D’n Toel 83-57, ’t Pump-
ke – Wellie Winne Welles 75-65, 

Gin Keus – Wapen van Eerschot 
76-64.

Stand: 1 Beurs 318, 2 ’t Straotje 
316, 3 Gin Keus 304, 4 Boskant 
302, 5 St.Joris 295, 6 Oud Rooi 
282, 7 Jachtrust 268, 8 Kofferen 
267, 9 Gouden Leeuw en ’t Pump-
ke 266, 11 D’n Toel en Wellie Win-
ne Welles 264, 13 Dorpsherberg 
258, 14 Wapen van Eerschot 250.   

biljarten

VDZ rallyteam rijdt in Barneveld

Afgelopen weekend reed het VDZ 
rallyteam uit Nijnsel een rally in 
Barneveld. Roel van der Zanden 
reed ditmaal met een andere na-
vigator. Dat was erg wennen. Daar 
kwam nog bij dat de coureur voor 
het eerst in de stromende regen 
moest racen. Erg moeilijk als je 
dat nog nooit gedaan hebt. Roel 
kreeg meer zelfvertrouwen door 
de tips van de nieuwe navigator en 

zo sloegen ze zich door de proef 
heen. Het heeft geresulteerd in 
een knappe 1e plaats in klasse C3 
(205Cup specificatie) en een 3e 
plaats in Divisie 1 (alle standaard-
auto's met 2-wiel aandrijving).  

Meld uw sportevenementen 
gratis aan bij 

redactie@demooirooikrant.nl

Van den Oever verliest van wereldkampioen
Boogschutters Rick van den Oe-
ver, Rick van der Ven en Mitch 
Dielemans zijn uitgeschakeld in de 
tweede ronde van het preolym-
pisch toernooi in Londen. Van den 
Oever verloor donderdag kansloos 
van wereldkampioen Kim Woojin: 
0-6 (26-28, 25-27, 26-28)  
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VRIJDAG 14 OKTOBER
Ganzen Abend 2 pullen von € 5,-

Kei gemütliche
“Café Oud Rooij”

Mit DJ Jorg

Cafe Oud Rooy, Markt 13
5492AA, Sint-Oedenrode

0413-473166, www.oudrooy.nl

Cafe “Oud Rooy” Cafe “Oud Rooy” 

VRIJDAG 14 OKTOBER

Concordia D2 kampioenkorfbal

     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

Succesvolle marathon Eindhoven 
voor Fortuna ‘67

Ieder jaar weer een happening 
waar maandenlang naar toe is ge-
traind, de hele of halve marathon 
van Eindhoven.  Ook de atleten 
van Fortuna ’67 stonden afgelopen 
zondag weer in grote getalen te 
wachten tot het startschot klonk.  
Iedere loper heeft zijn of haar eigen 
rituelen, de één is zenuwachtig, de 
ander staat ontspannen te kletsen 
met medelopers uit het hele land. 
Zodra het startschot klinkt is ie-
dereen gefocust op het eigen doel; 

een nieuw persoonlijk record lopen 
of gewoon lekker genieten.  

Niet alleen op de hele en halve ma-
rathon was Fortuna ’67 vertegen-
woordigd. Ook de jeugd heeft zich 
laten zien tijdens de 3 km en de ci-
tyrun van 6 km. De halve marathon 
trok een record aantal deelnemers: 
bijna 9.000. Dat is het hoogste aan-
tal ooit. Met zo'n 1550 lopers trok 
de hele marathon iets minder deel-
nemers dan andere jaren.  De trou-
we Fortuna-supporters hebben flink 
van zich laten horen bij ieder clublid 
dat in het opvallende oranjetenue 
voorbij liep. De atleten van Fortuna 
kijken zeer tevreden terug op een 
geslaagde wedstrijd en pakken na 
de nodige rust de draad weer op 
om de trainingen voor de volgende 
wedstrijd weer in te zetten.
Kijk voor alle uitslagen op 
www.mooirooi.nl  

hardlopen

Na een spannende wedstrijd die met een flinke regenbui begon, werden de dames van concordia D2 kampioen tegen NDZW. 
Voor de rust was het 0-0 . Maar na de rust kwam de zon door en maakte concordia er 1-0 van. De wedstrijd bleef tot het 
einde spannend. Concordia had maar 1 punt nodig om kampioen te worden. Ze stonden namelijk 3 punten los.
Op de foto: Britt van Rooij, Wies Coenemans, Iris Hulsen, Lisa Habraken, Lieke Termeer, Juul van Kemenade, Puck 
van de Sande, Lynn Vervoort, Lynn Vorstenbosch, Jessie van Boekel, Nina Janssen. Trainster/coach Corine Habraken. 

B&D Sfeerbeheer
voor al uw beveiligingswerkzaamheden

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

Rooise darters winnen
Van Ouds 1 speelde afgelopen don-
derdag thuis  tegen Bergplaets  uit 
Berghem. Berny, die speciaal voor 
deze wedstrijd afgereisd was naar zijn 
eigen café, deed deze avond mee. Het 
was een wedstrijd die gelijk op ging. 
Van Ouds won met 12 tegen 9.

