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Vijftig jaar is een mooie leeftijd, omdat….

Rooise waterdag

“Een waar dorpsgebeuren, omdat we het allemaal samen deden”
Water, we maken er allemaal ge-
bruik van, maar meestal zonder er 
echt over na te denken. Afgelopen 
zondag vormde hierop een uitzon-
dering, de Rooise waterdag. Een 
dag om er eens bij stil te staan wat 
water allemaal voor ons betekent.

Door: Ria Balk

En dat is echt immens veel. Meer 
dan 70 activiteiten waren georga-
niseerd. Zo veel dat het gewoon 
onmogelijk was om overal aan 
deel te nemen. Het was druk in 
het centrum, maar omdat de eve-
nementen op verschillende loca-
ties plaatsvonden, werd het door 
de meeste bezoekers als ‘gezellig 
druk’ ervaren.

Kiest u ook 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

Albert Heijn 
a.s. zondag geopend 

van 12.00 tot 18.00 uur.

“Nieuwe collectie 
dames, heren en 
kinderschoenen 

winter 2011 is binnen”
Boudewijns Schoenen B.V.

Nieuwstraat 24 5691 AC  Son
www.boudewijns-schoenen.nl

Bromfiets, Motor, Auto,  
Aanhangwagen én Caravantraining!

Hortensiastraat 26 | 5492 KB Sint-Oedenrode

Mobiel Robert: 06 53 808 908 | Mobiel Laura: 06 50 512 901

Tel.: 0413 - 471471

www.verkeersschoolvdmeijden.nl

Het was traditioneel druk tijdens 
de reünie voor vijftigjarigen. Maar 
liefst 240 Abrahams en Sarah’s 
gaven gehoor aan de uitnodiging. 
Wat niet traditioneel was, was de 
locatie. 

De bijeenkomst vond namelijk niet 
plaats in zalencentrum de Beurs, 
maar in De Vriendschap in Bos-
kant. Dat leek voor niemand een 
issue. Iedereen was bezig met het 
luisteren naar en vertellen van 
anekdotes over vroeger. 

Oud-klasgenoten van alle basis-
scholen uit Sint-Oedenrode zoch-
ten elkaar op en beleefden een 
geweldige dag. DeMooiRooiKrant 
mengde zich tussen de Abrahams 
en Sarah’s en vroeg ze om de vol-
gende zin af te maken: Vijftig is 
een mooie leeftijd, omdat…. 

Kijk voor de 50-jarigen-
fotoshoot op pag. 22 & 23

De organisatie

Lees verder op pag. 17 & 18

Zondag 18 sept. Sint-Oedenrode

Winkels Geopend
Mooi Rooi modeshow Kerkplein

Paardenfokdag Centrum
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COLOFON 

Oplage
10.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Irene Mandos 

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@mooirooi.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

ABN AMRO kantoor verdwijnt uit centrum Rooi

Het kantoor van de ABN AMRO 
bank in het centrum van Sint-Oe-
denrode gaat verdwijnen. 7 Okto-
ber is de laatste dag. Vanaf 10 okto-
ber zullen de medewerkers van het 
Rooise filiaal hun intrek nemen in 
het kantoor in Schijndel, waarmee 

ze gaan samenvoegen. Daardoor 
verliest hartje Rooi een vertrouwd 
gezicht. De bank zat er namelijk on-
geveer veertig jaar gevestigd. 

Kantoordirecteur Particulieren 
Schijndel/Sint-Oedenrode, Bas van 

den Biggelaar noemt de stap onver-
mijdelijk. “Er was de afgelopen jaren 
al aanzienlijk minder ‘traffic’. Steeds 
minder mensen kwamen naar het 
kantoor. 80 Tot 85% doet tegen-
woordig namelijk aan internetban-
kieren en ook mobiel bankieren 
wordt steeds populairder. Vandaar 
dat we overstappen naar een nieuw 
concept. Alles onder één dak, van-
uit kantoor Schijndel. Veel van onze 
klanten kwamen al regelmatig naar 
Schijndel. Daarnaast kunnen we zo 
onze service verbeteren en aan de 
behoeften van de mensen blijven 
voldoen.”
De afgelopen dagen zijn de meeste 
klanten per brief of telefonisch op 
de hoogte gesteld. Volgens Van 
den Biggelaar worden de wat ‘ou-
dere’ Rooise klanten, die moeilijker 
in Schijndel kunnen komen, niet in 
de steek gelaten. “Als bank moeten 

we er zijn als ze advies nodig heb-
ben. Dat kan heel goed telefonisch 
(via het Advies & Serviceventer 24 
per dag, 7 dagen per week te be-
reiken) en waar nodig komen we 
bij de mensen thuis voor complexe 
adviezen. We blijven sowieso nauw 
bij Sint-Oedenrode betrokken. We 
zullen activiteiten blijven ontplooien 
en ook stoppen we niet als lid van 
de BtB.” 
Het filiaal van ABN AMRO Schijn-
del, gelegen aan Hoofdstraat 63, 
heeft verruimde openingstijden ten 
opzichte van Sint-Oedenrode. Het is 
namelijk ook maandag- en donder-
dagavond op afspraak open.   Voor 
klanten die op kantoor komen in 
Sint-Oedenrode, ligt er een informa-
tiepakket met daarin plattegrond, 
openingstijden en parkeerschijf 
klaar, zodat ze de weg naar kantoor 
Schijndel goed kunnen vinden.

(o.a. Hobby, Fendt, Bürstner, 
Detleffs, KIP, Chateau, etc.)

Nu in verkoop!
Nieuw & Steroccasions

Bürstner, Hobby, 
Fendt, etc. 

Jan Tinbergenstraat 6, Sint-Oedenrode
Bedrijventerrein “De Kampen”
Tel. 0413 - 477 022
www.vanudencaravans.nl

vrijdag 3   zaterdag 4 
ZONDAG 5 SEPTEMBER

C A R A V A N T E C H N I E K
S I N T - O E D E N R O D E  B V

EX VERHUUR, TOP OCCASIONS
EERSTE 2011 MODELLEN BINNEN

Wij herstellen elke schade aan alle merken caravans 
en campers tot 4 jaar garantie.

CARAVAN & CAMPER
SCHADEHERSTEL!!!!

Weekend van het Varken 

Coole varkens ontvangen 2000 enthousiaste bezoekers 

Verschillende kinderen liepen tij-
dens het Weekend van het Varken 
rond in een zwart shirt met fel 
roze letters: Varkens zijn cool! Ze 
konden niet wachten tot ze einde-
lijk bij de biggetjes waren, zodat 
ze die eigenhandig vast mochten 
houden om te knuffelen. Dege-
ne die niet durfden keken rustig 
vanaf een afstandje toe. Ook de 
ouders en andere volwassenen 
hadden wat aan het bezoekje aan 

de boerderij van familie van den 
Berkmortel. Ze kregen de nodige 
informatie tot zich.

In totaal trok het Weekend van het 
Varken alleen al bij familie van den 
Berkmortel ruim 2000 enthousi-
aste bezoekers op het bedrijf aan 
de Houtsestraat 17. Vragen stond 
zaterdag en zondag vrij, want het 
thema van dit jaar was: vraag het 
de varkenshouder.

Er waren kaartjes uitgedeeld onder 
de schoolkinderen van Sint-Oe-
denrode. Daarop mochten ze een 
vraag schrijven voor de varkens-
houder. De leukste vraag werd 
gesteld door Pleun Schepens. Haar 
vraag was: wat is het leuke aan 
werken met varkens? “Het leuke 
aan werken met varkens is dat je 
als verzorger iedere dag druk in de 
weer bent om het je dieren naar 
de zin te maken. Goed verzorgen 

en ze op tijd eten geven hoort er 
ook bij. Dat alles 24 uur per dag, 7 
dagen in de week. Het is mooi om 
te zien als de dieren tevreden zijn, 
dat geeft heel veel voldoening”, 
antwoordde de varkenshouder.

Alle bezoekers werden persoonlijk 
welkom geheten. Ze kwamen van 
heinde en verre. Van Spijkenisse 
tot Hoofddorp en van Culemborg 
tot Brunssum. De meeste gasten 
kwamen echter uit de buurt. Al-
lemaal werden ze langs alle facet-
ten van het vermeerderingsbedrijf 
gestuurd.  Langs de routes ston-
den collega varkenshouders om  
te komen helpen. Zij hebben vol 
overgave uitleg gegeven over de 
Nederlandse varkenshouderij. De 
bezoekers stelden dit zeer op prijs. 
Veel mensen stonden versteld van 
de hele organisatie op een var-
kensbedrijf. En wat velen ook ver-
baasde was het feit dat een var-
ken niet alleen vlees produceert. 
Het varken biedt veel meer. Wat 
te denken van de huid, daarvan 
wordt o.a. collageen en gelatine 
gemaakt. Het vet levert biodiesel 
en het bottenvet wordt gebruikt 
bij de productie van o.a. kaarsen, 
waspoeder en verf. Zelfs de hart-
klep van een varken wordt al voor 
mensen gebruikt.  
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MooiRooi open zondag modeshow
Aanstaande zondag is het weer MooiRooi open zondag in het centrum 
van Sint-Oedenrode. Op het Kerkplein vindt een hoogstaande mode-
show plaats. 

Het schema ziet er als volgt uit: 

Start modeshow 14:30 uur:

14:30 uur: Switch Fashion
14:45 uur: Amigos Menswear/pour vous
15:00 uur: Caprice Mode
15:15 uur: Gerits Mode tot ongeveer 15:30

Nieuwe milieu-straat in 2013
Bij de aanbesteding van het milieubedrijf voor Rooi in de komende jaren, 
is Van Kaathoven uit de Eversestraat weer als beste uit de bus gekomen. 
In 2013 opent daar een nieuwe milieustraat. Bij binnenkomst staan daar 
straks links en rechts de containers met gratis aan te bieden afval. Even 
verderop komen een of twee weegbruggen voor het overig afval. "Dat 
voorkomt discussies of het nu een halve of een kwart kuub is" aldus 
wethouder René Dekkers.

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
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KEURSLAGERKOOPJE

500 gr rundergehakt + 4 

uienburgers

samen voor

5

95

SPECIAL

Haas in het groen

100 gram

2

10

VLEESWARENKOOPJE

boterhamworst+canadescherib

2 x 100 gram

2

75

WEEKAANBIEDING

FILETLAPJES

DIVERSE SOORTEN

4 STUKS

5

50

TIP VAN UW KEURSLAGER

BOERENHUSSELVLEES

EVEN ROERBAKKEN

500 GRAM

5

50

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

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

www.keurslagerkluijtmans.nl

info@kluijtmans.keurslager.nl

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

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

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

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

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

Wij zijn op zoek naar 
goed afgewerkte 

starterswoningen. 
Neem voor een 

vrijblijvende waardebepaling 
contact met ons op.

Brandweer opent nieuwbouw
Vorige week 
maandag kreeg 
brandweer Sint-
Oedenrode of-
ficieel de sleu-
tels overhandigd 
van een nieuwe 
brandweerauto. 
Afgelopen week-
end stonden de 
champagneflessen wederom klaar 
om ontkurkt te worden. Ditmaal 
was de onthulling van de nieuw-
bouw een reden voor een beschei-
den feestje.

Een paar maanden lang is er ge-
bouwd aan een nieuwe kantine, 
een instructielokaal en een kan-
toor voor de postcommandant. 
Tevens werd er een afzuigings-
systeem aangelegd en de onder-
houdsruimte opgeknapt. 

