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Folders deze week:
Bomax
Primera

Zondag 16 sept. Sint-Oedenrode

Winkels Geopend
Mooi Rooi modeshow Kerkplein

Fokpaardendag Centrum

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

Boskantseweg 41a - 5492 BV - Sint-Oedenrode
W W W . LVA N D E W A R E N B U R G . N L

Brabantse gastvrijheid,
iedere vrijdagmorgen op de

weekmarkt 
Sint-Oedenrode

Gewoon gezellig
!

Officiële gemeente mededelingen
in het hart van de krant

Mariëndael creëert beweging en een plek voor iedereen

De tijd staat niet stil, de jeugd staat 
niet stil en ook Mariëndael niet. Zo 
bleek afgelopen zondag tijdens de 
open dag van het Cultureel Educatief 

Centrum. Bij binnenkomst kwam de 
muziek je tegemoet. In de grote hal 
traden beurtelings diverse leerlingen 
van Mik/Pieter Breugel op. Klokken-

spel, blokfluit, harp, saxofoon, vleu-
gel, et cetera. De hal stond behoor-
lijk vol, en toch was het rustig. De 
mensen luisterden. Er was genoeg 

tijd en rust om van het optreden van 
iedere muzikant te genieten.

» lees verder op pag. 6

Tweede Kamerlid VVD aanwezig tijdens druk weekend van het varken
Het bezoekersaantal van 1750 
bezoekers van vorig jaar werd 
volgens varkenshouder Marcel 
van de Berkmortel zondag ruim-
schoots overschreden. Dankzij het 
mooie weer bezochten vooral veel 
jonge gezinnen de varkensstallen 
van de familie Van de Berkmortel. 
Daar kon iedereen met eigen ogen 
zien hoe een varken opgroeit. Dat 
er veel bij komt kijken om een 
varkentje een aangenaam leven te 
laten leiden, voordat het uiteinde-
lijk op ons bord ligt als een eerlijk 
stukje vlees, kreeg het publiek te 
zien. VVD’er Klaas Dijkhof was 
aanwezig als belangrijke gast.

De bezoekers zagen een totaal-
beeld van het varkensbedrijf. Van 
inseminatie tot vlak voor de slacht. 
Het  leven van een varken pas-
seerde zondag de revue. De veer-
tien medewerkers gaven uitleg op 
ieder deel van het bedrijf, van de 
dekstal tot aan de vleesvarkens-
stallen. De jonge biggetjes groeien 
in vier weken tot een gewicht van 
zo'n acht kilo. Daarna gaan de big-
getjes naar een andere stal. Daar 
groeien zij in een periode van ze-
ven tot acht weken door tot een 
klein varkentje van dertig kilo. 
Tenslotte komen de varkens in de 
vleesstal, daar wordt het varken in 
vijftien weken nog eens ruim tach-
tig kilo zwaarder. Daarna komt 
toch onvermijdelijk het slachthuis, 
want uiteindelijk worden de var-
kens gefokt voor de productie van 
vlees.

VVD’er Klaas Dijkhof en zijn assistent (midden) werden welkom geheten door Marcel van de Berkmortel (r)

» lees verder op pag. 3

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl
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COLOFON 

Oplage
12.800 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.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:
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 DeMooiRooi-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. Niets 
uit deze uitgave mag op enigerlei wijze 
worden verveelvoudigd en/of open-
baar worden gemaakt.

Duurzaam ondernemen

Donkershoeve opgenomen in 
bestemmingsplan
Door een bestemmingsplanwijzi-
ging worden de activiteiten van de 
Donkershoeve aan de Ollandse-
weg, die tot dusver gedoogd wer-
den, legaal. De oorspronkelijke 
bestemming ter plaatse was ge-
deeltelijk agrarisch, gedeeltelijk 
wonen. Daar is nu een de bestem-
ming “zorg” aan toegevoegd. 

De camping, die ook is ingesteld 
op mensen met een beperking, 
voldoet daaraan. Wel wordt het 
aanzicht vanaf de Ollandseweg 
verbeterd. Het bijgebouw wordt 
afgebroken, de parkeerplaats op-

geknapt, en er mag een woning 
worden gebouwd op grond van de 
zogeheten “ruimte voor ruimte-
regeling”’.

Voor de wijziging komt geen in-
spraakprocedure, volgens porte-
feuillehouder Cees van Rossum 
vanwege het beperkte plangebied. 
“Het ontwerp-bestemmingsplan 
wordt aangekondigd en ligt zes 
weken ter inzage. De rechten van 
iedere burger om eventueel be-
zwaar te maken zijn daarmee vol-
doende gewaarborgd.” 

Exploitant Klimbos haalt bakzeil
Er komt definitief géén Klimbos 
in het Kienehoefpark. Donderdag 
maakte het college bekend dat 
exploitant Adventure Sports het 
college gevraagd heeft om de ver-
gunning in te trekken. De aanwo-
nenden van het park komen daar-
mee in hun actie tegen de plannen 
als winnaar uit de bus.

De invulling van het Noordelijk 
deel van het park staat al vanaf 
1986 op de politieke agenda. Een 
aantal projecten, van vakantiepark 
via golfbaan tot welnesscentrum, 
haalde het niet. In de meeste ge-
vallen omdat de initiatiefnemer 
zich terugtrok, zoals dus ook bij 
het Klimbos. Maar al was de re-
den bij de eerdere initiatiefnemers 
meestal onduidelijk, bij Adven-
ture Sports was het klip en klaar. 
Exploitant Geert Klarenbeek was 
het geprocedeer van de aanwo-

nenden spuugzat. Dat het college 
achter zijn plannen stond was niet 
genoeg; de rechter had daar geen 
boodschap aan. En ook al maak-
te de rechterlijke macht een niet 
geringe fout bij de beoordeling – 
men dacht ten onrechte dat het 
hele klimbos omheind zou worden 
– ook in een kort geding kreeg Ad-
venture Sports geen groen licht.

Adventure Sports heeft voorbe-
reidingen getroffen en daarmee 
kosten gemaakt. Volgens porte-
feuillehouder Cees van Rossum 
neemt de gemeente een derde 
daarvan voor haar rekening, maar 
over hoeveel geld het ging wilde 
hij niet zeggen. Het zou om een 
“zeer beperkt bedrag” gaan. Het 
overleg over restaurant Parkzicht, 
het andere initiatief, gaat volgens 
Van Rossum gewoon door. 

Sint-Oedenrode staat stil bij 
bevrijding
De gemeente Sint-Oedenrode or-
ganiseert, samen met de vereni-
ging van Airborne-vrienden en 
de Britse oorlogsveteranen, op 
zondag 16 september aanstaande 
de jaarlijkse herdenking van onze 
bevrijding op 17 september 1944. 

Het programma is als volgt:
13.15 uur: kranslegging en spelen 

van de ‘Taptoe’ bij de Britse oor-
logsgraven op het Sint Martinus-
kerkhof
13.30 uur: vertrek, via de achter-
uitgang van het kerkhof, naar het 
Airborne-monument aan de Cor-
ridor
13.35 uur: kranslegging en spelen 
van de ‘Taptoe’ bij het Airborne-
monument

Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

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

Wanneer de tijd stil staat...
Uitvaartverzorging A. Kuis

Wanneer de tijd stil staat...
www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
      Sint-Oedenrode  Sluisplein 60, 5492 AM
   tel: 0413 472 544

      Son en Breugel Planetenlaan 1b, 5694 TM    
    tel: 0499 464 249

     uitvaart@akuis.nl

Hartelijk bedankt voor alle warme reacties 
die wij na het overlijden van ons mam

Cor Creemers – Janssen

hebben mogen ontvangen.

Het is fijn te merken dat zoveel mensen 
mooie herinneringen aan haar hebben en met ons meeleven.

Monique & Rinus
Dees & Matten

Gabriëlle & Wim

DANKBETUIGING
































Bedrijventerrein Nijnsel verder 
ingericht
De herinrichting van het bedrijven-
terrein Nijnsel gaat de tweede fase 
in. De werkzaamheden worden, 
ook voor fase 3, uitgevoerd door 
Heijmans Wegen BV uit Eindho-
ven. Het bedrag van 818.800 euro 
dat daarmee gemoeid is, komt uit 
het potje “revitalisering bedrij-
venterrein”. De provincie neemt 
daarvan 618.000 euro voor haar 
rekening.

De klus start begin oktober en om-
vat onder meer vervanging van 
de riolering, afkoppeling van het 
regenwater van het rioleringsstel-
sel, er komen punaises op de kruis-
punten en nieuwe groen (= gras-) 

vakken.  Vóór de zomervakantie 
2013 moet het klaar zijn om voor 
de provinciale subsidie in aanmer-
king te komen. 

Portefeuillehouder René Dekkers 
heeft met alle ondernemers een 
gesprek gehad over hun wensen. 
Er wordt verwacht dat zij zelf ook 
een bijdrage leveren aan hun gevel 
en de openbare ruimte bij hun be-
drijf. “Als het klaar is hebben we 
weer een prachtig opgepimpt be-
drijventerrein,” aldus Dekkers. 

Lieve Sjaan

ons 11-tal zal nooit meer compleet zijn!

Broers en zussen Kempe

OVERLĲDENSBERICHTEN
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Nijnselse goederen- en dienstenveiling met meer 
dan honderd kavels
Meer dan honderd kavels gaan er 
zaterdag 22 september in de Bec-
kart onder de hamer. In het Nijn-
selse dorpshuis wordt dan vanaf 
acht uur 's avonds voor de vijfde 
keer de goederen- en dienstenvei-
ling gehouden. Frans Sijbers en 
Ed Steenbakkers gaan als veiling-
meester hun best doen voor vier 
Nijnselse verenigingen. De op-
brengsten van de veiling zijn voor 
de jeugd van Tiona, voetbalver-
eniging Nijnsel, de Heikneuters 
en Harmonie Sint-Antonius.

“Er zijn enkel prachtkavels bij” zo 
vertelt Frans Sijbers enthousiast. 
Een van de kavels is een ballon-
vaart voor vier personen, maar er 
kan ook op een rondvlucht met 
een vliegtuig boven Sint-Oeden-
rode worden geboden. Voor de 

voetballiefhebbers zijn er een paar 
leuke kavels om op te bieden. Zo 
is er een, door Ruud van de Rijt, 
gesigneerd shirt van Willem II. Dat 
shirt maakt onderdeel uit van een 
kavel met daarin een VIP-plaats en 
een bezoek aan het spelershome 
tijdens een thuiswedstrijd naar 
keuze van de Tilburgse Eredivi-
sieclub. Fans van Ajax of PSV, die 
denken met een bod een wedstrijd 
van hun favoriete club te kun-
nen bezoeken hebben pech. Voor 
de wedstrijden tegen deze clubs 
geldt het kaartje niet. De fans van 
Feijenoord hebben meer geluk, zij 
kunnen bieden op een VIP-plaats 
in de Kuip.

Workshop Social Media
Voor dat de veiling om acht uur 
's avonds begint is er een work-

shop Social Media. Wim Kusters, 
van Aveseer Marketing, legt on-
der het genot van een kop koffie 
vanaf zeven uur uit wat er wel en 
vooral wat er niet kan op Twitter, 
Hyves en Facebook. Wellicht dat 
Piet Klaassen, die tijdens de laatste 
prinsenzitting zijn buut nog wijd-
de aan 'Social Media', zijn kennis 
deze avond weer helemaal kan bij-
spijkeren.

Opbrengst voor Nijnselse jeugd
De opbrengst van de veiling is be-
stemd voor de jeugdafdelingen van 
enkele Nijnselse verenigingen. De 
jeugdleden van Tiona, de Heikneu-
ters, Harmonie Sint-Antonius en van 
de voetbalvereniging gaan profite-
ren van de opbrengst van de veiling. 
De hele kavellijst kunt u raadplegen 
op www.veilingnijnsel.nl
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KEURSLAGERKOOPJE

4 stroganoffburgers

+ 500 gr. gekr. gehakt

5

95

SPECIAL

Rozinski

100 gram

1

60

VLEESWARENKOOPJE

boterhamworst + snijworst

200 gram samen

2

30

WEEKAANBIEDING

VARKENSOESTERS

+GRATIS SAUS

4 STUKS

5

99

TIP VAN UW KEURSLAGER

BIEFREEPJES

KORT ROER BAKKEN

100 GRAM

1

75

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

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

www.kluijtmans.keurslager.nl

info@kluijtmans.keurslager.nl

www.meierijaccountancy.nl

Betrokken én ondernemend!

Een accountant die weet wat er speelt in uw 
bedrijf en die u op eigen initiatief op de 
hoogte houdt van actuele ontwikkelingen? 
Dat is wat u van Meierij Accountancy kunt 
verwachten!

Interesse?
Kijk dan op de website voor meer 

informatie. In een vrijblijvend 

gesprek vertellen we u graag 

meer over de mogelijkheden 

voor u én uw bedrijf.

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

Gemeente wint rechtszaken permanente bewoning 
Cambiance
Het zijn onzekere tijden voor de 
permanente bewoners van recre-
atiewoningen bij Cambiance De 
Kienehoef. Een aantal Rooiena-
ren woont sinds jaar en dag op de 
vijfsterrencamping. Dit is echter 
in strijd met het bestemmingsplan 
en sinds 31 oktober 2003 ook met 
de wet. In de eerste serie handha-
vingszaken heeft de rechtbank nu 
een uitspraak gedaan, waarbij de 
gemeente in het gelijk wordt ge-
steld.

De meeste aanvragers om een per-
soonsgebonden ontheffing, acht 
van de dertien, hebben deze ook 
gekregen omdat ze konden aanto-
nen vóór de wetswijziging al per-

manent in de woning te verblijven. 
Een van de aanvragers kreeg hem 
niet omdat deze al een gedoog-
beschikking had, dus kon er toch 
blijven wonen. Een andere aanvra-
ger is inmiddels overleden, de res-
terende drie werden door de ge-
meente afgewezen en hebben nu 
dus ook hun beroepszaak verloren.

Ook Cambiance De Kienehoef zelf 
heeft bezwaar gemaakt, echter 
niet tegen de permanente bewo-
ning maar tegen het aanmerken 
als recreatiewoning. Ook in dit be-
roep werd de gemeente in het ge-
lijk gesteld, maar Cambiance heeft 
hoger beroep aangetekend bij de 
Raad van State. Eigenaar Fred van 

Rooij wil daarom niet inhoudelijk 
reageren op de kwestie. 
Omdat vermoed wordt dat er nog 
meer woningen permanent be-
woond worden, gaat de gemeente 
door met handhaven. Dit keer niet 
door controles van de bewoners, 
maar door de inhoud van de wo-
ning. Is die 70 kuub of meer, is er 
geen sprake van een recreatiewo-
ning, aldus de gemeente.

In het uiterste geval zou dit kunnen 
betekenen dat de woning gesloopt 
zal moeten worden. In Gemert/ 
Bakel is dit onlangs ook gebeurd, 
een kwestie die - ook figuurlijk - 
veel stof heeft doen opwaaien.

vervolg voorpagina

Weekend van het varken
Belangstelling uit Den Haag
Een van de bezoekers was het 
Tweede Kamerlid Klaas Dijkhoff. 
Dijkhoff bezocht in het kader van 
de campagne voor de verkiezingen 
van 12 september Sint-Oedenro-
de. Hij stelde zich persoonlijk op 
de hoogte van het reilen en zeilen 
op een varkensboerderij. Dijkhoff 
hoorde van Marcel van de Berk-
mortel wat de problemen zijn in 
de sector. Aan het eind van het 
bezoek was duidelijk dat Dijkhoff 
zich geen zorgen maakt over het 
dierenwelzijn in de Nederlandse 
stallen. “Onze boeren houden 
geen dieren omdat zij er een hekel 
aan hebben”, zei hij desgevraagd.

Op jacht naar de prins    
Beste papbuiken 
en papbuikinnen.
We gaan zacht-
jes richting het 
grootste feest 
der feesten, maar 

niet zonder een neije Prins en Ad-
judant, wat voor geweldige goei 
we ook gehad hebben, er komt 
tóch wir unne neije !!
En onze Prinskeuzecommissie, die 
niet weet hoe ze zich in allerlei 
bochten moet wringen, geeft we-
derom toch weer een tipje van de 
sluier:

Tip 3:
Iets besturen 
kunnen ze

Nou dat is ze geraden! Ze lopen 
voorop in het jubileumjaar en als je 
daar loopt dan moet je inderdaad 
iets kunnen besturen, vooral zo’n 
grote groep mensen.
Maar wie weet wat ze nog meer 
kunnen besturen, misschien wel 
een grote vrachtwagen, of een 
vliegtuig, een trein of een bus?  
Tja, en onze Fred woont niet meer 
in Papgat, toch?  Die werd nogal 
eens genoemd en die bestuurt het 
een en ander!
Maar ze kunnen ook ergens in een 
bestuur zitten, tip 1, weet u nog; 
‘Hij komt uit de Raad’…
Met deze tip kunnen we weer veel 
richtingen in, zelfs de goede!

Beste mensen, wanneer u denkt te 
weten wie die neije is dan kunt u 
de oplossing sturen naar de voor-
zitter van de Prinskeuzecommis-
sie, dat is dit jaar: Jos van Bergeijk, 

Kruisakker 4, 5491AT Sint-Oeden-
rode, mailen mag ook: bergeijk.
rooi@planet.nl
Als u de eerste bent die ons kop-
pel goed heeft geraden, Prins én 
Adjudant, dan ontvangt u uit han-
den van dit koppel een overheer-
lijke fles Papgatwijn en de eeuwige 
roem.
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kpn winkel | kpn.com/glasvezel | 0800 0404

Glasvezel 
Alles-in-één

Standaard met
heel veel

gratis extra’s

kpn doet ’t 
gewoon
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kpn winkel | kpn.com/glasvezel | 0800 0404

Glasvezel 
Alles-in-één

Standaard met
heel veel

gratis extra’s

kpn doet ’t 
gewoon

doet ’t gewoon
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/mnd*

De eerste 
3 maanden

+ gratis
monteur

Kandidaat Ondernemer van het Jaar 2012

Eric van Gemert van Mechanisatiebedrijf Jan van Gemert

Ook deze week komt DeMooi-
RooiKrant weer met een nieuwe 
kandidaat op de proppen die mis-
schien wel mee gaat dingen naar 
de titel Ondernemer van het Jaar 
2012. Ditmaal is Eric van Ge-
mert de gelukkige. Vaak komt 
zijn mechanisatiebedrijf niet in 
het nieuws, maar dit is een ide-
ale mogelijkheid voor het Rooise 
publiek om kennis te maken. Er 
gaat namelijk veel schuil achter 
het bedrijf aan de Schietbergweg 
in Nijnsel.

Als je aan de lezers uit zou moe-
ten leggen wat mechanisatiebe-
drijf Jan van Gemert precies doet. 
Hoe zou je dat dan doen?
“We houden ons veel bezig met 
tuin- en parkmachines, landbouw-
machines, beregeningsinstallaties 
en hogedruk reinigers. We maken 
en onderhouden ze. Daarnaast 
maken we machines op aanvraag, 
special products noemen we dat. 
Als iemand een speciale opdracht 
heeft dan lossen wij dat op door er 
een machine voor te maken.”

Jullie zijn eigenlijk uitvinders?
“Zo zou je het wel kunnen noe-

men ja. Maar natuurlijk bedenk 
ik dat niet allemaal alleen. Daar 
hebben we een heel team voor. 
Het collectief maakt ons sterk. Sa-
men weten we meer dan alleen. 
Zo hebben we laatst met zijn al-
len een ‘turbo-fogger’ bedacht en 
gemaakt. Dat is een apparaat dat 
kassen en fabriekshallen ontsmet. 
Het maken van nieuwe machines 
is misschien nog wel het mooiste.”

Ik zie dat jullie ook een winkel 
hebben?
“Dat klopt. Daarin verkopen we 
vooral veel tuinmachines, zoals 
(zit)grasmaaiers,robotmaaiers, 
bosmaaiers, heggescharen enzo-
voort. Het sterke punt is dat we 
ook alles kunnen maken. Bij veel 
verkooppunten weten ze weinig 
tot niets van de apparaten. Als er 
iets kapot is kunnen de klanten al-
tijd weer bij ons terecht.”

Hoeveel personeel heb je rondlo-
pen?
“We hebben zeven man personeel 
en daarnaast werkt mijn vader ook 
nog mee in het bedrijf.”

Hij is de zaak gestart?
“Ja, zo’n 26 jaar geleden, ook aan de 
Schietbergweg. Een aantal jaren ge-
leden heb ik de zaak over genomen.”

Wat zei je vader er van toen hij 
hoorde dat je kandidaat was voor 

nominatie?
“Hij zei ‘die kans krijg je maar één 
keer, dus waarom niet’.”

Was je zelf verrast?
“Ja, toen ze belde met de vraag of 
ik mee wilde doen. Dacht ik ‘jaaa, 
druk druk’. Maar ja, toen ze hier 
kwamen zei ik direct ‘Als je nie-
mand anders hebt, doe ik het wel’. 

Dat is natuurlijk een grapje, want 
ik ben enorm vereerd. Ik had het 
ook niet verwacht eerlijk gezegd.”

Wat verwacht je er van?
“je weet eigenlijk niet wat je moet 
verwachten . Maar er is al een jury  
geweest om te beoordelen en flink, 
wat vragen te stellen .Volgens mij 
heb ik alles kunnen beantwoor-

den  Een voordeel is dat ik speciaal 
daarvoor de werkplaats een keer 
heb opgeruimd wat ik anders nooit 
gedaan zou hebben, haha. Je weet 
nooit wat je er van leert .Niet ge-
schoten is altijd mis .

Wilt u alle kandidaten tot nu toe 
op een rijtje zien? kijk dan op 
www.rovjlions.nl

Coöperatieve Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel U.A. 
gevestigd te Schijndel

Wij nodigen leden van de afdeling 

Particulieren van harte uit voor 

de afdelingsvergadering op maandag 

22 november 2010. U bent welkom 

vanaf 19.30 uur in de Beurs, Heuvel 44 

in Sint-Oedenrode. 

In het eerste deel van de vergadering

wordt een toelichting gegeven op de

jaarcijfers 2009 en de huidige bancaire

ontwikkelingen. Daarnaast blikt de

ledenraad terug en vooruit. 

Tevens staan we stil bij het vertrek van

Theo van Hoek, directeur Particulieren. 

Hij neemt per 1 januari 2011 afscheid van

onze bank.

Als afsluiting is misdaadverslaggever John

van den Heuvel onze gast. 

De volledige agenda en de notulen van

de vorige vergadering liggen voor leden

van de afdeling ter inzage op onze

kantoren in Schijndel en Sint-Oedenrode.  

We hopen u te mogen verwelkomen!

De afdelingscommissie & de directie

Hieronder vindt u de verkorte agenda:

- Opening 

- Notulen vorige vergadering 

- Toelichting op de jaarrekening 2009  

- Ontwikkelingen coöperatief bankbedrijf 

- Ledenraad aan het woord 

- Aandacht voor het vertrek van 

  Theo van Hoek, directeur Particulieren

- Mededelingen en rondvraag 

- Lezing John van den Heuvel

Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel

Onze leden van de afdeling
Particulieren zijn van harte welkom.
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Een leven lang

Een leven lang tracht ik je op 
het spoor te komen, steeds
weer in andere woorden
die tastend zoeken naar
iemand die zich laat vinden,
aanspreekbaar is en
antwoord geeft.

Een oog mij tegemoet dat
ziet dat ik het ben,
een uitgestoken hand die
zich laat lezen als een hand,
veilige ruimte biedt.

In een oneindigvoud aan
licht of diepe stilte van
de nacht spreek je je uit
en door mij heen, maar
meestal hoor en zie ik niet
dat jij dat doet en ik alleen
je met een vraag begroet.
    Kees Hermis
    Uit: Anerca, 2001
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De InlijsterijDe Inlijsterij
Harry en Jeanne Passier
Emmausstraat 5  Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 - 47 65 00 / www.inlijsterij.nl

wo, do en vr 09.30 - 12.00u
en 13.30 - 17.00u
za 9.30-13.00 (ma en di gesloten)

Geopend:

DENNIS VAN ZUTPHEN 
ANJERLAAN 44 

5492 JE ST - OEDENRODE 
T: 0413 - 84 07 24 

M: 06 - 54 35 68 69 
E: D.VANZUTPHEN@KLUSSENIER.NL 

I: WWW.KLUSSENIER.NL

-badkamer-wc a tot z
-cv-ketels

-woningaanpassingen 
voor ouderen

-zolderisolatie
en nog veel meer

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

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

Antwan Kuis

Emma
      5 - 9 - 2012

Dochter van 
Mark en Marja van Genugten

Zusje van Lindy en Liza

De Bresser 16 5465 PW Zijtaart

 geboren

Lieve mensen, bedankt !

De kaarten, versieringen, bloemen, 
kado’s en een mooi feest bij de 
Vriendschap hebben onze 25-jarige 
huwelijksdag gemaakt tot een dag 
om nooit meer te vergeten.

Henny & Annemarie van Loon
Ruud en Joris

Claxonneren voor het bruidspaar

Wat een kabaal, afgelopen vrijdag 
in het centrum van Sint-Oedenro-
de. Een hele stoet vrachtwagens 
baande zich al toeterend een weg 

door het dorp. Natuurlijk voor een 
speciale gelegenheid. Wie goed 
keek, zag een bruidspaar in één 
van de trucks zitten. Lot van Riet 
en Iris Bechthold stapten in het 
huwelijksbootje en dat wilden ze 
graag laten weten!

Bart 40

Proficiat !

Guus
7-9-2012
Geboren

Zoon van
Mark Vervoort en Marieke van Schijndel

Broertje van 
Janne

Gouverneur Crommelinlaan 9
5492 GP Sint-Oedenrode

Lindsay

3 september 2012

De trotse ouders zijn 
Patrick en Monique

Geboren

Zusje van
Sylvie

De Quaystraat 18
5491 CW Sint-Oedenrode

Adriana Martina

Super trots en blij zijn wij
met de geboorte van

TJEU

06-09-2012

Sanne van den Heuvel
& Ruth Kluytmans

Jekschotseweg 19 
5491 RB St. Oedenrode

Trudy en Nelly 
samen 100 jaar!
Proficiat Bas en Loes

Wij zijn erg blij en gelukkig met 
de geboorte van onze dochter

Fleur 
Annette Johanna

2 september 2012

Dochter van

& 
Liselotte van Blaricum

Borchmolendijk 20 
5492 AK Sint-Oedenrode

Op 15 september 2012 vieren wij  ons 50-jarig huwelijksfeest
Receptie van 15:00 uur tot 16:30 uur 

Grand café & Partycentrum De Vriendschap Pastoor Teurlingsstraat 30 Boskant
Jan en Riek van der Vorst Meierij B205 - 5492 JD Sint-Oedenrode

Sale bij You!

w
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Hertog Hendrikstraat 8 | 5492 BB Sint-Oedenrode 

1 stuk  30% korting

2 stuks  40% korting

3 stuks  50% korting
 op de reeds afgeprijsde wintercollectie

*

*

*

*

Hertog Hendrikstraat 8 | 5492 BB Sint-Oedenrode

Sale

Ronde prijzen10

7035 25 30

40

SFEERVOLLE MODEPRESENTATIE
maandagavond 24 september 19.30

bij You! fashion for women

i.s.m. Termeer Modeschoenen, Kapsalon Savohs
en bloemisterij tuinderij Brekelmans

 Toegangskaarten € 10,-
te koop bij You! en Termeer

Meer informatie hierover volgende week in DeMooiRooiKrant

Wijkvereniging 
Eerschot
Vrijdag 14 september liggen de kaar-
ten voor het jokeren en rikken weer 
op tafel. Alle leden vanaf 16 jaar 
zijn welkom. Deze avond begint om 
20.00 uur in Meerschot Heistraat 22. 
Maar iedereen is vanaf 19.30 welkom 
want dan is de koffie en thee al klaar. 
Ook wordt er weer een loterij gehou-
den. Heb je geen geluk in de loterij? 
Na afloop van het kaarten gaat ieder-
een weer met een vleesprijs naar huis.

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

JUUL
van der Wielen

geboren op 5 september

Trots en blij 
verwelkomen wij onze dochter

Steffen van der Wielen en Babet Frissen
Pastoor Hackenstraat 65
5491 CE Sint-Oedenrode

Tel: 0413-479993
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Neem plaats op het meest 
besproken ‘benkske’ en win

Het is misschien wel het meest 
besproken ‘benkske’ van Sint-Oe-
denrode. Het bankje voor You! fa-
shion for women en Effe Anders. 

De eigenaresses van beide zaken 
zitten er iedere ochtend, bij goed 
weer, een lekker bakje koffie te 
drinken. De meeste Rooienaren 
zien dat lachend aan. Het sympa-
thieke is dat de dames er op een 
ludieke manier op inspelen. Ze da-
gen hun dorpsgenoten uit om op 
het bankje plaats te nemen en er 
leuke prijzen mee te winnen. Wie 
tijdens de aanstaande koopzondag  

van 16 september tussen 12.00 en 
17.00 uur op het ‘benkske’ gaat 
zitten, wordt op de foto gezet 
door You! fashion for women. Ie-
der uur wordt een fashioncheque 
verloot. Ook Effe Anders geeft een 
mooie prijs weg.

U mag ook op een ander tijdstip 
zelf een foto nemen en zelfs dan 
maakt u kans op een fashionche-
que. Het enige wat u moet doen 
is de foto op de Facebookpagina 
van You! fashion for women zet-
ten. Maak een extra deugd van 
het veelbesproken ‘benkske’.

In de diverse lokalen konden de 
bezoekers direct andere activitei-
ten ervaren. Dansen met Sunrise 
bijvoorbeeld, want ook die groep 
repeteert in Mariëndael en ze is 
toegankelijk voor iedereen. Sun-
rise toonde een aantal stukjes uit 
de vorige voorstelling en uit de 
nieuwe show voor het komende 
seizoen. Wie wilde, mocht mee 
dansen. Daarnaast konden de 
gasten genieten van theater. Een 
korte impressie van ‘Romeo en 
Juilliet’ smaakte naar meer. Wie 
liever met zijn handen bezig is, kon 
zijn hart ophalen in het Keramiek 
atelier: Letters leggen met klei, 
met als doelstelling te spelen met 
het materiaal. Aan het einde van 

de middag lagen de tafels vol met 
het woord ‘klei’, in alle soorten en 
maten. Ook Felix had goed zijn 
best gedaan. Hij vond het gewel-
dig en kon er gewoon niet meer 
mee stoppen.

Tijdens de open dag startte direct 
de kaartverkoop voor het nieuwe 
seizoen. Amateurs en professio-
nals, ze komen allemaal aan de 
beurt in het cultureel centrum. 
Daarmee creëert Mariëndael be-
weging in cultureel Sint-Oedenro-
de, en is er een plek voor iedereen.  
Kijk voor meer informatie over het 
komende seizoen op 
www.mariendael.nu. 

vervolg voorpagina
Mariëndael creëert beweging en een plek voor iedereen

Leerlingen BS Kienehoef mogen al stemmen
Vandaag gaat heel Nederland naar 
de stembus. Stemmen mag offici-
eel pas vanaf je achttiende levens-
jaar, maar de leerlingen van groep 
zeven en acht van basisschool de 
Kienehoef mochten gisteren al 
een beetje proeven. 

