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Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl
Nieuwstraat 24, 5691 AC  Son

Grote collectie
comfort schoenen!

(OOK VOOR UW ZOOLTJES)

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.

Boskant enthousiast over dorpsplan

De plannen die de Boskantse 
dorpsraad heeft met het Rita-
plein en het gebied er omheen 
zijn maandag enthousiast ont-
vangen. Het overgrote deel van 
de aanwezige Boskanters toon-
den zich tevreden. Vooral het 
behoud van de rotonde, die er na 
jaren 'knokken' was gekomen, 

werd bijzonder gewaardeerd.

De vergadering van de dorpsraad 
werd druk bezocht. Bijna honderd 
mensen namen de moeite om naar 
'De Vriendschap' te komen. De 
twee hoofdonderwerpen die op de 
agenda stonden waren ook zeker 
de moeite waard. Voor de pauze 

sprak Wil van de Laar, de locatie-
manager van Odendael, over de 
veranderingen in de zorg. Na de 
pauze stonden de plannen voor 
het Ritaplein op het programma. 
Voordat het zover was lichtte 
voorzitter Frans van den Heuvel de 
activiteiten toe die de afgelopen 
periode in Boskant plaats vonden.

“We hoeven de buurvrouw straks 
echt niet te wassen”
“Er staan de komende jaren grote 
veranderingen in de zorg te wach-
ten”, met die woorden begon Wil 
van de Laar haar verhaal. 

» Lees verder op pag. 3

Mooi in de Steigers

Kijk op pag. 
7,9,11,13,15,17,19

 

De trend uit Amerika!!
  Feather Extensions

  

De veertjes zijn in talloze kleuren verkrijgbaar
Fel gekleurd tot blond, zowel lang als kort
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5492 AN Sint-Oedenrode
Tel. 0413 471305

www.kapsalonbellaplaza.nl

Per stuk € 9,50 
 Bundel (5 stuks) € 19,50
Drops (2) € 9,50

Nog een paar dagen en dan 
is het zover….VAKANTIE! 
Precies. In hoofdletters. 
Want zo schreeuwen mijn 
twee oudste kids het al 
weken. ’s Ochtends bij het 
opstaan, begint het al. Zit 
ik even rustig kof� e te drin-
ken met het ochtendkrantje, 
word ik meer dan eens op-
geschrikt door de oerkreet: 
BIJNA VAKANTIE! Ik ben 
dus blij dat het eindelijk zo-
ver is. Ben ik eindelijk van 
dat geschreeuw verlost. 
Maar meteen volgt er een 
nieuwe uitdaging. Want 
hoe houd ik het kroost de 
komende weken bezig, we-
tende dat mijn agenda nog 
helemaal vol gepland staat 
met werk?

Opvang in de vakantie is 
voor de oudste twee geen 
optie. Die vinden het saai 
en zitten liever achter de 
Playstation, Ipod, computer 
of een ander apparaat dat 
teveel herrie maakt. Jongste 
dochter gaat al lekker in de 
� ow mee. ‘Waarom moet ik 
wel naar de opvang, terwijl 
hun nie hoeve?’ 

Uit de mond van een vijf-
jarige klinkt dat erg…..tjsa, 
hoe zal ik het noemen? Ei-
genwijs?! En eerlijk gezegd, 

vind ik extra vakantie-op-
vang bij de buitenschoolse 
opvang aan de dure kant. 
Dus de afgelopen week heb-
ben manlief en ik een strak 
schema in elkaar gedraaid 
om de eerste twee weken 
van de schoolvakantie te 
kunnen overleven én be-
langrijker… om te kunnen 
blijven werken. Dagje bij 
opa en oma Rooi, dagje bij 
opa en oma Rosmalen met 
aansluitend een logeerpartij 
bij mijn zus. Week 1 was een 
makkie. Week 2 was een 
echte uitdaging. Die hangt 
echt van lapwerk aan elkaar. 
Paar uurtjes bij een vriendin, 
een paar uurtjes alleen thuis, 
een dagje opa en oma. En 
de laatste gaatjes worden 
gedicht door afwisselend 
manlief en ik. Het zal af en 
toe wel nachtwerk worden, 
ben ik bang. 

Nu ik die opvang aan het re-
gelen ben, vraag ik me toch 
regelmatig af: is misschien 
een paar dagen vaste op-
vang toch geen slecht idee? 
Het zorgt in ieder geval voor 
rust en regelmaat in mijn le-
ven. Ik weet in ieder geval 
wel wat ik ga roepen als het 
dan eindelijk zover is……
VAKANTIE!!

Column
Sassefratsen

Mooi
voor vrouwen De 

favorieten van 
5
Jolanda

Boeken:
- Een keukenmeiden roman 
  (Kathrijn Stockett)
- Die laatste zomer  (Tatiana de Rosnay)
- All inclusive (Suzanne Vermeer)
- Vijftig tinten grijs (E L James)
- Blauwe maandag (Nicci French)
 
Films:
- Intouchables
- The Help
- Extremely loud and incredibly close
- De verbouwing
- Alles is familie
 
Sport:
- Wielrennen (Alphe D’Huez)
- Spinning
- Fitness
- Voetbal (kijken)

Drinks:
- Witte wijn
- Biertje
 
Website:
- H&M Fashion
- Zara
- Marktplaats
- Rooi D’Huez

 
 
 
 
 
 

 
 

* geen korting over korting, korting geldt voor de reguliere verkoopprijs.

  

 

Zondag 16 juni VADERDAG

Verwen vader met een lekker geurtje.
U ontvangt vrijdag en zaterdag 

20% korting* op alle geuren.

Daarbij krijgen de kinderen die 
ZATERDAG meekomen ook een gratis 

ijsje (bij aankoop van product).

Voor een mooie
buik en taille

Bij locale vetophopingen.

Nr. 1  speciaal voor de nacht -
 met plantaardige stamcellen.

Nr. 2 voor een figuurcorrigerend
 effect op buik en taille.

Vrouwen van Sint-Oedenrode en om-
streken opgelet! Deze pagina’s zijn 
speciaal voor jullie. De Rooise Saskia 
van den Eshof geeft met haar column 
Sassefratsen een inkijk in haar eigen 
leven. Hoe lukt het een hardwer-
kende vrouw om ook nog een gezin 
te onderhouden? Daarnaast zal in ie-
dere Mooi voor Vrouwen editie een 

interview worden gehouden met een 
Rooise vrouw. Deze keer hadden we 
een gesprek  met Patty van den Big-
gelaar van kinderdagverblijf De Ver-
binding. Ga er maar eens goed voor 
zitten, want u vindt verder nog tips 
en er staan interessante bedrijven op 
deze pagina’s die zeker wat te bieden 
hebben voor u als vrouw.

Kerkplein 3, 5492 AN Sint-Oedenrode  •  0413-471305  •  www.kapsalonbellaplaza.nl

We hebben allerlei nieuwe kleurtjes tangle 
teezers binnen. Nu slechts € 12, 50. De 
Tangle Teezer werkt tegen klitten en knopen 
in het haar, zowel nat als droog. Hij is 
speciaal zo ontworpen zodat hij je haar niet 
beschadigd of afbreekt. 

Kies dan voor een mooie feather  extension. Een bundeltje 
veren kost € 19, 50 en een losse veer € 9,50. Dit zijn de 
echte veren dus je kan ze mee krullen, stijlen enzovoort. 

Ook helemaal hip de zomer in? 

De 

Saskia van den Eshof

Hot hot hot 
Haaraccessoires zijn momenteel hot hot 
hot. Met een goed gekozen accessoire 
maak je je look helemaal af. Je kunt er 
verschillende moods mee creëren. Bloe-
men, besjes, kettinkjes met strass... 

Bij een rock/punk look (denk aan open-
lucht concerten) is een diadeem met 
zwarte bloemen in loshangende haren 
heel mooi. Bij een avondjurk is het geraf-
� neerd om een kettinkje in je haar mee 
te vlechten zoals op de eerste twee foto’s 
hieronder. En wat vind je van de haar-
band met besjes? Of ga je lievere voor 
een romantische look? Dan ga je voor 
gekleurde bloemen. Laat je fantasie gaan 
en kies voor spannende haaraccessoires. 
Stem je kapsel erop af! Combineer de ac-
cessoires eens met een vlechtkapsel. Su-
pertrendy en hot hot hot!

WE
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Kerkplein 2

5492 AN Sint-Oedenrode
0413-470565

www.pourvousschoenmode.nl

Mooi voor vrouwen. Kijk op pag. 34 t/m 36 ►

Plaatje Mariëndael compleet
Het laatste stuk van de puzzel is 
gelegd: “alles” past nu in Ma-
riëndael. De bieb komt op de 
begane grond, de werkplaats 
van instituut Pieter Brueghel 
komt nu op de eerste verdieping. 
Honk 1224 blijft honkvast. Voor 
de drie lege lokalen van de Dom-
meltoren wordt naar een andere 
invulling gezocht.

“Door een andere invulling van 
de ruimtes past het nu allemaal” 
aldus verantwoordelijk wethou-
der Jeanne Hendriks. De biblio-
theek maakt nu een nieuw inrich-
tingsplan. Er kan nog best wat 
tijd overheen gaan voordat het 
plaatje écht is ingevuld, al draagt 

de gemeente maximaal 50.000 
bij. Op de vraag wanneer alles op 
zijn plaats zit, wil en kan Hendriks 
geen duidelijkheid geven. “Dat is 
aan de bieb en Mariëndael”. Ze 
noemt als voordeel van de bieb 
op die locatie, dat iedereen er te-
recht kan tijdens de openingstij-
den van Mariëndael, van 10 tot 
10 uur. “Al is er dan natuurlijk 
niet altijd een deskundige aan-
wezig”. 

De eerste samenwerking tussen 
Mariëndael en bieb staat overi-
gens al in de steigers: ze organi-
seren samen de techniekmanifes-
tatie op 27 november.   

Historische samenwerking 
TV Meierij en MooiRooi

v.l.n.r.: Toon van der Wijst, Wilbert Aben, 
Jeroen van de Sande en Bas van Turnhout.
» Lees verder op pag. 15

Stuur een leuke, grappige, mooie en/of ont-
roerende foto van uw (huis)dier. Alle foto's 
die binnenkomen worden opgehangen in de 
etalage van dierenspeciaalzaak De Borchmo-
len aan de Borchmolendijk. Stem op de leuk-
ste foto door in de winkel uw favoriet door 
te geven. Tot vrijdag 4 oktober oktober kan 
er gestemd worden. Op 9 oktober komt de 
winnaar in de krant, samen met vele andere 
geweldige plaatjes! Stuur uw foto(s) naar 
redactie@demooirooikrant.nl en maak kans 
op een fantastisch dierenpakket van dieren-
speciaalzaak De Borchmolen!

Dierendag 
fotowedstrijd!



Woensdag 25 september 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe2 

COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven
José Munster

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

CDA-Rooi wil aanpassing richtlijnen 
bestemmingsplan centrum
Naar aanleiding van de commotie 
in de voorbereidingscommissie 
over de grenzen van het winkel-
concentratiegebied komt CDA-
Rooi donderdag in de gemeente-
raad met wijzigingsvoorstellen. 

Als voorbeeld noemt de fractie 
hierbij Albert Heijn, die naar de 
Borchmolendijk wil maar daarvoor 
is binnen het voorgestelde cen-
trumplan geen mogelijkheid. “De 
voorschriften in het voorliggende 
bestemmingsplan Centrum Her-
ziening 2013 vinden wij veel en 
veel te star. Er wordt onvoldoende 

ruimte geboden aan nieuwe ont-
wikkelingen” aldus CDA-er Jan 
Verhagen. “Ondernemers hebben 
het tegenwoordig al moeilijk ge-
noeg en het geeft geen pas om ze 
ook nog eens gemeentelijk tegen 
te werken als ze komen met reeële 
verzoeken. Het College zelf komt 
niet met voorstellen, dus dan is de 
Raad aan zet om nieuwe kaders te 
stellen. Bij het Bestemmingsplan 
Buitengebied hebben we talrijke 
wijzigingsvoorstellen ingebracht 
en ook aanstaande donderdag ko-
men we met meer voorstellen.”

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

Samenwerken in de regio
Door de gemeenteraden van Schijn-
del en Sint-Oedenrode zijn op res-
pectievelijk 25 en 27 juni door 
middel van een amendement kern-
groepen in het leven geroepen. De 
bedoeling van deze kerngroepen is 
om de gemeenteraden meer te be-
trekken bij de verdere uitwerking 
van het voornemen om te komen 
tot een bestuurlijke fusie. De kern-
groep bestaat uit de fractievoorzit-
ters van partijen die vertegenwoor-
digd zijn in de raad.

De belangrijkste taak van de kern-
groep is het vergroten van de be-
trokkenheid van de gemeenteraad
om te komen tot een bestuurlijke 
fusie. De kerngroepen van Sint-
Oedenrode en Schijndel hebben za-
terdag 21 september jl. nader ken-
nis gemaakt tijdens een gezamenlijk 
kerngroepenoverleg. Deze bijeen-
komst vond plaats in de trouwzaal 
van de gemeente Schijndel. Heel 
symbolisch om elkaar juist in deze 

ruimte te treffen om te praten over 
vergaande samenwerking.

De kerngroepen hebben afgespro-
ken om gezamenlijk het gesprek 
aan te gaan met de kerngroep van 
de gemeente Veghel. Daarnaast 
zal het initiatief worden genomen 
om een bijeenkomst te plannen 
met de voltallige gemeenteraden 
van Schijndel, Sint-Oedenrode en 
Veghel. De kerngroepen werken af-
zonderlijk van elkaar, waar mogelijk 
wordt samen opgetrokken. Zo heeft 
de kerngroep van Schijndel het initi-
atief genomen voor een overleg met 
de kerngroep van Sint- Michiels-
gestel en houdt de kerngroep van 
Sint-Oedenrode in navolging van 
de kerngroep van Schijndel nog een 
overleg met de fractievoorzitters 
van Boxtel. In november zullen de 
raden besluiten over een plan van 
aanpak. In dit plan wordt ook een 
voorschot genomen op de partner-
keuze.

Granaten gevonden in Dommel 
bij Hambrug

Enkele magneetvissers hebben af-
gelopen zondagmiddag twee gra-
naten uit de Tweede Oorlog uit 
het Dommelwater bij de Hambrug 
gevist. De Explosieve Opruimings-
dienst (EOD) moest er aan te pas 
komen om ze onschadelijk te ma-
ken. 

Behalve twee granaten vonden de 
magneetvissers ook nog wat mu-
nitie. Enkele weken geleden snapte 
de politie ook al enkele magneetvis-
sers die bezig waren met het zoe-

ken naar historisch schiettuig. Toen 
de politie zondag melding kreeg en 
ging kijken, werd duidelijk dat de 
vissers granaten hadden gevonden. 
De EOD werd ingeschakeld. Mede-
werkers van de dienst brachten de 
granaten elders tot ontploffing.

Rooi neemt 1,3 ton voorschot op 
lagere rijksbijdrage
Vooruitlopend op de miljoenennota 
heeft het college een bedrag van 
130.000 euro  te besteden, omdat de 
Rijksbijdrage uit het gemeentefonds 
naar verwachting fors verlaagd zal 
worden. Er wordt verder 5 ton op 
jaarbasis bezuinigd, de keuzes daar-
in komen grotendeels op het bordje 
van de volgende gemeenteraad. 

De bedragen moet worden opge-
bracht door verhoging van de ozb met 
1,65% en andere gemeentelijke be-
lastingen, de rioolheffing blijft gelijk. 
Dit betekent echter niet, dat er geen 
investeringen meer worden gedaan, 
aldus portefeuillehouder Jeanne Hen-

driks. De IDOPS en IWOPS (dorps-en 
wijkontwikkelplannen) bijvoorbeeld 
blijven gespaard. Een flinke tegen-
valler bleek de post Dienstverlening 
en Automatisering. Om systemen 
van de aangesloten (zogenoemde 
Ple1n) gemeentes Sint-Oedenrode, 
Haaren en Sint-Michielsgestel te 
kunnen koppelen moet namelijk 
worden voldaan aan landelijke stan-
daarden, waardoor alle software op 
nieuwe servers moet  draaien. Deze 
– kennelijk onvoorziene – post alleen 
al kost anderhalve ton. Ook het re-
giofonds voor Agro-food, in de zo-
geheten vijfsterrenregio, eist zijn tol.  

DANKBETUIGING

Wij danken iedereen voor de belangstelling, een gebaar, 
een troostend woord en medeleven welke wij mochten 
ontvangen ti jdens zijn ziekte en na het overlijden van

Ger Persoons
Het heeft  ons goed gedaan en geeft  ons veel steun.

Ria en de kinderen
Boskant, september 2013

Rotonde met obstakels

Sint-Oedenrode staat voortaan 
bekend om haar rotondes. Tegen-
woordig niet meer om de hoe-
veelheid, maar om de uitstraling. 
Verschillende Rooise ondernemers 
verbinden hun naam aan een ro-
tonde en maken er zo nu en dan iets 

moois van. Aan de Zuidelijke Rand-
weg is een rotonde op een wel heel 
bijzondere manier ingericht. Het lijkt 
een enorm obstakel, maar gelukkig 
kun je er gewoon omheen rijden. 
De eerste paarden zijn al gesigna-
leerd….
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         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

Bezoek onze 
informatieavond:

7 oktober
18.00 - 20.00uur

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

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

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

ACTIE
Bij een knip en kleurbehandeling in 

de maand oktober ontvangt u 

Koopt u in deze maand ook 3 producten 
dan mag u een €
naar keuze uitzoeken van het merk 

Wij helpen u graag

   Nu bij Amazing

    
         Kies 2 verschillende milk-shake producten die   
    voor uw haar bedoeld zijn.
    Betaal 1 product en krijg het 2de product gratis.
    Deze actie loopt van 22-01 t/m 16-02
 
   Wij adviseren u graag
 
   Kapsalon en Nagelstudio Amazing

   Opneningstijden:
         Dinsdag 8.30-20.00
         Woensdag 8.30-18.00
         Donderdag 8.30-18.00
           Vrijdag  8.00-18.00
         Zaterdag 8.00-15.00

 Lieshoutseweg 34, 5492 HR Sint-Oedenrode
Tel. 0413-470210  www.kapsalon-amazing.nl

THINK DOUBLE
   Nu bij Amazing

    
         Kies 2 verschillende milk-shake producten die   
    voor uw haar bedoeld zijn.
    Betaal 1 product en krijg het 2de product gratis.
    Deze actie loopt van 22-01 t/m 16-02
 
   Wij adviseren u graag
 
   Kapsalon en Nagelstudio Amazing

   Opneningstijden:
         Dinsdag 8.30-20.00
         Woensdag 8.30-18.00
         Donderdag 8.30-18.00
           Vrijdag  8.00-18.00
         Zaterdag 8.00-15.00

 Lieshoutseweg 34, 5492 HR Sint-Oedenrode
Tel. 0413-470210  www.kapsalon-amazing.nl

THINK DOUBLE

Openingstijden:
Dinsdag  08.30-20.00
Woensdag-vrijdag 08.30-18.00
Zaterdag  08.00-15.00

Populaire dorpsquiz komt ook naar Rooi

De Rooise Kwis
Dé “dorpsquiz”; een fenomeen dat 
in menig omliggend dorp grote po-
pulariteit kent wordt dit jaar ook 
voor het eerst in Sint-Oedenrode 
georganiseerd. De Skéndelse Kwis, 
de Hisse Kwis, de Bergse Kwis en 
“Ons dorp kwist” in Son en Breugel 
zijn zomaar wat dorpsquizzen uit de 
regio die de laatste jaren voor flink 
wat reuring en verbondenheid heb-
ben gezorgd binnen de gemeente-
grenzen.

De Rooise Kwis zal geïnspireerd 
worden door andere dorpsquizzen 
maar zal nadrukkelijk een Roois ka-
rakter hebben. Diverse vragen over 
Sint-Oedenrode, Boskant, Nijnsel en 
Olland alsmede de vragen over an-
dere lokale aangelegenheden zullen 
voorbij komen. Maar ook reguliere 
categorieën zoals sport, muziek, po-
litiek, nieuws, media, geografie enz 
enz zullen de revue passeren.

Goed doel
Jaarlijks wordt door de organisatie 
een goed doel gekozen waarvoor 
gespeeld wordt. Daarnaast kiezen de 
deelnemende teams ook een goed 
doel waarvoor zij spelen. Het win-
nende team wint hiermee een leuk 
geldbedrag voor hun goed doel. De 
organisatie zal op korte termijn be-

kend maken voor welk goed doel er 
dit jaar gespeeld wordt. 

Samen
De Rooise Kwis wordt gehouden op 
zaterdag 28 december. De donkere 
dagen rond kerst en Nieuwjaar zijn 
dé dagen van het jaar waarop je 
spelletjes speelt en met familie en 
vrienden gezellig samenkomt. Een 
avondje quizzen met familie, vrien-
den, sportclub of collega’s past hier 
prima bij. 
Een team mag uit een onbeperkt 
aantal personen bestaan, maar tus-
sen 5 en 15 personen werkt het best. 

Format
Op 28 december kunnen om 18:00 

uur de quizboekjes opgehaald wor-
den waarna de strijd om de “knap-
ste koppen” van Sint-Oedenrode 
te worden losbarst. Op een zelf in-
gericht “hoofdkwartier” is het dan 
zaak om zo goed mogelijk de vragen 
te beantwoorden. Hierbij mogen 
alle middelen ingezet worden. Al-
leen contact met andere teams is uit 
den boze. Naast het invullen van de 
vragen zijn er ook diverse “externe 
opdracten”. De inhoud hiervan blijft 
uiteraard een groot geheim. Om 
klokslag 23:00 uur moeten alle quiz-
boekjes weer ingeleverd zijn.  Naast 
een mooi geldbedrag staat er ook 
een jaar lang roem op het spel.

Inschrijven
Inschrijven kan via 
www.derooisekwis.nl. Inschrijfgeld 
bedraagt €15,- per team. Naast 
een teamnaam moet je dus ook een 
goed doel bedenken waar je voor 
speelt. Er is geen limiet aan het aan-
tal teams maar wanneer je voor 22 
december inschrijft ben je in ieder 
geval verzekerd van deelname.
Via mediapartner DeMooiRooiKrant, 
www.derooisekwis.nl en twitter 
@derooisekwis word je op de hoogte 
gehouden van al het nieuws omtrent 
de Rooise Kwis.

“ Het Roois Kaashuis ”

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

Kom Proeven!!

Extra voordeel!! De absolute top!
Beemsterkaas exclusief jong 500gr € 4,95
Kom proeven!!

Kaasstunt!! 
Noord Hollandse belegen kaas 
500 gr € 5,45 natuur gerijpt!

Recht van de boerderij
Boeren Stolwijker,  extra belegen 
500 gr € 6,45 puur natuur

Boerenkaas 30+ belegen 
500 gr € 6,75

Ambachtelijke vleeswaren,
vers van het mes
Hausmacher 100 gr € 1,19
Berliner 100 gr € 0,99
Runderrookvlees  100 gr € 2,19

Ambachtelijke salades
Ei/bieslook salade 100 gr € 0,99
Draadjesvlees salade 100 gr € 1,49

Ambachtelijke worstenbroodjes
Per stuk € 1,20
Nu 6 halen, 5 betalen.

“De kosten voor zorgen rijzen de 
pan uit en de rechten die we alle-
maal meenden te hebben, die zijn 
niet meer vanzelfsprekend”. Dat is 
kort samengevat hetgeen iedereen 
te horen kreeg. “Er wordt meer zelf-
redzaamheid verwacht van ons alle-
maal. Kinderen, buren en vrijwilligers 
krijgen als mantelzorger een belang-
rijkere taak in de zorg. Toch betekent 
dat niet dat we straks de buurvrouw 
iedere dag moeten wassen omdat 
dat niet meer door (thuis)zorginstel-
lingen gebeurt. Wel moeten we den-
ken aan werkzaamheden zoals het 
lappen van de ramen en het doen 
van een boodschap”. Ook komt er 
volgens Van de laar aan de vanzelf-
sprekendheid, die er nu nog is om in 
het verzorgingstehuis te komen, een 
eind. 

Tachtig parkeerplaatsen
Na de pauze stond de toelichting van 
het ISV (Investeringsbudget Stede-
lijke Vernieuwing) in Boskant op het 
programma. Aanvankelijk bestond 
het plan om de rotonde 'op te rui-
men'. Maar nadat Boskant duidelijk 

had gemaakt dat dat nooit de be-
doeling kon zijn, kwam er een nieuw 
plan. In dat nieuwe plan van land-
schapsarchitect Stan Elings, dat hij 
samen met vertegenwoordigers uit 
de Boskantse gemeenschap opstel-
de, komen alle benodigde functies 
bij elkaar. Zo zijn er in het plan on-
geveer tachtig parkeerplaatsen. Bo-
vendien komt er voor de school een 
groot plein dat gebruikt kan worden 
voor evenementen zoals de kermis. 
Als het nodig is kan er op dat plein 
ook worden geparkeerd.  De op-
merking van een van de bewoners, 
dat er te weinig parkeerplaatsen zijn 
tijdens evenementen op het plein, 
werd door nagenoeg alle aanwezi-
gen van de hand gewezen. “Ook in 
Sint-Oedenrode, Veghel of Schijndel 
moet je weleens in de wijk parkeren 
als het kermis is”, was een reactie uit 
de zaal. Op de vraag van de dorps-
raad of het plan op de steun van 
Boskant kon rekenen klonk een bijna 
unaniem “Ja!!” uit de zaal.

OJJB op zoek naar nieuw bestuur
Een andere kwestie die op dit mo-

ment speelt in Boskant is het OJJB, 
jongerencentrum Het Pluugske. Het 
honk zal door bezuinigingen de deu-
ren moeten sluiten. Waarschijnlijk 
gaat dat vanaf 31 december gebeu-
ren. In de zoektocht naar een nieuwe 
locatie is de gemeente volgens Otto 
Verstappen, inmiddels voormalig be-
stuurslid, uitgekomen in het voorma-
lige EHBO-lokaal tussen de sporthal 
en de buurtsuper in. Het probleem 
is echter dat de jeugd straks waar-
schijnlijk geen begeleiders meer zal 
hebben. Het laatste bestuur, be-
staande uit Stefan Holl (na 22 jaar), 
Otto Verstappen (na 20 jaar) , Rick 
van den Brand (na 12 jaar) en Mies 
van der Heijden (na 45 jaar) heeft 
om verschillende redenen besloten 
om te stoppen. Verstappen: “We 
zoeken al een hele tijd naar drie tot 
vier vervangers, maar tot op heden 
hebben we die nog niet kunnen vin-
den. Het zou meer dan jammer zijn 
als de Boskantse jeugd straks nergens 
meer terecht kan. De Dorpsraad 
heeft ook nog geen oplossing voor 
het probleem kunnen vinden. 

Vervolg voorpagina

Boskant enthousiast over dorpsplan

t. 0413 474286

Ook voor 
alle renovatie 

werkzaamheden 
aan uw bestaande 
kozijnen, kunt u 
bij ons terecht.

GLAS



Woensdag 25 september 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe4 

Dinsdag 1 oktober 
bij inlevering van deze bon:

20% KORTING 
OP DE GEHELE COLLECTIE!!

5% gaat naar een weeshuis in Gambia.

Heuvel 11 , 5492 AC Sint-Oedenrode
0413-479098 www.clipdamesmode.nl

Doorlopende modeshow 
+ hapje en drankje

CLIP DAMESMODE: EEN MODEBEGRIP IN 

SINT-OEDENRODE EN OMSTREKEN

Clip damesmode bestaat op 1 oktober precies 20 jaar! Natuurlijk 
willen eigenaresse Carien Derks en haar team dat samen met u vie-
ren. Daarom krijgt iedereen op dinsdag 1 oktober 20% korting op 
de gehele collectie! 5% gaat naar het weeshuis in Gambia, wat Clip 
damesmode een warm hart toedraagt.

Carien Derks begon 20 jaar geleden een bijouteriewinkel aan de 
Heuvel in Sint-Oedenrode. Ze nam de zaak over van Mieke He-
ijmans. Hard werken en een goede collectie zorgden er voor dat de 
zaken voorspoedig verliepen. Al snel werd de winkel te klein. Een 
logische verhuizing zorgde voor een nieuwe locatie, iets verderop in 
de straat, het pand waar Clip damesmode nu gevestigd is. 

Een goede service – de kleding wordt gratis vermaakt –, kennis van 
kleding en accessoires en natuurlijk een gezellige en ongedwongen 
sfeer hebben er voor gezorgd dat Clip damesmode inmiddels een 
begrip is in Sint-Oedenrode en omstreken. 

Clip damesmode heeft een enorme vaste klantenkring. Niet gek, 
want de collectie is iedere keer weer fris, verrassend en zeer mo-
debewust voor de moderne en klassieke vrouw, in alle leeftijden. 
Merken als Sao Paulo, Dolce Vita, Frank Walder, Gerry Weber en 
Betty Barclay bevestigen dat. Stuk voor stuk stijlvolle merken die 
vrouwen laten stralen. Want stralen doen vrouwen, wanneer ze bij 
Clip damesmode zijn geweest.

v.l.n.r.: Rian Ketelaars, Sjan Bressers, eigenaresse Clarien Derks, 

Hannie Sterks en Annemarie Sterrenburg.

Dinsdag 1 oktober 

SINT-OEDENRODE EN OMSTREKEN
  20 

JAAR
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Ick segh adieu

Op zondagmiddag vond bij het 
Kasteel een groots afscheids-
concert plaats van dirigent Ad 
van de Wetering van het Roois 
Kamerkoor. Meer dan tweehon-
derd mensen bevolkten de bin-
nenplaats van Henkenshage om 
gezamenlijk met de leden van het 
Roois Kamerkoor afscheid te ne-
men van een dirigent in hart en 
nieren.

Ruim 39 jaar heeft Ad op inspire-
rende en boeiende wijze het koor 
geleid. In 1974 verzamelde hij uit 
het koor Cantecleer, waarvan hij 
in 1972 medeoprichter was, zeven 
leden met wie hij het Roois Ka-
merkoor begon. In 1994 kreeg hij 
de Zilveren Erepenning en de Cul-
tuurprijs voor zijn verdiensten in de 
Rooise muziekwereld en in 2010 
kreeg hij de versierselen opgespeld 

van het Lidmaatschap in de Orde 
van Oranje Nassau.

Het werd een afscheidsconcert, 
van liederen, vol weemoed, waar 
het koor een speciale band mee 
had en het verdriet van het af-
scheid, werd verdronken door 
middel van drinkliederen. 
Op het repertoire stonden een 
aantal liefdes-, drink- en natuur-
liederen in het Italiaans, Duits, En-
gels, Latijns en Nederlands. Op het 
einde van het concert bedankte 
voorzitter Corry Kocken Ad voor 
zijn tomeloze inspirerende muzi-
kale inzet. Zijn koorzangers be-
loonden hem met een fraai kunst-
werk van Daan van Amesfoort. 
Ten slotte werd massaal, inclusief 
alle toehoorders, ‘Ick segh adieu’, 
gezongen.  
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 Days Boxershorts
Diverse soorten.
In de maten: XS t/m XXL.

Per stuk

OP=OP! 

 12.50
Per stuk 

OP=OP! 

 12.50

Aanbiedingen zijn geldig van
woensdag 25 september t/m 6 oktober.
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Formido Sint Oedenrode 
Eerschotsestraat 44 
Tel.: 0413-49 03 33

Huis. Thuis. Formido.

 Extra 
dekkende 
latex 
 Wit. 10 liter. 
Voor 30-36 m². 

 29.95 

 23.   95
Ltr. 2.40

 29.95 

 23.   95
Ltr. 2.40

Vet Veel 
Voordeel 

Feest

DeBeurspresenteert

De Beurs Rooi
www.debeursrooi.nl

Za 28 SEP om 21:00u

muziek uit de jaren 70 en 80

DJ RoB

Hillstreet

70’S 
& 

80’S

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

Appels en peren!

 750,
VOLOP NIEUWE OOGST

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

EEN KIST VAN 
12 KG voor

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

VOLOP NIEUWE OOGST EEN KIST VAN 
12 KG voor

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

Appels en peren!Appels en peren!

Boskantseweg 87   |    Sint-Oedenrode   |   T 0413-490102  |   facebook.com/debeverrooi   .Boskantseweg 87   |    Sint-Oedenrode   |   T 0413-490102  |   facebook.com/debeverrooi  
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“klompemklets 22”

Proost!  

 

Lekker vur mensen ut Roi 
en ok veur de mensen die 
in Roi op bezoek waare.

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

Ditte borreltje 
“Klompenklets 22” 
is ‘n idee van 2 boerkes 
uit Sint-Oedenrode.

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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Het dataverkeer neemt steeds verder toe. Wie ongestoord met hoge snelheid wil 

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

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

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

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

kpn winkel | kpn.com/filevrij | 0800 0115

Je eigen 
digitale snelweg met 

KPN Glasvezel

kpn doet ’t 
gewoon
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Mooi in de Steigers

Maatwerk kozijnen?? Wij doen niet anders!!Maatwerk kozijnen?? Wij doen niet anders!!Maatwerk kozijnen?? Wij doen niet anders!!
Bouwplannen aan uw huis of tuin

Van Aarle Houtbedrijf
Ollandseweg 159, 

5491 XB  Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 47 24 61

www.vanaarlehoutbedrijf.nl

Van Aarle Kozijnen
Koppenhoefstraat 6, 5283 VK  Boxtel

Tel. 0411 - 65 35 25
www.vanaarlekozijnen.nl

BPG Boxtel
Koppenhoefstraat 6, 5283 VK  Boxtel

Tel. 0411 - 67 42 30
www.bpgboxtel.nl

6% BTW

26e Rooise Klompenklets
Na de uitstekende reacties op de 
25e Rooise Klompenklets eind 2012 
is de “kletscommissie” van K.V. de 
Narrekap vol goede moed aan de 
slag gegaan om ook tijdens de 26e 
editie van de Rooise Klompenklets 
een topprogramma te presenteren.

In het weekeinde van  22, 23 en 24 
november a.s. staat alweer de 26e 
Rooise Klompenklets op het pro-
gramma. K.V. de Narrekap er trots 
op dat de Rooise Klompenklets een 
echte traditie is geworden binnen 
Carnaval in Papgat.

Ook de 26e editie wordt weer een 
feest van herkenning. Uiteraard is 
Berry Knapen, de huidige Brabantse 
kampioen present. De enige debu-
tant in het programma is  Jasper van 
Gerwen . Het programma wordt 
gecompleteerd met kletsers die alle-
maal finalist bij de Brabantse kampi-
oenschappen zijn geweest. Allemaal 
bekende namen binnen het tonpra-
ten, zoals Freddy van de Elzen, Kitty 

Goverde, Ad Vermeulen en hele-
maal uit Olland, Rien Bekkers. Ook 
de beste Gelderse  kletser Rob van 
Elst komt weer naar St. Oedenrode. 
Kortom, met deze kletsers wordt 
het weer een avond schateren in De 

Beurs.  De aanvangstijd zal 20.00 
uur zijn, zaal open om 19.00 uur. 
Uiteraard zal de Narrekapel van K.V. 
De Narrekap zorgen voor de muzi-
kale omlijsting. De voorverkoop zal 
plaatsvinden bij Zalencentrum de 
Beurs op zaterdag 5 oktober, aan-
vang 12.00 uur. Toegangsprijs 
€ 12.50

Op zondag 24 november is er een 
middagprogramma, aanvangstijd 
15.00 uur. Zaal open om 14.00 uur. 
In samenwerking met Zalencen-
trum de Beurs wordt er een sma-
kelijke brunch georganiseerd, to-
tale kosten € 22,50 dit is uiteraard 
incl. toegangskaart voor de Rooise 
Klompenklets. Aanvangstijd van de 
brunch vanaf 12.00 uur. Na 5 okto-
ber vindt de kaartverkoop plaats via 
Zalencentrum de Beurs, Heuvel 44 
te St. Oedenrode. Tijdens de Rooise 
Klompenklets zijn meegebrachte 
etenswaren NIET toegestaan, (Za-
lencentrum de Beurs zal zorgen voor 
alternatieven)

Vier generaties Ketelaars
Op 15 augustus werd Adriaan Kete-
laars (87) verblijd met de geboorte 
van zijn eerste achterkleinzoon: 
Jesper Ketelaars. 

Jesper is hiermee de 4e generatie in 
de mannelijke lijn bij de familie Kete-
laars, zoon van Daan Ketelaars (39) 
en kleinzoon van Ad Ketelaars (64). 
Jesper is het broertje van Eva en de 
zoon van Kim Ketelaars.  Alle genera-
ties wonen in Sint-Oedenrode, Jesper 
en vader Daan in de Graaf Arnulf-
straat op de Armenhoef, Opa Ad op 
de Koninginnelaan en overgrootvader 
Adriaan verhuisde  kort geleden van 
de Heistraat naar de Deken van Erp-
straat. Jesper kwam enkele weken te 
vroeg, maar is gezond en groeit goed.

VloerkledenVloerkVloerkleden

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

	  

	  

26e	  ROOISE	  KLOMPENKLETS	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Vrijdag	  22	  november,	  aanvang	  20.00	  uur	  
	  	  	  Zaterdag	  23	  november,	  aanvang	  20.00	  uur	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Zondag	  24	  november,	  aanvang	  15.00	  uur	  
	  	  	  

In	  Grand	  Café	  &	  Zalencentrum	  De	  Beurs	  
Heuvel	  44	  Sint	  Oedenrode	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Met:	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Berry	  Knapen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jasper	  van	  Gerwen	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rien	  Bekkers	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ad	  Vermeulen	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Freddy	  Van	  den	  Elzen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kitty	  Goverde	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rob	  van	  Elst	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Op	  zondag	  24	  nov.	  is	  er	  vooraf	  ook	  weer	  een	  brunch.	  
Toegangsprijs	  hiervoor	  is	  €	  10,00	  

	  
KAARTVERKOOP	  START	  ZATERDAG	  5	  OKTOBER,	  12	  UUR	  

Grand	  Café	  &	  Zalencentrum	  De	  Beurs	  
Toegangsprijs	  €	  12,50	  

	  
Organisatie	  K.V.	  de	  Narrekap	  

	  

Stichting de Zevensprong zoekt uitbreiding kerngroep

Stichting de Zevensprong orga-
niseert jaarlijks in de eerste week 
van de basisschoolvakantie een 
vakantieweek voor alle kinderen 
uit groep 3 & 4 van de gemeente 
Sint-Oedenrode. Komend jaar zal 
de Zevensprong voor de 28ste keer 
georganiseerd worden.

De voorbereiding van deze week is 
in handen van de leden van de kern-
groep. Medio november start de 
kerngroep met de voorbereidingen 
van de Zevensprong 2014. De kern-
groep is op zoek naar uitbreiding.

Wat zoeken wij: Organisatorisch 
sterke personen - Enthousiaste 
teamspelers – Verantwoordelijk-
heidsgevoel - Affiniteit met kinde-
ren in de leeftijd van 6-8 jaar
Wat vragen wij: Actieve betrokken-
heid bij de voorbereiding - Begelei-
ding van activiteiten en vrijwilligers 
tijdens de week - Afspraken maken 
en contacten onderhouden met an-
dere partijen - Aanwezigheid bij ver-
gaderingen (15x) en tijdens de week 

(6 dagen)  - Je inzet voor het jaar 
2014 en de jaren daarna.
Wat bieden wij: Veel gezelligheid! - 
De kans om ervaring op te doen in 
het organiseren van een evenement 
- Ervaring opdoen in het begeleiden 
van jonge mensen - Veel voldoening 
na afloop van de week.

Ben jij degene die ons team de ko-
mende jaren komt versterken? Ben 
je ouder dan 18 jaar? Mail dan je 
motivatie voor 7 oktober naar 
info@zeven-sprong.nl.
Voor meer informatie kun je kijken 
op www.zeven-sprong.nl of contact 
opnemen met Martin van Hasten-
berg tel. 06-22461100 (na 18.00 
uur).
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Oorlog in Rijsingen
Rijsingen is nu een vredig buurt-
schap aan de Ollandseweg. Maar 
op donderdag 21 september 1944 
was dat heel anders. Vier dagen 
na de start van operatie Market 
Garden lag Rijsingen aan de front-
linie. Tijdens gevechten lieten die 
dag twee jonge Britse militairen, 
John Thorogood en Stanley Mat-
thews, daar het leven. Een klein 
monumentje aan de Ollandseweg 
herinnert aan deze twee jongens, 
die voor onze vrijheid stierven.

Sint-Oedenrode was op die 21e 
september al vier dagen bevrijd. 
Amerikaanse en Britse militairen 
zaten in het dorp. De beroemde 
corridor van het Belgische Leo-
poldsburg naar Nijmegen en Arn-
hem liep ook door Rooi. Links en 
rechts wemelde het van de Duitse 
troepen. Die bestookten continue 
de geallieerde konvooien op deze 
smalle strook bevrijde grond. Ook 
vanuit Olland voerden de Duitsers 
aanvallen uit op onze bevrijders.

Om aan deze aanvallen een einde 
te maken wilde de geallieerde le-
gerleiding het gebied tussen Sint-
Oedenrode en Olland zuiveren 
van Duitsers. Donderdag 21 sep-

tember 1944 stuurden ze daarom 
de B-compagnie van het 502e Re-
giment van de Amerikaanse 101 
Airborne Divisie richting Olland. 
De Amerikanen werden daar-
bij ondersteund door twee Britse 
tanks van het 44e Royal Tank Re-
giment. Maar ver zouden ze niet 
komen.....

Ter hoogte van Rijsingen, net 
voorbij een flauwe bocht naar 
rechts in de Ollandseweg, stond 
Duits anti-tankgeschut opge-

steld. Toen de voorste van de 
twee Britse tanks net de bocht 
door was, namen de Duitsers de 
voorste tank onder vuur. Een anti-
tankgranaat maakte toen een eind 
aan het leven van Stanley Mat-
thews, de bestuurder van de tank. 
De 22-jarige militair was op slag 
dood. Zijn tank kwam tegen een 
boom tegenover de boerderij van 

de familie Van Weert tot stilstand.

De andere inzittenden van de 
tank probeerden te ontvluchten. 
Luitenant David Cohen en een 
onbekende radiotelegrafist, raken 
daarbij gewond. Maar zij wisten 
het relatief veilige Sint-Oedenro-
de weer te bereiken. De 21-jarige 
John Thorogood had minder ge-
luk. Hij stierf toen hij de Ollandse-
weg overstak. Een Duitse scherp-

schutter schoot hem toen door 
het hoofd.

Doris van Weert heeft John en 
Matthew in de tuin van zijn ou-
derlijk huis aan de Ollandseweg 
begraven. Na de oorlog hebben 
John Thorogood en Stanley Mat-
thews in Uden op het Britse oor-
logskerkhof hun laatste rustplaats 
gekregen.

Mooi in de buurt
Oorlog in Rijsingen

steld. Toen de voorste van de 

Er is maar weinig nodig om op Rijsingen een feestje te vieren

Wie Rijsingen zegt, denkt aan lucht-
ballonnen. Het kleine maar levendi-
ge buurtschap aan de Ollandseweg 
zette zich vier jaar geleden voor 
heel Rooi op de kaart. Ter gelegen-
heid van het twintigjarige bestaan 
vertrokken daar vier jaar geleden 
17 heteluchtballonnen. Volgend 
jaar bij het 25-jarige bestaan wil 
het buurtschap opnieuw uitpakken, 
nog grootser dan in 2009. Kan dat? 
“Ja, dat kan”, zegt Rijsingen.

Voor deze nieuwe rubriek, 'Mooi 
in de Buurt', spreken we met Theo 
Jansen, Piet Klaasen en Chris Bui-
ting. Theo en Chris wonen al hun 
hele leven op Rijsingen, Piet hoeft 
niet te vertellen dat zijn wieg in Hel-
mond stond, dat hoor je zodra hij 
twee woorden heeft gezegd. Theo 
is voorzitter van het buurtschap, 
maar ook Piet en Chris vervulden 
deze rol al een keer. 

Een hechte gemeenschap
Het buurtschap Oud-Rijsingen 
is een hechte gemeenschap. De 
buurtvereniging, maar ze hebben 

het zelf liever over het buurtschap, 
is erg actief. Er hoeft niet veel aan-
leiding te zijn om een feestje te vie-
ren. “Maar ook als er iemand hulp 
nodig heeft, dan staan we voor el-
kaar klaar”, zegt Theo Jansen. Toch 
is Rijsingen niet in zichzelf gekeerd, 
integendeel de hele Rooise gemeen-
schap en soms zelfs daarbuiten, mag 
delen in de successen van Rijsingen. 
Met het inzamelen van oud papier 
haalt Rijsingen geld op. Met dat 
geld steunt het buurtschap verschil-
lende goede doelen in en buiten 
Sint-Oedenrode. Zo kreeg kinder-
boerderij 'Kienehoeve' een nieuw 
onderkomen voor de konijnen en 
werd er een AED gekocht voor het 
buurtschap. Maar ook na de tsuna-
mi in 2004 was er geld uit Rijsingen.