Het instructielokaal zal niet alleen 
door de brandweer worden ge-

bruikt. Via de gemeente is deze 
namelijk te huren voor bijvoor-

beeld vergaderingen, cursussen, 
seminars of presentaties. 

Op jacht naar de Prins.
A l l e r b e s t e 
Papbuikinnen.
Ja, ik richt me 
deze keer al-
leen tot onze 
v rouwel i j ke 
lezers, helaas 

mannen, ik denk dat deze tip niet 
voor jullie geldt.

En waarom ? 

 

Tip 3
“Ze zijn allebei 
linksdragend”
 Ik denk dat hier genoeg mee ge-
zegd is, en het lijkt me deze keer 
verstandiger om niet verder in te 
gaan op ‘this jewels to the left’.

 En als deze tip tóch de doorslag 
heeft gegeven, dan mag u een 
briefje of mailtje achterlaten bij de 

voorzitter van de Prinskeuzecom-
missie Theo Strijbos, Boskantse-
weg 78, 5492 VB Sint-oedenrode,  
strijbos.rooi@planet.nl

En de traditie is dat de eerste de 
goede namen (Prins en Adjudant) 
doorgeeft aan deze voorzitter een 
overheerlijke Prinselijke Papgat-
wijn persoonlijk krijgt aangeboden 
door de neije Hoogheid en gevolg, 
en natuurlijk verdient deze per-
soon de eeuwige Papgatroem!

GRATIS 
OV-CHIP KAART 

twv 7,50
Bij het overzetten van 
min. 5 videobanden 

naar DVD
(7,95 p. DVD)

geldig t/m koopzondag 
18 september

Cigo is de nieuwe naam 
voor TotaalGemak (Milo)

Heuvel 32, Sint-Oedenrode
www.videomoments.nl

Afvalscheiding: Rooi scoort boven landelijk gemiddelde
Vanaf 2004 zamelt Rooi het huis-
houdelijk afval gescheiden in, en 
al bij de eerste evaluatie twee 
jaar later bleek het een succes. Bij 
de evaluatie van 2010 bleek dat 
Rooi nog steeds een voorbeeld-
gemeente is, vergeleken met an-
dere gemeenten met het predicaat 
“weinig stedelijk.” 

Portefeuillehouder René Dekkers 
noemde nog maar eens de voor-
delen van gescheiden inzameling: 
beter voor het milieu, en goedko-
per. De Rooienaar voelt dat laatste 
ook in zijn portemonnee: de ge-
meentelijke afvalstoffenheffing ligt 

per jaar een paar tientjes beneden 
het landelijk gemiddelde.

Om te beginnen zit Rooi met 65% 
scheiding voor hergebruik, boven 
de landelijke doelstelling van 60%. 
Hoewel Rooi nog veel minder rest-
afval in de grijze container aan-
biedt dan vergelijkbare gemeen-
ten, is het aanbod gestegen ten 
opzichte van twee jaar geleden, 
terwijl het landelijk gedaald is. De 
oorzaak daarvan is onduidelijk; 
mogelijk komt dat omdat er de 
laatste tijd meer appartementen 
in Rooi zijn gebouwd en daarbij 
is het afval moeilijker te scheiden. 

Het aanbod van GFT- afval in de 
groene container ligt nog onder de 
helft van het landelijk gemiddelde, 
waarschijnlijk omdat het groenaf-
val uit de tuin rechtstreeks naar de 
milieustraat wordt gebracht. 
Klein chemisch afval wordt in Rooi 
minder aangeboden dan landelijk; 
een verklaring daarvoor had Dek-
kers niet. Met papier scoort Rooi 
lager dan landelijk, met plastic ho-
ger. Bij de volgende evaluatie, als 
de resultaten van het ophalen met 
de drie – compartimentenwagen 
over de hele periode meetellen, 
wordt bij dat laatste een nog ho-
gere score verwacht.
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  *Deze prijs geldt voor het Alles-in-één Pakket Brons i.c.m. een jaarcontract.  
 Na 12 maanden vervalt de korting van € 7,50 en betaal je € 55,- /mnd. 
 Kijk op kpn.com/glasvezel voor de (actie-)voorwaarden en beschikbaarheid.
** € 0,10 /min plus eventuele kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon.
 Deze kosten vindt u op de website van uw mobiele aanbieder.

kpn winkel | kpn.com/glasvezel | 0900 0747**

Interactieve TV op 
alle tv’s in huis met 
KPN Glasvezel
Bij een Glasvezel Alles-in-één Pakket, nu het eerste 
jaar vanaf € 47,50 /mnd*

• Standaard 2 tv-ontvangers en 10 Nederlandse zenders in HD

• Supersnel internetten, ook met zijn allen tegelijk

• Voordelig digitaal bellen

Broodjes bakken op 
Kinderboerderij “Kienehoeve” 

Zondagmiddag 18 september a.s. Kunnen kinderen 
zelf broodjes gaan bakken op de kinderboerderij! De 
vrijwilligers van de boerderij zullen de gehele middag 
klaar staan en waar nodig de helpende hand reiken.

Ieder jaar weer is het rond het vuur een komen en gaan 
van (groot) ouders en kinderen, kortom een drukte van 
belang! Natuurlijk zal worden gezorgd voor voldoende 
deeg zodat alle kinderen ook echt met een broodje huis-
waarts kunnen gaan. Hopelijk dragen de weergoden 
de kinderen een goed hart toe en kunnen we na afloop 
zeggen dat heel veel kinderen broodjes hebben mogen 
bakken, en lekker opeten hoort er natuurlijk ook  bij. 

De boerderij is geopend van 13.30 tot 17.00 uur en na-
tuurlijk zijn de broodjes en de toegang helemaal gratis. 
De organisatie heet u alvast van harte welkom! 

Grondleggers 50-jarigen reünie komen na 30 jaar nog samen

Wim Lathouwers zat iets meer 
dan dertig jaar geleden met de 
inmiddels overleden Mies Kete-
laars in de harmoniezaal. Binnen 

afzienbare tijd zouden ze de res-
pectabele leeftijd van vijftig jaar 
bereiken. Daar moesten ze iets 
mee doen. Samen kwamen ze op 

het idee om een reünie te organi-
seren voor Abrahams en Sarah’s 
uit Sint-Oedenrode. Binnen een 
mum van tijd meldden tientallen 

mensen zich aan. Inmiddels be-
staat de reünie nog steeds. 

De allereerste groep ziet elkaar 
nog steeds. Liesbeth van Geel – 
van de Wiel, Wim Lathouwers, 
Harrie Konings, Wim van Rooij en 
Mia de Leijer – van de Ven rege-
len om de vijf jaar een reünie. Op 
14 oktober aanstaande komen ze 
voor de zevende keer bij elkaar in 
Zalencentrum de Beurs sinds de al-
lereerste reünie. Dat betekent dat 
ze dit jaar allemaal tachtig zijn, of 
worden. 

Harrie Konings zat dertig jaar ge-
leden al direct in de organisatie en 
dat zit hij nu nog steeds. Konings: 
“Die eerste reünie was zo gezel-
lig dat de mensen alweer plannen 
hadden om het over twee jaar 
nogmaals te doen. We besloten 

om het om de vijf jaar te organise-
ren. Mensen kijken er nog steeds 
naar uit. Vorig jaar trokken al men-
sen aan onze mouw met de vraag 
wanneer het weer zover is. De 
laatste keer waren er 24 aanwezig 
en ook deze keer hebben we weer 
tussen de twintig en vijfentwintig 
uitnodigingen verstuurd.” Iedere 
vijf jaar, mits niet overleden, ko-
men dezelfde mensen op de fes-
tiviteit af. Frappant genoeg zijn er 
dit jaar twee debutanten die zich 
hebben aangemeld. 

Iedereen die geboren is tussen april 
1931 en april 1932 en in Sint-Oe-
denrode op school heeft gezeten, 
mag zich aanmelden voor de reü-
nie. Dat kan nog voor 1 oktober. U 
kunt zich onder andere melden bij 
Mia de Leijer – van de Ven, 
tel: 0413-478266

Open Dag Jeugdnatuur-
wacht De Populier met 
thema: Natuur in de buurt
Zaterdag 17 september is de eerste activiteit van het nieu-
we seizoen voor Jeugdnatuurwacht “De Populier”. In de 
eerste activiteit kan er worden kennisgemaakt met de na-
tuurwacht en met de natuur in de eigen omgeving. Deze 
Open Dag is voor iedereen gratis toegankelijk.
 
Vanaf half 10 ’s morgens is iedereen welkom in Cultureel 
centrum “Mariëndael” aan de Laan van Henkenshage. 
De Open Dag is een goede manier om kennis te maken 
met de natuurwacht-activiteiten en met de leiders. Ieder 
jaar staat de eerste bijeenkomst in het teken van een 
thema en dit jaar is dat “Natuur in de buurt”.  Er is dan 
ook van alles te zien en te doen dat te maken heeft met 
de natuur in onze eigen omgeving.

Ook voor degenen die er vorig jaar al bij waren zal het 
een leuke ochtend zijn, dus natuurlijk wil je dit niet mis-
sen! Ouders, grootouders of andere belangstellenden 
zijn ook van harte welkom, evenals andere volwassenen 
die zich één zaterdagmorgen per maand in willen zetten 
voor de begeleiding van de natuurwacht-activiteiten.

In verband met de nodige voorbereidingen blijven de 
deuren dicht tot half 10. Daarna is iedereen van harte 
welkom tot ongeveer half 12. 
Het lidmaatschap van de JNW kost € 10,= per jaar 
voor 10 activiteiten. Meebrengen in een gesloten en-
velop met naam of overmaken op bankrekeningnum-
mer 1382.54060 onder vermelding van de naam van 
het kind. 
Heeft u interesse om de leiding te versterken neem dan 
contact op met het secretariaat, Hein de Koning (0413) 
476 029 of kom naar de Open dag.

Voor informatie over deze activiteit kunt u bellen met 
Frank TEL. (0413) 47 53 56 of 
Henri TEL (0413) 420 421
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Ruimtelijk inzicht

Het plein, de ruimte gaapt,
iets knapt als wordt iets overstrekt,
voorbij een grens heen reikt

bloembakken, bomen, zitbanken
scheppen veraf, dichtbij

plaveisel spreekt zich uit,
wordt gaandeweg verstaanbaar in
mozaïeken, knikkergaten

de wijkende bebouwing trekt het
in perspectief

alsof het hangt in een bedrading die
langs goten, gevels loopt

daken, ramen, deuren en kozijnen
met elkaar verbindt

onder diffuus namiddaglicht
worden omtrekken vloeibaar

het plein vervaagt tot een plat vlak
om zich daarna geheel en al
aan nachtmist te verliezen

    Kees Hermis

Nieuws

1

T

Niels

Wanneer de tijd stil staat …

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

uitvaart@akuis.nl            www.begrafenisencrematie.nl

Frank van den Oever (l)  en  
Bart van den Oever (r)

Gefeliciteerd met het behalen 
van jullie bromfietsrijbewijs
www.verkeersschoolvdmeijden.nl

0413-471471    &   0653808908

Ons 
50-jarig huwelijksfeest

was geweldig!

Iedereen hartelijk bedankt 
voor alle cadeau’s, bloemen, 

kaarten en felicitaties.

Gerrit en Tonny 
van der Steen

16 september 2011

80

Wim van Rooij

Rooi van Wim

Geboren op 12-9-2011 

ROMY

Kim, Maarten en Arlando
   Proficiat !