De les stond in het teken van po-
litiek en daardoor organiseerde de 
school een eigen verkiezing. Net 
zoals in het “echt” mochten de 
leerlingen hun stem uitbrengen op 
één van de politieke partijen van 
Nederland. Maar voordat het zo-
ver was hebben ze in de klas over 
de verschillende stellingen gespro-
ken en gedebatteerd. Ze lieten 
graag hun mening horen aan de 
andere leerlingen en de ene wijze 
uitspraak na de andere volgde. De 
kinderen werden naar de gymzaal 
geleid waar ze een stemformulier 
in handen kregen van de stemcom-

missie. Één voor één mochten de 
kinderen het stemhokje betreden 
en anoniem hun stem uitbrengen. 
De VVD werd uiteindelijk de groot-

ste partij. 23 Van de 53 kinderen 
stemden daar op. De verdere uit-
slag: Groen Links 16, PvdA 7, CDA 
2, SP 2, PvdD 2, Christen Unie 1.
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Popkoor Novelty 
‘On top of the World’
Popkoor Novelty bestaat 25 jaar. 
Dat wordt gevierd met twee 
grootste jubileumshows in theater 
De Blauwe Kei in Veghel. 

Op het moment van schrijven 
wordt er nog volop gewerkt aan 
het bijna volledig nieuwe repertoi-
re onder leiding van dirigent Peter 
van Beijnum en regisseur Anja Vos. 
Het belooft een prachtige show te 
worden met veel mooie Novelty 
nummers, afwisselend swingend 
en ingetogen. Het koor wordt be-
geleid door hun vaste combo dat 
speciaal voor deze gelegenheid is 
uitgebreid met een aantal gastmu-
zikanten. Een kleurrijke reis door 
de popmuziek, voor ieder wat wils, 
het wordt genieten van begin tot 
eind - voor koor én publiek! 

Een feestje vier je niet alleen maar 
graag ook samen met anderen. 
Popkoor Novelty heeft hiervoor de 
samenwerking gezocht met Stich-
ting Kindia uit Son. Het hele jaar 
door zijn er activiteiten waarvan de 
opbrengst naar Kindia gaat. Spon-
sorgelden en ook van elke ver-
kochte toegangskaart gaat € 2,50 
rechtstreeks naar Stichting Kindia. 
Zondag 16 september houdt de 
Kiwanis uit Sint-Oedenrode hun 
jaarlijkse Klumpkesrace. Ook 
zij steunen Popkoor Novelty en 
schenken de volledige opbrengst 
aan Stichting Kindia. Dat is toch 
geweldig! We hopen in december 
dan ook een behoorlijke bijdrage 
aan Kindia te kunnen schenken. 

De voorstelling ‘On top of the 
World’ vindt plaats op zaterdag 15 
december om 20.15 uur en zon-
dag 16 december om 14.00 uur. 
De toegangsprijs bedraagt 
€ 15,- voor volwassenen en  
€ 10,00 voor kinderen tot en met 
12 jaar (inclusief pauzedrankje). 
De verkoop van de toegangskaar-
ten loopt via de website van thea-
ter De Blauwe Kei in Veghel, aan 
de theaterkassa of telefonisch via 
(0413) 34 25 55. Zie voor meer in-
formatie www.popkoornovelty.nl

Fantastische sponsorbijdragen al eerste succes! 

Klumpkesrace: aanstaande zondagmiddag 
16 september vanaf 15:00 uur
De Rooise bedrijven hebben zich 
niet onbetuigd gelaten om de 
Klumpkesrace van zondag 16 
september al het eerste succes te 
brengen. Een mooi bedrag is nu 
al in beeld voor het kinderdoel 
Stichting Kindia, dat voorziet in 
het ondersteunen van Indiase 
straatkinderen bij het verbeteren 
van hun levensomstandigheden 
(zie ook www.kindia.nl). Dit doel 
is samen met het jubilerende No-
velty gekozen en tijdens de gezel-
lige middag zal Sichting Kindia 
het publiek in een van de kramen 

informeren over de noodzaak en 
werkwijze om het ingezamelde 
geld maximaal te besteden.

De Sponsor- en Klumpkesrace, 
live-optredens van popkoor No-
velty en Chicken George, de ter-
ras- en eetfaciliteiten en de spel-
voorzieningen zullen weer garant 
staan voor een aangename sfeer 
op het evenemententerrein en 
Dommeloevers bij café Dommel-
zicht. In het overvolle programma 
is door omstandigheden de Klom-
penestafette voor Rooise clubs 

komen te vervallen. Daardoor is 
de aanvangstijd van de attractieve 
middag verschoven naar 15:00 uur 
en zal Novelty met haar jubileum-
show de aftrap verzorgen en Chic-
ken George tot 20.00 uur de be-
zoekers op de dansvloer houden.
Ook de horeca-opbrengsten wor-
den aan de bijeengebrachte spon-
sorgelden toegevoegd zodat de 
bezoekers een aangename sfeer, 
naar verwachting in een prettig 
nazomertemperatuurtje, met een 
bijdrage aan een mooi kinderdoel 
kunnen combineren.

Mogelijk gemaakt door mediapartner:

Sponsoren:

Vrienden:

ZONDAG 16 SEPTEMBER 2012

KIWANIS
KLUMPKES

RACE

Locatie: Dommelzicht, Sint-Oedenrode

Met live optredens van:

and the Funky Farmers featuring the Trojan Horns
CHICKEN GEORGE

POPKOOR NOVELTY

NIEUW!
KLOMPENESTAFETTE

VOOR CLUBS...
13.00 uur

15.00 uur

JOS MARTENS & ZN B.V.
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES

Ginderdoor 55, tussen Lieshout & Mariahout tel 0499-423131 www.josmartens.nl
OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD

kettingzaag najaar 12  Mooi Rooi - Nuenense krant.indd   1 9/6/2012   2:54:01 PM

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl
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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
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn Salus
Odendael 3, tel. 0413-476149
ma.-do. 09:00u-12:30u en 
13:00 -15:00u
Voor vragen aan het vrijwilligers-
steunpunt, steunpunt mantelzorg,
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijnsalus.nl
info@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)

Kinderen bakken zelf brood bij de 
Kinderboerderij
Kinderboerderij Kienehoeve is 
zondag 16 september a.s. dé 
plaats voor kinderen die graag 
willen smullen van een zelf ge-
bakken broodje. De vrijwilligers 
van de boerderij hebben voldoen-
de ingrediënten ingekocht om een 
groot aantal kinderen de gelegen-
heid te geven hun, misschien wel 
eerste, broodje zelf te bakken! En 
lekker opeten hoort er natuurlijk 
ook bij. Ieder jaar weer is het rond 
het vuur een komen en gaan van 
ouders en kinderen, kortom een 
drukte van belang. 

Vanaf 13.30 uur staan voldoende 
vrijwilligers klaar om alle kinderen 
te helpen! 
Dat de broodjes alleen door en 
voor kinderen worden gebakken 
spreekt voor zich. Naast het brood 
bakken bij de boerderij is er in het 
park Kienhoef ook nog de prach-
tige speeltuin. Reden genoeg om 
zondagmiddag a.s. een bezoek te 
brengen  aan de kinderboerderij. 
Iedereen is van harte welkom!
En natuurlijk zijn de broodjes en de 
toegang helemaal gratis. 

Kinderen worden mediawijs bij MiK Pieter Brueghel
Razendsnel een foto bewerken, 
in een handomdraai een film-
pje downloaden of met een paar 
klikken een Facebookpagina aan-
maken… Kinderen zijn reuze me-
diawijs! MiK Pieter Brueghel om-
armt nieuwe media en ziet ze als 
een belangrijk onderdeel van de 
beeldende kunsten én als waar-
devol voor de ontwikkeling van 
een kind. Daarom heeft MiK Pie-
ter Brueghel in haar aanbod drie 
nieuwe korte cursussen opgeno-
men.

SketchUp is een gratis 3D-teken-
programma waarmee je ruimtelijk 
leert bouwen op de computer. 
Echte architecten en kunstenaars 
gebruiken het ook! Treed jij in hun 
voetsporen?
5 bijeenkomsten – aanvang maan-
dag 10 september – 16.00-18.00 
uur – Voor groep 6, 7 en 8 – O.l.v. 
Ineke van Engelen – Locatie: Mid-
degaal 23-25 in Veghel –  Kosten 
58 euro.

Tekenfilms maken, monteren, ra-

dio maken, geluid mixen: het kan 
allemaal met CinekidStudio! Je 
gaat een tekenfilm maken waarin 
je zelf de hoofdrol speelt. Hoe 
stoer is dat?
8 bijeenkomsten – aanvang 
woensdag 12 september – 14.30-
16.30 uur – Voor groep 6, 7 en 8 
– O.l.v. Laura Nieuwenhuis – Lo-
catie: Middegaal 23-25 in Veghel 
– Kosten 69 euro.

Wil je eigen visitekaartjes of hippe 
uitnodigingen voor een feest leren 
maken? Ga aan de slag op een 
computer, maar ook lekker met 
verf, lijm, papier en foto’s. Slaat je 
fantasie op hol? Hartstikke goed!
6 bijeenkomsten – aanvang vrij-
dag 14 september – 16.00-18.00 
uur – Voor kinderen van 8-12 jaar 
– O.l.v. Timo van Doren – Locatie: 
Middegaal 23-25 in Veghel – Kos-
ten 69 euro.

Het nieuwe cursusseizoen van MiK 
Pieter Brueghel begint op maan-
dag 10 september!
Alle informatie over cursussen, 

Paranormale avond in Meerschot
Donderdag 13 september wordt er 
een paranormale avond in Meer-
schot  georganiseerd. Deze avond 
betreft foto lezen. Door middel 
van foto’s wordt contact gelegd 
met overledenen, u kunt overigens 
ook foto’s meebrengen van nog 
levende mensen. Bedenk vooraf 
eventuele vragen die u wilt stellen, 
dat maakt het op deze avond voor 
u gemakkelijker. 

Om iedereen in de gelegenheid te 
stellen mag u tenminste 1 foto laten 
behandelen.
Het beste resultaat is met een foto 
waar de betreffende persoon alleen 
op staat. Afhankelijk van het aan-
tal aanwezigen kunnen eventueel 
meerdere foto’s behandeld worden.  
Locatie Meerschot, Heistraat 22. 
Aanvang 19.30 uur, de zaal is open 
om 19.15 uur. De toegang is gratis 
en voor iedereen toegankelijk.

-  Eten bij strekenproeverij van den elsen in de vernieuwde serre en het 
terras van de Gertruda Hoeve

- Streekgebonden kaart
- Open vanaf 12.00 uur (behalve op maandag en dinsdag)
- Terras
- Oplaadpunt voor fietsen
- Wandel- en fietsroutes verkrijgbaar

Strekenproeverij van den elsen - 
Van den Elsenstraat 23 - 5694 ND Son en Breugel

info@gertrudahoeve.nl - 0499 - 471 037 - 
www. gertrudahoeve.nl

Maandag t/m vrijdag 
onbeperkt eten ALL YOU CAN EAT 

19,50 EURO pp
65+ € 18,50 keuze uit 50 gerechten

Zaterdag en zondag  

€ 16,80 pp 65+ € 15,80
geopend: maandag t/m  donderdag 16.00 - 21.00
Vrijdag en zaterdag 16.00 - 22.00
Zondag en feestdagen 12.00 - 22.00 

Lindendijk 5
5491 GA Sint-Oedenrode

Tel. 0413-477102

 

Barbecue luxe
(minimaal 4 personen)

gemarineerde 
varkenshaasspies

hamburger
gemarineerde
entre-côte of

brochette de boeuf
gemarineerde kipfilet

barbecuesaus, cocktailsaus à 
la Verheijen en zigeunersaus
stokbrood, uien-stokbrood 

en kruidenboter
huzarensalade, aardappel-

salade, rauwkostsalade 
en vers fruit

(alles uit eigen keuken!)

€12,95per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

Tel. 0413 47 24 63
www.traiteur-slagerijverheijen.nl

WWW.PANENCOOK.NL
CADEAUBON ?

Rooienaren geven gul aan voedselbank

“We hebben maar liefst 23 volle 
kratten met voedsel opgehaald. 
Dat maakt onze actie tot een gran-
dioos succes”, jubelt dhr. van de 
Laar namens de voedselbank van 
de gemeenten Sint-Oedenrode, 
Boxtel en Haaren. Afgelopen za-
terdag stonden vrijwilligers bij su-
permarkt EMTÉ klaar om voed

sel in te zamelen voor mensen die 
het minder breed hebben. 

De Rooienaren blijken gulle gevers. 
Van de Laar: “Wat we opgehaald 
hebben is boven verwachting. De 
meeste mensen hadden van de 
actie gelezen en stonden direct 
iets van hun boodschappen af. Er 

waren ook mensen 
die niet wisten dat 
S in t -Oedenrode 
burgers heeft die 
afhankelijk zijn van 
de voedselbank. 
Het is goed om ze 
daar een keer mee 
te confronteren.” 

Na het sorteren van de producten 
gaan de boodschappen naar de 
hulpbehoevenden. De voedsel-
bank is van plan om de actie bin-
nenkort een vervolg te geven in 
andere winkels. “Mits we genoeg 
vrijwilligers kunnen vinden. Maar 
we zullen zo’n actie nooit laten 
doodbloeden”,  reageert Van de 
Laar. 

workshops en inschrijven is ook te 
vinden op de websites 
www.pieterbrueghel.nl en 
www.mikweb.nl

Vresselse Hut wil natuurpoort 
worden
De Vresselse Hut heeft verzocht 
om in aanmerking te komen voor 
de status als “natuurpoort” voor 
het Groene Woud. Gedeputeerde 
Staten wil in Noord-Brabant een 
aantal van zulke poorten. Het 
college van B en W staat positief 
tegenover het verzoek, omdat de 
Vresselse Hut voldoet aan de be-
langrijkste eisen. Het ligt reeds aan 
een fietsknooppunt en aan het 
dekkend wandelknooppunt van 
de provincie. Het college zal po-

sitief adviseren aan de streekraad 
van het Groene Woud.   

Lees DeMooiRooiKrant 

en laat je verrassen!
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Nieuwe stap voor Kimberly’s Fashion

Kimberly’s Fashion heeft vanaf 
komende vrijdag een nieuwe win-
kel. De damesmodezaak verhuist 
iets verder richting het centrum, 
naar de Heuvel welteverstaan. Het 
is een nieuwe stap voor Jolanda , 
Ton en hun dochter Kimberly van 
Grinsven, naar wie de zaak is ge-
noemd. “Het is bijna af en we 
willen het zo graag laten zien”, 
zegt eigenaresse Jolanda trots. In 
hun nieuwe onderkomen hopen 
ze nog meer vrouwen aan mooie 
kleren te helpen.

Een paar weken lang is familie 
van Grinsven druk bezig geweest 
met het inrichten van hun nieuwe 
winkel naast Bloem en Zo. De 
complete inrichting is vernieuwd 
en ook de buitenkant heeft een 
frisse en uitnodigende uitstra-
ling gekregen. Jolanda is enorm 
blij met het resultaat. “Het is een 
gezellige en knusse winkel op een 
perfect punt in het dorp”, glim-
lacht de onderneemster. “Toen ik 
hoorde dat het vrij kwam, heb ik 
de stoute schoenen aangetrokken 
en geïnformeerd. Er waren meer 

gegadigden, maar gelukkig zijn wij 
het geworden. Net op tijd denk ik. 
We zaten namelijk alweer drie jaar 
in Rooi en om te voorkomen dat 
we een terugval zouden krijgen, 
is het goed om iets verfrissends te 
doen.”

“In totaal zullen we niet meer 
kleding kwijt kunnen dan voor-
heen”, vervolgt ze. “Het assorti-
ment wordt wel iets anders. We 
gaan onze doelgroep iets verbre-
den.” Kimberly’s Fashion staat er 
om bekend dat het vooral kleding 
verkoopt voor de grotere maten. 
Daar blijft de winkel zich uiteraard 
mee onderscheiden, maar de fo-
cus zal zich ook verleggen naar de 
iets kleinere maten. “We hebben 
voor ieder wat wils”, wijst Jolan-
da naar de rekken. “Mijn dochter 
van zestien huppelt in kleding van 
hier rond, maar ook mijn moeder 
van 67. We verkopen kleding van 
maat 36 t/m 56.” Jolanda is dag 
en nacht met mode bezig. Bijna 
iedere week racet ze op en neer 
naar Parijs, Düsseldorf of Amster-
dam om de krenten uit de pap te 
vissen. “Het kost veel tijd, maar 
onze klanten zijn iedere keer blij 
verrast als er weer iets nieuws tus-
senhangt. Voor zeer betaalbare 
prijzen, zoals ze van ons gewend 
zijn.”

Aanstaande vrijdag (niet in de 
avond, want dan zijn familie en 
vrienden uitgenodigd om te ko-
men kijken), zaterdag en zondag 
is Kimberly’s Fashion geopend. 
Het weekend zal een feestje zijn 
voor zowel Jolanda en haar gezin 
als haar klanten. Voor hen heeft 
ze een speciale actie bedacht, na-
melijk iedere klant krijgt een leuke 
kleine attentie zolang de voorraad 
strekt.

Start verkoop van 
10 luxe appartementen!

Wonen met allure 
in het groen

T  (0413) 47 69 10

www.projectkoningsvaren.nl

In Koningsvaren vindt u 38 luxe appartemen
ten. De unieke Svorm van het gebouw draagt 
bij aan optima le bezonning. U heeft een prachtig 
uitzicht en volop privacy.

Als bewoner van Koningsvaren ligt park Kiene
hoef aan uw voeten. In het groene hart van  
SintOedenrode heeft u alles in de buurt en is 
het comfortabel wonen.

Kom naar de informatiebijeenkomst op  
Kofferen 8 op 15 september. Wij informeren u 
graag wat mogelijk is.

Informatiebijeenkomst

Datum 15 september 12.00 - 15.00 uur

Locatie Kofferen 8  Sint-Oedenrode

Prijzen vanaf  

€ 239.500

Nieuw: Dommeldal aardbeienjam 
en aardbeiensaus

Sinds jaar en dag worden er op 
het familiebedrijf van tuinderij 
Eijkemans aan de Liempdseweg 
in Sint-Oedenrode aardbeien ge-
teeld van uitmuntende kwaliteit. 
Uitkijkend over het Dommeldal 
zie je de fier hangende blozende 
zomerkoninkjes genaamd Elsanta 
aan de met zorg opgekweekte 
planten, wachtend om geplukt te 
worden.

In de zomer is er hard gewerkt om 
deze prachtige aardbeien te ver-
werken tot aardbeien jam en aard-
beien saus.  Alleen van de beste 

aardbeien verkrijg je goeie jam en 
saus. Bij het bedrijf van Woerkom’s 
Confiture in Gelderland zijn onze 
aardbeien ambachtelijk verwerkt 
en is er een jam en een saus ge-
boren zonder kunstmatige toevoe-
gingen. Puur en boordevol fruit, 
maar liefst 60 gram vruchten per 
100 gram. De jam zit in een karak-
teristieke vierkante glazen pot en 
de saus in een elegante slanke fles. 
De smaak? Ervaar zelf de smaak 
van vers geplukte en verwerkte 
Rooise aardbeien, wij zijn dik te-
vreden. Een Roois streekproduct 
waar we terecht trots op zijn! Alle 
bovenstaande producten zijn ver-
krijgbaar bij Drankenhandel van 
Boxmeer in Sint-Oedenrode en 
natuurlijk bij tuinderij Eijkemans. 
De jam en saus zijn ook verkrijg-
baar bij Attent Jan Hellings, Ad de 
Bever groente en fruit, VVV kan-
toor, Nico Sanders groente en fruit 
en  het Roois Kaashuis.

advertorial

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

Nijverheidsweg 12, 5492 NK St Oedenrode, 
tel: 0413-477337, www.vdvleutenelektrotechniek.nl
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Albert Heijn 125 jaar 
van 17 t/m 22 september

•	 Hele	week	een	lekkere	traktatie	in	de	winkel
•	 Dinsdagavond:	Familie	van	personeelavond	(besloten)
•	 Woensdagmiddag:	voor	de	kleintjes	knutselmiddag	met	clown	Dico
•	 Donderdagochtend:	Lianne	van	Hal	(diëtiste)	leidt	u	rond.	(opgeven	in	de	winkel)

Perentaart/donatie	St.	Jarige	Job

Ons meest populaire taartje, het befaamde appeltaartje, is speciaal ter ere van het jubileum nu ook 
verkrijgbaar in perenvariant.  Dit taartje is niet alleen overheerlijk, maar heeft iets extra feestelijks: 
25 cent van deze jubileumtaart gaat naar de Stichting Jarige Job. Want ieder kind verdient een verjaardag. 
Inmiddels is er al meer dan 50.000,-  overgemaakt!

Zondag	16	september	open	van	12:00	tot	17:00	uur
Halve vlaaien

AH Gerookte zalm

Alle AH Filet americain 
van de versafdeling

Albert	Heijn	-	Markt	18	-	5492AB	Sint	Oedenrode	-	tel:	0413-472208

2E	GRATIS
          4.58 

   2.29 50% KORTING

2E GRATIS

50% KORTING

2.19

6.58

2.99 1.49

3.29

	1.09

DONDERDAG-	T/M	ZONDAGVOORDEEL
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Een zonnig begin, Tous les Soleils
De filmclub van Mariëndael start 
op 20 september met een gezel-
lige ‘feel good’ film. 

Tous les Soleils is een heerlijk licht-
voetige tragikomedie van schrijver 
en regisseur Philippe Claudel, bij 
velen bekend van zijn zeer aparte 
boeken, zoals Het kleine meisje van 
mijnheer Linh en van de film Il y a 
longtemps que je ’t aime die eerder 
in Mariëndael vertoond werd. Met 
veel verrukkelijke muziek, o.a. uit 
La Tarantella (l'Arpeggiata), een 
mooie mix van Italiaanse en Franse 

acteurs, o.a. Stefano Accorsi (Ro-
manzo criminale) en Anouk Aimée 
(La dolce vita), en Straatsburg als 
mooi decor. Italiaan Alessandro 
doceert barokmuziek in Straats-
burg en zorgt voor zijn anarchis-
tische broer en zijn puberdochter 
Irina. Wanneer zijn dochter ver-
liefd wordt ... 
Dit seizoen volgen er nog negen 
films, onderling heel verschillend, 
maar allemaal kwaliteitsfilms die in 
de bioscoop succes hadden bij het 
publiek en onderscheiden zijn met 
prijzen.

Vriendjesdag bij Scouting Rooi op zaterdag 15 september

Scouting zoekt museumstukken

Scouting Rooi bestaat dit jaar 65 
jaar. Zaterdag 29 september 2012 
zal dit worden gevierd met een 
jubileumfeestdag voor alle leden, 
ouders, sponsoren en andere be-

langstellenden. Op deze feestdag 
wil Scouting Rooi graag een mu-
seum inrichten met allerlei spullen 
en materialen van de afgelopen 65 
jaar. Heb jij of ken jij iemand die 
spullen heeft die Scouting Rooi in 
haar museum-voor-één-dag  ten-
toon kan stellen? Dan horen wij 
graag van je! Je kunt per mail con-
tact opnemen via 
info@scoutingrooi.nl. 
Scouting Rooi zal alle spullen met 
zorg behandelen zodat dit weer in 
dezelfde staat naar de eigenaar te-
rug gaat.

Aanstaande zaterdag is het 
vriendjes- & vriendinnetjesdag bij 
de bevers van Scouting Rooi: dit 
betekent dat de bevers allemaal 
een vriendje of vriendinnetje uit 
mogen nodigen. Ook andere kin-

deren die het leuk vinden om eens 
een kijkje te nemen bij de bevers, 
zijn op deze dag welkom!

De bevers zijn tussen de 5 en 7 jaar 
en beleven iedere zaterdag een af-

wisselend programma op en rond 
de blokhut van Scouting Rooi, on-
der leiding van enthousiaste, gedi-
plomeerde jongeren. 
Dus ben jij 5, 6 of 7 jaar en heb 
je zin in een leuke middag met 
spelletjes, liedjes en veel plezier? 
Kom dan deze zaterdag een kijkje 
nemen bij ons, er staat je een ver-
rassende en gezellige middag te 
wachten! 

De bevers draaien iedere zater-
dagmiddag van 13.30 tot 15.30 
uur met een actief en gevarieerd 
programma: van hutten bouwen 
tot fotolijstjes versieren en van 
speurtochten tot flessenvoetbal. 
Daarnaast worden er regelmatig 
leuke uitstapjes georganiseerd en 
twee keer per jaar gaan de bevers 
op kamp. Spelenderwijs leren de 
bevers hoe ze met elkaar om die-
nen te gaan. 

Lijkt het je leuk om eens bij de be-
vers te kijken, dan zien we je graag 
zaterdag om 13.30 uur bij de blok-
hut op ‘t Achterpad 3 (Eerschot). 
Graag tot dan! Groetjes, het be-
verteam. Voor meer informatie: 
www.scoutingrooi.nl en/of 
info@scoutingrooi.nl.

Dé reisverzekering 
voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

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

Ook al is de afdaling
mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
terecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeuren.

Maar als het gebeurt is het wel zo prettig dat u 
een beroep kunt doen op uw reisverzekering.

Want daarmee bent u altijd verzekerd van
persoonlijke en financiële hulp.

Zodat alles snel weer op z’n pootjes terecht komt.

Informeer daarom voor uw vertrek even bij ons
naar zo’n voordelige reisverzekering.

EXCLUSI E F VOOR U!

Verzekeringen - Hypotheken - F inancieringen
S NS  R egio Bank - Makelaardij

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

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

www.vkgroep.nl  beekendonk@vkgroep.nl

assurantie en adviesbureau

van den Heuvel - van Kuringe

  
 

Met een 
Rechtsbijstandverzekering 

verzekert u zich van juridische 
ondersteuning en advies bij conflicten 

 
Interesse? 

Loop eens bij ons binnen 
wij helpen u graag 

Dansfeestje bij danscentrum Cultura

Dansen is voor jong en oud. Dat 
werd afgelopen zondag duide-
lijk gemaakt bij de open dag van 
danscentrum Cultura in De Vriend-
schap in Boskant. Enkele danslera-
ren en leraressen stonden klaar om 

iedereen die maar wilde de fijne 
danskneepjes aan te leren. Er was 
voor gekozen om buiten een dans-
vloer op het terras neer te leggen. 
Een briljante keuze, want het was 
lekker weer en dus zat het terras 

de hele dag vol om naar de ver-
schillende workshops te kijken. 
Ook binnen werd les gegeven in 
allerlei verschillende danssoorten. 
De hele open dag telde als een 
ware promotie voor de danssport. 

Hyundai van den Brand failliet? 
Ik dacht van niet!

Ik vind het te gek voor woorden dat sommige mensen geruchten de 
wereld in helpen die schade toe brengen.

De afgelopen dagen ben ik bestookt met telefoontjes en opmerkin-
gen van ongeruste klanten die hadden gehoord dat mijn bedrijf failliet 
zou zijn. Op menig feestje en vereniging ging dat de ronde. Zoals je 
zult begrijpen, ben ik daar niet bepaald blij mee en dat is nog zachtjes 
uitgedrukt. Als mijn oude reclame van het pand wordt gehaald, is dat 
niet omdat ik failliet ben, maar juist omdat we excellent service dealer 
zijn geworden en er dus nieuwe reclame komt te hangen.
Nogmaals, jammer dat mensen geruchten verspreiden die niet waar 
zijn. Dus nog even voor de duidelijkheid: Hyundai van den Brand fail-
liet? Ik weet zeker van niet!

Lezerspodium....
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 Zij is bij hullie d’n heffer en de legger
(Zij is bij hen de absolute baas; hij heeft dus niks te vertellen.)
Bron: Brabantse Spreukenkalender, verkrijgbaar bij ‘t Paperas BRABANTSE SPREUKEN

 Veel belangstelling voor 
Dag van het Varken 

aaagh wat 
zielig al die mensen

zo dicht op 
elkaar

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 Dat je er bent
 
  
 

 uit “jezelf” geven,
 om niet,
 kan genegenheid
 worden geboren
 en zelden voor even

 nog sterker
 kan ik het zeggen
 -dat je er bent-
 is genoeg

 het behoeft
 geen duizend woorden
 om zo iets uit te leggen

 het was ook niet zo
 dat je er om vroeg

 

PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00u naar 
redactie@demooirooikrant.nl 

onder vermelding van Oogcontact 
en maak kans op 10 x 1/5 staatsloten (straatje)

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week:
Noortje Lipsch

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Hein van Acht

kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Marktplein

Koor Betje Wolff treedt op in centrum Sint-Oedenrode
Aankomende zaterdag-
middag staat alweer het 
laatste optreden gepland 
van de Rooise Zomereve-
nementen. De hele zomer 
lang was er ieder week-
end een optreden op vrij-
dag en zaterdag of op één 
van de dagen. Betje Wolff 
heeft de eer om het bal te 
sluiten.

Het koor Betje Wolff is in 
oktober 1996 opgericht in 
Schijndel en bestaat uit 30 
vrouwen en 3 mannen.  In de kleur- rijke kleding zijn de verschillende cul-

turen van de wereld te her-
kennen. Betje Wolff maakt 
een feest van elk optreden 
en hoewel er in vreemde 
talen wordt gezongen, 
worden de liederen met 
zo veel enthousiasme ge-
bracht dat het publiek 
spontaan meezingt. 

Een optreden is een vocale 
wereldreis. De groep trekt 
op zaterdagmiddag vanaf 
14.00 uur door het dorp. 
Het is een aanrader om te 

komen kijken.

Opbrengst expositie voor Stichting HoPe

De afgelopen maanden exposeerde de beeldhouwgroep Einde(r)loze Hakkers in de kruidentuin van de Sint Paulus-
gasthuisjes. Dit in het kader van het vijfjarig bestaan. De tentoonstelling bestond uit een twintigtal fraaie beeld-
houwwerken, mooi opgesteld in het groen van de kruidentuin. Een beeld zal bij opbod worden verkocht. De op-
brengst daarvan is bestemd voor Stichting HoPe. Gisterenmiddag werd de cheque overhandigd aan Rieky de Roo. 
Om welk bedrag het gaat is niet duidelijk, het ging namelijk om een anoniem bod.

Deze woordzoeker wordt u aangeboden door:
Heuvel 17 | 5492AC Sint-Oedenrode
Tel. 0413 47 93 22 | www.mooisites.nl

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

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

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

lijntrekspel, luckyduck, powerwave, boksbal, rups, kamelenrace, ijswagen,  
bussensport, viswagen, ponyrijden, gebakkraam,  
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Op zoek naar Maatschappelijke Stageplaatsen
Het Vrijwilligerssteunpunt van Welzijn Sa-
lus, is voor de leerlingen in de gemeente 
Sint-Oedenrode op zoek naar maatschappe-
lijke stageplaatsen voor het nieuwe school-
jaar. Maatschappelijke Stage is vanaf vorig 
schooljaar verplicht voor alle middelbare 
scholieren. Leerlingen zetten zich geduren-
de 30 uur in als vrijwilliger. Organisaties die 
voor een stageplaats in aanmerking komen 
zijn vrijwilligersorganisaties, non-profit en/
of ondernemen maatschappelijk betrokken. 
Denk hier bij onder andere aan muziek- en 
sportverenigingen en de zorginstellingen, 
maar bijvoorbeeld ook de lokale omroep, 
patiëntenverenigingen en goede doelen-
organisaties. De maatschappelijke stage is 
een kans voor vrijwilligersorganisaties. Het 
bied extra handen, verjonging en wellicht 
een nieuwe groep vrijwilligers.

In samenwerking met BWI het Palet en het 
Elde College wordt op woensdag 3 oktober 
van 19:00 tot 20:30 uur tevens een maat-
schappelijke stagemarkt georganiseerd. De 
stagemarkt zal plaatsvinden in de Aula van 
het Elde College in Schijndel. Ouders en leer-
lingen van het Elde college zijn van harte 
welkom en worden uitgebreid geïnformeerd 
over alles zaken rondom maatschappelijke 
stage. HIervoor is Welzijn Salus nog op zoek 
naar stagebieders die zich op deze avond 
willen presenteren en kennis willen maken 
met mogelijk nieuwe stagiaires.