D'n Toel kreeg  Keep Faith op be-
zoek. D’n Toel, die vorige week 
nog voor de verrassing van de 
week zorgde, was ook vanavond 

weer in opperbeste staat. Ze won-
nen verassend met 11 tegen 10
‘t Kofferen ging  spelen tegen de Kaf-
molen. Michael en Raymond  hadden 
het voordeel dat ze de spelers van de 
kafmolen goed kende. Harry, die hal-
verwege last kreeg van zijn arm, werd 
gewisseld voor Hein. Dit bleek een 
gouden wissel te zijn.  't Kofferen nam 
15 van de 23 punten mee naar Rooi. 
Uitslag 15 tegen 8. Kijk voor het pro-
gramma op www.mooirooi.nl

darten
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Voetbal

Uitslagen:
Boskant 1-Mariahout 1 1-1 
Boskant 2-Erp 2  1-0
Ollandia 3-Boskant 3  0-2
Boskant 4-Heeswijk 4  5-2
Erp 9-Boskant 5  3-2
Schijndel 8-Boskant 6  3-0
Boskant Da1-Venhorst Da2  
verplaatst.

Programma zo 16/10:
Vorstenbossche Boys 1-Boskant 1  
14.30u
Schijndel 3-Boskant 2  12.00u
Boskant 3-Rhode 4  12.00u
Schijndel 5-Boskant 4  11.00u
Boskant 5-DVG 7  11.00u
Boskant 6-WEC 7  10.00u
Boerdonk Da1-Boskant Da1  10.30u

jeugd
RKPVV A1-Boskant A1            0-3  
BlauwGeel B3-Boskant B1       2-2 
RKPVV C1-Boskant C1            4-5 
Boskant D1–Schijndel D3G      5-2 
Boskant D2–Ollandia D1G       0-3 
Boskant E2–Mariahout E2        0-4 
ASV ’33 F3-Boskant F1          11-1
 
Programma za 15/10: 
Boskant A1–WEC A1  a14.30u
Schijndel B2-Boskant B1  v14.00 
a15.00u
Boskant C1–Rhode C2  a13.00u
Boskant D1–BlauwGeel D4  a11.30u
BlauwGeel D7-Boskant D2  v10.15 
a11.30u
Boskant E1–Gemert E4  a09.30u
SCMH E2-Boskant E2 v08.15 a09.30u
Boskant F1–Erp F4  a10.30u

Uitslagen 9/10:
Nijnsel 1 - Vorstenbossche Boys 1 1-3
Bavos 3 - Nijnsel 2  0-3
Nijnsel 3 -SCMH 2  4-5
Erp 4 - Nijnsel 4  5-1
Handel 4 - Nijnsel 5  1-8
Nijnsel 6 - Erp 8  1-2 
Nijnsel DA1 - Rood Wit’62 DA1  2-1
Nijnsel DA2 – Schijndel DA1  1-2
Veteranen – Boerdonk  6-1

Programma za 15/10:
ASV’33 – Veteranen  16.30u.

Programma zo 16/10:
Nijnsel 1 - ELI 1  14:30u
Nijnsel 2 - Dijkse Boys 3  12:00u
Avanti’31 3 - Nijnsel 3  12:00u
Nijnsel 4 - Ollandia 3  12:00u
Nijnsel 5 - Avanti’31 6  10:00u
Avanti’31 7 - Nijnsel 6  10:00u
Vorstenbossche Boys DA1 - Nijnsel DA2   
12:00u
Nijnsel DA3 - VCO DA1  10:00u

Voor de laatste informatie kunt u 
natuurlijk altijd de website 
www.vvnijnsel.nl raadplegen
Buitengewone ledenvergadering
Donderdag 13 oktober vindt er een 
buitengewone algemene ledenver-
gadering plaats. De vergadering is 
toegankelijk voor de leden van VV 
Nijnsel. De vergadering begint om 
21.30 in de kantine.
Alle leden zijn van harte welkom.

Uitslagen za 8/10:
Nijnsel A1 - Gemert A2 1-3
Boekel Sport A2 - Nijnsel A2  2-3
Avanti’31 B2 - Nijnsel B1  4-6
Nijnsel C1 - Gemert C3  1-5
SC Helmondia D3 - Nijnsel D1  6-5
Nijnsel D2 - Venhorst D2G  6-1

Schijndel E4 - Nijnsel E1  3-7
Nijnsel E2 - ASV’33 E3  6-3
Blauw Geel’38 F5 - Nijnsel F1  1-6
Nijnsel F2 - Avanti’31 F4G  3-5

Programma 15/10:
Someren A2G - Nijnsel A1  15:00u 
Nijnsel A2 - Erp A2  14:30u
Nijnsel B1 -VOW B1  12:45u
ASV’33 C1 - Nijnsel C1  12:45u
Nijnsel D1 - Elsendorp D1CO 11:30u 
Nijnsel F1 - VOW F2  10:00u
Sparta’25 F6 - Nijnsel F2  10:30u
Boekel Sport MB1 - Nijnsel MB1  14:45u
Voor de laatste informatie kunt u 
natuurlijk altijd de website 
www.vvnijnsel.nl raadplegen