Opa en Oma van der Steen

Geboren 9 september 2011

TIM
Hubertus Marinus Johannes

Zoon van 
Jaap en Mirjam Bekkers 

broertje van Luuk
Hoogstraat 55 

5492 VV Sint-Oedenrode

JEUGDCARNAVAL 2011

Oproep voor de 
Jeugdcarnaval 
2012: 
Wij zijn nog op zoek naar de nar.
Zit je in groep 4 en vind je carna-
val leuk, geef je dan snel op!
jeugdcarnavalrooi@hotmail.com

“Het organisatieteam 
50 jaar Rooienaar 
bedankt iedereen 

die bijgedragen heeft 
aan de onvergetelijke 
Abraham & Sarahdag 

van 
afgelopen zaterdag.”

 

25 jaar trouwe dienst
Schijndelnaar Peter Hellings werkt al-
weer 25 jaar met veel plezier voor sla-
gerij Verheijen (en voorheen van Kas-
teren). Hij leerde het slagersvak van Piet 
van Kasteren. “Alles wat binnenkomt 
zien we door de voordeur weer naar 
buiten gaan. Dat vind ik het mooie aan 
dit vak”, aldus de jubilaris. 

't is weer mooi in Rooi
Vrijdagavond 16 sept. a.s. is er 
een muzikaal optreden van de 
WoodSideBand op de Kiosk aan 
de Markt. Aanvang 18.30 uur tot 
21.00 uur. Zaterdagmiddag 17 
sept. a.s. vanaf 14.00 uur tot 16.30 
uur is er een muzikaal optreden op 

het Kerkplein van de ‘Kerselan-
ders’ uit Mierlo o.l.v. Chris Baat. 
Dit is tevens het laatste optreden 
van dit zomerseizoen ‘Zomereve-
nementen 2011’ georganiseerd 
door de Stichting Rooi Promotie. 
Het comité Zomerevenementen 

2011 wil daarom alle sponsoren, 
die dit mede financieel mogelijk 
hebben gemaakt, hiervoor harte-
lijk bedanken. 
Info: J.Klomp,tel.472241 of 
J.Wijn, 475639 - 06-44527575.

Geboren op 12-9-2011

Welkom, 
Lieve ROMY

Opa Hans, Oma, 
Nikkie en Ellen

Koen 30
gefeliciteerd

Iedereen bedankt 
 die op mij gestemd heeft.

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

Ondersteun het gevecht tegen 
Taaislijmziekte

Taaislijmziekte, oftewel cystic fi-
brosis, is een ernstige ziekte. Op dit 
moment loopt er een actie. Iedereen 
kan de Nederlandse Cystic Fibrosis 
Stichting steunen door een leuk 
aapje te kopen voor maar vijf euro. 
DeMooiRooiKrant steunt de actie.  

Ook kledingzaak Switch zet zich al 
een paar weken in voor de Stichting. 
Ook daar kun je een aapje kopen. 
Verder is het ook mogelijk om bij Diny 
de Haan een aapje te bestellen. Zij zet 
zich dag en nacht in tegen de ziekte. 
Ze woont in de Johan Frisostraat op 
nummer 5. Op 24 september ver-
koopt ze aapjes bij de Jumbo in 
Sint-Oedenrode, vanaf 10.00 uur.

Bevrijdingsbijeenkomst Odendael
Zaterdag 17 september a.s. is er, ter 
herinnering van het feit dat 68 jaar 
geleden de Bevrijding van Zuid-
Nederland begon, een bijeenkomst  
met verhalen over de Tweede We-
reldoorlog afgewisseld met liede-
ren die in die tijd ten gehore wer-
den gebracht. Deze uitvoering vindt 
plaats in  de grote zaal van Zorg-
centrum Odendael, aanvang: 19:30 
uur. De toegang is gratis

Antoon Buiting vertelt over die 
tijd, algemene en kleine, persoon-
lijke of opmerkelijke zaken. De 
rode draad in het verhaal: de over-
rompeling van ons land, de paniek 
die dan ontstaat, de aanvankelijk 

houding van de bezetter slaat om, 
de oproepen tot het verzet aan-
wakkeren en meer.......

De vertellingen van Antoon wor-
den afgewisseld met liederen door 
Vocaal Ensemble KeyChord. Een 
aantal van deze liederen zullen 
voor velen zeer herkenbaar zijn. 
Bezoekers zullen dan ook uitge-
nodigd worden om  mee te zingen 
(community singing). 

KeyChrod bestaat uit een viertal 
mannen die hun sporen o.a. op het 
gebied van a capella ruimschoots 
hebben verdiend; zangers waar 
muziek door de aderen stroomt!

Professionele textielreiniging
Slaapzakken, dekbedden en gordijnen

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

Lid van:

www.rooi2000.nl

Een trotse werker voor familie, harmonie, tuin 
Een onuitwisbaar voorbeeld 

Een mensenmens 
  Een gever 

 
Na een korte periode van afnemende gezondheid waarin we nog 
prachtige hoogtepunten hebben mogen beleven is rustig in zijn 
slaap overleden:  
mijn/onze lieve, fantastische, bijzondere man, vader, opa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harrie van Esch 
echtgenoot van 

Nelly van Esch-Ploegmakers 
 
*28 augustus 1934                                             †10 september 2011 
Nijnsel                                                                                               Nijnsel 

 
Veghel Carinne en Henk  

 feE ,mraH ,slE 
 
Sint-Michielsgestel Jeroen en Lenny  

 tolennA ,feiledaM 
 
Sint-Oedenrode Iwan en Jolande  
  Anne, Joep, Sophie, Floris 
 
De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag 15 september 
2011 om 10.30 uur in de Parochiekerk van St. Antonius van Padua 
te Nijnsel.  
U bent van harte welkom. 
  
Harrie is thuis in zijn vertrouwde omgeving te midden van zijn 
dierbare tuin.  
 

Lieshoutseweg 35a, 5492 RN Sint Oedenrode 
 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieve deze 
aankondiging als zodanig te beschouwen. 

Voor de 84e keer Fokpaardendag 
te Sint-Oedenrode

Zondag 18 september a.s. wordt 
voor de 84e keer de Gecombineer-
de Fokpaardendag Sint-Oedenrode 
gehouden. Deze fokdag zal zoals 
voorgaande jaren plaats vinden op 
de Markt te Sint Oedenrode. 

Nederlandse Trekpaarden, Haflin-
gers, Shetlandpony’s en Appaloosa’s 
zullen dan aan het publiek worden 
gepresenteerd en zullen deelnemen 
aan de keuringen aan de hand. Ie-
dereen is welkom vanaf 11.00 uur. 

Al 83 keer eerder is er een fokpaar-
dendag in Sint-Oedenrode gehou-
den. Sinds 5 jaar vindt dit evenement 
weer plaats op de Markt te Sint 
Oedenrode. Het programma wordt 
ook dit jaar gevuld met diverse on-
derdelen; van het keuren aan de 
hand tot shows met Trekpaarden, 
Appaloosa’s, Friezen, Tinkers, pre-
sentatie van diverse Hengsten en 
het defilé van alle kampioenen van 
de keuring. Ook kinderen kunnen 
deelnemen aan touwtrekken tegen 

een Trekpaard of een rondje over 
het keuringsterrein maken op een 
sleepmat. Tevens zijn er op de Markt 
diverse marktkramen, waarin stand-
houders hun waren aanprijzen, zijn er 
oude ambachten te bewonderen en 
rijdt de gehele dag een hoogkar met 
Trekpaard rond welke belangstellen-
den een gratis rondrit aanbiedt.

Wim van de Loo, voorzitter van de 
Fokpaardendag te Sint-Oedenro-
de geeft aan: “De fokpaardendag 
is een traditie welke elk jaar in ere 
gehouden moet worden, zolang 
er zoveel belangstellende paar-
denliefhebbers zijn, die het heel 
leuk vinden om hun paarden te 
laten keuren of om naar paarden 
te komen kijken. En ook dit jaar 
gaat het een ontzettend gezellige 
dag worden”.  De combinatie met 
Mooi Rooi zorgt elk jaar weer voor 
veel publiek. De fokpaardendag 
zal naar verwachting rond 16.30 
uur afgelopen zijn.

Overlijdensberichten
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17 September is en blijft een speciale dag

Veel mensen weten het, maar er zijn 
ook veel inwoners van Sint-Oedenro-
de die niet weten dat er in de zijmuur 
van het oude gemeentehuis aan de 
Markt een gedenksteen is verwerkt. 
De steen is in 1985 onthuld en her-
denkt de soldaten van B-compagnie, 
die tijdens operatie Market Garden 
gevochten hebben in Sint-Oedenro-
de. Ze verdedigden de brug over de 
Dommel. Ieder jaar op 17 september 
– de dag dat de bevrijdingsoperatie 
startte -  hijst Sjef de Leijer daar de 
Amerikaanse vlag.

Dat is niet zomaar een vlag. Het is een 

vlag die op de kist heeft gelegen van 
een oud-luitenant van de B-Com-
pagnie, Allen C. Barham. Met hem 
hadden Sjef en Mia de Leijer intens 
contact. Vandaar dat Sjef na het over-
lijden van Barham de vlag mee naar 
huis kreeg om hem ieder jaar te laten 
wapperen.  Dat was niet de enige eer 
die hem te beurt viel. Samen met zijn 
vrouw werd hij ook nog erelid van de 
stad Monroe in Amerika. Ook dat had 
Barham geregeld. 
Via Wim van Rooij, die toen al lid was 
van de Airborne-vereniging leerden 
ze de oud-adjudant en zijn strijdmak-
ker Forrest J. Nichols kennen. Vanaf 

de jaren zeventig kwamen de vete-
ranen om en om naar Nederland. Ze 
beleefden gezellige avonden in Sint-
Oedenrode. Onder andere bij Sjef en 
Mia thuis. Daar ontstond in 1984 het 
idee om een gedenksteen te plaatsen. 
Wim van Rooij ging namens het co-
mité ‘Ontvangst Amerikanen’ met 
het plan naar het gemeentebestuur. 
Die stemde toe en in september 1985 
werden alle nog levende B-Compag-
nie leden uitgenodigd in Sint-Oeden-
rode om de onthulling bij te wonen. 
Iedereen was aanwezig en bleef één á 
twee weken in Nederland.
Tot op de dag van vandaag hebben 
Sjef en Mia nog contact met Nichols. 
Over en weer worden brieven ge-
schreven en herinneringen uitgewis-
seld via de telefoon. Met de dochter 
van Barham heeft Mia regelmatig 
mailcontact. Ze worden beschouwd 
als familie. 17 September is en blijft 
voor hen dus een speciale dag. Ook 
aanstaande zaterdag zal Sjef weer 
klaar staan om de vlag te hijsen en 
denken aan hen die Nederland heb-
ben bevrijd. Iets waar we met zijn al-
len niet vaak genoeg bij stil kunnen 
staan.

Bij de onthulling van de gedenksteen waren verschillende 
leden van de B-compagnie aanwezig.

Kinderboerderij “Kienehoeve”  
vraagt enthousiaste vrijwilligers 

Om de kinderboerderij goed te laten draaien en 
functioneren, zoeken de boerderijmedewerkers 
enthousiaste vrijwilligers om hen te helpen bij 

diverse werkzaamheden. Bijvoorbeeld met 
onderhoud en technische klusjes, verkoop van 

en andere boerderij activiteiten. 
  Voor meer informatie over vrijwilligerswerk op de boerderij 

kunt u contact opnemen met Jan Swinkels.
jswinkels@skbn.net of 06-21690594

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

 

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

N e t  h o u d t 
N e d e r l a n d  w a r m

Gratis 12 jaar garantie 
op alle onderdelen van uw 
nieuwe Nefit HR-ketel!