Heeft u als organisatie interesse om een sta-
geplaats uit te zetten of om aanwezig te zijn 
op de stagemarkt, meldt u dan bij Femke 
Broeders, coördinator Salus Vrijwilligers-
steunpunt 0413-476149 of 
f.broeders@welzijnsalus.nl 

Zwemmen met gehandicapten vraagt vrijwilligers

SKOSO blijft op koers in onzekere tijden
Zo’n vijftien jaar geleden voerde 
iedere basisschool in Sint-Oeden-
rode een eigen beleid. Het bestuur, 
dat bestond uit vrijwilligers, kreeg 
ontzettend veel op haar bord. Te-
veel, daarom werd er overgestapt 
op een andere structuur. Er kwam 
een bovenschools management 
dat alles in goede banen ging lei-
den. Frans de Baaij werd elf jaar 
geleden algemeen directeur van de 
Stichting voor Katholiek Onderwijs 
Sint-Oedenrode, oftewel SKOSO. 

SKOSO bestuurt zeven van de acht 
basisscholen in Sint-Oedenrode. De 
scholen zijn autonoom om invulling 
te geven aan het onderwijskundig 
beleid. Eén van de bestuurstaken 
is personeelsbeleid. Alle leraren, 
directeuren en ondersteunend per-
soneel zijn in dienst van SKOSO, 
samen goed voor zo’n 130 perso-
neelsleden. Dat maakt SKOSO één 
van de grotere werkgevers van het 
Brabantse dorp. Door de jaren heen 
zag De Baaij hoe het onderwijs en 
de werkwijze van SKOSO veran-
derde. “Ik trof destijds een zeer ge-
motiveerd bestuur aan dat de zaak-
jes op orde had”, vertelt De Baaij. 
“Toch moest er het nodige gaan 
veranderen. Zo werd wettelijk be-
paald dat het bestuur niet meer het 
interne toezicht mocht verzorgen. 
Eigenlijk logisch, want anders krijg 
je het principe van de slager die zijn 
eigen vlees keurt. We stapten over 
naar een Raad van Bestuur en een 
Raad van Toezicht. Er kwam een 
nieuw beleidsplan en de organisatie 
werd verder geprofessionaliseerd.”

Passend onderwijs
De scholen mogen dus allemaal 
hun eigen educatieve koers varen. 
Natuurlijk worden de ervaringen 
wel gedeeld. Welke school gaat 
goed? Welke problemen spelen er? 
En belangrijker nog, hoe worden 
die opgelost? Eens per maand komt 
De Baaij bijeen met de directeuren 
van alle basisscholen. De laatste 
jaren slaan steeds meer scholen 
de weg in die ‘Passend onderwijs’ 
heet. Maatwerk voor iedere leer-
ling is één van de belangrijkste 
speerpunten van SKOSO. De Baaij: 
“We hechten er waarde aan dat ie-
der kind, van welk niveau dan ook, 

dichtbij zijn of haar leefomgeving 
passend onderwijs krijgt aangebo-
den. Dat geldt dus ook voor leerlin-
gen met een beperking. Ieder kind 
krijgt een eigen programma.” De 
tijd van alleen maar klassikale les-
sen is voorbij. Onder begeleiding 
van goed geschoolde leerkrachten 
maken de kinderen hun opdrach-
ten. Wat dat vergt voor een leer-
kracht valt niet te onderschatten. 
Behalve de inspectie houdt SKOSO 
zelf goed zicht op de kwaliteit. “We 
gaan aan de slag met audits en vi-
sitaties en bezoeken de scholen als 
‘critical friend’ ”, aldus de directeur-
bestuurder. “We bezoeken klassen 
en daar wordt een rapport van 
gemaakt. Zo houden we iedereen 
scherp en zien we waar verbeterin-
gen noodzakelijk zijn. Zelf ga ik ook 
naar de scholen, dat reken ik tot 
mijn taken. Bovendien wordt het 
gewaardeerd.”

Dommelgroep
In de regio deelt SKOSO kennis met 
identieke instellingen. De stichting 

vormt samen met Schijndel, Sint-
Michielsgestel, Vught en Boxtel de 
Dommelgroep. Volgens De Baaij is 
het absoluut niet de bedoeling dat 
er gefuseerd gaat worden. Het gaat 
volgens hem vooral om het delen 
van de expertise en het gezamen-
lijk aanstellen van staffunctionaris-
sen zoals een financieel control-
ler en personeelsfunctionaris.  “In 
sommige gevallen loopt ons perso-
neelsbeleid in elkaar over”, zegt de 
Rooienaar. “De vervangingspoule 
is daar een onderdeel van. Wan-
neer iemand zich ziek meldt, is er 
altijd meteen een vervanger. Ge-
lukkig komt dat bij ons veel minder 
voor dan het landelijk gemiddelde. 
Bij SKOSO ligt het 
ziekteverzuim op 
2,5%, landelijk 
is dat zo’n 6%.” 
Binnen de Dom-
melgroep kan met 
personeel worden 
geschoven. Als er 
krimp is bij een 
stichting, hoopt 

de organisatie dat het personeel 
kan verplaatsen. Ontslag blijft dan 
uit. Zo ontstaat ook mobiliteit.

Risico’s
SKOSO heeft de zaakjes op dit mo-
ment goed op orde, maar natuurlijk 
zijn er ook risico’s die de financiële 
situatie in verlegenheid kan bren-
gen. Krimp is daar een voorbeeld 
van. Door vergrijzing zet de krimp 
wat harder door dan verwacht. De 
Baaij: “Dat moeten we financieel 
zien op te vangen, maar ons beleid 
is dat er in ieder kerkdorp een basis-
school blijft bestaan. Het is immers 
een basisvoorziening.” Een ander 
risico is dat de subsidiekraan steeds 
verder wordt dichtgedraaid. “De 
lumpsumvergoeding van de lande-
lijke overheid staat onder druk en 
ook de gemeente kort ons op sub-
sidies. Daarnaast wordt de bijdrage 
die we nu krijgen voor rugzakleer-
lingen straks regionaal verdeeld. 
Dan moeten we nog maar zien wat 
er van overblijft”, uit De Baaij zijn 
bezorgdheid.

Alle risico’s ten spijt houdt SKOSO 
er de moed in. De Rooise basis-
scholen scoren immers goed en de 
sfeer bij SKOSO is uitstekend. Jaar-
lijks worden de vooraf bepaalde 
doelen voor zo’n 90% gehaald. 
“Sommige zaken hebben gewoon 
wat meer tijd nodig”, besluit De 
Baaij het gesprek.

 Lupinestraat 23 5492 KD  Sint-Oedenrode
Tel.: 06 229 719 22 -  info@mbk-keukenmontage.nl

www.mbk-keukenmontage.nl

 

 

 

 

 
www.mbk-keukenmontage.nl 

  info@mbk-keukenmontage.nl 
 

Marcel van den Brand      06-22971922 
Lupinestraat 23      5492KD    Sint-Oedenrode 

Frans de Baaij bij de Odaschool

Ben jij sportief en mi-
nimaal in het bezit van 
het zwemdiploma B? 
Zwemmen met gehan-

dicapten is voor mensen met een verstande-
lijke en/of lichamelijke beperking op zoek naar 
vrijwilligers.

Gevraagd wordt om te gaan met mensen 
met een lichamelijke beperking in en om 
het water, waarbij gezelligheid voorop staat. 
Helpen met de lift om de mensen  in en uit 

het water te krijgen, helpen bij het douchen, 
omkleden en koffie inschenken. Naast het 
op peil houden van de conditie worden er 
verschillende zwemslagen aangeleerd. Het 
zwemmen is iedere zaterdag van 10.00 tot 
11.00 uur in zwembad De Neul in de periode 
van september tot april.

Wilt u zich aanmelden of meer informa-
tie, neem contact op met het vrijwilligers-
steunppunt: Femke Broeders, 0413-476149, 
f.broeders@welzijnsalus.nl of 
www.welzijnsalus.nl
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Te koop/Te huur

De lekkerste worstenbroodjes koop jij 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Te huur parkeerpl. in parkeerkelder in 
centrum van Rooi.
Ingang bij emté.
Tel: 06-51101477
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
Herstofferen is de beste keus
Kreijveld meubelstoffering Liempde
Tel: 0411-631775 of 06-22219528
--------------------------------------

Afgesloten & beveiligde 
buiten opslag huren?
Van 1 m² tot 1000 m²

0413-472893 of 06-47204807
info@masta.nl

Bedrijventerrein de Kampen

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

Uw auto weer als nieuw!
Carcleaning van Laarhoven

Handelsweg 11a
5492 NL Sint-Oedenrode 

0413-476198/ 06-20308105
(Bedrijventerrein Nijnsel)

--------------------------------------
Tweedehands speelgoed, baby en 
kinderkledingbeurs. 160 kramen in 
de Dreef in Aarle-Rixtel. (voorheen in 
Breugel) 23 sept. 11:00 uur -14:00 uur
www.kinderbeursbreugel.nl
--------------------------------------
Te huur: 2 plaatsen voor camper of 
caravan stalling
tel. 0413-474770
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
(bedrijventerrein Nijnsel) 
Nijverheidsweg 4. Tel : 476805
--------------------------------------
Norma Supreme pocketvering matras-
sen NU 2e gratis.
Vennotex. (Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Te huur toiletwagen
tel. 0413-478076\
--------------------------------------

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

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

Aangeboden

Massage. 
Ook voor jou!
Nu ook cadeaubonnen verkrijgbaar.
Kijk voor meer info op:
www.de-bodhiboom.nl
of bel: 06 52 21 36 52.
--------------------------------------

Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex 
bij Massagepraktijk Adisa in 
Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Meer tijd voor jezelf ? Meer tijd voor 
ontspanning ? Kies voor ontspan-
ningsmassage. Kijk voor informatie en 
afspraak maken op 
www.ellenvorstenbosch.nl
--------------------------------------
Klusjes in en rondom uw huis waar u als 
alleenstaande of oudere niet aan toe-
komt? Bel RN Solutions op 06 20534852 
of e-mail info@rn-solutions.nl
--------------------------------------

Gezocht

Gemotiveerde studenten gezocht voor 
een goedbetaalde bijbaan. Interesse? 
Zie www.hulpstudent.nl, bel 061482 
6000 of mail y.kroef@hulpstudent.nl.
--------------------------------------
Gezocht: 
Woonruimte omg. St.Oedenrode voor 
vrouw (29) met hondje.
Max €500,- incl. en inschrijven moge-
lijk. Tel: 0646044221
--------------------------------------
Woning:
Zoek een woning in Rooi
Huurprijs € 450.00 z.s.m.
06-26924844 Josephine Pailad
--------------------------------------
Wie wil het boek ‘Roemrijk Rooi’ aan 
mij verkopen; 06-14225619
--------------------------------------

Gevonden

Gevonden op de Schijndelseweg;
Sleutelbos met 6 sleutels + Kia auto-
sleutel Tel. 472285
--------------------------------------

Verloren

Wie heeft er dinsdag 4 sept. tijdens de 
training mijn Sparta fiets meegenomen 
bij Rhode? Ik zou hem graag terug-
hebben.
Rick Gevers 06-19813941
--------------------------------------

Cursussen/Workshops

Vanaf September:
Jongerenyoga, leeftijd 12 t/m 17 jaar.
Meer info: www.de-bodhiboom.nl
of bel: 06 52 21 36 52
--------------------------------------
Open dag
Twinkelijntje atelier voor creativiteit
Zaterdag 22 september van 10 tot 17 
uur.
Demonstraties en werk cursisten. 
Nieuw: jongerengroep
Marja van de Wijdeven
Tel: 0413-476258
Foto’s: www.twinkelijntje.nl
--------------------------------------

Dieren

Hondenschool het Rooike 
te Sint-Oedenrode:
* puppy & gehoorzaamheidscursussen
* nieuw: workshop steppen met je 
hond en/of ‘samen-fit’ stepcursus.
www.hondenschoolhetrooike.nl 
M. 06-270.384.63
--------------------------------------
Een nieuwe hond en wat hulp nodig 
met opvoeden? Hondensportvereni-
ging de Pijnhorst te Sint-Oedenrode 
verzorgt cursussen Gedrag en Gehoor-
zaamheid. De cursussen worden ge-
geven op het terrein van manege de 
Pijnhorst, Bermhorst 6a.
Er is weer ruimte voor nieuw groepjes.
Voor info: 0499-399758 of 
www.hsc-depijnhorst.nl
--------------------------------------

   

Wie herkent deze verkleedde mensen op de foto? We horen het graag! 
Stuur een mail naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 
0413-479322 of loop eens ons kantoor binnen aan Heuvel 17. 
De koffie staat klaar.

De foto met de oudere dame in De-
MooiRooiKrant van 5/9 is Maria Jo-
hanna Hulsen-Maat. Deze mevrouw is 
in 1875 gehuwd met  Petrus (Peerke ) 
Hulsen. Zij woonden samen in dit huis 
en kregen maar een kind namelijk, Jan 
Hulsen. Dit adres was  Sloef  C1.  (nu 
Hoogstraat 36) Op de rechter venster 
staat nog Tabaksvergunning. De lindenboom voor het huis (waar er 2 
van stonden) heb ik persoonlijk in 1966 geveld. Deze mevrouw was 
mijn over-grootmoeder.

Fam. Jan Hulsen
Hoogstraat 36

Als ik het goed heb is de foto van de vrouw met de kippen genomen 
in De Kuilen in Eerde. Ik kan me het huis nog herinneren. De vrouw is 
volgens mij Dien Saar, oftewel Lamberdina van de Heijden.

Frans van Berkel
Eerde

Anna Maria Hulsen- van der Maat (23-6-1851 / 5-2-1928)
Anna Maria is erwten aan het ‘poten’. Het echtpaar had een kleine 
herberg en een kruidenierswinkeltje met tabaksvergunning. Naast de 
rechter zijgevel lag een beugelbaan.

Mien Vos- van Heesch

Historische beelden

Kom snuffelen bij de Jeugdnatuurwacht!

Zaterdag Open Dag Jeugdnatuurwacht De Populier 
Op zaterdag 17 september begint 
het nieuwe seizoen van Jeugd-
natuurwacht “De Populier”. Op 
die eerste activiteit staat alles in 
het teken van horen, zien,voelen, 
proeven en ruiken, dus alle zintui-
gen komen aan bod. Tijdens de 
eerste activiteit van het nieuwe 
seizoen zijn alle nieuwe en al eer-
der aangemelde natuurwachters 
van harte welkom, maar ook hun 
ouders, grootouders en andere 
belangstellenden.
 
Vanaf half 10 ’s morgens is er een 
ochtendvullend programma waar-
bij iedereen welkom is in Cultureel 
Centrum Mariëndael aan de Laan 
van Henkenshage. Daar kan ie-
dereen kennismaken met de na-
tuurwacht-activiteiten en met de 

leiders. Doordat het gebruik van 
alle zintuigen centraal staat is er 
niet alleen van alles te zien, maar 
zijn er ook verrassende dingen te 
horen, voelen, proeven en ruiken. 
Dus laat je deze ochtend verrassen 
door de natuur en snuffel aan de 
activiteiten van de Jeugdnatuur-
wacht. De leiders doen hun best 
om het voor iedereen leuk te ma-
ken, zeker ook voor degenen die 
er vorig jaar al bij waren, dus kom 
op tijd!

 Alle belangstellenden zijn van har-
te welkom, ook om te ontdekken 
of het leuk is om zich één zater-
dagmorgen per maand in te zet-
ten voor de begeleiding van de 
natuurwacht-activiteiten.

In verband met de nodige voorbe-
reidingen blijven de deuren dicht 
tot half 10.
Daarna is iedereen van harte wel-
kom tot ongeveer half 12.  Het lid-
maatschap van de JNW kost € 10,= 
per jaar voor 10 activiteiten, mee-
brengen in een gesloten envelop 
met naam of overmaken op bank-
rekeningnummer 1382.54060 on-
der vermelding van de naam van 
het kind. 
Heeft u interesse om de leiding te 
versterken neem dan contact op 
met het secretariaat, Hein de Ko-
ning (0413) 476 029 of kom naar 
de Open dag. Voor informatie 
over deze activiteit kunt u bellen 
met Henri TEL (06) 29027765 of 
Carlo (06) 14569830

Timmerwerk? 
 

DE KLUSSENIER  
DOET HET! 

Ook: 
Onderhoud 

Keukens 
Reparatie 
Dakraam 

Bas van Zon 
Mercuriusstraat 21 

5694 TA Son en Breugel 
Tel: 0499 - 47 69 66            

Mobiel: 06 - 18 16 14 47  
b.vanzon@klussenier.nl 

www.klussenier.nl 

HUIS RUILEN 
Instapklare tussenwoning 

in Helmond

Dicht bij winkelcentrum 
en station 

Hunzestraat 40
Bel: 06 3088 4889

Diversen

ongedierte!!!
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Sint-Paulusgasthuis: tentoonstelling 
‘Door weer & wind’ in Museum van 
Brabantse Mutsen, en beeldenten-
toonstelling in de kruidentuin, info op 
www.sint-oedenrodemuseum.nl
--------------------------------------
Oranje Vereniging Sint-Oedenrode 
zoekt nieuwe leden.
www.oranjeverenigingsint-oedenrode.nl
--------------------------------------

--------------------------------------
Heeft u goed gekozen voor Uw toekomst 
of voor Onze toekomst? N.A. Denker.
--------------------------------------
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TOPMERKEN

TOPKWALITEIT

BIJ AMIGOS MENSWEAR

15%
alle winterjassen

wintercollectie
bij amigos menswear
15% korting op 

alle winterjassen

nieuwe
wintercollectie
bij amigos menswear
15% korting op 

alle winterjassen

nieuwe
wintercollectie
bij amigos menswear

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t /m 29 oktober

nieuwe 
wintercollectie
bij amigos menswear

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t /m 29 oktober

nieuwe 
wintercollectie
bij amigos menswear

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t /m 29 oktober

nieuwe 
wintercollectie
bij amigos menswear

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

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t /m 29 oktober

nieuwe 
wintercollectie
bij amigos menswear

 WWW.AMIGOS-MENSWEAR.NL

Zondag geopend van 12 - 17uur                          

         Mooie jassen, kleurijke chino’s, 
        stoere jeans, warme truien 
          en nog heel veel meer.

         Dus kom snel een kijkje nemen!!

Modeshow van Amigos
Menswear vanaf 13:30. 

De Nieuwe 
wintercollectie 
is binnen!!

Het is weer bijna zover: 
Olland Kermis
Van vrijdag 28 september tot en 
met dinsdag 2 oktober is het zo-
ver: Olland kermis.  Voor café d’n 
Toel een goede reden om weer 
een spetterend feest op touw te 
zetten. Al biedt Olland de klein-
ste kermis in de omstreken, bij d’n 
Toel zou je dat niet zeggen. Met 
een nieuwe uitgebreide tent, gra-
tis entree en de grootste artiesten, 
biedt het café een topprogramma 
voor iedereen. 

Iedere dag komen er andere ar-
tiesten. DJ Mike is de enige die 
iedere dag van de partij zal zijn. 
DJ allround feest DJ maakt overal 
een feest van. Hij begint op vrij-
dag vanaf 20.00 uur samen met 
de band NUL40, een professionele 
band met gedreven muzikanten. 
Kwaliteit staat voorop, doorspekt 
met veel humor. Een dag later 
staat d’n Toel compleet op zijn kop 
tijdens het live optreden van Can-
vas. Met de bekendere feestnum-
mers, afgewisseld door eigen werk 
en de nodige improvisatie, staan 
de optredens van Canvas bol van 
show, humor, onzin en bijbeho-
rende acts. 

Op zondag 30 september zal van-
af 13.00 uur Die Drei Dörfer Musi-
kanten  optreden in de kermistent 
van Olland. Om  19.00 uur is You 
& Me in de tent aanwezig om de 
boel op stelten te zetten met hun 
vocale en instrumentale kwali-
teiten. Op maandag 1 oktober is 
het gezelligheid troef bij café d’n 
Toel. Vanaf 13.00 uur kun je een 
kaartje komen leggen tijdens onze 
Matinée toepen. Kun je toepen? 
Toep dan mee en maak kans op 
een vat bier. Vanaf 19.00 uur zorgt 
coverband You & Me wederom 
voor muziek pur sang.  Last but 
not least geldt zeker voor dinsdag 
2 oktober. Vanaf 20.00 uur treedt 
de band Jailbreak op. De vier mu-
zikanten van Jailbreak hebben hun 
sporen inmiddels wel verdiend. Ze 
houden vooral van veel lol maken 
en dat doen ze graag samen met 
het publiek. Dat zit dus wel goed 
bij café d’n Toel. De kleinste kermis 
met het grootste feest. Kom ook 
en feest met ons mee.

advertorial
Bon-vur-Ton actie maakt winkelen in Rooi extra 
aantrekkelijk
Net voor de grote vakantie hield 
het Centrummanagement van 
Sint-Oedenrode voor de eerste 
keer de Bon-vur-Ton actie. Een 
nieuwe consumentenactie onder 
de noemer Rooi-is die garant staat 
voor prachtige prijzen. Bon-vur-
Ton maakt winkelen nog aantrek-
kelijker. Kom daarom aanstaande 
zondag naar het centrum van Sint-
Oedenrode. De winkels zijn na-
melijk open!

Van 12.00 tot 17.00 uur zijn de 
winkels en horecagelegenheden 
(natuurlijk ook de rest van de dag) 

in het centrum van Rooi geopend 
voor publiek. Bij iedere 10 euro die 
u uitgeeft krijgt u van de winkelier 
of horecaondernemer een bonne-
tje. Als u mooie prijzen wilt win-
nen, moet u deze deponeren in 
de grote rode ton voor de kiosk. 
Volgende week vrijdag worden de 
winnaars bekend gemaakt op de 
site Rooi-is. 

Voor iedere bijzondere koopavond 
of koopzondag worden zes onder-
nemers gevraagd om een mooie 
prijs beschikbaar te stellen. Ook 
deze keer zijn de prijzen om te 

smullen. Lever uw bonnetjes in en 
win:

Brownies & Downies 
Geheel verzorgde lunch voor twee 
personen.
Welten Juweliers 
Juweliersbon t.w.v. € 100,-
Traiteur Slagerij Verheijen
4x slagersbon t.w.v. € 25,-
Muller Mode 
Kledingbon t.w.v. € 100,-
Caprice Mode 
Kledingbon t.w.v. € 100,-
Brasserie De Pastorie
Diner voor twee met een fles wijn 

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e
 

 
Eindhoven, Leenderweg 277e

 

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

dinsdag 12:00 uur tot 17:00 uur
vrijdag 12:00 uur tot 17:00 uur
zaterdag 9:00 uur tot 17:00 uur

6 dagen per week open
Elke zondag open 12-17 uur
Maandag gesloten

Openingstijden

‘Let’s bike Alpe d’huez’ geeft cheque van meer dan 
16000 euro aan KWF

Lin Schakenraad en Petra van de 
Laar overhandigde afgelopen zon-
dagmiddag namens ‘Let’s bike 
Alpe d’huez’ een cheque aan het 
KWF. Even daarvoor schreef Lin 

daar een flink bedrag op, namelijk 
16101,41 euro. 

Dave Snellen van het KWF en de 
Rooise afgevaardigde van de stich-

ting, Dia van Sinten, namen de 
cheque dankbaar in ontvangst. 
Dia: “Vooral de spontaniteit van 
de actie vind ik helemaal geweldig. 
Het is begonnen op een feestje en 
daarna heel professioneel doorge-
pakt. De organisatie zat goed in el-
kaar. Alle sporters zijn heel creatief 
geweest in het werven van spon-
soren. Het is een prachtig bedrag 
geworden.” “Dit is boven ver-
wachting”, zegt Petra verrast. “We 
zijn de fietsers, de supporters, maar 
ook de lokale media erg dankbaar. 
Zonder hen waren we nooit zo ver 
gekomen.”
Afgelopen 30 juni beklom een flin-
ke groep fietsers uit Rooi de Alpe 
d'huez. Maanden eerder begon-
nen ze aan de missie om de berg 
te bestieren en geld in te zamelen 
voor het goede doel. De missie is 
geslaagd en na zondag is precies 
duidelijk hoeveel de sporters bij el-
kaar hebben gesprokkeld.  

Lin Schakenraad schrijft met een brede glimlach het bedrag 
op de cheque. Petra van de Laar houdt vast en Dave Snellen 
(l) en Dia van Sinten kijken vol verwachting toe.

Mode show
13:30

Kerkplein
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Koopzondag     16 September

Heuvel 34
Sint-OedenrOde

0413 870049

1 december open 

diamonds are a
girls best friend

prachtige
openingsactie

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

WWW.WELTENJUWELIERS.NL

Reparatie:  goud/ zilver- horloges
Ontwerpen/ taxatie

KOOPZONDAGACTIE

MI-MONDA MUNTEN
2DE MUNT VOOR 
HALVE PRIJS!

ZIE ONZE VOORWAARDEN

KOFFEREN 21A
SINT-OEDENRODE

0413 470561
WWW.SWITCHFASHION.NL

400 M2 MODE VOOR DE TRENDY MAN EN VROUW

ANTONY MORATO - MET JEANS - SOLID - GIO GOI 
JOSH V - PHARD - SUPERTRASH - GLAMOROUS - JACKY 

LUXURY- SILVIAN HEACH - NICKELSON - ESQUALO 
GLITZ & GLAM - ZUMO - RINASCIMENTO 

EN VELE ANDERE MERKEN 

ZONDAG MODESHOW

13.30 UUR KERKPLEIN

NEW COLLECTION IN STORE

Alleen Zondag 16 september:

 ESPRIT marin 68 zomercollectie
 10% korting

               The One horloges    
         35% korting

Juwelier Opaal     Heuvel 40  Sint-Oedenrode  tel. 472784

ROXS 

Borchmolendijk 9, Sint Oedenrode, Tel. 0413472362
ELECTROWORLD. DE WERELD DIE JE KENT

Wasautomaat W1716
1600 toeren

van 1299,-

voor:1199,-

Nu inclusief GRATIS  

s4 ecoline Green, 
stofzuiger t.w.v. 199,-

+ GRATIS
stofzuiger garantie Plus 
Box, excl. bij Electroworld

Alle cd’s 50% korting

Diverse LED LCD schermen 
tot 400 euro extra korting

    Fotografie: 

         met 20% korting

Mode show14:00Kerkplein

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Ko�eren 24
5492 BN  Sint-Oedenrode

06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

*m.u.v. basis en/of nieuwe collectie

Koopjes vanaf 
€ 5,00

Vrijdagmorgen 
om 10.00 uur opent 
onze nieuwe winkel 

aan de Heuvel!!

Iedere klant krijgt een 
leuke kleine attentie 
zolang de voorraad 

strekt

Ook a.s. zondag zijn 
wij geopend!

Heuvel 38a
5492 AD Sint-Oedenrode

06-22856471

onze merken zijn o.a.:
Fred de la Bretoniere

Giorgio
Atelier do Sapato

G-star
Blackstone

Vans
Tommy HilfigerTommy Hilfiger

Cruijf
Shabbies Amsterdam

Sorel
Panama Jack

Palledium
Gabor

Roberto d’ AngeloRoberto d’ Angelo
Blink

Timberland
Janet & Janet

Mexx
Glamorous

Bronx
Paul GreenPaul Green

Vico
Le Coq Sportif

Mjus
Via Vai

Pantofola d’ Oro
Super Trash

Allberto FermaniAllberto Fermani
Converse

chaussures

Bezoek ook eens onze webshop Topshoe.nl

Onze verrassende collectie is binnen. 
Deze keer met extra veel vernieuwing!

Boots, sneakers and heels.
In all colors and materials.

Try us
Rechterstraat 24 Boxtel - Raadhuisstraat 15 Roosendaal - Hoofdstraat 162 Schijndel

Kromstraat 4 Veldhoven - Rijkesluisstraat 9b Oirschot - Kerkplein 2 Sint-Oedenrode 

www.pourvousschoenmode.nl

Mode show
13:30

Kerkplein
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Koopzondag     16 September
Centrum Sint-Oedenrode

Actie
 Van woensdag 12 september t/m 3 oktober hebben 

wij een leuke actie voor u.
Bij een knip -en kleurbehandeling kunt u nu gratis 

uw wenkbrauwenlaten epileren en kleuren. 
Ter waarde van € 18,-

 
Bel gerust voor een afspraak, wij helpen u graag

 
Maandag: Gesloten
Dinsdag: 8:30 - 20:00
Woensdag 8:30 - 18:00

Lieshoutseweg 34 - 5492HR Nijnsel - 0413-470210

Donderdag: 8:30 - 20:00
Vrijdag: 8:00 - 18:00

Zaterdag: 8:00 - 15:00

Heuvel 34
Sint-OedenrOde

0413 870049

1 december open 

diamonds are a
girls best friend

prachtige
openingsactie

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

WWW.WELTENJUWELIERS.NL

Reparatie:  goud/ zilver- horloges
Ontwerpen/ taxatie

TROUWRINGENACTIE

OP ALLE TROUWRINGEN 
30 % KORTING

ALLÉÉN OP ZONDAG 16 SEPTEMBER

Onze nieuwe
collectie is volop

binnen !

Markt 20a - Sint-Oedenrode
tel: 0413-475998 - www.capricemode.nl

MAC

Onze nieuwe 
wintercollectie

is volop binnen!

Mode show

13:45

Kerkplein

Mode show

13:45

Kerkplein

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

Heuvel 15a, 5492 AC Sint-Oedenrode
Tel: 0413-330838

Heuvel 15a Sint-Oedenrode
tel: 0413-330838

Mode show

14:45

Kerkplein

Markt 28 
5492 AB Sint Oedenrode 
T (0413) 47 70 30 
F (0413) 47 99 79

Mode show
14:15

Kerkplein
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Ja, het is onderzocht door een  jury en het beste frietje van het dorp 
heeft cafetaria  de Koffer. En inderdaad, het moet gezegd, het is een 
prachtige friettent geworden na de verbouwing en ze hebben verrekt 
lekkere friet. Behalve dat hebben ze sowieso lekker en goed spul. Het 
beste en lekkerste frietje van heel Rooi. Een felicitatie is hier zeker op 
zijn plaats. De beste friettent van je woonplaats, je zou de titel maar 
hebben. Deze sympathieke bescheiden mensen, verdienen het. Een 
eervolle 2e plaats was er voor cafetaria d´n Inloop uit Nijnsel.

Nu is het wachten op de volgende verkiezing, want we zijn met zijn 
allen gek op cijfertjes en feitjes. Wat zeker zo belangrijk is dat we in 
Rooi wat moeten hebben om over te praten. Anders wordt er al gauw 
gezegd dat er niets gebeurt in het dorp.
Ik stel voor dat we nog wat verkiezingen organiseren:  de beste bakker, 
de beste garage, de beste politicus, de grootste zeverklep, de grootse 
roddelaar, het beste café, de grootste betweter, de beste supermarkt,  
de slimste Rooienaar, het beste restaurant, de grootste optimist, de 
sympathiekste  Rooienaar, de langste Rooienaar, de goedkoopste 
benzinepomp, de knapste jongen,  de leukste bloemenzaak,  diegene 
die het denkt het beste te weten, de beste parfumerie, de beste bur-
gemeester die we ooit gehad hebben, de vervelendste ambtenaar, de 
sterkste dorpeling, de leukste voetbalclub.
Het zal wat stof doen opwaaien want: ‘er gebeurt meer in ’n durp dan 
in zeuve steej.’

Rois Praotje
Rois Praotje

Column door: Nico van de Wetering   

De beste friettent van Rooi

Voorproefje eetpunt Olland 

In Boskant ging een paar maanden 
geleden het eetpunt voor senioren 
van start. Met goed gevolg, want 
inmiddels komen wekelijks meer 
dan dertig senioren bij elkaar om 
gezamenlijk van de lunch te ge-
nieten. Goed voorbeeld doet goed 
volgen, en zo startte afgelopen 
donderdag het eerste voorproefje 
in ontmoetingscentrum de Holm in 
Olland. 