Uitslagen: 
Ollandia 1-SBV 1  4-2
Avanti’31 3-Ollandia 2   5-2
Ollandia 3-Boskant 3   0-2
SBC 14-Ollandia 4 uitgesteld naar 23/10
Ollandia Da1-VOW Da1   2-1

Programma zo 16/10:
Maaskantse Boys 1-Ollandia 1 14.30u
Ollandia 2-rkvv Keldonk 2   11.00u
Nijnsel 4-Ollandia 3   12.00u
Ollandia 4-WHV 6   10.00u
Rood Wit’62 Da1-Ollandia Da1  11.00u

Jeugd:
Ollandia B1-Erp B2   5-2
Ollandia C1-Avanti’31 C3  14-0
Boskant D2-Ollandia D1  0-3
Ollandia E1-Mierlo Hout E3   4-2
Schijndel/Vitam E6-Ollandia E2   1-2
Blauw Geel’38-Ollandia F1   9-1
Ollandia F2-VOW F3   2-2
Ollandia MF1-Real Lunet MF2  10-0

Programma za 15/10:
Handel B1-Ollandia B1  v:12.45u
Rhode C4-Ollandia C1  v:11.30u
Ollandia D1-Rhode D4   12.00u
MULO E3-Ollandia E1  v:9.00u
Ollandia E2-Gemert E7   10.30u
Ollandia F1-Gemert F6   9.30u
Avanti’31 F4G-Ollandia F2  v:9.30u
Ollandia MF1-ODC MF6

Programma:
Volkel-Rhode 14.30u
Nulandia 2-Rhode 2 11.45u
Rhode 3-Aveseijn 2 12.00u
Boskant 3-Rhode 4 12.00u
Rhode 6-Boekel Sport 5 12.00u
Kelddonk 4-Rhode 7         11.30u 
Gemert 10-Rhode 8 10.00u
Rhode 9-Blauw Geel 20 12.00u
WEC 5-Rhode 10 10.00u
Schijndel-Dames 10.00u
Veteranen-Boerdonk 16.30u

Uitslagen:
Rhode-DESO 1-4
Rhode 2-Groene Ster 2           3-1 
Blauw Geel 5-Rhode 3 3-1
Irene 2-Rhode 4                      3-1 
Vorstenb. Boys 3-Rhode 6 5-4
Rhode 9-Boerdonk 5 4-1
Rhode-DVG 7  5-1
Dames-ASV 7-2

jeugd:
Uitslagen za 8/10:
Rhode A1-H.B.S.V. A1  2-2
ELI A2-Rhode A2  4-9
DAW B1-Rhode B1  2-2
Blauw Geel B5-Rhode B2  0-2
Rhode B3-Gemert B4  1-2
Rhode C1-Blerick C1G  2-4
Rhode C2-Blauw Geel C4  7-2
MVC C1-Rhode C3G  8-0

Gemert C5-Rhode C4  1-5
Rhode C5-Mariahout C2G  0-4
Sparta’25 D1-Rhode D1  1-1
Rhode D2-WEC D1  4-1
ELI D1-Rhode D3G  0-1
Sparta’25 D3-Rhode D4  10-1
Rhode D5-Mariahout D2G  3-3
Rhode D6-Blauw Geel D10  3-8
MULO E1-Rhode E1G  2-1
Rhode E2-Boekel Sport E2  9-2
VOW E1-Rhode E3  3-2
Stiphout Vooruit E3-Rhode E5 1 7-0
Rhode E6-DVG E3G  0-6
Rhode E7-Sparta’25 E5  4-0
Rhode E8-SCMH E3  1-10
Rhode F1-Mierlo Hout F1  6-2
Rhode F2-Gemert F2  2-1
Rhode F3-Blauw Geel F3  3-0
Rhode F4-Irene F1  7-0
SC Helmondia F2G-Rhode F5  2-8
Gemert F6-Rhode F6  8-2
Boekel Sport F4-Rhode F7  5-0
Schijndel F7-Rhode F8  3-3
Rhode F9-DVG F4  2-2
Mierlo Hout F9-Rhode F10  3-0
Rhode F11-Schijndel F8  0-8
Rhode MB1-Boekel Sport MB1  0-6