Afterparty tot in de vroege uurtjes
Sinds 6 september 2009, kent ie-
dere Rooienaar Rijsingen. Die dag 
vertrokken er vanaf 'het evene-
mententerrein' aan de Ollandse-
weg 17 luchtballonnen. Ongeveer 
tweehonderd mensen uit Rijsingen 
en Sint-Oedenrode kozen toen het 

luchtruim om een uur of twee later 
in de buurt van Keldonk weer te lan-
den. Nog veel meer mensen zagen 
het allemaal gebeuren. Was het niet 
vanaf het evenemententerrein, dan 
was het wel vanuit de eigen tuin. 
Want dankzij de zwakke westen-
wind, hingen de ballonnen ruim drie 
kwartier boven Sint-Oedenrode. 
Ondanks dat het zondag was, duur-
de de afterparty in de tuin van Piet 
tot in de vroege uurtjes.

Met heel Rooi vieren
Volgend jaar bestaat het buurtschap 
25 jaar. Dat wil Rijsingen zondag 
31 augustus 2014 met heel Sint-

Oedenrode vieren. De Ollandse-
weg zal die dag veranderen in een 
heuse boulevard. Daar zijn dan vele 
soorten van straattheater te bewon-
deren. Essentieel is dat een spel- en 
wedstrijdelement als rode draad over 
het hele terrein zorgt voor de nodige 
spanning en sensatie. Dit alles in de 
prachtige Rooise omgeving. Buurt-
schap Oud Rijsingen nodigt daarom 
alle Rooise verenigingen uit om aan 
dit evenement hun medewerking te 
verlenen. “Zij hoeven die dag alleen 
maar hun kunstje te doen”, zegt 
Piet. Of het nu een sport- , natuur- 
dan wel een toneelvereniging is, het 
maakt niet uit. Als zij iets willen doen 
op het gebied van spel of theater 
dan wil Oud-Rijsingen hen die dag 
graag faciliteren. Het Buurtschap 
biedt hen dan een podium om zich 
te presenteren voor een uitgebreid 
publiek. De winnaars van die dag 
zullen 's avonds de menigte letterlijk 
tot grote hoogte ontstijgen. Wellicht 
houden de deelnemende verenigin-
gen ook nog nieuwe leden over aan 
deze dag.

Het buurtschap Oud-Rijsingen is er 
zich van bewust dat het deze dag 
van, door en voor Rooienaren alleen 
maar kan slagen als op enthousiaste 
deelname van eenieder kan worden 
gerekend. Daarom valt er over een 
paar weken bij elke Rooise vereni-
ging een brief op de mat. Daarin 
vraagt het buurtschap of de vereni-
ging mee wil doen aan dit festijn op 
31 augustus volgend jaar. En zeg 
nou eerlijk, wie zou dat niet willen? 
Want wie het ballonnen festijn heeft 
meegemaakt, wil dit evenement he-
lemaal niet missen!

Er is maar weinig nodig om op Rijsingen een feestje te vieren

v.l.n.r.: Chris Buiting, Piet Klaasen en Theo Jansen

Rijsingen

al jaar en dag ga ik hier over 
wegen
meestal eeuwenoude zandpaden
die het groene land van het buurt-
schap
haast onwillekeurig doen kruisen
waar ik bomen hoor ruisen
en mijn ziel in doodse stilte laat 
baden

voor de mens haast een oase
in de zogeheten  heertgang  
van Olland en Houtum
zij bewonen wat al immer 
“ Rijsingen” heet
en men zich terecht 
de titel van “buurtschap” aanmeet

men weet elkaar te vinden 
en waar ook het Sint-Joris gilde 
schiet,
nog paarden en koeien grazen.
maar tevens  rollende blikken 
over de Ollandseweg  storend 
razen,

hier bij de poort
van een haast adellijke oprijlaan 
die leidt naar de landhoeve“ 
Arbeidslust “,
ooit mede in bezit van Jonkvrouwe 
Kien,

herinner ik mij uit de overlevering
dat op Rijsingen ooit 
een waardig slot was te zien
maar nu in het verleden
van een Rooise buurtschap rust

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Gebruik Layar op uw 
smartphone, 

scan de pagina in en 
bekijk het prachtige 

fi lmpje over Rijsingen. 
Ook te zien op 

www.mooirooi.nl
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Mooi in de Steigers

Constantijnstraat 14, 5491 HZ Sint-Oedenrode
Tel.: 06-21550955

6% BTW

In deze tiendelige serie valt DeMooiRooiKrant, samen met Houtbewerking Elbeco, bij 
verschillende Rooienaren met de deur in huis. Zo ontdekt u als lezer wie er achter een 
bepaalde voordeur woont. De tien deelnemers maken allemaal kans op een gratis deuren-
onderhoudsbeurt. De winnaar wordt in december bekend gemaakt.

Adres: Pastoor Smitsstraat 55
Bewoners: Johan, Peggy, Kim en Bram van Heesch

Met de deur in huis…

Mede mogelijk gemaakt door:

 

Sint-Oedenrode 
had al een ei-
o-maat, maar 
aan de Pastoor 
Smitsstraat staat 
sinds een jaar 
een automaat 

van heel andere orde; een gei-
tenkaasautomaat. DeMooiRooi-
Krant en Elbeco reden door 
Olland en het oog viel op de kast, 
versierd met Ollandse vlag. ‘Hier 
wonen Ollandse patriotten met 
een gezonde handelsgeest’ dach-
ten ze. Een goede reden om eens 
met de deur in huis te vallen. 
Oma leek open te doen, maar 
deze dame – die later een tante 
bleek te zijn – verwees ons naar 
de buren. Daar gooide Johan van 
Heesch vriendelijk de achterdeur 
open. “Ik moet zo nog melken, 
maar kom maar even binnen”, 
wenkte hij. 

Binnen wachtte zijn gezin aan de 

keukentafel voor een vrijdagmid-
daglunch; zijn vrouw Peggy en 
kinderen Kim en Bram. Samen 
maken ze deel uit van een im-
mense geitenboerderij van bijna 
1000 geiten. Johan: “Mijn opa en 
oma hadden hier een  gemengd 
bedrijf, ons pap en 
mam daarna ook. Toen 
ik in 1996 op school zat 
stapten ze over op een 
geitenboerderij. Die run-
nen we nu nog steeds.” 
Zijn vrouw Peggy komt 
uit Liempde. Precies van-
daag (woensdag) zijn ze 
negen jaar getrouwd. 
Een boerendochter is 
Peggy niet, maar het le-
ven op de boerderij ging 
vanaf het eerste moment vanzelf, 
verklaart ze. 
Terwijl Kim rustig haar tosti op-
eet, hangt Bram de grapjas uit. 
Als het over geiten gaat, spitst 
hij plots zijn oren. Op de vraag 

of hij ook geitenboer 
wil worden, knikt 
hij volmondig ja. 
“Flappie is mijn fa-
voriete geit”, roept 

hij uitgelaten. Zijn 
zusje vindt de dieren vooral grap-
pig. Vol trots vertelt Johan over 
zijn bedrijf én over Olland. “Dit 
is gewoon een prachtig ‘durpke.’ 
Ons kent ons. Ik zou hier niet 
gauw weg willen.”

Advertorial

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

Deze ezel met zunne knol 

houdt het al 30 jaar vol

De Vriendschap en DeMooiRooiKrant

CHAPEAU !

Mede dankzij jullie inzet is het een geweldig feest 
geworden en een blijvende herinnering voor velen.

Dank jullie wel !

Organisati e 50 jarigen reünie 2013

Foto`s: www.50jaarrooienaar.nl

Wessel

geboren

geboren

j o n g e n

Hoera!
Onze zoon en broertje is geboren

zoon van
Fokko Hulshof & Hanneke Fransen

broertje van Tijmen
De Quaystraat 14

5491 CW Sint-Oedenrode
0413 - 471484

19 september 2013

12.05 uur

4010 gram

Fokko Lumbertus Hulshof

Wil je onze Wessel zien?
Bel dan even, anders slaapt hij misschien.

Hoera!
Onze zoon en broertje is geboren

Wessel
zoon van

Fokko Hulshof & Hanneke Fransen
broertje van Tijmen

De Quaystraat 14
5491 CW Sint-Oedenrode

Beste mensen,

Door jullie aanwezigheid 
en de felicitaties werd 
onze gouden bruiloft 

een onvergetelijke dag!
Hartelijk dank,

Bep & Fried van den 
Brand-Neggers

Deze enveloppe met 
waardebonnen wordt 
u aangeboden door de 

Rooise weekmarkt

De markt in Sint-Oedenrode
waar kwaliteit gewoon is

Af te halen 
bij de marktbakker 
op de weekmarkt

ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Geboren
23 september 2013

Hidde
Bertus 

Zoon van 
John v. Erp en Hanneke v.d Ven

Broertje van Kurt en Tije

Emmausstraat 13 
5492 BK Sint-Oedenrode

Marion profi ciat 

van alle 5-eikjes

Gevonden in de 
tuin: een rood 
varken

Herkent u dit rode varkenskontje? 
Dit stenen beestje stond zomaar bij 
een Roois gezin in de voortuin toen 
ze thuiskwam van vakantie. Om-
dat het beeld niet van hen is, wordt 
deze oproep geplaatst. Is het rode 
varken van u? Was u het al enkele 
weken kwijt? Mail of bel dan even 
naar redactie@demooirooikrant.nl 
/ 0413-479322. 
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Mooi op  leeftijd
29 augustus

PVGE reis- en cultuurclub bezoekt 
Alkmaar
Op donderdag 26 september 
wordt door de reis- en cultuurclub 
van de PVGE Son en Breugel e.o. 
de stad Alkmaar aangedaan. Zoals 
altijd wordt per OV gereisd.

Er wordt vertrokken met de trein 
van 9.02 uur vanaf spoor 5 op 
station Eindhoven. Zonder over 
te stappen arriveren we om 11.04  
uur in Alkmaar en lopen we naar 
het centrum, waar eerst koffie 
wordt gedronken.

Vervolgens staan na de koffie 2 
stadsgidsen gereed om ons door 
de oude stad te leiden, waarna 
een gezamenlijke lunch is georga-
niseerd. ’s Middags kan eenieder 
zijn eigen keuze maken voor een 
van de vier musea of te shoppen. 
Vergeet niet uw museumjaarkaart 
mee re nemen als u hierover be-
schikt. Verdere inlichtingen bij 
de coördinator van de reis- en 
cultuurclub: Herman Hendriks, 
tel. 0499-473042 of per email: 
herman.j.hendriks@planet.nl

KBO Dagtocht op 3 oktober naar Antwerpen

Het is ons weer gelukt een mooie 
dagtocht in elkaar steken die ver-
rassend is.  We maken een mooie 
stadstour langs de hoogtepunten 
van de stad Antwerpen met een 
gids in onze  bus. Aansluitend 
maken we nog een korte wande-
ling met de gids over de Grote 
Markt, waarbij de highlights be-
licht worden.

We vertrekken om 08.30 uur van-
af de markt en zijn s’ avonds rond 
20.00 uur weer thuis. Onderweg 
stoppen we bij Restaurant Boswach-

ter Liesbosch  één van de mooiste 
locaties van Breda  met een rijke ge-
schiedenis. Restaurant Boswachter 
Liesbosch is prachtig gelegen in een 
eeuwenoud woud van 200 ha. Hier 
genieten we van koffie met appel-
gebak en een riant uitzicht op tuin, 
natuur en herfstkleuren.

En dan het hoogtepunt van de dag 
een aangename verrassing. De Zoo 
van Antwerpen. We beginnen hier 
met de lunch. Deze dierentuin uit 
1843 ligt midden in de stad naast 
het (houten) Centraal station, zo-
dat stadsmensen en buitenlui ge-
makkelijk toegang hadden. In de 
Zoo zijn ook allerlei demonstraties 
zoals het voeren van de dieren. De 
Zoo heeft 350 dieren en bestrijkt  
11 hectaren.  Om 16.30 uur ver-
zamelen weer bij de ingang om in 
de bus te stappen. Hierna rijden 
we naar het voor ons bekende res-
taurant Kruidenlucht in Casteren, 

waar we tot slot genieten  van een 
3 gangen diner.
Hebt u zin om mee te gaan, maak 
dan € 61,00 voor 20 september over 
op rekeningnummer  1382.18.145 
t.n.v. de Penningmeester KBO  St 
Oedenrode onder vermelding van 
uw naam en adres en lidnummer. 
Let op: Volgorde van overmaken is 
volgorde van inschrijven.

Ook leden uit de kerkdorpen en 
van andere KBO’s zijn bij deze uit-
genodigd. Wilt u deze dagtocht 
aan iemand cadeau geven die 
anoniem moet blijven, vermeld 
dan in plaats van uw naam: Me-
neer of mevrouw  Cadeaubon en 
uw adres. Wilt u dit artikel bewa-
ren in verband met de tijden en 
de datum van overmaken!! Voor 
inlichtingen kunt u terecht bij: Jan 
Vogels 474065; Ton van den Hurk 
474516; Corrie van der Heijden 
473550.

KBO op bezoek bij het DAFmuseum

Woensdagmiddag 18 september 
was een twintigtal Rooise KBO-
ers op bezoek bij het Dafmuseum 
in Eindhoven.

De cultuurclub van de KBO had 
een bezoek aan het museum gere-
geld met een rondleiding. Om half 
twee begon de rondleiding van 
een deskundige gids. Hij begon  

met een bezoek aan de  werk-
plaats van weleer, waar in 1928  
Hub van Doorne begon met zijn  
aanhangwagenfabriekje. Hieruit is 
later de DAF voortgekomen. Ver-
volgens een rondleiding langs tal 
van DAF voertuigen, zowel per-
sonenauto’s, legervoertuigen en 
een grote collectie vrachtauto’s, 
waaronder de Turbo-Twin, de win-

nende rally Dakar truck van Jan de 
Rooy uit 1987. Onze dorpsgenoot, 
Theo van de Rijd, was ook lid van 
dat team en zijn naam staat op de 
zijkant van deze Turbo. Het is een 
600 DAF 3600. Het team won met 
14 uur voorsprong.
De rondleiding duurde tot 16.00 
uur en daarna kon men nog een 
uurtje rondkijken.

Graag tot ziens bij
Schoonheidssalon Eindeloos

Borchmolendijk 12a, 5492AK Sint Oedenrode
Tel: 0413-474234

info@schoonheidssaloneindeloos.nl
www.schoonheidssaloneindeloos.nl

Tegenwoordig hebben we het allemaal druk. Door vermoeidheid 
en stress versnelt het verouderingsproces van uw huid. 

Gelukkig kunt u hier iets aan laten doen. 
Maak regelmatig tijd vrij om u te ontspannen en uw huid 
die behandeling te geven waardoor u weer kunt stralen.

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u een 
dag/avond make-up van Pupa Milano 

van €27,50 voor €15,00*
Incl. tips en kleuradvies. 

Uw handen zijn vaak het visitekaartje.
Daarom nu gellak behandeling €15,00

Pupa gelnagellak zonder uv lamp €6,75.

*Deze aanbieding is geldig 
t/m 31 oktober

Een jaarlijkse controle op pasvorm en slijtage is ons 

advies. Zo voorkomt u problemen met uw kaak of 

 prothese. Daarom vinden wij het zo belangrijk dat een 

gebitsprothese goed onderhouden wordt. Alleen dan 

kunt u optimaal gebruik maken van uw prothese. Praten, 

eten, lachen en uzelf zeker voelen over uw gebit!

Heeft u nog andere vragen over uw gebitsprothese? 

Bel naar 0499 – 87 13 87.

Kunnen kaak- en 
protheseproblemen 
voorkomen worden?

Vraag ’t aan Ivi

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

Schoorsteen en gevel renovatie
Heeft u last van een lekkende en vieze schoorsteen? 

Is het lood dun en slecht?

HOE MEER SCHOORSTENEN 
IN UW STRAAT, 

HOE HOGER DE KORTING!
Gevelrenovatie:

- Voegen verwijderen
- Sandwiching

- Opnieuw opvoegen
- Impregneren

- Lood vervangen

Sterrebos 1, 5491 TL Sint-Oedenrode
Tel.: 06-30798788  • www.vanhoofbetonboringen.com
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L. van den Biggelaar Installatietechniek BV
Sanitair - C.V. - Water - Gas - Duurzame energie - Ventilatie - Constructie

Alfred Nobelstraat 1 Sint-Oedenrode 0413 47 21 08 www.lvdb.nl

Uw ATAG SelectDealer            
Tel : 0413-47 72 84   Fax : 0413-47 05 79  mail@vanengeland.info   www.vanengeland.info

VOOR INBRAAKPREVENTIEF
HANG- EN SLUITWERK

6% BTW

advertorial

 

 

Open Huis 
zaterdag 5 november van 13.00 – 15.00 uur 

 

 

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

Landingsweg 4
5492 TC Sint-Oedenrode
tel: 0413-490000
Mobiel: 06-22119811
info@dekoningmakelaardij.nl

www. dekoningmakelaardij.nl
tel. 0413-490000

Ruime bovenwoning, 2 etages, met riante 
woonkamer, woonkeuken, bijkeuken,  

2 badkamers, 3 slaapkamers en groot dakterras
Voor meer informatie:

Bovenwoning 
Hertog Hendrikstr./Kofferen

112 Sint-OedenrOde
Alarmnummer 112
Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844
Brandweer Sint-Oedenrode 0413-472222
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

112 Sint-OedenrOde

Rooienaar mishandeld in Schijndel
De politie heeft donderdagoch-
tend rond 1.30 uur een 28-jarige 
man aangehouden in zijn huis in 
Schijndel. Hij wordt verdacht van 
betrokkenheid bij een mishande-
ling die kort daarvoor plaatsvond 
bij een woning in Schijndel. 

Als gevolg van een zakelijk con-
flict zou daarbij een 36-jarige 

man uit Sint-Oedenrode zijn ge-
slagen met een ploertendoder. 
Het slachtoffer liep geen ernstige 
verwondingen op. Bij de mis-
handeling zouden twee mannen 
betrokken zijn. Om die reden 
sluit de politie meerdere aanhou-
dingen niet uit. De verdachte is 
meegenomen naar het politiebu-
reau voor verder onderzoek.

Action bestaat 20 jaar en dat wordt gevierd

Action verrast de komende we-
ken haar klanten met extra ver-
rassende en verbazend voordelige 
aanbiedingen en de winkels zijn 
feestelijk aangekleed om met de 
klanten dit heuglijke feit te vieren. 
Immers, zonder de klant geen Ac-
tion!

De formule
Action, met de slogan ‘verrassend 
volledig, verbazend voordelig', 
staat bekend om de verbazend 
lage prijzen en het verrassend vol-
ledige assortiment. Het sterk wis-
selende assortiment bestaat uit 
zo’n 10.000 artikelen en is zeer 
breed. De productgroepen omvat-
ten onder meer Huishoud & Inven-
taris, Decoratie, Kantoorbenodigd-
heden, Fashion & Textiel, Food & 
Drinks, Doe-het-zelf, Speelgoed, 
Was & Reiniging en Cosmetica. 

Wekelijks introduceert Action 100 
tot 150 nieuwe artikelen. Action 
biedt haar klanten een plezierige 
winkelomgeving met vriendelijke 
medewerkers.

Het allereerste begin
Action startte in de zomer van 
1993 met een kleine winkel van 60 
m2 in Enkhuizen. Het assortiment 
bestond destijds uit schoonmaak-
artikelen als emmers en schuur-
sponsjes en schrijfwaren als noti-
tieblokken en pennen tegen heel 
lage prijzen. Vanaf de eerste dag 
was het druk in de winkel en al snel 
volgden er meer. Eind 1994 kende 
Action acht winkels in Noord-
Holland. In het begin werden de 
winkels met auto en aanhanger 
bevoorraad door de eigenaren zelf 
vanuit de opslag in een oude glas-
kas bij een manege. In 1995 werd 

de eerste echte DAF-truck aange-
schaft.

Groei, groei, groei
De formule sloeg dus vanaf dag 1 
aan en de groei is daarna niet meer 
gestopt. Magazijnruimte bleef er in 
de loop van de jaren al maar bij ko-
men om het groeiende aantal win-
kels met het groeiende assortiment 
te kunnen bevoorraden. Naast de 
enorme, huidige magazijnruimte in 
Zwaagdijk-Oost in Noord-Holland, 
wordt er op dit moment een tweede 
distributiecentrum gebouwd in Echt-
Susteren, in Limburg. Deze is hard 
nodig, want Action verwacht nog 
in 2013 haar 400e winkel te kunnen 
openen. Naast winkels in Nederland, 
heeft de keten inmiddels winkels 
in België, Duitsland en groeit ook 
het aantal winkels in Frankrijk snel. 
Op de weg kun je er dan ook niet 
meer omheen. Werkelijk overal zie je 
vrachtwagens van Action rijden. Ac-
tion is een heuse publiekstrekker ge-
worden en de komst van een Action 
winkel maakt ook andere winkeliers 
in de buurt vaak blij. Meer aanloop 
van publiek is ook voor hen over het 
algemeen goed.

Blije klanten
Klanten worden over het alge-
meen erg blij van Action en komen 
meestal met meer aankopen de 
winkel uit dan vooraf het plan was. 
Steeds meer klanten ontdekken 
dat ze bij Action zeer voordelig en 
zeer verrassend kunnen winkelen 
en dat Action haar slogan iedere 
keer weer waar maakt.
Zulke lage prijzen, hoe kan dit? Ac-
tion is in staat zeer lage prijzen te 
hanteren door haar grootschalige 
en efficiënte inkoop, een optimale 
distributie en een kostenbewuste 
bedrijfscultuur. Deze verbazend 
lage prijzen en het continu vari-
erende en complete assortiment 
worden door de consument her-
kend. Veel klanten bezoeken Ac-
tion meerdere keren per week en 
zien een bezoek als funshoppen.

Action als werkgever
Action heeft op dit moment bijna 
13.000 medewerkers. Door het 
succes en de enorme groei, is 
Action regelmatig op zoek naar 
nieuwe, enthousiaste en klantge-
richte medewerkers. 
Vacatures staan gepubliceerd op 
www.action.jobs.
 

www.facebook.com/demooirooikrant
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Magneet Massages
En

Energetix Magneet 
Sieraden

Voor meer informatie
neemt u contact op met:

H&H Lifestyle
www.hh-lifestyle.nl

www.hh-lifestyle.energetix.tv
Email: info@hh-lifestyle.nl

Telefoon: 0499-851353

“ ’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

Buurtvereniging d’n Achterhoek 
viert jubileumfeest

Buurtvereniging d’n Achterhoek 
uit Olland bestaat dit jaar 15 jaar 
en dat heeft het afgelopen zondag 
uitgebreid  gevierd op camping 
De Geelders.

De saamhorigheid in de buurt is 
groot en dat was te merken aan de 
opkomst. Maar liefst 90 volwasse-
nen en 40 kinderen uit 54 gezin-
nen. Vanaf 14.00 uur werden de 
leden welkom geheten met koffie 
en gebak op de thuisbasis van de 

vereniging, mini-
camping de Geel-
ders, en waren er 
diverse activiteiten 
georganiseerd.
De scouting had 
een complete 
stormbaan aan-
gelegd, er stond 
een speelkussen in 
de vorm van een 
enorme tractor, 

kon iedereen die dat wil-
de geschminkt worden,  werd er 
volop geknutseld door de kleintjes 
en ondertussen konden de ouders 
genieten van een drankje en werd 
gezellig bijgekletst. Om 17.00 uur 
stond er een wagen voor de deur 
waar onbeperkt puntzakken friet, 
broodjes beenham, gegrilde kip en 
spare ribs besteld konden worden. 
Het was zonder meer, mede dank-
zij het prachtige weer, een gewel-
dig geslaagde dag.

De Keizerskroon maakt bloemenwensen 
al tien jaar waarheid

Silvie van der Schoot nam bloem-
binderij De Keizerskroon tien jaar 
geleden over. Silvie viert met haar 
team 1 oktober het tienjarig be-
staan van haar bloemenzaak. “Sa-
men met mijn team inderdaad, 
want zonder hen was dit nooit 
gelukt”, bedankt de bloemen-
liefhebster Harriët, Rian, Chantal 
en Judith maar ook haar ouders, 
vriend en al haar vaste klanten wil 
ze natuurlijk niet vergeten. 

De dames zorgen er iedere dag 
weer voor dat de klanten worden 
geholpen met een flinke dosis 
creativiteit en natuurlijk met pro-
ducten van een zeer hoge kwali-
teit. We helpen iedereen met een 
enorme toewijding. Het is gewel-
dig leuk werk om te doen en ook 
na tien jaar run ik de zaak nog 
met veel plezier.” De Keizerskroon 
staat bekend om de puntjes op de 
i. De eigen inbreng en ideeën we-
ten de klanten vaak erg te waar-
deren. Het verrast ze regelmatig. 
Voor de dames is het heerlijk om 
hun creativiteit bijna dagelijks te 
botvieren.

Gelegenheidswerk
Zoals ieder bedrijf heeft ook De 
Keizerskroon een specialiteit. “Bij 
ons is dat het gelegenheidswerk”, 
verklapt Silvie. “Daarmee bedoel 
ik het bruidswerk van boeket tot 
tafelstuk, decoraties en rouwar-
rangementen. Vanaf het begin 
ligt daar mijn hart.” De bloemen 
worden bij De Keizerskroon iedere 
dag vers aangeleverd. Ze komen 
rechtstreeks van de bloemenvei-
ling in Aalsmeer. Door de dage-
lijkse verse aanvoer kunnen de 
dames dan ook een prima kwaliteit 
garanderen. Heeft u een speciaal 
verzoek op het gebied van gele-
genheidswerk? Durf het gerust bij 
De Keizerskroon neer te leggen, 
want de bloembinderij maakt uw 
wens waar, met de grootste zorg 
en creativiteit. De Keizerskroon ligt 

op een ideaal en herkenbaar punt 
in Sint-Oedenrode, winkelcentrum 
de Kienehoef. Waar u kunt parke-
ren voor de deur. Ze bezorgen ook 
aan huis of via www.fleurop.nl.

Bloemen, planten, cadeaus, de-
coratiemateriaal, woonaccessoires 
maar ook leren tassen en sjaals. 
Al tien jaar lang bent u voor deze 
onderdelen bij De Keizerskroon op 
het juiste adres. Silvie: “Kom en 
daag ons uit! Want in onze winkel 
‘De Keizerskroon’ is elke klant nog 
koning.”

Bloembinderij De Keizerskroon, 
Pieter Christiaanstraat 17, 
Sint-Oedenrode, 
0413-473201 
www.bloembinderijdekeizers-
kroon.nl

advertorial

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

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

Wij maken plaats
voor onze

NIEUWE
COLLECTIE

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

T. 0499 - 479 508 / www.mo-el.nl

FINALE OPRUIMING VAN SHOWROOM MEUBELS
Kom langs om het complete aanbod te bekijken!

8 persoons

tafel

Van € 1299

Voor € 499

Zwarte 

vitrinekast

Van € 1799

Voor € 1249

Witte

vitrinekast

Van € 2495

Voor € 1749



Woensdag 25 september 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 13

Mooi in de Steigers

Stucadoorsbedrijf van Kessel VOF

 Rozenstraat 1a Sint-Oedenrode
06-53484454 en 06-51322965

6% BTW

,

  

Kijk op de achterzijde voor de Primera winkel bij jou in de buurtKijk op de achterzijde voor de Primera winkel bij jou in de buurt

laatste week 
voordeelbonnen!!

kortingsbonnen 
verkrijgbaar aan 

de kassa

PRIMERA SINT-OEDENRODE 
GAAT VERBOUWEN!

Tijdens de carnaval zijn wij op maandag 11 en 
dinsdag 12 februari gesloten. ( m.u.v. de postbussen)

PostNL
Tijdens en na de verbouwing kunt u bij dit vernieuwde 
Postkantoor gewoon terecht voor al uw postzaken en 
overige producten van het Postkantoor, zoals 
Kentekenregistratie.

ING
Tijdens en na de verbouwing kunt u gewoon bij ons 
terecht voor het ophalen van wachtwoordbrieven, 
activeringsbrieven, pincodes en betaalpassen.

Voor alle overige dienstverlening van ING kunt u van 3 
februari tot en met 12 februari terecht bij ING-kantoor 
aan de Hoofdstraat 23 in Veghel.

Vanaf 13 februari bent u hier welkom bij het 
ING-servicepunt, voor uw dagelijkse bankzaken van 
ING, zoals geld opnemen en storten.
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ING, zoals geld opnemen en storten.

Borchgrave 41 
5492 AT Sint-Oedenrode
Telefoon: 0413-477049
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activeringsbrieven, pincodes en betaalpassen.

Voor alle overige dienstverlening van ING kunt u van 3 
februari tot en met 12 februari terecht bij ING-kantoor 
aan de Hoofdstraat 23 in Veghel.

Vanaf 13 februari bent u hier welkom bij het 
ING-servicepunt, voor uw dagelijkse bankzaken van 
ING, zoals geld opnemen en storten.

PRIMERA SINT-OEDENRODE 
GAAT VERBOUWEN!

Tijdens de carnaval zijn wij op maandag 11 en 
dinsdag 12 februari gesloten. ( m.u.v. de postbussen)

PostNL
Tijdens en na de verbouwing kunt u bij dit vernieuwde 
Postkantoor gewoon terecht voor al uw postzaken en 
overige producten van het Postkantoor, zoals 
Kentekenregistratie.

ING
Tijdens en na de verbouwing kunt u gewoon bij ons 
terecht voor het ophalen van wachtwoordbrieven, 
activeringsbrieven, pincodes en betaalpassen.

Voor alle overige dienstverlening van ING kunt u van 3 
februari tot en met 12 februari terecht bij ING-kantoor 
aan de Hoofdstraat 23 in Veghel.

Vanaf 13 februari bent u hier welkom bij het 
ING-servicepunt, voor uw dagelijkse bankzaken van 
ING, zoals geld opnemen en storten.

Borchgrave 41 
5492 AT Sint-Oedenrode
Telefoon: 0413-477049

PRIMERA SINT-OEDENRODE 
GAAT VERBOUWEN!

Tijdens de carnaval zijn wij op maandag 11 en 
dinsdag 12 februari gesloten. ( m.u.v. de postbussen)

PostNL
Tijdens en na de verbouwing kunt u bij dit vernieuwde 
Postkantoor gewoon terecht voor al uw postzaken en 
overige producten van het Postkantoor, zoals 
Kentekenregistratie.

ING
Tijdens en na de verbouwing kunt u gewoon bij ons 
terecht voor het ophalen van wachtwoordbrieven, 
activeringsbrieven, pincodes en betaalpassen.

Voor alle overige dienstverlening van ING kunt u van 
3 februari tot en met 12 februari terecht bij 
ING-kantoor aan de Hoofdstraat 23 in Veghel.

Vanaf 13 februari bent u hier welkom bij het 
ING-servicepunt, voor uw dagelijkse bankzaken van 
ING, zoals geld opnemen en storten.

Borchgrave 41, 5492 AT Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-477049

“Een goede buur is beter dan een verre vriend”
Met Prinsjesdag is het bekend ge-
worden dat er steeds meer bezui-
nigd gaat worden op de participa-
tiewet. Dit houdt in dat de meeste 
Nederlanders niet meer volledig op 
de overheid kunnen vertrouwen als 
het om zorg gaat. We zullen meer 
voor elkaar moeten gaan zorgen, 
maar volgens Rooienaar Martien 
Bekkers leven we tegenwoordig 
steeds meer langs elkaar heen. 
Daarom maakte hij gebruik van het 
feit dat het afgelopen zaterdag Bu-
rendag was.

Op het Kapittelhof kwamen ver-
schillende buren bij elkaar. “Ik woon 
hier nu al vijf jaar en had hier ge-
woon zin in”, begon meneer Bek-
kers. “Er moet altijd een aanleiding 
zijn tot een gesprek en dit is daar 
een goed voorbeeld van. Ook is het 
logisch dat buren het niet altijd pret-
tig vinden om zomaar bij elkaar op 
visite te gaan. Het is namelijk een 
kunst om met allemaal verschillende 
karakters om te gaan”, aldus de  
enthousiaste organisator.
Onderwerpen waren er genoeg en 
het was geen moment stil. Ieder-
een had wel wat om te delen met 
de rest, of het nou een probleem 

of hobby was. Een zwaar of gezel-
lig onderwerp. Het maakte niks uit, 
“zolang je maar met elkaar praat, 
en niet over elkaar”, verklaarde 
Bekkers. Als het aan de deelnemers 
ligt, moeten we weer allemaal terug 
naar vroeger. De tijd waarin we el-
kaar hielpen wanneer we in de pro-
blemen zaten en gezellig met elkaar 
kletsten zonder een bepaalde reden. 

Ritabuurtvereniging viert 40-jarig bestaan

Het is maar een 
kleine buurt, maar 
de saamhorigheid 
is er groot. Al jaren-
lang bindt dat de 
bewoners van de 
Ritabuurt uit Bos-
kant samen. Afgelo-

pen zondag vierden ze het 40-jarig 
jubileum. Alle leden waren uit-
genodigd voor een gezamenlijke 
broodmaaltijd in Grand Café De 
Vriendschap en tijdens de daarop-
volgende receptie konden ook an-
dere dorpsgenoten aanschuiven.

Onder het genot van een hapje 
en een drankje werd er gezellig 
gekeuveld en werden direct drie 
jubilarissen in het zonnetje gezet. 
Oda van Roosmalen, Jan Thienen 
en Jan Smulders zijn al lid vanaf 
het ontstaan van de Ritabuurtver-
eniging. Jan Thienen woont nog 
altijd met veel plezier in de Bos-
kantse buurt: “We blijven hier bij 
mekare. Iedereen kent iedereen 
en we leven met elkaar mee als er 
iets gebeurt. Ik ben er trots op dat 
ik hier nu zit en kan zeggen: ‘Kijk, 
dat hebben we hier 40 jaar gele-
den mooi van de grond gekregen.’ 

De buurtvereniging ontstond in 
1973 met het touwtrekken op 
het Boskants Volksfeest. “Daar-
voor hadden ze teams nodig”, 
aldus voorzitter Jan van Boxtel. 
“De voetbalclub benaderde Mar-
tien van de Biggelaar en die trok 
vervolgens aan de bel bij Jan van 
Roosmalen. Zij hebben het opge-
zet. Van lieverlee werden er meer 
mensen benaderd en ook andere 
activiteiten georganiseerd, fiets-
tochten met barbecue bijvoor-
beeld. Met name in de jaren ’90 
werd er heel veel georganiseerd, 
omdat er toen veel gezinnen met 
jonge kinderen woonden en ieder-
een meedeed. Wij zijn hier zelf 30 

jaar geleden komen wonen en di-
rect lid geworden.” Niet alleen de 
voorzitter verviel in herinneringen. 
Foto’s van playbackshows, kam-
peerweekeinden e.d. lieten vele 
herinneringen van het eerste uur 
herleven. “Weet je nog die voet-
balwedstrijd in Koprig?” wees één 
van de aanwezigen op een foto. 
“Alles was geregeld, dachten we 
hier. Toen we daar in Duitsland 
kwamen, bleek dat helemaal niet 
zo te zijn. Toch is alles goed geko-
men. We hebben we uiteindelijk 
gevoetbald én ook gegeten en ge-
slapen.” 

Na 40 jaar probeert de Ritabuurt-
vereniging nog steeds om zonder 
veel kosten zoveel mogelijk acti-
viteiten te verzorgen. Toch zoekt 
de buurtvereniging langzaamaan 
meer toenadering met andere Bos-
kantse buurten. Ze huiskamerkaar-
ten nog steeds met de eigen Rita-
buurt, maar bij De Vriendschap 
kaarten ze samen met de Beuken-
buurt en Boskant-West. Hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd.
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’n Zwart buukske in z’n tes hebbe.
Onthouden wat een ander misdaan heeft.
Uit; Brabantse spreekwoorden 
van Hein Mandos. BRABANTSE SPREUKEN

 Verwaarloosde paarden in beslag genomen 
en naar onbekende locatie overgebracht

Voorlopig
staan we hier dit

weekend in Olland in
ieder geval lekker 

rustig

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Janny Steenbakkers

Sint-Oedenrode

Winnaar:
D. Boeren

Van Homberghlaan 25
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Knagende vrijheid

ik deed vandaag de oorlog aan
het kind in hem krijste
“hoor toch, zie in mijn ogen”

het schokte me, werd meegezogen
mijn gevoel eiste, kon niet anders,

even met zijn tranen mee te gaan

de bommen vielen voor mijn ogen.
hij was zeventig jaar terug
twee meter van mij af
levenslange straf
door de mens bedrogen
 

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

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

Heuvel 24 | 5492 AD Sint-Oedenrode | 0413-472329

De grootste schoenencollectie voor brede & smalle voeten, 
voor kleine & grote voeten en voor uw voeten

De collectie voor elke gelegenheid
Zakelijk maar ook privé 

Modisch en vrouwelijk
Ruime keuze

Ook de vrouw van nu wil Termeer!
De collectie voor elke gelegenheid

Zakelijk maar ook privé
Modisch en vrouwelijk

Ook de vrouw van nu wil Ter

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

Oplossing vorige week:  
INTERIEURBEPLANTING VAN DER VLEUTEN

JOSÉ DE BEER
VEERSTRAAT 38 BREUGEL
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

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

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

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

lijntrekspel, luckyduck, powerwave, boksbal, rups, kamelenrace, ijswagen,  
bussensport, viswagen, ponyrijden, gebakkraam,  

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   
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G Y M J Q E N P Y R F O G D F H 
O E M A Q O V E P I E W I U V D 
N O M I C R E X H G A G E E K F 
G P L A S T U I T O E O A H L F 
H P P I E O E A E K C N R I U L 
E E A S I O E Z R D I T X T I I 
B R O M G E L U I D N S U I T E 
Q H G R S T I U H C S P I U Z R 
C U N U T D H P E Y P R Z L F E 
L I I E O N A S D N U U M F L F 
G D F B E G M H A G I I I N A L 
D I U R K R E V O T T T D E P U 
H L E D E R H U I D S W E D U I 
T I U L S F A E F D E E T N I T 
D E W H S D T I U L F M O O T S 
R H T I U P S E N I O R E H Q E  

 
Zoek de volgende woorden: 

zuipschuit, ontspruit, opperhuid, gekruid, flierefluit, flapuit,  
dierenhuid, bromgeluid, kluit, inspuit, stoomfluit, afsluit,  
heroinespuit, hondenfluit, plastuit, toverkruid, lederhuid,  

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

 
Zoek de volgende woorden: 

zuipschuit, ontspruit, opperhuid, gekruid, flierefluit, flapuit,  
dierenhuid, bromgeluid, kluit, inspuit, stoomfluit, afsluit,  
heroinespuit, hondenfluit, plastuit, toverkruid, lederhuid,  

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

 
Zoek de volgende woorden: 

zuipschuit, ontspruit, opperhuid, gekruid, flierefluit, flapuit,  
dierenhuid, bromgeluid, kluit, inspuit, stoomfluit, afsluit,  
heroinespuit, hondenfluit, plastuit, toverkruid, lederhuid,  

Heuvel 17 | 5492AC Sint-Oedenrode
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Ziektes en aandoeningen 
Woordzoeker

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

Zoek de volgende woorden:
donor, drogehuid, gezichtshuid, haarverzorging, hart, hoofdpijn, huidverzorging, 
kanker, maagzuur, massage, nierstenen, ontspanning, osteoporose, overgang,

overgewicht, reuma, roken, hygiene, soa, spataderen, spierpijn, stress, 
verslaving, voetverzorging, 

Woordzoeker Gezondheid

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

Zoek de volgende woorden:
donor, drogehuid, gezichtshuid, haarverzorging, hart, hoofdpijn, huidverzorging, 
kanker, maagzuur, massage, nierstenen, ontspanning, osteoporose, overgang,

overgewicht, reuma, roken, hygiene, soa, spataderen, spierpijn, stress, 
verslaving, voetverzorging, 

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,  

	  

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

Zoek de volgende woorden:
zuipschuit, ontspruit, opperhuid, gekruid, flierefluit, flapuit, 

dierenhuid, bromgeluid, kluit, inspuit, stoomfluit, afsluit, 
heroinespuit, hondenfluit, plastuit, toverkruid, lederhuid.
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Basisschool De Sprongh bedankt sponsoren en 
vrijwilligers voor realisatie speel/leertuin 

Op 20 september werden om 16.00 
uur alle sponsoren en vrijwilli-
gers door een haag van leerlingen 
van groep 8 verwelkomt met een 
glaasje bubbels. Daarna was er een 
openingswoordje door directeur 
Karin Adams waarin zij benadrukte 
dat zonder de fantastische bijdrage 
van aanwezigen de realisatie van 
de speel/leertuin zoals deze nu is, 
niet mogelijk zou zijn geweest. 

Zonder iemand te kort te doen 
was er een speciaal woord van 
dank aan Twan Brinkman en Rinus 
van der Heijden. Twan die naast fi-
nanciële sponsoring ook de prach-
tige waterpomp heeft gemaakt 
en vele extra uren heeft gewerkt. 
Rinus van der Heijden is de grote 
man geweest achter het ontwerp, 
uitvoering en realisatie van deze 
speel/leertuin. Zonder hem was de 
speelplaats een grijze plak van te-
gels geweest. Nu prikkelen natuur-

lijke spelaan-
biedingen de 
kinderfantasie 
en de zintuigen 
zoals horen, 
zien en ruiken. 
Daarnaast zijn 
er prachtige 
spelelementen 
die kinderen 
uitdagen hun motoriek te gebrui-
ken en kunnen ze wegkruipen en 
gezellig kletsen in een willgenhut 
of piratenhuis. De moestuin, bele-
vingsmuur, het insectenhotel en de 
gekozen planten bevorderen ook 
de kennis en omgang van de kin-
deren met de wonderlijke natuur.

Om Rinus te eren voor zijn gewel-
dig werk en omdat het team en 
de leerlingen van bs De Sprongh 
hopen dat hij nog regelmatig aan-
komt, heeft de leerlingenraad deze 
middag ook ‘Het Rinusbankje’ 

onthuld. 
Na deze onthulling werden de 
aanwezigen verrast door de leer-
lingen van groep 8 die dansend uit 
alle hoeken van de tuin een flit-
sende flashmob brachten. Onder 
het genot van een drankje en een 
hapje werd nog gezellig gekletst 
en vol bewondering gesproken 
over het prachtige gebouw en de 
geweldige buitenspeelplaats waar-
van bs De Sprongh nog jaren mag 
genieten. 
Sponsoren en vrijwilligers dank jul-
lie wel!!

Rinus van der Heijden met enkele leerlingen 
van de school op 'zijn' bankje

Kledinginzameling Basisschool de Sprongh in Olland
Ook dit jaar zal de oudervereni-
ging van basisschool de Sprongh 
uit Olland weer kleding inzame-
len. De opbrengst van deze inza-
meling komt volledig ten goede 
aan de school en de kinderen.

In schooljaar 2012 / 2013 is het 
vervoer van het schoolreisje be-
taald van de opbrengst van de 

kledingactie. De eerste inzameling 
van dit schooljaar is op donderdag 
3 en vrijdag 4 oktober. U kunt de 
volgende zaken inleveren: dames,- 
heren,- kinderkleding, schoenen, 
beddengoed, riemen, hoeden, 
handtassen, gordijnen en pluche 
speelgoedbeesten. Deze mogen in 
vuilniszakken worden aangeleverd 
op donderdag 3 oktober tussen 

8.15 en 15.30 uur en vrijdag 4 ok-
tober tot 9.00 uur op onderstaand 
adres:

Basisschool de Sprongh, 
Pastoor Smitsstraat 40 b, Olland. 
Bij voorbaat dank, 
namens oudervereniging van 
Basisschool de Sprongh in Olland.

Mariëndael draait prijswinnende fi lm

Op vrijdag 29 september wordt 
in Mariëndael de film 'The broken 
circle breakdown' gedraaid. Een 
topfilm die deze week in de prijzen 
viel. 

De Vlaamse film van Felix Van 
Groeningen heeft tijdens het film-

festival van Oostende maar liefst 
acht Ensors gewonnen. De Ensor 
is de meest prestigieuze Vlaamse 
filmprijs. Naast de prijs voor Beste 
Film won de film ook in de catego-
rie Beste Regisseur, Beste Actrice in 
een hoofdrol, Beste Muziek, Beste 
Director of photography, Beste 
Montage, Beste Kostuum en Beste 
Art Direction en Industry Award.