“We hebben het erover gehad te 
wachten tot de nieuwe Holm klaar 
zou zijn”, aldus wethouder Jeanne 
Hendriks. “Maar waarom zou je 

wachten? Er is hier nu 
ook genoeg plaats.” 
Zoals ook in Boskant 
gebeurde, diende de 
wethouder de eerste 
soep op bij de oudst 
aanwezige Ollandse 
man (Jaske Leenderts) 
en de oudste Ollandse 
vrouw (Nella Versant-
voort). Dat was het startsein en al 
snel smulde iedereen van een heer-
lijke kom gebonden broccolisoep of 
heldere kalfssoep.

En daar bleef het niet bij. Gele rijst 

met kip Tandoori en gemengde 
groenten. Een lekkere gehaktbal, 
puree en prei à la crème. Dat was 
genieten. Genieten van een heer-
lijke, gezonde maaltijd en daarbij 
ook nog eens een goed gezelschap. 
‘Als katten muizen, mauwen ze 
niet’, zou je denken. Maar dat bleek 
niet op te gaan. Terwijl de schalen 
alsmaar leger werden, stonden de 
monden niet stil. “Het is een goeie 
start”, aldus Jaske Leenderts. Ook 
Nella Versantvoort genoot. “Gezel-
lig”, zei ze. Ze komt graag onder 
de mensen. Elke donderdagmiddag 

gaat ze in de Holm kaarten, met nog 
een aantal aanwezigen. Dan komt 
zo’n lunch direct goed uit. Hoe lang 
ze nog in Olland blijft wonen? “We 
kijken mar wanneer ons lieve heere-
ke ons roept”, was haar antwoord. 

Oud-redactie al 37 jaar samen op pad

Een ‘buukske’ als aandenken

Het moet een bijzondere tijd zijn 
geweest toen Jan van Zutphen, 
Bert de Graaff, Jan van de Koe-
vering, Ger van de Wijdeven en 
Peter Sijbers samen in de redac-
tie zaten van het clubblad van VV 
Nijnsel. Lachen, gieren en verha-
len typen. Mooie ingrediënten om 
’t Buukske van de voetbalclub te 
vullen. De heren bouwden een 
sterke band op. Het klikte in de 
groep en de dames maakten het 
feest compleet.

Want omdat ook zij het zo goed 
met elkaar kunnen vinden, gaat de 
oude redactie al bijna veertig keer  
met elkaar een weekend weg. Ie-
dere keer in het eerste weekend 
van september. De serie begon in 

1973 in Maastricht. Daarna be-
zocht het gezelschap plaatsen als 
Antwerpen, Breda, Düsseldorf, 
Dernau, Nijmegen, Hasselt, Me-
chelen, Gent, Keulen, Middelburg 
en nog veel meer. In totaal 37 uit-
stapjes om het afgelopen jaar door 
te nemen en met een lekkere bor-
rel terug te blikken op het verle-
den. Ze hebben veel om over na 
te praten. 

Tijdens de laatste editie bezocht de 
groep het eigen vertrouwde Sint-
Oedenrode. Met de fiets trok ze 
van museum naar terras en anders-
om. Peter Sijbers heeft foto’s van 
alle voorgaande edities verzameld 
in een mooi boek. Een ‘buukske’ 
als waardevol aandenken.

Vorige week zaterdag trok de oude redactie van VV Nijnsel er 
voor de 37e keer op uit. Ditmaal bleven ze dichtbij huis.

Informeer ook naar diëten met gegarandeerd resultaat en onze andere behandelingen!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 

8X VACUSTEP®

normaal € 80,– Nu € 49,–
Alleen te gebruiken in juli en augustus 2012

ZOMERAANBIEDING

www.bodyresult.nl

Bosseweg 7c
Best

T 0499 37 97 87

Mgr. Bekkersplein 4
Sint-Oedenrode
T 0413 87 00 48

Met de Vacustep® bestrijdt u nu overtollig vet en cellulitis
zo eenvoudig en vooral zo effectief als nooit tevoren

Vakantiekilo’s kwijt?

Informeer ook naar diëten met gegarandeerd resultaat en onze andere behandelingen!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 

8X VACUSTEP®

normaal € 80,– Nu € 49,–
Alleen te gebruiken in juli en augustus 2012

ZOMERAANBIEDING

www.bodyresult.nl

Bosseweg 7c
Best

T 0499 37 97 87

Mgr. Bekkersplein 4
Sint-Oedenrode
T 0413 87 00 48

Met de Vacustep® bestrijdt u nu overtollig vet en cellulitis
zo eenvoudig en vooral zo effectief als nooit tevoren

Body Result biedt u een speciaal 
afslank programma van 5 weken

Wat houdt het in:
• Verlies van 6/10 kilo 
• 2x per week Vacustep 
• Eiwitdieet met 2x per dag een 
  shake en ’s avonds warm eten 
• Inclusief alle vitamines en 
  mineralen (zitten al in de shake, 
  dus u hoeft geen aparte 
  vitamines te slikken)
• Weeg- en meet consulten

Normale prijs:  

e275,00   

Nu e225,00
 

inclusief Vacustep, 
dieet en begeleiding.

Geldig in september 

Bel of maak een vrijblijvende afspraak voor meer informatie. WWW.PANENCOOK.NL

CATERING ?

Kunsthekwerk langs A50 om rommel te verbergen?

“Wil de gemeente met een doek 
als kunstwerk naast de A50 de 
rommel daarachter verbergen?” 
Dat vraagt Daan van Amesfoort 
zich af. Van Amesfoort woont aan 
de Veghelseweg en vindt dat de 
gemeente te weinig onderhoud 
pleegt aan de bermen van de Veg-
helseweg. Verder verbaast het 

hem dat hij in DeMooiRooiKrant 
moest lezen dat er plannen zijn 
om kunst aan het hekwerk vast 
te maken. “Had de gemeente niet 
eerst met de aanwonenden con-
tact op moeten nemen?”

Volgens Van Amesfoort maait de 
gemeente de bermen langs de Veg-

helseweg maar één keer per jaar. 
Dat zou een bezuiniging zijn. Van 
Amesfoort wil het gras best zelf (la-
ten) maaien, maar er is geen loon-
werker die er aan wil beginnen. In 
de grond zitten veel stenen. Dat zijn 
restanten van de N265. Die weg lag 
vroeger tussen de woning van Van 
Amesfoort en de huidige Veghelse-
weg. Toen de A50 werd aangelegd, 
nu zo'n tien jaar geleden, is er veel 
puin in de berm achter gebleven.

Doek op voorspraak van de buurt 
aangelegd
Wethouder René Dekkers geeft 
aan dat een doek aan het hek zeer 
zeker niet bedoeld is om te verber-
gen wat er achter ligt. Integendeel, 
de aanwonenden hebben juist ge-
vraagd om een doek aan het hek 
te maken. Een afvaardiging van 
de bewoners heeft bij Dekkers al 
voor de aanleg van het fietspad 
gevraagd om een doek. Dat wil-
den de bewoners om lichthinder 
door koplampen te beperken. De 
afvaardiging van de aanwonenden 
gaf volgens Dekkers unaniem aan 
een doek te willen.
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Is op zoek naar:
Fulltime Monteur / Service monteur.

CV- installatie techniek

Ben jij een Ervaren monteur, klantvriendelijk, 
stressbestendig, flexibel,

wil je werken in een leuk team en 
heb je ervaring in het onderhoud 
en de service van CV-installaties?

Neem dan contact op met Mark van den Berg via 
markvdberg@isb-techniek.nl of bel 0413-476733

Van den berg Installatietechniek.

GM Logistics is op zoek naar een flexibele medewerker die zich inzet voor het bedrijf en weet wat 
koerieren inhoudt. 

Wij zijn per direct op zoek naar: 
Een medewerker die woonachtig is in/of de omgeving van Sint-Oedenrode en die beschikbaar is op 

werkdagen en flexibel inzetbaar. 
 
 

 
Informatie: 

- Contract op basis van 0-uren  

- Ervaring in de sector         

- Minimaal 2 jaar rijbewijs B heeft 

- Functie op oproepbasis 

- Parttime inzetbaar 

 

Werkzaamheden: 
Als koerier ben je verantwoordelijk voor het veilig en snel bezorgen van spoedorders. De vraag  is het 

grootst op woensdag,donderdag en vrijdag.  
 

Neem gerust contact op voor meer informatie! 
 
 

www.gmlogistics.nl  - info@gmlogistics.nl  - 0031 6 12 47 94 18 
 

GM Logistics is op zoek naar een flexibele 
medewerker die zich inzet voor het bedrijf 

en weet wat koerieren inhoudt.
Wij zijn per direct op zoek naar:

Een medewerker die woonachtig is in/of  de omgeving van Sint-Oedenrode 
en die beschikbaar is op werkdagen en flexibel inzetbaar.

 Informatie:
 - Contract op basis van 0-uren 
 - Ervaring in de sector        
 - Minimaal 2 jaar rijbewijs B
 - Functie op oproepbasis
 - Parttime inzetbaar

Werkzaamheden:
Als koerier ben je verantwoordelijk voor het veilig en snel bezorgen 
van spoedorders. De vraag  is het grootst op woensdag,donderdag 
en vrijdag. 

Neem gerust contact op voor meer informatie!

www.gmlogistics.nl   -   info@gmlogistics.nl   -   06 12 47 94 18

 Boomkwekerij Theo Wouters b.v. is een 
 potplantenkwekerij, gespecialiseerd in het   
 kweken van heesters in pot.

Ter versterking van ons team 
zijn wij op zoek naar:

ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS

voor zaterdagen en vakanties 
(minimum leeftijd 14 jaar)

Ben je geïnteresseerd  of heb je vragen? 
Neem dan contact op met:
Theo Wouters
Roest 12 
5491 XX Sint-Oedenrode 
tel: 06-54274626 of 0413-477551

Kinderen bewust (op)voeden
De in Sint-Oedenrode geboren 
Karin Janssen kwam eind mei met 
haar levenswerk op de markt. In 
een 272 pagina’s dik boek laat 
Janssen zien wie de kinderen 
werkelijk zijn met ADHD, ADD, 
PDD-NOS, autisme en dyslexie. 
Kortom, kinderen met een label. 
Ze biedt inspirerende inzichten 
en nieuwe handreikingen met 
als doel de kinderen terug in hun 
kracht te brengen.

Janssen studeerde geneeskunde 
aan de Universiteit van Maastricht 
met de wens om gynaecoloog te 
worden. Door een aantal hobbels 
op haar pad moest ze van koers 
wijzigen. Vanuit een holistisch per-
spectief helpt ze nu op een andere 
manier om kinderen veilig op de 
wereld te zetten. Janssen: “Ik heb 
al 15 tot 20 jaar ervaring op dit ge-
bied. Het idee van een boek kwam 

zomaar ineens opzetten.  Ik begon 
uit passie te schrijven en toen ont-
wikkelde het verhaal zich vanzelf. 
Zo had ik een nieuwe theorie 
(Kindigo ® therapie) die in ieder 
geval in het boek moest komen te 
staan.”

In het boek valt te lezen wie de 
kinderen van deze tijd zijn. Ze vra-
gen om verandering en dat vraagt 
niet om labelen, maar om anders 
denken. Hoe raken de kinderen 
van vandaag zo snel geprikkeld? 
Welke soorten prikkels zijn er en 
wat zijn de gevolgen er van? Jans-
sen biedt inspirerende inzichten 
in de kwaliteiten, het gedrag en 
de belevingswereld van kinderen. 
Maar ook in de oorzaken van hun 
klachten en problemen. Bewust 
(op)voeden vraagt om veel meer 
dan een gezonde boterham en dat 
weet Janssen haarfijn uit te leggen. 

Tijdens de komende koopzondag 
op 16 september is Janssen van 
13.00 tot 15.00 uur aanwezig in 
boekhandel ’t Paperas om boeken 
te signeren en er over te vertellen.

Leer samen met je kind te communiceren met gebaren
Vanaf negen maanden beginnen 
kinderen al dingen te begrijpen. Ze 
nemen het op, maar kunnen er ver-
der nog niet veel mee. Gewoonweg 
omdat ze nog niet kunnen praten. 
Hoe kun je dan met je kind commu-
niceren? Juist, met gebaren. Gonny 
van Zutven uit Sint-Oedenrode 
geeft de cursus Zing, Speel en Ge-
baar. Zij weet er dus alles van.

Een baby van elf maanden oud die 
zijn handjes gebruikt om te zeggen 
dat hij honger of dorst heeft? Het 
klinkt misschien gek, maar het kan 
wel. De meeste baby’s leren hun 
eerste woordjes tussen de twaalf 
en de achttien maanden, maar voor 
die tijd kunnen ze met handgeba-
ren veel meer zeggen. Dat voor-
komt frustraties en bovendien is het 

erg leuk. Gonny: “Kinderen snap-
pen veel meer dan iedereen denkt. 
Door de cursus gaan de ouders en 
het kind elkaar beter begrijpen. We 
hebben al veel cursisten die het heb-
ben ervaren hoe leuk het wel niet is 
om op deze manier met je kind be-
zig te zijn.”

Met muziekinstrumentjes, liedjes en 
spel leer je op de cursus van Gonny 
samen met je baby in zes lessen hoe 
je babygebaren kunt gebruiken. 
Er wordt geput uit een boek van 
zo’n 170 gebaren. In drie kwartier 
staan plezier en de leuke ervaring 
van gebaren leren met andere ou-
ders voorop. De cursus wordt op 
verschillende dagen en locaties ge-
geven. www.zingspeelgebaar.nl en 
www.gonnyvanzutven.nl.

Biodanza

dans en beweging op muziek
geschikt voor iedereen

Kennismakingslessen
in de wekelijkse groep op

vrijdag 14, 21 en 28 september
10-12 uur

Boerderij  Breugel, Son en Breugel

Informatie en aanmelding:
Kitty van der Meer

0499-840253/06-28157947
info@meerbiodanza.nl
www.meerbiodanza.nl

ook avondgroep in Eindhoven

kom en dans
met je speelsheid

je kracht - je zachtheid
je stilte - je hart

Pleinconcert Dommelvolk in Boskant
Seniorenorkest Dommelvolk geeft 
zondagmiddag 16 september bij 
goed weer een pleinconcert bij De 
Vriendschap in Boskant.

Het concert begint om 14.00 uur 
tot 17.00 uur. Het orkest Dommel-

volk zal onder leiding van dirigent 
Peter Willems een zeer gevarieerd 
programma ten gehore brengen. 
De muziek die gespeeld wordt is 
gezellige populaire muziek met 
tango’s, polka’s, walsen, marsen 
enz. Kortom voor elk wat wils.

Personeel

Kringloopcentrum d’n einder maakt zich klaar voor Fortuinweek
Volgende week houdt kringloop-
centrum d’n einder van 18 t/m 22 
september de Fortuinweek. We-
gens eerder succes werd besloten 
om de Fortuinweek uit te breiden 
naar vijf dagen. 

De organisatie verwacht dat het 
erg druk zal worden. Een van de 
trekpleisters is het Rad van Fortuin 
wat wederom in de winkel staat. 
Bij aankoop van minimaal € 10.- 
mag men aan het rad draaien voor 
de korting. Voor de kinderen staat 
er een grabbelton. Omdat het 
kringloopcentrum de medemens 

een warm hart toedraagt, schenkt 
het een deel van de opbrengst van 

de week aan verschillende goede 
doelen. 
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

Correspondentieadres 
Postbus 44,
 5490 AA Sint-Oedenrode
T (0413) 48 1911
F (0413) 478 060
info@sint-oedenrode.nl
www.sint-oedenrode.nl

Openingstijden publieksplein
Maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 - 12.30 uur. Voor pas-
poorten, rijbewijzen en overige 
burger¬zaken is het publieksplein 
ook geopend op maandagmiddag 
van 16.00 uur tot 20.00 uur.

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

Spreekuur wethouders:
Het spreekuur van de wethouders 
is op afspraak. Wanneer u een wet-
houder graag persoonlijk wilt spre-
ken over een bepaalde zaak kunt 
u via het bestuurssecretariaat, tel. 
(0413) 481 911, een afspraak ma-
ken.

Belangrijke adressen 
en telefoonnummers

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

Milieuklachten:
Provincie (24 uur): (073) 681 2821

Meldingen en servicelijn:
Openbare ruimte en riolering
(0413) 481 376

Milieu:
Huisvuilinformatielijn 
(0413) 481 911, maandag t/m 
donderdag van 9.00 tot 11.00 uur
Milieustraat: Eversestraat 11, Tel. 
(0413) 474 927, geopend van 
maandag t/m vrijdag van 12.00 tot 
17.00 uur en op zaterdag van 10.00 
tot 17.00 uur

Storingsnummers:
Elektriciteit (niet in uw eigen 
installatie) 0800 - 9009
Gas (niet in uw eigen installatie) 
(0492) 594 794
Telekabel, UPC, klantenservice, 
storingen 0900 - 1580
Water, dag en nacht, ook in het 
weekend (073) 683 8000
Drukriolering buiten kantooruren 
06 - 22 57 97 58
Calamiteiten 06 - 51 60 29 17
IBA 0900 - 7337337

Alarmnummers
112 bij spoed, levensgevaar of he-
terdaad
0900 - 8844 voor aangifte, vragen, 
meldingen voor politie (lokaal 
tarief)
(0412) 631 515 ambulance      
(073) 612 3123 brandweer     
0800 - 7000 voor Meld Misdaad 
Anoniem
www.politie.nl/brabant-noord voor 
internetaangifte en informatie 
(wijkagenten: F. van Rozendaal, 
A. van Erp)

Wat is uw mening over het parkeerbeleid?
Het aantal parkeerterreinen met een par-
keerduurbeperking is voor de vakantie 
uitgebreid met onder andere de omgeving 
van Knapenhoek, de Em-Té, enkele parkeer-
plaatsen in de Streepenstraat en de par-
keerplaatsen voor de Action. Door de toe-
name van de blauwe zones is ons centrum 
beter bereikbaar geworden voor bezoekers. 
De langparkeerders (bewoners en onderne-
mers/werknemers) moeten nu mogelijk ver-
der lopen of kiezen nu liever voor de fiets. 
De begrenzing van de blauwe zone is ook 
aangepast. Voorheen werd ieder parkeer-
terrein met “blauwe parkeerplaatsen” 
apart met verkeersborden begrensd. Nu 
hebben we de bebording van de begren-
zing naar de randen van het centrum ge-
bracht, waardoor het aantal verkeersbor-
den drastisch kon worden teruggebracht. 

Geef uw mening!
De gemeente wil graag het parkeerbe-
leid evalueren. Wij ontvangen graag uw 
reactie/mening op de verandering van 
het parkeerbeleid vóór 10 oktober. Het 
parkeerbeleid wordt geëvalueerd met 
uw reactie en we bekijken of het nodig 
(en mogelijk) is ons beleid bij te stellen.
U kunt uw reactie sturen naar de gemeen-
te Sint-Oedenrode, t.a.v. Parkeerbeleid, 
postbus 44, 5490 AA Sint-Oedenrode of  
via e-mail info@sint-Oedenrode.nl.
Voor de inwoners in de omgeving van 
Odendael hebben we een brievenbus 
geplaatst in de hal van Odendael.

Wij zien uw reactie graag vóór 10 oktober 
tegemoet. 

Herdenking bevrijding
De gemeente Sint-Oedenrode orga-
niseert, samen met de Vereniging van 
Airborne-Vrienden en de Britse oorlogs-
veteranen, op zondag 16 september 
aanstaande de jaarlijkse herdenking van 
onze bevrijding op 17 september 1944. 

Het programma is als volgt;
13.00 uur    Verzamelen op het Kerkplein 

(tussen de kerk en lunchroom 
C’est La Vie aan de Borchgrave).

13.15 uur    Kranslegging en spelen van 
de ‘Taptoe’ bij de Britse 
oorlogsgraven op het Sint 
Martinuskerkhof. 13.30 uur   
Vertrek, via de achteruitgang 
van het kerkhof, naar het 
Airborne-monument aan de 
Corridor. 

13.35 uur    Kranslegging en spelen van 
de ‘Taptoe’ bij het Airborne-
monument.

13.50 uur   Einde programma.

Gemeente gaat hondentoiletten opruimen

In de eerste week van oktober gaat de 
gemeente alle hondentoiletten oprui-
men. Hiermee wordt uitvoering gege-
ven aan één van de opdrachten vanuit 
de gemeenteraad om te bezuinigingen 
op de beheerkosten van de openbare 
ruimte. Niet anders dan voorheen blij-
ven de eigenaren van honden ook na de 

ruiming van de hondentoiletten verant-
woordelijk voor het uitlaatgedrag van 
hun honden. Dit betekent dat de eige-
naar er altijd op bedacht moet zijn dat 
de hond tijdens de uitlaatronde ergens 
zijn/haar behoefte doet. In dat geval is 
de eigenaar ook verplicht dit direct op te 
ruimen. Gelukkig is een groot deel van 
de hondenbezitters zich hiervan al lang 
bewust en behoren schepje en/of plastic 
zakje tot de vaste attributen tijdens elke 
uitlaatronde. Ook dierenspeciaalzaken 
kunnen u hierin nog nader adviseren. 

Wij vertrouwen er op dat hondeneige-
naren hun verantwoordelijkheid nemen 
en samen ons dorp schoon houden van 
hondenpoep. Ook de BOA zal hierbij een 
oogje in het zeil houden. 

Meer info: (0413) 481 376      

Ontwerpbestemmingsplan Ollandseweg 119
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Sint-Oedenrode maken ter vol-
doening van het bepaalde in artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend 
dat het ontwerp van het bestemmings-
plan “Ollandseweg 119” NL.IMRO.0846.
BP2012BUI02OLLA119-ow01 met bij-
behorende stukken vanaf maandag 17 
september 2012 gedurende zes weken 
voor iedereen ter inzage liggen. 

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan Ol-
landseweg 119 biedt een juridische 
regeling voor het definitief bestemmen 
van de zorginstelling Zorgokee aan de 
Ollandseweg 119 te Sint-Oedenrode. 
Voorts wordt een bedrijfsgebouw her-
bouwd op een andere locatie en een 
ruimte-voor-ruimte woning gereali-
seerd. Kleinschalig kamperen is op deze 
locatie eveneens mogelijk.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met bij-
behorende stukken liggen vanaf maan-
dag 17 september 2012 tot en met 
maandag 29 oktober 2012 op werkda-

gen tussen 09.00 en 12.30 uur ter inzage 
bij het publieksplein van het gemeente-
huis, Burgemeester Wernerplein 1 te 
Sint-Oedenrode. 

U kunt het ontwerpbestemmingsplan 
ook raadplegen op de gemeentelijke 
website via de rechtstreekse link: 
www.sint-oedenrode.nl. Tevens is het 
ontwerpbestemmingsplan raadpleeg-
baar op de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 
Tijdens de periode van terinzageleg-
ging is het voor iedereen mogelijk om 
schriftelijk een zienswijze in te dienen 
ten aanzien van het ontwerpbestem-
mingsplan bij de gemeenteraad van 
Sint-Oedenrode, Postbus 44, 5490 AA 
Sint-Oedenrode. Tevens is het mogelijk 
om na het maken van een afspraak een 
mondelinge zienswijze in te dienen. 
Daarvoor kunt u telefonisch contact op-
nemen met de heer J. den Otter van het 
team Ruimtelijke Ordening, 
telefoonnummer: (0413) 481 911.

Gevonden voorwerpen
- Blauw key-koord met een zwart apparaat
- Witte nokia mobiel
- Kinder spijkerjasje

Verloren voorwerpen
- Sleutels aan zwart key-koord met A-H munt
- Blauw kinder fietsje met oranje zadel
- Zwarte I-Phone duitstalig
- Bruin etui met meerdere sleutels 

Meldingen

Huisvuil

Gevonden en Verloren Voorwerpen

Inzameling oud papier
Zaterdag 15 september
-  Ouderraad van basisschool Sint-Petrus; 

container tegenover speeltuin van 
10.00 tot 12.00 uur

-  Sint-Joris; container op het terrein ach-
ter de Boerenbondwinkel van 9.00 tot 
12.00 uur

-  Ouderraad van de Odaschool; contai-
ner bij de hoofdingang van de Oda-
school, Laan ten Bogaerde van 

  10.00 tot12.00 uur
-  Ouderraad basisschool Sint Franciscus-

school; container bij school van 10.00 

tot 12.00 uur
-  Buurtvereniging Heikant, container aan 

de Gerbrandystraat of Dreesstraat tus-
sen 9.00 en 13.00 uur

-  C.V. De Klotjes; container aan de Julia-
nastraat tussen sportzaal en openbare 
basisschool van 10.00 tot   14.00 uur

Permanente inzameling
-  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

tainer tegenover Ollandseweg 98 van 
maandag t/m zaterdag. Tijdens de zo-
mertijd van 8.00 tot 20.00 uur.

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 4 tot en met 10 sep-
tember 2012 zijn de volgende aanvra-
gen bij de gemeente ingekomen:
-  Van Cafetaria Die 2 voor het houden van 

een feest ter ere van het 10 jarig bestaan 
op 12 januari 2014, op eigen terrein 

   Eerschotsestraat 92 te Sint-Oedenrode.

Verkeersmaatregel
In verband met de Fokpaardendag zijn 
de volgende wegen op 16 september 
2012 tussen 08.00 en 17.00 uur afgeslo-
ten voor het verkeer: Markt en Borchmo-
lendijk te Sint-Oedenrode.
Tevens geldt er een parkeerverbod op 
het Marktplein, het evenemententer-
rein in het Dommelpark, Sluisplein en 
een deel van het parkeerterrein voor het 
rouwcentrum aan het Sluisplein.

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 Postcode Ingekomen Omschrijving
Hoge Vonderstraat 44 5492 CJ 04-09-2012 Bouwen appartementen 
     gebouw tbv begeleid wonen
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
zijn uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Uiterlijke  Omschrijving
   beslisdatum 
   verlengd tot: 
Achter Hei-eind 1/  5491 PA 03-11-2012 Dempen van sloot en
Vresselseweg 29     aanleggen van nieuwe
     scheidingssloot  
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving   
   verzonden 
Emmausstraat 12 5492 BK 05-09-2012 Bouwen garage met overkapping
Ollandseweg 20 5491 GS 05-09-2012 Verbouwen woonhuis met garage
Ollandseweg 153 5491 XB 10-09-2012 Aanpassen luchtwasser en  
     milieuneutraal wijzigen  
     agrarisch bedrijf
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Binnengekomen verzoeken om intrekking omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Kienehoef park,  5491 KA 02-09-2012 Bouwen klimbos met 
Klothal 3    opslagruimte en hekwerk
De bekendmaking van binnengekomen verzoeken om intrekking van een omgevings-
vergunning zijn uitsluitend ter kennisgeving. 
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112 Sint-OedenrOde
Alarmnummer 112
Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844
Brandweer Sint-Oedenrode 0413-472222
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

Korte maar felle brand

Korte maar felle brand in berg 
met tuinafval De brandweer van 
Liempde werd vrijdagavond kort 
na 19.15 uur gealarmeerd voor 
een buitenbrand nabij de Ont-
ginningsweg in Sint-Oedenrode. 

De melder had rookverschijnse-
len waargenomen en is op on-
derzoek uit gegaan. Nadat hij op 
de brandhaard stuitte alarmeerde 
hij de brandweer en ving deze op 

om de naar de exacte locatie te 
dirigeren. Met twee stalen hoge 
druk ging men het vuur te lijf. 
Doordat de brandweer snel ter 
plaatse was kon voorkomen wor-
den dat de gehele hoop met tuin-
afval in vlammen opging. Hoe de 
brand heeft kunnen ontstaan is 
niet bekend.  
www.persburosandervangils.nl

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Bezwaarschrift (procedure 1)
Nadat een besluit bekend is gemaakt, 
kan daartegen een bezwaarschrift wor-
den ingediend door belanghebbenden. 

Om als belanghebbende te worden aan-
gemerkt, moet het gaan om een eigen, 
persoonlijk, concreet en direct geraakt 
belang. 

Het bezwaarschrift moet worden onderte-
kend en moet tenminste bevatten:
-  de naam en het adres van degene die 

het bezwaar indient
- de dagtekening;
-  een omschrijving van het besluit waar-

tegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar. 
Als termijn voor het indienen van een 
bezwaarschrift geldt 6 weken vanaf de 
datum dat het besluit aan de aanvrager 
is toegestuurd of uitgereikt. 

Het indienen van een bezwaarschrift 
schorst de werking van ons besluit niet. 
Het kan zijn dat u van mening bent dat 
hierdoor een onaanvaardbare situatie 
ontstaat, die zo spoedeisend is dat op 
korte termijn een voorlopige voorzie-
ning moet worden getroffen. In dat geval 
kunt u de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 
Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch
schriftelijk verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen (art. 8:81 Awb) 
Voor het indienen van een verzoek om 
voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd. 

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

De Rooi Tulpen met bijzonder optreden
Aanstaande zaterdag vindt in 
Odendael een manifestatie plaats 
in het kader van de herdenking 
van de Tweede Wereldoorlog. 
Antoon Buiting houdt dan een le-
zing met als thema de bevrijding. 
Als laatste in een cyclus waarin 
hij de afgelopen jaren de tweede 
wereldoorlog onder de aandacht 
heeft gebracht. De Rooi Tulpen 
werken er aan mee.

Deze lezingen werden steeds op-

geluisterd met muzikale intermez-
zo’s die betrekking hadden op het 
thema. Dit jaar werken De Rooi 
Tulpen mee aan zijn laatste lezing. 
Zij hebben speciaal voor deze gele-
genheid een aangepast repertoire 
ingestudeerd. In tegenstelling tot 
het volledig Nederlandse repertoi-
re wat de groep normaal uitvoert, 
wordt deze keer ook Engelse lied-
jes uit die tijd gezongen van o.a. 
Vera Lynn.

Voor de bezoekers zal dit onge-
twijfeld herinneringen oproepen 
aan de tijd dat ons land bevrijd 
werd. Volop gelegenheid om mee 
te zingen of zachtjes mee te neu-
rieten met de liedjes uit die tijd. De 
moeite waard voor ieder die deze 
interessante lezing bij wil wonen 
in Odendael. De aanvang is 19.30 
uur, zie daarvoor ook de affiches 
die op diverse plaatsen in het dorp 
zijn opgehangen.

Afsluiting verbinding Kapittelhof – Kerkplein
Veel automobilisten verlaten het par-
keerterrein Kapittelhof via de verbin-
dingsweg naar het Kerkplein. Dat is niet 
de bedoeling. Het Kerkplein maakt deel 
uit van het voetgangersgebied in het 
centrum en in voetgangersgebieden 
zijn auto’s niet welkom. Om het ver-

keerd gebruik van het Kerkplein tegen 
te gaan wordt de verbinding tussen het 
Kapittelhof en het Kerkplein met behulp 
van een afzetpaal fysiek afgesloten voor 
doorgaand autoverkeer. De afsluitpaal 
wordt in de loop van de volgende week 
geplaatst.

Veelbelovende expositie van Ar(t)senaal en Dichterbij

Op zaterdag 8 september was het 
dan eindelijk zover; de expositie 
van het Ar(t)senaal en Dichter-
bij werd geopend.  Ondanks het 
mooie weer was het toch behoor-
lijk druk in Bastion. Wethouder 
Dekkers zorgde voor een korte 
toespraak, waarna het publiek de 
kunstwerken ging aanschouwen.

Onder het genot van een hapje 
en een drankje konden de gas-
ten de expositie bekijken. In Bas-
tion staan de kunstwerken van 
het Ar(t)senaal mooi opgesteld 
en vaak in combinatie met mooie 
schilderijen van Dichterbij. Wan-
neer je de route helemaal volgt, 
hoef je niks te missen en kun je elk 

kunstwerk van dichterbij zien. Het 
resultaat is veelbelovend, kleurrijk 
en uniek. Na veel succes wensen 
van de sprekers en gasten kan de 
komende periode dus niet meer 
stuk.  De kunstwerken zijn nog tot 
8 november te bewonderen in Za-
ken- en Bestuurscentrum Bastion. 