Gokt u erop dat uw oude cv-ketel het de hele winter uithoudt?  Of kiest  
u voor zekerheid?  R uil nu uw oude ketel in voor de ultieme HR-ketel van 

het meest ver trouwde merk, de robuuste Nefit TopLine. U profiteer t dan 
van een ijzersterke aanbieding: wij bieden u maar liefst 12 jaar garantie 
op alle onderdelen. Dat betekent meer warmte- en warmwatercomfor t, 

een lager energieverbruik en absolute zekerheid ...tot ver in 2023!  
Maak snel een vrijblijvende afspraak en vraag naar de voorwaarden.

Gratis 12 jaar garantie 
op alle onderdelen van uw 
nieuwe Nefit HR-ketel!

Gokt u erop dat uw oude cv-ketel het de hele winter uithoudt?  Of kiest  
u voor zekerheid?  R uil nu uw oude ketel in voor de ultieme HR-ketel van 

het meest ver trouwde merk, de robuuste Nefit TopLine. U profiteer t dan 
van een ijzersterke aanbieding: wij bieden u maar liefst 12 jaar garantie 
op alle onderdelen. Dat betekent meer warmte- en warmwatercomfor t, 

een lager energieverbruik en absolute zekerheid ...tot ver in 2023!  
Maak snel een vrijblijvende afspraak en vraag naar de voorwaarden.

N e t  h o u d t 
N e d e r l a n d  w a r m

Gratis 12 jaar garantie 
op alle onderdelen van uw
nieuwe Nefit HR-ketel!

Gokt u erop dat uw oude cv-ketel het de hele winter uithoudt?  Of kies
u voor zekerheid?  R uil nu uw oude ketel in voor de ultieme HR-ketel va

het meest ver trouwde merk, de robuuste Nefit TopLine. U profiteer t da
van een ijzersterke aanbieding: wij bieden u maar liefst 12 jaar garanti
op alle onderdelen. Dat betekent meer warmte- en warmwatercomfor

een lager energieverbruik en absolute zekerheid ...tot ver in 2023!  
Maak snel een vrijblijvende afspraak en vraag naar de voorwaarden.

INSTALLATIETECHNIEK BV

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

Uw NEFIT-dealer

tel. 0413 - 42 08 55
mob. 06 23 53 74 94
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’t Aon z’n klôôte laote drôôge.
(Het aan zijn kloten laten drogen)
Zijn plichten verwaarlozen; zijn kansen niet waarnemen.

BRABANTSE SPREUKEN

 Klompje 1012 pakt de winst 
bij Kiwanis klumpkesrace

Heel simpel,
ik heb ‘m gewoon deze

hele natte zomer buiten 
laten staan!

En vertel,
wat was de 

tactiek?

Door: Jeroen Kossen

Sudoku
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Breng de met de 
letters corrospon-
derende cijfers uit 
de opgeloste su-
doku over naar de 
antwoordcode. Bel 
het onderstaande 
inbelnummer en 
toets de zescijferige 
antwoordcode in. 
U kunt zo vaak 
meedoen als u wilt.

Met elke goede 
oplossing speelt 
u mee voor twee
1/5 staatsloten

U kunt inbellen tot
dinsdag 24.00 uur 
a.s. De winnaar 
wordt door de com-
puter aangewezen en 
telefonisch benaderd.

Inbelnummer:
0909-0400037
(0,60 per gesprek)

5 0
b c da

www.demooirooikrant.nl        www.puzzelservices.nl

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Schaduwgeuren

.
als de dag allengs
eerder verduistert
.
lijkt licht in mij
anders te kleuren
.
en waar zomerpracht
van nature ontluistert 
.
ruik ik ook weer
schaduwgeuren

Staatsloterij

Puzzel mee in DeMooiRooiKrant

en maak twee keer kans op €3.000.000
Puzzel mee en win twee 1/5 staatsloten...

Kermisactie Albert Heijn

Van woensdag 24 augustus tot 
woensdag 31 augustus konden de 
klanten bij Albert Heijn een mooie 
fiets winnen. Klanten die voor 
20,- euro of meer aan boodschap-
pen deden in die periode maakten 
kans op een mooie fiets ter waar-
de van 500,- euro. Vele bonnen 
werden ingeleverd. De gelukkige 
winnares was Hettie Schoones uit 
Sint-Oedenrode.

Tevens werd de afhaalservice van 
Albert Heijn St. Oedenrode onder de 

aandacht gebracht. Klanten konden 
de boodschappen via de achterdeur 
op komen halen. “Van deze afhaal-
service kunnen onze klanten altijd 
gebruik maken”, aldus ondernemer 
Ger Koopman. “Klanten die bijvoor-
beeld op de fiets zijn of de auto wat 
verder weg hebben staan kunnen 
later de boodschappen ophalen, 
natuurlijk worden ze geholpen met 
inladen.” Deze service is gratis. 
A.s. zondag tijdens de Fokpaardendag 
is Albert Heijn geopend van 
12.00 tot 18.00 uur.

Advertorial

Advertorial

Puzzelen voor 
Prijzen

De winnaar van de laatste 
sudoku is dhr. de Koning uit 

Sint-Oedenrode. Hij was er erg 
blij mee. “Heb ik ook een keer 

geluk”, riep hij uitgelaten.

Opgespaarde vakantiedagen 
slechts zes maanden opneembaar
Hebt u personeel in dienst? Houd 
er dan rekening mee dat vanaf 1 
januari 2012 een nieuwe vakan-
tiewet geldt. De nieuwe wet regelt 
dat werknemers hun wettelijke va-
kantiedagen (20 dagen bij een full-
timebaan) binnen anderhalf jaar 
moeten opnemen. Oftewel niet-
opgenomen wettelijke vakantieda-
gen vervallen een half jaar na het 
einde van het kalenderjaar. 

Nu mogen werknemers hun vakan-
tiedagen 5 jaar opsparen. De nieu-
we vervaltermijn geldt niet voor 
werknemers die redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest vakantie op te 
nemen. Werkgever en werknemers 
kunnen dan in onderling overleg 
besluiten de termijn te verlengen.

Ook na ziekte of zwangerschaps-
verlof moeten de werknemers de 
vakantiedagen binnen anderhalf 

jaar opmaken. Nu bouwen zieke 
werknemers alleen over het laat-
ste halfjaar van hun ziekte va-
kantierechten op. Met de nieuwe 
vakantiewetgeving krijgen zieke 
werknemers hetzelfde aantal va-
kantiedagen als niet-zieke werkne-
mers. Langdurig zieke werknemers 
zullen vanaf 2012 gedurende de 
reguliere loondoorbetalingsperi-
ode bij ziekte (twee jaar) maximaal 
30 vakantiedagen meer opbou-
wen dan momenteel het geval is. 

Bovengenoemde regeling is uitslui-
tend van toepassing op de wette-
lijke vakantiedagen. Bovenwette-
lijke vakantiedagen voortvloeiend 
uit bijvoorbeeld cao-afspraken 
moeten, net zoals nu het geval is, 
binnen 5 jaar opgenomen worden. 
Voor vakantiedagen die zijn opge-
bouwd vóór 2012 blijft een verja-
ringstermijn van 5 jaar gelden.

Rondje Rooi op TV-Meierij
Vanaf donderdag 15 september is er weer een nieuw Rondje Rooi.  In 
dit Rondje Rooi wordt teruggekeken op de verschillende gebeurtenis-
sen die de afgelopen  twee weken in Sint-Oedenrode plaats vonden.

Zo is er in het komende Rondje Rooi onder andere aandacht voor de 
volgende onderwerpen*:

Biljart Artestique vanuit Eerschot
D'n Einder bestaat 12½ jaar
EJOS wandelt alweer 45 jaar
Grenssteen terug op grens van Sint-Oedenrode en Laarbeek
Roois Kamerkoor geeft kasteelconcert
Waterdag en klumpkesrace
Open dag bij hoveniersbedrijf Leermakers
Studenten ontwerpen nieuwe Beckart
Dag van het varken 
*Items onder voorbehoud

U kunt het nieuwe Rondje Rooi vanaf donderdag 15 september dagelijks op 
de volgende tijden zien: 0.00u, 03.00u, 06.00u, 09.00u, 12.00u, 15.00u, 
18.00u, 21.00u. Rondje Rooi wordt herhaald tot en met 28 september 2011.

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Ko�eren 24
5492 BN  Sint-Oedenrode

06-22856471

Zondag 18 september
zijn wij open 

van 12.00 tot 17.00 uur
 

Onze 
nieuwe collectie 

is binnen !!!

Natuurlijk voor prijzen 
die u van ons gewend 

bent !!

Marktplein
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Aanvangstijden van de voorstelling en
aanmelden via www.rabobank.nl/stos

Rabobank. Een bank met ideeën.

Kom op 19 oktober naar de magische
goochelshow van Ronald Moray!

Goochelaar voor een dag.
Dat is het idee.
Leerling goochelaar Ronald Moray komt naar de Rabobank om samen met alle kinderen

uit Sint-Oedenrode en Schijndel te oefenen voor zijn goochelexamen. Ben jij tussen de 4

en 10 jaar oud en wil je Ronald helpen? Kom dan woensdagmiddag 19 oktober naar het

adviescentrum van Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel. Je bent van harte welkom en het

is helemaal gratis! (vol = vol)

T-Oerlemans timmerwerken & onderhoud

Op en met Toon Oerlemans kun je bouwen
Waar vind je ze nog? De ouderwetse 
op en top vakmannen waar je al je 
bouwwensen aan over kunt laten? 
Het antwoord is: heel dichtbij. Toon 
Oerlemans komt uit Sint-Oedenro-
de en heeft een eigen timmerbedrijf. 
Hij verzorgt het allerbeste timmer-
werk en onderhoud. Daarnaast doet 
hij nog veel meer. Op en met Toon 
Oerlemans kun je bouwen. Dat is 
één ding wat zeker is.

Toon is tussen het hout opge-
groeid. Hij deed zijn vakkennis 
op in het familiebedrijf Oerle-
mans houthandel en zagerij aan 
de Bobbenagelseweg. Toen dat 
noodgedwongen moest stop-

pen, werkte hij nog een aantal 
jaren bij Van Erp bouwmaterialen 
in Nijnsel. Vier jaar geleden is hij 
voor zichzelf  begonnen. Wat ge-
maakt moet worden, maakt Toon. 
Hij levert goed werk en wat heel 
belangrijk is: hij komt de afspra-
ken met zijn klanten altijd na. 

Behalve timmerwerk en onder-
houd zorgt Toon ook voor com-
plete verbouwingen, nieuwbouw 
en renovatie. Zijn contacten bin-
nen de bouwwereld zijn zo goed 
dat hij alle projecten van A tot Z 
kan regelen. Een complete ver-
bouwing van bijvoorbeeld een 
serre of dakkapel is bij Toon 

Oerlemans in goede handen. 
Denk ook aan het vervangen van 
kozijnen en binnenwerken zoals 
het maken van een werkblad op 
uw kantoor, het aftimmeren van 
uw zolder enz. Toon heeft al re-
gelmatig nog grotere projecten 
tot een goed einde gebracht. 
Bent u nog op zoek naar een be-
trouwbare en vakkundige bouwpart-
ner tegen een voordelige prijs/kwali-
teitverhouding? Bel dan eens naar: 

T-Oerlemans 
timmerwerken & onderhoud. 
Toon Oerlemans,
tel:06-52140163, 
mail: a.oerle@gmail.com

Advertorial

Waterdag - Scouting Rooi

Afgelopen zaterdag, 11 september 2011, 
vond de Rooise Waterdag plaats. Natuur-
lijk was Scouting Rooi hierbij aanwezig 
met enkele spannende activiteiten! 