Laan van Henkenshage 2
5492 BH Sint-Oedenrode 
T 0413 47 40 31

info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

Vakantiesluiting Mariëndael
 

Van maandag 9 juli 2012 
tot en met 3 augustus 2012

 

De medewerkers en het bestuur van Mariëndael 
wensen iedereen een �jne vakantie.

De plaatselijke tv-zender TV Mei-
erij en MooiRooi – uitgever van 
de plaatselijke website MooiRooi.
nl en het Rooise weekblad De-
MooiRooiKrant - hebben afgelo-
pen maandagavond een historische 
overeenkomst getekend in de stu-
dio van de omroep. Het gaat om 
een samenwerking die in meerdere 
vormen tot uiting zal komen. Het 
doel voor beide partijen is om het 
Rooise publiek nog beter te bedie-
nen op het gebied van nieuws. Van-
af 1 oktober gaat de coöperatie in. 

Landelijk gezien zijn veel omroepen 
en kranten aan het aftasten wat de 
mogelijkheden zijn om samen te 
gaan werken met andere media. 
Wat dat betreft hebben TV Meierij 
en MooiRooi een voorsprong. “Ik 
kijk uit naar de samenwerking en 
ik heb er veel vertrouwen in. Ik heb 
in het land geïnformeerd bij andere 
lokale omroepen, maar nergens is 
zo’n samenwerking tussen een lo-
kale omroep en lokale krant/web-
site te vinden, dus daarin lopen we 
voorop”, verklaart de coördinator 
van TV Meierij, Dick Botter.  

Ongeveer een jaar geleden begon 
hij samen met collega Toon van 
der Wijst namens TV Meierij de ge-
sprekken met Bas van Turnhout en 
Jeroen van de Sande van MooiRooi. 
Al snel werd duidelijk dat beide par-
tijen open stonden voor een samen-
werking. “Het is de bedoeling dat 
we elkaar versterken. TV Meierij is 
goed in het maken van films en wij 
zijn wat meer bedreven in het schrij-
ven en in het zoeken van nieuws. 
We denken nu een vorm te hebben 
waarin de sterke kanten van beide 
partijen nog meer worden benut”, 
verklaart Van Turnhout. Wilbert 
Aben, voorzitter van TV Meierij, 
was aanwezig om het contract mee 
te tekenen. Hij was het roerend met 
Van Turnhout eens. “Ik zie het heel 
positief tegemoet. Als tv-zender 

moeten we altijd open staan voor 
nieuwe ontwikkelingen. Natuurlijk 
is het best spannend, want we zijn 
tenslotte een vrijwilligersorganisa-
tie, maar ik heb gemerkt dat Mooi-
Rooi dat altijd heeft gerespecteerd. 
Dankzij deze samenwerking kan TV 
Meierij meer aan haar bekendheid 
werken en krijgen we meer moge-
lijkheden om naar buiten te treden. 
Dat is natuurlijk heel positief.”

Hoe komt de samenwerking tot ui-
ting?
Zoals bekend heeft DeMooiRooi-
Krant bijna iedere week een eve-
nementenagenda achter op de 
krant staan. Op die pagina krijgt TV 
Meierij haar eigen plek. Daarnaast 
werkt DeMooiRooiKrant al een hele 
tijd met Layar. Dat is een app op 
de smartphone die een pagina in 
kan scannen en zo een film tevoor-
schijn kan toveren over het onder-
werp waar het Layar logo bij staat. 
Nieuwsitems waar ook TV Meierij 
heeft gefilmd kunnen voortaan via 
Layar in DeMooiRooiKrant worden 
bekeken. Het nieuws van de web-
site MooiRooi.nl loopt vanaf 1 okto-
ber automatisch over in de website 
van TV Meierij. Zo kan MooiRooi 
zich blijven focussen op het nieuws 
en kan TV Meierij zich concentreren 
op het maken van films.  

Vrijdag op de Markt
Aanstaande vrijdag staan TV Mei-
erij en MooiRooi vanaf 09.30 uur 
op een terras aan de Rooise Markt. 
Mensen mogen vragen stellen over 
de samenwerking, maar kunnen ook 
met hun smartphone terecht om 
uitleg te krijgen over de Layar app 
die de filmpjes in de krant tot leven 
roept. TV Meierij en MooiRooi staan 
u graag te woord! Ook dit artikel is 
terug te vinden via Layar. Download 
de Layar app, scan de pagina in en 
u ziet het filmpje verschijnen. Na-
tuurlijk is de film ook te zien op TV 
Meierij.

Vervolg voorpagina

Historische samenwerking 
TV Meierij en MooiRooi
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Te koop/Te huur

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

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

--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------

Trage en langzaam opstartende com-
puter ? Voor slechts €25 lossen wij dit 
probleem voor u op ! Ook ondersteuning 
aan huis. Tel: 06-41437284

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

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

Korrelkalk / poederkalk
25 kg, scherpe prijzen

Ook vanaf deze week weer verse 
winterwortelen (20 kg)

Eerschotsestraat 67, Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

--------------------------------------
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.
--------------------------------------

Liempdseweg 3, 5492 SM Sint-Oedenrode
tel. 0413-472092

www.bouwmarktforum.nl  www.kluswijs.nl

De laatste 
kranen 

-/- 50%!!

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

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

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

Handelsweg 11a  
5492 NL Sint-Oedenrode | 

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

--------------------------------------
Te huur in Nijnsel; Weidegang met 
stalling en goede afrastering
Info; 06-12540567
--------------------------------------

Te huur: chalet op Kienehoef
Info: 06-21403425
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------

Liempdseweg 3, 5492 SM Sint-Oedenrode
tel. 0413-472092

www.bouwmarktforum.nl  www.kluswijs.nl

Diverse messing en 
rvs Deurkrukken 

-/- 50%!!

--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij Ven-
notex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
opruiming - opruiming en nog eens op-
ruiming www.de-onlinewinkel.nl
Tel.: 06-51051026
--------------------------------------

Liempdseweg 3, 5492 SM Sint-Oedenrode
tel. 0413-472092

www.bouwmarktforum.nl  www.kluswijs.nl

Diverse eurom 
hogeDrukreinigers 

-/- 50%!!

--------------------------------------
BRIEVENBUSSEN – KLUIZEN - TUIN-
HAARDEN
NAAMBORDEN - HUISNUMMERS
WWW.REWI-BRIEVENBUS.NL
WWW.VURAN.NL
--------------------------------------

Aangeboden

Opknapbeurt voor uw huis/tuin.
Grote schoonmaak, opruiming en/
of schilder werkzaamheden (ook voor 
muurschilderingen en speciale effecten).
Tevens ontruimen en/of schoonmaken 
van leeg op te leveren woning/kamer. 
€ 15,00 per uur.
Hiervoor kunt u bellen naar Chris: 
tel.nr. 06-18459864
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, 
garagedeuren, horren.
Verkoop montage reparatie renovatie. 
Bel of mail voor informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Neem tijd voor jezelf ! 
Massagepraktijk Ellen Vorstenbosch 
voor ontspanningsmassage of zwanger-
schapsmassage. 
Kijk op www.ellenvorstenbosch.nl of bel 
06-20165259.
--------------------------------------

--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw textiel
Nachtegaal 10, Sint-Oedenrode 0413-
477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------

   
Deze foto heeft te maken met een activiteit die deze week in de krant 
staat. Wie weet waar deze foto is gemaakt en wie de mensen op de 
foto zijn? We horen het graag via redactie@demooirooikrant.nl, 0413-
479322 of loop eens binnen in ons kantoor: Heuvel 17. De koffie staat 
klaar!

Oplossingen week 38
De man op de foto is mijn opa Jan Ver-
hoeven. Hij was melkboer in Rooi en 
woonde op Kremselen. Hij staat hier op 
de foto met zijn melkkar die getrokken 
werd door zijn hond Max (grote foto zit 
hij onder de kar).
Jos Saris
Liempde

De bovenste is mijn opa. Dat is Jan Verhoeven. 
De foto is gemaakt in het Kofferen.  
Hans Verhoeven

Dit is Jan Verhoeven, mijn opa. Hij staat op 
beide foto’s.
Hij was een publiek figuur want hij werkte bij de Odafabriek als melk-
venter. Nog verschillende kinderen van Jan leven nog.
Harrie Verhoeven

Historische beelden

Marktplein

Gezondheid

www.gewichtscoachingrid.nl
Uw gewichtscoach aan huis
06-10646880
--------------------------------------
Uurtje proberen kennismaking € 30.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex .
Massagepraktijk Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Afslanken met Sanaslank, hét eiwitdieet.
Op basis van veel eiwitten, veel verse 
groente, weinig koolhydraten en weinig 
verzadigd vet. Het dieet bestaat uit 4 blok-
ken, het is afhankelijk van het te verliezen 
gewicht in welk blok gestart moet worden.
Bel voor meer informatie of voor het ma-
ken van een afspraak naar 06-42906465. 
Mailen kan ook naar info@labalanza.nl
--------------------------------------

Gezocht

Odendael zoekt vrijwilliger op donderdag-
ochtend van 9.30 tot 12.00 uur om onder-
steuning te bieden bij de fitness.
Contact Willeke van Weert 0413474911
--------------------------------------
Chauffeur gezocht voor het vervoeren van 
kinderen met autisme en/of ADHD. On-
geveer 10 uur per week, verspreid over 
meerdere dagen (in de ochtend, middag 
of vroege avond), tegen vergoeding. Meer 
informatie: Zorgokee e-mail: directiesecre-
tariaat@zorgokee.nl.
--------------------------------------

Diensten

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

Interieur

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

Bedankt

Bedankt voor al de bloemen, kaarten 
en lieve woorden. Het zal mijn herstel 
zeker bevorderen. Nogmaals hartelijk 
bedankt. Mia Dahmen
--------------------------------------

Hulpverlening

Eén op één coaching in de natuur bij 
burn-out, depressie, stressklachten, 
overgewicht. De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Wie heeft mijn gouden armband ge-
vonden? Verloren op zo 22/09 tussen 
Nijnsel en de Kienehoef. De armband 
heeft een grote emotionele waarde.
Tel: 0413-474291
--------------------------------------

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

Ginderdoor 55, tussen Lieshout & Mariahout tel 0499-423131 www.josmartens.nl

   REPARATIE EN ONDERHOUD IN EIGEN WERKPLAATS
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Gevonden: rijbewijs
af te halen bij kantoor 
DeMooiRooiKrant, Heuvel 17.
--------------------------------------

Ongedierte

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

Diversen

Zondag 29 september 
MEGAVLOOIENMARKT
Tennishal Eindhoven Noord, Vijf-
kamplaan 12 220 kramen bomvol ! 
9.00-16.00 . € 2 p.p. 06-20299824
--------------------------------------

BOEDEL-TOTAAL. Woning ontruimin-
gen, ophalen 2de hands goed. 
040-2415670 / 06-36072611 
www.boedeltotaal.nl 
--------------------------------------
Is een grotere supermarkt een voor-
deel voor de consument én een be-
dreiging voor de kleinere winkelier? 
N.A. Denker
--------------------------------------

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

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

Administratiekantoor

--------------------------------------
Laatste ronde!!!!! Outlet kinderkle-
ding. Alle merkleding 4 halen = 1 be-
talen !!!
Zaterdag van 10 tot 16 uur.
Nieuwe Erven 2 Liempde
--------------------------------------
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Antoine Verbree
Koper & Zinkwerken

Voor al uw zinken goten, 
regenwater afvoeren en 

dakkapellen.

Tevens maken wij zinken 
vijverranden en 

bloembakken op maat.

U kunt bij ons vrijblijvend een o� erte aanvragen.

Boxtelseweg 1, 5298 VA Liempde, 06-51532476 , a.verbree@home.nl

Adres Sonseheideweg 3 
Postcode 5492 TE 
Plaats Sint-Oedenrode 
Tel. nr. 0413-420855 
Mobiel 06-23537494 
robvanschyndel@hetnet.nl  INSTALLATIETECHNIEK BV

Rob van Schijndel A5 envelop  23-08-2007  10:01  Pagina 1

T: 0413-420855 - M: 06-23537494 - E: info@robvanschijndel.nl
Fax 0413-476263 - www.robvanschijndel.nl

6% BTW

Talent gezocht voor: 
“De avond van het Nederlanse lied”
Veel mensen denken nog met veel 
plezier terug aan de toenmalige 
Avond van het Nederlandse lied. 
Destijds georganiseerd door de 
initiatiefnemers Fred van Zant-
voort, Nico van de Wetering en 
Willem van de Velden.  Arno de 
Leijer, oud deelnemer aan die 
avonden en thans uitbater van Eet-
& Muziekcafé de Ossekop vindt 
dat het tijd is om dit evenement 
weer nieuw leven in te blazen. 

Wat is de Avond van het Neder-
landse lied? Een avondje open po-
dium waar iedereen die dat wil een 
Nederlandstalig lied ten gehore kan 
brengen. Dat kan een gevoelig luis-
terlied zijn, een smeuïge smartlap 
of een gezellige dijenkletser, maar 
ook een lied in Roois dialect of 'n 
liedje uit de oude doos, kortom al-
les kan als het maar Nederlands-
talig is. Het lied kan solo gebracht 

worden maar door een duo of trio.

Er wordt niet gewerkt met mu-
ziekbanden of iets dergelijks maar 
gewoon met live begeleiding door 
gitaar, piano of accordeon, voor 
begeleiding kan eventueel ge-
zorgd worden.  Er is geen wed-
strijdelement aan verbonden en 
de beloning bestaat uitsluitend uit 
een waarderend applaus van het 
aanwezige publiek. Zodra er vol-
doende aanmeldingen zijn wordt er 
een datum gepland. Het ligt in de 
bedoeling om met enige regelmaat 
een dergelijke avond te organiseren 
tijdens het najaar en winterperiode.

Aanmelden kan in 
Eet- & Muziekcafé de Ossekop, 
Heuvel 9. Het Café is dagelijks 
(behalve op maandag) geopend 
vanaf 16.00 en op zondag vanaf 
15.00 uur 

advertorial
Oerol is het voorbeeld voor Sint-Oedenrode

De Kas Plek bij de Knoptoren 
vormde zondagmiddag het decor 
voor de afsluiting van de eerste 
editie van Festival - Openbare 
Ruimte Manifestatie (F-ORM). 
De Kas Plek vormde de afgelo-
pen maanden de ontmoetingsplek 
voor bewoners en bezoekers van 
Sint-Oedenrode. Maar de Kunst-
stichting Sint-Oedenrode heeft 
meer in petto, zo vertelde voorzit-
ter Willem van der Pasch zondag-
middag.

De kunststichting Sint-Oedenrode 
wil een triënnale, een driejaarlijks 
evenement, met kunst en cultuur 
gaan houden. In 2015 staat de eer-
ste versie op de planning. Drie jaar 
later, in 2018, de volgende. Het 
was eigenlijk de bedoeling om die 
samen te laten vallen met 'Brabant 
Culturele Hoofdstad' in dat jaar. 
Dat evenement gaat echter naar 

de Friese hoofdstad 
Leeuwarden. Toch is 
dat geen reden om 
in 2018 geen groot 
cultureel evenement 
in Sint-Oedenrode te 
houden. 

“Sterker nog”, zo vertelde Van der 
Pasch, “er lopen verschillende lijn-
tjes naar Friesland. Zo was 
Georgette Jorritsma, de echtge-
note van de huidige Commissaris 
van de Koning in Friesland, in 1993 
een van de medeoprichters van de 
Kunststichting Sint-Oedenrode. 
Het andere lijntje gaat naar Friese 
Waddeneiland Terschelling. Het 
cultuurfestival 'Oerol' daar is  het 
voorbeeld voor de plannen die 
kunststichting voor 2015 en 2018 
heeft”.

Volgens Wethouder Jeanne  

Hendriks vervagen gren-
zen steeds vaker. Steeds meer din-
gen vloeien in elkaar over. “Kunst, 
cultuur, natuur en techniek komen 
steeds dichter bij elkaar. Ook door 
mensen gemaakte grenzen zo-
als gemeente- en landsgrenzen 
vervagen steeds meer”, volgens 
Hendriks. Ook de provincie zoekt 
steeds vaker grensvlakken op. Zo 
is er de komende jaren een miljoe-
nensubsidie voor het project 'land-
schappen van allure'. Voor diverse 
projecten in Sint-Oedenrode, Best 
en Boxtel.

Lekkere en gratis jazzy soul afternoon

Bombilate live bij de Gouden Leeuw

Zaterdagmiddag 28 september kun 
je genieten van een live optreden 
van Bombilate in De Gouden Leeuw 
aan de Markt in Sint-Oedenrode.  
De toegang is gratis. Bombilate is 

een talent in de Nederlandse jazz 
en soul scene.   

Lekkerder kun je een weekend niet 
beginnen. Fijne livemuziek met 
een lekker hapje en drankje erbij. 
De Gouden Leeuw organiseert 
deze zogenaamde Soul Sessions 
in samenwerking met Old Amster-
dam kaas, Swinckels’ superieur pil-
sener en radiozender Sublime FM. 

Het live optreden van Bombilate 
zal tussen 16.00 en 19.00 uur zijn 
en duurt zo’n anderhalf uur. Er is 
een pauze tussen de sets. Dus heb 
je zin in een karaktervolle soulfull 
saturday afternoon? Kom dan naar 
De Gouden Leeuw.

Lespakketten op maat voor Ollandse basisschooljeugd
Erfgoed Brabant heeft speciaal voor 
de Ollandse basisschooljeugd drie 
lespakketten samengesteld die gaan 
over Olland. Het zijn lespakketten 
op maat voor de groepen 4, 7 en 
8. Vorige week woensdag overhan-
digde een medewerkster van Erf-
goed Brabant in de Loop’r een grote 
koffer aan de leerlingenraad met 
daarin enkele attributen die met de 
thema’s te maken hebben. De drie 
thema’s van de pakketten zijn Hei-
ligen en Helden (groep 4 kinderen 
maken kennis met Oda en Ludovi-
cus), Ommetje Olland (groep 7 leert 
over de Kartuizers) en Het Huys van 
Bewaering (groep 8 leert verschil-
len tussen archief en musea). Deze 
lesprojecten zijn  op maat gemaakt 
voor Olland in opdracht van de ge-
meente Sint-Oedenrode in het ka-
der van IDOP Olland. 

Kinderen van de leerlingenraad kregen het pakket overhandigd, Karin Adams (l), 
wethouder Hendriks en een medewerker van Erfgoed Brabant kijken toe.

 

Te huur gevraagd: 

Landbouwgrond
  

omgeving Sint-Oedenrode / Best 

Pachtperiode in overleg. Voor informatie kunt u contact opnemen  
met Bjorn Kohlmann. Tel. 0413 - 480 472 óf mail naar bjorn@vdberk.nl 

Boomkwekerij Gebr. van den Berk B.V.  ı  Donderdonk 4  ı  5492 VJ  Sint-Oedenrode  ı  ww.vdberk.nl 
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Woensdag 2 oktober 
LAATSTE IJSDAG van het seizoen! 

ALLE BOLLETJES IJS VOOR € 0,50  
Geopend vanaf 12.00 uur 

Zaterdag 5 oktober 
HEROPENING Zoete Hemel 

CHOCOLATERIE & CADEAU-ARTIKELEN

ZATERDAG
(5 oktober)

diverse demonstraties 
van onze chocolatier 

van 10.00 tot 16.00 uur

20% KORTING 
(van 5 t/m 19 oktober) 

op het gehele 
chocolade-assortiment 

en cadeau-artikelen 

Kerkplein 3a | 5492 AN Sint-Oedenrode | Tel. 0413-820279 
info@zoetehemel.nl | www.zoetehemel.nl
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Mooi in de Steigers6% BTW

Blaasmuziek Plus komt er weer aan

Op zaterdagavond 26 oktober is 
het weer zover en staat Stichting 
Tionavrienden garant voor de or-
ganisatie van Blaasmuziek Plus 
2013. 

Een muziekspektakel met een keur 
aan artiesten en intermezzo’s. Dit 
jaar zal Blaaskapel Tiona, in ver-
band met haar 15 jaar bestaan, alle 
muzikale registers opentrekken en 
de bezoekers vermaken met tradi-
tionele blaasmuziek. Omdat deze 
editie samenvalt met het 15 jaar 
bestaan van onze blaaskapel heeft 
stichting Tionavrienden besloten 
om deze avond iedereen gratis 
toegang te geven.

Een klein tipje van de sluier wil-
len wij alvast oplichten, want het 
is Stichting Tionavrienden gelukt 
om een geweldige trompettist als 

gastmuzikant naar Nijnsel te halen. 
Deze trompettist zal samen met 
Blaaskapel Tiona een paar schitte-
rende solo’s ten gehore brengen. 
Ook kunt u getuige zijn van een 
optreden van Mathijs Lemmens, de 
zoon van een van onze muzikanten 
die samen met Blaaskapel Tiona zal 
laten horen wat er op zeer jonge 
leeftijd al mogelijk is op klarinet.
Natuurlijk is er op deze avond ook 
weer plaats ingeruimd voor een 
humoristisch intermezzo, zodat 
ook de lachspieren niet verge-
ten worden. De avond zal wor-
den afgesloten met een geweldig 
feestzanger die u beslist niet mag 
missen en waarover nog lang zal 
worden nagepraat. 

Kortom een avond vol vermaak in 
de geweldige ambiance van zalen-
centrum ’t Leeuwke te Nijnsel. Wij 
zien u graag terug op zaterdag-
avond 26 oktober, voel je welkom 
en breng gerust je buren en vrien-
den mee!

Stichting Tionavrienden

Harmonie Nijnsel is weer druk

In het komende half jaar zal har-
monie orkest van harmonie Nijn-
sel zich weer van zijn beste kant 
laten horen. Op 3 november op 
het jumbo muziekfestival in 
Zijtaart. Op 1 december op con-
cours in Enschede. Begin januari 
een speciaal nieuwjaarsconcert en 
zoals afgelopen jaar, medio maart, 
een schitterend: Nijnsel Meets... 
Meer informatie zal volgen op 
onze website 
www.harmonienijnsel.nl en na-
tuurlijk in de lokale media. 

Zoals je in het rijtje hierboven ziet, 
staat er dit jaar geen kerstconcert 
op de planning.  Jammer is het 
zeker, maar het is niet zonder re-

den. Onlangs heeft het bestuur 
van harmonie Nijnsel besloten dat 
het weer tijd is om op concours te 
gaan. Op 1 december zal het har-
monie orkest van onze vereniging 
zich van hun beste kant laten zien 
op het concours in Enschede. 

Het concours is een muzikale wed-
strijd waarin wordt beoordeeld 
hoe het staat met de kwaliteiten 
van jouw vereniging. Een ontzet-
tend intensief optreden, waar,  
door de muzikanten, momenteel 
naar toe wordt geleefd. Samen la-
ten horen op een wedstrijd wat je 
kan stimuleert enorm en het is na-
tuurlijke een ontzettende beloning 
voor al het repeteren. De vorige 

keer dat dit orkest mee deed aan 
een concours (zo'n 5 jaar geleden), 
behaalden we een prima score! Nu 
weer een  kans om onszelf te over-
treffen. Inmiddels zijn de repetities 
al in volle gang en wordt er z'n 
best gerepeteerd voor een zo goed 
mogelijk resultaat. Ook nu stre-
ven we weer naar perfectie. Ben jij 
ook zo benieuwd geworden naar 
hoe het zal gaan klinken en welke 
muziekwerken er gekozen zijn? 
Kom dan kijken tijdens het Jumbo 
Muziek Festival op 3 november in 
Zijtaart. Hier zullen we voor u een 
try-out laten horen. 
 
Echter blijft het orkest niet stil zit-
ten, want geen kerstconcert bete-
kent niet dat wij onze luisteraars 
niets te bieden hebben. Dit jaar 
zullen we ons vol in gaan zetten 
voor een prachtig nieuwjaarscon-
cert. Dit zal in samenwerking met 
Blaaskapel Tiona gaan gebeuren. 
De keus voor deze samenwerking 
is voor de muzikanten heel bijzon-
der. Vele leden van de harmonie 
maken namelijk ook muziek bij 
Blaaskapel Tiona. Echter kunnen 
beide orkesten een uiteenlopend 
repertoire ten gehore brengen, 
waardoor het voor de luisteraar 
een interessante ontmoeting zal 
worden. Wij begroeten jullie daar-
om graag tijdens dit speciale con-
cert. Meer informatie zal snel vol-
gen, dus blijf op de hoogte.

Blaaskapel Tiona 
zoekt versterking
Blaaskapel Tiona uit Nijnsel 
zoekt per direct ter versterking 
van haar bezetting een enthousi-
aste Trompettist(e) en een erva-
ren slagwerker vanaf 1 novem-
ber 2013.

Wij zijn goed bekend in de re-
gio Sint-Oedenrode en hebben 
jaarlijks diverse optredens in 
omliggende dorpen. Ieder jaar 
organiseren wij het evenement, 
Blaasmuziek Plus, een avondvul-
lend programma waarin muziek, 
zang en cabaret elkaar afwisse-
len.  Bent u onze juiste persoon,  
neem contact met ons op via 
info@tiona.nl . U kunt natuurlijk 
ook eens komen luisteren op een 
repetitieavond.

Wij repeteren op maandagavond 
van 20:15 tot 22:15 in Zalencen-
trum ’t Leeuwke te Nijnsel.
Op onze website www.tiona.nl 
kunt u meer informatie aantreffen.

Thema-avond “Kind en echtscheiding”

Deze thema-avond is bedoeld 
voor ouders die in een echtschei-
dings-situatie zitten of onlangs 
gescheiden zijn.

Op deze avond wordt er door di-
verse sprekers uitleg gegeven over 
de praktische en sociaal-emotio-
nele gevolgen van de scheiding 
op kinderen en wordt er een toe-
lichting gegeven op mogelijke 
ondersteuning hierbij vanuit het 

Centrum voor Jeugd en Gezin 
“CJGgeeftantwoord”. 

Wanneer: maandag 30 september 
2013
Tijd:  Van 20.00 tot 22.00 uur (zaal 
open vanaf 19.45 uur)
Waar: Oude Raadzaal, Bibliotheek  
Veghel, Markt 1 
Kosten: Geen

Voor informatie en/of aanmelding: 
Bent u geïnteresseerd in deze 
thema-avond dan kunt u zich tot 
uiterlijk 25 september 2013 aan-
melden. Dit  kunt u doen door te 
bellen naar 0800-2540000 of een 
email te sturen naar info@cjggeef-
tantwoord.nl met uw gegevens en 
het aantal deelnemende personen. 
We verzoeken u om uw bevesti-
gingsmail mee te nemen. 

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

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

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

info@siergrind.nl           www.siergrind.nl
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BOTERHOEK 175, 5683 AZ BEST,
0499-392365, INFO@KIDZINDUSTRY.NL

WWW.KIDZINDUSTRY.NL

Wintercollectie 
is binnen!

Roy Beekmans 
Stucadoorswerken 

Deken Baekersstraat 215
5482 JH Schijndel 
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Salloniki
RestaurantRestaurant

Aanstaande vrijdag 7 juni opent 
Grieks restaurant Salloniki.

Vanaf 17.00 uur bent u 
van harte welkom.

Het gehele weekend vanaf 
17.00 uur live muziek 

uit Griekenland.
Iedereen is van harte welkom.

Voor reservering tel: 073-6897817
Hoofdstraat 158, 5481 AJ Schijndel

Grieks Restaurant Salloniki 

Alle dagen open vanaf 11.00 uur 
tot sluiting van de keuken 22.00 uur.
Alleen dinsdag gehele dag gesloten.

Elke laatste vrijdag van de maand 
Griekse live muziek

dus ook vrijdag 27 september

Idéé: reserveer van te voren 
0736897817 of 0650460906

Wegens vakantie gesloten 
vanaf maandag 30 september t/m donderdag 17 oktober.

Vrijdag 18 oktober staan de deuren van ons restaurant weer 
geheel voor u open!

Heerlijk genieten in Restaurant Salloniki

Naam: Martijn Rijkers
Leeftijd: 17 jaar 

Welke studie volg je? 
“International business studies”

Waar volg je de studie? 
“Den Bosch.” 

Wat vind je leuk aan de studie 
en wat minder? 
“Het leuke is dat we de hele 
dag op school Engels praten en 
uitdagende opdrachten krijgen 
waar je wel met discipline aan 
moet werken wil je op deze op-
leiding slagen. Het minder leuke 
vind ik de hoeveelheid huis-
werk natuurlijk... Maar goed, 

het hoort er allemaal bij als stu-
dent.”

Wat wil je na je studie gaan 
doen? 
“Ik wil graag verder studeren 
over human resource manage-
ment.”

Ik geef het stokje door aan: 
“Tim Schellekens.”

nt
Promotieclip 
van The Voice 
of Van Ouds nu 
online

The Voice 
of Van 
Ouds begint 
steeds meer 
te leven in 
Sint-Oeden-
rode. Over 

ruim vijf weken is het zover. Zater-
dag 2 november aanstaande laten 
de oudere jongeren horen wat zij 
waard zijn. Een dag later, zondag-
middag 3 november, laat de jeugd 
het achterste van hun vocale tong 
zien. Om u alvast een voorproefje 
te geven over de kwaliteit is er nu 
een videoclip, daarin presenteren 
de jeugdige deelnemers zich aan u.

De vader van de vriend van een 
van de deelneemsters maakte de vi-
deoclip. Afgelopen zondag werd de 
video door een deel van de deelne-
mers in ontvangst genomen. De clip 
is te zien via de facebookpagina van 
The Voice of Van Ouds. Natuurlijk is 
de promotiefilm ook via de website 
van MooiRooi.nl te bekijken.

Om podiumervaring op te doen 
hadden de kids, die aan The Voice 
deelnemen, afgelopen zaterdag 
hun eerste optreden voor een live 
publiek. Tijdens de barbecue van 
zanggroep Kofferit bij café 'Het 
Kofferen, mochten 'The Voice-jon-
geren' enkele van hun nummers 
zingen. Coach Maarten van den 
Bosch, gaf afgelopen zondag aan 
meer dan tevreden te zijn over het 
niveau van 'zijn pupillen'. 
www.facebook.com/TheVoiceOf-
VanOuds

Verwaarloosde paarden in 
beslag genomen

Afgelopen dinsdagochtend zijn 
er aan de Liempdseweg in Sint-
Oedenrode vier verwaarloosde 
paarden in beslag genomen door 
de dierenpolitie. Het gaat om de-
zelfde paarden die enkele weken 
geleden in DeMooiRooiKrant 
stonden omschreven. Toen trok 
een bezorgde burger aan de bel 
over de toestand van de dieren.

De ondervoede paarden worden al 
heel lang verwaarloosd en dat was 

tegen het zere been van veel bur-
gers. Vooral Liane Schellekens uit 
Liempde was via Social Media zeer 
actief om deze verwaarlozing een 
halt toe te roepen. Ze kreeg steeds 
meer medestanders en uiteindelijk 
vond de dierenpolitie het tijd om 
in te grijpen. Een dierenarts was bij 
de actie aanwezig om de paarden 
te verzorgen. De dieren zijn over-
gebracht naar een nieuwe, nog 
niet bekendgemaakte locatie.

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

A L A R M I N S TA L L AT I E  A L S
INBRAAKPREVENTIEMIDDEL

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs
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Naast de zwemlessen aan kinderen, verzorgen wij vele andere leuke 
activiteiten voor jong en oud:

Loop je � t
Wie een tijdje niet naar een zwembad is geweest, kijkt zijn ogen uit. Grote groe-
pen mensen gaan het diepe in met een soort riem om hun middel. Ze zwem-
men niet, maar maken loopbewegingen in het water. Wat is hier aan de hand? 
Dat is nou aquajoggen. De loopbewegingen kunnen zowel een wandelpas, een 
stevige tred of een sprint zijn.
Tijdens de les aquajoggen worden de verschillende loopvormen afgewisseld 
met speci� eke oefeningen voor bepaalde spiergroepen, zoals arm, been, rug 
en buikspieren. Tijdens het lopen in het zwembad worden de nodige liters wa-
ter verplaatst en er moet dan ook heel wat weerstand worden overwonnen. 
Hoe sneller iemand beweegt, hoe meer het water afremt. Door tegen de druk 
van het water in te gaan, wordt aquajoggen een inspannende bezigheid. Er is 
dan ook bijna geen snellere manier om verantwoord calorieën te verbranden. 
Aquajoggen is een veilige bewegingsvorm. In tegenstelling tot hardlopen op 
de weg, is er met deze manier van sporten geen contact met de harde onder-
grond, zodat de gewrichten, spieren, pezen en banden worden ontzien. 
                                                                                                                                                                                    
Kosten
Per cyclus van 21 lessen € 112,35

Tijdstip
Maandag  19.30-20.15 uur 
Donderdag 11.00-11.45 uur 

Zwem je � t
Het doel van trimzwemmen is om in een gezellige, ontspannen sfeer aan li-
chaamsbeweging te doen. Zo werkt u op verantwoorde wijze aan het verbete-
ren van uw conditie.
Het trimzwemmen duurt 3 kwartier en vindt plaats in het diepe bad. De les 
begint rustig om de spieren op te warmen. Daarna wordt het tempo opgevoerd 
en worden de oefeningen intensiever. Aan het eind van de les worden de oefe-
ningen weer wat rustiger en volgt een cooling-down.
Naast het beoefenen van diverse zwemslagen, beoefenen we ook regelmatig 
andere zwemonderdelen zoals: balzwemmen, wedstrijdvormen, vaardigheids-
vormen en aqua-jogging.
U kunt op ieder niveau instromen. 
Zwembad De Neul zorgt voor de nodi-
ge materialen. De temperatuur van het 
diepe bad is ongeveer 28 graden.

Kosten
Per cyclus van 21 lessen € 112,35

Tijdstip
Maandag  19.30-20.15 uur
  21.30-22.15 uur
Dinsdag  19.30-20.15 uur
Woensdag 08.45-09.30 uur
Donderdag 10.15-11.00 uur

Aanmelden
Inschrijven, waarvoor wij € 12,60 vragen, kan aan de balie van het zwembad 
tijdens de openingstijden van het recreatief zwemmen. Schrijf je vóór 8 oktober 
in, dan hoef je geen inschrijfgeld te betalen.

Heb je interesse? Aarzel niet en vraag informatie hierover bij een van onze me-
dewerkers of kijk op onze homepage.

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

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

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

Zwembad de Neul

Activiteiten

Aqua joggen

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

•   Begeleidend zwemmen en  water-
gymnastiek voor ouderen

• Combi - Fit
• Recreatief zwemmen
• Verenigingszwemmen
• Discozwemmen

Trimzwemmen

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

OPEN HUIS 
ZATERDAG 5 OKTOBER 

TUSSEN 11.00 EN 15.00 UUR

VRIJSTAANDE WONING MET 
PRAKTIJKRUIMTE

VRAAGPRIJS: € 387.500,- K.K.

Inhoud: 455m³ Perceel: 427m² 
Begane grond: entree, ruime 

living met haard, dichte keuken, 
bijkeuken, praktijkruimte 

met eigen entree.
Verd.: 3 slaapkamers en luxe 
badkamer. Ruime bergzolder.

Hogenbergseweg 5 LIEMPDE 

EHBO viert jubileum

75 Jaar barmhartigheid

Tegenwoordig worden notulen 
van een vergadering of gebeur-
tenissen van een vereniging vast-
gelegd in de computer. Dat was 
75 jaar geleden wel anders. Toen 
bestonden er nog geen laptops of 
computers. Alles werd netjes in 
schriften en boeken genoteerd. 
Ook de EHBO is zo 75 jaar gele-
den begonnen. Gelukkig zijn de 
eerste boekjes bewaard gebleven. 
EHBO voorzitter Theo Maas had 
ze afgelopen zaterdag bij zich, tij-
dens de viering van het 75-jarig 
bestaan. Bij Zorgboerderij Dom-
melhoeve – de thuisbasis van de 
vereniging – las hij met liefde 
voor uit het oude geschrift.

Niet alleen de namen van de aller-
eerste vijftien Rooienaren stonden 
prachtig geschreven in het naslag-
werk. Ook het hoe en waarom 
over de oprichting van de Eerste 
Hulp Bij Ongelukken waar de bur-
gemeester van destijds, Rijckevor-
sel van Kessel, initiatiefnemer van 
was. “Er vonden in die tijd veel 
verkeersongevallen plaats en tel-
kens weer bleek dat omstanders 

de slachtoffers niet adequaat ge-
noeg konden helpen. Een ernstig 
ongeval, waarvan de persoon 
maanden later nog steeds de 
klachten van ondervond, bleek de 
druppel. Er werd besloten tot het 
oprichten van een Rooise afde-
ling van de EHBO”, vertelde Maas 
geboeid. Dokter Kooijmans sloot 
zich er vrijwillig bij aan om cursus-
sen te geven. 

Nu, 75 jaar later, telt de EHBO 
meer dan honderd barmhartige 
leden. Ze staan immers klaar voor 
de Rooise bevolking door het on-
dersteunen van evenementen en 
sportverenigingen. Hulp verlenen 
wanneer het nodig is, daar draait 
het om. Iedereen mag lid worden 
van de vereniging. De basis be-
staat uit tien lessen. Deelnemers 
leren verbinden, reanimeren, hel-
pen bij verstikking enz. Ieder jaar 
weer melden zich tien á twaalf 
mensen aan om deze cursus te vol-
gen. Regelmatig houdt de EHBO 
daar leden aan over. Leden volgen 
ieder jaar een herhalingscursus om 
op de hoogte te blijven en tonen 
hun barmhartigheid door zich vrij-
willig in te zetten voor de Rooise 
bevolking. 

Tientallen leden van de EHBO 
kwamen afgelopen zaterdag bij 
elkaar bij Zorgboerderij Dom-
melhoeve, de thuisbasis van de 
vereniging en van Stichting Rooi 
Hartsafe. Daar werkt de EHBO 

nauw mee samen. Na de ont-
vangst met een feestelijk drankje 
en het boeiende openingswoord 
van voorzitter Theo Maas en loco-
burgemeester Cees van Rossum, 
maakten de EHBO’ers zich op 
voor een fotospeurtocht door het 
dorp en een afsluitende barbecue.   Voorzitter Theo Maas laat trots het 

allereerste notulenboek zien.
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Standplaatsen

Meldingen

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

Wie kleurt de Rooise politiek?
Politieke markt, dinsdag 8 oktober, 
aanvang 20.00 uur 
Het is zo maart 2014. Dat wordt een be-
langrijke maand, want dan zijn er weer 
gemeenteraadsverkiezingen. Ja, wie 
kleurt de Rooise politiek? Dat bepaalt 
u. Misschien wordt u zelf wel een van de 
nieuwe raadsleden of sluit u zich voor 
die tijd aan bij een van de politieke par-
tijen. Dat zou mooi zijn, want lokale poli-
tiek is belangrijk. 

Is uw interesse gewekt? Bent u nieuws-
gierig geworden? Zorg dan dat u erbij 
bent op 8 oktober!

Wim Daniëls kleurt de avond!
Wim Daniëls zal - na een inleiding van 
de burgemeester - de avond leiden na 
eerst een korte (humoristische) voor-
dracht over politiek, politieke partijen 
en partijprogramma's te geven.

Het wordt beslist een boeiende en le-
vendige avond, die voor iedereen gratis 
en vrijblijvend toegankelijk is.
Maar er is meer. De zittende raadsleden 
komen aan het woord. Zij vertellen over 
hun rol in de lokale politiek. Over hun 
drijfveer, wat heeft hen ertoe bewogen 
om in de politiek te gaan? Wat betekent 
het om actief te zijn voor een politieke 
partij in Sint-Oedenrode? Wat betekent 
het om raadslid te zijn? En misschien 

komt u er wel achter dat een actieve po-
litieke rol ook iets voor u is!

Ook is er een politieke markt. Hier pre-
senteert de Rooise politiek zich. U kunt 
een kijkje nemen en uzelf laten infor-
meren bij de kramen van de aanwezige 
Rooise politieke partijen. Onder het 
genot van een drankje is er volop gele-
genheid om elkaar te ontmoeten en be-
groeten. 

Noteer dus:
Dinsdag 8 oktober van 20.00 tot 22.00 
uur – politieke markt - raadzaal  
gemeentehuis! 
U bent van harte welkom. Ook als u ge-
woon eens wilt weten hoe dat nou zit 
met die politiek.

Vergadering Monumentencommissie
Op dinsdag 1 oktober 2013 vindt er 
een openbare vergadering van de Mo-
numentencommissie plaats in de com-
missiekamer van het gemeentehuis van 
Sint-Oedenrode. De vergadering begint 

om 19.30 uur.
De agenda kunt u vinden op de website 
www.sint-oedenrode.nl onder Actueel 
bij het onderdeel Vergaderingen.

Militaire oefening Koninklijke Landmacht
In de periode van 1 t/m 11 oktober 2013 
vindt er een militaire oefening plaats 
binnen de gemeente. 
De oefening wordt gehouden in het ka-
der van opleiding en training van ver-
kenners. Praktisch gezien houdt dit in 
dat de militairen verkenningsopdrach-

ten uitvoeren. Activiteiten vinden plaats 
op openbare wegen.
Aan deze oefening nemen 60 personen 
en 20 militair wielvoertuigen deel. Er 
wordt geen gebruik gemaakt van oefen-
munitie. 

Aanvragen Langdurigheidstoeslag minima 2013
Inwoners van de gemeente 
Sint-Oedenrode die langdurig een mini-
mum inkomen hebben, komen jaarlijks 
in aanmerking voor een langdurigheids-
toeslag (LDT). 

U hebt recht op een langdurigheidstoe-
slag als u aan de volgende voorwaarden 
voldoet:
•  u bent tussen de 21 en de pensioenge-

rechtigde leeftijd en:
•  uw inkomen uit werk of uitkering is ge-

durende een periode van 36 maanden 
(3 jaar) niet hoger dan de voor u gel-
dende bijstandsnorm;

•  een kleine inkomensoverschrijding 
(afgerond €  1.000,-) gedurende de pe-
riode van 36 maanden is mogelijk als 
u verder geen uitzicht op inkomensver-
betering heeft. 

•  als u een bijstandsuitkering ontvangt, 
moet u zich hebben gehouden aan de 
opgelegde arbeidsverplichtingen; uw 
vermogen mag niet hoger zijn dan  
€ 5.795,- als u alleenstaand bent en  
€ 11.590,- als u alleenstaande ouder of 
gehuwd bent;

•  in de afgelopen 12 maanden mag u niet 
eerder een LDT hebben ontvangen.

Inkomensgrenzen
Alleenstaande    
 € 879,10
Alleenstaande met medebewoner  
 € 753,52 
Alleenstaande ouder   
 € 1.130,27 
Alleenstaande ouder met medebewoner 
 € 1.004,69

Gezin     
 € 1.255,86
Gezin met medebewoner   
 € 1.130,27

Gehuwden komen alleen in aanmerking 
als beide partners aan de voorwaarden 
voldoen. Met andere woorden als één 
van de partners de pensioengerechtigde 
leeftijd heeft, bestaat voor beiden GEEN 
recht op een LDT.

Ook als u arbeidsongeschikt bent en 
voor meer dan 80% bent afgekeurd kunt 
u voor de langdurigheidstoeslag in aan-
merking komen.

De langdurigheidstoeslag bedraagt in 
2013
voor gehuwden € 512,- per jaar, 
voor een alleenstaande ouder € 459,-- 
per jaar, 
voor een alleenstaande € 359,- per jaar.

Als u in 2012 een langdurigheidstoeslag 
van de gemeente Sint-Oedenrode hebt 
ontvangen dan krijgt u automatisch een 
aanvraagformulier voor 2013 toegezon-
den. 

Als u denkt aan de voorwaarden te vol-
doen om in aanmerking te komen voor 
de langdurigheidstoeslag, dan kunt u 
op werkdagen tussen 09.30 en 10.30 
uur bellen naar een front-office mede-
werker van het team Werk, Inkomen en 
Zorg en vragen om toezending van het 
aanvraagformulier.

Inzameling oud papier week 39

Zaterdag 28 september
Ouderraad basisschool Sint Antonius van 
Padua; containers op de parkeerplaats 
tegenover de basisschool aan de Jasmijn-
straat 11 a, op zaterdag van 8.00 tot 12.00 
uur; Wijkvereniging Kinderbos; oud papier 
wordt opgehaald in de wijk Kinderbos op 
zaterdag tussen 09.00 en 11.00 uur;

Permanente inzameling
Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-
tainer tegenover Ollandseweg 98 van 
maandag t/m zaterdag. Tijdens de zo-
mertijd van 08.00 tot 20.00 uur en tij-
dens de wintertijd van 08.00 uur tot 
17.00 uur;

Oproep: 
Groenafval voor de milieustraat goed scheiden!!
Groenafval bestaat uit verschillende soor-
ten tuinafval, zoals snoeihout, bladeren, 
takken en gras. U kunt dit groenafval gratis 
kwijt bij de milieustraat aan de Eversestraat. 
Om het groenafval op de juiste manier te 
kunnen verwerken, is voor elke soort een 
aparte losplaats op de milieustraat.