Columbus reisburo overgenomen door Toerkoop 
Van Gerwen
Afgelopen week kwam het bericht 
in het nieuws dat reisburo Colum-
bus failliet is verklaard. De vijf ves-
tigingen, waarvan eentje in Sint-Oe-
denrode, zijn nu overgenomen door 
Van Gerwen reisburo. Alle filialen 
blijven gewoon open en de naam 
Columbus blijft op de gevel staan.

Afgelopen zaterdag heeft de curator 
na lang onderhandelen het over-
namebod van Van Gerwen geaccep-
teerd. Ook andere reisburo ketens 
hadden interesse om de winkels van 
Columbus over te nemen. Alle fili-
alen blijven nu behouden voor de 
Toerkoop organisatie. 

Jan en Riek van der Vorst

50 Jaar samen...

Komende zaterdag vieren Jan 
en Riek van der Vorst – van de 
Eijnde hun vijftigjarig huwelijk. 
Tegenwoordig is dat geen zeld-
zaamheid meer, maar het is een 
bijzondere mijlpaal waar De-
MooiRooiKrant graag even bij 
stil staat.

Zijn jullie allebei in Sint-Oe-
denrode geboren?
Riek: “Nee, allebei niet. Ik ben 
geboren op de Donk in Beek en 
Donk en ben daar opgegroeid 
tot mijn trouwen toe.”
Jan: “Ook ik kom niet uit Rooi. 
Ik ben geboren op de Hoeve in 
Son. Een klein burgerhuisje dat 
tussen de boerderijen naast het 
kanaal stond.”

Waar hebben jullie elkaar ont-
moet?
Jan: “Dat weet ik nog als de 
dag van gisteren. Ik zag Riek op 
Mariahout kermis. Samen met 
twee vrienden, waaronder Cor 
van de Linden van de kolenboer 
uit Rooi, ben ik er heen gefietst. 
Aan de zijkant van de kroeg Van 
Vijfeijken was een veranda en 
daar zat Riek met wat vriendin-
nen. We zijn er bij gaan zitten. 
Die avond bracht ik haar naar 
Beek en Donk, maar de volgen-
de dag wist ik niet meer waar ze 

woonde. Toen ben ik een keer 
terug gefietst om haar te zoe-
ken. Ik vond haar fiets voor de 
Pastorie.”
Riek: “Als ik er aan terug denk, 
moet ik nog steeds lachen.”

Hoe zijn jullie daarna in Rooi 
beland?
Jan: “Na 3,5 jaar verkering be-
sloten we te gaan trouwen. Ik 
was in Son bezig om een huis 
te kopen, maar dat duurde veel 
te lang. Toen zijn we op zoek 
gegaan en kwamen we op de 
Armenhoef in Rooi uit. Samen 
kochten we een huis.”

Hoe houden jullie het al zo lang 
vol samen?
Riek: “Het is een kwestie van 
geven en nemen, want je bent 
allebei verschillend.”

7 dagen in de week 24- uurs service

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

Telefoonnummer 0499-373721, BGG 06-53344370

Nieuwe rubriek in DMRK
50 jaar samen
Aanmelden via redactie@demooirooikrant.nl
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Prior van Milstraat 6  Uden,  0413-262539,  www.vandonzel.nl

Nu 20% EXTRA kassakorting op alle showroommodellen
FINALE WEKEN!

Volledig verstelbaar

Relaxfauteuil CHARL

SUPER

SALE

599,-
Relaxfauteuil GAYA

SUPERSALE
499,-

Volledig verstelbaar

OPGELET!
TOTALE LEEGVERKOOP 
SHOWROOM TUINMEUBELEN, 

   
i.v.m. ombouwing winkel.

ALLES MOET WEG!

KORTINGEN TOT 70% 

OF TEGEN ELK AANNEMELIJK BOD

OP = OP

Loungesets, 
hoekopstellingen, 

diningsets, 
tuintafels old teak, 

aluminium, staal, graniet, 
parasols en kussens. 

Bezoek ook eens onze website 

SHOWROOMOPRUIMING 
bij AH van Hamond BV

Nu een ruime keus uit diverse showroommodellen; parasols, tuinsets, loungesets, 
hoeksets, tuintafels, partytenten enz. allemaal tegen extra kortingen.

Bij een aankoop van tuinmeubelen boven 500,00 wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd.

3m rond, links en rechtsom kantelbaar

Tete a tete bank

nu van
€815,-
voor€499,-

nu van

€109,-

voor

€49,-

nu van
€119,-

voor

€59,-

nu van

€815,-

voor

€499,-

nu van

€1299,-

voor

€799,-

nu van
€119,-

niet voor €79

maar slechts

€59,-

nu van
€189,-
voor

€119,-

nu van

€1799,-

voor

€999,-

WWW.AVANHAMOND.NL

Bali Parasol

€60,- 
korting

Specialist in tuinmeubelen, carnavals- en feestartikelen, lego en playmobil.
Berkdijk 9a - 5271 SR Sint Michielsgestel - 073-5515716.

Openingstijden: Maandag van 13:00 tot 18:00, Dinsdag t/m donderdag 09:00 tot 18:00, 
vrijdag koopavond van 09:00 tot 20:00 en zaterdag van 09:00 tot 17:00.
De meest uitgebreide collectie uit de gehele regio, tegen de allerlaagste prijs.

3m rond nu van €129,- voor €69,-
3,5m rond nu van €139,- voor €79,-
2,5m rond nu van €119,- voor €59,-

foto wijkt af van origineel

Balkonset Calvia

Loungeset Vienna

Hoekopstelling Dallas

5-Delige Ralo set    

 Stoel Ambineo

Stoel Toras
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Mont Ventoux drie keer beklommen voor goed doel

Het was zwaar, loodzwaar, maar 
toch lukte het Jan van Vroenho-
ven, Ralf Dirven, Rogier Renders 
en Paul van Nuland afgelopen 
zaterdag om de befaamde Mont 
Ventoux drie maal te beklimmen.

Voor de heren en hun supporters 

was het een fantastische en emoti-
onele dag. Ze deden mee om een 
goed doel te steunen, namelijk 
STOPhersentumoren.nl. Onlangs 
nog in het nieuws geweest door 
het benefietdiner wat gegeven 
werd in Brasserie de Beleving. De 
ploeg waarin de vier Rooienaren 

zaten heette Team Fondriest. Ze 
fietste in totaal 12.188 euro bij el-
kaar en de totale opbrengst van de 
actie was 263.644 euro. Een ge-
weldig bedrag voor STOPhersen-
tumoren.nl om verder onderzoek 
te kunnen verrichten.

v.l.n.r.: Jan van Vroenhoven, Ralf Dirven, Paul van Nuland 
en Rogier Renders leverden dit weekend een geweldige prestatie

Tomb of Oda in de Werf

Lang, heel lang geleden leefde er een 
blinde heilige prinses uit Schotland, 
Oda. Ze was op reis in een bos wat 
heel Nederland bedekte. Op een dag 
kwam ze op een open plek in het bos 
(een rode genaamd) en kreeg ze haar 

gezichtsveld terug door een wonder. 
Uit dankbaarheid heeft ze de men-
sen uit die streek geholpen. 
Toen ze overleden was hebben de 
mensen haar heilig verklaard en de 
plaats waar ze leefde  naar haar ver-
noemd: Sint-Odarode (beter bekent 
als Sint-Oedenrode). De mythe zal 
vanuit deze plaats door leven………..
Tomb Of Oda.
 
De formatie Tomb Of Oda is in april 
1998 gevormd, begonnen als een 
vier mansformatie met muziek die 
sterk werd beïnvloed door ‘Six Feet 
Under’ en “Morbid Angel”.  Daarna 
heeft Tomb of Oda enkele jaren op-

getreden als een sterke driepoot. In 
deze tijd heeft de muziek zich ver-
der doorontwikkeld en ging de mu-
ziek de kant op van ‘Benediction’en 
‘Immortal’. De muziek is melodisch, 
rockend maar toch Death metal. Een 
eigen stijl die veel mensen aan weet 
te spreken. Het repertoire is opge-
bouwd uit eigen nummers die een 
vette sound hebben, en ook bij een 
eerste keer luisteren goed te volgen 
zijn.

Door omstandigheden moest onze 
zanger/bassist met de band stoppen. 
Hierna is het jaren rustig geweest rond 
de band, maar Mark en Eelco besloten 

eind 2010 de draad weer op te pak-
ken en weer muziek te gaan maken.  
Na enig zoekwerk is begin 2012 de 
band compleet gemaakt met Daan 
(vocalen)  en Rens (bas)  met als doel 
het publiek te laten genieten van een 

stevig potje metal!  Zaterdag 15 sep-
tember zal Tomb of Oda weer voor 
de eerste keer optreden in OJC de 
Werf. Vooraf aan het optreden zal Ill 
Trusted het voorprogramma verzor-
gen. De zaal is open vanaf 21.30.

d n einder

Ontmoeting - Hobby - Kringloop - Kopie & Print

FORTUINWEEK  
van 18 t/m 22 september!!

Bij aankopen van € 10,--  of meer verdient u  tot 50% 
korting met een draai aan het Rad van Fortuin! 

Gratis consumptie met iets lekkers erbij in de 
ontmoetingsruimte.

Kinderen mogen grabbelen.  

Mooie quilt winnen?  Raad voor € 1,--  uit hoeveel lapjes de 
quilt bestaat. 

De opbrengst gaat naar een goed doel.

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

Zaterdag van 10.00u tot 16.00u

Sluitappel 17a
5491TS Sint-Oedenrode

Tel: 0413 490951
www.deneinder.nl



Woensdag 12 september 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe 23

w

Spectaculaire 
uitverkoop!

Huis. Thuis. Formido.

Formido Sint Oedenrode
Eerschotsestraat 44
Tel.: 0413 - 490 333

uitverkoop!
50%
70%
 Korting*

op al onze voorraad 

tuinmeubelen! OP=OP!

*De korting geldt alleen op onze voorraad!

tot

70%

w

Restanten parasols, 

partytenten, tuinbanken, 

tuinsets, barbecues enzovoorts!
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De beste adviezen vindt u

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

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

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

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Jan Tinbergenstraat 4 
5491 DC Sint-Oedenrode 

T 0413 - 49 11 11
F 0413 - 49 11 00

info@vdven.nl
www.vdven.nl

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

6

3“Ongeacht waar u verzekerd bent.”

www.autoschadelambert.nl

Alfred Nobelstraat 3
5491 DB Sint-Oedenrode

T 0413 - 49 01 61
F 0413 - 49 01 62

www.autoschadelambert.nl

Zorgeloos werken waar u maar wilt!
Met Evy, dé cloud oplossing van Drie-O

U heeft overal toegang tot uw bestanden, 
financiële administratie, e-mail en agenda!
Of u nu thuis, op kantoor of onderweg bent...

T 0413 490620 E info@drieo.nl
Kijk voor meer informatie op www.drieo.nl/Evy

MKB – Onderwijs - Zorg
Jan Tinbergenstraat 4c

5491 DC Sint-Oedenrode
T (0413)490 620
F (0413)490 684
E info@drieo.nl
www.drieo.nl

Zorgeloos werken waar u maar wilt!
Met Evy, dé cloud oplossing van Drie-O

U heeft overal toegang tot uw bestanden, 
financiële administratie, e-mail en agenda!
Of u nu thuis, op kantoor of onderweg bent...

T 0413 490620 E info@drieo.nl
Kijk voor meer informatie op www.drieo.nl/Evy

Automatisering

Pas op voor spookfacturen

De laatste tijd melden ondernemers steeds vaker dat ze spookfactu-
ren binnen krijgen. Spookfacturen zijn nep rekeningen van fictieve 
bedrijven. Ze vragen een bedrag en hopen dan dat er bedrijven zijn 
die het over maken. Ook deze week kwam er weer een melding 
binnen van een ondernemer. Ditmaal gaat het om een spookfactuur 
van 'Uw gemeentegids online' van Media&Advies IT. Ze versturen 
hun 'facturen' vanaf Schiphol. Landelijk zijn er al veel meldingen 
doorgekomen bij het Steunpunt Aquisitiefraude. Pas dus goed op 
voor deze factuur!



Woensdag 12 september 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe 25

TVE Reclameproducties zoekt een: 

Printoperator (fulltime) 
Heb je ervaring in de signing industrie, ben je gedreven, 

flexibel en heb je een goed verantwoordelijkheidsgevoel? 
Maak dan kennis met TVE Reclameproducties, 

al meer dan 30 jaar een begrip in de wereld van signing. 

Interesse in een nieuwe uitdaging? 

Stuur je CV met een korte motivatie naar 
TVE Reclameproducties, t.a.v. 

Mevrouw N. Boelens, Marie Curiestraat 10, 
5491 DD Sint-Oedenrode of mail naar natasja@tve.nl

10

Marie Curiestraat 10, 5491 DD Sint Oedenrode

Telefoon: 0413-476420
Email: info@tve.nl

Website: www.tve.nl

Trido IT-Specialisten verzorgt uw complete 
kantoorautomatisering, aangevuld met systeembeheer, 

op locatie en op afstand. 

Ook heeft Trido IT-Specialisten een eigen Service Team 
voor uw reparaties aan huis 

of op onze eigen technische dienst.

Trido IT-Specialisten B.V.
Pearl S. Buckstraat 1a

5491 DG Sint-Oedenrode
Tel. 0413 486050

www.trido.nl

‘Automatiseerder 
van het Jaar 2012’

1a

VAN DEN BERG  AUTOGROEP ’S-HERTOGENBOSCH - RIETVELDENWEG 58A - 073 - 6219023
WWW.VANDENBERGAUTOGROEP.NL SINT-OEDENRODE - ALFRED NOBELSTRAAT 7 -  0413 - 475911
 

NIEUW CITROËN C4 AIRCROSS
Of je nou de stad induikt of de natuur opzoekt, eenmaal achter het stuur van de 
C4 Aircross bepaal je zelf je rijstijl. Want met 4x4 aandrijving on demand kun je 
afhankelijk van de wegcondities je eigen aandrijving kiezen. Zo schakel je met een 
snelle beweging moeiteloos van twee- naar vierwielaandrijving. Kies voor de ultieme 
vrijheid van de Citroën C4 Aircross. Ook verkrijgbaar in 2WD. Vanaf € 23.995.

4WD ON DEMAND
www.citroen.nl

Gem. verbr.: 4,6-5,9 l/100 km; 16,9-21,7 km/l; CO2: 119-135 g/km. Prijs is incl. BTW en BPM, excl. verwijderings-
bijdrage, leges en kosten rijklaar maken. 20% bijtelling is geldig bij registratie van een benzine-versie vóór 1 juli 2012. 

12

L. van den Biggelaar
Installatietechniek BV
Alfred Nobelstraat 1, 5491 DB Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 47 21 08, www.lvdb.nl

COMFORT IN WARMTE & SANITAIR

  Nu ook voor uw zonnepanelen

  Voor meer info: 0413-472108

7

1

PinX Recruitment helpt u bij het vinden van de medewerker of baan die bij u past.  

4a
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75-jarigen reünie 2012

80-jarigen reünie 2012

Ook 75- en 80-jarigen komen samen
Niet alleen de Abrahams en de Sarah’s weten er 
ieder jaar weer een mooie happening van te ma-
ken. Ook de wat meer ervaren en geleefde Rooi-
enaren zoeken elkander op. Terwijl in De Vriend-
schap de 50-jarigen een mooie dag beleefden, 
kwamen in De Beurs de 75- en 80-jarigen bij 
elkaar. 

Zij hebben nog meer om over te praten, hebben 
nog meer meegemaakt. Daarom is het voor hen 
des te bijzonder om eens in de vijf jaar bij elkaar 
te komen. Niet alleen senioren uit Sint-Oedenro-
de zijn aangeschreven, maar ook oud-dorpsge-
noten die inmiddels ergens anders zijn gaan wo-
nen. Het was wederom een gezellig samenzijn.

Kijk voor meer foto’s op 

www.mooirooi.nl

DeMooiRooiKrant, voor Rooienaren, door Rooienaren
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Mijn moeder was niet van de Haagse keuken, geen margarine dus maar 
roomboter! Zij was ervan overtuigd dat echte boter veel beter en ge-
zonder was dan industriële vetten of oliën. Bij kinderen die er ongezond 
uitzagen had ze altijd over “margarinegezichten”, zoals ik iemand anders  
het ooit hoorde hebben over “geitemulk…”, waarmee arme sloebers 
werden bedoeld. Nee, roomboter moest er wezen, hoewel ze altijd Blue 
Band bij de hand had om (half om half) in te braden. Maar bijvoorbeeld 
vis ging in de pure boter, net zoals de jonge haantjes. Dat was me toch 
iets, dat gevogelte. Iedereen was er gek op en ze smaakten ook zo fan-
tastisch, complete tafels met vette kinnen en dito handen, appelmoes 
erbij en gebakken aardappeltjes en dan schransen maar. “Haontjes mi 
appelemoews, da’s pas lekker…” sprak Seraar Swinkels  op lijzige toon, 
in de hoop dat ie ergens mocht aanschuiven. Als in de kroeg de spaarkas 
werd geleegd, dan was het zogenaamd “teren”, ’n hele avond bier drin-
ken en onbeperkt haantjes eten. Zo ook bij feesten van de fanfare of van 
de voetbalclub, je hoorde niet anders. Die vogeltjes werden door Jan en 
alleman gefokt, liepen altijd vrij rond te scharrelen, kregen goed en divers 
voer en werden na ’n paar maanden geslacht. Mijn moeder had verschil-
lende adresjes en één daarvan was bij een brave burger, die via een poli-
tiek gedoogspelletje in zijn eerste jaar als gemeenteraadslid meteen tot 
wethouder was gebombardeerd. Toen iemand van ons bij zijn huis kwam 
om voor moeder haantjes te halen, trof hij daar de trotse echtgenote. 
“Kom maar mee”, sprak ze, “ik zal ‘m effe roepen”. Achter het huis zette 
ze haar handen aan haar mond en riep: “Wethaauwer, wethaauwer, d’r 
is volluk!”
De slachthaantjes werden altijd nat geplukt, dat wil zeggen voor het pluk-
ken ondergedompeld in heet water. Al ooit eerder schreef ik dat ze met 
kop en al op tafel kwamen en dat die compleet werd gesloopt: kammetje, 
tongetje en hersenen. En alle acht kinderen keken daar reikhalzend naar 
uit.
Toen iedereen langzamerhand het huis uit was en mijn vader en moeder 
een nieuwe woning betrokken bleef mijn moeder in de pannen roeren. 
Omdat er niet zo vaak meer hulp in de huishouding over de vloer kwam, 
nam ze het niet zo nauw met haar kleding, speciaal als ze al ’s morgens 
aan het kokkerellen sloeg. Met ’n nachtjapon en daarover haar schort, 
nylons op haar enkels en in de sloffen van mijn vader. Paniek natuurlijk 
als de melkboer aanbelde. Die reed met paard en wagen door het dorp, 
tot het laatst toe, en dat paard wist precies waar het moest stoppen. Mijn 
moeder hield de deur dan slechts op een kier open en deed vervolgens 
haar bestelling, onzichtbaar voor de melkboer. Als wij onverwacht thuis-
kwamen bleef ze gewoon zo, ongegeneerd, rondflaneren. Ook liep ze 
gerust de tuin in, o.a. om brandnetels te plukken, waarvan ze een bundel-
tje maakte en waarmee ze de muizen van haar handen bewerkte, tegen 
de reumatiek natuurlijk, want ze was organiste in de kerk. Af en toe liet 
ze de potten en pannen voor wat ze waren en oefende ze op de vleugel, 
fuga’s van Bach, onder andere. Ook speelde ze muziek van Sweelinck en 
van Mendelssohn en daar luisterde ik graag naar, ik had zo m’n favorieten 
bij haar.
Mijn moeder had het liefst een borreltje, jonge klare met suiker, maar 
af en toe stond mijn vader erop dat ze een glas wijn met hem dronk. ’s 
Avonds keken ze TV, aan de grote tafel, mijn vader aan het hoofd en met 
zijn rug naar toe. Hij schonk haar een stevige bordeaux in, die ze eigenlijk 
te wrang vond. Terwijl hij zich weer omdraaide naar het toestel, deed 
ze stiekem een schep suiker bij de wijn en roerde die, om geen geluid 
te maken, met haar vinger om. “Deze wijn vind jij wel lekker, hè Bep?” 
vroeg hij met z’n hoofd half gedraaid. “Ja hoor, deze wel”, antwoordde 
zij zachtjes…
Vaak aten wij thuis witlofsalade, met name als er vis was. Als kind was 
ik er niet zo gek op, te bitter vond ik het. Tegenwoordig is al dat bittere 
er bijna uitgeteeld, dus kunt u het recept van mijn vrouw gerust aan uw 
kinderen voorschotelen
Witlofsalade, ’n beetje van Bep en ’n beetje van Ineke
4 mooie stronken witlof, 1 appel (Jonagold), 1 sinaasappel
1 flinke sjalot, 2 eetl. citroenmayonaise (D&L), 1 eetl. graantjesmosterd
Evt wat strooi-aromat
Schil de sinaasappel tot op het vlees, snijd de partjes tussen de vliesjes er 
uit en snijd in stukjes. Vang het sap op. Roer dit samen met de mayonaise, 
mosterd en aromat glad. Snijd de stronkjes witlof in de lengte in tweeën, 
verwijder de harde kern en snijd vervolgens in stukjes. Schil de appel niet, 
maar snijd in vieren en verwijder het klokhuis. Snijd in kleine blokjes. Pel 
de sjalot en snijd ragfijn. Meng alles goed door elkaar, zo kort mogelijk 
van te voren bereiden. Als je de mayonaise te ongezond vindt, gebruik je 
een mosterdvinaigrette om de zaak aan te maken.

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

De keuken van 
mijn moeder (2)

Ontwerp een verjaardagstroon voor de Speel-o-theek

De naam speel-o-theek zegt het 
natuurlijk al een beetje. De in-
stelling leent speelgoed uit aan 
gezinnen. Toch is het niet alleen 
speelgoed waar het mensen blij 
mee kan maken. Ook biedt de 
speel-o-theek attributen aan die 
de functie hebben om het kinde-
ren naar hun zin te maken. Wat 
dacht u van een verjaardagstroon? 

De speel-o-theek leent al jaren de-

zelfde verjaardagstronen uit aan 
kinderen die jarig zijn. Eerlijk is eer-
lijk, jarige Jobben beleven er veel 
plezier aan, maar de tronen heb-
ben hun beste tijd gehad. Daarom 
zijn de medewerkers van de speel-
o-theek op zoek naar mensen 
die een nieuwe verjaardagstroon 
willen ontwerpen of zelfs maken. 
Dus heeft u inspiratie en wilt u de 
speel-o-theek een helpende en 
creatieve hand toesteken? Meldt 

u zich dan 
viaspeelotheekrooi@hotmail.nl 
Alle ideeën zijn welkom, niets is te 
dol. In ruil voor prachtige plannen 
en uitwerkingen zorgt de speel-o-
theek in samenwerking met De-
MooiRooiKrant voor de nodige 
promotie van de ontwerper. Brandt 
los en vuur uw plannen naar de 
speel-o-theek. Vooral de kinderen 
zullen u enorm dankbaar zijn! 

De kindergroep van ’t Roois Theater speelt ‘ Matilda!’

Waarschuwing!

    (niet ver)

   

- ffe        (+)  v = m    - fl      (+)      r = n    + v    (+)     - K   ,

 

 

et = or  - b achternaam schilder - ven + h         - p     ek = ch    z = k    - r        h = m    !

 (Frans)    - H
________________________________________________________________________________________________________________________

(+) betekent dat twee plaatjes één woord vormen; - betekent een letter eraf; + betekent een letter erbij; = betekent letter(s) vervangen. 
Los de rebus op en win een vip-kaartje voor Matilda!   

Op zaterdag 15 september of zondag 16 september om 14.30 uur.

Oplossingen uiterlijk 14 september:   rooistheater@gmail.com  óf  brievenbus Markt 22A

   

 

 
  

Iedereen kent het verhaal van Ma-
tilda; het kleine meisje met haar 
gemene ouders. Als ze op school 
komt, lijkt haar leven niet heel 
veel beter te worden, door de ake-
lige juffrouw Bulstronk. Gelukkig 
heeft Matilda ook een lieve lera-
res: juffrouw Engel. Samen met 
haar komt Matilda er achter dat zij 
een heel erg bijzonder meisje is.

Het verhaal van Roald Dahl is al 
heel vaak op het toneel te zien ge-
weest, maar nog nooit bij ’t Roois 
Theater. De kindergroep van deze 
vereniging laat een eigentijdse en 
hippe versie zien van ‘Matilda’.  
Onder regie van Pauline Verstra-
ten en Emile Kalmann speelt deze 
groep op 15 en 16 september, 
om half 3 dit bijzondere verhaal. 
Op deze dagen ben je van harte 

uitgenodigd om te komen kijken 
bij Mariendael. Kaartjes kosten 4 
euro, maar dat is deze voorstelling 
meer dan waard! 

Voor meer informatie over deze 
voorstelling kan je terecht op 
www.rooistheater.nl, onze Face-
book-pagina en volg ons op 
Twitter via @Rooistheater.

Met de KBO naar Het Brabants Orkest
Op donderdag 4 oktober a.s. is er 
in het Muziekgebouw Frits Philips 
in Eindhoven een openbare ge-
nerale repetitie van Het Brabants 
Orkest o.l.v. Kees Bakels. Op het 
programma staan: Keuris – Ca-
priccio, Beethoven – Ouverture 
Coriolan en Brahms – Symfonie 
nr. 3. De KBO uit Sint-Oedenrode 
gaat er naar toe.

De repetitie begint om 10.15 uur 
en duurt tot ongeveer 12.00 uur. 
Deze repetitie is alleen voor groe-
pen toegankelijk. Men dient een 
kwartier voor aanvang aanwezig te 
zijn. Aansluitend is er van 12.30 tot 

13.15 uur een lunchpauzeconcert, 
waarin de pianiste Anne Queffélec 
met Het Brabants Orkest het Pia-
noconcert nr. 22 van Mozart ten 
gehore brengt. Dit concert is alleen 
toegankelijk in combinatie met de 
generale repetitie. Het is wel moge-
lijk alleen de repetitie bij te wonen.

De kosten voor de generale repe-
titie bedragen € 2,50 per persoon, 
de toegangsprijs voor het lunch-
pauzeconcert is € 2,00 per persoon. 
Voor liefhebbers van muziek is dit 
een mooie gelegenheid om tegen 
een zeer gering bedrag een kijkje 
achter de schermen te nemen van 

een gerenommeerd orkest en van 
mooie muziek te genieten. Voor 
deze repetities is dan ook veel be-
langstelling, de vorige keer waren 
er meer dan 700 mensen aanwezig.

De KBO stelt mensen daarom 
graag in de gelegenheid om van 
dit mooie aanbod gebruik te ma-
ken. Belangstellenden kunnen zich 
vóór 20 september melden bij Theo 
Schevers, Valstraat 18, telefoon 
0413-474127. Mensen uit de kerk-
dorpen kunnen zich ook opgeven 
bij de voorzitter van de plaatselijke 
KBO-afdeling.

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
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Dortmans Muziekschool rekent uurtje factuurtje

Er staat veel te gebeuren in de mu-
ziekwereld. Door bezuinigingen 
zijn gemeentes genoodzaakt om 
de subsidies voor gemeentelijke 
muziekscholen te korten. Maar 
Matthieu Dortmans vraagt zich 
dan af: “Als wij als particuliere 
muziekschool al veertig jaar goed 

kunnen draaien, waarom zouden 
de gemeentelijke muziekscholen 
dat dan niet kunnen?” 

Matthieu Dortmans is eigenaar van 
Dortmans Music Centre. Deze spe-
ciaalzaak in muziekinstrumenten is 
perfect gelegen in de buurt van de 
Sligro in Veghel, op minder dan vijf 
minuten vanaf de A50. U vindt er 
volop gratis parkeergelegenheid.

Kwaliteit
Op Dortmans Muziekschool wordt 
lesgegeven in de populairste mu-
ziekinstrumenten. “Denk daarbij 
aan gitaar, piano, drums, saxo-
foon, klarinet. We hebben onge-
veer tien docenten, die allemaal 
afgestudeerd zijn aan het conser-

vatorium. Ook heeft u de keuze 
uit privé- of groepslessen. Zo is 
de kwaliteit gewaarborgd”, vertelt 
Dortmans.
Veel mensen denken dat ze alleen 
in Veghel les kunnen krijgen. Maar 
niks is minder waar. “We hebben 
leslocaties in Erp, Uden, Gemert, 
Mariahout, Sint-Oedenrode ( ba-
sisschool Dommelrode), Heeswijk, 
Dinther, Lieshout en Schijndel. Zo 
is er altijd een muziekles bij u in de 
buurt!”

Dortmans Music Centre
Corridor 4
5466 RC Veghel
(0413) 35 06 61
www.dortmansmusic-centre.nl
info@dortmansmusic-centre.nl

Matthieu Dortmans

advertorial

KBO Nijnsel bestaat bijna vijftig jaar

Op 6 november  a.s.  is het vijf-
tig jaar geleden, dat de Ouderen 
sociëteit Nijnsel werd opgericht. 
Op 3 oktober a.s. viert de KBO af-
deling Nijnsel, zoals de vereniging 
nu heet, dit feit met een feestelijke 
dag. 

Het programma voor die dag ziet 
er als volgt uit: 14.00 uur  H. Mis 
in de Anthonius van Padua kerk in 
Nijnsel. Pastoor Blom zal in deze 
Dienst voorgaan. De zang wordt 
verzorgt door het Pelgrimskoor 
met organist Bert Augustus. Daar-

na worden de activiteiten voort-
gezet in zalencentrum De Beckart, 
waar van 16.30 uur tot  18.00 uur 
een receptie wordt gehouden. De 
dag wordt daarna besloten met 
een feestelijk diner, alleen toegan-
kelijk voor de leden. 

Het huidige bestuur van de KBO afdeling Nijnsel
Vlnr: Ties Aarts, Toos Sanders,  Hilda van der Kade,
Frans van den Boomen, Tonnie Donkers.  Op de 
voorgrond Annie Dortmans en Corrie van der Heijden.

Roois Kamerkoor

Luchtig nazomersconcert

Een luchtig zomers geheel, dat 
was de opzet van het nazomer-
concert dat het Roois Kamerkoor 
afgelopen zondag verzorgde. Ze 
hadden het bijzonder getroffen. 
Op het binnenhof van Kasteel 
Henkenshage, een heerlijk zon-
netje als metgezel, had het koor 
zich geen betere opzet kunnen 
wensen. 

“Je kent alles, hoort de tempo-
keuzes en weet wat de moeilijke 
momenten zijn”, aldus Ad van de 
Wetering. “Maar ze hebben het 
uitstekend gedaan.” De vaste di-
rigent van het Roois Kamerkoor 
moest de laatste maanden nood-
gedwongen het stokje even neer-
leggen. Ad interim dirigent Enrico 
van Schaik nam tijdelijk het stokje 
over. Zijn enthousiasme straalde 
er vanaf en zo ook van het koor. 
Luchtig zongen de koorleden, 
veelal a capella, een aantal liede-
rencycli waaronder de ‘Quatrains 
valaisans’, van Darius Milhaud, de 

‘Drei Volklslieder’ van Mendels-
sohn et cetera. Voor wie niet beter 
weet, leek het allemaal zeer een-
voudig. De kenner wist wel beter. 
Het publiek hoefde niets te doen, 
dan te ontspannen en te genieten. 