Nabij de Hambrug waren enkele stafle-
den van Scouting Rooi ’s ochtends vroeg 
vanaf 08.00 uur in de weer met het bou-
wen van twee bouwwerken, waarmee 
de Dommel overgestoken kon worden. 
Rond 11.00 uur waren de bouwwer-
ken klaar en konden bezoekers van de 
Rooise Waterdag de Dommel oversteken 
met een vlot en/of een touwbrug! Naast 
deze activiteiten stond een stand met in-
formatie en een groot aantal foto’s over 
de Rooise Scouting, waarbij geïnteres-

seerden konden zien welke activiteiten 
Scouting Rooi voor haar leden organi-
seert gedurende het jaar. 
Het is op de Waterdag geen moment rus-
tig geweest bij de activiteit van Scouting 
Rooi. Tientallen kinderen staken samen 
de Dommel over per vlot of waagden 
zich helemaal alleen aan de touwbrug . 
Dat niet alleen kinderen enthousiast wer-
den van de activiteiten, bleek wel uit het 
grote aantal ouders dat samen met hun 
kinderen per vlot de Dommel overstak. 
Enkele ouders waagden zich zelfs aan de 
touwbrug! Uit het grote enthousiasme 
van de bezoekers van de Waterdag kan 
Scouting Rooi opmaken dat haar activi-
teit een groot succes was!

Eeuwenoud grensgeschil beslecht

Een eeuwenoud grensgeschil tussen Lies-
hout (Laarbeek) en Sint-Oedenrode is be-
slecht. Er was ‘ruzie’ om een grenssteen, 
maar die is inmiddels bijgelegd. Afgelo-

pen vrijdag kreeg de steen een nieuwe 
plek, namelijk vlakbij de grens tussen Ma-
riahout en Sint-Oedenrode aan de Rooise-
weg. Goed zichtbaar voor passanten. 

Zevenhonderd jaar geleden 
lag er een uitgestrekte heide 
tussen wat nu de dorpen Veg-
hel, Sint-Oedenrode en Lies-
hout (gemeente Laarbeek) 
zijn. Deze Jekschotse Heide 
maakte onderdeel uit van het 
uitgebreide bezit van Hertog 
Jan II. Op 2 augustus 1311 
verkocht de hertog een stuk 
van deze woeste grond aan de 
inwoners van Lieshout. In de 
verkoopakte werd de grens-
steen voor het eerst genoemd. 
Het gaat om een forse zwerf-
kei, die de grens markeerde 
tussen de (voormalige) ge-
meenten ‘Rode’ (Sint-Oeden-

rode), ‘Lieshout’ (Laarbeek) en 
Veghel.

Later werd deze grenssteen 
het onderwerp van een ruzie 
tussen de Vrouwe van Jek-
schot, Anna van Hambroeck, 
en de schout en schepenen 
van Rode. De steen dook in 
1938 weer op bij de ontgin-
ning van de heide in Maria-
hout en kreeg in 1982 officieel 
een plek in de bebouwde kom 
van dit dorp, met een histori-
sche uitleg erbij.

De heemkundekringen van 
Sint-Oedenrode en Lieshout 

bakkeleiden ook nog over de 
steen en zelfs de colleges van 
Laarbeek en Sint-Oedenrode 
konden het niet met elkaar 
eens worden. Wie is nu eige-
naar van de steen? Of is het 
gezamenlijk bezit? Yves de 
Boer, gedeputeerde van onze 
provincie, trad op als rechts-
opvolger van de Hertog van 
Brabant en deed een uitspraak 
die het eeuwenoude conflict 
voor eeuwig  oploste.

Kunst & cultuur
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GEMEENTENIEUWS

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres                          Ingekomen Omschrijving
Hoogstraat 32a            26-08-2011 Milieuneutrale melding
O. Nassaulaan 108        01-09-2011 Vestigen kapsalon aan huis
Damianenweg 5   01-09-2011 Slopen bijgebouw
Bobbenagelseweg 4 05-09-2011 Verbouw woonhuis
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres   Uiterlijke beslisdatum verlengd tot:  Omschrijving
Hoogstraat 32a   21-10-2011    Bouw vrijstaand woonhuis met garage
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Verleende bouwvergunning met ontheffing
Adres   Besluit verzonden Omschrijving
Karthuizerweg 1  07-09-2011 Bouw ligboxenstal met strostal
Hierop is procedure 3 van toepassing (zie procedurekader).

Evenementen
Bekendmaking ingekomen aanvragen (evenementen)vergunningen en verleende vergunningen, ontheffin-
gen en te treffen verkeersmaatregelen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de 
gemeente Sint-Oedenrode.
  
Verleende evenementenvergunningen en ontheffingen 
- Aan tapperij en eeterij d’n Dommel voor het uitbreiden van het terras tijdens de Rooise Waterdag op 11 
september 2011.
- Aan café Oude Rooij voor het uitbreiden van het terras tijdens de Rooise Waterdag op 11 september 2011.
- Aan Stichting Theaterkoor Rooij voor het organiseren van de voorstelling Droomhuis van 23 september 
tot en met 2 oktober 2011 in de bedrijfshal en kas van boomkwekerij v.d. Hurk, Liempdseweg 31 te Sint-
Oedenrode.
- Aan Bouwmarkt Forum voor het organiseren van een vuurwerkshow op 15 december 2011 van 19.30 uur 
tot 21.15 uur in sportpark de Neul, plan Dotterbloem te Sint-Oedenrode.

Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Verleende verklaring van geen bezwaar
- Aan 2 Build voor het organiseren van een kaartlees-/tourrit op 12 november 2011 in het buitengebied van 
Sint-Oedenrode.

Verkeersmaatregel
- In verband met de Parachute Landingen Vlagheide zijn op 17 september 2011 tussen 12.00 uur en 16.00 
uur de volgende wegen afgesloten voor het verkeer: De Koeveringsedijk tussen de Landingsweg en Damia-
nenweg, Vlagheide tussen de Koeveringsedijk en de Dakotaweg, de Veerse Heide ter hoogte van de drop-
zone aan de Koeveringsedijk.
- In verband met de Fokpaardendag zijn op 18 september 2011 tussen 10.00 uur en 13.30 uur de Markt en 
de Borchmolendijk afgesloten voor het verkeer. Tevens geldt er een parkeerverbod op de volgende locaties: 
Marktplein, evenemententerrein in Dommelpark, Sluisplein, en een deel van het parkeerterrein voor het 
rouwcentrum aan het Sluisplein.
- In verband met de koopzondag zijn op 18 september 2011 tussen 12.00 uur en 17.00 uur de volgende 
wegen afgesloten voor het verkeer: Hertog Hendrikstraat ter hoogte van de Streepenstraat, Kofferen ter 
hoogte van de parkeerplaats van de Ahrend, Kofferen hoek Hoge Vonderstraat, Emmausstraat Hoek Mater 
Lemmenstraat, Stompersstraat hoek Ameroyenhof en Borchmolendijk hoek Philipusstraat.

Voorkom vervuiling van uw omgeving

Samen zijn wij verantwoordelijk voor onze leefomgeving!

Regelmatig ontvangen wij klach-
ten over zwerfvuil in de omgeving. 
Dit zwerfvuil ontstaat dan op de 
plaats waar burgers het huisvuil 
aan de straat zetten.
We kunnen deze klachten voorko-

men door:
- ’s ochtends om 07.30 uur, op de 
dag van inzameling, het huisvuil 
aan de straat te zetten
- de container(s) met gesloten 
deksel aan de straat te zetten

- de plasticheroes zakken met plas-
tic verpakkingsmateriaal heel en 
goed gesloten bij de container(s) 
te leggen
- de container(s) na lediging zo snel 
mogelijk bij uw woning te zetten

Herinrichting Markt
Wij informeren u graag over de voortgang van het aanbrengen van de loopstrook op de Markt.
Vanaf maandag 19 september gaan we weer verder met het aanleggen van de bestrating. Deze strook komt te 
liggen tussen de Albert Heyn en de Stomperstraat, en sluit aan op de Borchmolendijk. Zowel voetgangers als 
auto’s kunnen hiervan gebruik maken. Het werk wordt in fases uitgevoerd en duurt een aantal weken. 

Procedures
Ter inzage en informatie

1. Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een bezwaarschrift wor-
den ingediend door belanghebbenden. Om als belanghebbende te worden 
aangemerkt, moet het gaan om een eigen, persoonlijk, concreet en direct ge-
raakt belang. 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
- de naam en het adres van degene die het bezwaar indient
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar. 
Als termijn voor het indienen van een bezwaarschrift geldt 6 weken vanaf de 
datum dat het besluit aan de aanvrager is toegestuurd of uitgereikt. 

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

2. Zienswijzen door een ieder
Iedereen kan tegen een ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling zienswijzen indienen.  

U kunt uw zienswijze indienen gedurende 6 weken nadat het ontwerpbesluit 
ter inzage is gelegd. Bij het inbrengen van zienswijzen kan men verzoeken de 
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

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

3. Beroepschrift
Tegen het besluit staat beroep open. 
Nadat het besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een beroepschrift worden 
ingediend door belanghebbenden. Om als belanghebbende te worden aan-
gemerkt, moet het gaan om een eigen, persoonlijk, concreet en direct geraakt 
belang. 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- de gronden van het beroep.

Indien het een besluit betreft dat is genomen op grond van de Wet Milieube-
heer dient het beroepschrift te worden gericht aan: Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Voor overige besluiten moet het beroepschrift worden bericht aan:
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 
‘s-Hertogenbosch

Het beroepschrift moet worden ingediend binnen uiterlijk 6 weken na de da-
tum van bekendmaking van het besluit. 
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van ons besluit niet. 
Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie 
ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening 
moet worden getroffen. In dat geval kunt u een verzoek om voorlopige voor-
ziening indienen bij:

- Voor besluiten op grond van de Wet milieubeheer:
de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State; Post-
bus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

- Voor overige besluiten:
Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch
Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch

Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorzie-
ning is griffierecht verschuldigd.
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Gemeente Sint-Oedenrode herdenkt bevrijding 1944 
De gemeente Sint-Oedenrode or-
ganiseert, samen met de vereni-
ging van Airborne-vrienden en 
de Britse oorlogsveteranen, op 
zondag 18 september aanstaande 
de jaarlijkse herdenking van onze 
bevrijding op 17 september 1944. 