Wat is snoeihout? 
•  Takken en stammen, eventueel met 

blad. 
•  Bomen en struiken, inclusief stobben 

(zonder zand).
•  Maar geen coniferen of overig groen-

afval.

Wat is overig groenafval?
•  Gras, bladeren, naaldhout, graszoden 

(zonder zand).
• Geen snoeihout, maar wel coniferen

Let op: groenafval mag nooit de volgen-
de stoffen bevatten:
•  Steen, puin, grind, kunststoffen, meta-

len, touw, nylon, etc. 
•  Behandeld hout (geverfd, verlijmd of 

geïmpregneerd).
•  Verontreinigingen, zoals verbrand mate-

riaal, olie/vet, chemicaliën, asbest, etc. 

Vervuild afval wordt afgekeurd en zorgt 
voor onnodige kosten.

Inzameling grof snoeiafval
Op zaterdag 5 oktober wordt grof snoei-
afval opgehaald.

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

Regels voor het aanbieden van snoeiafval:
•  duidelijk zichtbaar op de stoep en niet 

bij een groenstrook;
• om 07.30 uur aan de straat;

• gebundeld, maar niet met ijzerdraad;
•  boomstronken en takken met een 

maximale doorsnee van 10 cm;
• lengte; maximaal 1.50 m per bundel;
• gewicht; maximaal 25 kg per bundel.

Buitengebied
Bewoners uit het buitengebied moeten 
zich vóór donderdag 3 oktober 12.00 
uur telefonisch aanmelden via de mel-
dingen- en servicelijn 0413-481376 of 
info@sint-oedenrode.nl.

Verloren en Gevonden Voorwerpen
Verloren voorwerpen
• Grote leren zwarte portemonnee
•  Kleine donkerbruine leren herenportemonnee met een drukker als sluiting       
• Armband met veiligheidsslot, platte schakel, goud

Standplaatsen

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

Verleende standplaatsvergunningen 
•  Aan mevrouw S. van Vught voor het 

innemen van een standplaats op de 
weekmarkt voor het verkopen van 
snoep.

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Meldpunt zwerfafval
Ziet u afval in de openbare ruimte liggen? 
Bel (0413) 481 376 of 
stuur een e-mail naar: info@sint-oedenrode.nl 
en het afval wordt opgeruimd.

Hannah Brekelmans

Fleurig….
dat is mijn Sint-Oedenrode!

Heeft u of start u een nieuwe politieke 
partij? Dan bent u van harte welkom 
op de politieke avond. Uw partij krijgt 
de kans om zich te presenteren op 8 
oktober. Als u een e-mail stuurt naar 
griffie@sint-oedenrode.nl dan zal er 
ook voor u een kraam klaarstaan op de 
politieke markt. 

Indien u meer informatie wenst over 
de opzet van de avond, neem dan con-
tact op met de griffier, Maarten van Els. 
(0413)481 257
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

EvenementenDenkt u mee over oneerlijke concurrentie?

Met ingang van 1 januari 2013 is de wij-
ziging van de Drank- en Horecawet van 
kracht. Deze wijziging geeft gemeenten 
de mogelijkheid om lokaal regelgeving 
te formuleren voor alle alcoholver-
strekkers, met in het bijzonder de pa-
racommerciële instellingen. Op enkele 
onderdelen van de Drank- en Horeca-
wet wordt het zelfs verplicht voor ge-
meenten om op lokaal niveau regels op 
te stellen. Zo moeten gemeenten een 
verordening ‘mededinging bij paracom-
merciële rechtspersonen in relatie tot 
horeca’ vaststellen. Wij zijn hiermee 
bezig en willen deze graag inbrengen in 
de raadsvergadering in december 2013. 
Als het onderwerp u aangaat vragen wij 
u met ons mee te denken. Op onze web-
site www.sint-oedenrode.nl vindt u een 
toelichting. 

De kaders die wij willen gaan hanteren 
zijn als volgt:
Paracommerciële instellingen mogen 
geen (feestelijke) bijeenkomsten van 
persoonlijke  aard houden, ook niet voor 
eigen medewerkers. 
Hiermee bedoelen we ook de zgn. cli-
nics. Zo willen we voorkomen dat sport-
verenigingen en andere instellingen 
met grote regelmaat bijeenkomsten van 
persoonlijke aard organiseren, wat leidt 
tot oneerlijke mededinging. Clubgerela-
teerde bijeenkomsten waarbij de sport 
centraal staat en waarbij de horeca on-
dergeschikt is, staan we wel toe. Voor 

clinics waarbij de promotie van de sport 
duidelijk centraal staat komt een onthef-
fingsregeling. 

Wij willen graag duidelijke en werkbare 
regels opstellen. Daar vragen wij uw 
hulp bij. Hoe zou u een clinic omschrij-
ven? Wij denken bijvoorbeeld aan het 
feit dat de sport centraal staat, dat de 
horeca onderschikt is etc. Maar we ho-
ren graag hoe u hierover denkt. Wat we 
ook graag van u horen is hoeveel onthef-
fingen per jaar u redelijk vindt. Of mis-
schien vindt u wel dat er helemaal geen 
ontheffingsregeling hoeft te zijn?
 
Bijzondere gelegenheden en bijeen-
komsten van zeer tijdelijke aard
Op grond van de Drank- en Horecawet 
heeft de burgemeester de bevoegdheid 
ontheffing te verlenen van de regels 
voor schenktijden. Dit geldt ook voor de 
verschillende soorten bijeenkomsten. 
Het gaat dan om bijzondere gelegenhe-
den van zeer tijdelijke aard, bijvoorbeeld 
kampioenschappen en andere onvoor-
ziene gebeurtenissen. Het kan ook gaan 
om feestelijkheden die wel te voorzien 
zijn, zoals carnaval en Koningsdag. Voor 
andere ontheffingen willen wij graag 
aansluiten bij regionale opvattingen. U 
vindt de gedachten hierover in de pre-
sentatie. 

Schenktijden paracommerciële rechts-
personen
De gemeente is van plan om het einde 
van de schenktijden te koppelen aan de 
sluitingstijd. Sluitingstijden regelen we 
in de APV. Dit gegeven maakt controle en 
handhaving eenvoudiger. Over het begin 
van de schenktijd bestaat er nog enige 
discussie. U kunt hierin uw eigen verant-
woordelijkheid nemen en het naar eigen 
inzicht regelen. We kunnen het ook op-
nemen in de APV.  Wij horen graag uw 
mening en ideeën hierover.

Handhaving
De bestuurlijke boete is een belangrijk 
handhavingsmiddel. De hoogte van deze 
boete is per overtreding vastgelegd in het 
Besluit bestuurlijke boete Drank- en Hore-
cawet. Als voorbeeld: schenkt een onder-
nemer met minder dan 50 werknemers aan 
een jongere onder de 16 (18 vanaf 01-01-
2014), dan ontvangt hij of zij een boete van 
€ 1360. Bij herhaling en bij meervoudige 
herhaling worden deze verdubbeld. De be-
stuurlijke boete kan ook opgelegd worden 
in het geval van oneerlijke mededinging. 

Laat ons vóór 13 oktober 2013 weten 
wat u ervan vindt. 

Uw reactie kunt u sturen naar S. Maltha 
smaltha@sint-oedenrode.nl of per post 
naar Gemeente Sint-Oedenrode, 
Postbus 44, 5490AA in Sint-Oedenrode,
 ter attentie van Saskia Maltha

Verwijderen aanhanger/ vouwwagen
Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat in de Verwestraat aan de 
zijde van de Eerschotsestraat een 
enkel-assige aanhangwagen/ vouw-
wagen zonder kenteken, meer dan 
3 achtereenvolgende dagen gepar-
keerd staat. In het artikel 5.1.5. lid 1 
van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening 2011 staat vermeld:

Het is verboden een voertuig dat 
voor recreatie of anderszins voor an-
dere dan verkeersdoeleinden wordt 
gebruikt:
– langer dan op drie achtereenvol-
gende dagen te plaatsen of te hebben op 
een door het college aangegeven weg, 
waar dit naar zijn oordeel buitensporig 
is met het oog op de verdeling van be-
schikbare parkeerruimte of schadelijk 
is voor het uiterlijk aanzien van de ge-
meente; 

Handhaving
Vanwege de belangen voor de omgeving 
is besloten om handhavend op te treden 

tegen de voornoemde aanhangwagen in 
de Verwestraat. Wij maken op grond van 
artikel 125 Gemeentewet en artikel 5:21 
van de Algemene Wet bestuursrecht 
gebruik van onze bevoegdheid om een 
last onder bestuursdwang op te leggen. 
De aanhangwagen staat gestald in strijd 
met artikel 5.1.5. lid 1 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening 2012 van de 
gemeente Sint-Oedenrode. 

Om de eigenaar van de aanhang-
wagen op te sporen, heeft er 
buuronderzoek plaatsgevonden. 
Hiermee hebben wij de eigenaar 
niet kunnen traceren. Aangezien 
de eigenaar van de aanhangwa-
gen niet bekend is, maken wij 
door middel van deze publicatie 
ons voornemen bekend om met 
toepassing van een last onder 
bestuursdwang de aanhangwa-
gen te verwijderen. Indien de 
aanhangwagen niet vóór 9 okto-
ber 2013 is verwijderd, dan zul-
len wij hiertoe overgaan. De aan-

hangwagen zal dan worden afgevoerd 
naar de gemeentewerf en daar voor een 
periode van 2 tot 13 weken worden op-
geslagen. De termijn is afhankelijk van 
de waarde van de aanhangwagen. Tegen 
betaling van de bestuursdwangkosten 
(verwijdering en opslag) kan de eigenaar 
de aanhangwagen daar eventueel weer 
ophalen. Wanneer de eigenaar zijn aan-
hangwagen niet ophaalt zullen wij tot 
verkoop danwel vernietiging overgaan. 

Bekendmaking ontwerpbesluit “Parkzicht Kienehoef”
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, 
2e fase, uitgebreide procedure voor het 
bouwen van een restaurant met uitgif-
tepunt snackcorner aan de Bremhorst 
1, kadastraal bekend gemeente  
Sint-Oedenrode, sectie ODR01I num-
mer 6404 gedeeltelijk.

Burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode maken bekend dat zij voor-
genomen zijn om voor de volgende aan-
vraag 2e fase een omgevingsvergunning 
te verlenen, voorbereid met de uitge-
breide procedure en met toepassing van 
de buitenplanse afwijking als bedoeld 
in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3 
Wabo:
Sint-Oedenrode, Bremhorst 1, het bou-
wen van een restaurant met snackcorner.

Op 18 juni 2013 hebben burgemeester 
en wethouders de omgevingsvergunning 
1e fase met betrekking tot het afwijken 
van het geldende bestemmingsplan 
“Herziening recreatiepark de Kienehoef” 
voor de realisatie van het project “Park-
zicht Kienehoef” met toepassing van de 
buitenplanse afwijking als bedoeld in ar-
tikel 2.12 eerste lid sub a onder 3 Wabo 
verleend; deze omgevingsvergunning 1e 
fase is onherroepelijk.

Inzage
De aanvraag, het ontwerpbesluit omge-
vingsvergunning 2e fase en de overige 
bijbehorende stukken liggen met ingang 
van donderdag 26 september 2013 gedu-
rende zes weken op werkdagen ter inzage 
bij het publieksplein van het gemeente-
huis, Burgemeester Wernerplein 1 in Sint-

Oedenrode. Tevens is de mededeling van 
het besluit digitaal te raadplegen op de 
website www.sint-oedenrode.nl 

Zienswijzen
Tijdens deze periode van ter inzage leg-
ging, kan een ieder naar keuze monde-
ling of schriftelijk zienswijzen inbrengen 
tegen het ontwerpbesluit omgevings-
vergunning. Deze zienswijze bevat uw 
naam, adres, motivatie, datum en een 
handtekening. Zienswijzen moeten 
worden gericht aan het college van bur-
gemeester en wethouders, Postbus44, 
5490 AA Sint-Oedenrode. Voor het in-
dienen van mondelinge zienswijzen 
kunt u binnen genoemde termijn een af-
spraak maken met mevrouw C. van Baar 
van team BM, bereikbaar op telefoon-
nummer 0413- 481 911. 

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 17 september tot en 
met 23 september 2013 zijn de volgen-
de aanvragen bij de gemeente ingeko-
men:
•  Van de Commissie Sinterklaasintocht 

Rooi voor het houden van een Sinter-
klaasintocht op 17 november 2013 in 
het centrum van Sint-Oedenrode. Deze 
aanvraag is voor de jaren 2014 tot en 
met 2017.

•  Van de Seniorenraad Sint-Oedenrode 
voor het houden van de Nationale Ou-
derendag op 4 oktober 2013 in Sport-
park Rhode, Odendael en het centrum 
van Sint-Oedenrode.

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
•  Aan Bouwmarkt Forum voor het hou-

den van vuurwerkshow op 12 decem-
ber 2013 in sportpark de Neul te Sint-
Oedenrode.

Verkeersmaatregel
In verband met de kermis in Olland zal 
de Pastoor Smitsstraat afgesloten zijn 
voor het verkeer op:
•  28 september 2013 van 16.00 uur tot 

00.30 uur de daaropvolgende dag
•  29 september 2013 van 13.00 uur tot 

00.30 uur de daaropvolgende dag
•  30 september 2013 van 16.00 uur tot 

24.00 uur 
•  1 oktober 2013 van 16.00 uur tot 

24.00 uur

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

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Plan Scheeken/ ------ 16-09-2013 Omleggen/graven waterloop
Berkenloop 
Componistenlaan 39 5491 LB 14-09-2013 Plaatsen dakkapel
Slophoosweg 19 5491 XR 16-09-2013 Vergroten woonhuis
Weievensweg 30 5491 RG 12-09-2013 Plaatsen hekwerk
Scheidingsweg 6 5491 TH 13-09-2013 Wijziging verleende vergunning/  
   bouwen extra kelders onder stal
Vogelenzang 14 5492 TP 09-09-2013 Aanleggen inrit
Kastanjestraat ongen. ------ 16-09-2013 Kappen 1 boom
Vogelsven ongen. ------ 16-09-2013 Kappen 1 boom
Hertog Hendrikstr. 1 5492 BA 16-09-2013 Renoveren bedrijfspand
Hoogstraat 32 a 5492 VW 04-09-2013 Gewijzigd uitvoeren bouw woonhuis
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Uiterlijke  Omschrijving
  beslisdatum 
  verlengd met: 
Damianenweg 22 5491 TJ 6 weken Gebruik woning als plattelandswoning
Nieuwstraat 46 5491 VD 6 weken Uitoefenen dagrecreatieve nevenact.
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Houtsestraat 24 5492 TM 23-09-2013 Omgevingsvergunning beperkte 
   milieutoets voor een 
   vleeskalverenhouderij
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode  Omschrijving
Slophoosweg 2 5491 XR  Het veranderen van een hondenkennel/ 
   - fokkerij, activiteiten milieu en bouwen
Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 26 
september 2013 ter inzage. 

Meldingen ingevolge Activiteitenbesluit
Adres inrichting Postcode  Omschrijving
Houtsestraat 24 5492 TM  Het veranderen van een 
   vleeskalverenhouderij
Marie Curiestraat 8 5491 DD  Het oprichten van een showroom tbv  
   verkoop en aanleg zwembaden.
Bovengenoemde meldingen liggen gedurende twee weken ter inzage.

Vergunningen

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl
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24-09     
Bezinningsavond heilige Oda-
parochie, parochiezaal Nijnsel     
20.00-21.30 uur

24-09     
Bijeenkomst comité Lourdes-bede-
vaart, Martinus-Centrum    
20.00-22.00 uur

24-09     
Bezinningsavond heilige Oda-paro-
chie, parochiezaal Nijnsel    
20.00-21.30 uur  
Thema: Jezus, de Goede Herder

29-09     
Orgelconcert, Martinuskerk-Centrum                                                  
15.00-17.00 uur

30-09     
Mogelijkheid pastoraal gesprek 
Odendael 13.30-17.00 uur

01-10     
Overleg parochiebestuur                                                                           
20.00-22.00 uur

02-10     
Bezinningsdag dekenaat in Konings-
hoeven 09.00-18.00 uur

04-10     
Viering Odendael 10.00-11.00 uur
Rondbrengen ziekencommunie                                                             
10.00-12.00 uur

07-10     
Biddende Moeders, parochiezaal 
Nijnsel  13.30-14.15 uur

Ware liefde vereist moed: laat ons de angst overwinnen 
om onze handen vuil te maken en om mensen in nood te 
helpen.
Paus Franciscus

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

genda

Jaarprogramma Son en St-oedenrode 
peuter-kleuter 2013 2014

Beste kinderen en/of ouders,
Voor je ligt het nieuwe jaarpro-
gramma met de vieringen voor 
peuters en kleuters. Deze zijn spe-
ciaal voor jonge kinderen en hun 
ouders, maar ook opa’s en oma’s 
zijn welkom! We luisteren naar 
een verhaal, er is een doe-activi-
teit en we steken een kaarsje aan 
in de kerk. We vinden het leuk 
om je in een van deze vieringen 
te ontmoeten op onderstaande 
zondagen.
Kom om 11.00 uur naar de Goede 
Herderkerk in Sint Oedenrode of 
om 9.30 uur naar de Sint- Petrus’ 
Banden in Son en Breugel.

29 september Schepping
En toen… was er licht.
Hoe blijft de wereld hangen in de 
ruimte? ‘Waarom vallen wij niet 
van de wereld af?’
Als je wilt weten waar alles van-
daan komt, kom dan deze zondag 
naar de kerk.

3 november Allerzielen en 
Allerheiligen 
Al die lieve mensen die zijn overle-
den, horen er nog steeds bij.
In deze viering steken wij een 
lichtje aan voor alle lieve mensen 
die we zo missen.
15 december Advent  
(let op: alleen in Sint-Oedenrode)
Maria en Jozef zijn op weg. 
Reis je mee?
26 januari Vijf broden en twee 
vissen
Vijf broden voor 5000 mensen. En 
toch had niemand honger meer! 
Wil je meemaken hoe dat kan? 
Kom dan en deel mee.
23 maart De ark van Noach
We luisteren naar het spannende 
verhaal van die grote boot, het 
water en de regenboog. Kom je 
ook?
20 april Pasen  (let op: alleen in 
Son en Breugel)
Kom je naar het paasverhaal luis-
teren en eieren zoeken?
8 juni Pinksteren
Wind, vuur, een geluid uit de he-
mel.
Kom luisteren naar het spannende 
Pinksterverhaal. We vieren samen 
Pinksteren.

Het jaarprogramma vindt u ook 
op de website van de parochie: 
www.heiligeodaparochie.nl

Alphacursus van start
Aanstaande woensdagavond 25 
september gaat de Alpha-cursus 
van start voor alle kernen van de 
H. Odaparochie.
De cursus begint om 18.30 uur en 
duurt tot 21.30 uur.

De plaats is: 
het Parochiecentrum van de  
‘Goede Herder’ aan het Mgr. Bek-
kersplein. Iedereen die zich heeft 
opgegeven is welkom!

Het kernteam van de Alphacursus.  

Geweld brengt de vrede nooit terug
‘Vrede op aarde!’ Deze uitroep van 
Paus Johannes XXIII op 1 april 1963, 
leidde tot de encycliek "Pacem in 
terris", geschreven om een nieuwe 
wereldoorlog te voorkomen. Nu, 50 
jaar later lijken deze woorden dra-
matisch actueel. We hebben nu een 
andere paus, maar in zijn doen en 
laten roept hij wel het beeld op van 
de "goede Paus". Paus Franciscus 
heeft in het kader van de samen-
komst van de G20, een betrokken 
brief geschreven aan de Russische 
president Poetin om een groter 
conflict in Syrië te voorkomen. "... 
Oorlog is een praktische ontken-
ning van de grote economische en 
sociale doelstellingen die de inter-
nationale gemeenschap probeert 
te bereiken. ... Zonder vrede is er 
geen economische ontwikkeling. 
Geweld brengt nooit de vrede die 
de noodzakelijke voorwaarde is 
voor een dergelijke ontwikkeling." 
Deze woorden hebben echter niet 
de geest en het hart geraakt van de 
Nobelprijswinnaar voor de vrede, 
Barack Obama de Amerikaanse pre-
sident, die probeert met de nodige 
kracht leven te geven aan, wat ve-
len vrezen, een gevaarlijk wereld-
conflict. Daarom heeft de Gemeen-
schap Paus Johannes XXIII, waar ik 
lid van ben, op een provocerende 
manier gevraagd om de Nobelprijs 
van de vrede voor Obama, terug te 
trekken.
Zeker is dat veel verborgen blijft. 
Het is onbegrijpelijk hoe landen 
bevoorraad worden met chemische 
wapens, slechts wachtend op de tijd 
dat ze om diezelfde wapens veroor-
deeld worden. Waarom werken de 
grote machten niet samen om alle 
wapens van massavernietiging uit 
de wereld te helpen? Waarom wer-
ken we niet serieus om de bedrei-
ging van wapens te verminderen 
zodat onschuldige burgers er niet 
de tol voor betalen?
"Nooit meer oorlog! Nooit meer 

oorlog! Vrede is een te kostbaar 
geschenk, en dat moet bevorderd 
en beschermd worden." Dat was 
de oproep van het Angelusgebed 
van Paus Franciscus om vrede voor  
Syrië en geheel het Midden-Oos-
ten. Sterk het gebruik van chemi-
sche wapens veroordelend, herin-
nerde de heilige vader de krachtige 
landen eraan om kalm te blijven, 
om niet te beginnen aan een ge-
vecht dat verontrustende scenario's 
kan ontketenen op verschillende 
plaatsen in de wereld: "Oorlog 
roept oorlog op, geweld kweekt 
geweld! Met al mijn kracht vraag 
ik aan alle partijen om te luisteren 
naar de stem van hun geweten, om 
niet vast te blijven zitten in hun ei-
gen belangen, maar naar elkaar te 
kijken als broeders. Om met moed 
en vastberadenheid het pad in te 
slaan van ontmoeting en onder-
handeling en zo over blinde tegen-
stand heen te stappen."
Omwille van de vrede had Paus 
Franciscus voor 7 september een 
dag aangekondigd van vasten en 
gebed en deze uitnodiging aan-
gereikt aan alle christenen, anders 
gelovigen en ongelovigen. Deze 
uitnodiging werd breed ontvangen, 
zelfs door degenen die de kerk en 
de hiërarchie bekritiseerden.
 Die zaterdag 7 september waren 
zelfs de christelijke kerken in het 
heilig land en het Midden-Oosten, 
de Filippijnen, Rusland en Zuid-
Amerika verenigd in gebed... de vijf 
continenten samen verenigd in vas-
ten en gebed tot God in de hoop 
dat de internationale situatie verbe-
tert. Ook ons bisdom en onze pa-
rochie deden mee aan dit initiatief.
We hebben een paus die de dialoog 
in al haar vormen bevordert. Zon-
der vrees wordt hij zo langzamer-
hand een baken van hoop voor de 
wereld.

Pierpaolo, stagiair

Interview met de Paus

Zondag 15 september: Gildemis in Son

Thema: “Wie kan ik voor je zijn? 
Wat kan ik voor je doen?”

Zondag 15 september werd in de 
Sint Petrus’ Bandenkerk in Son de 
jaarlijkse Gildemis gevierd van het 
Sint Catharinagilde, deze keer met 
als thema “Wie kan ik voor je zijn? 
Wat kan ik voor je doen?” De viering 
had een bijzonder karakter door dat  
de nieuwe keizer van het Gilde werd 

geïnstalleerd. Om tot keizer te wor-
den gekozen, moet de gildebroeder 
in drie achtereenvolgende jaren de 
titel “koning” hebben behaald, dan 
wel die titel vijf jaren hebben ver-
kregen. De keizer draagt zijn titel le-
venslang. De titel kwam vacant door 
het overlijden van keizer Jan de Haas. 
Uit de gildebroeders die voor de ti-
tel in aanmerking komen. werd Wim 
van den Berg gekozen om zijn vele 
verdiensten voor het Gilde.

Na de Eucharistieviering werd bui-
ten de kerk de eed van trouw aan 
het kerkelijk en wereldlijk gezag 
vernieuwd en was er een indruk-
wekkend vendelzwaaien, begeleid 
door trommels en bazuinen.
Tijdens het Koningschieten ’s mid-
dags behaalde Wim van Rijsel na 
een spannende strijd voor de derde 
keer de titel “koning”.

Op de foto de nieuwe keizer Wim 
van den Berg (hij is ook vaandel-
drager) en de koning 2013 Wim 
van Rijsel. De redactie feliciteert 
beide Wimmen met hun titel.

Afgelopen week verscheen in een 
tijdschrift van de Jezuïetenorde het 
eerste grote interview met Paus 
Franciscus. Een lezenswaardig ar-
tikel, mede ook omdat de Paus 
openhartig spreekt over zijn eigen 
geloofsleven, zijn verkiezing tot op-
volger van Petrus en over de toe-
komst van de Kerk. Wat dat laat-
ste betreft geeft Paus Franciscus in 
het interview al een heel duidelijke 
koerswijziging aan. Op vrijdag 4  

oktober aanstaande bezoekt de 
Paus Assisi. Samen met de acht kar-
dinalen die hem bijstaan in de ver-
nieuwing van de Kerk zal de Paus 
bidden bij het graf van de Heilige 
Franciscus die in de eind 12e, be-
gin 13e eeuw reeds opriep tot een 
Kerk die zou uitblinken in nederig-
heid, soberheid en eenvoud. De Ne-
derlandse vertaling van het recente 
interview is te lezen op de website: 
www.streventijdschrift.be 
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MooiRooikrantDe 27
Oda’s gezocht voor eerste Oda-dag

Dit jaar herdenkt Sint-Oedenrode 
het 13e eeuwfeest van de heilige 
Oda.  Dit krijgt vorm door een 

aantal bijzondere vieringen, een 
lesbrief op de basisscholen, een 
tentoonstelling, een boek dat in 
november verschijnt en door het 
zingen van een nieuw lied ter ere 
van de heilige Oda. 

Op 17 en 24 november vinden 
er in de Rooise Sint-Martinuskerk 
bijzondere vieringen plaats om dit 
13e eeuwfeest te vieren.  Voor 
de viering van 24 november wil 
het voorbereidingscomité graag 
iedereen uitnodigen die vandaag 
de naam van Oda draagt: het kan 
gaan om hen die als roepnaam 
Oda dragen (dat is natuurlijk het 
mooiste) maar ook allen die in hun 
doopnaam Oda hebben staan zijn 
van harte uitgenodigd voor deze 
ontmoeting. 
Met alle Oda’s willen we ons ver-
zamelen rond Sint-Oda. We doen 
dat in een feestelijke eucharistie-
viering in de St. Martinuskerk en 

een koffietafel. Daarna zijn alle 
Oda’s genodigd bij een musical in 
de Goede Herderkerk. Deze musi-
cal wordt opgevoerd door de Kisi 
Kids. Dit grote kinderkoor zal ook 
in de voorafgaande viering een rol 
spelen.
Niet alleen de Rooise Oda’s no-
digen wij uit, ook vanuit Ven-
ray komt een afvaardiging naar 
St.Oedenrode om dit feest mee te 
vieren. In deze Limburgse plaats 
is ook een verering van de hei-
lige Oda, en ook daar mogen vele 
vrouwen de naam Oda dragen.
Gezien de voorbereiding is opgave 
gewenst. Dat kan via onderstaand 
emailadres of via het parochiebu-
reau van de St. Martinuskerk.
Opgeven voor de Oda-dag via:
team@heiligeodaparochie.nl
of telefonisch op dinsdag, donder-
dag en vrijdag van 10 -12 uur via: 
0413 -  47 64 55

Matthieu Dirven concert door koor Cantecleer en 
kinderkoor Sint-Maarten

Het eerste Mathieu Dirven Koffie-
concert van dit seizoen op zondag 
29 september staat in het teken van 
koormuziek. Waar het Kinderkoor 
Sint Maarten aan het begin van 
haar 50-jarig jubileumjaar staat, 
sluit het Gemengd koor Cantecleer 
haar 40-jarig jubileumjaar af. Dit 
Koffieconcert wordt gegeven in de 
grote zaal van Mariëndael en begint 
om 11.30 uur. De organisatie is in 
handen van het RKK en Cultureel 
Platform. Kaarten à € 6,50 (kinderen 
€2,-)o.a. bij VVV en aan de kassa; 
een consumptie is bij de prijs inbe-
grepen.

Aan het einde van het jubileumjaar 
kijken koorleden en dirigent Peter 
Raaijmakers van Gemengd Koor 
Cantecleer met een voldaan gevoel 
terug op zeer geslaagde activiteiten 
in het afgelopen jaar: de expositie 
van creatief werk van koorleden, het 
jubileumconcert, het Ceciliafeest, de 
viering Levensklanken en de koorreis 
naar Engeland zijn bijzondere hoog-
tepunten geweest. Dit slotconcert 
wil een uiting zijn van dankbaar-
heid en erkentelijkheid tegenover de 
warme belangstelling en de steun 
die zij mochten ondervinden van ve-
len, waaronder de talrijke oud-leden 
die het koor Cantecleer nog altijd 
een warm hart toedragen. Door het 
Kinderkoor Sint-Maarten uit te nodi-
gen voor een gastoptreden willen zij 
uitdragen dat zij met een gerust hart 
naar de toekomst willen kijken.

Kinderkoor Sint-Maarten start met 
dit gastoptreden het vieren van hun 
50- jarig jubileumjaar. Het kinder-
koor heeft onder leiding gestaan van 

o.a. de heren Rinie van Rijn, Mar-
tien Foolen en mevrouw Emmy van 
Deursen. Ruim 17 jaar is de regie 
in handen van Erie van der Zanden 
-Vos. In de beginjaren was het koor 
gericht op het meewerken aan vie-
ringen in de kerk. In de loop der ja-
ren zijn er allerlei andere activiteiten 
ontplooid, zoals: diverse musicals, 
concerten met andere kinderkoren, 
meewerken aan themaconcerten 
van het jeugdorkest van Harmonie 
Nijnsel en aan een project van het 
Roois Gemengd koor.
Al meer dan veertig jaar is de heer 
Henk van Riel de vaste muzikale be-
geleider en hij is iedere woensdag bij 
de repetitie paraat om de kinderen 
te ondersteunen bij het zingen. Zijn 
enthousiaste begeleiding is van on-
schatbare waarde voor het koor. Het 

kinderkoor wil graag laten horen hoe 
fijn het is om samen te zingen en zou 
heel die vreugde met nog veel meer 
kinderen willen delen. Dit is dus een 
concert waarbij ook kinderen van 
harte welkom zijn.  

Kossen | Design
T: 06-53369747    
E: info@kossendesign.nl  
I: www.kossendesign.nl  
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Sint Genoveva-kerk, Breugel

Vrijdag 27 september
11.30 uur: huwelijksviering van Mi-
riam Vos en Pieter de Jongh
Zaterdag 28 september
18.30 uur: Eucharistieviering                                                                                      
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)                                                           
intentie: Antoon Snijder, overleden 
ouders Versantvoort-Swinkels, om 
zegen over onze parochie
Zondag 29 september
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor
intentie: familie van de Laar-van 
Heeswijk, Arie en Jet de Korte-van 
de Laar, Rud Hoevens, Jan en Lena 
Veldkamp-Klomp, Frans de Lep-
per, Wieza Xhofleer-Hölzken, Annie 
Swinkels-Manders, om zegen over 
onze parochie
16.00 uur: orgelconcert Henk de 
Vries
Zaterdag 5 oktober
18.30 uur: Eucharistieviering in Son 
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)

De Goede Herder

Zaterdag 28 september 19.00 uur 
Eucharistie met parochieel koor.
Intenties: Gerard van Berkel; Mar-
tien van der Kallen; Noud Bertens 
en overl. familieleden;  Noud van 
der Aa en Maria van der Aa-Vogels; 
Josef Hamelink en Anna Hamelink-
Vereecken en dochter Annie.
Vrijdag 4 oktober 10.00 uur 
Eucharistie in Odendael i.v.m. 1e 
vrijdag van de maand.

H. Martinus Olland

Zaterdag 28 september  
Geen eucharistie.

Martinuskerk 

Zondag 29 september 9.30 uur: 
Eucharistie met het Martinuskoor.
Intenties: Toos Habraken-Keetels, 
José van Oirschot-Heijmans en Miet 
en Jas Heijmans en zoon Wim, Jan 
Kanters, Mies van der Ham-Wi-
cherink, Gijs en Maria van Liempd, 
Antoon en Hendrika Konings-van 
Lieshout, Bert Geeven, Jan van de 
Wijdeven, Johan van der Rijt, Ma-
rie Louise Timmermans-van de Pas, 
Gerard en Mien Kluijtmans-van Nu-
land, Martien van Lieshout, Janus 
van Roosmalen, Cees en Maggy 
Wijffels-Verhagen Pronk, Jo van de 
Wijdeven-van Berkel, Marijke van 
den Bergh-van de Sande, Huward 
Bekkers, Peter Habraken, Overl. ou-
ders van de Kamp-Wevers en overl. 
fam. leden, Overl. ouders van den 
Brand-Swoboda.
Doopviering van Nora van den Heu-
vel en Matz Konings.
Maandag 9.00uur. Eucharistie.
Dinsdag 9.00uur. Eucharistie.
Woensdag  9.00uur. Eucharistie. 
Donderdag 9.00uur. Eucharistie. 
10.00uur Repetitie Martinuskoor.

Vrijdag 10.00uur Eucharistie in 
Odendael i.v.m. 1e vrijdag v.d. 
maand. 14.45u. Huwelijk van Ro-
bert Chamalaun en Marleen van 
Acht.
Parochiecentrum, tel. 476455. 
E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl

Sint Petrus’  Banden-kerk, Son

Zaterdag 28 september
18.30 uur: Eucharistieviering in 
Breugel (via de analoge UPC kabel 
FM 94.4 MHz)
Zondag 29 september
09.30 uur: Kleuter- en peutervie-
ring; thema: “God maakt mooie 
dingen”. 
11.00 uur: Gezinsviering, start van 
de voorbereidingen op de Eerste 
Heilige Communie en het Vormsel
intenties: Josephus van de Ven en 
Anna van de Ven-Vesters, Theo 
en Riek Vogels-Sanders, Pieter van 
Riet, Frida van de Gevel, An van 
Dinter-van de Ven, Diny van Keme-
nade, ouders Van Rulo-van Acht, 
André Huijbers.
Maandag 30 september
19.30 uur: Eucharistieviering
Woensdag 2 oktober
geen viering
Vrijdag 3 oktober, Eerste Vrijdag 
van de maand
08.30 uur: Eucharistieviering

Protestantse Kerk Knoptoren
 
Zondag 29 september, 
Dienst in Son, 10.00 uur, Predikant: 
Mw. Ds. Van Iperen, Avondmaal.

Sint Antonius Nijnsel

Zondag  29 sept. 11.00 uur 
Eucharistieviering met gemengd 
koor.
Intenties: Grard Aarts, Jans v.d. 
Meerakker, Driek en Anna van Ber-
kel- Verhagen, Lies Aalders- Berk-
vens, Wim Merks en Sjaan Janssen- 
Merks nms broers en zussen,  Cisca 
van Dongen- v.d. Laar, Richard en 
Nel Janssen- Rovers en zoon Gerard.   

Parochie H. Rita Boskant

Zaterdag 28 sept.
Eucharistieviering om 17.30 uur met 
zang van het Ritakoor.
Misintenties: 
Peter van der Linden. Sjaan en Toon 
Bekkers van Duinhoven.
Jan en anna van Thienen van Kurin-
gen. Peter de Zoon.
Overl. ouders Verboort v.d. Boog-
aard Mien Verboort Verbruggen.
Maandag 29 sept van 10.30 tot 
11.30 uur spreekuur in de sacristie.

Odendael

29 september 10.00 uur. 
Eucharistie met Odendael koor. 
Intentie: Jan Sanders.
4 oktober, 1e vrijdag van de maand 
om 10.00 uur eucharistie met Oden-
dael koor.     

Kerkberichten
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LOTTO
HEREN BOXERSHORT
Diverse kleuren,
maten S-XL

VERRASSEND VOLLEDIG VERBAZEND VOORDELIG

19.95 4.99

8.99

2.99
4 OKTOBER 

DIERENDAG!

0.49 3.98

HEERLIJK 
ZACHT!

5.95

1.99

1.991.69

ZONDER U GEEN ACTION. BEDANKT!

1.59
37 

WASBEURTEN

0.69

0.921.69

KIJK OP WWW.ACTION.NL

LOWENTHAL
KERAMISCHE PANNENSET
Koekenpan Ø 20 cm, koekenpan Ø 24 cm
met glazen deksel, koekenpan Ø 28 cm
met glazen deksel. Geschikt voor gas, 
elektrisch, keramisch en inductie.
Diversen kleuren

DAMES
BLAZER
Diverse kleuren,
maten S-XL

DAMES
JURK
Diverse prints,
korte mouw, 
maten S-XXL

PEDIGREE 
RODEO OF 
DENTASTIX
Rodeo: 
70 gr kauwsnacks 
Dentastix: 
medium 3 stuks 

BLACK & DECKER/
HELLO KITTY
WERKBANK 
OF KEUKEN
Incl. extra veel accessoires,
ca. 60 cm hoog

TAILLESLIP, HEUPSLIP
OF BOXERSHORT
Naadloos, diverse kleuren,
maten S-XL

NAADLOZE
COMFORTBEHA
Onzichtbaar onder kleding, 
diverse kleuren, maten S-XXL

HOME & STYLING
SFEERLICHT GIFTSET
2 sfeerlichten op houten tray, 
met sierstenen, afmeting 40x14x11 cm

WD-40
MULTISPRAY
Onmisbaar in elk 
huishouden, voor 
vele doeleinden 
te gebruiken

MEGABUS
440 ML!

CORAL DELUXE
FLEECE PLAID
Diverse uni kleuren
of prints, 150x200 cm

ULTRA POWER
LED LAMP
E27, 6 Watt, 
470 lumen, 
warm wit, gaat 
extra lang mee 
(25000 h)

REFLECTOR
LED LAMP
GU10, 3 Watt,
190 lumen of 
MR16, 3 Watt,
190 lumen

SILAN
WASVERZACHTER
Fresh blue of
Spring Feeling,
1 liter

HUGGIES
BABYDOEKJES
Pure of soft skin,
64 doekjes

MARS
CELEBRATIONS
200 gram

PALMOLIVE
DOUCHEGEL
Keuze uit diverse varianten, 250 ml

9.95

SPEEL ONLINE DE ACTION GAME
 EN MAAK KANS 
 OP MOOIE 
PRIJZEN!
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WEEKACTIE! 
VAN ZONDAG 22 T/M ZATERDAG 28 SEPTEMBER 2013

KIJK OOK OP WWW.ACTION.NL

Per set

MODETIP

20 JAAR JUBILEUM
ACTION SHOPPER
Special edition,
46x46x17 cm

OP=OP!

0.20
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LOTTO
HEREN BOXERSHORT
Diverse kleuren,
maten S-XL

VERRASSEND VOLLEDIG VERBAZEND VOORDELIG

19.95 4.99

8.99

2.99
4 OKTOBER 

DIERENDAG!

0.49 3.98

HEERLIJK 
ZACHT!

5.95

1.99

1.991.69

ZONDER U GEEN ACTION. BEDANKT!

1.59
37 

WASBEURTEN

0.69

0.921.69

KIJK OP WWW.ACTION.NL

LOWENTHAL
KERAMISCHE PANNENSET
Koekenpan Ø 20 cm, koekenpan Ø 24 cm
met glazen deksel, koekenpan Ø 28 cm
met glazen deksel. Geschikt voor gas, 
elektrisch, keramisch en inductie.
Diversen kleuren

DAMES
BLAZER
Diverse kleuren,
maten S-XL

DAMES
JURK
Diverse prints,
korte mouw, 
maten S-XXL

PEDIGREE 
RODEO OF 
DENTASTIX
Rodeo: 
70 gr kauwsnacks 
Dentastix: 
medium 3 stuks 

BLACK & DECKER/
HELLO KITTY
WERKBANK 
OF KEUKEN
Incl. extra veel accessoires,
ca. 60 cm hoog

TAILLESLIP, HEUPSLIP
OF BOXERSHORT
Naadloos, diverse kleuren,
maten S-XL

NAADLOZE
COMFORTBEHA
Onzichtbaar onder kleding, 
diverse kleuren, maten S-XXL

HOME & STYLING
SFEERLICHT GIFTSET
2 sfeerlichten op houten tray, 
met sierstenen, afmeting 40x14x11 cm

WD-40
MULTISPRAY
Onmisbaar in elk 
huishouden, voor 
vele doeleinden 
te gebruiken

MEGABUS
440 ML!

CORAL DELUXE
FLEECE PLAID
Diverse uni kleuren
of prints, 150x200 cm

ULTRA POWER
LED LAMP
E27, 6 Watt, 
470 lumen, 
warm wit, gaat 
extra lang mee 
(25000 h)

REFLECTOR
LED LAMP
GU10, 3 Watt,
190 lumen of 
MR16, 3 Watt,
190 lumen

SILAN
WASVERZACHTER
Fresh blue of
Spring Feeling,
1 liter

HUGGIES
BABYDOEKJES
Pure of soft skin,
64 doekjes

MARS
CELEBRATIONS
200 gram

PALMOLIVE
DOUCHEGEL
Keuze uit diverse varianten, 250 ml

9.95

SPEEL ONLINE DE ACTION GAME
 EN MAAK KANS 
 OP MOOIE 
PRIJZEN!
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VAN ZONDAG 22 T/M ZATERDAG 28 SEPTEMBER 2013

KIJK OOK OP WWW.ACTION.NL

Per set

MODETIP

20 JAAR JUBILEUM
ACTION SHOPPER
Special edition,
46x46x17 cm

OP=OP!
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Mooi in de regio

COOP.NL

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 23 t/m zondag 29 september 2013. week 39

Tax  Liempde 
Nieuwstraat 59

ZONDAG OPEN
14-18 UUR

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

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

bij speciale actieproducten
*=Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, koopzegels, slijterijartikelen, babyvoeding tot 1 jaar, geneesmiddelen,

NU OOK 
DROGISTERIJ 

ASSORTIMENT

7.49
10.98besteding van €15,- 

is excl. krat bavaria

Coop 
schouder-
karbonade
kilo
elders 6.99/ 7.29

Coop Coop 

Duurzaam
Varkensvlees

KILO

3.99
7.29
6.99

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

D.I.O. De Vlinder gekozen tot Beste D.I.O.-Drogist 2013

Eigenaresse Wil en de medewer-
kers van D.I.O. drogisterij-par-
fumerie De Vlinder aan de Mo-
lenstraat 24 in Schijndel zijn blij 
verrast dat juist hun drogisterij bij 
organisatie FACO als beste uit de 
bus is gekomen. Zij waren geno-
mineerd in de categorie ‘Overall 
beste D.I.O. van het jaar’. “Het is 
een hele mooie prijs, juist omdat 

je beoordeeld wordt op punten 
waarbij vakkennis heel belangrijk 
is. Werden we vorig jaar al geko-
zen tot ‘Beste Local Hero’, nu heb-
ben we de hoofdprijs”, jubelt Wil. 

Op 1 september jl. werd, aanslui-
tend op de Health- en Beautiful-
beurs in Utrecht tijdens de FACO 
Formuleavond, de jaarlijkse prijs 

uitgereikt voor de beste D.I.O.-
drogist van het jaar. “Het winnen 
van deze prijs is natuurlijk een 
prachtig uithangbord voor onze 
drogisterij-parfumerie”, zegt Wil 
van winnaar D.I.O. drogisterij par-
fumerie De Vlinder. 
”Het juryrapport maakt melding 
van zeer goede cijfers in alle cate-
gorieën. Wij scoren zeer goed op 
klantvriendelijkheid en goed ad-
vies. Dit zijn ook de speerpunten 
in ons beleid. Ook de D.I.O. uit-
gangspunten doen het goed. Klan-
ten waarderen onze vaste lage prij-
zen, ons uitgebreide assortiment, 
de adviesfunctie van het prima op-
geleid personeel en onze service.” 

“Onze klanten gaan dit zeker met 
ons vieren. De klanten die ko-
mende week naar de drogisterij 
komen worden extra in de wat-
ten gelegd. We starten hiermee op 
koopzondag 29 september. Denk 
daarbij o.a. aan speciale kortingen, 
voetreflexmassage behandeling, 
proeverij van reformproducten en 
huidanalyse. Volg onze facebook-
pagina voor de dagen waarop deze 
activiteiten plaatsvinden, voor ie-
dereen is er wel iets leuks.” Wilt u 
deze beleving zelf ervaren, breng 
dan een bezoek aan de winkel aan 
de Molenstraat 24 te Schijndel.