Als verrassend intermezzo, was 
gekozen voor accordeonist Tom 
van Aarle. Met Mozart als start, 
had ook hij niet voor de gemakke-
lijke weg gekozen. Er volgde een 
korte hapering, maar de accordeo-
nist herpakte zich professioneel. Bij 
zijn vertolking van ‘a French touch’ 
van Richard Galliano hoefde het 
publiek zich niet echt in te span-
nen om zich te wanen op een frans 
terrasje met een lekker glaasje wijn 
erbij.

Al met al een luchtige afsluiting 
van de zomer en direct een ope-
ning voor het nieuwe seizoen. Ad 
van de Wetering zal dan het stokje 
weer ter harte nemen. 

BOTERHOEK 175, 5683 AZ BEST, 
0499-392365, INFO@KIDZINDUSTRY.NL

WWW.KIDZINDUSTRY.NL

ONZE MERKEN
Baker Bridge – BENGH per principesse – Blue System - Jake Fisher 

Krunk Denim – Feetje - Geisha – Gymp –IKKS baby/peuter
MuyMalo – R’Belle by Scotch - Relaunch – Reset - Retour 

Tumble&Dry – Vingino – Antony Morato – Monta 
Scotch Shrunk

Kinderkleding in de maten 56 t/m 176

ONZE NAJAARSCOLLECTIE IS 
ZO….MOOI!

We zien jullie graag in onze winkel in Best

Laatste ronde zomercollectie, 
helft van de helft.

KOOPZONDAG op 16 september a.s. 
met ieder uur modeflitsen in de Boterhoek

Wij zijn geopend van 12 tot 17 uur.

LOCATIE ‘BASISSCHOOL DOMMELRODE’
Mater Lemmensstraat 31 5492 BJ Sint-Oedenrode
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  Pantein
  Huishoudelijke

Hulp
Meer 

dan hulp
alleen! “Dichtbij en 

 betrokken”

Voelt beter

Mevrouw Van Breugel kiest voor Pantein Huishoudelijke Hulp.
U ook? Bel 0900-8803 (lokaal tarief) of kijk op www.pantein.nl

	  

Duurzame ONTHARING…
Wij gaan  voor resultaat en veiligheid!!!!

Het is niet eenvoudig om ongewenst en overtollig haar te 
verwijderen. Haarverwijderingsmethodes, zoals scheren en 
cremes zijn tijdrovend en het effect is maar van korte duur. 
Harsen en electrolyse zijn pijnlijk en kunnen ook tot andere 
ongemakken leiden,zoals ingegroeide haartjes .

Er is echter een alternatief….DE PLASMALITE!!!!!!!!!!

Niet de goedkoopste maar wel een van de beste, 
betrouwbaarste en veiligste..Plasmalite verwijdert het haar 
veilig en effectief zonder de huid binnen te dringen.Het 
combineert alle voordelen van laser en intens pulslicht in een 
systeem.

Begin NU en u bent in de zomer verlost van ongewenste 
haren en stoppels.We beginnen weer met flitsen op maandag 
17 september en dinsdag 18 september

Voor verdere informatie: SALON BODY PERFECT
industrieweg 4 sint oedenrode.

Tel: 0413 490900 - Mobiel: 0646195330 jovanka voets

	  
	  

De Beurs voortaan grand-café

Na een week bikkelen, vlogen af-
gelopen vrijdag de deuren van het 
vernieuwde grand-café van De 
Beurs open. Eigenaren Edwin Gor-
dijn en Sander van de Ven besloten 
onlangs het restaurant een face-

lift te geven en om te bouwen tot 
grand-café. De afgelopen week 
werden hun plannen verwezen-
lijkt. De eerste reacties waren lo-
vend, logisch, want de vernieuwde 
zaak ziet er prachtig uit.

Eerste editie Rabo/BtB Zomercafé op Campus Fioretti

Bij een zomercafé horen zomerse 
temperaturen. Gelukkig was het 
dinsdagavond 4 september prach-
tig weer en mede daardoor was 
de eerste editie van het Rabo/BtB 
zomercafé op Campus Fioretti een 
groot succes. 

De startende ondernemers die 
gehuisvest zijn op de Campus, 
hadden eerder op de dag flink 
de handen uit de spreekwoorde-
lijk mouwen gestoken. Het plein 
aan de voorzijde van de Campus 
Fioretti was sfeervol aangekleed. 
Rond 19.15 uur werden de le-
den van het ondernemersnetwerk 
Business to Business (BtB) Sint-Oe-
denrode hartelijk ontvangen met 
glas bruisende bubbels. 

Het thema van deze netwerk-
avond was ‘verbinden, verrassen 
en verwennen’ en deze elementen 
kwamen gedurende de avond ook 
terug. In de centrale ontmoetings-
ruimte van de Campus Fioretti 
werd een film getoond waarin de 
startende ondernemers zichzelf 
presenteerden. In deze ruimte 
maakte TV Meierij een proefuit-
zending over het Rooise bedrijfs-
leven. Presentator Michiel van de 
Kamp ging onder andere in ge-
sprek met wethouder Rene Dek-
kers, Bert Zonnenberg en Arent 
van Dijk (voorzitter van het BtB) 
over het Rooise ondernemerskli-
maat. De uitzending is binnenkort 
te zien op TV Meierij.

John van de Laar opende de avond 
namens de Campus Fioretti. Hij 
noemde het Rabo/BtB zomer-
café een prachtig voorbeeld van 
hoe verbindingen tot stand kun-
nen komen. “Het BtB, de Rabo-
bank, het Starterscollectief en de 
ondernemers van de Campus zijn 
vier partijen die elkaar gevonden 
hebben in ondernemend Rooi en 
het zomercafé is daar mooie uit-
werking van.” Directeur Commer-
cie Bert Zonnenberg van de Ra-
bobank voegde daar aan toe dat 
het verbinden in de genen van de 
coöperatie Rabobank zit en dat zij 
daarom voor drie jaar als partner 
verbonden zijn aan het Rabo/BtB 
zomercafé. 

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Hoe bereikt u uw klanten?       
Wij schrijven uw boodschap

IVN Wandeling en lezing over gallen

Op woensdag 19 september orga-
niseert het IVN Rooi een avondac-
tiviteit die helemaal in het teken 
staat van gallen.Gallen zijn abnor-
male uitroeiingen op planten, die 
worden veroorzaakt door andere 
organismen. De veroorzakers kun-
nen dieren zijn zoals galwespen, 
galmuggen en galmijten, maar het 
kunnen bijvoorbeeld ook virus-
sen zijn of schimmels. De meeste 
mensen kennen wel de galappel-
tjes op de eik, maar alleen al op de 

Nederlandse bomen 
en planten groeien 
honderden soorten 
gallen die er zeer 
verschillend uit kun-
nen zien. Bovendien 
hebben de veroorza-
kers van gallen vaak 
een zeer verrassende 
en bijzondere levens-
wijze.

De Rooise natuurgid-
sen zijn geen specia-

list op het gebied van gallen, maar 
ze willen graag als liefhebber ook 
anderen enthousiast maken voor 
deze bijzondere verschijnselen. 
Daarbij zal de nadruk worden ge-
legd op soorten die in de directe 
omgeving kunnen worden waar-
genomen en op de persoonlijke 
ervaringen met diverse gallen.
Eerst wordt gewandeld onder 
leiding van Rooise IVN-gidsen, 
waarbij aandacht wordt besteed 
aan allerlei soorten gallen die in 

de directe omgeving te zien zijn. 
Aansluitend vindt een presentatie 
plaats in het clubgebouw, waarbij 
diverse gallen getoond zullen wor-
den en uitleg wordt gegeven over 
een aantal soorten en de levens-
wijze van de diverse veroorzakers 
van gallen.

Om 19:00 uur wordt verzameld bij 
het gebouw van Handboogschut-
terij Sint Antonius, aan de 
Industrieweg 18 in Nijnsel. Vanaf 
daar vindt de gallenwandeling 
plaats tot ongeveer 20:15 uur. 
Vanaf 20:15 uur wordt in het ge-
bouw van de handboogschut-
terij de presentatie gegeven door 
de natuurgidsen Peer van Bakel 
en Henri van Weert.  Eventueel 
kunnen belangstellenden die niet 
meegaan met de wandeling ook 
alleen de presentatie bijwonen. De 
avondactiviteit zal tot plusminus 
21:30 uur duren. Verdere inlichtin-
gen: Natuurgids Henri van Weert, 
Tel: 06-29027765
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Foto de Vakman
Kerkplein 1

10% korting op:                                    
Pasfoto’s set van 4 + gratis portret                             

Beschermengeltjes in 
diverse uitvoeringen

Leuke Cadeautip voor uw kleinkind                          

10% Korting op persoonlijke 
bedrukkingen van o.a. T-shirt, 
cap, tas , mok, kussenhoes met 

eigen naam, tekst of foto.

Grand Café
Odendael

Bij aankoop van gesorteerd gebak,

cijzenbroodje bieden wij houders 
van de Rooise Pas een

 

Rooise Salon
Odendael

Deelname aan een 
visagie-ochtend of middag 

Normaal prijs € 20,- 

Rooise Pashouders 
betalen € 10,-

Inlichtingen in de Rooise 
Salon (Odendael)

Huiskens Optiek
Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis 
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 

op vertoon van uw pas

Pari Body Fashion
Heuvel 15a

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

Pan & Cook
Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

 

 

Roxs Elektro World
Borchmolendijk 9 

VVV Sint-Oedenrode
Kerkstraat 20 

Bakkerij Bekkers
Sint-Oedenrode / Nijnsel

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Juwelier Opaal
Heuvel 40

Op vertoon van uw Rooise 
Pas ontvangt u een

 gratis batterij 
ter waarde van 6 euro

Bij iedere aankoop ontvangt u 
dubbele spaarpunten Rooi 2000

Marcel Vos
Woninginrichting

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop. 

Bel voor een vrijblijvend ad-
vies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Restaurant de Beurs
Heuvel 44

Rooise Pashouders ontvangen 

10 % korting 

op ieder 3 gangen menu

www.debeurssintoedenrode.nl

Slijterij van Boxmeer
Deken van Erpstraat  20

Op vertoon van de Rooise Pas
10 % korting op onze 

huiswijnen, 
rood, wit en rose.

(niet van toepassing op 
aanbiedingen)

De Mooi Rooi Krant
Heuvel 17

Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 

soorten familieberichten in 
DeMooiRooiKrant. 

Het bericht wordt tevens gratis 
geplaatst op de nieuwe website

 
www.rooisefamilieberichten.nl

Clip Damesmode
Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een panty cadeau

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS!

Schoenmaker / Podopraktijk
Kerkplein 5

Op vertoon van de Rooise Pas

op alle gemaks- 
en wandelschoenen

20% korting

Tuincentrum Brekelmans
Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten 

Rooi 2000

Gerits Mannenmode
Markt 28

Voor alle Rooise Pashouders:

Op vertoon van uw Rooise Pas 

krijgt u 

10% korting

Traiteur-Slagerij 
Verheijen

Het Brabants Kwartiertje
Hertog Hendrikstraat 3

Op vertoon van de Rooise Pas

vlaaipuntje naar keuze 
voor € 3,95

Met uitzondering van de vers 
fruitvlaai en verse aardbeien

Ieder kwartaal verschijnt er een 
actiefolder met nieuwe andere 

diensten en kortingen van 
Odendael en Rooise onderne-

mers. Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas

De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 

Salus. Hoe meer passen hoe meer 
vreugd! Attendeer andere 

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bellen naar

 0413-474911

Rooise Pas

Acties Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

Wovesto, BrabantZorg en Welzijn Salus willen uw aandacht vragen voor een thema dat 
voor iedereen van belang is: veiligheid. Samen hebben we een avondprogramma opgezet 

Veilig Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
huis met praktische tips die u direct toe kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid 

kunt waarborgen. 

Alle senioren in Sint-Oedenrode  
Informatiebijeenkomst over veiligheid in en om de woning 
De Ontmoeting in Odendael 

Ontvangst 18.45, Programma van 19.00 - 21.00 uur 

Informatiebijeenkomst  
Veilig Wonen  

Incl. een kop-

je thee, ko�e 

en een hapje!  

3e kwartaal 2012
juli - augustus - september

Wovesto werkt samen met Woongroep Koningsvaren aan een nieuwbouw-
project aan de Zwembadweg in Sint
aan de rand van Park Kienehoef worden 39 koop
gerealiseerd. 

Op maandag 30 mei organiseren Woongroep Koningsvaren en Wovesto in 
samenwerking met de gemeente een inloopavond voor geïnteresseerden. In 
restaurant Pan & Cook laten betrokken partijen zien en horen hoe het project 
is opgezet en komt u meer te weten over de mogelijkheden om een apparte
ment te kopen of te huren.  

Om 19.40 uur starten we de avond met een openingswoord door bestuur
ders van Woongroep Koningsvaren en Wovesto en 
wethouder Van den Berk

Wat informatieve inloopavond over het bouwproject van Woon
groep Koningsvaren

Voor wie iedereen die interesse heeft, met name de doelgroep 50+
Wanneer 30 mei 2011
Waar Pan & Cook, Kerkstraat 17 in Sint
Hoe laat 19.30 uur

Kom naar de inloopavond op 30 mei

Ontdek het
Koningsvaren

op maat in de regio’s Oss, Uden, Veghel, ’s-Hertogenbosch en 

One shot ijs 
( italiaans soft ijs ) 

van € 1.50 voor € 1.30 

CD Roemrijk Rooi

Normale verkoopprijs € 25,- 

Rooise Pashouders 
betalen € 20,-

Mooie dubbele kaarten 
met foto’s van 

mooie plekjes van Rooi
van Lisette van Helden kosten 

normaal €1,50 
nu voor €1,-

De kaarten zijn geschikt voor: 
felicitaties, kraam en 

groetjes uit Rooi

Pistolet gezond van € 3.- 
voor 2,50

Huzarensalade van € 4,- 
voor 3,25

Huzarensalade klein van € 2,- 
voor 1,75
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Woonwinkel Guntlisbergen ADC Best, 6000 m2, De Dieze 27, 5684 PR Best, 0499-399108, www.adcbest.nl
Openingstijden: maandag 12:00 tot 17:00 - dinsdag t/m zaterdag 10:00 tot 17:00

Groothandel Guntlisbergen ADC Eindhoven, Meubelen - Project & Horeca inrichting - Kunst & Objecten.
 15.000 m2, Mispelhoefstraat 39, 5651 GK Eindhoven, 040-2064166, www.adcnl.nl

Openingstijden maandag t/m vrijdag 9:00 tot 17:00 - zaterdag 9:00 tot 15:00

Guntlisbergen ADC Best
De meest complete woonwinkel van Nederland

Guntlisbergen

A D C Best
6000 m2

De meest complete woonwinkel van Nederland
Antiek Design Centre

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

0413-820285  ·  info@fruitcakestudio.nl  ·  www.fruitcakestudio.nl

2012-06-20.indd   1 6/20/12   6:07 PM

Prestigieuze Brad Parks award voor 
Monique Kalkman – van den Bosch

tennis

Voormalig Paralympisch kampi-
oene Monique Kalkman – van 
den Bosch is vorige week door 
de International Tennis Federa-
tion (ITF) onderscheiden met de 
prestigieuze Brad Parks Award. 
Deze prijs wordt jaarlijks uit-
gereikt aan een persoon of or-
ganisatie die een aanzienlijke 
bijdrage heeft geleverd aan de 
ontwikkeling van het internatio-
nale rolstoeltennis. Ditmaal viel 
de eer te beurt aan de geboren 
Rooise. De overhandiging vond 
plaats tijdens de loting van het 
Paralympische tennistoernooi in 
Londen.

Kalkman – van den Bosch heeft 
de afgelopen 22 jaar ontzettend 
veel betekend voor de sport. Ze 
won vier Paralympische titels. 
Niet alleen met tennis, maar ook 
met tafeltennis. Zes jaar lang was 
de topsportster nummer één van 
de wereld en maar liefst vier keer 
werd ze wereldkampioen. De 
laatste jaren houdt ze zich bezig 
met de promotie en internatio-
nale ontwikkeling van de sport. 
Ze geeft lezingen en soms ook 
clinics. Mede daarom is rolstoel-
tennis één van de snelst groeien-
de Paralympische sporten. 
Intussen is de geboren Rooise 
een andere weg ingeslagen. Op 
de Paralympische spelen van 
2020 hoopt ze mee te doen aan 
het onderdeel paragolf. Om zich 
klaar te stomen traint ze ontzet-
tend veel en werkt ze per jaar 
een aantal toernooien af.

Tweede jubileumtocht Fortuna ’67 wandelen

In verband met het 45-jarig be-
staan van sportvereniging Fortu-
na’67  houdt de club op zondag 
16 september een jubileumwan-
deltocht door Sint-Oedenrode. 
De routes lopen langs de mooiste 
plekjes van Rooi.

In een eerdere edities van deze 
krant werd het idee al aan het 
Rooise publiek bekend gemaakt. 
De organisatie heet iedereen van 
harte welkom die een heerlijke 
dag wil wandelen. Er zijn routes 

uitgepijlt van 5, 10 en 15 kilome-
ter. De start vindt plaats vanuit het 
clubhuis aan de Zwembadweg. De 
route van vijf kilometer start tussen 
10.00 en 13.00 uur. Deze route is 
speciaal voor de familie en toegan-
kelijk voor kinderwagens, buggy’s, 
scootmobielen en rolstoelen. Erg 
mooi dat er dus ook aan de minder 
valide medemens is gedacht. Dat 
geeft maar aan dat Fortuna ’67 
voor iedereen is. De routes van 10 
en 20 km starten tussen 9.00 en 
12.00 uur 

In totaal staan er zondag 16 sep-
tember 40 vrijwilligers klaar om de 
jubileumwandeltocht goed te laten 
verlopen. Veel mensen en vereni-
gingen zijn persoonlijk uitgeno-
digd. Er zijn verschillende punten 
tijdens de route om te rusten, met 
een lekker bakje koffie of iets fris.  
Wilt u de sportieve jubileum viering 
van SV Fortuna ’67 bijwonen? Dan 
bent u zondag 16 september van 
harte welkom  in het clubgebouw 
op de Zwembadweg in Rooi.  

31e plaats voor Delisse bij 
Halve Triatlon in Almere

Afgelopen zaterdag is Erwin Delisse op de 31e plaats 
geëindigd bij de Halve Triatlon van Almere. In een sterk 
en groot deelnemersveld met 350 deelnemers, werd er 
zaterdagochtend begonnen aan 1,9km zwemmen, 90 km 
fietsen en 21,2 km hardlopen.

Erwin kwam als 29e uit het water en kon na de wissel bij 
een goede groep aansluiten, echter na 8km fietsen kreeg 
hij te maken met een lekke band. Hierdoor ontstond met-
een een behoorlijke achterstand en kon hij uiteindelijk als 
41e beginnen aan de halve marathon.

Na één ronde van zo’n 10km hardlopen lag Delisse nog 
op de 38e plaats, in de 2e ronde kon hij het tempo goed 
vasthouden, waardoor hij uiteindelijk als 31e over de fi-
nish kwam in een tijd van 4.20.40. Uiteindelijk overheers-
te er zeker een goed gevoel over deze laatste triatlon van 
dit seizoen.

triatlon

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

SV Fortuna ‘67 
bedankt haar sponsoren:

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe

Kapster aan huis
 

  Kind knippen v.a. € 5,-
  
             Volwassenen v.a. € 12,- 

  Voor meer info:     
  Tel: 06 54 91 39 60    
  Beek en Donk
  Mail: info@hairstylingdorke.nl
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Joris van den Broek
Rhode

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

De 8 jarige Joris van den Broek is 
zondag 16 september ”Pupil van 
de Wedstrijd” bij de thuiswed-
strijd van Rhode 1 tegen Nooit 
Gedacht 1.

Joris voetbalt voor het derde sei-
zoen bij Rhode. Hij staat in de 
F2. Zijn trainers/leiders zijn Ralph 
Blommestein, Michiel Bergen en 
Jurre Verhagen. Je kunt hem op 
het veld overal neer zetten. Hij 
kan scoren, kan verdedigen, waar 
de bal is wil hij ook zijn. Hij heeft 
afgelopen seizoen de penaltybo-
kaal gewonnen van de D-E-F pu-
pillen. Zijn favoriete voetbalclub 
is Ajax. Joris zit op BS De Spring-
plank in groep 5. Rekenen vindt hij 
het leukst op school.  Zijn andere 
hobby’s zijn buiten spelen en key-
board spelen. Joris kijkt ook graag 
de Olympische spelen en wielren-
nen (Tour de France). Joris is iedere 
week trouw aanwezig bij de trai-
ning en wedstrijd. Hij zal aanwezig 
zijn bij de warming-up van Rhode 
1, de aftrap nemen en de verdere 
verrichtingen van Rhode 1 vanuit 
de dug-out volgen.
Wij wensen hem een gezellige 
voetbalmiddag bij Rhode. 

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Gijs Ooijen
Ollandia

Afgelopen zondag was Gijs 
Ooijen 'Pupil van de Week' tijdens 
de wedstrijd Ollandia 1 - WEC 1. 
Gijs is 9 jaar oud en woont samen 
met zijn broer Bram en zus Roos 
in Olland. 

Gijs zit in groep 6 van Bs. Sint-Pe-
trus. Hij vindt aardrijkskunde leuk. 
Gijs hoopt later architect te wor-
den. Op dit moment voetbalt Gijs 
in het leuke team van de E1. Als 
spits laat hij zijn talenten op het 
veld zien. Hij hoopt dat Ollandia 
ooit een tribune krijgt. Zijn vader 
Carlos is zijn favoriet binnen Ol-
landia. Verder is Gijs fan van PSV 
en AC Milan. Hij hoopt evengoed 
te worden als Ibrahim Afellay en 
Alex Pato. Naast voetbal, vindt 
Gijs het leuk om te tekenen, bui-
ten te spelen of een potje te ju-
doën. Afgelopen zomer mocht 
Gijs, samen met zijn broer Bram, 
zijn voetbalkwaliteiten laten zien 
tijdens de KNVB Voetbaldagen. 

Stan van de Meulengraaf
vv. Nijnsel

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Ik ben Stan van de Meulengraaf 
en ben 7 jaar oud. Ik woon sa-
men met mijn ouders en zusje 
Diede in Sint-Oedenrode. Ik zit 
op de Sint Antonius van Padua 
school in groep 4. Het leukste 
schoolvak vind ik gym. Later wil 
ik graag tegelmaker worden net 
zoals mijn papa. In mijn vrije tijd 
ga ik graag voetballen, spelen, 
skiën of zwemmen. 

Ik voetbal sinds 2011 in Nijnsel. 
Ik voetbal dit jaar in de F1 en sta 
het liefste op het middenveld. 
Mijn favoriete trainer is Britt van 
de Oetelaar. Het leukste vind ik 
om wedstrijden te spelen. Mijn 
papa voetbalt ook in Nijnsel bij de 
veteranen. Samen met mama en 
Diede komt hij me zoveel moge-
lijk aanmoedigen tijdens de wed-
strijden en trainingen. 

Rhode zoekt veteranen

“ ’s Nachts lenzen dragen en 
dan de hele dag scherp 
zien zonder bril of lenzen.”

Nachtlens
Nachtlenzen draag je alleen maar ‘s nachts. En 
overdag heb je dan, zonder bril of lenzen, het 
scherpste zicht. Terwijl je slaapt, corrigeren de 
lenzen - zonder dat je er iets van merkt - je ogen. 
Steeds meer mensen kiezen voor het gemak van 
Nachtlenzen. Daarmee heb je volledige vrijheid,  
want overdag hoef je geen bril of lenzen te dragen.

Stap eens vrijblijvend bij ons binnen en vraag naar 
Nachtlenzen.

®

PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 

Heuvel 18, Tel. 0413-472720 Sint Oedenrode

voetbal Wervelend Boskant blaast 
buurman van de mat

“Het kwam er eindelijk een beetje 
uit wat er in zit”, jubelde de tevre-
den trainer van Boskant, Theo van 
Lieshout. Zijn ploeg maakte afge-
lopen zondag gehakt van buurman 
DVG. Het werd maar liefst 4-0 in 
eigen huis en dus kon Boskant 
weer vertrouwen tanken. Iets wat 
ploegen als Rhode en Nijnsel ook 
wel kunnen gebruiken. Ze verloren 
dit weekend hun tweede wedstrijd 
op rij en beleven dus een valse 
start. Ollandia zet de stijgende lijn 
van vorig seizoen vrolijk voort. De 
club haalde alweer zes punten, de 
maximale score.

Boskant – DVG 4-0 (2-0)
Theo van Lieshout had zondag alle 
reden om een tevreden man te 
zijn. Vorige week zag hij zijn ploeg 
niet strijden en keerde hij zonder 
punten huiswaarts. Dit keer kon 
er een feestje worden gebouwd 
in de kantine van Boskant, want 
door hard te knokken en goed te 
spelen, won Boskant meer dan 
verdiend van DVG. “Het spel zag 
er erg goed uit”, aldus de coach. 
“Na de 1-0 hebben zij één kans 
gehad, maar daarna kwamen ze 
er niet meer aan te pas. Het is be-
langrijk om deze lijn door te trek-
ken. Volgende week zullen we met 
dezelfde inzet moeten spelen.” 
Het scherpe Boskant creëerde kan-
sen en wist deze ook te benutten. 
In de achtste minuut verzilverde 
Frank van der Heijden een straf-
schop. Pieter van de Warenburg 

maakte er voor rust nog 2-0 van. 
Maikel Merks zorgde er hoogst-
persoonlijk voor dat die score in de 
tweede helft werd verdubbeld.

Ollandia – WEC 2-1 (0-1)
De hele week zullen de spelers 
van Ollandia nog vaak terugge-
dacht hebben aan de wedstrijd 
tegen Nijnsel. Met een glimlach, 
want ze wonnen in het hol van de 
leeuw met 0-1. Dat gaf vertrou-
wen, wat afgelopen zondag goed 
van pas kwam tegen WEC. Altijd 
een redelijk lastige tegenstander. 
De gasten kwamen al vrij vroeg 
op voorsprong na slecht uitverde-
digen van de thuisploeg. De rest 
van de eerste helft was niet om 
aan te gluren. De spelers leken 
loom door het warme weer. Trai-
ner Gerard van Zutphen zal zijn 
mannen flink hebben opgezweept 
in de rust, want in de tweede helft 
ging het veel beter. Na een mooie 
aanval werd dat bekroont met een 
doelpunt van Bart van de Tillaart. 
Het deed Ollandia goed en de 2-1 
bleef dan ook niet uit. Rob van der 
Heijden schoot uit de rebound de 
winnende binnen.

Ruwaard – Rhode 2-1 (0-1)
Net als vorige week wist Rhode he-
laas ook de tweede wedstrijd niet 
te winnen. Trainer Ronald Tiele-
mans was dan ook teleurgesteld. 
Tielemans: “De wedstrijd was te-
leurstellend te noemen. We had-
den meer verwachtingen, vooral 

na de goede laatste serie van vorig 
seizoen. Het blijkt nu echter dat 
sommige spelers mentaal moeilijk 
met tegenslag om kunnen gaan. 
Na de penalty van Ruwaard leken 
we te breken en dat vind ik onver-
klaarbaar.” Rhode begon op zich 
goed aan de wedstrijd. Het had 
overwicht en kwam tot scoren via 
Teun Latijnhouwers. In de tweede 
helft ging het mis. Rhode kreeg 
net als vorige week een rode kaart 
en zag Ruwaard nog twee keer 
scoren.

 
SCMH – Nijnsel 1-0 (0-0)
In het eerste half uur van de wed-
strijd kregen beide ploegen weinig 
tot geen kansen. Het was aftasten 
op het veld van SCMH. Langzaam 
maar zeker werd Nijnsel sterker en 
kreeg het een paar goede kansen. 
Onder andere Stefan Hulsen was 
dichtbij, net als Paul van der Rijt. 
Ook na de thee was Nijnsel sterker 
dan de thuisploeg. Daar vloeide 
de grootste kans van de wedstrijd 
uit voort. Lars van Zutphen mocht 
ongehinderd op de keeper afstor-
men maar in plaats voor eigen suc-
ces te gaan speelde hij de bal naar 
Rob Witlox die uit een lastige hoek 
de paal trof. 
Een kwartier voor tijd was het 
echter SCMH dat tegen de ver-
houding in de 1-0 aantekende. 
Een middenvelder van SCMH be-
kroonde zijn individuele actie met 
een onvervalste punter in de win-
kelhaak waarbij hij doelman Van 
Osch volslagen kansloos liet. Nijn-
sel probeerde nog aan te zetten, 
maar tot grote kansen leidde dit 
helaas niet meer.  

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws

Rhode is voor haar veteranen 
team op zoek naar versterking. 
Ben je 30 jaar of ouder en heb je 
op zaterdagmiddag rond de klok 
van 16.30 uur zin om af en toe 

mee te voetballen dan ben je meer 
dan welkom. De gezelligheid staat 
voorop. Voor informatie kun je te-
recht bij Jeroen van Doorn via 
06-51414359 of Jeroen@mk2.nl
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tennis

Cees van den Boer eregast op 
Johan van den Boertoernooi
De bekende Rooise tennistrainer 
Cees van den Boer was afgelopen 
weekend eregast op de banen van 
Tennisvereniging de Peppelieren te 
Liempde. Daar werd voor de 28e 
keer het Open Johan van den Boer 
tennistoernooi gespeeld. Het toer-

nooi is vernoemd naar de vader 
van Cees. Hij vond het dan ook 
een hele eer om mee te mogen 
doen. Samen met zijn dubbelpart-
ner wist de Rooienaar zelfs de fina-
le te halen in de hoogste categorie 
heren-dubbel.

duivensport

Een van de laatste wedstrijden 
PV de Vredesduif
Op zaterdag 8/9 werd de Natoer 
vlucht van uit Vervins gevlogen 
met een afstand van (222 km) door 
zowel jonge als oude  duiven.

Op deze mooie dag werden de 
duiven gelost om 8.45 uur. Met 
een ZW-wind gingen ze huis-
waarts.
Bij de jonge waren er 22 deelne-
mers en 513 duiven. Bij de oude 
8 deelnemers en 68 duiven. Het 
seizoen nadert zijn einde. Na deze 
vlucht hebben we er nog twee te 
gaan. Bij de jonge werd als eer-

ste geklokt door H. v. Boxmeer 
(tijd 11.14 uur en snelheid 1485 
m.p.m.) Bij de oude was het W. v. 
Houtum om 11.20 uur (snelheid 
1459.)

De eerste 15 bij de jonge waren: 
H.v.Boxmeer: 1, 6, 10. Comb. G. 
& H. v. Dijk: 2, 4. 13 J. v. Boxmeer: 
3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15. De 
eerste 15 bij de oude waren: W. v. 
Houtum:  1, 5, 7, 8, 11, 12. H. v. 
Boxmeer: 2, 9. J. v. Boxmeer: 3, 6, 
14, 15. Comb. G. & H. v. Dijk:  4, 
10. TH.v.Houtum: 13.

Topcompetitie BMX fietscross
Op zondag 9 September werd de 
topcompetitie BMX in Doetin-
chem gereden.
 