Het programma is als volgt;
13.00 uur In verband met allerlei 
activiteiten op het kerkplein ver-
zameld men rechts naast de kerk 
(tussen de kerk en Lunchroom C 
ést La Vie aan de Borchgrave 13.15 
uur Kranslegging en spelen van de 
‘Taptoe’ bij de Britse oorlogsgraven 

op het Sint Martinuskerkhof
13.30 uur Vertrek, via het kerkhof, 
naar het Airborne-monument aan 
de Corridor
13.35 uur  Kranslegging en spelen 
van de ‘Taptoe’ bij het Airborne-
monument
13.45 uur Einde programma

Meldingen

Gevonden en verloren voorwerpen

Gevonden voorwerpen
- Zilveren armband met bedels/stenen

Verloren voorwerpen
- Oranje Ipod-Apple

Huisvuil
Inzameling oud papier
 
Zaterdag 17 september
- Sint-Jorisgilde, container op het terrein achter de Boerenbond-winkel 
van 09.00 tot 12.00 uur
- Ouderraad Sint-Franciscusschool, container bij school aan het Rita-
plein van 10.00 tot 12.00 uur 
- Oudervereniging Sint Petrusschool, papiercontainer tegenover speel-
tuin Binneveld van 10.00 tot 12.00 uur
- Buurtvereniging Heikant, container op kruising Beelstraat/Gerbran-
dystraat tussen 09.00 en 13.00 uur
- C.V. de Klôtjes, containers aan de Julianastraat tussen de sportzaal en 
winkels van 10.00 uur tot 14.00 uur

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

Chemokar op zaterdag 17 september 
De chemokar staat op de volgende plaatsen:
- 10.00 tot 10.45 uur Pastoor Smitsstraat bij de kerk in Olland
- 11.00 tot 11.45 uur Ritaplein bij de kerk in Boskant
- 12.00 tot 12.45 uur parkeerterrein van de Beckart in Nijnsel
- 13.30 tot 14.20 uur parkeerterrein voor het gemeentehuis
- 14.30 tot 15.20 uur parkeerterrein voor sporthal Kienehoef

Nieuws

Startersbijeenkomst op gemeentehuis
Volgende week dinsdag op 20 
september vindt de volgende (jaar-
lijkse) Rooise startersbijeenkomst 
plaats, georganiseerd door het 
starterscollectief. Het belooft een 
interessante bijeenkomst te wor-
den voor startende ondernemers.
Ook voor mensen die overwegen 

om te gaan starten is het een in-
teressante bijeenkomst: voldoende 
mogelijkheden om te netwerken 
en om ideeën te verzamelen.  Ver-
schillende bedrijven helpen mee 
om de startersbijeenkomst tot een 
groot succes te maken. Deelname 
is gratis. Meld je snel aan op 

www.starterscollectief.nl. 
Hier vind je ook meer informatie, on-
der andere ook het programma. De 
aanvangstijd is 17.00uu, de locatie is 
het gemeentehuis in Sint-Oedenrode.

Representatieve vergader- en product presentatie locatie
Uw ideale vergaderruimte met alle faciliteiten

Speciaal tarief voor starters

www.Mariendael.nu  Tel 0413 474031

Binnenkort opent Afslankstudio Body Result haar deuren

Body Result bestaat in Best al 8 jaar 
en start nu een 2e vestiging in 
St. Oedenrode.

u van diverse kortingen!

3 weken van tevoren inschrijven voor de Vacustep 
= 3 lessen gratis (= € 30,00)

2 weken van tevoren inschrijven voor de Vacustep 
= 2 lessen gratis (= € 20,00)

1 week van tevoren inschrijven voor de Vacustep 
= 1 les gratis (= € 10,00)

vóór de opening inschrijven voor de Lipo II 
= 1 behandeling gratis (= € 99,00)

= 1e behandeling voor de helft van de prijs.

Voor informatie over onze behandelingen kunt u kijken op 
www.bodyresult.nl of voor inschrijving kunt u bellen 
naar onze vestiging in Best. Telefoon 0499 – 37 97 87. 

Het weer was slecht, maar het enthousiasme groot

Ondanks het 
hele slechte 
weer was er 
op dinsdag-
avond 6 sep-
tember 2011 
toch een gro-

te belangstelling van vrouwen en 
mannen die aan onze oproep in de 
lokale media gehoor hadden ge-
geven om een aantal  wandelcli-
nics gratis te volgen. Deze clinics 
werden verzorgd door een aantal 
ervaren en gediplomeerde trainers 
van Fortuna ’67. Men kon kiezen 
uit twee clinics: Sportief Wan-
delen of Nordic Walking. Ook 
bestond er de mogelijkheid aan 
beide clinics deel te nemen. 

In de clinics werd o.a. uitgebreid 
ingegaan op de kenmerken van 
deze beide wandeldisciplines. Een 
aantal belangrijke kenmerken zijn 
o.a. het verbeteren van je fitheid en 
conditie, maar ook enig gewichts-
verlies kun je hiermee bewerkstel-
ligen en bovendien zijn deze tak-
ken van sport zeer geschikt voor 
mensen met gezondheidsklachten. 
Omdat er professionele begelei-
ding is, is er een verantwoorde 
opbouw van de belasting tijdens 
elke training. De trainingen duren 

ongeveer 1 ½ uur, de kans op bles-
sures is minimaal en het tempo van 
beide disciplines is iets sneller dan 
het gewone wandeltempo. 

Na de uitleg over de kenmerken 
van beide disciplines hebben de 
deelnemers zelf kunnen ervaren, 
hoe de opbouw van een training 
er uit ziet. In het algemeen wordt 
er eerst een vijf- tot tiental minu-
ten rustig gewandeld. Vervolgens 
hebben we een warming-up waar-
bij we onze spieren lichtjes op rek-
ken. De kern van de training is in 
beide disciplines veel met tempo 
wisselingen werken. In de begin-
periode nog vrij kort, maar later in 
het seizoen wat langer. Ook wordt 
er tijdens deze trainingen aandacht 
besteed aan de wandeltechniek 
van beide disciplines. Het laatste 
kwartier wordt altijd gebruikt om 
weer rustig uit te wandelen en het 
geheel wordt afgesloten met een 
cooling-down. 

Omdat de wandeltrainingen in 
groepsverband plaatsvinden be-
steden de trainers veel aandacht 
aan het sociale contact. Niets moet 
en alles mag tot op zekere hoog-
te. Belangrijk blijft echter dat de 
wandelaar naar zijn eigen lichaam 

blijft luisteren. Gaat het even wat 
minder, geef dit dan even aan. Wij 
kunnen hier dan rekening mee 
houden. Elke groep heeft namelijk 
twee trainers of een trainer met 
hulptrainer.

Onder het genot van een kopje kof-
fie of thee hebben we nog even ge-
evalueerd met de deelnemers. Het 
merendeel wil gebruik gaan maken 
van de vier gratis lessen om dan la-
ter te kunnen beslissen of Sportief 
Wandelen of Nordic Walking en 
voor een aantal zelfs beiden, hun 
nieuwe uitdaging gaat worden.

Mocht u door het slechte weer van 
afgelopen dinsdag 6 september 
enigszins zijn afgeschrikt om deel te 
nemen aan een van deze clinics, dan 
bestaat er nog altijd de mogelijkheid 
contact op te nemen met een van 
de trainers van Fortuna’67 om een 
afspraak te maken om een viertal 
weken gratis deel te nemen aan een 
van voornoemde disciplines.

Voor Nordic Walking kunt u con-
tact opnemen met:
Hans van Rossum  06-13577261
Voor Sportief Wandelen kunt u 
contact opnemen met:
George Zoontjens  0413 476748

Verzilver WoonKado card bij Puur Basic
Op 19 september a.s. gaan de 
Woonzinnige Kadoweken van 
start. Vanaf dat moment kunnen 
consumenten hun WoonKado 
card verzilveren bij onder andere 
Puur Basic Interieur.

Deze week verschijnt de eerste 
advertorial met de WoonKado 
card in het oktobernummer van 

Ariadne at Home. Op een opval-
lende spread zit de WoonKado 
card t.w.v. 5 euro geplakt en 
wordt de actie verder toegelicht. 
Vanaf volgende week volgen 
meer advertorials in o.a. VTwo-
nen, Libelle en Margriet. 

Deze is bij Puur Basic in te leveren 
tijdens deze actie periode.

Advertorial
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Grard Jansen (93 jaar) hoopt dat er mensen zijn die zich herkennen op deze foto. Hij is vooraan in de Stree-
penstraat genomen. De kar en het paard waren van zijn vader. Grard is de man met de schop   in zijn handen.
Op de foto is te zien dat mensen rogge inleverden in ruil voor subsidie. Het rogge werd dan ‘gekleurd’, zodat 
men er geen brood meer van kon bakken.
Herkent u iets of iemand van de foto? Laat het dan weten aan de redactie van DeMooiRooiKrant. Mail naar 
redactie@demooirooikrant.nl of loop even binnen bij Heuvel 17. De koffie staat klaar!  

MooiRooitjes

Verloren

Cursussen

Gezocht

Gezocht goede huishoudelijke 
hulp voor 3 uur per week.
Tel. 06-10341143

Op de kermis in Rooi ben ik za-
terdagavond mijn zilveren arm-
band verloren. Het is een ketting 
met grote schakels ongeveer 3 
cm. breed. Zou de eerlijke vinder 
even contact met mij op willen 
nemen. tel.: 06-12299545

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

Yoga in Cultureel Centrum 
Mariëndael. Meld je aan voor 
een “Gratis” proefles. Meer info, 
www.de-bodhiboom.nl

Nieuwe rubriek op de site www.fotorooi.nl

Het Damianencollege (klein seminarie) en 
de Stichting Damiaancentrum

Hulpverlening

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

Hier vindt u alles over Rooi:
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl
www.fotorooi.nl
www.rooisefamilieberichten.nl

WESPEN!!! 
Van Acht ongediertebestrijding. 
0612091109. 
Onze website: www.vanacht.nl

Film over Rooi uit 1948, voor 
10 euro te koop in het Infopunt 
Erfgoed,  bij de VVV of 
via 06-123 95 222

Diverse

Te koop/Te huur

www.borduurkadoshop.nl
Voor een persoonlijk kado met 
naam/logo of afbeelding.
(Kijk op de website of bel 
06-12122919).

6 persoons luxe camper te huur
2008, 20.000 km
Nieuwstaat. Fiat ducato 160 pk
Airco, navigatie, oven, koelkast, 
vriezer
Per week EUR 550,00 in 2011.
2012 prijzen op aanvraag.
Tel: 06-53231903

Kamers te huur. Nabij het 
centrum van Sint-Oedenrode. 
Eventueel gemeubileerd. 
Tel: 06-86281996

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

Dieren

Hondenschool het Rooike start 
weer met nieuwe PUPPY - & 
BASIS gehoorzaamheidscursussen.
voor info/aanmelden: 
06-270.384.63 
www.hondenschoolhetrooike.nl

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

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

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Op de site www.fotorooi.nl onder de rubriek 
Religie zijn zo'n 70-tal foto's geplaatst van de 
geschiedenis van het Damiaangebouw en zijn paters 
en studenten aan de Schijndelseweg en het onlangs 
geopende Damiaancentrum.

Voor aanvullende foto's en informatie kunt u altijd 
contact opnemen via henny@fotorooi.nl

Rolstoelwandelaars op bezoek bij Theo Sonnemans 

Meerdere malen per jaar trekken 
tientallen vrijwilligers er met be-
woners van Odendael op uit. Ze 
nemen ze mee in een rolstoel en 
lopen iedere keer een ander rondje 
door Sint-Oedenrode. Op die ma-
nier komen de mensen in de frisse 
buitenlucht en passeren ze plekken 

waar ze al heel lang niet meer zijn 
geweest. Ook afgelopen maan-
dag was het weer zo ver. Ditmaal 
trokken ze met zijn allen naar het 
mooie Boskant. Daar stond Theo 
Sonnemans ze op te wachten om 
een blik verhalen open te trekken. 
Met een harde lach vertelde hij het 

ene verhaal na het andere en de 
spreuken vlogen in het rond. Tot 
de wandelaars en hun metgezellen 
weer verder moesten.  Ze zullen er 
op de weg terug nog lang over na-
gebabbeld hebben….