Programma za15/10:
Nooit Gedacht A1-Rhode A1  v13:30u
Rhode A2-Blauw Geel’38 A4  a14:30u
Rhode B1-OSS’20 B1  a14:30u
Boekel Sport B3-Rhode B2  v13:30u
Bavos B2G-Rhode B3  v13:15u
SC Helmondia C1-Rhode C1  v11:15u
Boskant C1-Rhode C2  v12:00u
Rhode C3G-VOW C1  a12:45u
Rhode C4-Ollandia C1G  a12:45u
Boekel Sport C4-Rhode C5  v12:00u
Rhode D1-Avanti’31 D1  a11:15u
S.V. Brandevoort D1-Rhode D2  v12:00u
Rhode D3G-MVC D1  a11:15u
Ollandia D1G-Rhode D4  v11:00u
DVG D2G-Rhode D5  v10:30u
Rhode D6-Erp D4  a11:15u
Rhode E1G-NWC E1  a9:15u
Blauw Geel’38 E4-Rhode E2  v9:15u
Rhode E3-DVG E2G  a9:15u
Rhode E4  vrij
Rhode E5-Handel E2  a9:15u
Gemert E6-Rhode E6G  v8:15u
Blauw Geel’38 E11-Rhode E7  v8:15u
Blauw Geel’38 E15-Rhode E8  v8:15u
Sparta’25 F1-Rhode F1  v9:30u
Mariahout F1-Rhode F2  v9:00u
VOW F1-Rhode F3  v9:45u
Boekel Sport F3-Rhode F4  v8:30u
Rhode F5-Rood Wit’62 F4  a10:15u
Rhode F6-ELI F2G  a10:15u
Rhode F7-Gemert F7  a10:15u
Rhode F8-Blauw Geel’38 F8 a10:15u
Venhorst F3-Rhode F9  a10:15u
Rhode F10-SCMH F1  a10:15u
Rhode F11-mini-pupillen  a10:15u
Rhode MB1-GVV’57 MB1  a14:30u

Mini-pupillen: onderling thuis 
aanvang  10:00u

Overige sporten

KV Boskant

Uitslagen 8-10 :
Concordia F1 – Boskant F1 1-1
Concordia E1 – Boskant E1 1-1
Concordia D1 – Boskant D1 3-3
Concordia B2 – Boskant B2  2-5
BMC B1 – Boskant B1 4-2
Uitslagen 9-10:
De Treffers 2 – Concordia/Boskant 4 7-3
Corridor 2 – Boskant/Concordia 2 8-9
Corridor 1 – Boskant/Concordia 1  10-9
Programma 15-10:
Boskant F1 – Prinses Irene F1 09.30u
Boskant E1 – De Korfrakkers E1 09.30u
Boskant D1 – De Korfrakkers D3 
10.45u
Boskant B2 – Alico B1 10.45u
Boskant B1 – Rosolo B2 12.00u
Uitslagen 16-10:
Concordia/Boskant 4 – Lottum 2 
10.30u
Boskant/Concordia 2 – Oranje 
Wit 2 10.30u
Concordia/Boskant 3 – ELKV/
GIBO 2 12.00u
Boskant/Concordia 1 – 
De Peelkorf 1 13.00u

Concordia

Uitslagen:
Concordia B1-Rosolo B1 0-6 
Concordia B2-Boskant B2  2-5 
Concordia D1-Boskant D1  3-3 
Concordia D2-NDZW D1  1-0 
Concordia E1-Boskant E1  1-1
Concordia F1-Boskant F1  1-1
Programma za 15/10:
Odisco B1-Concordia B2 v.12.45u 
Tovido D3-Concordia D2 v.10.30u
Odisco E1-Concordia E1 v. 09.00u
Tovido F1-Concordia F1  v. 08.30u

KV Odisco
 
Ma 3/10:
Odisco D1 - Concordia D1 1 - 2
 Za 8/10:
Alico B1 - Odisco B1 4 – 6
De Korfrakkers D3 - Odisco D1 7 – 3
De Korfrakkers E1 - Odisco E1 22 - 0
Do 13/10:  
Eurogirls 1 - Odisco 1 20.00u
Za 15/10:  
Odisco B1 - Concordia B2 13.30u
Odisco E1 - Concordia E1     9.30u
Zo 16/10:  
Odisco 1 - ZSV 1     10.30u
Woe 19/10:  
Spoordonksegirls 3  - Odisco 2 20.00u 

KV Nijnsel

Uitslagen:
Corridor 4-Nijnsel 1 1-8
Alico 2-Nijnsel 2  4-4
Nijnsel C1-Flamingo’s (M) C1  3-6
Nijnsel C2-Altior C3  1-6
Pupillen E1-Bladella E1  13-0, 
strafworpen 0-5.
Programma Woe 12/10:
Nijnsel 2-Spoordonkse Girls 3  
19.15u. aanwezig.
Zat 15/10: 
Klimroos B1-Nijnsel B1  v11.15u. 
SCMH C1-Nijnsel C2  v11.45u. 
Spoordonkse Girls D1-Nijnsel D1  
9.00u. vertrek
Altior E4-Nijnsel E1  v9.15u.

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 5/10:
Mevr. M.v.Schijndel- Hr. A.v.Hommel 

60,83 % 2 Echtpr. v.Erp 55,42 % 3 
Dms. N.Vervoort- T.Klomp 55,00 % 4 
Hrn. H.v.Erp- H.v.Genugten en Mevr. 
A.v.d.Velden- Hr. L.v.Uffelen 54,58 %.