De nieuwe Prins van Ploegersland 
– Liempde

Wekelijks tot 
zijn openbare 
installatie op 
vrijdag 25 ok-
tober geeft 
de Geheim-
c o m m i s s i e 
van Prinsen-
vereniging de 
Ploegers een 
Tip wie de 
nieuwe Prins 

van Ploegersland gaat worden. 
Let vooral op de details in de tip 
en ontdek het antwoord achter het 
grote geheim.

Het wordt heet onder de voe-
ten van de Geheimcommissie. De 
vijfde tip heeft enkele sterke in-
zendingen opgeleverd. Een aantal 
zitten in de goede hoek! En om 

het nog spannender te maken, ge-
ven we deze week een tip weg die 
weer zeer concreet is. De nieuwe 
prins wordt op zijn taak voorbereid 
door de Raadsheer. Hij begeleidt 
hem naar zijn installatie, maar ook 
daarna. Deze Raadsheer is een 
oud-prins. Maar wisten jullie dat 
er in de directe omgeving van de 
prins nog twee oud-prinsen zitten 
die hem na zijn installatie ook van 
advies kunnen voorzien! Alleen 
weten deze twee oud-prinsen dat 
nu nog niet. Maar als jullie raden 
wie deze oud-prinsen zijn………
 
Denk je te weten wie het is? Stuur 
een e-mail naar redactie@ploegers.
nl en maak kans op twee kaartjes 
voor de Zittingsavonden. Wil je de 
Tips nog een keer teruglezen, kijk 
op www.ploegers.nl. 

25 oktober openbare installatie nieuwe Prins

Prinsengalerij voor zilveren jubileum Gilde der Prinsen

Traditiegetrouw komen de oud-
Prinsen van Ploegersland – verenigd 
in het Gilde der Prinsen – op de 3e 
zaterdag van september bij elkaar 
voor een feestdag. Dit jaar was een 
speciale editie, omdat het 25 jaar 
geleden is dat het Gilde der Prinsen 
opgericht is. Ter gelegenheid van 
dit zilveren jubileum werd door de 
Prinsenvereniging De Ploegers een 
Prinsengalerij aangeboden.

De Prinsengalerij bestaat uit 10 lijs-
ten met foto’s van alle 46 Prinsen 
die Liempde tot nu gehad heeft. 

Elk jaar zal de galerij aangevuld 
worden met de nieuwe Prins Car-
naval. De galerij krijgt een plaatsje 
in Ploegersresidentie De Punder.

Gilde der Prinsen
In oktober 1987, bij het afscheid 
van Prins Broer d’n Urste (Wout 
van der Heijden) deed Piet van 
Berkel als voorzitter van de Prin-
senvereniging en zelf oud-prins, 
het verzoek aan de oud-prinsen 
om een vorm te vinden om zich te 
verenigen. Wout van der Heijden, 
Jan Verhoeven, Wim van Doorn en 

Jack van Vlokhoven hebben deze 
handschoen opgepakt en riepen 
op 3 februari 1988 alle oud-prinsen 
bij elkaar. Op 17 mei 1988 wer-
den de statuten goedgekeurd en 
werd besloten de 3e zaterdag van 
september uit te roepen tot Gilde-
der-Prinsendag ofwel Prinsjesdag. 
Een nieuwe loot aan de stam van 
Ploegersland was hiermee gebo-
ren. En deze nieuwe loot is na 25 
jaar uitgegroeid tot een mooie, 
bonte club van oud-Prinsen, die 
een nauwe relatie onderhoudt met 
de Prinsenvereniging De Ploegers. 
Veel oud-Prinsen vervullen ook nu 
nog een rol binnen de Prinsenver-
eniging.

Openbare installatie & tips
Op vrijdag 25 oktober is de instal-
latie van de nieuwe Prins Carnaval 
van Ploegersland. Dit is een open-
bare bijeenkomst en iedereen is dus 
van harte welkom. De installatie 
wordt gevolgd door een gezellige 
feestavond in Ploegersresidentie 
De Punder. Op dit moment zijn er 
al tientallen namen binnen geko-
men n.a.v. de tips over de nieuwe 
Prins van Ploegersland. Voor het 
eerst dit jaar zullen alle ingezonden 
namen bekend gemaakt worden, 
en wel twee weken voor de open-
bare installatie van de Prins. 

Nieuw seizoen Djuice van start
5 oktober is het weer zo ver; om 
19.30 uur wordt in Jongeren-
centrum Oase in Son het nieuwe 
Djuice seizoen gestart. 

Djuice is een uitgaansavond voor 
jongeren tussen de 11 en 15 jaar 
oud. Het is opgezet door een 
groep enthousiaste vrijwillgers die 
van mening zijn dat ook de jonge 
jeugd een uitgaansmogelijkheid 
moet hebben in het eigen dorp. 
Voor een gezellige alcoholvrije 
avond samen met vrienden opent 
Oase daarom haar deuren. De 
avond begint om 19:30 uur en is 
om 23:00 uur weer afgelopen; tus-
sen 20:00 en 22:00 uur blijven de 
deuren van Oase gesloten. 

Voor meer informatie check onze 
site: www.jc-oase.nl
Jij hebt toch ook zin in een gezel-
lige avond? 
We zien jullie graag op 5 oktober! 

www.verkeersschoolschellekens.n l

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

 Autorijles bij Chris, 
vraag familie/vrienden 

hoe dat is !
€ 38,50 per lesuur

Rietveld bestratingen Rietveld bestratingen, 
het bestratingsbedrijf 

dat zich
onderscheidt door 

vakmanschap.

Componistenlaan 3
5491 LB  Sint-Oedenrode

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

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

bedrijfspleinen, opritten en reparaties

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 
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Boxtelseweg 47 -  5298 VA Liempde
Tel: 0411 - 632328 - www.meubelmakerijdenberg.nl

Voor die ene muur waar 
je anders niets passends 
voor kan vinden

Soms is de kracht van 
meerdere delen gewoon 
één strakke kast

A.s. donderdagavond  staan weer 
belangrijke zaken op de raadsa-
genda, die veel mensen en orga-
nisaties raken. Wij willen er twee 
uitlichten n.l. de mogelijkheid 
van verplaatsing van de AH bui-
ten het huidige winkelconcentra-
tiegebied en de nieuwbouw op de 
huidige locatie van de Rabobank 
in het Centrum.

In de commissievergadering van 
donderdag 12 september heeft de 
heer Koopman - de manager van 
AH - de commissie duidelijk pro-
beren te maken wat de problemen 
voor AH op de huidige locatie aan 
de Markt zijn. Er is een gebrek aan 
uitbreidingsmogelijkheden voor 
de winkel en er is al jaren een par-
keerprobleem voor de klanten van 
AH op de Markt.
Uiteraard heeft de heer Koopman 
het college benaderd om het pro-
bleem op te lossen en hij werd 
voor een oplossing verwezen naar 
het nieuw te bouwen pand op de 
huidige locatie van de Rabobank 
aan de Markt. De heer Koopman 
ziet dat niet als een oplossing voor 
o.a. het parkeerprobleem van zijn 
klanten, omdat het huidige par-
keerterrein achter de Rabobank 
bijna helemaal bebouwd gaat 
worden en de bevoorrading van 
de winkel aan de voorkant zou 

moeten gebeuren. Een dubbel-
dekse ondergrondse garage onder 
het gebouw lijkt hem geen realis-
tische oplossing. De heer Koop-
man heeft de commissie duidelijk 
gemaakt dat hij een oplossing 
heeft door de AH te verplaatsen 
naar de plek van Drankenhandel 
de Leyer aan de Borchmolendijk. 
Ideaal voor een grotere nieuwe 
winkel, een bevoorrading aan de 
achterkant van de winkel en vol-
doende parkeergelegenheid voor 
de klanten. Er is echter een be-
stuurlijk probleem met deze oplos-
sing. De beoogde locatie ligt bui-
ten het winkelconcentratiegebied, 
volgens de heer Koopman slechts 
90 meter. Voor onze fractie gelden 
niet zo zeer het aantal meters als 
wel de plek en de gekozen oplos-
sing. Reeds eerder heeft BVT ROOI 
in de Raad bepleit om die inde-
ling in winkelconcentratiegebied 
(Centrum I, II en III) los te laten en 
het gebied vanaf de rotonde bij de 
Hambrug tot aan de rotonde Cor-
ridor/Nijnselseweg aan te duiden 
als winkel(concentratie)gebied. Zo 
groot is Rooi nou ook weer niet 
en we zijn voor de toekomst weer 
wat vrijer in de mogelijkheden om 
het Centrum bruisender te maken.

Een heel ander probleem is het 
voornemen om een nieuw ge-
bouw met 5 bouwlagen te bou-
wen op de plek van de huidige 
Rabobank met de mogelijkheid 
daarbij het huidige winkel/appar-
tementengebouw aan het Kerk-

plein af te breken en daar ook 
nieuwbouw te realiseren met 5 
bouwlagen. De Raad heeft het 
college in het verleden al duidelijk 
gemaakt dat een dergelijk hoog 
en massaal bouwwerk niet geac-
cepteerd wordt op die plek, no-
tabene midden in het gebied dat 
de status van beschermd stads-/
dorpsgebied gaat krijgen. 

Onze fractie wil daar best nieuw-
bouw toestaan, maar dan wel 
nieuwbouw die past binnen het 
huidige beeld en rekening houdt 
met de rechten en belangen van 
de omwonenden. Dit betekent 
geen vrijbrief voor het College, 
want de Raad is de baas en dat 
dient gerespecteerd te worden. 
En voor het  College hebben wij 
in dezen een beroemde uitspraak 
van Bertolt Brecht: “Wie A zegt 
hoeft geen B te zeggen. Hij kan 
ook zeggen dat A fout was”.

BVT Rooi wil een gemeente waar 
het goed leven, werken en wonen 
is, gemoedelijk, gastvrij en groen. 
Een Centrum waar het leven brui-
send is en niet verstoord wordt 
door ontwikkelingen die boven-
staande waarden aantasten en 
vernietigen.

Fractie BVT Rooi
Frans van den Boomen / 
Tilly van den Tillaar

Visie van BVT ROOI op 
ontwikkelingen in het 
Centrum van Rooi

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant

Prior van Milstraat 6  Uden, 0413-262539, www.vandonzel.nl

Op deze dagen krijgt u 
tot 70% korting op 
de originele prijs!!!*

VRIJDAG 27 SEPTEMBER
9.30 - 21.00 uur

ZATERDAG 28 SEPTEMBER
9.30 - 17.00 uur

ZONDAG 29 SEPTEMBER
11.00 -17.00 uur

* betreft showroomodellen

NU 839,-
HOEKBANK IRIN van € 2799,- 

ZONDAG 29 SEPTEMBER OPEN!

HOEKBANK IRIN van € 2799,- 

Meer dan 

verschillendeartikelen!

50
ZONDAG 29 SEPTEMBER OPEN!

Meer dan 

verschillendeartikelen!

50

3-zits arm links met elec. relax
hoek met eiland rechts

312

98

98

220
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Uw columnist geniet van een korte vakantie in Zuid Frankrijk. En vakantie 
is dan ook echt vakantie, dus geen column schrijven. Nou vindt de redac-
tie dat ze niet zonder column kunnen en dat ik toch iets moet aanleveren. 
Die durven! Voor de flauwe kul heb ik voor u twee verhaaltjes van inter-
net gehaald (public domain), misschien kent u ze al, helaas dan…

Het volgende verhaal gaat over een Italiaanse man die op vakantie naar 
Malta gaat, waar doorgaans Engels wordt gesproken. (Hardop voorlezen 
met Italiaans accent)
“One day i’ma gonna Malta to bigga hotel. Ina morning I go down to 
eat breakfast. I tella waitress I wanna two pissis toast. She brings me only 
one piss. I tella her I want two piss. She say go to the toilet. I say you no 
understand. I wanna to piss onna my plate. She say you better no piss 
onna plate, you sonna ma bitch. I don’t even know the lady and she call 
me sonna ma bitch.
Later I go to eat at the bigga restaurant. The waitress brings me a spoon 
and knife but no fock. I tella her I wanna fock. She tell me everyone 
wanna fock. I tell her you no understand. I wanna fock on the table. She 
say you better not fock on the table, you sonna ma bitch.
So I go back to my room inna hotel and there is no shits onna my bed. 
Call the manager and tella him I wanna shit. He tell me to go to toilet. I 
say you no understand, I wanna shit on my bed. He say you better not 
shit onna bed, you sonna ma bitch.
I go to checkout and the man at the desk say: “Peace on you.” I say piss 
on you too, you sonna ma bitch. I gonna back to Italy.”

Om toch nog in de traditie te blijven volgt hieronder een recept:
Eend met Whisky uit de oven (ook hardop voorlezen)
Koop een eend van ongeveer 5 kg voor 6 personen, twee grote flessen 
Schotse whisky, spekreepjes en een fles olijfolie. 
De eend larderen en de binnenkant inwrijven met peper en zout. De oven 
voorverwarmen op 180 graden en een longdrinkglas voor de helft vul-
len met whisky. De whisky opdrinken tijdens het voorverwarmen van de 
oven. Daarna de eend op een muur-/ vuurvaste schaal leggen en een 
tweede glas whisky inschenken. 
Het tweede glas whisky opdrinken en de eend in de oven zetten. 
Na 20 minuten de oven op 200 graden zetten en 2 glaven vubben met 
whisky. De glaven opdlinken en de scherven van et eelste glav oplaapen. 
Nog en nalff glav insjenke en opdlinke. 
Na en nalff uul de hoven opedoen om deend te sjekkn. 
Blantwondezalf in de padkamer ganaale en opde povekand van de lin-
kerand toen. 
Denove nen sgop geve. 
Twee glave whiskiinsjenke en tmiddeste glaf leegdwinke. 
Den nove opedoen naadattet eerste glaf leegis en de sjotel vastpakke. 
Blantwndezalff op tbinnekand van de regtehantoen en deend oprape. 
Deend nogis oprape en metten nantdoek de bwantwondesalv vande-
heent fege. 

Ze hande ontvette me visky en de tube mesalv veeroprape. Tkapotte 
glazzopvege en deent teurg in dehove doen. Deheent oprape hen de ove 
eers opedoen. De twwwiede flesj bisky pedoen en regtopsette. Opstaan 
van de floe en tochma blijfe zitte. De bles opde gronf neerzette. Uide bles 
dlinken wande glave zijn opof kabot. 
Denove afzette, dooge sluiten en omfalle. 

Laat de volgende morgen de eend degusteren met citroen en mayonaise. 
De hele middag en de vroege avond de rotzooi van de muren en het pla-
fond verwijderen en de keuken opruimen. 
De glasscherven en de flessen naar de glasbak brengen en op de terug-
weg paracetamol en maagzout kopen?

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

Vakantie….

Lezing Renate Dorrestein

Op vrijdag 4 oktober aanstaande 
geeft Renate Dorrestein een le-
zing in de Knoptoren.

Renate Dorrestein groeide op in 
Amstelveen. Zij is schrijfster, jour-
naliste en feministe. Door de jour-
nalistiek en haar vele reizen deed 
zij veel ervaringen op en werd haar 
schrijfstijl gevormd.
Zij debuteerde met het boek "Bui-
tenstaander'' in 1983. Ook schreef 
zij een aantal autobiografische 
boeken zoals "Heden Ik", over 
de ziekte M.E. die zich in 1991 bij 
haar openbaarde.

Haar roman ‘Mijn zoon heeft een 
sexleven en ik lees mijn moeder 
Roodkapje voor" schoot in 2006 in 
een keer naar de top van de best-
sellerlijsten. Zowel ‘Zolang er leven 
is’ als ‘Het Hemelse Gerecht’  ver-
schenen ook als luisterboek door 
de schrijfster zelf voorgelezen. Zij 
schreef in 1997 het Boekenweek-
geschenk ‘Want dit is mijn lichaam’ 
en in 2008 het Boekenweekessay 
‘Laat me niet alleen’. Boeken van 
haar werden genomineerd voor de 

AKO literatuurprijs en de LIBRIS 
Literatuurprijs.
Haar boeken zijn in vijftien talen 
vertaald en haar laatste boek ‘De 
Blokkade’ verscheen in februari van 
dit jaar. Dat beloofd dus een heel in-
teressante avond te worden.  Deze  
lezing wordt georganiseerd door Bi-
bliotheek De Meierij, boekhandel `t 
Paperas en het Roois Kultuur Kon-
takt. De toegangsprijs is 10 euro 
incl. een consumptie. Voor jonge-
ren met een leerling of studenten-
pas geldt een prijs van 3 euro 50 
incl. consumptie. Bibliotheekleden 
krijgen een korting bij aankoop van 
een kaartje bij de bibliotheek. Kaart-
verkoop bij boekhandel  `t Paperas,  
de Bibliotheek en de ingang van de 
Knoptoren.  De organisatie wil nog 
wijzen op de zeer aantrekkelijke 
prijs van 50 euro incl. consumptie, 
voor alle lezingen van dit seizoen 
plus het literairconcert, waarbij de 
abonnementhouder gratis een in-
troducé mag meenemen.

Opening expositie Eric van de Ven in Het Bastion

Onder veel belangstelling werd 
zaterdagmiddag om 16.00 uur de 
expositie van Eric van de Ven ge-
opend door Hans Vervloed, voor-
zitter van FotoclubRooi. Op deze 
tentoonstelling zijn schilderijen 
en fotocollages te zien.

Eric had al op jeugdige leeftijd in-
teresse voor kunst en is tot heden 
daarmee verbonden gebleven. 
Over het schilderen zegt hij:  “Al-
lerlei vormen dringen zich op aan 
mensen en die vormen probeer ik 
te zoeken of zelf te maken en ze 

worden zo geschilderd dat het niet 
direct iets voorstelt, maar dat het 
iemand op een bepaalde, persoon-
lijke gedachten kan brengen”.

De fotocollages zijn ook uiterma-
te boeiend en daar zegt hij over:  
"Met die collages creëer ik een 
soort van eigen wereld, wat ik in 
mijn schilderijen ook doe. Maar 
wel op een andere manier, een wat 
meer analytische manier zou je 
kunnen zeggen. Ik gebruik foto's, 
stukjes werkelijkheid, en die smeed 
ik tot een nieuwe werkelijkheid. Of 

in sommige gevallen reconstrueer 
ik de oude werkelijkheid, maar 
wel op mijn eigen manier. Het zijn 
twee manieren van werken, die 
voor mijn gevoel steeds dichter bij 
elkaar komen. Ik zie het als een 
mooie taak voor mezelf om in de 
toekomst die twee te verenigen." 

Deze expositie duurt tot 23 no-
vember, openingstijden: ma tm vr. 
09.00 – 17.00 uur. Bastion 1-5

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

Het is de bedoeling dat er teams van 
twee mensen worden samengesteld. 
Deze teams zullen dan verschillende 
keren tegen elkaar moeten fietsen 
om uiteindelijk een winnaar te krij-
gen. Heel de zomer is er door ver-
schillende fietsclubs flink getraind, 
waardoor in oktober de competitie 
op de kermis hevig zal zijn. Heb je 
zin om met een aantal vrienden, 
fietsteam, leden of buurmannen de 
strijd aan te gaan? Dan kun je je op-
geven bij Marian Suetens 
mariansuetens@gmail.com. 
Bij het inschrijven moet je je team-
naam opgeven en de namen van 
de mensen in het team. Alvast tot 
ziens op de kermis!

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

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

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

De Koning Makelaardij BV
tel. 0413-490000  

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

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

De Android-versie komt 
beschikbaar in november.

Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooirooi.nl
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Win kaarten 
voor optreden 
Willeke Alberti

DeMooiRooiKrant geeft vier kaar-
ten weg voor het concert van Wil-
leke Alberti op vrijdag 4 oktober. 
De vraag luidt: Willeke Alberti is 
de moeder van drie kinderen. De 
meest bekende is Johnny de Mol. 
Wat zijn de namen van haar an-
dere twee kinderen?

foto: Dennis Brandsma
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Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 
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een GRATIS attentie
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dinsdag 1 oktober 
EXTRA 

KOOPAVOND 
van 19.00 - 22.00 uur

20 % korting 
op gehele assortiment, 
behalve Biba sieraden 

& Virgin broeken

Tevens zijn er deze 
speciale avond leuke 

prijzen te winnen!

Pubquiz in de 
Werf
Zaterdag 28 september vanaf 
22.00 uur wordt de jaarlijkse 
pubquiz weer in de Werf gehou-
den. Er zijn vragen over verschil-
lende onderwerpen, van Sint-
Oedenrode tot muziek. Voor het 
winnende team is er ook een leu-
ke prijs. Deelname is €2.50. Wil 
je jezelf aanmelden? Dat kan aan 
de bar of met een mailtje naar 
AC@ojcdewerf.nl. Bewijs maar 
eens dat je alles weet!

Kaartverkoop 
RoemRijk Rooi 
Revue succesvol

Stichting Roemrijk Rooi heeft, na 
intern beraad, besloten het aan-
tal voorstellingen in november 
nu al te verhogen van drie naar 
vijf avonden. 

Het tot nu toe verkochte aantal 
kaarten, voor de voorstellingen 
tijdens het eerste weekend van 
november, geven daartoe alle 
aanleiding. Er zijn voor het eerste 
weekend nog wel enkele kaar-
ten beschikbaar maar deze zullen 
naar verwachting snel weg zijn. 

De repetities voor de Revue zijn 
nog in volle gang en zangers, 
zangeressen. danseressen, muzi-
kanten en spelers zijn bijzonder 
enthousiast! Zij verwelkomen 
u dan ook graag bij een van de 
voorstellingen. De Roemrijk Rooi 
Revue is een puur Rooise knip-
oog naar een bijzonder roemrijk 
verleden. De extra voorstellingen 
zijn op vrijdag 8 en zaterdag 9 
november aanvang 20.15 uur in 
Cultureel Centrum Mariëndael. 
Kaarten á € 10.00 zijn verkrijg-
baar bij Mariëndael en de V.V.V.

Tip 5  Ze zien 
geregeld blauw 

Ja beste Papbui-
ken wat staat 
ons dit jaar 
nu allemaal te 
wachten. Kijk 
dat een Prins en 
zijn Heer Adju-

dant van een goed feest houden 
is natuurlijk zeer van zelfsprekend 
maar dat ze dan ook nog regelma-
tig blauw zien geeft mij toch te 
denken. 

De Prinskeuzecommissie zal toch 
zeker niet bedoelen dat ze regel-
matig staande worden gehouden 
door de politie. We mogen op zijn 
minst verwachten dat het nieuwe 
koppel maat weet te houden. Zou 
het blauw zien misschien te ma-
ken hebben met een drukke baan 
waarbij de heren regelmatig ge-
bruik moeten maken van de KLM. 
Want als dat het geval is maken 
de heren echt veel meters (tip 3). 
Natuurlijk kan het blauw zijn ook 
te maken hebben met het heerlijke 
bier uit Lieshout, een mooie overal 
of voetballen ze in d’n Boskant. 

Het bovenstaande is zo maar een 
bespiegeling van eventuele moge-
lijkheden maar een ding is zeker 
het koppel heeft het helemaal in 
de vingers (tip 4) en heeft daarbij 
ook nog veel noten op haar zang 
(tip 2). Pierre Kartner had vroeger 
ook veel noten op zijn zang en zag 
meer dan eens heel erg veel blauw. 
Toch verwacht ik niet dat hij de 
nieuwe Prins van Papgat zal zijn. 
Maar wie dan wel? 
Blauwe plekken, Blauw van de 
kou, De dames van Prins en Adju-
dant hebben Blauwe ogen, Blauwe 
Bes, De Boa is regelmatig te zien 
in de Blauwe zones, Delfts Blauw, 
Blauwe overal, 
Mocht je bij het lezen van de aan-
wijzingen een idee hebben stuur 
dan je oplossing naar: Frans Ha-
braken, Vresselseweg 39, 5491PA 
Sint-Oedenrode. Mailen mag na-
tuurlijk ook: habrakenf@hetnet.nl
En bent u de eerste die het koppel 
goed heeft geraden, dan wordt u 
persoonlijk door de nieuwe Prins 
en Heer Adjudant gefeliciteerd en 
krijgt u een overheerlijke fles Pap-
gatwijn aangereikt.

PS Google:  pagat-carnaval-face-
book  en like ons.

Op zoek naar de Neije - tip 5

GRATIS INLOOP SPREEKUUR
Phillippusstraat 1b

Iedere maandag en donderdag van 17.00 – 18.00 uur

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

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

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

Nog 8 
nachtjes 
slapen

….
www.zundzolder.nl
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Mooi
voor vrouwen

MooiMooiMooi
voor vrouwenvoor vrouwenvoor vrouwen

MooiMooi
De 
favorieten van 

5
Marion Verkampen

(You! fashion for women)

Boeken:
Dan Brown 
Jill Mansell 
Cathy Kelly
 

Films:
The Godfather trilogie 
Komt ‘n vrouw bij de dokter
White chicks

Sport:
Duiken 
Yoga 
Zwemmen

Drinks:
Champagne
Gin-tonic
Cuba libre

Website:
www.google.com 
www.mooirooi.nl 
www.you-fashion4women.nl

Carrière
‘Waarom ben jij op werk gegaan papa?’ Dat vroeg 
onze jongste telg laatst huilend aan mijn man. 
Het was zo’n moment dat zij slecht had geslapen 
en hij al dag na dag vroeg de deur uit moest en ’s 
avonds laat thuis kwam. Het gemis dat papa haar 
dan niet naar school of juist naar bed kan bren-
gen, komt op zo’n moment samen tot een dra-
matische huilbui en deze fantastische opmerking. 
‘Waarom ben jij op werk gegaan?’ 

Net alsof het een keuze is, zoals je voor voetbal, 
tennis of korfbal kiest. Ik moest heel hard lachen. 
Maar tegelijkertijd zette me dat wel aan het den-
ken. Welke keuzes heb ik destijds gemaakt of juist: 
welke keuzes niet? Eigenlijk ben ik overal een beet-
je binnengerold. Tenminste…dat is mijn gevoel. 
Geen keuze dus. Meteen na mijn studie begon ik 
met werken. Via een uitzendbureau kwam ik bij 
de Rabobank terecht. In mijn omgeving werd daar 
best vreemd op gereageerd: Sas? Bij de Boerenleen-
bank? Spijt heb ik er niet van gehad. De Rabobank 
heeft me voor een deel gevormd tot wie ik nu ben. 
Ik trof de juiste mensen op mijn pad die het beste 
met me voorhadden. Maar ook omdat ik kansen 
heb gepakt en onbewust keuzes heb gemaakt. Na 
de Rabobank heb ik vijf jaar in de theaterwereld 

vertoefd. Wat een overgang! Van een georgani-
seerd bedrijf naar een frivool wereldje waarin alles 
kon en mocht. Een superleuke en leerzame tijd! 
De wereld op zijn kop. Ik ontmoette een ander 
slag volk . Mensen die een heel ander levensmot-
to en -ritme hadden dan ik. Die net zo enthousi-
ast voor 40 mensen optraden als voor 400. Die 
werken niet als werken zagen maar ‘gewoon’ hun 
ding deden. Vanuit passie. Vanuit beleving. Vanuit 
overtuiging. Het theaterwereldje gaf mij de moed 
en inspiratie om te gaan ondernemen. Dát was 
mijn keuzemoment. Ondernemen is leuk, span-
nend en tegelijkertijd zeer confronterend. Een 
goede leerschool. Ik leer iedere dag weer. Vooral 
dat je moet doorzetten om je doel te bereiken. 
Niets gaat vanzelf. Dat is iets dat ik mijn kinderen 
graag wil meegeven. En dat is een hele uitdaging. 
Want op de vraag ‘wat zou je later willen wor-
den?’ antwoordde mijn oudste zoon zeer nuchter: 
‘ik word loterijwinnaar.’

Bio: 
Saskia van den Eshof is ondernemer en moeder 
van 3 kinderen. Iedere maand schrijft zij in De-
MooiRooiKrant over haar werk en/of gezinsle-
ven. Volg haar op twitter @saskiavdeshof. 

Column
Sassefratsen

Saskia van den Eshof

De 
favorieten van 
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ook voor:
• produktverkoop
• manicure

• harsen
• bruids make-up

MOGELIJKE REDENEN OM EEN 
ADVIES TE VRAGEN ZIJN:
- Diabetes Mellitus type 1 en 2
-  Overgewicht (zowel bij kinderen als bij 

volwassenen)
- Ondergewicht
- Verhoogd cholesterolgehalte
- Verhoogde bloeddruk
- Maag-, lever- en/of darmproblemen
- Longziekten
- Oncologie
-  Voeding bij herstel na ziekte of operatie
Per 2013 wordt de behandeling door een 
diëtist vergoed vanuit de basisverzekering 
voor 3 uur per kalenderjaar.

Marijke Mohr, diëtist
Laan ten Bogaerde 15 
(1ste verdieping)
5491 GC Sint-Oedenrode
0413-724600 / 06-53199798
contact@mohrdietetiek.nl
www.mohrdietetiek.nl

High Wine - 21,50 p.p.
Na een welkomst prosecco 

wordt er een selectie van drie 
mooie wijnen geserveerd in 

een wine� ight.
 

Wij serveren drie
bijpassende hapjes

per wijn.

ook de drukbezette 
carrièrevrouw heeft 
krappe tijdschema’s 

dan biedt de 
stomerij/wasserij 

uitkomst!

Ko� eren 22,
5492 BN  Sint Oedenrode.

Tel.:     0413 – 477902
www.netex.nl/stomerijvanbeeck

lid van:

rouw en ondernemen
Vrouwelijke ondernemers zijn er, in vergelijking met 
hun mannelijke collega’s, weinig in Sint-Oedenrode. 

Maar niks nieuws onder de zon. Als we kijken naar 
het totale aantal ondernemers wereldwijd, zijn vrou-
wen verreweg in de minderheid ten opzichte van man-

nen. In Nederland is ongeveer 3 op de 10 ondernemers 
vrouw. Als het gaat om kennis en kunde blijken mannen 
en vrouwen gemiddeld even succesvolle ondernemers te 

zijn. 

Kleine ondernemingen
Toch zijn er steeds meer vrouwen die starten met een ei-
gen onderneming of vestigen zich als zelfstandige. In 2011 
waren er voor het eerst meer vrouwelijke startende onderne-
mers dan mannelijke. In tegenstelling tot mannen, starten 
vrouwen veelal een kleine onderneming, vooral in de di-
enstensector. Bijna zes op de tien vrouwelijke ondernemers 
heeft geen personeel in dienst. Vrouwen zijn vaker dan man-
nen actief in sectoren die minder winst opleveren. De meeste 
vrouwelijke ondernemers zijn actief in de verzorgingssector. 
Schoonheidsspecialiste staat bij vrouwen bovenaan, daarna 
komt de kapsalon en vervolgens de voetverzorging. Ook zijn 
veel vrouwelijke starters actief in de detailhandel. De grootste 
categorie hierbinnen vormen de webwinkels, dus het verkopen 

van producten via internet. 

Ondernemersgeest
Qua ondernemingsgeest verschillen vrouwelijke ondernemers nauwelijks 
van hun mannelijk collega’s. Ze zoeken evenveel naar kansen, tonen net 
zoveel lef en netwerken evenveel en even goed als mannen. Vrouwen die 
voor zichzelf beginnen, zijn meestal hoog opgeleid, hebben (of komen 
uit) een baan en een goed inkomen. Ze hebben vertrouwen in hun eigen 
capaciteiten en in de kans op succes.

Faillissement
Uit onderzoek dat is gedaan door kredietbureau Graydon blijkt dat vrouw-
en veel minder snel failliet gaan dan mannen. Als oorzaak hiervoor wordt 
onder meer aangehaald dat vrouwen voorzichtiger zijn. Daarnaast blijkt 
dat ze, in tegenstelling tot mannen, niet zozeer de behoefte hebben om 
snel te groeien. Ook lenen vrouwen over het algemeen minder geld om te 
starten en beginnen ze vaak op latere leeftijd dan mannen, waardoor ze 
meer ervaring hebben in het bedrijfsleven.

Ondernemersstijl
De stijl van ondernemen verschilt duidelijk tussen mannen en vrouwen. 
Omdat de meeste vrouwen hun bedrijf bewust klein houden, vermijden 
ze veel lastige � nanciële, arbeidsrechtelijke en management-technische 
vraagstukken. Qua managementstijl zijn vrouwen dikwijls minder au-
toritair dan hun mannelijke collega’s, waardoor ze meer draagvlak weten 
te creëren voor hun zakelijke beslissingen.

Starten met ondernemen in Sint-Oedenrode
Vrouwen die in Sint-Oedenrode willen starten met ondernemen kunnen 
onder andere terecht bij het Starterscollectief. Deze stichting helpt Rooise 
starters bij het starten en behouden van hun bedrijf. Het Starterscollec-
tief organiseert door het jaar heen diverse themabijeenkomsten en zorgt 
er ook voor dat startende ondernemers in contact worden gebracht met 
gevestigde ondernemers. Als je een bedrijf wilt starten en je bent op zoek 
naar betaalbare kantoorruimte dan de Campus Fioretti, de oude mavo, 
wellicht een optie. Via de website van het Starterscollectief kun je meer 
informatie vinden.

Vrouwennetwerk
Wil je ondernemende vrouwen in Sint-Oedenrode ontmoeten? Er bestaat 
ook een vrouwennetwerk. Deze club heeft ongeveer 70 leden. Iedereen 
kan lid worden: Vrouwen met een eigen bedrijf, vrouwen die in loondienst 
zijn, vrijwilligerswerk doen of van hun welverdiende pensioen genieten. 
Kortom, een diversiteit aan kennis en ervaring. Er is geen leeftijdsgrens: de 
leeftijden variëren zo ongeveer van 30 tot 70 jaar. 

Bronnen
www.ikgastarten.nl
www.starterscollectief.nl
www.campus� oretti.nl
www.vrouwennetwerksint-oedenrode.nl

Doe mee met Dress Red Day en 
draag rood! De Hartstichting 
roept alle vrouwen in Neder-
land op om iets rood te dragen. 
Zo wordt er aandacht gevraagd 
voor hart- en vaatziekten bij 
vrouwen. 
Raadpleeg www.hartstichting.nl

 
Vijf manieren om mee te doen.
1.   Draag rood op Dress Red Day
Toon uw betrokkenheid en draag rood op Dress Red 
Day. Een rode jurk, een rood shirtje, een rood over-
hemd of een rode stropdas. Alles kan en mag, zolang 
het maar rood is.

2. Doe mee op Facebook      DressRedDay

3. Vertel het anderen
Ga samen met familie en vriend(inn)en in het rood. 
Maak er een gezellige lunch van, organiseer een buurt-
feest of ga met het hele sportteam in het rood. Zet de 
foto op Facebook!

4. Bezoek een evenement
In het hele land worden verschillende activiteiten en 
evenementen gehouden, waarbij rode kleding uiteraard 
centraal staat.

5. Organiseer een eigen evenement
Organiseert u of uw bedrijf een evenement voor Dress 
Red Day? Dan horen we dat graag. Stuur de Hart-
stichting een e-mail dressredday@hartstichting.nl en/of 
download kant-en-klaar promotiemateriaal.

oe mee met Dress Red DayDV
2. Doe mee op Facebook      DressRedDay

Onze bloemenwinkel is gevestigd in Sint-Oedenrode, 
winkelcentrum Kienehoef. Met een hecht team 

van gediplomeerde collega’s zorgen wij ervoor dat 
onze klanten altijd tevreden, met een glimlach naar 

buiten lopen. 

Onze klanten worden geholpen met een persoonlijk 
advies, een fl inke dosis creativiteit en natuurlijk zijn 

onze producten van hoogwaardige kwaliteit.

Onze passie ligt met name bij gelegenheids-
bloemwerk zoals bruidswerk en rouwbloemwerk.

Wij bestaan 10 jaar!

Peter Christiaanstraat 17  |  5491 JN Sint-Oedenrode 
Tel. 0413-473201  |  www.bloembinderijdekeizerskroon.nl

Openingstijden:Ma.  13.00 - 18.00Di.  08.30 - 18.00Wo.  08.30 - 18.00Do.  08.30 - 18.00Vr.  08.30 - 20.00Za.  08.30 - 17.00
Onze puntjes op de i zijn 

onze eigen inbreng en ideeën

Kerkstraat 17, 
5492 AH Sint-Oedenrode

Tel.: 0413-477778
www.panencook.nl

Chapoutier Lubéron La Ciboi-
se Blanc
Frankrijk
Grenache Blanc, Vermen-
tino, Ugni Blanc en Rous-
sanne
Frisse en tegelijkertijd 
zachte droge witte wijn van 
meesterwijnbouwer M.
Chapoutier. In bouquet en 
smaak witte bloesem, cit-
roen en exotisch fruit met
een heerlijke lange afdronk.

Laroche Merlot
Frankrijk

Merlot
Romig met mooi kersenfruit, licht kruidig,

stevig en zacht: zo smaakt deze
Zuid-Franse, multi-momenten Merlot

El Coto de Rioja Crianza
Spanje
Tempranillo
Helderrode, frisse, middelzware en vooral
soepele Rioja die een jaar op hout heeft
gerijpt. Die houtlagering maakt de
geurige wijn met aroma’s van bes en kers 

zacht, rond en af.
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Frankrijk
Grenache Blanc, Vermen-
tino, Ugni Blanc en Rous-
sanne

Laroche Merlot
Frankrijk

Merlot

El Coto de Rioja Crianza
Spanje
Tempranillo

ictoria Woodhull  
(1838-1927)
Victoria Woodhull is een Amerikaanse voorvechtster van vrou-
wenrechten aan het einde van de 19e eeuw. Ze is in 1870 de 
eerste vrouw die een wekelijkse krant opricht. In 1872 wordt zij 
de eerste vrouwelijke presidentskandidaat in de geschiedenis van 
de Verenigde Staten
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Mooi
voor vrouwen

MooiMooiMooi
voor vrouwenvoor vrouwenvoor vrouwen

MooiMooi
De 
favorieten van 

5
Marion Verkampen

(You! fashion for women)

Boeken:
Dan Brown 
Jill Mansell 
Cathy Kelly
 

Films:
The Godfather trilogie 
Komt ‘n vrouw bij de dokter
White chicks

Sport:
Duiken 
Yoga 
Zwemmen

Drinks:
Champagne
Gin-tonic
Cuba libre

Website:
www.google.com 
www.mooirooi.nl 
www.you-fashion4women.nl

Carrière
‘Waarom ben jij op werk gegaan papa?’ Dat vroeg 
onze jongste telg laatst huilend aan mijn man. 
Het was zo’n moment dat zij slecht had geslapen 
en hij al dag na dag vroeg de deur uit moest en ’s 
avonds laat thuis kwam. Het gemis dat papa haar 
dan niet naar school of juist naar bed kan bren-
gen, komt op zo’n moment samen tot een dra-
matische huilbui en deze fantastische opmerking. 
‘Waarom ben jij op werk gegaan?’ 

Net alsof het een keuze is, zoals je voor voetbal, 
tennis of korfbal kiest. Ik moest heel hard lachen. 
Maar tegelijkertijd zette me dat wel aan het den-
ken. Welke keuzes heb ik destijds gemaakt of juist: 
welke keuzes niet? Eigenlijk ben ik overal een beet-
je binnengerold. Tenminste…dat is mijn gevoel. 
Geen keuze dus. Meteen na mijn studie begon ik 
met werken. Via een uitzendbureau kwam ik bij 
de Rabobank terecht. In mijn omgeving werd daar 
best vreemd op gereageerd: Sas? Bij de Boerenleen-
bank? Spijt heb ik er niet van gehad. De Rabobank 
heeft me voor een deel gevormd tot wie ik nu ben. 
Ik trof de juiste mensen op mijn pad die het beste 
met me voorhadden. Maar ook omdat ik kansen 
heb gepakt en onbewust keuzes heb gemaakt. Na 
de Rabobank heb ik vijf jaar in de theaterwereld 

vertoefd. Wat een overgang! Van een georgani-
seerd bedrijf naar een frivool wereldje waarin alles 
kon en mocht. Een superleuke en leerzame tijd! 
De wereld op zijn kop. Ik ontmoette een ander 
slag volk . Mensen die een heel ander levensmot-
to en -ritme hadden dan ik. Die net zo enthousi-
ast voor 40 mensen optraden als voor 400. Die 
werken niet als werken zagen maar ‘gewoon’ hun 
ding deden. Vanuit passie. Vanuit beleving. Vanuit 
overtuiging. Het theaterwereldje gaf mij de moed 
en inspiratie om te gaan ondernemen. Dát was 
mijn keuzemoment. Ondernemen is leuk, span-
nend en tegelijkertijd zeer confronterend. Een 
goede leerschool. Ik leer iedere dag weer. Vooral 
dat je moet doorzetten om je doel te bereiken. 
Niets gaat vanzelf. Dat is iets dat ik mijn kinderen 
graag wil meegeven. En dat is een hele uitdaging. 
Want op de vraag ‘wat zou je later willen wor-
den?’ antwoordde mijn oudste zoon zeer nuchter: 
‘ik word loterijwinnaar.’

Bio: 
Saskia van den Eshof is ondernemer en moeder 
van 3 kinderen. Iedere maand schrijft zij in De-
MooiRooiKrant over haar werk en/of gezinsle-
ven. Volg haar op twitter @saskiavdeshof. 

Column
Sassefratsen

Saskia van den Eshof

De 
favorieten van 
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ook voor:
• produktverkoop
• manicure

• harsen
• bruids make-up

MOGELIJKE REDENEN OM EEN 
ADVIES TE VRAGEN ZIJN:
- Diabetes Mellitus type 1 en 2
-  Overgewicht (zowel bij kinderen als bij 

volwassenen)
- Ondergewicht
- Verhoogd cholesterolgehalte
- Verhoogde bloeddruk
- Maag-, lever- en/of darmproblemen
- Longziekten
- Oncologie
-  Voeding bij herstel na ziekte of operatie
Per 2013 wordt de behandeling door een 
diëtist vergoed vanuit de basisverzekering 
voor 3 uur per kalenderjaar.

Marijke Mohr, diëtist
Laan ten Bogaerde 15 
(1ste verdieping)
5491 GC Sint-Oedenrode
0413-724600 / 06-53199798
contact@mohrdietetiek.nl
www.mohrdietetiek.nl

High Wine - 21,50 p.p.
Na een welkomst prosecco 

wordt er een selectie van drie 
mooie wijnen geserveerd in 

een wine� ight.
 

Wij serveren drie
bijpassende hapjes

per wijn.

ook de drukbezette 
carrièrevrouw heeft 
krappe tijdschema’s 

dan biedt de 
stomerij/wasserij 

uitkomst!

Ko� eren 22,
5492 BN  Sint Oedenrode.

Tel.:     0413 – 477902
www.netex.nl/stomerijvanbeeck

lid van:

rouw en ondernemen
Vrouwelijke ondernemers zijn er, in vergelijking met 
hun mannelijke collega’s, weinig in Sint-Oedenrode. 

Maar niks nieuws onder de zon. Als we kijken naar 
het totale aantal ondernemers wereldwijd, zijn vrou-
wen verreweg in de minderheid ten opzichte van man-

nen. In Nederland is ongeveer 3 op de 10 ondernemers 
vrouw. Als het gaat om kennis en kunde blijken mannen 
en vrouwen gemiddeld even succesvolle ondernemers te 

zijn. 

Kleine ondernemingen
Toch zijn er steeds meer vrouwen die starten met een ei-
gen onderneming of vestigen zich als zelfstandige. In 2011 
waren er voor het eerst meer vrouwelijke startende onderne-
mers dan mannelijke. In tegenstelling tot mannen, starten 
vrouwen veelal een kleine onderneming, vooral in de di-
enstensector. Bijna zes op de tien vrouwelijke ondernemers 
heeft geen personeel in dienst. Vrouwen zijn vaker dan man-
nen actief in sectoren die minder winst opleveren. De meeste 
vrouwelijke ondernemers zijn actief in de verzorgingssector. 
Schoonheidsspecialiste staat bij vrouwen bovenaan, daarna 
komt de kapsalon en vervolgens de voetverzorging. Ook zijn 
veel vrouwelijke starters actief in de detailhandel. De grootste 
categorie hierbinnen vormen de webwinkels, dus het verkopen 

van producten via internet. 

Ondernemersgeest
Qua ondernemingsgeest verschillen vrouwelijke ondernemers nauwelijks 
van hun mannelijk collega’s. Ze zoeken evenveel naar kansen, tonen net 
zoveel lef en netwerken evenveel en even goed als mannen. Vrouwen die 
voor zichzelf beginnen, zijn meestal hoog opgeleid, hebben (of komen 
uit) een baan en een goed inkomen. Ze hebben vertrouwen in hun eigen 
capaciteiten en in de kans op succes.