Historische beelden

Die Drei Dörfer Musikanten
Op zondag 18 september verzorgen Die Drei Dörfer Musikanten een 
muzikaal optreden in Cafe D’n Brouwer Dobbelsteenplein in Mariaheide. 
Het optreden vangt aan om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Hopelijk 
hebben we goed weer en kunnen we vele liefhebbers op het zonovergo-
ten terras begroeten.

Gevonden/Verloren 
voorwerpen 

kunt u GRATIS aanmelden: 
redactie@demooirooikrant.nl

MooiRooitje plaatsen?
redactie@demooirooikrant.nl
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OPRUIMING
DIVERSE TISENTO SIERADEN VOOR DE 

HELFT VAN DE PRIJS

LOOP GERUST BINNEN  EN VRAAG NAAR DE AANBIEDINGEN

Silver Factory - Borchgrave 39 - Sint-Oedenrode - 0413471222

ALLEEN ZONDAG 18 SEPTEMBER:

HP PHOTOSMART A526

VOOR MAAR €30,- 
INCL NIEUW CARTRIDGE TWV €19,-

Heuvel 20
5492AD

Sint-Oedenrode

0413 - 47 35 67
www.digitotaal.com

MAC

Onze nieuwe 
collectie is volop 

binnen !

Markt 20a – Sint-Oedenrode
tel: 0413-475988 – www.capricemode.nl

Zondag 18 september 
is het ‘Mooi Rooi’

Bezoek onze winkel en ontvang

 bij besteding van €115,-
€15,- korting
We zijn geopend van 12.00 tot 17.00 uur

Markt 28, 5492 AB, Sint-Oedenrode, tel: 0413-477030

... even naar Primera

wees er op tijd bij want op=op.

Borchgrave 41
Sint-Oedenrode 
Tel. 0413477049

Agenda’s en kalenders 2012
Alleen zondag 18 september 

25 % Korting

SWITCH
FASHION & LIFESTYLE

400 M2 MODE VOOR DE TRENDY MAN EN VROUW

KOFFEREN 21A
SINT-OEDENRODE

0413 470561
WWW.SWITCHFASHION.NL

NEW COLLECTION IN STORE
ANTONY MORATO – SOLID

MET JEANS – GOOSECRAFT 

GIO GOI – JOSH V – PHARD 

SUPERTRASH – GLAMOROUS

JACKY LUXURY – AIRFORCE 

SILVIAN HEACH – KAPORAL 

MY BRAND – NICKELSON 

EN VELE ANDERE MERKEN

4440404040400000 MM2 MODE VOOR DE TRENDY M

KO
SINT

0
WWWWWWWWWWWWWWW.SW

ZONDAG MODESHOW

14.30 UUR KERKPLEIN
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Tricomp heet vanaf 15 september Optie1 Sint-Oedenrode. En dat betekent dat je naast computers bij ons nu alles vind wat je zoekt op telecom-

gebied. Van de nieuwste toestellen en tablets tot de scherpst geprijsde abonnementen. Nieuw en verlenging. Privé en zakelijk. Ook helpen we je 

graag met vast, mobiel én prepaid internet. En natuurlijk kun je blijven rekenen op de beste service. Ook na je aankoop. Kom op 15 september langs 

en profi teer ook nog eens van 4 unieke aanbiedingen en van 25% openingskorting op alle accessoires.*

* vraag in de winkel naar de voorwaarden

Optie1 nu ook in:

J O U W  E E R S T E  K E U S  I N  T E L E C O M W W W . O P T I E 1 . N L

O p t i e1  S i n t- O e d e n r o d e ,  B o r c h m o l e n d i j k  2 0 ,  5 492 A K  S i n t- O e d e n r o d e ,  0 413 - 4 8 6 0 5 4

25%  korting 
 op accessoires!*

BlackBerry 
8520

Incl. 15,- beltegoed

139,00

Prepaid

Samsung 
Galaxy S II

GRATIS

0,00
  p.mnd*

42,50

2-jarig iSmart 300
300min + 1000MB data

De eerste 3 maanden

Terra Mobile 
1528 Laptop

15.6” HD LED Display
Intel Dual Core B950M Processor
2 GB Intern Geheugen
320 GB Harde Schijf
DVD±RW Dual Layer 
Microsoft Windows 7 
Home Premium 32-Bit

389,00

Samsung 
RV720 Laptop

17.3” HD LED Display
Intel Core i3 2310M Processor
4Gb Intern Geheugen
320 Gb Harde Schijf
DVD±RW Dual Layer
Microsoft Windows 7 
Home Premium 64-Bit

549,00
2 GB Intern Geheugen

Microsoft Windows 7 
Home Premium 32-Bit

4Gb Intern Geheugen
320 Gb Harde Schijf
DVD±RW Dual Layer
Microsoft Windows 7 
Home Premium 64-Bit
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Milo via Totaalgemak naar Cigo
De nieuwe naam voor deze ge-
maksformule is geworden CIGO 
Rooi. Het betreft alleen een 
naamsverandering, deelt eigenaar 
Werner Goossens ons mede. Het 
assortiment is grotendeels gelijk 
gebleven. 

Nieuw in ons assortiment is de OV-
chip kaart, waarmee U op 1 kaart 

gebruik kunt maken van bus, trein, 
metro en tram. Werner kan U er 
alles over vertellen als U informatie 
hierover wenst. Ook nieuw is een 
assortiment cadeau credit-kaarten, 
dit is een thema-cadeaukaart die U 
naar wens kunt opwaarderen met 
een bepaald bedrag. 

"16 jaar geleden ben ik deze win-

kel begonnen," aldus Werner,  "en 
steeds hebben we gewerkt aan het 
verbeteren van het gemaksassor-
timent. Ik sta niet stil en blijf altijd 
zoeken naar nieuwe kansen, die 
zich altijd weer aanbieden."  Hij 
hoopt U van harte te mogen ver-
welkomen in hun vernieuwde, maar 
vertrouwde gemakswinkel aan de 
Heuvel 32 te Sint-Oedenrode.

Advertorial

Advertorial

Advertorial

Goochelaar voor een dag. Dat is het idee

Kom 19 oktober naar de magische goochelshow bij 
de Rabobank.

Op woensdagmiddag 19 oktober 
2011 komt leerling goochelaar Ro-
nald Moray speciaal naar de Rabo-

bank om samen met alle kinderen 
uit Sint-Oedenrode en Schijndel te 
oefenen voor zijn goochel examen. 
Ben jij tussen de 4 en 10 jaar en wil 
je Ronald helpen met zijn examen-
opdrachten? Dan ben je van harte 
welkom en het is helemaal gratis!

Twee voorstellingen
Eén dag voor zijn goochelexa-
men, staat Ronald met knikkende 
knieën, want hij weet niet of hij 
alle examenopgaven tot een goed 
einde kan brengen! Er zijn trucs 
die hij erg goed beheerst, maar er 
zijn ook trucs die nog steeds niet 
lukken. Misschien kan het publiek 
hem helpen met het oefenen van 
zijn examenopdrachten. Eén voor 
één neemt Ronald de trucs door en 

maakt daarbij gebruik van de hulp 
van de jongens en meisjes in de 
zaal. Deze magische goochelshow 
vindt plaats in het adviescentrum 
van Rabobank Sint-Oedenrode 
Schijndel aan de Jan Tinbergen-
straat 1 in Sint-Oedenrode. Er zijn 
twee voorstellingen; om 14.00 uur 
en om 16.00 uur. 

Aanmelden
Om zeker te weten dat je er bij bent 
(vol = vol), kun je je aanmelden op 
www.rabobank.nl/stos. Daar kun je 
bovendien meteen broertjes, zus-
jes, vriendjes of vriendinnetjes uit 
Sint-Oedenrode of Schijndel aan-
melden. Alle kinderen tussen de 4 
en 10 jaar zijn welkom (je hoeft dus 
geen klant te zijn van de bank).

Lips Kehrens Snoeks advocaten en mediators 
opent deuren op Dag van de Scheiding
Op 15 september is het exact 215 
jaar geleden dat de eerste echt-
scheiding in Nederland plaats-
vond. Na die primeur in 1796 
strandt momenteel één op de 
drie huwelijken. Om aandacht te 
vragen voor de maatschappelijke 
problemen die een echtscheiding 
met zich meebrengt, organiseert 
de vereniging van Familierecht 
Advocaten Scheidingsmediators 
(vFAS) op donderdag 15 septem-
ber 2011 voor de tweede keer de 
Dag van de Scheiding. Op die dag 

is Lips Kehrens Snoeks Advocaten 
& Mediators beschikbaar voor vrij-
blijvend en kosteloos advies. 

Vragen staat vrij 
De vFAS wil in het kader van 
‘scheiden doe je samen’ met haar 
advocaten en scheidingsmediators 
een bijdrage leveren aan het ver-
beteren van het proces rondom 
een echtscheiding. De vereniging 
is ervan overtuigd dat deskundige 
begeleiding veel problemen kan 
voorkomen en eraan bijdraagt dat 

mensen zorgvuldig en respectvol 
uit elkaar gaan. Net als vorig jaar 
zetten ook dit jaar Lips Kehrens 
Snoeks advocaten & Mediators 
in Sint-Oedenrode en Best op 15 
september de deuren van hun 
kantoor open, zodat iedereen vrij-
blijvend voor informatie terecht 
kan. U kunt zonder afspraak bin-
nenlopen van 9.00 uur tot 18.30 
uur op het adres Borchmolendijk 
13 te Sint-Oedenrode en Eindho-
venseweg 32a te Best (telefoon 
0413-477444 en 0499-379111). 

‘Computerspel’ helpt ouderen met bewegen

Nieuw in Sint-Oedenrode:

Zorgcentrum Odendael heeft sinds deze week een nieuw systeem, de SilverFit, dat ouderen op een moti-
verende manier helpt met bewegen. Onder begeleiding van een fysio- of ergotherapeut kunnen bewoners 
meerdere virtuele computerspellen spelen. Uit oogpunt van gezondheid moeten oudere revalidanten veel en 
regelmatig trainen. Dat is echter saai en niet motiverend. De SilverFit maakt het echter leuk. 

Lips Kehrens Snoeks

specialisten in familierecht,
arbeidsrecht en bemiddeling
gratis spreekuur maandag en donderdag

(17:00 tot 18:00 uur)

Borchmolendijk 13 te Sint-Oedenrode
0413-477444
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Pluimveebedrijf van Acht

‘Kippetje Luna’: Kinderfeestjes bij de kippenboer

Nog geen jaar geleden rondde 
pluimveebedrijf van Acht aan 
de Sonse Heideweg een groot-
scheepse verbouwing af. Om het 
gemoderniseerde bedrijf onder de 
aandacht te brengen, organiseer-
den Peter van Acht en zijn part-
ner Lizzy de Vries een open dag. 
Wat ze toen niet hadden kunnen 
weten, was dat juist die dag aan-
leiding zou geven tot de volgende 
verbouwing en een nieuw bedrijf.