BC Rooi 750

Uitslag 5/10:
A-lijn: 1. Jan Machielsen & Henk Scha-
kenraad    62,15  2. Heleen Voets & 
Ineke Wijtzes    61,46  3. Willem Pieters 
& Rien Voets    59,03  B-lijn: 1. Mieke 
Ketelaars & Lenie v.d. Wall    60,42  
2. Nettie Hulsen & Jeanne Verberk    
59,90  3. Ad van Helvoort & Jan van 
Lanen   58,33  C-lijn: 1. Hanny Bosch 
& Jan Bosch    61,46  2. Harrie Hol & 
Ad van Kaathoven    60,76  3. Bep Ma-
chielsen & Joost van Heertum    59,03 

Eindstand 1e cyclus:
A-lijn: 1. Heleen Voets & Ineke 
Wijtzes 55,76   2. Hetty van Geffen 
& Lieke Pieters 55,41    3. Willem 
Pieters & Rien Voets 55,37    4.  Jan 
Machielsen & Henk Schakenraad 
54,91 B-lijn: 1. Maria Broeke & Lin de 
la Parra 53,50    2. Marijke van den 
Berk & Francine de Koning 53,05   3. 
Mieke Ketelaars & Lenie v.d. Wall 
52,66    4 . Ria Habraken & Toon Ha-
braken 51,54 C-lijn: 1. Jan Verbunt & 
Christ Verhoeven 55,18   2. Riet v.d. 
Laar & Mia de Leijer 54,76   3. Harrie 
Hol & Ad van Kaathoven 53,24    4.  
Jo Kremers & Harrie Kremers 52,49.

BC ’t Koffertje 

Uitslag van 10/10:
A-lijn: 1 Willem Pieters & Harrie van 
Rijbroek 62,50; 2 Hetty van Geffen & 
Wil Schilder en Cees Laas & Sjef van 
Rooij 57,08%; 3 Loes Tecklenburg & 
Wim Kemps 55,83%; 4 Jan Machiel-
sen & Heleen Voets 55,00%; B-lijn: 
1 Thea van de Aker & Netty Leijtens 
63,54%; 2 Martien Hulsen & Rien 
Voets 57,19%; 3 Jos van Acht & Ben 
van der Steen 56,25%; 4 Elvira Th-
ijssen & Jan Verbunt 55,42% C-lijn: 
1 Coen Meuwissen & Geert van der 
Zanden 61,25%; 2 Rina Verhagen & 
Veva van de Wiel 57,92%; 3 Bertha 
van de Laar & Annie Latijnhouwers 
56,25%; 4 An van Genugten & Wil 
van Gerwen 54,17% D-lijn: 1 Riet 
van de Laar & Ans Wiessing 60,42%; 
2 Wil Janse & Ria Jongepier 54,86%; 
3 Wil Merkelbach & Jeanne Swinkels 
54,17%; 4 Joke Schröder & Nelly 
Steenbakkers 50,69%

Bridgeclub “
d’n einder ‘05” 

Uitslag 5/10: Lijn A .1.Joop en Marianne 
Muller 64.06 % 2. Jan en Mien v. Rooij 
61.98 % 3. Mari en Nellie v.d.Vleuten 
60.42 % 4. Ad v.d.Brand-Coen Meeu-
wissen 59.90 % . B lijn: 1.Hilde v.d. Ka-
den- Diny Vos 61.11 % 2.Ageeth Sche-
vers- Jan v.d. Velden 60.42 % 3.Ardie v. 
Bakel - Riek v.d. Brand 56.25 % 4.Sjef 
en Gerda v.d.Kerkhof 51.39 %. zie ook : 
www.deneinder.nl

Ollandia

Rhode

VV Boskant

VV Nijnsel

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

bridgen

2011-2012

1 Stefan Erven (Ollandia)  8
2 Ron van Uden (Boskant) 4
3 Roel Brans, Pieter van de 
Warenburg (Boskant) Teun Latijn-
houwers, Bas van Kuringen (Rhode) 
Rob van der Heijden (Ollandia) 3
4 Sietze de Jong, William Bekkers 
(Ollandia), Frank Konings, 
(Boskant) 2
5 Toby Verhoeven, Paul van der Rijt, 
Nick Dortmans, Leon Peters, (Nijn-
sel) Frank van der Heijden, (Boskant)  
Carlo Simons, Bart van der Tillaart 
(Ollandia), Daan van Dinten 
(Rhode) . 1

pixelbox 

Thinking outside the box

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

 [info@pixelboxdesign.nl]

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

pixelbox 

Thinking outside the box

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

desIg
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Pupil van de week 
Ollandia: Lars van 
de Mortel 

Zondag 9 oktober jl. was Lars van 
de Mortel ‘Pupil van de Week’ bij 
Ollandia1-SBV1. 
Lars is 9 jaar oud en woont samen 
met zijn zus Femke in Olland. Hij 
heeft ook een hond en waterschild-
padjes. Lars zit in groep 5 van OBS 
De Springplank. Handvaardigheid 
vindt hij leuk en rekenen is minder 
favoriet. Later hoopt hij monteur te 
worden van auto’s en motors. 
Lars voetbalt in de E2 van Ollandia. 
Hij staat vaak achterin of op het 
middenveld. Ook geniet Lars van 
de trainingen. Hij hoopt dat Ol-
landia in de toekomst meer leden 
krijgt. Vader Berry van de Mortel 
is zijn favoriet bij Ollandia. Verder 
hoopt Lars evengoed te kunnen 
voetballen als Wilfred Bouma of 
Lionel Messi. PSV en Fc Barcelona 
zijn Lars’ favoriete voetbalclubs. 
Naast voetballen, gaat Lars ook 
graag naar de scouting. 