Koen van der Wijst (boys 14 jarige) 
werd in de manches 3x1e, in de 
kwart finale en de halve finale 2e 
en in de finale 3e. Wessel van Dijk 
(boys 11 jarige) werd zowel in de 
manches en de kwart en de halve 
finale 1e. In de finale haalde hij 
een 2e plek. Bas Verhagen (boys 9 

jarige) werd in de manches 3x4e. 
In de kwart finale is hij gevallen. 
Lex Veldt (boys 9 jarige) haalde 3x 
een 4e plek in de manches en werd 
in de kwart finale 6e. Kyro van 
Schijndel (boys 9 jarige) haalde 
in de manches een 2e , 1e  en 1e 
plek. In de kwart finale werd hij 2e 
en in de halve finale 6e. Alex Veldt 
(cruissers all) werd in de manches 
4,3,3 en in de halve finale 6e.

wielersport

Uitbreiding wellnessresort Thermae Son
Son en Breugel, Vanaf 1 sep-
tember 2012 opent Wellness & 
Healthresort Thermae Son een 
nieuwe medische afdeling. Een 
samenwerkingsverband met een 
aantal specialisten uit de regio. 
Wellness & Healthresort Thermae 
Son speelt in op de behoefte van 
gasten om meer aandacht te ge-
ven aan welzijn en op een breed 
aanbod (wellness-)producten en 
diensten op één adres.

Een afdeling met een Osteopathie 
praktijk waar de Osteopaten Adri 
Raaijmakers en Annabel Bonten-
Jennissen werkzaam zullen zijn, 
waarbij Annabel zich specialiseert 
op vrouwen met bekken/gynae-

cologische gerelateerde klachten. 
Osteophatie richt zich op het ont-
dekken en behandelen van de oor-
zaak van de klacht. Uitgaande van 
de gedachte dat het lichaam als een 
eenheid in. Alles in het lichaam be-
weegt van gewrichten, spieren tot 
organen. Is het evenwicht verstoord, 
door bijvoorbeeld en ongeluk of 
ziekte, dan kan een Osteopaat het 
lichaam helpen herstellen door mid-
del van zachte handgrepen. Zodat 
het lichaam weer als één geheel kan 
functioneren.  Daarnaast zal dië-
tiste Mirte Peters werkzaam zijn op 
de nieuwe afdeling. Zij beschikt al 
meer dan acht jaar als diëtist in haar 
eigen praktijk Voeding- en Dieetad-
viezen in Eindhoven. Een specialist 

die op de persoon toegesneden 
voedingspatronen ontdekt, bestu-
deert en zo nodig aanpast.  Ge-
zond eten in combinatie met meer 
bewegen geeft het beste resultaat. 
Thermae Son een alles onder één 
dak wellnessconcept waar dus een 
voedingsadvies goed te combineren 
valt met bewegen in de Thermae 
sportclub. Waarbij een goede kwali-
teit en gastgerichte service centraal 
staan.

Voor meer informatie over de Well-
ness & Healthresort Thermae Son kunt 
u kijken op www.thermaeson.nl. Het 
resort is gelegen aan de Therma-
elaan 2 te Son en Breugel. (tekst: 
Thermae Son)

Nieuwe koning veteranenafdeling 
Ontspanning

Op dinsdagmiddag 4 september is 
bij de veteranen afdeling de Rozelaer 
de wedstrijd voor een nieuwe Ko-
ning geschoten. Deze wedstrijd gaat 
over 2 keer 15 pijlen op een 60 cm 
blazoen op 18 meter. Na afloop van 
de wedstrijd is Jan van Bergen ge-
huldigd als de nieuwe Koning van de 
Rozelaer met 277 punten. Prins werd 
Antoon Vervoort (268) en Ridder Jan 
van Erp (255). Verdere uitslag Albert 
Ofwegen (250),  Leo van Breugel 
(248), Jan Gordijn (244), Ron Spij-
ker 237 (190 meer dan vorig jaar), 
Jan Lathouwers (200), Piet van Ke-
menade (193), Ad Hastenberg 190, 
Jan Habraken 178 en Paul Reichert 
(150). Na de huldiging is de gezelli-
ge middag besloten met een heerlijk 
warm buffet en ’n borreltje na.

Op vrijdagavond hebben de seni-
oren een face-to-face geschoten. 
Wedstrijdjes met een directe tegen-
stander waarbij het erom gaat om 
drie sets te winnen. Deze wedstrijd 
is door de senioren samen met de 
jeugdleden een F2F wedstrijd ge-
schoten. De wedstrijd wordt gescho-
ten op groot blazoen vanaf 18 meter 
met 2 pijlen. Na een voorronde van 
10 pijlen wordt de indeling gemaakt 
en schieten de schutters rechtstreeks 
tegen elkaar in sets. Wie het eerst 6 
setpunten heeft is winnaar en schuift 
steeds hoger op richting de finale. 
De wedstrijd gaat over 4 ronden. 
Winnaar werd uiteraard de Europees 
kampioen Sjef van den Berg met als 
goede tweede onze Koning William 
Huyberts. Deze wist in een recht-

streekse confrontatie met Sjef toch 2 
setpunten weg te snoepen. Verdere 
uitslag: 3 Piet van den Berg, 4 Rene 
van de Heijden, 5 Wil Kivits, 6 Marje-
lein Verhoeven-van de Staak,  7 Mart 
Verhoeven, 8 Frans van de Braak, 9 
Martijn de Kok, 10 Lotte Steijaert, 11 
John van Mulukom, 12 Teun Mar-
tens, 13 Jan Gordijn, 14 Ron Spijker, 
15 Roos Staals en 16 Daan Martens. 
Buiten mededinging schoten mee: 
Agnes Vissers, Beppie en Jan van 
Bergen en Jos van den Berg (wed-
strijdleider). Het was een erg gezel-
lige avond en wordt door de jeugd 
en senioren gewaardeerd.

De jeugd van Ontspanning heeft de 
eerste training na de vakantie er weer 
op zitten. Om er in te komen hebben 
we een funwedstrijd geschoten op 
een blazoen met Olympische ringen. 
De winnaar van deze wedstrijd was 
Piet van den Berg met 182 punten. 
De verdere uitslag: Martijn de Kok 
178, Luke Klootwijk 178, Teun Mar-
tens 148, Dione Mesu 142, Floris 
Mesu 134, Roos Staals 133, Koen 
Harperink 124, Daan Martens 122, 
Lotte Steijaert 119, Ray Matuszewski 
104, Dani Hobbelen 76 en Nick van 
Wijlen 67.

Dinsdagmiddag is er bij de Rozelaer 
een reguliere wedstrijd. Donderdag-
avond 13 september is er de uitwed-
strijd tegen Strijd in Vrede in Beek en 
Donk en op vrijdagavond de veld en 
jacht wedstrijd uit de najaarscompe-
titie. Op dinsdagavond trainen de se-
nioren en woensdagavond de jeugd.

handboogschieten

Ridder Jan van Erp, koning Jan van Bergen 
en prins Antoon Vervoort

 BEST KAPELWEG 26    
• Type: vrijstaande woonboerderij
• Bouwjaar: 1850, 
  omstreeks 1900 uitgebreid
• Inhoud: ca. 1.400 m³

• Koop 1: woonboerderij met   
  ondergrond en erf, 
  oppervlakte ca. 5.000 m²
• Koop 2: landbouwgrond, 
  oppervlakte ca. 6.740 m²
• Koop 3: woonboerderij met 
  ondergrond, erf en landbouw
  grond (totaal koop 1 en 2), 
  oppervlakte 11.740 m²

Op zoek naar een uniek object? 
Deze woonboerderij is gelegen op een 
prima locatie net buiten de bebouwde kom. 
De boerderij dient gerenoveerd en gemoderniseerd te worden alvorens te 
kunnen worden bewoond, echter u kunt het object geheel naar eigen wens 
en smaak aanpassen. 
Splitsing en/of verplaatsing van de boerderij behoort tevens tot de mogelijkheden! 
Aan de voorzijde en naast de boerderij heeft u de beschikking over een riant 
perceel grond, momenteel in gebruik als weiland. 

Wij nodigen u graag uit voor de kijkdagen op: 
woensdag 10 oktober van 16.00 uur tot 17.00 uur 
en zaterdag 13 oktober van 11.00 uur tot 12.00 uur. 
Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 26 oktober 2012, 12.00 uur. 

Vraag vrijblijvend de verkoopbrochure aan met de verkoopvoorwaarden en 
het inschrijfformulier.

Te koop bij inschrijving
Karakteristieke
woonboerderij

    Tel.: 0499 - 37 55 65 
    www.berkkerkhof.nl 

Hitte weerhoudt KV Nijnsel 1 niet 
van monsterzege

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

Afgelopen zondag trad KV Nijnsel 
1 aan tegen Omhoog 1 in Borkel 
en Schaft. Het beloofde, mede 
door het warme weer, een pittige 
wedstrijd voor Nijnsel te worden. 
Een goede wedstrijd spelen door 
de op de training geleerde tech-
nieken toe te passen was dan ook 
het doel. Dat het zo goed zou 
uitpakken, was zelfs voor trainer 
Fred van Oekel een verrassing.

Nijnsel begon de wedstrijd heel 
beheerst. Er werd goed gecombi-
neerd en de kansen werden goed 
benut waardoor Nijnsel al na een 
kwartier met 1-7 de leiding nam.  
De dames namen duidelijk het 
voortouw en door op juiste wijze 
het aanvalsspel van Omhoog te 
verstoren, bleven doelpunten voor 
de tegenstander uit. Later in de 
eerste helft veroorzaakte Omhoog 
vlak na elkaar twee strafworpen 
die door Monique Merks en Nicole 
de Koning keurig werden afge-
rond. De laatste 15 minuten voor 
de rust bleef Nijnsel overheersen 

en vlogen de ballen erin. Ondanks 
dat Omhoog nog een aantal keer 
wist te scoren bleef het gat, met 
4-14 als ruststand, groot.

Zelfverzekerder dan ooit stelde 
Nijnsel zich na de rust weer op. 
Omhoog leek niet van plan zich 
gewonnen te geven, maar al snel 
viel er een ware doelpuntenregen 
in Borkel en Schaft. Binnen en-
kele minuten was de stand 4-20. 
Nijnsel was, met nog 25 minuten 
op de klok, vrijwel zeker van een 
overwinning. De resterende tijd 
leek de warmte het spel toch wat 
te beïnvloeden. Het tempo lag wat 
lager en er werd beduidend min-
der gescoord. Toch wisten Anne 
Sijbers en Monique Merks beide 
nog een keer de korf te vinden, 
terwijl Omhoog de gehele tweede 
helft op vier doelpunten bleef ste-
ken. Met als eindstand 4-22 nam 
Nijnsel welverdiend 2 punten mee 
naar huis.

Topscoorders van de wedstrijd: 

Monique Merks en Nicole de Ko-
ning (7x). Overige doelpuntmaak-
sters: Myrna Foolen, Sandra Ver-
hagen, Anne Sijbers (2x), Susan 
Witlox en Astrid van de Laar (1x). 
Aanstaande zondag speelt Nijnsel 
om 10.30 uur tegen De Eendracht 
1 op het sportpark van Liessel.
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HealtHCity 
biedt meer 

 3 Gecertificeerde personal trainers 

 3 Professionele begeleiding en 

voedingsadvies 

 3 De nieuwste trainingsvormen 

 3 Technogym en Life Fitness 

apparatuur 

 3 Gratis de nieuwste groepslessen 

(o.a. Les Mills) 

 3 Gratis luxe wellness faciliteiten; 

sauna, stoomcabine en 

zonnebank

 3 Gratis kinderopvang en drankjes 

HealtHCity Sint-OedenrOde 
all inCluSive
Bremhorst 4, 5491 Lr 
teL. +31 (0) 413 - 477250
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Stralend NK veldschieten in 
Sint-Oedenrode

handboogschieten

Niet alleen de zon, maar ook de 
vrijwilligers van handboogver-
eniging Concordia aan de Bos-
kantseweg, straalden afgelopen 
weekend. Ze hadden namelijk de 
eer om het NK veldschieten te or-
ganiseren. 

Op de terreinen naast de water-
zuiveringsinstallatie en aan de 

Espendonk had Concordia twee 
prachtige parcours ingericht voor 
een slordige 165 schutters uit bin-
nen- en buitenland. De Nederlan-
ders van het stel deden mee voor 
het Nederlands Kampioenschap. 
Dat waren zo’n honderd personen. 
Voorzitter Henk Ketelaars: “Zo’n 
vijf á zes jaar geleden werden we 
gevraagd om dit toernooi te orga-

niseren. Daar hadden we destijds 
geen trek in, omdat er veel te veel 
regels aan vast hingen waar we 
niet aan wilden voldoen. Ook was 
het te duur voor ons. Eind vorig 
jaar kregen we dezelfde vraag. Zo-
wel de bond als wij hebben water 
bij de wijn gedaan. Nu zijn we trots 
dat we dit mogen organiseren.”

Het enige minpuntje van het 
weekend was een val van één van 
de schutters die zijn duim lelijk 
verwondde. Gelukkig hield hij er 
geen blijvend letsel aan over. Voor 
de rest was de sfeer uiterst prima. 
“Als het weer goed is, is iedereen 
tevreden. De schutters helpen el-
kaar wanneer ze tegen de zon in-
kijken. Dat is mooi om te zien”, 
glimlacht Ketelaars. Er waren geen 
Rooienaren die hoge ogen gooi-
den. Twan Gevers werd derde bij 
de heren Recurve Masters en Joke 
Ketelaars tweede bij de Dames Ba-
rebow. 

Kijk voor de hele uitslag op 
www.mooirooi.nl

Waterpolotoernooi Drunenwaterpolo

In het weekend van 1-2 september 
vond het jaarlijkse waterpolotoer-
nooi in het buitenbad van Drunen 
plaats. Het hele weekend waren 
er wedstrijden voor de senioren 
Heren/Dames en op zondag wed-
strijden voor de jeugdteams.

Maar liefst 4 teams van Argo wa-
ren van de partij. 1 heren team het 
hele weekend. 2-E teams(onder 
de 11 jaar) en 1 D-team(onder 13 

jaar) waren op zondag aanwezig.

De heren wisten onder een stra-
lende zon op zaterdag alle wed-
strijden te winnen. Na een kleine 
dip op zondagochtend met als 
gevolg een gelijkspel, werden de 
andere wedstrijden op zondag ook 
gewonnen. Dat betekende dat de 
heren als 1e in de poule eindigden. 

Op zondag kwamen ook de jeugd-

teams van Argo aan de beurt, met 
daarin per team een aantal nieuwe 
talenten die komend seizoen com-
petitie gaan spelen. In alle vroegte 
werd er richting Drunen vertrok-
ken. Zowel de beide E-teams als 
het D-team speelde leuke wed-
strijden waarbij elk team één of 
meerdere wedstrijden wist te win-
nen. Alle jeugdspelers kregen aan 
het eind van het toernooi een 
oorkonde en een zakje snoep voor 

de geweldige inzet en prestaties.  
Kortom, het was zeer geslaagd 

weekend en volgend jaar is Argo 
weer van de partij!

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

Ons woningaanbod 
volgen op uw telefoon?

Bezoek dan onze nieuwe mobiele website.
www.dekoningmakelaardij.nl
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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

Concordia/Boskant verliest 
tweede wedstrijd van DDW 

De tweede wedstrijd van de com-
petitie was DDW onze tegenstan-
der. In de voorbereiding hebben 
de dames tijdens het toernooi al 
tegen DDW gespeeld en gewon-
nen. Dat beloofde wat……

We begonnen gretig aan de wed-
strijd ondanks de warmte. Maar 
naar de 1ste minuut wist DDW 
al vanuit een korte kans de 1-0 
te scoren. Binnen 8 minuten had 
DDW al een voorsprong 3-0. Con-
cordia//Boskant kreeg een vrije bal 
mee alleen deze werd niet goed 
benut. Later kreeg DDW ook een 
vrije bal mee en deze werd goed 
verdedigd door de dames van 
Concordia/Boskant. Het duurde 
even voordat er weer gescoord 
werd, maar toch was DDW die de 

4-0 wist te maken. Na 16 minu-
ten spelen kwam ook Concordia/
Boskant aan bod en scoorde de 
4-1 door een mooie combinatie. 
1 minuut later wisten we ook de 
4-2 te scoren doordat we geduldig 
aan het zoeken waren naar een 
goede kans. Na de vakwissel werd 
er meteen weer gescoord door de 
dames van DDW en werd het gat 
weer groter. Door een goede op-
bouw van de aanvallende dames 
van Concordia/Boskant konden 
we toch de 5-3 gescoord krijgen. 
DDW scoorde weer een aantal 
keer, Concordia/Boskant wist ook 
nog 2 punten mee te pikken, maar 
toch liep DDW uit naar een 8-5 
stand en zo gingen we de rust in. 
We gingen weer vol goede moed 
het veld op, maar toch wist DDW 

weer 3 keer te scoren en werd het 
11-5. 

Concordia/Boskant wist ook nog 4 
keer te scoren, maar het was niet 
meer genoeg om de wedstrijd te 
kantelen en de punten mee naar 
Sint-Oedenrode te nemen. We 
hebben veel goede dingen gezien, 
maar ook dingen waaraan we nog 
hard moeten werken. Eindstand 
15-9. We gaan vol goede moed 
weer hard werken voor de vol-
gende wedstrijd. Volgende week 
spelen we thuis tegen de Horst om 
13.00. We gaan er dan voor zor-
gen de punten in Sint-Oedenrode 
te houden. Daar zullen we hard 
voor gaan trainen! 

KV Nijnsel 3 opent nieuw seizoen 
met hoge cijfers
Het nieuwe midweek team van 
KV Nijnsel speelde woensdag 5 
september haar eerste wedstrijd 
tegen de Kangeroe uit Veghel. Het 
beloofde een spannende wedstrijd 
te gaan worden.

Al in de 1e minuut opende Wen-
dy Hulsen de score met 0-1. Hier 
had de tegenstander direct ant-
woord op en de dames van Nijn-
sel keken tegen een achterstand 
van 3-1 aan. Door de ervaring van 
de speelsters binnen Nijnsel werd 
er een tandje bijgezet en was het 
wederom Wendy Hulsen die de 
dames tot een gelijk spel bracht. 
Willeke van Weert kon de dames 

daarna op voorsprong brengen.  
3-4.  Het bleef nog even span-
nend, want de tegenstander gaf 
zich niet zomaar gewonnen. Maar 
door het vele combineren, mooie 
acties en fantastisch samenspel 
hebben de dames de wedstrijd 
naar zich toe getrokken. Eindze-
ge: 9-16.  Topscoorder van deze 
wedstrijd: Willeke van Weert weet 
maar liefst 7 keer de korf te vin-
den. Andere doelpunt maaksters: 
Wendy Hulsen 4x, Eef van der He-
ijden 2x, Ilse van Heeswijk, Maud 
van Stiphout en Bregje van Eijk 1x. 
De dames van KV Nijnsel 3 spelen 
a.s. woensdag 12 september om 
20.00 uur thuis tegen JES.

Odisco 1 doet zichzelf tekort
Afgelopen zondag stond de thuis-
wedstrijd tegen BIO 1 uit Veldho-
ven op het programma. Het was 
een hele warme dag en het zou 
dan ook wel eens een uitputtings-
slag kunnen gaan worden.

Odisco begon slecht aan de wed-
strijd met veel foute balplaat-
singen. BIO maakte daar geen 
gebruik van. Zo kon Marlon van 
Heeswijk toch de 1-0 maken in de 
11e minuut. Hierna begon het spel 
bij BIO beter te lopen en stonden 
dan ook binnen 6 minuten op 1-3. 
Odisco kon maar niet in het spel 
komen en bleef zeer slordig in de 
balplaatsing. Hierdoor werd de 
deur open gezet voor BIO die dit 
niet afstrafte. Dankzij Marlon van 
Heeswijk en Myrthe van Heere-
veld bleef de schade beperkt tot 

een ruststand van 3-5.

Na rust bleef Odisco onzeker en te 
slordig met het balbezit. BIO maakte 
daar binnen 1 minuut gebruik van 
en liep hierdoor wat weg 3-6. De-
nise van Steenbergen deed snel wat 
terug 4-6. Odisco kwam maar niet 
in het spel en BIO steeds beter waar-
door ze wegliepen naar 4-8. Denise 
van Steenbergen maakte met een 
korte kans de 5-8. BIO gaf meteen 
antwoordt 5-9 en zelfs 5-10. Met nog 
20 minuten te spelen liet Odisco aan 
het publiek en de tegenstander zien 
het wel te kunnen en kwam via Lisa 
Wouters (2x) en Meike Leenderts (2x) 
terug naar 9-10. Maar meer zat er 
helaas niet in. Eindstand 9-12. Odis-
co speelde 20 minuten goed maar 
was de andere 50 minuten te slordig 
en gehaast.

Daisy van de Berg
Concordia/Boskant

SPEELSTER VAN DE 
WEDSTRIJD

Zondag 16 september is Daisy 
van de Berg speelster van de 
wedstrijd bij de wedstrijd van 
Concordia/Boskant 1 tegen De 
Horst 1. Daarbij mag zij de eerste 
doorloopbal nemen. Daisy is 10 
jaar en speelt in de E1 van Con-
cordia. Ze is altijd erg fanatiek.
Naast het korfballen speelt ze 
vaak buiten en vindt ze compu-
teren erg leuk.
Concordia/Boskant wenst haar, 
samen met haar ouders en zusjes, 
een leuke, sportieve middag toe. 

zwemmen

Eerste indoor 
zwemwedstrijd
Komende zondag staat de eerste 
indoor wedstrijd op het program-
ma: De zwemmers van de Wed-
strijdgroep nemen in zwembad “De 
Wiemel” in Deurne deel aan de 1e 
Solo wedstrijd, aanvang 14.00 uur.

wielersport

Koppeltijdrit 
voor broertjes 
Van Lierop

Afgelopen zaterdag stonden Stef 
en Jur aan de start van de jaarlijk-
se koppeltijdrit van WV Schijndel. 
Jur moest een afstand van 2700 
meter afleggen. Stef kreeg 5.4 km 
voor de kiezen.

Jur’s koppelgenoot was Stijn Lat-
houwers. Lang leek het er op dat 
ze met de overwinning aan de haal 
gingen, maar in de laatste ronde 
moest het koppel 1,3 sec. toegeven. 
Omdat de 1e 4 koppels in nog geen 
1,5 sec uit elkaar gefinisht waren, 
moesten Jur en Stijn genoegen ne-
men met de 4e plek.

Stef reed de koppeltijdrit samen met 
Orry de Beer. Ook zij hadden lang 
uitzicht op het podium. Het koppel 
kwam zeven sec tekort voor het po-
dium, jammer genoeg verloren ze 
die tijd in de laatste twee rondjes.

Een dag later stonden de broers aan 
de start in Hoorn, waar het bij zowel 
Jur als Stef aankwam op een eind-
sprint. Jur werd vijfde en Stef tiende.

Nachtduik bij Cambiance de Kienehoefduiken

Het mooie weer van de afgelopen 
weken is voor de duikers van The 
Dutch Dive Academy (DDA) mooi 
meegenomen.

Na etenstijd nog even lekker ont-
spannen en duiken maken in de 

mooie plassen die onze provincie 
rijk is. Zo ook afgelopen donder-
dag. Er werd een nachtduik ge-
maakt in de waterplas bij Cambi-
ance de Kienehoef. 
Geen reguliere duikstek, maar 
met toestemming van de heer van 

Rooij, mocht bij uitzondering ge-
doken worden op deze mooie lo-
catie.  En het is  leuk om te weten 
wat voor onderwaterleven daar ei-
genlijk allemaal te vinden is.

De 8 te water gaande duikers van 
DDA hebben veel vissen gezien, 
voornamelijk snoeken in allerlei 
maten. De maximale duikdiepte 
was 7,5 meter wat het een mooie 
stek maakt voor de beginnende 
duiker of duikers in opleiding.

Ook leren duiken?
The Dutch Dive Academy ver-
zorgt snorkel- en duikopleidingen 
voor jong en oud. Je PADI Open 
Water halen is makkelijker dan je 
denkt. En ook voor specialties als 
nachtduiken, navigatie, nitrox, 
diepduiken, onderwaterfotografie 
e.a. ben je bij DDA aan het goede 
adres. Kijk voor meer informatie 
op www.dutchdiveacademy.com 
of bel 0413-477467.

Kossen | Design

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

Zomerkamp HKC 2012

De 12e van augustus was het 
zover: het HKC zomerkamp. Dit 
jaar is er gekozen voor St Pierre 
de Boeuf, een heel klein plaatsje 
op ongeveer een half uurtje rijden 
vanaf Lyon. Na een lange rit in de 
zon kon er lekker gevaren worden. 
De baan is aangelegd op een ei-
land nabij een grote dam met een 
meertje er naast. Hierdoor konden 
we, nadat we de baan hadden ge-

trotseerd, via het meer terug naar 
de start varen. Omdat de start door 
het verval van het water natuurlijk 
hoger ligt, moesten we nog even 
omhoog. Dit kon door middel van 
een transportband, ideaal! 

De baan is een jaar geleden ver-
bouwd, waardoor de vervalletjes 
net wat anders waren als 3 jaar 
geleden (toen zijn we hier ook al 

heen geweest). Wij vonden dat het 
er alleen maar beter op is gewor-
den. Voor de slalomvaarders onder 
ons kon er flink getraind worden 
op uitdagende parcoursjes, maar 
het was zulk mooi weer dat er ook 
veel gezwommen is. Vooral de net 
aangeschafte raft was zeer popu-
lair, hiermee kon zelfs in golfjes 
gesurft worden. Dit is erg specta-
culair en we hebben er een mooi 
filmpje van gemaakt. 

Naast het varen moest er ook ge-
geten worden na al dat harde wer-
ken, en na de maaltijd werd elke 
avond het kampvuur opgestookt 
en alle sterke verhalen kwamen 
naar boven. De laatste dagen heb-
ben we zelfs op een eigen -bijel-
kaargesprokkelde- BBQ de lapjes 
vlees en de worstjes klaar gemaakt. 
Na een super week was het helaas 
al weer tijd om naar huis te gaan 
maar we hebben genoten!  Foto’s 
en filmpjes staan op de facebook 
pagina, ga naar www.facebook.
com/kanoinrooi en like ons!

kanoën 

Bart van de Sanden wint 
Kermiswedstrijd en Toel bokaal

Zaterdag werd op het viswater 
van HSV het Hoefijzer gevist voor 
d’n Toel bokaal en de kermiswed-
strijd. Er waren 20 deelnemers, 
waarvan er 18 vis wisten te van-
gen. Eerste werd Bart vd Sanden 

met 4332 gr. Hij is van Het Hoef-
ijzer. 

De rest van de uitslag:  2K Brands 
2472. 3. A Foolen 1325 gr. 4 P. 
vd Pasch 1184 gr. 5. J. Doreleijers 

1094gr.
Vrijdag 5 oktober is de prijsuitrei-
king in de Dorpsherberg voor alle 
leden. Tevens is dan rikken en jo-
keren; aanvang 8 uur.

vissen
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paardensport Brons voor Eline Peters op het 
Nederlands kampioenschap

Afgelopen zaterdag is Eline Pe-
ters, lid van de Nijnselse Ruiters, 
3e geworden op het Nederlands 
kampioenschap voor springen 
paarden in de klasse L in Ermelo. 
Zij behaalde dit schitterende re-
sultaat na twee snelle en foutloze 

omlopen met haar paard Balinda 
FS. Na een spannende barrage, 
waar het verschil maar klein was, 
mocht Eline zich als 3e opstellen 
op het podium.

Suzan van Gastel is in Nuland op 

wedstrijd geweest. In de klasse L 
behaalde zij met Biesielottie een 
2e prijs, met Chaplin de 3e prijs en 
met Bankroet een 6e prijs.
In de klasse M werd ze ook nog 
eens 5e met Biesielottie en 7e met 
Barca.

1e Prijs voor Veerle van de Pasch

Rooise springruiters te gast bij Jumping Maasdonk
Ter ere van het 75 jarige bestaan 
van rijvereniging de Paarden-
vriend uit Nuland, werd er dit 
weekend een groots springevene-
ment georganiseerd op het terrein 
van Jumping Maasdonk. Twee 
dagen lang konden paardenlief-
hebbers en andere toeschouwers 

genieten van mooie springsport. 

Ook een aantal leden van de 
Rooise Ruiters en Ponyruiters wa-
ren dit weekend te gast op deze 
prachtige wedstrijd. Op zater-
dagochtend was het de beurt aan 
Sanny van der Velden met Zenzi in 

de klasse L. Deze combinatie wist 
twee foutloze ritten neer te zet-
ten en behaalden daarmee een 7e 
plaats. Op zondag namen Anne 
van Liempd en Bartabas deel in 
de klasse Z. Ook voor hen twee 
mooie foutloze ritten en een 8ste 
plaats. 

Succesvol weekend voor Annelieke Stoop
Afgelopen weekend was het weer 
een succesvol weekend voor An-
nelieke Stoop. Op zaterdag werd 
er gestart tijdens de AVS wedstrijd 
in Heerjansdam. 

Ysabella reed wederom twee 
eerste prijzen bij elkaar in de L2 
dressuur. Ze behaalde de hoogste 
dagscores met 2x 69,67%. Amira 
Lazize behaalde 2 eerste prijzen in 
de M1 dressuur. Ze behaalde 67% 
en 61,5%. Op zondag werd er 
gestart tijdens een Internationale 
Dressuurwedstrijd voor Arabische 
Volbloeden in Lanaken (België). 
Ysabella won de E5 met 68,5%, 
wat tevens de hoogste dagscore 
was. De E7 won ze met 65,8%. 
Amira Lazize won de A6 met 
66,2% en de A7 met 65,5%.

Het vele trainen met haar jonge pony Orchid’s 
Highland Surprice is zaterdag dan ook beloond 
tijdens de springwedstrijd Jumping Maasdonk in 
Nuland. Want Veerle van de Pasch van de Vres-
selse Ruiters behaalde daar een 1e prijs in de 
klasse DB na een super rondje wat door de jury 
werd gewaardeerd met 80 punten. Het weekend 
kon niet meer stuk voor Veerle.

Suzanne van Stal Heyro klopt Nationaal Kampioen

Op de grote Shetlandkeuring in 
Sint Oedenrode, waar ruim 550 
shetanders in de baan kwamen, 
werd door de kroonmerrie Suzan-

ne van Stal Heyro van Stal de La-
gevoort uit Liessel, een toppresta-
tie geleverd. 

Deze merrie werd namelijk alge-
meen kampioene van de mini’s en 
later ook nog eens erekampioene. 
De in topvorm getoonde mer-
rie moest daarvoor ondermeer de 
meervoudig Nationaal Kampioene 
Roccobarocco van Nuwelant klop-
pen, iets wat nooit eerder lukte 
voor een andere merrie. Ook ver-

der was Stal de Lagevoort zeer 
succesvol. Van de 20 pony’s enters 
en twenters op vrijdag werden er 
15 geprimeerd, twee eigen fokpro-
dukten kwamen op kop van hun 
rubriek. Zaterdag werden naast 
het succes van Suzanne nog drie 
kopplaatsen behaald en kregen 
de eigengefokte Zoë en Charlene 
van Stal Lagevoort 1e premies! Su-
zanne mag voor Midden Brabant 
nu naar het NK in Lunteren, 20 
oktober.

Ollandse biljartkampioenschappen

 Onderstaand treft u de uitslagen 
aan van de op maandag 10 sep-
tember  gespeelde wedstrijden. Er 
zijn op de derde speelavond weer 
mooie wedstrijden gespeeld. Al-
les hangt af van de vorm van de 
avond. Bijzondere en tevens korte 
partijen werden gespeeld door 
Dorita Bekkers ,  Jan van Roosma-
len .  Jan  maakte zijn partij uit in 
14 beurten met een gemiddelde 

van 5.57 en een serie van 24 . Do-
rita  had slechts  10  beurten nodig 
om hun partij naar zich toe te trek-
ken met een gemiddelde van 2.2.  

Uitslagen D’n Toel: 
Jan van Roosmalen 10 – Rien v.d. 
Spank 6; Jan Sanders 6 – Wil Koo-
len 8; Maarten van Hoof 7 – Erik 
Huijbregts 5; Gerard Eijkemans 6 
– Arie Markus 5; Frans van Esch 5 

– Erik Bekkers 10; Peter van Driel 
8 – Mark Leenderts 6.