Faillissement
Uit onderzoek dat is gedaan door kredietbureau Graydon blijkt dat vrouw-
en veel minder snel failliet gaan dan mannen. Als oorzaak hiervoor wordt 
onder meer aangehaald dat vrouwen voorzichtiger zijn. Daarnaast blijkt 
dat ze, in tegenstelling tot mannen, niet zozeer de behoefte hebben om 
snel te groeien. Ook lenen vrouwen over het algemeen minder geld om te 
starten en beginnen ze vaak op latere leeftijd dan mannen, waardoor ze 
meer ervaring hebben in het bedrijfsleven.

Ondernemersstijl
De stijl van ondernemen verschilt duidelijk tussen mannen en vrouwen. 
Omdat de meeste vrouwen hun bedrijf bewust klein houden, vermijden 
ze veel lastige � nanciële, arbeidsrechtelijke en management-technische 
vraagstukken. Qua managementstijl zijn vrouwen dikwijls minder au-
toritair dan hun mannelijke collega’s, waardoor ze meer draagvlak weten 
te creëren voor hun zakelijke beslissingen.

Starten met ondernemen in Sint-Oedenrode
Vrouwen die in Sint-Oedenrode willen starten met ondernemen kunnen 
onder andere terecht bij het Starterscollectief. Deze stichting helpt Rooise 
starters bij het starten en behouden van hun bedrijf. Het Starterscollec-
tief organiseert door het jaar heen diverse themabijeenkomsten en zorgt 
er ook voor dat startende ondernemers in contact worden gebracht met 
gevestigde ondernemers. Als je een bedrijf wilt starten en je bent op zoek 
naar betaalbare kantoorruimte dan de Campus Fioretti, de oude mavo, 
wellicht een optie. Via de website van het Starterscollectief kun je meer 
informatie vinden.

Vrouwennetwerk
Wil je ondernemende vrouwen in Sint-Oedenrode ontmoeten? Er bestaat 
ook een vrouwennetwerk. Deze club heeft ongeveer 70 leden. Iedereen 
kan lid worden: Vrouwen met een eigen bedrijf, vrouwen die in loondienst 
zijn, vrijwilligerswerk doen of van hun welverdiende pensioen genieten. 
Kortom, een diversiteit aan kennis en ervaring. Er is geen leeftijdsgrens: de 
leeftijden variëren zo ongeveer van 30 tot 70 jaar. 

Bronnen
www.ikgastarten.nl
www.starterscollectief.nl
www.campus� oretti.nl
www.vrouwennetwerksint-oedenrode.nl

Doe mee met Dress Red Day en 
draag rood! De Hartstichting 
roept alle vrouwen in Neder-
land op om iets rood te dragen. 
Zo wordt er aandacht gevraagd 
voor hart- en vaatziekten bij 
vrouwen. 
Raadpleeg www.hartstichting.nl

 
Vijf manieren om mee te doen.
1.   Draag rood op Dress Red Day
Toon uw betrokkenheid en draag rood op Dress Red 
Day. Een rode jurk, een rood shirtje, een rood over-
hemd of een rode stropdas. Alles kan en mag, zolang 
het maar rood is.

2. Doe mee op Facebook      DressRedDay

3. Vertel het anderen
Ga samen met familie en vriend(inn)en in het rood. 
Maak er een gezellige lunch van, organiseer een buurt-
feest of ga met het hele sportteam in het rood. Zet de 
foto op Facebook!

4. Bezoek een evenement
In het hele land worden verschillende activiteiten en 
evenementen gehouden, waarbij rode kleding uiteraard 
centraal staat.

5. Organiseer een eigen evenement
Organiseert u of uw bedrijf een evenement voor Dress 
Red Day? Dan horen we dat graag. Stuur de Hart-
stichting een e-mail dressredday@hartstichting.nl en/of 
download kant-en-klaar promotiemateriaal.
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Onze bloemenwinkel is gevestigd in Sint-Oedenrode, 
winkelcentrum Kienehoef. Met een hecht team 

van gediplomeerde collega’s zorgen wij ervoor dat 
onze klanten altijd tevreden, met een glimlach naar 

buiten lopen. 

Onze klanten worden geholpen met een persoonlijk 
advies, een fl inke dosis creativiteit en natuurlijk zijn 

onze producten van hoogwaardige kwaliteit.

Onze passie ligt met name bij gelegenheids-
bloemwerk zoals bruidswerk en rouwbloemwerk.

Wij bestaan 10 jaar!

Peter Christiaanstraat 17  |  5491 JN Sint-Oedenrode 
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Chapoutier Lubéron La Ciboi-
se Blanc
Frankrijk
Grenache Blanc, Vermen-
tino, Ugni Blanc en Rous-
sanne
Frisse en tegelijkertijd 
zachte droge witte wijn van 
meesterwijnbouwer M.
Chapoutier. In bouquet en 
smaak witte bloesem, cit-
roen en exotisch fruit met
een heerlijke lange afdronk.

Laroche Merlot
Frankrijk

Merlot
Romig met mooi kersenfruit, licht kruidig,

stevig en zacht: zo smaakt deze
Zuid-Franse, multi-momenten Merlot

El Coto de Rioja Crianza
Spanje
Tempranillo
Helderrode, frisse, middelzware en vooral
soepele Rioja die een jaar op hout heeft
gerijpt. Die houtlagering maakt de
geurige wijn met aroma’s van bes en kers 

zacht, rond en af.
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ictoria Woodhull  
(1838-1927)
Victoria Woodhull is een Amerikaanse voorvechtster van vrou-
wenrechten aan het einde van de 19e eeuw. Ze is in 1870 de 
eerste vrouw die een wekelijkse krant opricht. In 1872 wordt zij 
de eerste vrouwelijke presidentskandidaat in de geschiedenis van 
de Verenigde Staten
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Jarige NJA-dirigent in de circuspiste

Het Rooise fanfareorkest Nos 
Jungit Apollo mocht vorige week 
woensdag spelen in de tent van 
Circus Herman Renz. De Rooise 
muzikanten hadden van het cir-
cus een uitnodiging gekregen om 

voor de show en tijdens de pauze 
een optreden te verzorgen en die 
namen ze maar wat graag aan.

NJA speelde een halfuur voor de 
voorstelling en zag in dat halfuur 

de tent bijna helemaal volstromen. 
Ook voor dirigent Carlo Balemans 
was het een bijzonder optreden. 
Niet alleen omdat een circuspiste 
niet een alledaagse plaats is om 
een orkest te dirigeren, wel omdat 
hij jarig was. Ook Carlo's verjaar-
dag was niet alledaags, want de di-
rigent zag die dag Abraham. Want 
op je vijftigste verjaardag door een 
volle circustent te worden toege-
zongen, is zelfs voor een dirigent 
een niet alledaagse gebeurtenis.

Ook het publiek genoot van de 
kwaliteit van de Rooise muzikan-
ten. Na het reguliere optreden 
wilde het publiek nog graag een 
nummer horen. Het zal niemand 
verbazen dat NJA met plezier een 
toegift speelde.

Heemkundige kring weer terug in 
De Gouden Leeuw

De Rooise Heemkundige kring 
was voor haar maandelijkse lezing 
vorige week weer terug op het 
oude nest. De leden van ‘De Oude 
Vrijheid’ kwamen voor een lezing 
over boerderijen bij elkaar in de 
zaal van ‘De Gouden Leeuw’ aan 
de Markt. Daar hielden zij vroe-
ger, tot dat Harrie en Mia Dahmen 
het statige gebouw sloten, ook 
hun lezingen. 

De lezing van 17 september stond 
in het teken van oude boerderijen. 
Jan Timmers uit Gemert vertelde 
honderduit over bouwstijlen en 
kapconstructies Tussen de regels 
door kwamen zijn toehoorders ook 
nog wat te weten over de manier 
van leven van onze voorouders.
Timmers liet aan de hand van fo-
to’s en bouwtekeningen zien dat 
de oude boerderijen, de zoge-
naamde hallehuizen, allemaal op 
hetzelfde principe berustten. Zo 
liet hij aan de hand van foto’s zien 
hoe deze boerderijen in de loop 
van de eeuwen steeds verder zijn 
uitgebreid. Aan de gevel, maar ook 
in de kapconstructie, was duidelijk 

te zien hoe de elkaar opvolgende 
bewoners hun stulpje steeds weer 
wat uitbreidden. In stappen legde 
Timmers uit, hoe de eens houten 
boerderijen, nu in statige stenen 
huizen met aangrenzende stal zijn 
veranderd. 

Naast de uitleg over de bouwkun-
dige aspecten van de boerderijen, 
stond Jan Timmers ook stil bij het 
bouwproces. Aan de hand van 
oude aannemingsovereenkomsten 
liet hij zien dat bouwkundige be-
stekken van alle tijden zijn. Maar 
een ding was toen duidelijk an-
ders. In die tijd paste de hele over-
eenkomst op een velletje papier, 
terwijl de huidige bestekken en 
contracten completen boekwerken 
met bijbehorende tekeningen zijn. 
Ook de verkoop van een woning 
ging er in die tijd heel anders aan 
toe dan nu. De koper van een wo-
ning van een paar eeuwen geleden 
kocht een huis en nam dat ver-
volgens mee naar zijn eigen stuk 
grond om het daar op te bouwen. 
Zo blijkt maar dat ook mobiele 
huisvesting van alle tijden is.06 514 114 77               www.keadin.nl

Heuvel 24 | 5492 AD Sint-Oedenrode | 0413-472329

De grootste schoenencollectie voor brede & smalle voeten, 
voor kleine & grote voeten en voor uw voeten

De collectie voor elke gelegenheid
Zakelijk maar ook privé 

Modisch en vrouwelijk
Ruime keuze

Ook de vrouw van nu wil Termeer!

Eerschotsestraat 93, 5491 AB Sint-Oedenrode | 06-36189017 | www.lovingyourhome.nl

Woonaccessoires party bij u thuis?

rends in schoenen en laarzen:
•  Elegante korte laarsjes in warme winterkleuren, uitgevoerd 

in prachtig suede, nubuck en hoogwaardige leersoorten
• Stoere booties
• Super vrouwelijke 
pumps in lak, leer en bij-
zondere dessins
• Kleurenpallet dit najaar/

deze winter: 
Zwart
Blauw
warm winterrood
bottle-green 
lichtere bruintinten

SFEERVOLLE MODEPRESENTATIE
maandagavond 7 oktober 19.30 uur

Hertog Hendrikstraat 8 Sint-Oedenrode
van You! fashion for women en Termeer modeschoenen
i.s.m. kapsalon Unique en bloemisterij tuinderij Brekelmans

Toegangskaarten € 10,-
te koop bij You! fashion for women

Sabine van den Boogaard
Berkstraat 28 5492 EB Sint Oedenrode

Tel 06 - 54255787

Ook uw kapster aan huis T
ou!

fashion   for women YY
31 januari 2011

31 januari 
opent You! fashion for women haar deuren van 16:00 – 21:00 uur. 
Wij bieden een ruime keuze aan bekende merken, aangevuld 
met accessoires van o.a. Kazuri, Exoal, Cowboysbelt, 
Cowboysbag en Sam Brown.

Speciale openingsactie
Op 31 januari en de gehele maand februari 

maakt elke nieuwe klant kans op een 
cadeaubon of een Kazuri sieraad. 

Er wordt wekelijks één cadeaubon van € 100 en 
één Kazuri sieraad (t.w.v. € 25) verloot.

Graag tot ziens bij You! fashion for women.

Hertog Hendrikstraat 8 | 5492 BB Sint-Oedenrode 
Design: www.lmedia.nl

Hertog Hendrikstraat 8, 5492 BB Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-470777

1 =  korting

3 =  korting
2 = korting

       

2 betalen 20% 
  30% 

= 40% 
*m.u.v. accessoires, basis- en nieuwe collectie
*m.u.v. accessoires, basis- en nieuwe collectie

Stapelkorting!*
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“Ik heb mijn hele levensverhaal in mijn handen”

Bijna iedereen heeft Rien de Ko-
ning wel eens zien rijden in zijn 
rolstoel. Er zijn maar weinig men-
sen die zijn verhaal kennen. Ook 
Rien zelf voelt zich vaak onbegre-
pen en daarom heeft hij een boek 
uitgebracht. Daarin vertelt hij zijn 
levensverhaal. Afgelopen zondag 
presenteerde De Koning zijn boek 

met de titel ‘Mijn (on)begrijpbaar 
leven) aan familie, vrienden  en 
sponsoren.

“Ik heb nu mijn hele leven in mijn 
handen”, waren de woorden van 
Rien toen hij het eerste exemplaar 
van zijn boek aan zijn vrouw Anja 
gaf. Daarmee complimenteerde 

Rien tegelijkertijd zijn oud klasge-
noot Hanneke Hermes, die het boek 
voor Rien schreef. “Hanneke heeft 
het precies zo opgeschreven zoals ik 
mijn leven heb geleefd”, zei Rien. 

“Het is niet gemakkelijk om het le-
ven van iemand die altijd pijn heeft 
op papier te zetten”, vertelde Han-
neke Hermes het aanwezige publiek. 
Rien en Hanneke kennen elkaar al 
vanaf de lagere school. “In de jaren 
‘90 hadden we een reünie en toen 
vertelden we elkaar ons levensver-
haal”, vertelt Hanneke. “Weer en-
kele jaren laten spraken we elkaar bij 
het uitlaten van de hond. Rien vroeg 
me of ik zijn levensverhaal zou willen 
opschrijven. Rien leverde me de, op 
zijn manier geschreven, teksten aan. 
Ik heb die daarna uitgewerkt en het 
resultaat is dit boek”.

In het boek vertelt Rien de Koning 
over het onbegrip dat hij dagelijks 
ontmoet. Over zijn ziekte en de li-
chamelijke gevolgen daarvan, waar 
hij helemaal geen grip op heeft. 
Wie het boek wil lezen kan het bij 
Rien bestellen: 
Telefoon: 06 461 616 03; 
Email: riendekoning58@gmail.com.

Wie wil ons team komen versterken in 
de maanden november en december 

voor 20-28 uur per week?

Ben jij tussen de 17 en 21 jaar, klantvriendelijk, 
enthousiast en niet bang om je handen uit de

mouwen te steken, bel of schrijf dan naar:

Intertoys

Markt 20
5492 AB  Sint Oedenrode

Tel. 0413-490525

PERSONEEL

GEZELLIG THUIS 
WINKELEN

DOE JE GEWOON 
BIJ GERITS

Markt 28 Sint-Oedenrode www.geritsmode.nl Markt 10 5492 AB Sint-Oedenrode

Heb je zin in een karaktervolle 
soulfull saturday a� ernoon?

Zaterdag 28 september
16.00 tot 19.00 uur

Bombilate Music

Prijswinnaars opening Puur Brabant 
en Weekend van het Varken
Zondag 15 september jl. tijdens de 
opening van Puur Brabant en het 
Weekend van het Varken zijn er ver-
schillende prijsvragen georganiseerd.

Voor Puur Brabant zijn de kinderen 
aan het kleuren geweest. De mooiste 
kleurplaten die ingeleverd waren zijn 
van: Julius de Laat, Meike Aarts, Sop-
hie van de Laar en Guusje van Kessel. 
Graag willen wij deze kinderen uit-
nodigen om bij ons in de winkel, op 

woensdag 25 september, hun prijs op 
te komen halen. Proficiat allemaal!
Heel veel bezoekers hebben zich ge-
waagd aan het schatten van het ge-
wicht van het varken. In de mand za-
ten 2 briefjes, waarop exact het juiste 
gewicht stond. Wilgart van Langen en 
Chantal Malipaard zijn de gelukkige 
winnaars van een Puur Brabant vlee-
spakket. Puur Brabant neemt contact 
op, om af te spreken wanneer de pak-
ketten opgehaald kunnen worden.

De Stichting Stap in de Stal, van het 
Weekend van het Varken, had een 
prijsvraag in de folder: Ontdek de tien 
verschillen. Sam van Duijnhoven uit 
Sint-Oedenrode en Kim Aantjes uit 
Best zijn de winnaars van de Holle-
Bolle-Big-Biggendans. Dit spel staat 
voor Sam en Kim klaar in de boer-
derijwinkel van Puur Brabant aan de 
Houtsestraat 26, graag nodigen wij 
hun uit om deze “Big” bij ons op te 
komen halen. www.puurbrabant.nl

advertorial D’n einder zoekt vrijwilligers

Stichting ‘d’n Einder’ is een orga-
nisatie die door middel van kring-
loopactiviteiten de ontmoeting 
tussen mensen stimuleert.  Deze 
stichting  is op zoek naar enthou-
siaste vrijwilligers die zich voor 
deze stichting in willen zetten. 

Als u minimaal een ochtend of een 
middag in de week tijd heeft zijn 
er een aantal verschillende moge-
lijkheden en afdelingen om vrijwil-
ligerswerk te verrichten b.v.: de 
werkplaatsen hout en metaal, de 
afdeling logistiek (chauffeurs), de 
afdeling kopie&print. (een rede-
lijke computervaardigheid is hier 
wel een pré) en de afdeling inna-
me. Heeft u tijd en denkt u “dat is 
iets voor mij”, dan kunt u contact 
opnemen met Welzijn de Meierij, 
073-5441400 of mailen naar: 
gjochems@welzijndemeierij.nl
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Betaalbare keukens
Eigentijds, stijlvol en naar uw smaak

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en donk

vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

GRATIS INTERIEURADVIES?
bezoek onze website

UNIEK
keukenconcept

Reactie op Freek Glorius en Rolf Vonk (DeMooiRooiKrant dd. 11-09-2013)
Plasterk: ‘nu zeker niet fuseren!’

Over eigen grenzen heenkijken
Het Rijk hevelt steeds meer taken 
naar gemeenten over (decentra-
lisatie). Gemeenten worden ver-
antwoordelijk voor uitvoering van 
de Participatiewet, Jeugdzorg en 
WMO. Natuurlijk krijgen zij hier 
extra budget voor, maar met een 
stevige korting. Logisch dus dat 
praktisch elke gemeente samen-
werking zoekt met buurgemeen-
ten. Dus schreef minister Plasterk 
op 19 februari 2013 aan de Twee-
de Kamer: gemeenten moeten 
hun uitvoeringskracht versterken. 
Dat kan door met elkaar samen te 
werken, of door schaalvergroting 
(fusie). Maar fusie, schrijft hij, 
is iets voor de langere termijn. 
Want fusie kost veel tijd en moet 
zorgvuldig verlopen. Omdat de 
decentralisatie van die nieuwe 
gemeentetaken al in 2014 start, 
vindt Plasterk fusie daarom nú 
niet verstandig. De decentralisa-
tie is dus zeker geen argument nu 
te fuseren. 

Externen inhuren
Kleinere gemeentes hebben te 
weinig specialisten in huis, schrijft 
Glorius. Ze huren daarom vaker 
dure adviseurs in. Twee reacties 
hierop: 1. Adviseurs inhuren is 
vaak niet nodig. Tijdelijke extra ex-
pertise is ook te regelen via buur-
gemeentes (met wie je samen-
werkt). Allereerst via onderlinge 
collegiale consultatie; zo nodig 
ook door uitruil van expertise. Dat 
kan met gesloten beurs bij weder-

zijdse uitruil, of anders via deta-
chering tegen veel lagere kosten. 
In onderwijs, gezondheidszorg en 
bedrijfsleven gebeurt dit allang. 2. 
Ook gróte gemeentes huren ad-
viseurs en externe bureaus in, zo-
als Eindhoven. Op 10 maart trad 
daar wethouder Fiers af: door ge-
brek aan ambtelijke controle had 
een ingehuurde projectleider de 
verhuiskosten van woonwagens 
uit de hand laten lopen. Schade: 
meer dan 1 miljoen. Op 16 augus-
tus bleek dat Eindhovense amb-
tenaren niet opgewassen waren 
geweest tegen een toparchitect. 
Schade: enkele miljoenen. Op 23 
augustus: honderdduizenden eu-
ro’s subsidie ‘verdampt’, bestemd 
voor een daklozenproject dat aan 
een ingehuurd bedrijfje was ge-
gund. Groot zijn garandeert niets. 
Het gaat om deskundigheid en 
goed organiseren. 

Samenwerken
Fuseren kost veel tijd, energie èn 
geld. Daarom ontvangen gemeen-
tes die fuseren, extra geld. Dat is 
bedoeld om fricties op te vangen, 
zoals: herschikking van personeel, 
wachtgelden, aanpassing van 
werkplekken. Fusie levert  – tij-
delijk! – wel extra geld op, maar 
dat is bedoeld voor opvang van de 
frictiekosten. Natuurlijk, een gro-
tere gemeente ontvangt óók meer 
geld vanwege het groter aantal in-
woners, maar na een fusie zijn de 
uitgaven  navenant groter en stij-

gen de loonkosten voor de amb-
tenaren, de bezoldiging van het 
college, en de vergoedingen voor 
de raadsleden.  
Samenwerken is een vorm van 
schaalvergroting die méér oplevert 
dan fusie. Fusies blijven moeizame 
en naar binnen gerichte proces-
sen, waarbij nieuwe (gemeente-)
grenzen worden getrokken. Sa-
menwerken is anders. Dat is naar 
buiten gericht en is functioneel en 
flexibel: het gebeurt alleen wan-
neer het nodig of wenselijk is, en 
zolang als het past. Samenwerken 
kijkt óver eigen grenzen heen en 
sluit nooit op voorhand partijen 
uit, wat ik wel bij Glorius lees. Al-
licht moet Rooi met buur- en re-
giogemeentes samenwerken, bijv.: 
bij de ontwikkeling van bestem-
mingsplannen, met de Groene 
Woud-gemeentes - met Son en 
Breugel die in de Sonniuswijk te-
gen de Rooise achtertuin bouwt 
- met de Dommeldalgemeentes, 
zoals Nuenen - met de gemeentes 
binnen het Vlagheideverband - of 
in het verzet tegen schaliegaswin-
ning. 
Op de site van de rijksoverheid 
staan op nog geen A4-tje alle ge-
meentelijke taken. Om praktisch 
al die taken goed uit te voeren, is 
geen fusie nodig. Conclusie: lokaal 
waar het kan en samen als het ge-
wenst of nodig is. Dat heeft, beste 
Rolf Vonk, niets met emotie, maar 
alles met efficiëntie van doen.

JA NEESint-
Oedenrode

Veghel

SchijndelBoxtel? fus ie?

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

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

Adviezen van hoogleraren 
Om fusie tussen Sint-Oedenrode, 
Schijndel en Veghel wetenschap-
pelijke glans te geven, verwijst het 
rapport ‘Verkenning samenwer-
king Schijndel – Sint-Oedenrode’ 
naar bestuurskundige prof. Marcel 
Boogers. Hij wordt gepresenteerd 
als voorstander van gemeentelijke 
fusies. Zo ook prof. Pieter Tordoir 
die een quick scan uitvoerde van 
de samenhang tussen Uden, Veg-
hel, Schijndel, Sint-Oedenrode, 
Bernheze en Landerd (in opdracht 
van deze gemeentes). Allebei be-
nadrukken echter het belang van 
brede regionale samenwerkings-
verbanden. 
Tordoir concludeert dat de regio 
waarin Sint-Oedenrode ligt, geen 
echt (stads-)gewest is omdat een 
herkenbare structuur ontbreekt. 
De beroepsbevolking pendelt alle 

richtingen op, tot ver buiten de 
regio. Rooi en Schijndel zijn niet 
vooral op Veghel georiënteerd, 
maar ook op Eindhoven en Den 
Bosch. Tordoir pleit daarom voor 
‘versterking van het economisch 
en woonklimaat, met als kernuit-
daging behoud van en aantrek-
kingskracht op menselijk talent’. 
Alleen zó wordt antwoord gege-
ven op de aantrekkingskracht van 
de steden buiten de eigen regio 
door zich te ontwikkelen tot een 
‘landschapsstad’ tussen de stads-
gewesten Den Bosch en Eindho-
ven, ‘waarbinnen de menselijke 
maat, de diversiteit van de kernen 
en de kwaliteiten van het land-
schap voorop staan’. Een stevig 
pleidooi voor intergemeentelijke 
samenwerking!

Richard de Visser

VVD Rooi is duidelijk: fusie tussen 
Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel

In de zomer van 2014 
zal de gemeenteraad een 
keuze moeten maken: 
óf fuseren met andere 
gemeenten óf samen-

werken met andere gemeenten. 
De afgelopen twee jaar heeft de 
Rooise raad een zoektocht uitge-
voerd naar de manier waarop de 
Rooise identiteit het beste kan 
worden gewaarborgd en onze ge-
meente op bestuurlijk niveau het 
beste kan worden ingericht. Niets 
doen is geen optie. 

Verregaand ambtelijk samenwer-
ken lost de uitdagingen waar de 
gemeente voor staat niet op. Het 
creëert een nieuwe lappendeken 
van verschillende bestuurslagen 
waarin het vaak ‘stikken of slikken’ 
is. Sint-Oedenrode kan dan on-
voldoende invloed uitoefenen en 
onvoldoende opkomen voor haar 
eigen belangen. Daarnaast is –ook 
in Rooi- inmiddels veelvuldig be-
wezen dat samenwerking leidt tot 
kostenoverschrijdingen en dat de 
kwaliteit niet toeneemt. 

In een fusie met drie gelijkwaar-
dige partners worden de belangen 
van de Rooise inwoners het beste 
gediend. Zeker als deze partners 
de visie op goed werken en goed 
leven delen. De kwaliteit én pro-
fessionaliteit van onze dienstver-
lening zal verbeteren, we zijn toe-
komstbestendig en opgewassen 
tegen alle taken die het Rijk aan 
ons overhevelt. 
Dat fusie noodzakelijk is, wordt ge-
lukkig door de voltallige gemeen-
teraad bevestigd. Er resteert nog 
één belangrijke vraag: wie wordt 
de derde partner? Boxtel of Veg-
hel?  De VVD kiest duidelijk voor 
Veghel op basis van maatschappe-
lijke relaties, onderwijs, economie 
en versterkingsmogelijkheden van 
onze eigen Rooise identiteit.

Onlangs heeft fractievoorzitter 
Freek Glorius een uitgebreid opi-
niestuk geschreven over de aan-
staande fusie. Dit artikel is na te 
lezen op de website 
www.lokaleliberalen.nl. 

Fractie Verkuijlen

Fusie 
noodzakelijk
De fusie is noodzakelijk om ver-
schillende redenen. In de eer-
ste plaats om het democratisch 
proces goed te laten verlopen. 
Steeds meer taken van de ge-
meente worden uitgevoerd door 
bovengemeentelijke organisaties. 
Onze gemeenteraad kan twee 
keer per jaar de begroting en de 
jaarstukken goedkeuren en geld 
van het Rijk doorschuiven naar de 
bovengemeentelijke brandweer, 
leerplichtcontrole, bibliotheek, 
welzijnsinstituut, veiligheidsre-
gio, Brabants historisch centrum, 
sociale werkvoorziening, GGD, 
en nog zeer veel andere organi-
saties. Van een echte inhoudelijke 
invloed op het beleid is nauwe-
lijks nog sprake. De burger heeft, 
ook al kiest die de gemeenteraad, 
nauwelijks invloed op het beleid 
van deze organisaties. Die gaan 
hun eigen gang. Daarom vind ik 
dat de schaal van de gemeente 
groter moet worden. Een grotere 
gemeente kan meer invloed uit-
oefenen en wordt door de recht-
streeks gekozen gemeenteraad 
bestuurd. Een tweede reden is 
dat het beleid in Rooi meer be-
paald wordt door Den Haag, Den 
Bosch en Eindhoven dan door de 
gemeente zelf. Wil de burger 
via zijn stem invloed uitoefenen, 
dan dient de schaal van de ge-
meente te worden aangepast aan 
de schaal van de samenleving. Ik 
ben voor een fusie met Veghel en 
Schijndel. Liefst ook Son er nog 
bij. De toekomstige structuur van 
dit deel van Brabant wordt be-
paald door de A50 en brainport 
Eindhoven. Daar liggende eco-
nomische belangen. Rooi ligt met 
zijn gezicht naar die nieuwe toe-
komstige structuur. Het Groene 
Woud is de achtertuin. 

Fusie ja of nee!

Een ge-
meente is 
een plaats 
om te wo-
nen, recre-
eren en te 
w e r k e n . 

Maar het is zelf ook een organi-
satie en die moet goed functio-
neren. Anders dan een winkel die 
kleding verkoopt, of een fabriek 
die soep inblikt, heeft een ge-
meente wel dertig verschillende 
werkzaamheden; het WMO-lo-
ket, bijstandsverlening, trouwen, 
vergunningen, veiligheid, leef-
baarheid en nog veel meer. De ta-
ken die onze gemeente erbij krijgt 
worden steeds complexer en de 
bijgeleverde financiering is vaak 
niet toereikend. Om een beeld te 
schetsen; we moeten dezelfde ta-
ken uitvoeren als een stad zoals 
Eindhoven, maar met aanzienlijk 
minder menskracht. 

Om al dit extra werk goed te kun-
nen doen moeten we onze krach-
ten bundelen en hiervoor is een 
fusie een toekomst bestendige 

oplossing.
Maar dat betekent niet dat we 
maar met elke willekeurige ge-
meente moeten gaan fuseren.
Wat is belangrijk: Als recreatief 
dorp willen we ons aantrekke-
lijke woongebied behouden, on-
dernemerschap mag ons groene 
hart niet verdrukken. - De nieuwe 
gemeente durft inwoners mee 
aan het roer te laten, participatie 
is een werkwoord. Het gemeen-
tehuis kent geen 9 tot 5 menta-
liteit, goede dienstverlening staat 
hoog in het vaandel. - Wij her-
kennen onze toekomstvisie bij 
de fusiepartner(s). Deze moeten 
goed op elkaar aansluiten. - Na de 
fusie is het geheel sterker dan de 
delen. We moeten elkaar in eco-
nomisch en organisatorisch op-
zicht versterken. Kortom: fusie ja 
of nee?  JA! Maar dan wel zo, dat 
het goed is voor Rooi! 

Fractie Hart voor Rooi; Janneke 
van Vugt, Janine Heisterkamp en-
Tom van Wanrooij

Hart voor Rooi
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Ontdek Scouting Rooi

Scouting staat voor uitdaging! 
Bij Scouting besteden kinderen 
en jongeren hun vrije tijd op een 
actieve en uitdagende manier. 
Scouts hebben veel plezier met el-
kaar en leren samen te werken en 
respect te hebben voor de ander. 
Kinderen en jongeren ontwikke-
len zich bij Scouting op een na-
tuurlijke manier tot zelfstandige 
mensen en krijgen de ruimte om 
te ontdekken en te leren. Al vanaf 
5 jaar is er bij Scouting Rooi heel 
veel te beleven.

Jeugdleden
Alle jongens en meisjes van 5 tot 
7 jaar worden bij Scouting bevers 
genoemd. En samen met vriend-
jes, vriendinnetjes en alle andere 
bewoners van het fantasie dorp 
Hotsjietonia beleven zij bij Scou-
ting iedere week de leukste en 
spannendste avonturen.

Iedere week iets nieuws, geks, 
spannends, uitdagends, en avon-
tuurlijks beleven: dat is Scouting 
voor kinderen van 8 tot en met 10 
jaar. Jongens en meisjes in deze 
leeftijd worden bij Scouting wel-
pen genoemd. Welpen spelen in 
het Jungleboek-thema. 

Ben jij 11,12,13 of 14 jaar en heb 
je zin in actie? 
Kom dan snel een keer bij ons kijken 
en beleef uitdagende avonturen! 
Samen met je nieuwe vrienden doe 
je bij de scouts supergave dingen! 
Leer vlotvaren, ga op zomerkamp, 
kook op je eigen kampvuurtje en 
ontdek de wereld om je heen!

Ben jij tussen de 15 en 18 jaar en 
wil jij je eigen plannen maken? 
Word dan explorer! De explorers 
organiseren hun eigen programma 
zoals spectaculaire  evenementen 
en uitdagende outdoor activitei-
ten. Je krijgt veel ruimte om eigen 
verantwoordelijkheid te nemen.

Leiding
Lijkt het je leuk om kinderen van 

5 tot 17 jaar te begeleiden tijdens 
alle vette opkomsten, weekenden 
en kampen? 
Niet alleen hartstikke dankbaar en 
leuk ‘werk’, je leert een hoop men-
sen kennen, maakt nieuwe vrien-
den, doet allerlei competenties en 
Scoutingvaardigheden op waar-
mee je ook nog eens voor een toe-
komstige werkgever interessanter 
bent!
Geïnteresseerd? Draai gerust een 
aantal keer met een groep mee om 
te zien of je het leuk vindt en zo ja, 
in welke leeftijdsgroep je het liefste 
leiding zou willen zijn.

Kom kijken
Klaar voor een beetje actie als toe-
komstig jeugdlid of leidinggeven-
de?! Kom dan gratis en vrijblijvend 
kijken en meedoen. Meer informa-
tie? Mail: info@scoutingrooi.nl

Waar en wanneer?
Zaterdag 28 september van 13.30 
tot 16.30 uur. Scoutinggebouw ‘t 
Achterpad 3, Sint-Oedenrode.
Aanmelden: www.scoutingrooi.nl

STUNT
MEGA
lAMiNAAT
ExTrA lANGE lANdhUiSdElEN 
220 cM lANG, 24 cM brEEd, 8 MM dik, 4x v-GroEf, 
oNE click To Go SySTEEM, lEvErbAAr iN 6 klEUrEN, 
voor iNTENSiEf wooNGEbrUik.

vAN 34,95 18,95
per m2

incl. btw

Vloer Het Zelf eindHoVen: 
Willem v. Konijnenburglaan 1c, 
industrieterrein de Kade, tel. 040-24 68 180. 
Gratis parkeren. www.vloerhetzelf.nl

Almelo • Almere • Amsterdam • Arnhem • Breda • Capelle a/d IJssel • Eindhoven • Gorinchem • Helmond • Leiderdorp • Nieuwegein 
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lAMEl pArkET
rUSTiEk EikEN lANdhUiSdElEN 
19 cM brEEd, 15 MM dik, 4 MM MASSiEf EikEN ToplAAG,
iN wiT of NATUrEl GEoliEd.

vAN 44,95 29,95
per m2

incl. btw

GoEdkoopSTE vAN NEdErlANd!

op=op

Een bijzondere tentoonstelling op 
Zorgboerderij  Dommelhoeve 

Het team van Zorgboerderij Dom-
melhoeve wilde bij hun familiedag 
iets speciaals creëren iets dat door 
veel mensen werd gedragen, en 
er werd gehoopt op gesprekstof. 
Het idee kwam op tafel om een 
tentoonstelling over het huwelijk 
te creëren. Je kunt wel zeggen dat 
dat gelukt was. 

Er is een tentoonstelling ontstaan 
van persoonlijke voorwerpen van 
gasten en medewerkers van de 
boerderij.  Het leek een reis door 
de tijd. Van de donkere jurken zo 
net na de oorlog, via de sluike 
jaren zestig jurken,  naar de ge-
kleurde Hippiejurken, tot de witte 
jurken van nu. Er waren veel voor-
werpen; trouwfoto’s, oude albums 
en trouwpakken meegebracht. 
Medewerkers ontvingen de men-
sen in een eigen trouwjurk.

De gasten van de zorgboerderij 
leidden trots hun familie rond in 
de boerderij en op het erf. Het zag 
er mooi uit als een eigen foto trots 
werd besproken. En er was die af-
gelopen tijd al zoveel besproken, 
want als er weer een foto uit een 
handtas kwam, dan nam die auto-
matisch een verhaal mee. Mooie 
verhalen, anekdotes van trouwe-
rijen,  gemis van partners, huwe-
lijk waar het niet altijd rozengeur 
en maneschijn was. Het was een 
groots gekleurd boeket van verha-
len en het was goed dat ze weer 
eens over de tong gingen.

Met een lekkere bak koffie en later 
en ouderwets lekkere groentesoep 
zaten mensen fijn te praten en het 
goed te hebben. Ook lag er een 
actieve quiz op tafel met foto’s van 
de mensen van nu. Er werd flink 

gezocht en ogen vergeleken met 
de oude trouwfoto’s. Wie was wie 
en in welk jaar was die getrouwd? 
Verder werd er op die dag ook nog 
langs de nieuwe dierenverblijven 
gewandeld en liep men binnen 
in de tuinkas die veel groente en 
mooie gesprekken heeft opgele-
verd dit tuinseizoen. Kortom, zorg-
boerderij Dommelhoeve kan terug 
kijken op een geslaagde dag.

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

www.mooirooi.nl. Deze staat onder ieder nieuwsbericht.
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Van toen 1

Waar ik gewoond had was het doel,
we reden ernaartoe maar moesten
zoeken, vragen

door nieuwbouw opgeslokt stond het 
er nog, het rijtjeshuis met tuintje aan
de straat, dezelfde deur en ramen

ik ben een kleuter van vier jaar,
loop naar de klinkerweg tot aan
de rails met de wagons, de stoomtram

til in mijn kar een suikerbiet voor
bij mijn schoen, het paard van Sinterklaas

na vijfenzestig jaar stond ik daar weer,
wist mij het kind van toen, een ogenblik
buiten de tijdgreep van vandaag
     Kees Hermis

PRAKTIJK PODOTHERAPIE 
BRUGMANS

Behandeling van:
  -Voetklachten
  -Verkeerde stand voeten/tenen
  -Verkeerde houding/looppatroon
  -Knie/heup/rugklachten t.g.v. voetstand
  -Nagelproblemen
  -Diabetische/Rheumatische voeten

De praktijk podotherapie is direct toegankelijk, 
dus men kan een afspraak maken voor een consult 
of behandeling zonder verwijzing van de huisarts.

Op dinsdag, woensdag en vrijdag: 
Laan van Mariendael 8a
5492GB Sint-Oedenrode

Tel: 0413-478610/06-83598124
info@podotherapiebrugmans.nl
www.podotherapiebrugmans.nl
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TIJK PODOTHERAPIE
MANS
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Roois Kampioenschap op 
golfbaan De Schoot

golf

Afgelopen zaterdag werd op golf-
baan De Schoot om het Rooise 
Kampioenschap gespeeld. Onder 
prima weer deden zo'n kleine 60 
Rooise golfers/sters mee. Er werd 
in twee categorieën gespeeld; sta-
bleford en strokeplay, en de sfeer 
was als gebruikelijk uiterst gezel-
lig.

De belangen waren natuurlijk iets-
je kleiner dan bij het KLM-open, 
maar aan de gezichten in de baan 
was dat niet altijd te zien, al werd 
er zeker ook volop  gebuurt en ge-
lachen tussen de holes. De stable-
fordwedstrijd voor de hogere han-
dicappers werd bij de dames royaal 
gewonnen door Jos van Schijndel 
(met maar liefst 43 punten) en bij 

de heren door Cor van Nuland.

Om het echte Rooise Kampioen-
schap werd in strokeplay gespeeld. 
Bij de dames won daar José van 
Genugten, niet verrassend want al 
voor de achtste (!) keer mag zij zich 
kampioen noemen.

Bij de heren lagen de beste scores 
dicht bij elkaar, maar toch met 2 sla-
gen verschil kreeg Ron de Laat met 
83 slagen de kampioensbeker uit-
gereikt, net als tien jaar terug ove-
rigens. Bij de feestelijke afsluiting 
kregen per traditie de winnaars de 
opdracht om het volgende Rooise 
Kampioenschap te organiseren, 
en om daarbij nog méér golfende 
Rooienaren te werven voor deze 
jaarlijkse golffeestdag.

Uitslagen HBV Ontspanning

handboogschieten

Dinsdagavond is de eerste wed-
strijd voor senioren uit de Indoor 
competitie 2013-2014 geschoten. 
De schutters van Ontspanning 
schoten een thuiswedstrijd. 

Alle banen waren bezet met in to-
taal 46 schutters. Ontspanning 1, 
volledig bestaande uit de jeugd-
schutters Martijn de Kok, Lotte 
Steijaert, Roos Staals en Piet van 
de Berg, won hun wedstrijd in de 
C-klasse tegen 6 teams met 780 
punten en kreeg 10 wedstrijdpun-
ten. Het tweede team bestaande 
uit de senioren William Huyberts, 
Mark Kuys, John van Mulukom en 
Albert van Ofwegen komt uit in 
de D-klasse en won ook hun wed-
strijd met 732 punten en 10 wed-
strijdpunten.
Dinsdagmiddag schieten bij de Ro-
zelaer de veteranen vanaf 55 jaar 
hun wedstrijd vanaf 18 meter op 
een groot blazoen. Winnaar van 
de dag was Jan van Bergen met 
221punten.Verdere uitslag: Jan van 
Erp 212, Leo van Breugel 207, Jan 
Gordijn en Ron Spijker 206, Wim 
Boonstoppel 189, Albert van Of-
wegen 175 en Jan Habraken 142. 

Vrijdagavond hebben de senioren 
de veld en jacht wedstrijd uit de 
Najaar competitie geschoten. Hier-
bij wordt vanaf 5 verschillende af-
standen op dierblazoenen gescho-
ten. Winnaar werd Jan van Bergen 
met een score van 198 punten. 
Verder uitslag: Mart Verhoeven 
173, Ron Spijker 155, Jan van Erp 
149, Wil Kivits 138, Frans van de 
Braak 136, Marjelein Verhoeven-
van de Staak 121, Agnes Vissers 

105, Jos van der Veer 94 en Mi-
chael Moonen (hout) 37.
De jeugd van Ontspanning heeft 
op vrijdagavond in Schijndel de 
eerste wedstrijd in de indoorcom-
petitie geschoten. De scores wa-
ren: Piet van den Berg 231, Sjef 
van den Berg 295, Remco Boleij 
198 (PR), Tim Hulsen 136, Luc van 
de Klok 151 (PR), Bram Kuys 117, 
Daan Martens 200, Teun Martens 
233 (PR), Dione Mesu 244 (PR), 
Floris Mesu 204 (PR), Simon Rou-
men 116 (PR) en Lotte Steijaert 
238.

Op zondag hebben Sjef en Piet van 
den Berg in Baarschot een testwed-
strijd geschoten. Deze wedstrijd 
was bedoeld om een nieuwe wed-
strijdvorm te testen. Sjef en Piet 
schoten 2x 36 pijlen op 70 meter, 
met daarna finalerondes. Piet ging 
met 599 punten als 8e geplaatst 
naar de finales. Hij eindigde uitein-
delijk als 9e. Sjef schoot 666 pun-
ten, een Nederlands record bij de 
junioren en de senioren. Hij ging 
als 1e geplaatst naar de finales. In 
de gouden finale verloor hij bij een 
5-5 stand met een shoot-off van 
zijn teamgenoot Mitch Dielemans. 
Sjef werd dus 2e.
Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond. Op dinsdagmiddag 
heeft de Rozelaer en op vrijdag-
avond de senioren met steeds 
weer een andere wedstrijd uit het 
jaarprogramma. De leden hebben 
een eigen sleutel en kunnen vrij 
trainen als de accommodatie niet 
bezet is. De jeugdtrainingen zijn 
op woensdagavond.

Dai-Ippo trainers winnen 
in Spijkenisse

judo

Afgelopen zaterdag gingen Eric 
Markgraaff en Cor van der Heijden 
met het Kata team van het district 
Zuid Nederland naar Spijkenisse 
voor een wedstrijd tegen het district 
Zuid Holland. Jammer was het dat 
andere districten hadden afgemeld.

Eric en Cor zijn vol in voorbereiding 
op het aanstaande WK Kodokan 
Kata te Kyoto in Japan. Dit kampi-
oenschap wordt gehouden op 19 en 
20 oktober. Beide trainers vonden 
het dan ook prettig dat zij in hun 
voorbereiding deze wedstrijd in Spij-
kenisse hadden.
Hoewel er de scherpte nog niet he-
lemaal was konden Eric en Cor toch 
tevreden zijn. Cor maakte twee klei-
ne foutjes tijdens de uitvoering maar 
dit was niet direct van invloed op de 
totaal score. De scherpte is er nog 
wel niet helemaal  maar daar wordt 
de komende vier weken nog hard 
aan gewerkt.
In deze teamwedstrijd moet elk team 
vier verschillende Kata’s demonstre-

ren. Het team van Zuid Nederland 
wist uiteindelijk te winnen met 1601 
tegen 1550 punten. Het team be-
stond uit Roel Wesselink en Simon 
van de Doel, bronzen  medaillewin-
naars op het EK te Malta. Zij voerden 
twee Kata’s uit, Peter Goossens en 
Hans van de Raak, goud op het EK 
met een judo show en Eric en Cor.
In het weekeinde van 5 en 6 oktober 
gaan beide trainers hun laatste test 
doen in Brugge waar een internati-
onale wedstrijd op het programma 
staat. Dan moet alles nog beter 
kloppen om straks in Japan goed 
voor de dag te komen.