Pupil van de week 
Nijnsel: Bas van 
der Heijden  

Ik ben Bas van der Heijden en ben 
8 jaar oud.  Ik zit op de Sint An-
tonius van Padua school in groep 
5. Ik ben a.s. zondag pupil van de 
week bij de wedstrijd Nijnsel tegen 
Eli. Ik voetbal nu ong. 3 jaar bij VV 
Nijnsel. Dit seizoen voetbal ik in de 
F1. Mijn broer Kevin voetbalt ook 
bij Nijnsel. Mijn favoriete voetbal-
club is PSV.  

Africa (Toto)
Alive (Pearl Jam)
Angels (R. Williams)
Animal (Neon trees)
Bad moon rising (CCR)
Basket case
Bon jovi-hits medley
Brabant (G.Meeuwis)
Brown eyed girl (Morisson)
Chasing cars (Snowpatrol)
Child in time (Deep Purple)
Clocks (Coldplay)
Crazy little thing called love
Disco inferno (T.Turner)
Engel (Rammstein)
Enter sandman (Metallica)
Geef mij je angst (Hazes)
Guns n Roses-medley
Hey jude (Beatles)
Highway to hell (ACDC)
Hotel california (Eagles)
Human (Killers)
I was made for loving (Kiss)
I wish (S.Wonder)
Ik kan ‘t niet alleen (Dijk)
Ik leef niet meer voor (Borsato)
Jij bent zo (vd Boom)
Let me entertain you
Little green bag (Baker)
Long blond animal (Earring)
Narcotic
No more tears (Osbourne)
Nothing else matters (Metallica)
Numb 
One (U2)
Paranoid (Black sabbath)
Play that funky music
Proud mary (Turner)
Queen-hit medley
R u kiddin me (Anouk)
Rain down on me (Kane)
River deep mountain high (Turner)
Rocking over the world (Status Q) 
Rosanna (Toto)
Run to the water (Live)
Sex on fire
Shut your eyes (Snowpatrol)
Smells like teen spirit
So glad you made it (Kane)
Stil in mij (Vandikhout)
Summer of 69 (Adams)
Suspicious minds (E.Presley)
This is who we are (Direct)
U2-hits medley
Unchained melody (U2)
Valerie (Winehouse)
Viva la vida(Coldplay)
Waiting on the world (J.Mayer)
Wanted dead or alive (Bon Jovi)
What I like about you
Whatever you want (Status Quo)
Who’ll stop the rain (CCR)
Wonderwall (Oasis)
You’re the voice (J.Farnham)
Zij gelooft in mij (Hazes)
Zing vecht huil bid lach (R.Shaffy)

Kies je eigen top 10 
die je graag wil horen op 22 oktober 

in café d’n Toel 

Lever de ingevulde lijst voor 19 oktober in bij 
Café d’n Toel of DeMooiRooiKrant, Heuvel 17

Mailen mag ook: info@cafedentoel.nl 

De 30 nummers die het meest worden gekozen 
zal TILT live brengen  

Classic request !
Nog niet eerder live vertoond !

1.    6.

2.    7.

3.    8.

4.    9.

5.    10.

tiltlive

Past. Smitsstraat 4 te Olland, www.cafedentoel.nl

Ollandia blijft winnen, Rhode en 
Nijnsel beleven pijnlijke zondag

Na zes wedstrijden kun je vaak al 
een aardige balans opmaken voor 
het verdere verloop van de com-
petitie. Duidelijk is dat VV Nijnsel 
een zwaar jaar tegemoet gaat. Dat 
werd zondag nog maar eens pijnlijk 
duidelijk na het zoveelste verlies. 
In Olland stonden ze weer met de 
handen in de lucht na een goede 
overwinning. Echter blijven ook de 
concurrenten winnen, dus dat zal 
nog spannend worden. Boskant en 
Rhode blijven de punten pakken, 
hoewel Rhode deze week flink 
werd afgedroogd. DESO uit Oss 
kwam wat lakens uitdelen: 1-4.

Boskant – Mariahout 1-1 (1-1)
Mariahout speelde vorige week 
ook al gelijk tegen een ander kerk-
dorp van Sint-Oedenrode. Tegen 
Nijnsel werd het tevens 1-1. Dit 
maal was de pot spannender. Echt 
hoogstaand voetbal viel er echter 
niet te bespeuren. Vooral in het 
begin was de thuisploeg veel beter. 
Mariahout wist niet meer waar het 
mee bezig was. Pieter van de Wa-
renburg maakte na vier minuten 
al de 1-0, nadat keeper Van den 
Heuvel een schot van Konings los 
liet. Nog voor rust werd de eind-
stand bepaald. Mariahout kwam 
onder de druk uit, werd zelfs de 
betere ploeg en bekroonde dat 
met een doelpunt. In het tweede 
bedrijf kregen beide ploegen nog 
wat kansen. Voor Boskant was 
Frank van der Heijden er nog twee 

keer dichtbij.