Uitslagen De Dorpsherberg: 
Ton van Alphen 10 – Ruud van 
Driel 3; Jan de Jong 10 – Harrie 
v.d. Heijden 4; Mark Huijbers 6 – 
Mia Nooijen 3; Bas v.d. Tillaart 5 – 
Tonny Hagelaars 6; Dorita Bekkers 
10 – Jos Markus 1; Arjan Timmer-
mans 7 – John Hagelaars 10.

biljarten

Hertog Hendrikstraat 12
5492 BB Sint-Oedenrode

De nieuwe wintercollectie 
kinderschoenen is 

nog mooier en groter dan ooit

v.a. € 64,95

€ 99,90

v.a. € 64,95

 v.a. € 64,90

Kinderschoenen
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Uitslagen

Ollandia

Uitslagen senioren zo 9/9:
Ollandia 1-WEC 1   2-1
Ollandia 2-Nijnsel 3   3-3
ASV’33 3-Ollandia 3   2-1
Schijndel/Vitam 12-Ollandia 4   3-3
Nijnsel VR1-Ollandia VR1   2-1

Uitslagen jeugd za 8/9:
Ollandia B1-Gemert B4   6-1
Ollandia C1-Erp C2   14-0
Rhode D4-Ollandia D1   0-6
Ollandia E1-Blauw Geel’38/Jumbo E5   7-0
Ollandia E2-MVC  E3   0-15
Avanti’31 F3G-Ollandia F1   1-6
Sparta’25 F6-Ollandia F2   0-14

Programma senioren  zo 16/9: 
Ollandia 1-Ulysses 1   14.30u
Rkvv Keldonk 2-Ollandia 2   11.30u
Ollandia 3-Gemert 7   11.00u
Ollandia 4-Irene 4   10.00u
Ulysses VR1-Ollandia VR1   10.30u

Programma jeugd za 15/9:
Blauw Geel´38 B5-Ollandia B1  v:13.15u
Boekel Sport C3-Ollandia C1  v:11.45u
Ollandia D1-Sparta´25 D3   12.00u
Boskant E1-Ollandia E1  v:8.45u
Boekel Sport E5G-Ollandia E2  v:9.30u
Ollandia F1-MVC F1   9.30u
Ollandia F2-Schijndel F7  10.30u.

Rhode

Uitslagen senioren zo 9/9:
Ruwaard-Rhode 2-1
Volharding 2-Rhode 2 3-1
Rhode 3-Blauw Geel 5 1-0
Rhode 4-Avesteijn 3 0-2
Rhode 5-Schijndel 6 1-0
SCMH 3-Rhode 6 4-1
Rhode 7-Irene 2 0-5
Rhode 8-DVG 7 9-1
Heeswijk 6-Rhode 9 2-3
Vorstenb, Boys 5-Rhode 10 5-1

Uitslagen jeugd za 8/9:
Vitesse’08 A1-Rhode A1  2-4
Boekel Sport A3-Rhode A2  1-10
Rhode B1-Mierlo Hout B1  1-2
Rhode B2-Sparta’25 B2  1-1
Rhode B3-RKPVV B1  3-6
Vitesse’08 C1-Rhode C1  0-5
MVC C1-Rhode C2  0-2
Rhode C3-Gemert C4  10-0
Rhode C4-Boerdonk C1G  5-1
Rhode C5-Mariahout C2G  2-7
Venhorst MC1-Rhode MC1  15-0
WEC D1G-Rhode D2  8-0
Helmondia D2-Rhode D3G  2-5
Rhode D4-Ollandia D1G  0-6
Boerdonk D1G-Rhode D5  7-4
Rhode D6-Keldonk D1G  0-8
DVG E1-Rhode E1  4-7
Rhode E2G-Avanti’31 E2  6-2
Gemert E3-Rhode E3  1-14
Rhode E4-RKPVV E2  9-1
Rhode E5-Bavos E2  7-4
Blauw Geel E9-Rhode E6G  7-9
Rhode E7-Handel E2  4-7
Gemert E9-Rhode E8  3-2
Rhode E9-DVG E4  1-3
Rhode F1G-Blauw Geel F1  5-1
Rood Wit’62 F1-Rhode F2  6-2
Rhode F3-Mariahout F1G  6-2
Mariahout F2G-Rhode F4  0-13
WEC F2-Rhode F5  7-2
Rhode F6-Boskant F1  2-4
Gemert F8-Rhode F7  4-1
Rhode F8-Gemert F9  3-1
Gemert F11-Rhode F9  2-4
Rhode F10G-Erp F7G  11-0

Programma senioren zo 16/9:
Rhode-Nooit Gedacht 14:30u
Rhode 2-Gemert 2 11.00u
Nijnsel 2-Rhode 3 12.00u
ELI 3-Rhode 4 11.00u
Boskant 4-Rhode 5 11.00u
Rhode 6-Blauw Geel 11 12.00u
Erp 6-Rhode 7 12.00u
Avanti 8-Rhode 8 12.00u
Rhode 9-Erp 9 12.00u
Rhode 10-Avesteijn 8 10.00u
Dames-Mariahout 10.00u

Veteranen-Sparta 16:30u.

Programma  jeugd za 15/9:
Rhode A1-Mierlo Hout A1 14:30u
Rhode A2  vrij
Wittenhorst B1G-Rhode B1  15:00u
SCMH B1-Rhode B2  14:30u 
Rhode B3-MVC B1  14:30u
Erp B3-Rhode B4  14:45u
Rhode C1-OSS’20 C1  12:45u
Blauw Geel C4-Rhode C2  13:00u
Rhode C3-ASV’33 C2  12:45u
Rhode C4-Handel C1  12:45u
Nijnsel C2-Rhode C5 13:00u
Rhode MB1-Schijndel MB1  14:30u
Rhode MC1-GVV’57 MC1  11:15u
Rhode D1-Brandevoort D1  11:15u
Venhorst D1G-Rhode D2  12:30u
Avanti’31 D2-Rhode D3G  11:30u
Rhode D4-Handel D1  11:15u
Rhode D5-Elsendorp D1  11:15u
Irene D2-Rhode D6  11:30u
ASV’33 E1G-Rhode E1  10:30u
Rhode E2G-Gemert E2  9:00u
Rhode E3-Schijndel E4  9:00u
Gemert E4-Rhode E4  9:15u
MVC E2G-Rhode E5  10:30u
Rhode E6G-Elsendorp E1G  9:00u 
Avanti’31 E4G-Rhode E7  9:30u
Rhode E8-Nijnsel E2  9:00u
Rhode E9  vrij
MULO F1-Rhode F1G  10:00u
Rhode F2-Stiphout V. F1  10:15u
Erp F2-Rhode F3  10:30u 
Gemert F4-Rhode F4  10:30u
Rhode F5-Blauw Geel F5  9:00u
Rhode F6-Sparta’25 F4  10:15u 
Rhode F7-ELI F3G  10:15u
Boerdonk F1-Rhode F8  11:00u
Erp F6-Rhode F9  10:30u
Rhode F10G-Keldonk F2  10:15u
Mini-pupillen:
onderling wedstrijden aanvang 10:00u

VV Boskant

Uitslagen senioren zo 9/9: 
Boskant 1-DVG 1 4-0
Oss’20 3-Boskant 2  2-1
Blauw Geel 9-Boskant 3  8-1
Boskant 4-Avesteyn 4  10-0
Boskant 5-Schijndel 8  0-2
Boskant 6-Avanti 8  4-4
Avanti 12-Boskant 7  1-3

Uitslagen jeugd za 8/9:
Boskant A1–Boekel Sport A2  2-0
ASV’33 B1-Boskant B1  11-0
WEC C1–Boskant C1  11–3
ASV’33 C2-Boskant C1  4-2
Boskant D1–Stiphout Vooruit D2  0-1
Mierlo Hout E3 -Boskant E1  2-8
Boskant E2–WEC E3  5-2
Rhode F6-Boskant F1  2–4
Boxtel MiniF– Boskant MiniF  2-15

Programma senioren zo 16/9:
Boskant 1-Handel 1 14.30u
Volharding 3-Boskant 2  12.00u
Schijndel 5-Boskant 3  12.00u
Boskant 4-Rhode 5  11.00u
Boskant 5-Blauw Geel 14  12.00u
Boskant 6-WEC 6  10.00u
FC De Rakt 6-Boskant 7  09.30u
FC Uden VR1-Boskant VR1  12.00u

Programma jeugd do 13/9:
Boskant E2–Rhode E3  a19.00u

Programma jeugd za 15/9:
Boskant A1–VOW A1  a14.30u
Blauw Geel’38 B3–Boskant B1  v13.15u
Erp C2 –Boskant C1  v10.45u 
Boskant D1–SC Helmondia D2  a11.30u
Boskant E1–Ollandia E1  a09.30u
Gemert E6–Boskant E2  v08.00u
Boskant F1–Blauw Geel’38 F7  a10.30u

VV Nijnsel

Uitslagen senioren zo 9/9:
SCMH 1 – Nijnsel 1                 1-0
Sparta’25 3 – Nijnsel 2           1-1
Ollandia 2 – Nijnsel 3              3-3
Nijnsel 4 – Sparta’25 7           4-7
Nijnsel 5 – Bl. Geel’38 10       1-9
Nijnsel 6 – DVG 6                   3-1
Nijnsel VR1 – Ollandia VR1   2-1

Ravestein VR1 – Nijnsel VR1 0-2 
Vorst. Boys VR1 – Nijnsel VR3 7-1

Programma senioren zo 16/9:
Nijnsel 1 - Irene 1 14:30u
Nijnsel 2 - Rhode 3 12:00u
Sparta’25 5 - Nijnsel 3 12:00u
Nijnsel 4 - Blauw Geel’38 9 12:00u
Avesteyn 4 - Nijnsel 5 12:00u
Schijndel/VITAM 8 - Nijnsel 6 10:00u
Berghem Sport VR1 - Nijnsel VR1 12:00u
Nijnsel VR2 - OSS’20 VR1 10:00u
Nijnsel VR3 - Handel VR1  10:00u

Uitslagen jeugd za 8/9:
Stiphout Vooruit A1 – Nijnsel A1  3-1
Nijnsel B1 – Bavos B1G                   2-0
 Nijnsel C1G – Sparta’25 C2           3-2
 Erp C3 – Nijnsel C2                       8-6
 Gemert D4 – Nijnsel D1                5-7
 Venhorst E2 – Nijnsel E1                0-6
 Nijnsel E2 – Mariahout E3G           8-1
 Nijnsel F1 – Gemert F5                  5-1

Programma jeugd za 15/9:
Liessel B1 - Nijnsel B1 14.30u
VOW C1 - Nijnsel C1G 13:00u
Nijnsel C2 - Rhode C5 13:00u
Nijnsel D1 - MULO D3 11:30u
S.V. Brandevoort E3 - Nijnsel E1 11:00u
Rhode E8 - Nijnsel E2 9:00u
Nijnsel F1 - MULO F4 10:00u

zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbal 
Competitie

Programma vrijdag 14/9:
SAM Uitzendbureau – Schildersbedrijf 
Gebroeders Harks 19.30u
Www.twinscooking.nl – Pijnappels 
Tuinen / van Schijndel 20.15u
HNM Finance -  Afisca Administratie 
en Belasting 21.00u
Brasserie de Beleving – 
Wetering Boys 21.45u

Programma maandag 17/9:
Rewi / Heidehof – 
Wapen van Eerschot 21.00u
Presteert.com – Royal Queen Seeds 
 
 21.45ubridgen

Bridgeclub J.V.G.
uitslag 5/9:
1 Echtpr. Seegers 71,80 % 2 Hrn. 
H.v.Genugten- H.v.Erp 66,67 % 3 
Dms. B.v.d.Laar- M.Verhagen 64,06 % 
4 Mevr. J.v.d.Meerakker- Hr. P.v.Hoof 
60,42 %.

BC Rooi
Uitslag 5/9:
A-lijn: 1 Hetty van Geffen & Lieke Pie-
ters 63,33; 2 Irmgard Etman & Willem 
de Roo 59,58; 3 Willem Pieters & In-
eke Wijtzes 56,25; 4 Jan Machielsen & 
Henk Schakenraad 55,00 B-lijn: 1 Riet 
& Theo van Heijningen 68,13; 2 Nancy 
Lathouwers & Anni Oppers-van Boxtel 
63,13; 3 Marion Konings & Thea v.d. 
Laar 60,63; 4 Maria Broeke & Lin de la 
Parra 59,38 C-lijn: 1 Tonnie & Jos van 
Acht 70,83; 2 Jetty van der Velden & 
Dirk Gillissen 61,11; 3 Miny Deckers & 
Riny van Uffelen 59,72; 4 Mieke Kete-
laars & Lenie v.d. Wall 52,08

B.C. “d’n einder ‘05”
Uitslag 5/9: 
A Lijn: 1.Jo Evers- Anja Lafleur 58.33 
% 2. Mia Poels-Ria v. Zon 56.25 % 3. 
Joop en Marianne Muller 55.42 % 4. 
Mari en Nellie v.d.Vleuten 54.17 %.B 
lijn: 1. Sjef en Gerda v.d.Kerkhof 66.67 
% 2. Rinus Kuipers Marlies Teulings 
59.90 % 3/4 Berts Mars- Riet Verstap-
pen en Thea Huijberts- Ger Vervoort 
52.60%. zie ook : www.deneinder.nl

ZBC’01
Laatste vrije bridge avond 4/9:
A-lijn:  1.Toos v. Berlo & Jan Rijkers 65,00 
% 2. Corry Kastelijn & Jo Verhoeven 
59,38 % 3. Harry & Marietje v.d. Wij-

gert57,03 % 4. Mien Verhoeven & Ria 
Delisse 56,88 % B-lijn: 1.Noud & Toos 
v. Zutven 65,44 % 2. Mieke Toebast & 
Toos Vissers 53,36 % 3. Jack Sebrechts 
& Maria Rooijakkers 52,25 % 4. Tonny 
Rijkers & Mien Vermeulen 50,63 %.

Competitie 7/9:
A-lijn: 1. Cor v.d. Berg & Jan Rijkers 57,64 
% 2. Toon & Marietje v. Schaijk 55,90 % 
3. Bert & Diny Kanters 55,21 % 4. Pieter 
v. Geffen & Tonnie Kivits 54,17 % B-lijn: 
1. Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer 
57,50 % 2. Ad & Riet Koevoets 56,25 % 
3. Cor & Marietje Mollen en Rina v. Berlo 
& Christien v. Helvoirt 53,13 %

Bridgeclub Beckart 
Uitslag 6/9:
A-lijn: 1. Mia Poels & Annie Stevens 
62.50; 2.Nellie & Ad Vervoort 59.90; 
3.Betsie v. Gerwen & Jet v.d. Meerak-
ker 56.44; 4. Tineke Klomp & Riet Ver-
stappen 56.06.
B-lijn: 1. Marietje Aarts & Zus vd Rijt 
55.44; 2, 3 en 4 gedeeld: Heleen Wiers 
& Frans v.d. Boomen en Bertha v.d. 
Laar & Annie Latijnhouwers en An v. 
Erp & Lenie v. Rooy  55.13. 

BC ’t Koffertje 
uitslag 10 september
A-lijn: 1 Cees Laas & Sjef van Rooij 
65,42; 2 Tiny van der Steen & Lies Vis-
sers 59,50; 3 Martien Hulsen & Theo 
van Geffen 56,17; Elvira Thijssen & Ad 
van de Laar 55,79 B-lijn: 1 Jos van Acht 
& Ben van der Steen 57,92; 2 Ad van 
Helvoort & Jan van Lanen en Jan van 
der Velden & Riet Verstappen 55,83; 
4 Joke Schröder & Nelly Steenbakkers 
55,42 C-lijn: 1 Rietje Donker & Nelly 
van Zon 66,15; 2 Christ Verhoeven 
& Jan Verbunt 63,54; 3 Rina van der 
Hurk & Cisca Scheepens 58,85; 4 Nelly 
Derks van de Ven & Jo Renders 53,65

Bridgeclub De Neul
Uitslag 10/9
A-lijn: 1. Mariëlle v.d. Ven & Fons Raa-
ijmaakers 69.94; 2. Annie Stevens & 
Lonja Woonings 59.23; 3. Harrie v. Erp 
& Harrie Hutschemaekers 58.04; 4. 
Sjane v.d. Vleuten & Ria v. Zon 55.65.
B-lijn: 1. Liesbeth Bekkers & Peter 
Schepers 62.11; 2. Truus v. Heesch & 
Nelleke Kappen 59.35; 3. Hannie de 
Laat & Zus v.d. Rijt 58.78; 4. Gerda & 
Bert Schellekens 56.70.
C-lijn: 1. Tineke Klomp & Riki d. Poor-
ter 67.00; 2. Fien Raaijmakers & An 
v.d. Vleuten 58.50; 3. Cor v.Gerwen & 
Christ v. Erp 55.42; 4. Netty v. Dijck & 
Thea Huijberts 54.58.
Voor alle uitslagen en clubinformatie 
zie www.bcdeneul.nl

hardlopen

SV Fortuna ‘67
Keienloop, Uden 9 september 
Mannen Trim 
22. Marco  Verberk 15.000 m 
1.18.41

Oirschotse Stoelloop, 
Oirschot 8 september 
Mannen 35 
5. Thijs Thielemans 10.000 m 
  37.45
13. Thijs Dekkers 10.000 m 
  41.41
Mannen  45 
21. Peter van Rooij 10.000 m 
  49.47
Mannen Trim 
134. Ge de Louw 10.000 m 
  1.00.53
Jongens Trim 
1. Marco  Verbeek 03.400 m 
  13.20
2. Bas  Gibbels 03.400 m 
  13.42
Meisjes Trim 
1. Anne  Gibbels 03.400 m 
  14.29
2. Sanne van Lieshout 03.400 m 
  16.21
4. Irene van der Velden 03.400 m 

  16.55
5. Simone van Wieringen 03.400 m 
  19.04

Kijk voor alle atletiekuitslagen op 
www.mooirooi.nl

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Nijnsel
Uitslagen:
Omhoog 1-Nijnsel 1 4-22
Nijnsel 2-Odisco 2  2-7 
De Kangeroe 3-Nijnsel 3  9-16
Celeritas (S) B1-Nijnsel B1  2-5 
Spoordonkse Girls B2-Nijnsel B2  3-2
De Korfrakkers B2-Nijnsel B3  1-5
Blauw Wit (Ha) D1-Nijnsel D1  0-6
OVC ’63 E1-Nijnsel E1  3-2

Programma woe 12/9:
Concordia/Boskant 4-Nijnsel 2  v.19.15u
Nijnsel 3-JES 4  a.19.15u
Za 15/9: 
NDZW B1-Nijnsel B1 v.10.15u
Nijnsel B2-Concordia/Boskant B2  a.12.15u
Nijnsel B3-De Kangeroe B1  a.11.00u
Nijnsel D1-Avanti (S) D2  a.10.00u
Nijnsel E1-NDZW E1  a.9.00u
Zo 16/9:
De Eendracht 1-Nijnsel 1  v.9.00u

KV Concordia
Uitslagen
Avanti  5-Concordia 4 15-7
De Peelkorf A1-Concordia A1 14-6 
Geko B1-Concordia B2  7-3 
Alico C1-Concordia C1  1-4 
Flash D1-Concordia D1  5-11 
Altior E1-Concordia E1  1-6 
Concordia F1-de Korfrakkers F4  3-0

Programma woe 12/9:
Concordia 4-Nijnsel 2  a. 20.00u
Programma za 15/9:
Swift A1-Concordia A1  a. 15.30u
Nijnsel B2-Concordia B2  v. 12.15u
Concordia C1-Be Quick C2  a. 12.30u
Concordia D1-Celeritas D1  a. 11.30u
Concordia E1-Celeritas E1  a. 10.30u 
Concordia E2-Flash E1  a. 09.30u
Celeritas F2-Concordia F1  v. 08.15u
Programma zo 16/9:
Concordia/Boskant 1-De Horst 1  a. 13.00u
Concordia/Boskant 2-De Peelkorf 2  a. 10.30u

Odisco
uitslagen woensdag 5/9:
Odisco A 1 - De Kangeroe A 1      8 – 11
Nijnsel 2 - Odisco 2                   2 – 7
Za 8/9:
JES C 1 - Odisco C 1                2 - 0
Odisco E 1 - Tovido E 1           0 - 1
Zo 9/9:
Odisco 1 - Bio 1                        9 - 12    
         
Programma Do 13/9:
Rosolo A 3 - Odisco A 1          19:30u
Za 15/9:
Odisco A 1 - Alico A 1   14:00u
Odisco C 1 - Flamingo’s (M) C 1   10:30u
Odisco E 1 - Avanti (S) E 1 09:30u
Zo 16/9:
Odisco 1 - Geko 1     11:00u
Ma 17/9:
Odisco C 1 - Tovido C 1      18:15u
Woe 19/9:
Odisco 2 - Concordia/Boskant 4  20:00u
 

beugelen

De Lustige Spelers

Uitslagen: 
3 september – 9 september 
1A. Ell 2 - Olland 1  2-3
2. Olland 2 - Liempde 1 2-3
2. Olland 3 - Loosbroek 2 1-4
2. Olland 4 - Heeze 2 3-2
 
Competitieprogramma:  
15 september – 21 september 
aanvang wedstrijden: 20.00 uur 
1A. Olland 1 - Leveroy 1 15-09-12
2. Olland 2 - Loosbroek 2 18-09-12
2. Olland 4 - Olland 3 17-09-12
3. Liempde 3 - Olland 5 20-09-12
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hockey Dames 1 MHC Sint-Oedenrode

Een goed begin is het halve werk
Na een goede voorbereiding be-
gon afgelopen weekend het nieu-
we seizoen voor Rooi Dames 1. 
Als openingswedstrijd stond het 
oude bekende Drunen op het pro-
gramma. 

Rooi had wat opstartproblemen, 
maar al snel kwamen de kansen. 
De eerste strafcorner werd ver-
sierd en met een mooie variant 
werd door Lisa vd Ven de score 
geopend. Hierna bleven de kansen 

komen, maar werden niet verzil-
verd. Tot Iris vd Loo 1 op 1 tegen 
de keeper van Drunen kwam te 
staan en koelbloedig afronden. 
Drunen kwam niet echt aan spelen 
toe en zo werd de 0-3 door 
Corinne v Uden na een snel geno-
men bal binnen getikt. Vlak voor 
rust kreeg Drunen toch nog een 
strafcorner, die er spijtig in ging. 

Tijdens de tweede helft zakte het 
tempo door de warmte in, maar 

bleven er mooie combinaties ge-
maakt worden. Door een goed op-
gebouwde actie kreeg Hilde Sijbers 
vrijheid op kopcirkel en maakte er 
1-4 van. Toch bleven de Rooise da-
mes druk zetten en na een counter 
maakte Annelous Oerbekke er de 
eindstand 1-5 van. Een goed begin 
is het halve werk en het bewijs is 
geleverd dat de dames het scoren 
toch niet verleerd zijn. Volgende 
week speelt Dames 1 de eerste 
wedstrijd thuis tegen Uden. 

Jubileumactie bij Comfort Zones
Het is al weer een jaar geleden dat 
Comfort Zones aan Kofferen 4 de 
deuren opende. Veel Rooienaren en 
ook klanten van buiten de gemeen-
tegrenzen hebben het afgelopen jaar 
al een bezoek aan deze onderschei-
dende winkel gebracht.  Maar voor 
diegenen die het nog niet weten; 
even een korte toelichting waarom 
het zeker de moeite waard is om ook 
eens binnen te wippen.

Voor zowel de beginnende als ge-
vorderde hardloper of wandelaar 
zijn functioneel juiste schoenen be-
langrijk. In de winkel van Comfort 
Zones krijg je deskundig advies en 
kunnen de schoenen op de moderne 
loopband ter plekke uitgeprobeerd 
worden. Het assortiment bestaat uit 
een aantal categorieën: De wande-
laar kan een keuze maken uit berg-
wandelschoenen, country walkers 
of ‘city walkers’, van laag tot hoog 
en van waterdicht tot sandaal. Voor 
hardlopers begint het assortiment 
met ‘barefoot’ running schoenen, via 

minimalisme en Natural Running tot 
modellen waar stabiliteit en correctie 
gevraagd is.  

Schoenen vormen de hoofdmoot 
in de winkel, maar uniek is zeker 
het aanbod aan ‘schoendrogers’ , 
schoenverwarmers, elektrisch ver-
warmde kleding en handschoenen.  
Recentelijk is daar ook een groot as-
sortiment ‘hydration’ producten aan 
toegevoegd. Dat gaat van waterfles 
tot rugzakken waar tot 3 liter water 
in meegenomen kan worden. Met 
andere woorden, de sporters onder 
ons kunnen hun hart ophalen.

Om het eerste jubileum luister bij te 
zetten kunt u exclusief via DeMooi-
RooiKrant een waarde coupon van 
€ 15,- gebruiken voor uw volgende 
aankoop. In te wisselen vanaf een be-
drag van € 75,-, één coupon per aan-
koop en geldig tot 7 oktober 2012. 

Comfort Zones, waar voeten 
spreken…..

advertorial

Heren MHC beginnen sterk aan hockeyseizoen
Het nieuwe seizoen is voor heren 
1 goed begonnen. Uit bij Waal-
wijk werd met 3-6 gewonnen. 

In tegenstelling tot wat de score 
doet vermoeden, was het met 
name in de eerste helft een span-
nende strijd. Rooi had het betere 
van het spel en kwam door doel-
punten van Frank Gräper, Thomas 
van de Ven en Willem van der 
Heijden driemaal op voorsprong. 
Door slordigheden achterin slaag-
de Waalwijk er echter in om steeds 
de gelijkmaker te scoren, waar-

door tijdens de rust een 3-3 stand 
op het scorebord stond.

Na de rust kwam Rooi sterk uit 
de startblokken. In de eerste mi-
nuut verdween de bal al via Frank 
Gräper achter de keeper van 
Waalwijk. Door collectief sterk 
verdedigen werd de tegenstander 
hierna tot wanhoop gedreven en 
kon Rooi via Piet van Eijndhoven 
(strafcorner) en wederom Willem 
van der Heijden (strafbal) uitlopen 
naar een 3-6 overwinning.
“Na een zenuwachtige eerste 

helft, waarin we met vlagen sterk 
speelden maar de tegengoals te 
makkelijk tegen kregen, hebben 
we het goed opgepakt. Door hard 
voor elkaar te knokken hebben 
we Waalwijk uiteindelijk overtui-
gend op de knieën gekregen. Deze 
uitslag en het vertoonde spel bie-
den vertrouwen voor de komende 
wedstrijden”, aldus Thomas van 
de Ven, die werd uitgeroepen tot 
man of the match. Komende zon-
dag speelt heren 1 om half 3 thuis 
tegen Scoop uit Sittard.
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Comfort Zones bestaat 1 jaar
en wil dat met u vieren!!

 
* Voorwaarden: In te wisselen vanaf € 75,-
Één coupon per aankoop en geldig tot 7 oktober 2012

€ 15,-
Kofferen 4 - 5492 BN Sint-Oedenrode - 0413-769 027 - www.comfortzones.nl

DE NIEUWE 
NAJAARSCOLLECTIE 

IS BINNEN! 

Kom snel kennismaken! 
Tegen inlevering van deze originele 

coupon krijgt u een benzinevergoeding 
van € 5,00 als korting op uw aankopen. 

De koffie staat klaar!

UITNODIGING

Meer informatie over trouwen bij la Sonnerie vindt u op www. sonnerie.nl

Nieuwstraat 45  - Son en Breugel - T. 0499 - 460 222    

Hotel • Brasserie • Zalen

Activeitenagenda
Het hele jaar door de leukste activiteiten,

natuurlijk bij la Sonnerie!

Heerlijk genieten van een high tea met 
onbeperkt diverse soorten thee en heerlijke 
lekkernijen in onze Brasserie, of bij mooi 
weer lekker op één van onze terrassen.  

High Tea 
(op reservering)

Standaard High Tea 
€ 21,50 p.p. (uitbreiding mogelijk)

Ieder weekend

Tafelbrunch
(v.a. 11:30 tot 15:00 u) Heerlijk brunchen 
bij la Sonnerie. Vanaf 2 personen. 
Op ma. t/m vr. vanaf 10 personen.

Iedere zaterdag
en zondag

Tafelbrunch
€ 21,50 p.p. 



Woensdag 12 september 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe40 

Sint Oedenrode

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooirooi.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooirooi.nl

Evenementen

6 mei - 30 september 
Iedere zondag: 
Open zondag

  Kasteel Henkenshage 

6 juli - 29 september  
Expositie Maaike Goudriaan

  Kruidentuin Paulusgasthuisjes 

4 augustus - 10 oktober  
Tentoonstelling 

Mandala’s Annie Verstegen
  Bibliotheek 

2 september - 1 oktober  
Tentoonstelling Gemengd koor 

Cantecleer
  Mariendael 

8 september - 8 november  
Expositie 

‘Kunst Dichterbij bekeken’
  Zaken- en bestuurscentrum 

13 september  
Paranormale avond  

  Meerschot 

15 september  
Tomb of Oda + support

  de Werf 

15 september  
Wijnmarkt

  Drankenhandel van Boxmeer 

15 september  
Open Dag Jeugdnatuurwacht 

De Populier
  Mariendael 

15 september  
Bevrijdingsconcert 
door Anton Buiting

  Odendael 
16 september  

Jubileum wandeltocht 
SV Fortuna ‘67

  clubhuis SV Fortuna ‘67 

16 september  
 Gesprek te Pas: 

belangenloosheid 
Damiaancentrum

16 september  
MooiRooi / Fokpaardendag
  Centrum Sint-Oedenrode 

16 september  
Broodbakken

  Kinderboerderij Kienehoeve 

16 september  
Kiwanis Klompenestafette en 

Klumpkesrace
  Dommelzicht (de Neul) 

18 september  
Prinsjesdag

 
 18 - 22 september  

Fortuinweek
  d’n einder 

19 september 
Roois Biergilde
  café Van Ouds 

20 september  
Onderonsje: 

Herfststuk maken
  Damiaancentrum 

20 september  
Terug in de tijd met René

  café Oud Nijnsel 

22 september 
Softtip dartstoernooi

  café d’n Toel 

22 september  
Goederen- en dienstenveiling

  De Beckart 

23 september  
1e wedstrijd Trimcompetitie

  Park Kienehoef 

26 september  
Sportieve avond

  KVO Nijnsel 

29 september  
Live: Brevis

  café Van Ouds 

29 september - 2 oktober  
Kermis Olland

  Dorpsplein Olland 

29 september  
Jubileumfeestdag Scouting

  Sint-Oedenrode 

30 september  
Jubileumconcert
 koor Cantecleer

  Mariendael 

  3 oktober  
KBO Nijnsel 50 jaar

  Nijnsel 

 4 oktober  
Wereld Dierendag

  Kinderboerderij Kienehoeve 

5 oktober  
Klompenbeurs

  Zalencentrum De Beurs 

6 oktober  
Dansavond
  Odendael 

7 oktober  
Paddenstoelenexcursie 

  Geelders
Olland 

7 oktober  
Concert 

Roois Gemengd Koor 
  Mariendael 

9 oktober  
KBO film: The African Queen

Odendael 
 

17 oktober
Roois Biergilde
  café Van Ouds 

18 oktober  
Onderonsje: 

Dansen en muziek
  Damiaancentrum 

19 - 22 oktober  
Boskant kermis

  Boskant 

21 oktober  
Gesprek te Pas: 

verantwoordelijkheid
  Damiaancentrum 

21 oktober  
Adri Frigge en 
Ruud Bouman
  Knoptoren 

28 oktober  
Wintertijd

  28 oktober 
2e wedstrijd Trimcompetitie

  Park Kienehoef 
 

Kijk voor foto´s van evenementen 
op www.mooirooi.nl

www.facebook.com/demooirooikrant