Kim en Noa Hooi maakten hun 
judo seizoenopening dit weekeinde 
in Bottrop (Duitsland). Beiden wis-
ten hun drie partijen te winnen en 
konden spreken van een superope-
ning van dit seizoen. Met ieder een 
dik verdiende 1e plaats was het een 
prettige dag voor de twee talenten. 
Wie weet wat er nog voor leuke re-
sultaten komen dit jaar.

Stablefortkampioen: Jos van Schijndel
Strokeplaykampioen bruto: José van Genugten 
bij de dames en Ron de Laat bij de heren.

Grandioze Ladiesday bij TV Nijnseltennis

Zaterdag 31 augustus kleurde het park van Tennisvereniging Nijnsel geheel in het roze voor de eerste Ladiesday in de 
historie van de club. Een enthousiaste groep ladies had een mooi programma samengesteld dat op veel belangstelling 
kon rekenen. Al met al een heel geslaagde dag, volgend jaar weer een Ladiesday!

L. v/d Biggelaar Installatietechniek - 
Clubkampioenschappen

Sinds jaar en dag spelen de leden 
van TV de Kienehoef de clubtitel 
in de laatste twee weken van sep-
tember. Wij zijn dankbaar dat ook 

dit jaar L. van den Biggelaar Instal-
latietechniek weer bereid een hele 
mooie sponsorbijdrage te leveren. 
2013 betekent dat we met 288 le-

den deel nemen aan het kampioen-
schap. De werkgroepen toernooien 
en jeugd hebben 33 onderdelen 
voor jong en oud te plannen. 

Iedere avond wordt de strijd aan-
gegaan om de finalezondag van 29 
september te behalen. De grootste 
vraag welke speelt is of Evert Pluk 
ook dit jaar weer in staat is de club-
titel bij de heren te bemachtigen 
met een hijgende Frank van Gils en 
Arne van Haver in zijn nek. Maar 
voordat dit bewaarheid wordt die-
nen nog spannende kwart en halve 
finales gespeeld te worden. Zon-
dag zijn de finalerondes om 13.00 
uur en 14.30 uur gepland. Hopelijk 
mogen we dan genieten van span-
nende wedstrijden, goed weer en 
veel sportiviteit. U bent van harte 
welkom op ons park.



Woensdag 25 september 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 41

    
Navigation
• Luxe winterjack 

voor dames

149,95

Goggles

59,-
VANAF

Pr
ijs

w
ijz

ig
in

ge
n 

en
 d

ru
kf

ou
te

n 
on

de
r 

vo
or

be
ho

ud

Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

65 JAAR DE WIT: NU EXTRA VEEL JUBILEUMAANBIEDINGEN!
DE NR.1 IN KAMPEREN EN WINTERSPORT

     Viteo M
• Permanente weergave van tijd, 

trapfrequentie, afstand,
calorieverbruik en hartslag

• Uitgevoerd met
- handmatig instelbare weerstand
- 12 kg vliegwiel

349,99
549,95

     Viteo M
Permanente weergave van tijd, 
trapfrequentie, afstand,
calorieverbruik en hartslag

- handmatig instelbare weerstand

229,95
VANAF

                   Dakkoffers

65 JAAR DE WIT: NU EXTRA VEEL JUBILEUMAANBIEDINGEN!

Skisets, skischoenen, snowboards
en snowboardschoenen

*Basisbeurt - *Looptijd actie t/m 31 oktober 2013

Vroegboekkorting

•••***
WAX- & SLIJPACTIE

Skisets, skischoenen, snowboards
en snowboardschoenen

*Basisbeurt - *Looptijd actie t/m 31 oktober 2013
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10,-

SNOWBOARDSNOWBOARDSNOWBOARD
19,95
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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

KV Nijnsel blijft bovenin 
meedraaien

KV Nijnsel speelde afgelopen 
zondag voor de eerste keer tegen 
koploper ELKV/FLYNTH 1 in Etten-
Leur. Deze wedstrijd was bepalend 
voor het verloop van het seizoen, 
blijft Nijnsel bovenin meedraaien 
of zakt het terug naar de midden-
moot. De wedstrijd begon veelbe-
lovend. 

Meteen in de eerste minuut kreeg 
ELKV een vrij worp mee en wist 
deze goed te benutten en kwam op 
1-0 voorsprong. Zodra Nijnsel de 
bal hierna in handen had, werd er 
ook door Nijnsel meteen gescoord, 
door een behendig omdraaiballetje 
van Marlou v.d. Vleuten. Zo snel als 
de doelpunten in de eerste twee mi-
nuten gingen, zo snel verdwenen de 
rake schoten ook. Nijnsel was lang 

en vaak in balbezit, was aanvallend 
sterk bezig, maar ze verzaakten te 
scoren. In de korte tijd dat ELKV 
aan de bal was, wisten zij echter wel 
te scoren en in de twintigste minuut 
scoorden zij snel achter elkaar twee 
afstandschoten, stand 3-1. Verde-
digend liet ELKV steken vallen, en 
kreeg Nijnsel een strafworp mee, 
die Nicole de Koning goed benutte. 
Twee minuten later scoorde zij ook 
de gelijkmaker. Met een gelijkstand 
van 3-3 gingen de teams de rust in.

Nijnsel mocht na de rust starten en 
creëerde uit dit voordeel meteen 
een mooie kans en Astrid v.d. Laar 
knalde de bal er in de eerste mi-
nuut al in. ELKV gaf Nijnsel minder 
ruimte, waardoor het balbezit gelij-
ker was verdeeld. In de 16e minuut 

van de tweede helft was het weer 
Astrid die een punt voor Nijnsel 
maakte, 3-5. Na de wisseling van 
functies stond de verdediging van 
Nijnsel nog niet meteen op scherp 
en wist ELKV hier handig gebruik 
van te maken door een gat te vin-
den in de verdediging en de stand 
op 4-5 te brengen. Een kwartier 
lang werd er actief gespeeld, maar 
niemand was trefzeker. Met nog vijf 
minuten te spelen, bracht Nicole de 
Koning de verdediging van ELKV 
op een verkeerd spoor en scoorde 
de 4-6.  Nijnsel heeft tijdens deze 
wedstrijd laten zien dat ze bovenin 
mee kunnen blijven draaien. Doel-
punten: Nicole de Koning 3x, Astrid 
vd Laar 2x, Marlou vd Vleuten 1x. 
Volgende week speelt Nijnsel thuis 
tegen Weebosch 1 om 10.30.

KV Rooi doet goede zaken door te winnen van JES
Zondag 22 september stond JES op 
het programma. Een tegenstander 
met veel pit en strijdlust. Na een 
week rust te hebben gehad, moes-
ten de dames van KV Rooi er weer 
tegen aan en proberen om de twee 
punten in Rooi te houden. 

Ook had KV Rooi een speelster van 
de maand: Rowy van der Meijden. 
Zij mocht als eerste een doorloopbal 
nemen. De wedstrijd begon zowel 
bij de dames van Rooi als bij de da-
mes van JES fel.
Belangrijk was dat de verdediging 
op slot zat. Dit lukte in het begin 
van de wedstrijd ook erg goed. 
KV Rooi creëerde veel kansen, maar 
wist de korf steeds niet te vinden. 
Maar na 10 minuten spelen, scoor-
de Elise van der Ploeg via een mooi 
aanvalsspel van afstand. Al vrij snel 
wist JES hierop te antwoorden en 
creëerde via een simpele doorloop-
bal een kans en scoorde deze, 1-1. 

Na de vakwissel lukte ook het an-
dere vak tot scoren te komen en via 
een korte kans werd het 2-1 in de 

18e minuut. 10 minuten lang lukten 
het beide ploegen niet tot scoren 
te komen. Er werden veel kansen 
gecreëerd, maar het lukte niet om 
ze ook daadwerkelijk te scoren en 
zo verder uit te lopen. In de 28ste 
minuut kreeg JES een strafworp en 
wist deze te scoren. Maar in de laat-
ste minuut van de eerste helft lukte 
het KV Rooi nog eenmaal van af-
stand te scoren en zo gingen ze de 
rust in met 3-2. 
Na de rust was JES degene die als 
eerste via een strafworp het score-
bord op een 3-3 stand zetten. 
Er werd aan de kant van Rooi lengte 
in het vak gezet en dat zorgde voor 
mooie aanvalsspellen, waarbij KV 
Rooi veel de rebound had. Invalster 
Dirkje van Heesch liet een sterke 
invalsbeurt zien en wist tweemaal 
te scoren. Zowel de 4-3 als de 5-3. 
Tot in de 28ste minuut liep KV Rooi 
uit met een 6-3 voorsprong. He-
laas wist ook JES nog eenmaal te 
scoren, maar het was niet genoeg 
voor JES om het gat nog te dichten. 
Al met al een wedstrijd waarin KV 
Rooi vele kansen hebben gecreëerd 

en als team is doorgegaan. Nu nog 
het scherper worden in het afmaken 
van de kansen. 

Eindstand 6-4.  Volgende week 
speelt KV Rooi uit tegen Bladella om 
13.00 uur. 

Eerste wedstrijden softtip darten 
weer gespeeld

darten

Terwijl de single competitie ge-
woon doorloopt van januari tot 
december en de zomer competitie 
zojuist is afgelopen, is er afgelo-
pen donderdag weer de reguliere 
competitie softtip darten begon-
nen.  Team van Ouds speelde haar 
eerste wedstrijd tegen Nogus 4 uit 
Boxmeer. Van Ouds speelt dit jaar 
voor het eerst in de Eerste Divi-
sie regio Uden en sloot de eerste 
wedstrijd meteen winnend af met 
16 tegen 7. 

Team  ’T Kofferen had een thuis-
wedstrijd tegen café D’n Dom-
mel. Hein Jansen van het Kofferen 
gooide nog drie keer achter elkaar 
een 9 marker (drie keer dezelfde 
triple). Team het Kofferen won 
met 20 tegen 3. Team den Toel 
komt uit in de Tweede Divisie van 
de regio Uden en speelde tegen 
Maximum Bullshit uit Uden en ver-
loor helaas met 13 tegen 8.

Speelschema do 26/9:
Team van Ouds - Hart van Veghel
Oranjebar 2 – ‘t Kofferen 
D’n Dommel - Oranjebar 1
Team d’n Toel - Keep Faith 

Single competitie 
Ondanks dat het een vrije week 
was in de singlecompetitie zijn er 
zondag toch enkele wedstrijden 
gespeeld in café d’n Toel i.v.m. 
de kermis in Olland aankomend 
weekend.
Randy van Oostenbrugge - 
Mark Leenders 7 - 3
Harrie Bomen - 
Randy van Oostenbrugge 6 - 4
Peter Opheij - Michael Toelen 8 - 2
Speelschema zo 29/9: 
Raymond van de Ven - Freddie der 
Kinderen 13:00u Kofferen
Mark van den Akker - 
Harrie Bomen 14:00u Kofferen
Arno van Roosmalen - 
Jarno Kapteijns 13:00u Van Ouds       

Demonstratiewedstrijd
Team het Kofferen geeft samen 
met de spelers van Team van Ouds  
een demonstratie wedstrijd, aan-
komende zaterdag 28 september 
in café ‘t Kofferen. Wil jij eens zien 
hoe het softtip darten nu daad-
werkelijk in zijn werk gaat? Heb je 
ook interesse om te gaan darten? 
Kom dan eens kijken om 20.30 
uur. Speciaal voor deze gelegen-
heid heeft Bullshooter Nederland 
een demonstratie wedstrijdschema 
in elkaar gezet. Zo maak je kennis 
met verschillende stijlen.

Darttoernooien  café van Ouds 
Op zaterdag 19 oktober presen-
teert café van Ouds aan de Heuvel 
8 te Sint-Oedenrode een groots 
softtip toernooi. Inschrijfgeld is 5 
euro per persoon en inschrijven 
kan al vanaf 16 jaar.   Opgeven 
kan aan de bar, via 0647660053 
of via bicca_mark@hotmail.com. 
Dit alles zal beginnen om 13.00 
uur. Zaal open vanaf 12.00 uur.

Op zondag 20 oktober presenteert 
Café van Ouds voor de 5de keer 
een kinderdarts softtip toernooi 
vanaf 4 t/m 15 jaar. Net als andere 
jaren zal er een buiten activiteit zijn 
om de kinderen bezig te houden. 
Nieuw is dit jaar dat er ook een 
binnenactiviteit zal zijn. Inschrij-
ven is gratis en kan aan de bar, via 
0647660053 of via 
bicca_mark@hotmail.com  Dit alles 
zal beginnen om 13.00 uur. Zaal 
open vanaf 12.00 uur. Kinderen 
altijd prijs.

APK
onderhoud

reparaties
banden
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BMX’ers rijden Topcompetitie in Erp

bmx

Op zondag 22 sept. hebben de 
Rooise BMX-rijders de vierde Top-
competitie gereden 
in Erp.

Jelt de Bie: 
9/10 girls: gevallen, 6e en 4e in de 
manches.
Boys 10/11 girls:
Lex Veldt: 3 x 4e, kwartfinale 5e.
Bas Verhagen: 3 x 6e
Kyro van Schijndel: 2e,3e en 4e,  
kwartfinale 1e, halve finale 3e en 
finale 4e.

Boys 12/13 girls:
Wessel van Dijk, manches 1e, 4e 
en 1e, kwartfinale 2e en halve fi-
nale 5e.
Boys 14 jarigen:
Maikel Asshauer, manches 7e ,6e  
en 5e.
Boys 15/16 jarigen:
Koen van der Wijst, 3 x 1e, kwart-
finale 2e,  halve finale 1e en finale 
gevallen (finishte als 7e)
Cruissers All:
Alex Veldt, 4e,3e en 3e, halve fi-
nale 4e en  finale 6e.

Meerkamp zwemmen in De Neul

zwemmen

Afgelopen zondag is er door 26 
zwemmers van de Recreatieven 
deelgenomen aan de 1e Meer-
kamp in zwembad ‘De Neul’. Tij-
dens deze wedstrijd is er 7 keer 
een 1e plaats, 9 keer een 2e plaats 
en 5 keer een 3e plaats behaald. 
Daarnaast zijn er 49 persoonlijke 

records gezwommen. 

Na afloop van deze wedstrijd werden 
de punten opgeteld en de wisselbe-
kers uitgereikt. De uitslag: 1e Gorgo 
met 71 punten, 2e Argo met 68 pun-
ten, 3e Arethusa met 64 punten en 
4e Zegenwerp met 37 punten.

duivensport

Laatste duivenvlucht van het seizoen
De laatste vlucht van dit seizoen 
zou een vlucht zijn vanuit Sezanne 
(Fr), maar werd door weersom-
standigheden verplaatst naar Chi-
may (187 km). Gelost werd er pas 
om 15.45 uur. De 199 duiven van 
11 liefhebbers gingen met een 
rustige ZW-wind richting Sint-
Oedenrode. 

De eerste werd geklokt door J. v. 
Laarhoven om 18.06 uur met een 
snelheid van 1278 m.p.m. Het sei-
zoen zit er voor onze duiven op. 
Ze kunnen nu gaan rusten en ruien 

om een nieuw verenpak te krijgen. 
Zelf gaan we ons richten op de 
winter activiteiten, tentoonstellin-
gen met als middelpunt ons eigen 
gala op zaterdag 30 november 
(aanvang 15.45 uur.) Ik zou zeg-
gen; tot dan! Zo kun je de duiven 
sport van dichtbij ervaren. Het gala 
wordt gehouden in zalencentrum 
d’n Beckart in Nijnsel. De eerste 
15 van deze laatste vlucht zijn: J. 
v. Laarhoven: 1,7,13,14. TH. v. 
Houtum: 2,4,12. A. v/d Heyden: 
3,10.15. H. v. Boxmeer: 5,6,9. J. 
Lathouwers: 8. P. v. Breugel: 11.

Vingino in vormpaardensport

Afgelopen zondag was Kaatsheu-
vel het decor van uiteraard de Ef-
teling, maar ook van het Villa Par-
doesconcours.

De Vresselse ruiters waren ruim 
vertegenwoordigd en hebben met 

veel inzet gestreden voor wat ze 
waard waren. Nina van Encke-
vort was met Vingino de enige 
die de balken liet liggen en werd 
verdienstelijk tweede in de klasse 
CM Zoals afgesproken zouden 
de sponsoren DAP Moergestel, 

HTR Rubber, H.Maas Houthandel, 
Vitomega BV en Suzuki garage 
Markgraaf, de winst verdubbelen. 
Een ruim bedrag is, namens hen, 
door de vereniging in de collecte-
bus gedaan.

Clubkampioenen doubletten 
Cloeck & Moedigh bekend

De nieuwe clubkampioen dou-
bletten 2013 van Cloeck & Moe-
digh is het doublet Johan van 
Kuijk en Anny Hartman. Op de 
finaleavond wist dit doublet in de 
hoofdfinale alle drie de partijen te 
winnen (+23). 

Na in de voorronden eerst op ach-
terstand te zijn gekomen, wisten 
zij door sterk spel vorige week uit-
eindelijk toch nog beslag te leggen 
op de 3e plaats in poule B en via 
de play-offs alsnog in de hoofd-
finale te komen. Op deze, helaas 
miezerige,  finaleavond bleek dat 
zij afgelopen week de vorm goed 
hadden weten vast te houden en 
terecht met de titel aan de haal 
gingen. Het doublet André vd 
Nieuwenhof/Gerrie v/d Rijdt legde 
beslag op de 2e plaats (2 +10). Zij 
verloren alleen nipt  van de kam-

pioenen met 10-13 en wisten de 
beide andere partijen te winnen. 
De nummer 3, het doublet Erik en 
Karel Verschuijten (1 -10) won met 
13-6 hun partij van Wim en Leon 
vd Rijdt (0 -23), die uiteindelijk be-
slag legden op de 4e plaats. In de 
troostfinale om plaats 5 t/m 8 wist 
het doublet Mariet Verschuijten/
Tiny vd Donk  alle 3 hun partijen 
te winnen (+26) en daarmee de 5e 
plaats veilig te stellen. De 6e plaats 
was voor het doublet Henk Strik/
Ad vd Velden (2 +8), de 7e plaats 
voor het doublet Ad Ketelaars/ 
Lineke den Boer (1 -13) en 8e wer-
den Jan van Erp/Angela Gerritsen 
(0 -21). Alle buitentoernooien zijn 
hiermee achter de rug en vanaf 
oktober gaan we weer van start 
op de binnenbanen. Ook daar kan 
publiek kan altijd even rustig ko-
men binnen wandelen. 

jeu de boules

Doublet clubkampioenschappen 2013: nummers 1 t/m 4. Met beker Anny Hartman/Johan van Kuijk

Teun Kluijtmans en Kim van Esch clubkampioenen Nijnsel

Zondag 22 september stond voor 
de leden van de Nijnselse Ruiters 
en Ponyruiters in het teken van 
de jaarlijkse clubkampioenschap-
pen. Deze gezellige dag waarop er 
wordt gestreden om de felbegeer-
de wisselbeker geeft sportieve 
concurrentie tussen de ruiters, die 
in zowel dressuur als springen uit 
moeten komen om kans te maken 
op de wisselbeker en een duik in 
de sloot.

 

Bij de ponyruiters was het Kim van 
Esch die met de eer ging strijken. Ze 
wist alle andere leden voor te blij-
ven in beide disciplines, wat haar 
het clubkampioenschap en de duik 
opleverde. Teun Kluijtmans liet zien 
dat hij zijn paard dressuurmatig goed 
voor elkaar heeft door 2e te worden 
in de dressuur, hij moest alleen zijn 

broer Bart Kluijtmans voor laten gaan 
die maar liefst 210 punten wist te be-
halen. Maar toen Teun ook foutloos 
wist te blijven in het springen én de 
snelste tijd op de klok zette met zijn 
Balou, was het clubkampioenschap 
bepaald. Teun mag zich een jaar lang 
clubkampioen noemen.

Kijk voor de complete uitslagen op 
www.mooirooi.nl 

Teun Kluijtmans

Kim van Esch

B.H.V. Nieuws
Op zaterdag 5 oktober houdt 
B.H.V. haar jaarlijkse Kermiswed-
strijd. De wedstrijd wordt gevist 
in Boskant en duurt van 13.00-
16.00 uur. Na afloop  is de prijs-
uitreiking bij “de Vriendschap". 

Inschrijving bij de Borchmolen of 
bij Bob de Gruiter t/m donderdag 
3 oktober. Najaarswedstrijden: 
op 21 september is de eerste na-
jaarswedstrijd gevist. Op twee 
personen na had iedereen vis ge-
vangen. Winnaar was 
W. van Breugel met een mooi 
aantal voorns.

vissen

tafeltennis

Attaque wint ook tweede wedstrijd
Afgelopen vrijdag stond voor Atta-
que 1 de eerste uitwedstrijd van het 
nieuwe seizoen op het programma. 
Het vaandelteam ging op bezoek bij 
Unicum 1 uit Geldrop. Na de 10-0 
overwinning in de eerste wedstrijd 
was het zaak hier nu een goed ver-
volg aan te geven. Unicum won 
haar eerste wedstrijd echter ook met 
maarliefst 9-1 dus een gemakkelijke 
opgave leek het op voorhand niet te 
worden. 

In deze tweede wedstrijd van het sei-
zoen maakte Maarten Kerkhof zijn 
debuut in het eerste. Naast Maarten 
speelden voor Attaque verder Bram 
Schepens en Menno van Os mee. 
Bram begon voor Attaque en haalde 
overtuigend het eerste punt binnen. 
Helaas verloren vervolgens zowel 
Maarten als Menno hun eerste par-
tij waardoor het dubbel meteen erg 
belangrijk werd. Aangezien Dirk Kas-
telijn niet meedeed kon Attaque het 
vaste dubbel niet opstellen. Gekozen 
werd om Maarten en Bram te laten 
dubbelen en dit pakte geweldig uit. 
Beiden speelden erg sterk waardoor 
het dubbel overtuigend werd ge-
wonnen. Na deze 2-2 tussenstand 
schakelde Attaque een tandje bij. 
Zowel Bram, Menno als Maarten 
wonnen hun tweede enkelpartij 
waardoor er een 5-2 tussenstand 
op het bord kwam. Menno verloor 
vervolgens nipt, maar doordat Bram 
ook zijn derde wedstrijd wist te win-
nen was de overwinning een feit. 
Maarten kon in zijn laatste wedstrijd 

de score nog groter doen uitvallen. 
Hij speelde erg sterk en won dan ook 
deze laatste wedstrijd. Met 2 winst-
partijen en winst in het dubbelspel 
een mooi debuut voor Maarten. 
Mede hierdoor won Attaque met 
7-3. Met deze overwinning blijft At-
taque aan kop in de 2e klasse F.

Attaque 2 ging op bezoek bij JCV uit 
Vught. Mede door drie winstpartijen 
van ‘good old’ Frank van der Zanden 
won het tweede met 6-4. Attaque 3 
moest maandag al haar uitwedstrijd 
spelen en deed dit met verve. Bij 
Heerewaarden werd met maarliefst 
10-0 gewonnen waardoor ook At-
taque 3 nu aan kop gaat, in de 7e 
klasse D.

Het jeugdteam van Attaque speelde 
haar tweede wedstrijd tegen Taverbo 
uit Boxtel. Het werd een spannende 
wedstrijd waarin veel vijfsetters wer-
den gespeeld. Mika van Heeswijk 
was goed in vorm en won twee par-
tijen. Doordat Bas Janssen en Sam 
Heijmans ook beide één wedstrijd 
wonnen en samen ook het dubbel-
spel wisten te winnen werd uiteinde-
lijk met 5-5 gelijk gespeeld.
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Rallykampioen Van den Brand 
wacht nieuwe uitdaging in East 
Belgian Rally

autosport

Afgelopen weekend hebben KNAF 
Talent First coureur Mats van den 
Brand en zijn Belgische navigator 
Eddy Smeets de doelstelling voor 
hun seizoen 2013 bereikt. Al vóór 
de laatste wedstrijd van het Neder-
lands rallykampioenschap en de 
BioMCN Nissan 350 Z Challenge 
kreeg de equipe zekerheid over de 
titel in de Nissan-challenge.

Mats v.d. Brand: "De tactiek voor 
de Hellendoorn Rally was dezelfde 
als voor de GTC Rally; een goede 
start nemen en proberen het verschil 
te maken in het donker op de ope-
ningsavond. In die optiek gingen we 
vrijdag dan ook van start met een 
strak tempo en een scratchtijd op 
KP 1 Luttenberg. De concurrentie 
klampte beter aan als in Achtmaal 
waardoor we vrijdag met de top 3 
binnen de 15 seconden zaten."

Daarom werd zaterdag het tempo 
nog wat opgedreven met een nieu-
we scratch op de openings-proef. In 
de 350 Z Challenge werd het hoge 
ritme aangegeven door de twee 
KNAF Talent First rijders Leo van der 
Eijk en Mats vd Brand. Zij waren be-
zig aan een secondestrijd en speel-
den meermaals haasje over. Ook 
toen Mats en Eddy een tandje terug 
schakelden na de opgave van Antoi-
ne Biesheuvel, hun directe concur-
rent voor de Nissan-titel, bleef het 

spannend. Het verschil tussen Leo 
en Mats schommelde tussen 0,7 en 
7,8 seconden. Ondertussen reden 
ze de rest van de Nissans op een 
mooie achterstand. Die kwam goed 
van pas toen de aandrijfas van num-
mer 33 brak op KP 13(!). Mats wist 
de auto naar de service te brengen 
waar vervolgens de 350 Z vakkun-
dig werd gerepareerd door het team 
van Verkooijen Rally Sport (VRS). 
Door de 20 seconden tijdverlies op 
KP 13 moest het Nederlands-Bel-
gische duo wel de spannende strijd 
met Van der Eijk opgeven. Voor de 
drie slotproeven werd geen risico 
meer genomen en in functie van het 
kampioenschap gereden.

Eddy Smeets: "Voor de wedstrijd 
had ik al zitten rekenen: de cup win-
nen of tweede eindigen voor An-
toine was voldoende om de titel al 
binnen te halen in de Hellendoorn 
Rally. Natuurlijk wilden we dit alle-
bei het liefst met een overwinning 
doen. Alhoewel Mats altijd wil win-
nen, zeker als het een rechtstreeks 
duel betreft, heeft hij bewezen dat 
hij ook in functie van een titel ver-
standig de buit kan binnenhalen. 
Dat is nog maar eens een bewijs 
dat Mats dit jaar als rijder ontzet-
tend gegroeid is. Exact één jaar na 
de start van onze samenwerking, 
we reden voor het eerst samen in de 
Hellendoorn Rally 2012, halen we 

een titel binnen. Komend weekend 
wacht er een nieuwe uitdaging met 
het debuut met de Fiesta R2 en in 
november zullen we in de Euregio 
Rally ook nog proberen om de di-
visie 3 titel van het Nederlands ral-
lykampioenschap binnen te halen.” 

Mats zal komend weekend tijdens 
de East Belgian Rally starten in de 
nieuw opgebouwde Ford Fiesta 
R2 en zal in die klasse onder ande-
ren tegenstand krijgen van WRC 
coureur Thierry Neuville en Fiesta 
Trophy kampioen Timo van der Ma-
rel.  “Doel voor komend weekend 
is ervaring opdoen in de Fiesta R2. 
Er komen nogal wat sterke cou-
reurs aan de start in St. Vith. Het is 
een illusie om te denken dat ik kan 
gaan meestrijden voor de overwin-
ning in die klasse maar ik ben wel 
heel erg benieuwd waar ik sta ten 
opzichte van de meer ervaren Fiesta 
coureurs. Het zal hoe dan ook een 
mooie ervaring worden”, sluit Mats 
af. 

De East Belgian Rally wordt in het 
oosten van België, in de omgeving 
van Sankt Vith verreden. De wed-
strijd omvat 13 klassementsproeven 
over ruim 153 kilometer op snel-
heid. De eerste klassementsproef 
start om 09:30 uur en de winnaar 
wordt omstreeks 23:00 uur op het 
finishpodium verwacht. 

Joris Bekkers en Judith Gilsing-Fernhout 
gehuldigd als Clubkampioenen 2013

Afgelopen zondag was het weer 
zover, de jaarlijkse clubkampioen-
schappen stonden weer voor de 
deur. Op deze dag strijden jong 
en oud om de titel clubkampioen. 
Met een groot aantal deelnemers 
was het evenement verzekerd van 
een mooie dag.

Om half 10 verzamelden vele rui-
ters, amazones, ouders, grooms 
en supporters zich om de aftrap 
te geven aan de clubkampioen-
schappen. Om 10 uur begon het 
onderdeel dressuur waaraan maar 
liefst 24 combinaties deelnamen. 
Er werd alles uit de kast gehaald 
om een goede proef neer te zet-
ten. Na de lunch werd er gespron-
gen en als afsluiting van de dag 
werd het onderdeel behendigheid 
gedaan, wat als enige in team-
verband wordt gespeeld. Het re-
sultaat van deze “behendigheid” 
in teamverband telt altijd mee en 
mag niet als streepresultaat gezien 
worden. Hierbij wordt het resul-
taat van de dressuurproef òf het 
springonderdeel opgeteld en dit 
levert voor elk jaar de nieuwe club-
kampioen. Na dit laatste onderdeel 
werden daarom de punten geteld. 
Er moest worden gewacht op de 
uitslag, maar ondertussen werd 
de frietkar geopend om gezellig 
met de clubleden en toeschouwers 
deze mooie, maar vooral gezellige 
dag af te sluiten. Een doodse stilte 
heerste er in de kantine toen de 
prijzen binnen gebracht werden. 

De sectie paarden kreeg als eerste 
de uitslag te horen. Judith Gilsing-
Fernhout en haar paard Goofy 
W waren de beste combinatie en 
werden gehuldigd als clubkam-
pioen 2013. Vervolgens was het 
spannend; de ponyruiters werden 
een voor een naar voren geroepen 
in het kader van “de jeugd heeft 
de toekomst”. Maar de eerste 
plaats, en dus het clubkampioen-
schap, ging naar de enige jongen 
van het stel, Joris Bekkers en zijn 
pony Miss Ghibly. Zij mochten zich 
clubkampioen 2013 noemen voor 
de sectie pony’s. 

Laura Petersen nam zondag niet 
deel aan de clubkampioenschap-
pen, maar zadelde haar paard voor 
de dressuurwedstrijd in Uden. Hier 
behaalde ze een vierde plaats met 
haar paard Divident. 

paardensport

Weer goed resultaat voor VDZ racing 
tijdens Hellendoorn Rally

Vorig weekend vond in Hellendoorn  een 
voor ons kikkerlandje unieke rallywedstrijd 
plaats met een startveld van met maar liefst 
10 WRC’s (World Rally Cars) en in totaal 90 
deelnemers.  

De proeven rond Hellendoorn waren als van-
ouds uitdagend. Roel van der Zanden en Paul 
Smeets begonnen vrijdagavond erg goed op 
de Luttenbergring. Hier wisten ze voor het 
eerst dit seizoen tot twee keer toe sneller te 
zijn dan de equipe Klippel. Het lukte Paul om 
Roel de juiste aanwijzingen te geven waar-
door om 1 uur ‘s nachts een 29ste plaats al-
gemeen werd gepakt.

Op de zaterdag werd begonnen met een 

tweetal prachtige proeven met veel onver-
hard die ieder twee keer werden verreden.  
Terwijl links en rechts de eerste uitvallers al 
langs de baan stonden wisten Roel en Paul 
hun Nissan probleemloos over de paden te 
sturen. Voor de middag stonden nog twee 
boucles van drie proeven op het programma. 
De eerste was een industrieproef met daarna 
nog twee buitenproeven met weer veel on-
verhard. Dit maakte de bandenkeus niet mak-
kelijker. Het industrieterrein met veel snelle 
bochten tegenover de buitenproeven met 
veel onverhard dwongen tot het sluiten van 
een compromis. Dankzij onder andere de juis-
te bandenkeus lukte het de equipe om een 
zeer mooie 5e plaats in de 350Z challenge en 
een 29ste plaats algemeen veilig te stellen.

Daarnaast lukte de teamgenoten van Roel 
en Paul om tijdens deze rally de titel Neder-
lands Kampioen 350Z Challenge 2013 mee 
naar huis te nemen. Bij deze ook nog na-
mens VDZ racing: Mats van den Brand en 
Eddie Smeets, Hartelijk gefeliciteerd met jul-
lie terechte overwinning!
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voetbal

badminton Rooise Badminton Club viert jubileum

Gezelligheid rode draad door 35 jaar bestaan
Eind jaren zeventig was Nederland 
klaar voor de niet-traditionele spor-
ten. Voetbal en korfbal waren niet 
meer de enige sporten die mensen 
wilden beoefenen. Iedereen werd 
nieuwsgierig naar andere sportieve 
vormen van tijdverdrijf. Een flinke 
club mensen hield zich recreatief 
bezig met de sport die naar verluidt 
is ontstaan in Brits-India. Een ver-
eniging in Sint-Oedenrode zou ze-
ker op zijn plaats zijn. Daarom werd 
op 21 september 1978 de Rooise 
Badminton Club opgericht.

Peter van de Kerkhof, lid van het 
eerste uur en nog steeds actief lid, 
weet het nog als de dag van giste-
ren. Hij was namelijk bij de oprich-
tingsvergadering aanwezig. Peter: 
“In De Beurs kwamen we voor een 
vergadering bijeen. Maar liefst 74 
mensen waren daarbij aanwezig. 
Allemaal beoefenden ze de sport 
recreatief, maar het mocht duidelijk 
zijn dat er genoeg animo was om 
een vereniging op te starten. Uit-
eindelijk meldden zich 110 mensen 
aan.” Dhr. J. Jonathans uit Vlijmen 
was de initiatiefnemer van het idee 
om een eigen badmintonclub in 
Rooi op te richten. Hij gaf na zijn 
openingswoord een toelichting op 
de badmintonsport en de daarbij 
samenhangende factoren. Er werd 
een werkcomité gevormd en een 
voorlopig bestuur gekozen. Het 
voorlopige bestuur bestond uit: de 
heer J. Jonathans, voorzitter, de heer 
P. v.d. Kerkhof uit Sint-Oedenrode, 
penningmeester en mevr. J. Groot-
Stabel, secretaresse. Met de afde-
ling Sportzaken van de gemeente 

Sint-Oedenrode en de Sportraad 
was al enige tijd contact.  Na bergen 
werk verzet te hebben kon op 4 no-
vember 1978 in sporthal  “de Stree-
pen”  badminton worden gespeeld. 
“Er waren nog niet eens lijnen, dus 
die werden snel aangebracht”, weet 
Peter zich nog te herinneren.

De sporthal werd intensief gebruikt 
door steeds meer verenigingen. De 
druk werd te groot, dus bouwde de 
gemeente een nieuwe sporthal in de 
wijk Kienehoef. De Rooise Badmin-
ton Club (RBC) verhuisde in 1981 
naar de nieuwe locatie. Daar speelt 
het tot op de dag van vandaag nog 

steeds. Voorzitter Jeroen Pruissen is 
nog steeds erg blij met de thuisbasis. 
“Sporthal de Kienehoef past bij ons. 
We beleven er met zijn allen veel 
gezellige momenten. Vooral met 
Rinus, de uitbater van de kantine. 
Hij is echt onderdeel van de club 
geworden. Hij staat er al twintig 
jaar achter de bar, dus heeft hij met 
veel leden een band opgebouwd.” 
Pruissen looft de sfeer binnen de 
vereniging die op dit moment 65 le-
den telt. “De jeugd merkt dat ook”, 
vervolgt hij. “Ze vinden het erg leuk 
om bij RBC te spelen, omdat het 
onderling heel gezellig is. Gelukkig 
hebben we de laatste jaren steeds 

meer jeugdleden kunnen verwelko-
men. Door Sjors Sportief, maar bij-
voorbeeld ook door het succesvolle 
vriendjestoernooi. Hoewel we nu 
flink wat jeugd hebben, zijn nieuwe 
leden altijd welkom. Vooral bij de se-
nioren. RBC is een gezelligheidsclub 
waar wij sociaal met elkaar omgaan. 
Dankzij de vele enthousiaste vrijwil-
ligers gaan we het 36e jaar in. Ook 
voor u is er de mogelijkheid deze 
mooie sport te beoefenen. Meld u 
dus aan! Als u wilt mag u de eerste 
vier keer gratis proefdraaien.”

Peter  weet precies waarom men-
sen zich aan zouden moeten mel-

den. “Het is gewoon een geweldige 
sport. Behendigheid en snelheid zijn 
belangrijk. Bovendien blijf je er fit 
van en speel je met een leuke club 
mensen. Dus ook voor de sociale 
contacten is het goed! Ben je begin-
ner dan is dat helemaal niet erg. Ie-
der niveau is welkom bij onze club.”

Afgelopen zaterdag vierde RBC een 
bescheiden feestje. Op kenmerken-
de wijze, want natuurlijk was het 
wederom erg gezellig, bij Rinus aan 
de bar. Zo wordt het initiatief van 
35 jaar geleden nog steeds volop 
gedragen. En dat zal nog wel even 
zo blijven, want de club profileert 
zich uitermate goed. Met gezellig-
heid als rode draad.  

Nijnsel 1 presenteert nieuw tenue

Nieuwe sponsoren 
VV Nijnsel/TVE Reclame A1

Wat begon als een grapje op een af-
scheidsfeest aan het einde van het 
seizoen werd door twee Nijnselse 
ondernemers serieus opgepakt. 

Betonfabriek A. vd Meulengraaf & 
Zonen BV en Policedogs zien een 
mooie toekomst voor de A1 van vv 
Nijnsel/TVE Reclame en besloten om 
dit team geheel in het nieuw te ste-

ken met prachtige trainingspakken 
en shirts en broeken. De directeuren 
Coen en Tonny van de Meulengraaf 
en Nol van de Oetelaar werden 
door de spelers uitgebreid bedankt 
en zij kregen een mooi boeket en 
drankenpakket overhandigd. 

Nijnsel 1
Vorige week werden Piet en Peter 

Voss in het zonnetje gezet. De oud-
hoofdsponsors van de club kregen 
een prachtige gedenksteen aange-
boden bij de ingang van de kantine. 
Op dezelfde dag toonde het eerste 
elftal van de club officieel het nieu-
we tenue aan het eigen publiek. Op 
de shirts prijkt de nieuwe hoofd-
sponsor TVE Reclame.

René Smetsers (l) en Peter van de Kerkhof

biljarten

Rooise Biljartcompetitie
In de 2e ronde werd er uitstekend 
gescoord door Oud Rooi 96, Gin 
Keus 94 (bij hun tegenstander wa-
ren maar 5 spelers aanwezig) en 
Wellie Winne Welles 86 punten. 

Korte partijen: Peter van Zutven 
(Jachtrust) 20 car. in 8 beurten (moy. 
2,5), Bert Hubers (Wellie Winne Wel-
les) 38 car. in 9 beurten (moy. 4,22), 
Bas van de Tillaart (Gin Keus) 20 car. 
in 9 beurten waarbij een serie van 
8 (moy. 2,22), Ruud de Wit (Oud 
Rooi) 26 car. in 10 beurten waarbij 
een serie van 13 (moy. 2,6), Dries 
van der Vegt (Oud Rooi) en Hans 
Holdijk (Kofferen) 26 car. in 12 beur-
ten (moy. 2,16), Willy Smetsers (B.C. 
Eerschot) 56 car. in 14 beurten (moy. 
4),Tiny van de Bersselaar (Wapen van 
Eerschot) 44 car. in 14 beurten (moy. 
3,14) en Toon van Uden (Beurs) 32 
car. in 14 beurten (moy. 2,28).

Uitslagen: 
Kofferen – Dorpsherberg 80-55, 

St.Joris – Oud Rooi 44-96, D’n 
Toel – Boskant 64-76, Jachtrust 
– Wapen van Eerschot 70-70, ’t 
Pumpke – Beurs 61-79, Gin keus – 
B.C. Eerschot 94-46, Wellie Winne 
Welles – Krijt op Tijd 86-54.

Stand: 
1 Gin Keus 195, 2 Oud Rooi 173, 
3 Kofferen 157, 4 Wellie Winne 
Welles 152, 5 Beurs 151, 6 Jacht-
rust 140, 7 Boskant 139, 8 D’n 
Toel en Wapen van Eerschot 138, 
10 St.Joris 135, 11 ’t Pumpke 124, 
12 B.C. Eerschot 116, 13 Krijt op 
Tijd 103, 14 Dorpsherberg 94.

Progamma: 
Ma. 23 sept. B.C. Eerschot – Kof-
feren, Krijt op Tijd – D’n Toel
Di. 4 sept.: Oud Rooi – Wellie 
Winne Welles, Dorpsherberg – 
Boskant, St.Joris – Beurs
Do. 26 sept. Jachtrust – ‘t Pumpke, 
Wapen van Eerschot – Gin Keus 

Ollandse Biljartkampioenschappen
De gespeelde wedstrijden van 23 sep-
tember 2013 zijn wisselend verlopen. 
Naast minder goede partijen werden 
ook mooie partijen gespeeld.  Renee 
Wisse speelde haar partij tegen Arie 
Markus uit in 11 beurten met een ge-
middelde van 2.55 en haar hoogste 
serie van 14. Rien van de Spank had 
maar 16 beurten nodig om zijn par-
tij naar zich toe te trekken. Hij kwam 
tot een gemiddelde van 3.63 en zijn 
hoogste serie van 17. Nieuwkomer 
Jos van Bakel speelde ook een fantas-
tische partij ( 17 beurten , gemiddeld 
1.06 en hoogste serie 6) . Verder wer-
den er hoge series gemaakt door Rien 
v.d. Oever(8), Mark Verhagen en 
Bert van Kessel (7). In verband met 
Olland kermis staat de eerstvolgende 

speelavond gepland op maandag 7 
oktober. 

Uitslagen D’n Toel: 
Johnny van Oorschot 5  – Gerard  
Eijkemans 6; Bert van Kessel 9 – John 
Hagelaars 8; Joost Hungerink 6 –  
Janus Heesakkers 7; Ad v.d. Bergh 5 – 
Mark Verhagen 10 ; Frans van Esch 8 
– Dorita Bekkers 5; Jos Essens 7 – Jos 
Markus 2.

Uitslagen De Dorpsherberg:
Marion v.d.Putten 3 – Jos van Bakel 
10; Mark Huijbers 9 – Jo Timmermans 
6; Rien v.d. Spank 10 –  Harrie Toelen 
5 ; Renee Wisse 10 – Arie Markus 1; 
Peter Markus 6 – Lia v.d. Ven 8; Jan 
Verhagen 9 – Rien v.d.Oever 10. 
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Ollandia ontvangt thuis SCMH
Zondag a.s. speelt Ollandia de 2de 
thuiswedstrijd van het seizoen, 
want dan komt SCMH op bezoek 
op sportpark Ekkerzicht. Waar Ol-
landia het via een lange omweg 
moest doen, is ook het vaandel-
team van Sport-Club-Maria-Heide 
als winnaar van de reguliere na-
competitie, aan het einde van het 
vorige seizoen gepromoveerd. 

SCMH is een fysiek sterke tegen-
stander, die ook voor de punten 
moet gaan strijden. Maar ook Ol-
landia zal graag de punten in ei-
gen huis houden, maar dan zal er 
zonder uitzondering door het ge-
hele team met volle overgave voor 
moeten worden gestreden. Ver-
trouwen hebben in een goed resul-

taat en strijd zullen samen moeten 
gaan. Als Ollandia daarbij dan ook 
een beetje geluk meekrijgt in com-
binatie met de voetballende kwali-
teiten, dan moet dit zeker punten 
op gaan leveren. Ollandia 2 gaat 
op bezoek in Keldonk en Ollandia 
3 bij Rhode. Ollandia 4 lijkt wel 
de voorwedstrijd van de vaandel-
teams te spelen, want zij moeten 
eveneens thuis tegen SCMH, ter-
wijl de Ollandia Vrouwen in een 
derby de Vrouwen van Rhode ont-
vangen. Op zaterdag komen weer 
alle Ollandia jeugdteams, m.u.v. 
A1, in actie voor hun wedstrijden 
in de najaarsreeksen. Dus ook in 
het weekend bent u weer van har-
te welkom op sportpark Ekkerzicht 
om uw favorieten te steunen.   

Rhode tweede, Boskant in subtop

Ollandia nog puntloos onderaan
voetbal

Het drie maanden geleden nog 
zo fortuinlijk gepromoveerde Ol-
landia heeft duidelijk moeite zich 
aan te passen aan de vierde klas-
se. Zondag verloor de ploeg voor 
de derde keer in drie wedstrijden, 
en met twee doelpunten voor en 
acht tegen staan Gerard van Zut-
phen en zijn mannen stijf onder-
aan. Boskant won en klimt naar de 
vierde plaats, Rhode verloor twee 
punten, maar staat nog altijd fier 
op een tweede stek.