Nijnsel – Vorstenbossche Boys 
1-3 (1-1)
Nijnsel heeft het zwaar op dit mo-
ment. Er wordt gestreden, maar 
week in week uit verloren. Op 
een gelijkspel tegen Mariahout na. 
Ook afgelopen zondag wilde het 
weer niet vlotten. “Ons probleem 
ligt in het missen van grote kan-
sen”, sloeg hoofdcoach Jan Noten 
de spijker op zijn kop. In de eerste 
45 minuten kreeg Nijnsel legio op-
gelegde mogelijkheden, maar al-
leen Nick Dortmans wist te treffen. 
Een 3-1 voorsprong met rust was 
terecht geweest, maar het bleef 
haken bij 1-1. Twee fouten van de 
thuisploeg stonden aan de basis 
van het 1-3 verlies in de tweede 
helft. Er was weinig lijn meer in 
het spel te bespeuren en ook de 
wissels pakten niet goed uit. Toch 
bleef Noten positief. “Een over-
winning hangt in de lucht.”

Ollandia – SBV 4-2 (1-1)
“In de rust vertelde ik de jongens 
dat ze de duels best wat feller aan 
mochten gaan. Dat liet de scheids 
namelijk toe. Ook gaf ik ze de 
opdracht om de schoenen vaker 
schoon te maken, want ze gleden 
veel uit.” Dat waren de tips van de 
week van trainer Gerard van Zut-
phen. Bruikbare tips, want in de 
tweede helft nam de thuisploeg af-
stand van de ploeg die ze nog ken-

de als runner-up uit het kampioens-
jaar. Na het doelpunt van Rob van 
der Heijden in de eerste helft, voer-
den Bart van den Tillaart en William 
Bekkers de score op. Stefan Erven 
hielp hen. Hij maakte een straf-
schop, nadat zijn van een blessure 
teruggekeerde broer neer werd ge-
legd. De rentree van Robert geeft 
de trainer nog meer mogelijkheden. 
“We gaan hem rustig brengen”, 
tempert Van Zutphen eventueel 
opkomend enthousiasme.

Rhode – DESO 1-4 (1-1)
Van tevoren wisten de spelers van 
Rhode al dat ze een zware kluif 
zouden krijgen aan DESO. Een 
kwalitatief sterke ploeg. Dat was 
ook in Sint-Oedenrode pijnlijk dui-
delijk. Toch kwam Rhode op voor-
sprong. Door een eigen goal, dat 
wel, maar het gaf ze een boost. De 
thuisploeg gaf DESO in de eerste 
helft goed partij en ging met een 
1-1 stand rusten. De tweede 45 
minuten werd een moeilijker ver-
haal, steeds moeilijker, want DESO 
werd beter en beter. Vanaf de 65e 
minuut resulteerde dat in drie doel-
punten van de formatie uit Oss. 
Voor Rhode kreeg alleen Daan van 
Dinten nog een kans, maar hij wist 
de keeper niet te verschalken. 

Ollandse Biljartkampioenschappen
Inmiddels zijn meer dan de helft 
van de partijen uit de 1e ronde 
gespeeld. De eerste onderlinge 
verschillen worden al zichtbaar. 
Echter alles is nog mogelijk om 
naar de tussenronde en/of de 
tweede ronde te kunnen gaan. De 
op maandag 10 oktober gespeel-
de wedstrijden waren inhoudelijk 
van goede kwaliteit. Twee partijen 
sprongen er deze avond uit. 

De partij tussen Wil Koolen en 
Maarten van Hoof werd gewonnen 
door Wil in 12 beurten met een ge-
middelde van 2.25 en zijn hoogste 
serie van 6. Bas v.d. Tillaart maakte 
zijn partij uit in 14 beurten met een 
gemiddelde van 1.5 en zijn hoog-
ste serie van 9. Andere hoge se-
ries werden gemaakt door Antoon 

Versantvoort (20), Michael Toelen 
(13), Jan Verhagen en Leo Hage-
laars (9), Theo Strijbos (7), Mark 
Huijbers en Bart v.d. Bergh (5).      

Uitslagen D’n Toel:
Jo v.d. Biggelaar 10 – Renee Wisse 3; 
Arjan Timmermans 8 – Jan Verhagen 
10; Peter van Driel 8 – Lia v.d. Ven 4; 
Theo Strijbos 6 – Bert van Kessel 4; 
Leo Hagelaars 8 – Dorien Jans 10; Ge-
rard Eijkemans 7 – Rien v.d. Oever 7; 
Bas v.d. Tillaart 10 – Mark Huijbers 7. 