SDDL – Ollandia 3-0 (0-0)
Het is het aloude verhaal van 
ploegen die onderaan bungelen: 
Ollandia krijgt alle complimenten 
om de inzet, en ook wel om het 
veldspel, maar bleef zondag voor 
de derde keer in drie wedstrijden 
puntloos achter. „Het zit nog niet 
in de koppies”, bezweert coach 
Gerard van Zutphen, maar als 
Ollandia nog langer op die ‘hate-
lijke nul’ blijft staan zal dat vroeg 
of laat zijn uitwerking hebben op 
het zelfvertrouwen van de ploeg. 
En dat terwijl de eerste helft in 
Demen nog heel behoorlijk was. 
„We waren heer en meester”, 
stelde Van Zutphen. Maar Robert 
Erven miste kansen en weigerde zo 
de beloning op te eisen voor het 
goede spel. Na rust liep Ollandia in 
het Demense countermes: binnen 
vijf minuten stond het 2-0. „Tom 
Wouters wint genoeg wedstrijden 
voor ons, maar vandaag had hij 
zijn dag niet.” Kort voor tijd kwam 
daar nog een derde goal, uit een 
strafschop, bij. Zondag, thuis te-
gen SCMH, „moet het gaan ge-
beuren”.

FC Schadewijk – Boskant 0-3 (0-1)
Boskant „kan naar boven kijken” 
na een ruime overwinning in Oss, 
zo stelt coach Henry van Wanrooy. 
De ploeg staat met zes punten 
uit drie wedstrijden op een vierde 
plaats, drie punten voor Schade-
wijk, dat vorige week nog gold 
als kandidaat voor de top-5. „We 
zijn teruggekeerd naar de basis, en 
hebben collectief een goede pres-
tatie geleverd”, analyseerde Van 
Wanrooy na afloop. Maar boven 
het collectief uit steeg Pieter van 
de Warenburg tot grote hoogten. 
De van een blessure teruggekeerde 
aanvaller scoorde alle drie de goals, 
waarvan twee op prima aangeven 
van Maikel Merks. „Vooral de eer-
ste, waarmee we ons een minuut 
voor rust belonen voor een goede 
eerste helft, was mentaal belang-
rijk”, aldus de coach. Zondag komt 
mede-subtopper VOW naar de 
Scheken. Dat het daar gaat kolken, 
inclusief diskjockey, staat bij voor-
baat vast.

Rhode – Herpinia 1-1 (0-1)
Nee, echt niet, bezweert coach 
Theo van Lieshout, „het woord 
periodetitel is bij ons absoluut nog 
niet gevallen”. En dat terwijl Rho-
de wel degelijk heel voortvarend 
aan het nieuwe seizoen is begon-
nen. Zeven uit drie, daar is niets 
mis mee, al was het puntverlies 
tegen Herpinia niet nodig. „We 
speelden niet slecht, maar ook niet 
goed genoeg om het ze echt lastig 
te maken”, gaf Van Lieshout na af-
loop aan. Het ontbrak Rhode aan 
scherpte in de zo beroemde ‘eind-
pass’ en in de afwerking, iets wat 
zich met name na rust wreekte, 
toen de vierkoppige Rhode-voor-
hoede toch met enige regelmaat 
voor het Herpense doel opdook. 
Het eigen doelpunt, op aangeven 
van Michel Daniëls, bleek daar-
mee het enige van Rooise zijde. 
Zondag trekt de ploeg naar Hees-
wijk-Dinther voor een wedstrijd bij 
Avesteyn. Daarna wacht koploper 
Nooit Gedacht.

1. Pieter van de Warenburg  Rhode  3
2. Joep van de Mortel   Rhode  2
3. Edo Brans    Boskant  1
Johan van der Pas   Nijnsel  1
Paul van der Rijt    Nijnsel  1
Robin Wetser    Nijnsel  1
Toby Verhoeven    Nijnsel  1
Bart van de Tillaart   Ollandia 1
Robert Erven    Ollandia 1
Michel Daniëls    Rhode  1
Paul Smeets    Rhode  1
Sander Driessen    Rhode  1
Stan van de Mortel   Rhode  1
Tim Stewart    Rhode  1

2013-2014

Jens v.d. Oever
vv. Boskant

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

De 9-jarige Jens vd Oever is zon-
dag 29 september a.s. “pupil van 
de wedstrijd” bij de thuiswedstrijd 
van Boskant 1 tegen VOW. Jens is 
al jaren een fanatieke voetballer. 
Hij is zijn voetbalcarrière begon-
nen bij de mini’s van Boskant en 
later gepromoveerd naar de F1 
en nu sinds korte tijd versterkt hij 
het team van de E1, het liefst op 
de plek links half. Zijn grote idool 
en voetbalvoorbeeld is Christiano 
Ronaldo. Jens leert heel veel van 
de training en de voetbaltrucjes. 
Hij kan zelf heel goed schijnbewe-
gingen maken om zo de tegen-
stander op het verkeerde been te 
zetten. 
Samen met veel andere voetbal-
lers van zijn team zit Jens in groep 
5 van de Franciscusschool en 
heeft één zus, Marit. Hij voetbalt 
heel graag maar met lego spelen 
en crossen met de fiets zijn ook 

favoriet. Later wil hij heel graag 
bouwvakker worden en net zo 
goed worden als zijn vader nu is. 
Maar dat duurt gelukkig nog even 
want na het kampioenschap van 
vorig jaar is Jens helemaal niet 
meer te stoppen en geeft vol gas 
vooruit! Jens, heel veel plezier bij 
de voetbalwedstrijd van Boskant!

Rooise wielrenners fi etsen wedstrijdenwielersport

In de gezellige en goed bezoch-
te wedstrijd in Hamont-Achel 
stonden op zondag 8 septem-
ber Frank Lathouwers en Sander 
Schuurmans aan de start. Erik 
Lathouwers die al weken niet fit 
is had zich afgemeld voor deze 
wedstrijd. In de eerste ronde 
gaan de twee sterkste renners, 
Joren Segers en Brett Gillespie 
er vandoor. Samen bouwen ze al 
snel een voorsprong op van ruim 
1 minuut. Frank deed verschil-

lende uitval pogingen maar kon 
niet wegrijden met een groepje. 
Frank en Sander reden de wed-
strijd uit in het peloton en kwa-
men respectievelijk als 19e en 
20e over de streep

Roosendaal
Op donderdag 12 september ging 
Frank Lathouwers van start in de 
kermisronde van Roosendaal. 
Na 15 ronde ronden moest Frank 
het peloton laten gaan op het 
bochtige rondje in het centrum 
van Roosendaal.  Nadat hij weer 
aangesloten was probeerde hij 
nog een keer aan te haken in het 
peloton. Het was op de tanden 
bijten maar Frank wilde vandaag 
kost wat kost geen dnf achter zijn 
naam. Uiteindelijk werd Frank als 
35e geklasseerd.

Finale weekend clubcompetitie
Op vrijdagavond kreeg Frank een 
telefoontje van de ploegleiding of 

hij zich in Emmeloord in het hotel 
wilde melden omdat een renner 
zich afgemeld had voor het fina-
leweekend van de clubcompeti-
tie.

Hals over kop moest er nog een 
tijdritfiets geregeld worden (dank 
aan Raoul) en vertrok Frank naar 
Emmeloord. Geen ideale voor-
bereiding voor de vier wedstrij-
den die in dit weekend moesten 
worden verreden. Op zaterdag-
morgen werd er gestart met een 
ploegentijdrit. Al snel verloor WV 
Schijndel een renner en op het 
moment dat Frank moest lossen 
reed er een andere renner lek. De 
ploegleiding besloot om Frank op 
te pikken en de lekke band niet 
te vervangen. Er moesten immers 
4 renners over de streep komen. 
WV Schijndel behaalde uiteinde-
lijk een 27e plaats. Het criterium 
wat volgde in het begin van de 
avond werd door Frank uitgere-

den in een groepje net achter het 
peloton maar hij was ruimschoots 
op tijd binnen. De volgende mor-
gen werd Frank 160e in de indivi-
duele tijdrit. Het finale weekend 
werd afgesloten met de klassie-
ker de Omloop om Schokland 
van 170 km. Helaas was dit iets 
teveel van het goede en moest 
Frank voortijdig de wedstrijd ver-
laten. De klassieker werd wel ge-
wonnen door een ploeggenoot 
van Frank, Twan v.d. Brand. WV 
Schijndel behaalde uiteindelijk 
de 22e plaats van Nederland. Dit 
was toch wel lichtelijk teleurstel-
lend, In 2011 was de Schijndelse 
formatie nog kampioen van Ne-
derland in de clubcompetitie.

Meerhout (B)
Op zaterdag 21 september ging 
Frank van start in het snelle 
rondje om Meerhout. Al na 10 
km ontsnapten 16 renners uit de 
greep van het peloton. Maar de 
voorsprong werd nooit groter dan 
30 seconde. 5 km voor het einde 
van de wedstrijd kwam alles weer 
samen en ging het peloton zich 
opmaken voor een massasprint. 
Deze werd gewonnen door de 
Duitser Christian Grasmann. 

Frank bolde in het peloton als 63 
over de streep. De gemiddelde 
snelheid lag maar liefst op 46,9 
km over deze 113 km.
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Uitslagen

Rhode

Uitslagen senioren:
Rhode  1 - Herpinia 1 1-1
Rhode  2 - OSS 2 5-0
Sparta 3 - Rhode 3 3-2
Rhode - 4 - Heeswijk 4 8-0
Avanti 5 - Rhode  5 3-4
Rhode 6 – Vorstenbosch 3 1-4
ELI 5 - Rhode 7 6-1
Rhode 8 - Handel 3 2-2 
Avanti 8 - Rhode  9 1-3
Rhode 10 - Avanti 9 2-4
Rhode  VR1 – Nijnsel VR2 0-2  

Uitslagen jeugd za 22/9
Union A1-Rhode A1  0-2 
Rhode A2-Ollandia A1  4-3 
Rhode B1-ST Sparta’18 B1  3-1 
S.V. Brandevoort B1-Rhode B2  1-2 
Schijndel B3-Rhode B3  1-3 
Rhode B4-Irene B1G  2-3 
Blauw Geel C1-Rhode C1  3-0 
Blauw Geel C4-Rhode C2  1-4 
Rhode C3G-Handel C1  2-3 
Mariahout C2G-Rhode C4  3-4 
Rhode C5-Nijnsel C2  2-9 
Rhode D1G-SC Helmondia D1  1-1 
Mariahout D1-Rhode D2  15-0 
VOW D1-Rhode D3  1-3 
Venhorst D2G-Rhode D4  0-8 
Rhode D5-DVG D3  3-1 
WEC E1-Rhode E1  0-8 
Rhode E2-Blauw Geel E4  6-2 
Venhorst E1-Rhode E3  1-3 
Rhode E4G-Blauw Geel E6  3-0 
Handel E2-Rhode E5  4-1 
Rhode E6-Blauw Geel E9  2-4 
Ollandia E2G-Rhode E7  6-4 
Rhode E8-Blauw Geel E12  9-1 
Rhode E9G-DVG E5G  2-2 
Gemert F1-Rhode F1  4-6 
Blauw Geel F2-Rhode F2  3-1 
Rhode F3-ASV’33 F2  1-5 
Gemert F6-Rhode F4  1-4 
Rhode F5G-Brandevoort F5  2-3 
Blauw Geel F6-Rhode F6  4-0 
Rhode F7-SCMH F2  11-1 
ELI F3G-Rhode F9G  1-2 
Rhode F10G-Sparta’25 F7  0-13 
Rhode MA1-Olympia’18 MA1  2-10 
Rhode MC1-Boekel MC1  1-4 
Nijnsel MD1-Rhode MD1  10-0 
 
Programma senioren zo 29/9:
Avesteyn –Rhode 14:30u
Venlosche Boys 2 - Rhode 2 12:00u
Rhode 3 - Avesteyn 2 12:00u
Schijndel 5 - Rhode 4 12:00u
UDI 9 - Rhode 6 13:00u
Rhode 7 - Gemert, 10 12:00u
Sparta 10 - Rhode 8 11:00u
Rhode 9 - Ollandia 3 12:00u
Nijnsel 6 - Rhode 10 10:00u
Ollandia VR1- Rhode VR1 10:00u
Mariahout – Veteranen 16:30u 

Programma jeugd za 28/9: 
Rhode A1-Spero A1  14:30u 
Blauw Geel A6-Rhode A2  14:30u 
Wittenhorst B1-Rhode B1  15.15u 
Rhode B2-Boekel  B2  14:30u 
Rhode B3-ASV’33 B2  14:30u 
Boekel B3-Rhode B4  14:45u 
Rhode C1-Boekel Sport C1  13:00u 
Rhode C2-Irene C1  13:00u
Stiphout C2-Rhode C3G  12:45u
Rhode C4-DVG C2  13:00u 
Irene C2-Rhode C5  13:00u 
DVG D1G-Rhode D1G  11:45u 
Rhode D2-Schijndel D3  11:30u 
Rhode D3-ASV’33 D2G  11:30u 
Rhode D4-Erp D3  11:30u 
Blauw Geel D10-Rhode D5  11:30u 
Rhode E1-Gemert E2  9:15u 
ELI E1G-Rhode E2  11:00u 
Rhode E3-Blauw Geel E5  9:15u 
Stiphout  E2G-Rhode E4G  10:45u 
Rhode E5-RKVV Keldonk E1G  9:15u 
Erp E4-Rhode E6  9:15u 
Rhode E7-Blauw Geel E11  9:15u 
ELI E3-Rhode E8  11:00u 
Erp E5-Rhode E9G  9:15u
Rhode F1-Deurne F1  10:30u 
Rhode F2-Sparta’25 F2  10:30u 
Blauw Geel F3-Rhode F3  10:15u 
Rhode F4-Blauw Geel F4  10:30u 
Gemert F4-Rhode F5G  10:30u 
Rhode F6-Boekel F4  10:30u 

Blauw Geel F7-Rhode F7  10:15u 
MULO F7-Rhode F8  9:00u 
Rhode F9G-Keldonk F2  10:30u 
Gemert F10 Rhode F10G  10:30u
GFC’33 MA1-Rhode MA1  14:30u 
St. Hubert MC1-Rhode MC1  13:30u 
Rhode MD1  vrij 
onderling wedstrijdjes 10:00u

Ollandia

Uitslagen senioren:
SDDL1-Ollandia 1   3-0
Ollandia 2-ELI 3   4-6
Ollandia 3-Irene 2    1-5
WEC 7-Ollandia 4   3-0
Gemert Vr2-Ollandia Vr1   2-0  

Uitslagen jeugd:
Rhode A2-Ollandia A1  4-3
Blauw Geel B5-Ollandia B1   0-7
Ollandia C1-Stiphout V. C2   2-5
Boskant D1-Ollandia D1   4-1
Ollandia E1-Schijndel E5   4-3
Ollandia E2-Rhode E7   6-4
Gemert F5-Ollandia F1   5-2

Programma senioren zo 29/9: 
Ollandia 1-SCMH 1   14.30u
Keldonk 2-Ollandia 2   11.30u 
Rhode 9-Ollandia 3   12.00u 
Ollandia 4-SCMH 6   10.00u 
Ollandia Vr1-Rhode Vr1   10.00u 

Programma jeugd za 28/9:
Ollandia B1-Erp B2   14.30u 
MULO C2-Ollandia C1  v:11.30u
Ollandia D1-ELI  D2   11.30u
Boekel Sport E3-Ollandia E1  v:9.30u
Avanti’31 E5-Ollandia E2  v:8.30u
Ollandia F1-Blauw Geel F6    v:9.30u 
Ollandia MF1-ODC MF5   10.30u.

VV Boskant

Uitslagen senioren
FC Schadewijk 1-Boskant 1  0-3
HVCH 3-Boskant 2  2-3
Boskant 3-Schijndel 5  6-0
DVG 5-Boskant 4  5-0
Boskant 6-Boerdonk 4  5-3
Heeswijk 8-Boskant 7  1-1
Boskant VR1-Fudicia VR1  2-2

Uitslagen jeugd
Boskant B1–Blauw Geel B3  0-3
Boskant C1–Erp C2  14-1
DVG C3–Boskant C2  1-1
Boskant D1–Ollandia D1G  4-1
ASV’33 E2–Boskant E1  0-12
Venhorst F3–Boskant F1  2-7
Boskant mini F1–Zwaluw mini F1 1-13

Programma senioren zo 29/9:
Boskant 1-VOW 1  14.30u.
Boskant 2-Boekel Sport 2  11.30u.
WEC 4-Boskant 3  12.00u.
Boskant 4-Schijndel 6  12.00u.
Blauw Geel’38 16-Boskant 5  12.00u.
Erp7-Boskant 6  12.00u.
Boskant 7-WEC 7  10.00u.
Boekel Sport VR2-Boskant VR1  12.00u.
 
Programma jeugd za 28/9:
B1 vrij van competitie
Boekel Sport C2–Boskant C1 v.11:45u.
Boskant C2–Avanti’31 C4G  a.13:00u.
Schijndel D4–Boskant D1  v.8:00u.
Boskant E1–Venhorst E1  a.10:30u.
Boskant F1–Gemert F5  a.10:30u.
DVG mini F3–Boskant mini F  v.8:45u

VV Nijnsel

Uitslagen senioren:
Nijnsel/TVE Recl. 2 - Sparta’25 2  2-1
ASV’33 2 - Nijnsel/TVE Recl. 3 0-4
Nijnsel/TVE Recl. 4 - Boekel Sport 6 2-2
Nijnsel/TVE Recl. 5 - Erp 7 9-0
Schijndel 9 - Nijnsel/TVE Recl.  6 1-5
SV Venray VR2 - Nijnsel/TVE VR1 0-5
Rhode VR1 - Nijnsel/TVE Recl. VR2 0-2
Nijnsel/TVE Recl. VR3 - SCMH VR1 5-0
RKPVV – Nijnsel Veteranen    0-5

Uitslagen jeugd:
Nijnsel/TVE Recl. A1 - Sparta’25 A2 12-2

Sparta’25 B2 - Nijnsel/TVE Recl. B1 2-2
Nijnsel/TVE Recl. C1- Boekel C2 1-3
Rhode C5 - Nijnsel/TVE Recl. C2 2-9
Gemert D4 - Nijnsel/TVE Recl. D1 4-2
Nijnsel/TVE E1 - Sparta’25 E3G 14-2
Nijnsel/TVE Recl. E2- Boekel E5 2-8
DVG F2- Nijnsel/TVE Recl. F1 17-1
SC Helmondia F3 - Nijnsel/TVE F2 5-3
Nijnsel/TVE Recl.  MD1 - Rhode MD1 10-0

Programma senioren zo 29/9:
Keldonk 1 - Nijnsel/TVE Recl 1 14.30u
Avanti’31 2 - Nijnsel/TVE Recl 2 11.00u
Nijnsel/TVE Recl 3 - ELI 2 12.00u
DVG 6 - Nijnsel/TVE Recl 4 10.30u
Gemert 12 - Nijnsel/TVE Recl 5 10.00u
Nijnsel/TVE Recl 6 - Rhode 10 10.00u
Nijnsel/TVE Recl VR1 - HVCH VR1 12.00u
Nijnsel/TVE Recl. VR2 - ELI VR1 10.00u

Programma jeugd za 28/9:
BlauwGl’ A4 - Nijnsel/TVE Recl A1 14.30u
Nijnsel/TVE Recl B1 - ELI B1 14.30u
WEC C1 - Nijnsel/TVE Recl C1 13.00u
Nijnsel/TVE Recl C2 - Erp C4 13.00u
Nijnsel/TVE D1 - Blauw Geel D4 11.30u
Handel E1 - Nijnsel/TVE E1 10.00u
DVG E4- Nijnsel/TVE Recl E2  10.30u
Nijnsel TVE F2-Heeswijk F5             10.00u
Nijnsel/TVE Recl F1 - Gemert F6  10.00u
HVCH MD2 - Nijnsel/TVE MD1 10.00u.

bridgen

BC ’t Koffertje

Uitslag  van 23/9
A-lijn: 1 Hetty van Geffen & Wil Schil-
der 60,83; 2 Ad van de Laar & Elvira 
Thijssen  58,75; 3 Cees Laas & Sjef van 
Rooij 57,92; 4 Tiny van der Steen & 
Lies Vissers B-lijn: 1 Leny van Keme-
nade & Rina Verhagen 63,75; 2 Nicole 
van de Berg & Theo van Geffen 63,33; 
3 Gerard Verkade & Nelly van Zon 
57,50; 4 Coen Meuwissen & Geert 
van der Zanden 54,58 C-lijn: 1 An van 
Erp & Harry van Genugten 56,20; 2 
Maria Bloem & Ria Goosens  55,16; 3 
Jos van Acht & Martien Hulsen 55,05; 
4 Corry van der Hamsvoort & Jeanne 
de Kruijf 51,98

Bridgeclub de Neul

Uitslag 23/9
A-lijn: 1. Nettie Passier & Ans Wagenaar 
64.58; 2. Nellie Vervoort & Ad Vervoort 
56.25; 3. Mien v Schijndel & Ad v Hom-
mel 55.95; 4. Mia Poels & Peter Wagenaar 
51.79.
B-lijn: 1. Leny v. Rooij & Jan Engberts 59.64; 
2. Hannie d. Laat & Zus v.d. Rijt 59.38; 3. 
Nel v. Hout & Riet v.d. Laar 57.55; 4. Mieke 
& Evert Vugs 56.25.
C-lijn: 1. Diny v. Erp & Joke v.d. Laak 68.07; 
2. Nel Dielemans & Riki de Poorter 56.52; 3. 
Corrie Kapteijns & Babs v.d. Vleuten 55.74; 
4. Ria Jongepier & Stephan v.d. Wiel 55.65. 
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.nl
  
Bridgeclub J.V.G.

uitslag 18/9:
1 Mevr. M.v.Schijndel- Hr. A.v.Hommel 
63,75 % 2 Hrn. H.v.Erp- H.v.Genugten 
61,25 % 3 Dms. M.Verhagen- 
B.v.d.Laar 59,17 % 4 A.v.Genugten- 
W.v.Gerwen 57,50 %.

B.C. “d’n einder ‘05”

Uitslag 18 september : 
A Lijn: 1. Joop en Mariannne Muller 64.27 
% 2. Mari en Nellie v.d.Vleuten 60.94 % 
3. Truus v Heesch-Addie Rijkers 58.23 % 
4. Jan en Mien v. Rooij 57.81 %. B lijn: 1. 
Peter Schepers- Liesbeth Bekkers 61.39 
% 2. Sjef en Gerda v.d. Kerkhof 59.44 
% 3. Mieke Ketelaars- Riet Donker 54.17 
% 4. Netty Leijtens- Nel v.d.Pijl 53.47 %. 
Zie ook: www.deneinder.nl

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag clubcompetitie 18/9:
A-lijn : 1. Jos van Rijbroek-Vervoort & 
Harrie van Rijbroek 66,25 2. Jan Ma-

chielsen & Henk Schakenraad 65,42 3. 
Theo van Geffen & Jan Kuijpers  57,92  
(4) Hetty van Geffen & Lieke Pieters 
51,25 (4) Ria Habraken & Toon Habra-
ken 51,25 B-lijn 1. Will Schilder & Tino 
Hillenaar 59,90 2. Irmgard Etman & Wil-
lem de Roo 59,38 3. Harrie Hol & Ad 
van Kaathoven 52,60 4. Mies Stroeken 
& Gerard Verkade 50,00 C-lijn 1. Mieke 
van Lankveld & Ton Soons 64,44 2. Jaap 
Agema & Jan Engbers 54,86 3. Jannie 
Boxtel van & Bets Versantvoort 53,89 4.  
Hans Huijbers & Lenie v.d. Wall 53,06

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 19/09
A-lijn: 1. Heleen Wiers & Frans v.d 
Boomen 63.58; 2. Mia Poels & Annie 
Stevens 58.33; 3. Nellie & Ad Vervoort 
56.25; 4. Riet & Cees v. Hout 55.93.
B-lijn: 1. Annie Kastelijn & Addy Rij-
kers 62.19; 2. Hilda v.d. Kaden & Diny 
Vos 60.06; 3. Anny & Corrie Dortmans 
55.55; 4. Ans v.d. Laar & Janneke v. 
Oosterhout 55.20.

ZBC’01 Zijtaart

Competitie 17/9
A-lijn: 1. Toon & Marietje v.Schaijk 
58,33 % 2. Mien v.Berkel & Mien Ver-
hoeven 57,19 % 3.Hilly v. Bosbeek & 
Ria Swinkels 53,02 % 4.Bert & Diny 
Kanters en Jana v.d.Acker & Anny 
v.d.Hurk 52,08 % B-lijn: 1. Mieke Toe-
bast & Toos Vissers 60,00 %  2. Al-
bert & Petra v.d.Hurk 57,92 % 3. Piet 
& Toos Reijbroek 54,17 % 4. Mientje 
v.d.Tillaart & Ria Velthuis 52,50 %. 

Bridgeclub KBO Zijtaart

Competitie 20/9
A-lijn: 1. Cor v.d.Berg & Cor Mol-
len 61,25 % 2.Mien Verhoeven & 
Mien Vissers 57,08 % 3.Wim & Tiny 
v.Lieshout 5583 % 4.Toos v. Berlo & 
Anny v.d.Hurk 53,75 % B-lijn: 1.Adri-
aan v.d.Tillart & Petra v.d.Hurk 63,33 
% 2.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen 
57,08 % 3.Ad & Riet Koevoets 56,25 
% 4.Martien v.Cleef & Marietje 
v.d.Horst 54,17 %  

zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbalcompetitie
Programma vrij 27/9:
Wetering Boys – HNM Finance  
  
19.30u
Woonwinkel Excl. Wonen – Amigos 
/v. Dijk  20.15u
Huiskens  – Pijnappels/van Schijndel 
21.00u
’t Straotje/Lvdb Inst. – de Beleving 
21.45u
Ma 30/9:
Schildersbedrijf Harks – Gerits/v.d. 
Warenb. 21.00u
Raaymakers/der Kinderen – Krans   
21.45u

Uitslagen vrij 13/09:
twinscooking.nl – Royal Queen Seeds 1-9
Afisca Adm. en Belastingadv. – Dorps-
herberg/van Driel 1-4
Rewi/van Acht – Wetering Boys 4-5
Pijnappels/van Schijndel – 
Presenteert.com 3-5

Ma 16/09:
Schildersbedrijf Harks – ’t Straotje/
Lvdb Inst.  6-3
Huiskens  – Van Ouds 4-2

beugelen

Beugelclub “De Lustige Spelers” 
Olland

Uitslagen: 16 september – 21 september
Olland 1 - Maasbree 2 3 - 2
Liempde 1 - Olland 2 3 - 2
Loosbroek 2 - Olland 3 2 - 3
Olland 4 - Loosbroek 3 5 - 0
Olland 5 - Heeze 2 3 - 2

Programma:  26 september – 2 oktober
Za 21-9  
20.30u Meijel 2 - Olland 1 Di 1-10  
20.00u Olland 2 - Olland 3 Ma 30-9
20.00u Olland 4 - Heeze 1 Do 26-9  
20.00u Liempde 3 - Olland 5

waterpolo

Argo

Waterpolo Uitslagen
DBD - C1 4-1
Hieronymus - Heren 1 20-9
De Treffers - Heren 2 10-5

Programma, alle wedstrijden worden 
in Z.I.B te Best gespeeld.
Zaterdag: 
E1 - Zeester-Meerval 15.30u
E2 - PSV Rots-Vast 16.15u
D1 – Aquamigos 17.00u
C1 – Aegir 17.45u
Dames 1 – ZVVS 18.30u
Heren 2 – Nautilus 19.30u

Zondag:
E2 – Njord 16.00u
E1 – Arethusa 16.45u
Heren 1 - Hellas-Glana 18.30u

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Nijnsel

Uitslagen:
ELKV/Flynth 1-Nijnsel 1  4-6
Nijnsel MW1- Korloo MW1  2-14
Winty MW1-Nijnsel MW2  7-5
NDZW  A1- Nijnsel A1  5-11
De Korfrakkers  B2-Nijnsel B1  6-5
De Weebosch C1-Nijnsel C1  1-1
Flamingo’s E2- Nijnsel E1  0-0

Programma woe 25/9:
Rooi MW1-Nijnsel MW1  v.18.45u. 
Nijnsel MW2-Winty MW1  a.19.15u. 
Za 28/9: 
Nijnsel A1-Emos A2  a.13.30u. 
Nijnsel B1-SCMH B1  a.12.00u. 
Nijnsel C1-Stormvogels (L) C3  a.10.30u. 
Nijnsel E1-SCMH E1  a.9.30u. 
Zo 29/9: 
Nijnsel 1-De Weebosch 1  a.9.30u. 

KV Rooi

uitslagen
KV Rooi 1-JES 1  6-4
KV Rooi 2-SCMH 2  6-9
KV Rooi MW3-Flamingo’s MW 2  10-11
BMC A1-SCMH A1  6-9
De Kangeroe A1-KV Rooi A2  9-3
Be Quick B1-KV Rooi B1  3-4 
Rosolo C3-KV Rooi C1  0-6
Spoordonkse Girls C2-KV Rooi C2  1-2
KV Rooi D1-De Korfrakkers D1  1-10
De Korfrakkers D4-KV Rooi D2   16-2
KV Rooi E1-Rosolo E1  2-3

Programma woe 25/9
KV Rooi E2-Spoord. Girls E2  a. 18.15u. 
Celeritas MW1-KV Rooi MW 3  a. 20.00u. 
KV Rooi MW1-Nijnsel MW1  a. 19.15u. 
KV Rooi MW2-EDN’56 MW1  a. 20.30u.
Programma do 26/9:
KV Rooi 1-De Peelkorf 1  a. 20.00u.
Programma za 28/9:
KV Rooi A1-SCMH A1  a. 15.30u. 
KV Rooi A2-Korloo A1  a. 14.30u. 
KV Rooi B1-De Horst B1  a. 14.00u. 
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Uitslagen
KV Rooi C1-Flamingo’s C1  a. 13.00u. 
KV Rooi C2-De Weebosch C1  a. 11.15u. 
Altior D1-KV Rooi D1  v. 12.15u. 
Vessem E1-KV Rooi E1  v. 11.00u. 
Celeritas F1-KV Rooi F1  v. 09.15u.

Programma zo 29/9:
Bladella 1-KV Rooi 1  a. 13.00u. 
Bladella 2-KV Rooi 2  a. 11.30u.

KV Odisco

Uitslagen Woe 18/9:
Odisco C1 -  OVC’63 C1 6 - 1
Odisco MW1 -  Prinses Irene MW1  6 - 8 
Za 21/9:
Flamingo’s (M) C2 - Odisco C1 2 - 6
Olympia (O) D1 - Odisco D1   6 - 1
Zo 22/9:
Odisco 1 - Celeritas (S) 1     5 - 10
Odisco 2 - Celeritas (S) 3   5 - 15

Programma Do 26/9:
Odisco D1 - De Korfrakkers D4 18:15u
Za 28/9:
Odisco C1 - Avanti(S) C3   14:00u
Odisco D1 - MKV D1      12:30u
Zo 29/9:
Klimop (K) 1 - Odisco 1     12:15u
Woe 2/10:
Odisco MW1 - Nijnsel MW1  20:00u

hardlopen

Dam tot Dam loop Zaandam 22/9  
 
MannenTrim 
931. Willy  Kremers MannenTrim 
16.090 m 1.26.15 

Brabantse Kampioenschappen 
Valkenswaard, 21 september

 
MeisjesPB  
2. Veerle van Erp 01.000 m 
   3.47,19 J

Kijk voor de complete uitslag van de 
Rooise Crosslopen op www.mooirooi.nl
 

hockey

MHC Sint-Oedenrode

Uitslagen 21-9 en 22-9   
Jongens B1 - Son JB2 11 - 1
Jongens C1 - Mierlo JC1 1 - 2
Jongens D1 - Son JD1 0 - 4
Meisjes A1 - V.M.H.& M.O.P. MA2 5 - 2
Meisjes B1 - Eindhoven MB2 3 - 2
Meisjes B2 - Geel-Zwart MB6 2 - 2
Meisjes C1 - HCAS MC1 0 - 8
Meisjes C3 - MHC Best MC6 1 - 4
Meisjes D1 - V.M.H.& M.O.P. MD3 4 - 1
Meisjes D2 - Civicum MD3 2 - 1
Meisjes D3 - Geldrop MD3 0 - 8
Dames 1 - Nuenen D1 8 - 1
Dames 2 - Rosmalen D2 2 - 1
Dames 3 - MEP D4 4 - 1
Dames 4 - Eindhoven D6 1 - 3

Dames 5 - HCAS D5 4 - 0
Heren 1 - Concordia H1 2 - 2
Heren 4 - HC Tilburg Tilburg H18 5 - 4
Veteranen A - HCAS HA 7 - 0
Veteranen B -  Heesch HA 5 - 1
 
Programma 28-9  
Jongens 6E2   - HCAS JE1 9.00u
Meisjes 3F1   - Helmond MF3  9.00u
Meisjes 6E2   - Basko ME4  9.00u
Meisjes 8E2  - Boekel M8E1  9.00u
Jongens 8E1 - Deurne J8E1  9.30u
Meisjes 6E4  - Eindhoven ME4  10.00u
Meisjes D2 - Geel-Zwart MD5  11.15u
Meisjes C1  - Eindhoven MC2  11.30u
Meisjes C3 - Hopbel MC4  11.30u
Meisjes B1 - Boxmeer MB1  13.00u
Jongens B1 - Eersel JB1  16.00u
Meisjes A1 - De Dommel MA1 17.15u
Meisjes 6E3 - HC Gemert ME3  9.00u
Jongens 3F1 - Eindhoven JF2  9.00u
Jongens 6E1 - Helmond JE2  10.00u
Meisjes 6E1 - HC Gemert ME1 11.30u
Meisjes D3 - Basko MD4  13.00u
Meisjes C2 - Oirschot MC4  14.30u
Meisjes A2 - Uden MA3  14.30u
Meisjes 8E1 - HOD HOD M8E4  9.00u
Meisjes D1 - Rosmalen MD3  10.30u
Jongens C1 - Boxmeer JC1  12.00u
Meisjes B2 - EMHC MB2  13.30u
29-9
Heren Vet B  -Den Bosch HH  10.30u
Dames 3  - Son D2  11.00u
Heren 4  - Mierlo H3  12.30u
Dames 5  - Don Quishoot D6  12.30u
Veteranen A  - MHC Best HB  12.45u
Heren 2 - Oirschot H2  12.45u
Dames 2  - Hopbel D3  14.30u
Dames 4  - HCAS D2  10.30u
Dames 1  - Concordia D1  12.45u
Heren 1  - Gemert H1  14.30u
Heren 3  - Blerick H3  10.30u
Dames 6   - VMHC Vlijmen D3  12.00u

hockey

MHC dames 1

De derde wedstrijd, de volle drie 
punten, het verslag in cijfers
In de derde wedstrijd van het seizoen 
is Rooi dames 1 er voor het eerst in 
geslaagd drie punten te pakken. Het 
elftal van hockeyclub Nuenen kreeg 
op eigen veld een behoorlijk pak 
slaag. De zestien gretige Rooise da-
mes traden aan zonder captain Eefje 
Janus, die vanwege een kuitblessure 
vanaf de kant moest toekijken. De 
ploeg kon wel voor het eerst weer 
een beroep doen op Iris van de Loo.

In zeventig minuten werd maar liefst 
acht keer gescoord, vier keer in de 
eerste helft en vier keer in de tweede 
helft. De doelpunten werden gemaakt 
door zes  verschillende speelsters.  
Elles Kraaijvanger was tweemaal at-
tent bij de tweede paal en opende de 

score. Annelous Oerbekke was ook 
tweemaal trefzeker, eentje daarvan 
volgde uit een strafcorner. Het cen-
trale duo Loes van der Heijden en  
Karien Thielen wist ook beiden uit 
een strafcorner te scoren. Floor Rooij-
akkers maakte op aangeven van Loes 
van der Heijden een knappe tip-in. 
Hilde Sijbers zette, net als in de eerste 
wedstrijd tegen Venlo, ook vandaag 
een streepje achter haar naam en flat-
ste de bal beheerst in het dak. Diep in 
de tweede helft scoorde Nuenen nog 
een eretreffer. Dankzij de 8-1 over-
winning staat Rooi nu op een vijfde 
plek in de eerste klasse. Komende 
zondag strijden de dames thuis tegen 
Concordia opnieuw voor drie punten, 
de wedstrijd start om 12.45.

MHC Rooi 1 gelijkspel tegen 
concurrent Concordia
Na een goede start, met 2 gewon-
nen wedstrijden, mocht Rooi H1 
afgelopen zondag in Roermond 
aantreden tegen Concordia. Vrijdag 
heeft Rooi als voorbereiding een oe-
fenwedstrijd op een waterveld tegen 
MEP gespeeld. Goed voorbereid kon 
Rooi dus aan de wedstrijd beginnen. 

Het begin was voor Rooi en dat re-
sulteerde in de tiende minuut al in 
een voorsprong door een doelpunt 
van Willem vd Heijden uit een straf-
corner. Rooi genoot iets te lang na 
en binnen één minuut kwam het 
antwoord van Concordia, en de ge-
lijkmaker was gemaakt. Het spel van 
Rooi was zeker niet slecht en ze ble-
ven de kansen creëren. In de eerste 
helft kreeg Rooi nog 3 corners die 
helaas onbenut bleven.
Aan het begin van de tweede helft 
ging het er fel op. Concordia kreeg 
al snel een gele kaart en tot het 

einde van de wedstrijd heeft het 
thuispubliek van Concordia zich hef-
tig geroerd. In de 44e minuut sloeg 
de wedstrijd om door een benutte 
corner van  Concordia. Ondanks de 
achterstand streden de Rooise man-
nen voor elke meter. Het gevolg was 
dat er daardoor kansen bleven ko-
men aan beide kanten. De doelpaal 
bracht redding waardoor een 3-1 
achterstand uit bleef. Aan het einde 
van de tweede helft begon de wed-
strijd echt onrustig te worden.
Ook het scheidsrechtersduo wist de 
wedstrijd niet meer helemaal onder 
controle te houden. De Rooise strijd-
lust werd beloond en uiteindelijk 
wist Willem de gelijkmaker te maken 
waardoor de eindstand een 2-2 een 
feit was. Rooi Heren 1 staat op dit 
moment gedeeld tweede en speelt 
volgende week om 14.30 voor de 
eerste plaats thuis tegen Gemert, de 
huidige nummer 1.

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Niets is moeilijker dan eigen teksten schrijven
Wij helpen u graag hierbij

En... tot 1 maart 2014 

pro�teert u nog van de

6% btw-regeling op 

alle tuinwerkzaamheden!

Wacht niet tot het voorjaar met 
het aanpakken van uw tuin...

Neem de tuin nu onder handen 
en u heeft er bij de eerste

zonnestralen direct plezier van!

Pastoor Smitsstraat 64 | 5491 XP Sint-Oedenrode | M. 06 224 98 711 | I. www.twanbrinkman.nl

Haal nog dit jaar je duikbrevetduiken

DDA start in oktober met (online) 
PADI Open Water en vervolgop-
leiding Redden
The Dutch Dive Academy verzorgt 
al bijna 10 jaar duikopleidingen 
voor startende en meer ervaren 
duikers. DDA heeft afgelopen zo-
mer een tiental opleidingen ge-
draaid. Maar het seizoen is nog 
niet voorbij! Met de nog aangena-
me buitenwatertemperaturen start 
DDA in oktober nog een PADI 
Open Water Diver opleiding en 
een cursus Rescue Diver (Redden). 
En jij kunt meedoen!

PADI Open Water Diver 
De duikopleiding waar iedere dui-
ker mee begint, is de Open Water 
cursus. Hierin leer je alle basisvaar-
digheden die je dient te beheersen 
om veilig te kunnen duiken. De 
cursus bestaat uit drie delen: the-

orie, oefenduiken in het zwembad 
en praktijkduiken in buitenwater.

NIEUW! Open water online!
Nieuw is de online versie van deze 
opleiding. De kracht zit hem hierbij 
in het feit dat je al je huiswerk reeds 
via de DDA-website maakt. Jouw 
DDA-duikinstructeur kijkt vooraf-
gaand aan de les je huiswerk na en 
koppelt de gemiste vragen terug. De 
tijdsbesteding aan de theorie is mini-
maal,  waardoor je in de les tijd over 
houdt voor relevante zaken die niet 
in je boek staan. Kortom, een goede 
voorbereiding zorgt ervoor dat je 
meer leert en dat je eerder kunt star-
ten met waar je werkelijk voor komt: 
Duiken!

Redden
Tijdens de PADI Rescue Diver cursus 
leer je hoe je anderen uit nood kunt 

halen en de juiste wijze van hande-
len. Tijdens theorielessen wordt de 
achtergrond van een redding be-
handeld en leer je hoe je problemen 
kunt herkennen en voorkomen. In 
het binnen- en buitenwater wordt 
op een speelse, maar serieuze ma-
nier in de praktijk geoefend, waarbij 
de scenario’s niet van werkelijkheid 
zijn te onderscheiden.

Je kunt deelnemen aan de PADI 
Rescue-opleiding als je je PADI 
Advanced Open Water Diver (of 
gelijkwaardig) hebt en minimaal 
20 duiken hebt gemaakt voor je 
de opleiding hebt afgerond.
Informatie Voor meer informatie 
over data en kosten kun je con-
tact opnemen met DDA via info@
dutchdiveacademy.com of bel 
0413-477467.

advertorial
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Evenementen

13 juni - 30 november 
Tentoonstelling Heilige Oda

Martinuskerk

30 juli - 28 september 
Tentoonstelling ‘Beelden tussen 
Kamillie, Venkel en Rozemarijn’

Sint-Paulusgasthuisjes

14 augustus 2013 - 13 augustus 2014
KBO Dansen iedere woensdagmiddag

Odendael

19 augustus - 27 oktober 
Wilgenvlechtwerk

Bibliotheek

7 sep. 2013 - 6 sep.  2014
KBO Dansen - iedere 1e zat. v.d. 

maand
Odendael

8 september - 20 oktober 
Tentoonstelling 
Annie Veldkamp

Mariendael

24 - 28 september 
Fortuinweek

kringloop d’n einder

24 september 
Bijeenkomst VVD
De Gouden Leeuw

26 september 
Van de Ven Academy - 

Klanten in beeld brengen
Jan Tinbergenstraat 4 

27 september - 1 oktober 
Kermis
Olland

27 september - 1 oktober 
Kermis XL

café d’n Toel

27 september – 1 oktober
Live muziek

café de Dorpsherberg

27 september 
Film: the Broken Circle Breakdown

Mariendael

28 september
Open Dag 

Autoschade Lambert
Filiaal Eindhoven

28 september 
Ontdek Scouting Rooi

Scoutinggebouw Achterpad

28 september 
Bombilate live

De Gouden Leeuw

28 - 29 september 
70’s & 80’s party

de Beurs

28 september 
Pubquiz

OJC de Werf

29 september 
Mathieu Dirven Koffi econcert

Mariendael

29 september 
Majorettenwedstrijd
Sporthal de Streepen

29 september 
Open dag wijngaard Domaine Les 

Damianes
Damianenweg 7

2 oktober 
Mama café

De Gouden Leeuw

3 oktober 
KBO Dagtocht 

Antwerpen

4 oktober
Nationale Ouderendag 

Sint-Oedenrode
Sportpark De Neul, Odendael en 

Centrum

www.gemeentebest.nl/nieuwbouw

Wilt u ook wonen in een bijzonder dorp? Best biedt u die kans. 
In de nieuwe wijken Dijkstraten, Steegsche Velden en Schutboom 
staat de kwaliteit van het woongenot centraal. Door de grote 
variatie aan woningen is er voor ieder wat wils.

Best biedt het beste van twee werelden. Dorps wonen met veel voorzieningen, maar 
ook dicht bij de stad én de rust van de natuur. Door de ligging tussen de snelwegen 
A2 en A58 zijn de grote steden zoals Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg gemakkelijk 
bereikbaar. Een ondergronds treinstation zorgt ervoor dat u ook via het spoor snel 
uw bestemming bereikt. Of u kunt letterlijk uitvliegen vanaf Eindhoven Airport. 

Best is van alle gemakken voorzien: diverse basisscholen, een middelbare school, 
een gevarieerd winkelaanbod, musea, een bibliotheek, een bioscoop, uitgebreide 
sportvoorzieningen en vele recreatiemogelijkheden. En binnen vijftien wandel- of 
 etsminuten kunt u genieten van de prachtige Brabantse bossen, heiden of weilanden. 
Bijzonder is dat Best een toegangspoort is tot het unieke Nationaal Landschap Het 
Groene Woud en deel uitmaakt van de Brainport regio, het hightech hart van Brabant.

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