Uitslagen De Dorpsherberg:
Antoon Versantvoort 9 – Michael 
Toelen 10; Bart v.d. Bergh 10 – Bart 
Smetsers 4; Wil Koolen 10 – Maar-
ten van Hoof 3; Albert van Driel 9 
– Bert v.d. Plas 6; Hans Geerts 10 
– Joric Witlox 4.

biljarten

voetbal
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Evenementen

12 oktober
“Wij Vrouwen Vieren”

de Beckart 

14 - 17 oktober 
Kermis Boskant

Pastoor Teurlingstaat 

14 oktober 
Boskant Kermis - Hollandse avond!

Feesttent De Vriendschap 

  14 oktober 
Rooise Bock (Bier) Festival
Cambiance de Kienehoef 

14 oktober 
Kaartavond
Meerschot 

15 oktober 
Boskant Kermis - You and Me

Feesttent De Vriendschap 

15 oktober 
Band: Eternity
Café Van Ouds 

15 oktober 
Kinderkledingbeurs 
tent kermisterrein

  Boskant 

15 oktober 
Kaartavond HSV het Hoefijzer

Dorpsherberg Olland

16 oktober 
Koffieconcert ‘Trio Dame Blanche’

De Knoptoren 

16 oktober 
Boskant Kermis - touwtrekken

Feesttent De Vriendschap 

16 oktober 
Olat wandeltocht

Someren 

16 oktober 
Speelgoed- en baby- / 

kinderkledingbeurs 
Meerschot 

  
  17 oktober 

Boskant Kermis - matinee
Feesttent De Vriendschap 

17 oktober 
Speed date

Café Oud Rooij 

17 oktober
Politieke bijeenkomst CDA

De Holm Olland 

18 oktober 
Spiritueel tekenaar

Leef & Vind
Nieuwstraat 18 Olland

18 oktober 
Mariaviering

KBO met Odendael 

18 oktober 
Filmclub - Music of the heart

Odendael 

18 oktober 
Het Politiek café
Café ’t Pumpke

18 oktober
Toneelstuk Missie
door Marcel Thijs
Damiaancentrum

19 oktober 
KBO najaarsdagtocht

09.30u vertrek 
vanaf de Markt 

19 oktober
Roois Biergilde
Café Van Ouds

22 oktober
Tablesoccer Event

Oud Rooij 

22 oktober 
Band: Tilt  

met Classic Request
Cafe d’n Toel 

22 oktober 
The Sparkling, fresh and 

exciting Jills Party
Café ‘t Pumpke 

23 oktober 
Open Rooise Cross- en 

Trimcompetitie
Park Kienehoef 

  23 oktober 
Band Frontaal

Café Oud Rooij 

23 oktober 
Twan v Brabant & Friends

Café D’n Toel 

24 oktober
Kienavond
de Beckart

26 oktober
Seniorenorkest Dommelvolk

Odendael 

28 oktober 
Halloween Party

Oud Rooij 

28 oktober 
Ouderavond 

De Werf

29 oktober 
Blaasmuziek Plus

  ‘t Leeuwke 

29 oktober 
Roda JC - Ajax 

FC Twente - PSV
Café Oud Nijnsel 

29 oktober 
Hard Case (Rockcover band)

Café ’t Pumpke

 1 november  
Lezing Arthur Japin

Kasteel Henkenshage 

2 november 
Speed date

Café Oud Rooij 

5 november 
Tienerdisco

The Joy (Beckart)

5 november 
Kookdemo 

Huijberts Keukens
 

5 november 
Kind Ouder tennis toernooi 

Sportpark de Kienehoef 

5 november 
Dansen in Odendael

Odendael 

6 november 
Live muziek: Rogue

Café Oud Rooij 

6 november - 22 december 
Tentoonstelling schilderijen 

Mien Snijders
Mariendael 

6 november 
Live The Dynamite Shadows 

50 jaar bestaan
De Beurs 

9 november 
Lezing “Gezond Lopen” 

de Beckart 

11/12/13 November 
Pre Apres-skiweekend

Café ‘t Pumpke 

11 november 
Pre-carnaval party 

de Werf 

12 november 
Joris Linssen en Caramba

Mariendael 

12 november 
Band: 100% Katoen

Café Van Ouds 

12 november 
Elf-Elf bal
De Beurs 

12 november 
1 jarig bestaan 

Café Oud Nijnsel

13 november 
Intocht Sint Nicolaas

Centrum Sint-Oedenrode 

13 november 
Bridge-Drive 

Rodekruis / Lions
De Beckart 

14 november 
“Het Edelhert” 

Lezing door Chris Achterberg
  Kringloopcentrum 

d’n einder 

16 november 
Roois Biergilde 
Café Van Ouds

17 november 
Samen muziek maken

Leef & Vind  

19 november 2011
11 - 11 Bal Skrothupke

 DJ/Zanger Toon Wouters
Café Oud Rooij 

20 november 
Receptie Prins ???

Zalencentrum De Beurs 

20 november 
Mathieu Dirven Koffieconcert

  Kasteel Henkenshage 

20 november 
Olat wandelsportvereniging
  Nijnsel (De Vresselse Hut) 