“Ik kom zelf niet uit het boeren-
leven”, aldus Lizzy: “Ik vroeg me 
altijd af waarom je niet wat meer 
zou laten zien. De open dag was 

een groot succes, alleen waren de 
nieuwe kippen er toen nog niet en 
dat was jammer. Zo ontstond het 
idee om het grootser aan te pak-
ken.” En zo geschiedde, met als 
resultaat `Kippetje Luna`, voor kin-
derfeestjes of rondleidingen op het 
bedrijf. De feestvierders krijgen al-
lemaal een overall aan. Er worden 
eierdoosjes geverfd, eierdopjes 
gemaakt, en ze krijgen een uitge-
breide rondleiding door de stallen. 
Buiten in de ren mogen ze eieren 
rapen en de kippen voeren. De ja-
rige mag met een kip op de foto en 
mag een half jaar lang elke maand 
een doosje eieren komen halen.

Het nichtje van Peter is verant-
woordelijk voor de naam. Zij vroeg 
hem of de kippen ook een naam 
hadden. Toen dat werd beaamd, 
was haar volgende vraag `Is er dan 
ook een kippetje Luna?´ Het nicht-
je heet namelijk zelf Luna. Inmid-
dels heeft Nichtje Luna ook voor 
de vuurdoop gezorgd. Zij mocht 
als eerste haar kinderfeestje gege-
ven bij de kippenboer. Lizzy: ”De 
kinderen vonden het geweldig, ze 
keken hun ogen uit. Voor sommi-
gen was het best nog even span-
nend, maar ze hoeven niet perse 
in de stal. Ook vanachter de deur 
kun je het heel goed zien. Ook de 
nieuwe inpakmachine vonden ze 
helemaal geweldig. Dan zie je di-
rect het voordeel. Het is hartstikke 
veilig, dus de kinderen kunnen er 
gewoon bij staan. ” 
Om dit allemaal mogelijk te maken 
is er hard gewerkt. Er is een extra 
ruimte bij gekomen, maar ook is er 
buiten een mooi terras aangelegd. 
Voorbijgangers kunnen altijd even 
stoppen voor een kopje koffie, 
thee of glaasje ranja. Vanaf 1 sep-
tember is officieel de website on-
line. Heeft u interesse? kijk dan op 
www.kippetjeluna.nl of bel naar 
06-22 47 699.

De nieuwe column ‘Rois Praotje’ zal iedere maand in DeMooiRooiKrant 
verschijnen. Hij wordt verzorgd door Nico van de Wetering. Telkens brengt 
hij een leuk verhaal en sluit hij af met een Roise uitdrukking of woord.                                        

Verdorie, we zijn Rinus vergeten
We brengen een boek in Rooi uit met daarin alle gedichten en liedjes 
die ooit gemaakt zijn over Rooi, aangevuld met leuke wetenswaar-
digheden en voor de aardigheid:  info over wat bekende Rooienaren, 
dit alles aangevuld met prachtige foto’s en ruim 3000 portretjes van 
inwoners van ons mooie dorp. Het boek is bijna uitverkocht, de laatste 
exemplaren zijn nog verkrijgbaar bij ’t Paperas.

Nu dacht ik de zaak goed voor elkaar te hebben, totdat ik  een oud lid 
van de supportersclub van Rinus van Kasteren tegenkwam. Hij was zeer 
verbaasd dat Rinus niet in het boek vermeld stond, Rinus onze eigen 
grootheid op de racemotor. Rinus had werkelijk honderden supporters 
die in de jaren  ’70- begin jaren ’80  ieder weekend meegingen naar 
de race. De Rooise horeca sprong hier toentertijd op in. Eén van de 
sponsors was de fritestent van Cees en Annie van den Dungen in de 
Eerschotsestraat. Zij maakten zich onsterfelijk met de volgende slogan: 
“na de race naar Annie en Cees”, waarop de plaatselijke fritesboer in 
het centrum van Rooi de week daarop reageerde in de plaatselijke krant 
met de volgende spreuk:”na de race naar Annie en Cees, kun je het 
daar niet vinden kom dan naar Peer van de Linden.”
In die tijd hadden mensen nog humor. Wat te denken van de politiek 
waar de volgende spreuk in die tijd opdook tijdens de verkiezingen: 
“Laat je niet naaien, stem op d’n Taaie.”
Maar even terug komend op Rinus. Rinus reed in diverse klassen: 250 
cc, 350 cc en 500 CC.. In 1974 kwam Rinus bij Studio Sport. Hij won 
de 24 –uurs race van Oss. In 1976 werd hij Nederlands kampioen in de 
klasse 250 cc. Altijd reed Rinus in de top 3 in diverse klassen. Hij behaal-
de WK punten in Assen (500 CC). Hij reed 30 grand prix wedstrijden 
voor het wereldkampioenschap. Nou ja zeg, en dat waren we allemaal 
vergeten. Rinus is natuurlijk één van de grootste sportmannen die ons 
dorp heeft voortgebracht,…..maar ja, zo’n boek blijft mensenwerk en 
je moet maar zo denken:
”’t is altijd wat, is ’t nie aon ’t karreke, dan is’t aon ’t rad”.

Rois Praotje

Advertorial
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Kleur en win:
Een geheel verzorgd kinderfeestje voor maximaal 8 kinderen
Cadeaubon van een speelgoedzaak van 15 euro
Cadeaubon  van een speelgoedzaak van 10 euro

inleveren kan tot woensdag 28 september op het kantoor van DeMooiRooiKrant, Heuvel 17
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Duiken is leuk, ook voor niet-waterratten
Een waterrat ben ik niet, maar dat 
hoef je volgens duikinstructeur 
Gerwin ook niet te zijn als je gaat 
duiken. Geen angst voor water 
hebben is volgens hem veel be-
langrijker. Bang ben ik niet, alleen 
een beetje zenuwachtig voor wat 
komen gaat. Kan ik wel ademha-
len door dat ‘ding’ en wat als mijn 
oren pijn gaan doen? Gerwin legt 
het me allemaal uit. Geen zorgen, 
het water in en aan de slag.  

Door: Jeroen van de Sande

Gerwin is al jaren een fervent dui-
ker. Sinds hij kinderen heeft is hij 
minder bedreven, maar hij weet in 
ieder geval meer dan voldoende 
om me goed op weg te helpen. Ik 

krijg flippers en een bril aangeme-
ten en even later een vest, inclusief 
fles, op mijn rug gehangen. Nu 
gaat het echt beginnen. Na een 
korte uitleg laat Gerwin me voor 
het eerst onder water. Met ade-
men blijk ik totaal geen moeite te 
hebben, maar mijn balans is ver te 
zoeken. Het hele uur stoei ik daar 
een beetje mee, maar hoe langer 
ik onder water ben, hoe beter het 
gaat. ‘Jammer’  is wel dat mijn 
vriendin al na een half uur toe was 
aan een potje onderwaterfrisbee, 
terwijl ik me nog aan het concen-
treren was op  mijn zwemtechniek. 
Niet dat ik het haar niet gun, maar 
als man wil je het toch altijd ‘beter’ 
doen en dat frisbeeën zag er wel 
gaaf uit…

Toen ik me er eenmaal bij neer had 
gelegd dat ze een betere duiker 
is dan ik, lukte het me ineens om 
horizontaal in het water te blijven 
liggen. Het gestuntel vooraf moet 
een hilarisch gezicht zijn geweest. 
Een onderwatercamera schijnt het 
vastgelegd te hebben. Ik denk dat 
ik de beelden op ga vragen om ze 
niet veel later te vernietigen. Ger-
win heeft er in ieder geval alles 
aan gedaan om me zoveel moge-
lijk bij te leren. Dankzij hem ben ik 
er achter gekomen dat duiken een 
uitdagende en leuke sport is. Ik 
weet zeker dat duikschool Dutch 
Dive Academy en duikvereniging 
Aqua Libre tijdens de waterdag 
veel zieltjes hebben gewonnen.

Voor goed en 
betaalbaar onderhoud 

voor alle merken

Eén van de hoogtepunten vormde 
de waterzuivering. Twee kunst-
werken werden daar officieel ont-
huld. “Kunst en water, is dat lo-
gisch?”, vroeg Wethouder Jeanne 
Hendriks zich af. “Toch wel, want 
water is van levensbelang en al 
eeuwenlang een inspiratiebron 
voor kunstenaars”. Water kan veel 
kleuren tonen en zo ook het wate-
robject van Herman Kuijer. “Als de 
zon erop schijnt kan je in de loop 
van de dag alle kleuren erin zien”, 
aldus de kunstenaar. De uitkijkto-
ren van Lucas Lenglet is door en 
door gelast, alsof het uit één stuk 
is gegoten en biedt uitzicht op de 
rioolwaterzuivering en het omrin-
gende Rooise landschap.
Een andere topper was de duikboot 

van kapitein Kosto, al vonden de 
kinderen hem wel een beetje gek. 
De kapitein nam zijn passagiers 
mee naar de diepe oceaan, maar 
volgens de kinderen wisten zij  veel 
beter wat ze moesten doen dan 
Kosto zelf. Op diverse locaties wer-
den lezingen gehouden, of verhalen 
verteld over water. De brandweer 
toonde de wagens en gebruikte 
dommelwater om het spuiten te 
demonstreren;  in het zwembad 
kon men duiken; men kon de Rooi-
se waterpomp schilderen; water-
bollen of shampoo maken; er wa-
ren diverse kramen met informatie 
over water in welke vorm dan ook.  
Vragen als ‘hoeveel liter water kost 
het om één kopje thee te zetten?’, 
kwamen aan de orde bij de kraam 

van Wovesto.  Niet alleen het water 
dat je zelf opzet werd hiermee be-
doeld, maar ook het water dat ge-
bruikt wordt bij het produceren van 
de grondstoffen, het theezakje dus. 
Het antwoord? 35 liter.
In de loop van de middag barstte 
de bui los. Als je het over water 
hebt….”Pluvius heeft de zaak een 
beetje verstoord”, moest voorzitter 
Romano van der Meijden aan het 
einde van de dag bekennen. “Maar 
daar kun je nu eenmaal niets aan 
doen. Verder zijn we erg tevreden. 
De deelnemers waren erg enthousi-
ast en ook het publiek. We hoorden 
dat men het een waar dorpsgebeu-
ren vond, omdat we het allemaal 
samen deden. Een groter compli-
ment kan je niet krijgen.”

Rooise waterdag (Vervolg voorpagina)

“Een waar dorpsgebeuren, omdat we het allemaal 
samen deden”

Aanbiedingen in 
Sint-Oedenrode en 

Eindhoven:

Tuinmeubels: 
allemaal 25% korting 

Binnenmeubels: 
allemaal 15% korting

 
Sint-Oedenrode:

Eerschotsestraat 72e 
open iedere zaterdag 

van 9-17 uur 
 

Eindhoven: 
Leenderweg 277e 

Ook iedere zondag open 
van 12-17 uur

 
Onze specialiteit is 

MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

PERSONEEL GEZOCHT

NETCLEAN bv zoekt een schoonmaakster

voor Sint-Oedenrode, 2 dagen per week 

van 15.00 t/m 17.00 uur 
voor het schoonhouden

van een kantoorgebouw in het centrum

 

voor verder info bel
NETCLEAN BV  040-2046433 Mevr. Robins.

Personeel

TE HUUR
Bedrijven terrein 
De Kampen

Opslagruimte 150 m2

Opslagruimte 230 m2

Kantoorruimte 90 m2

Kantooruimte 180 m2

Bel voor uw mogelijkheden
06 55 36 36 36
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Kiwanis Klumpkesrace breekt mooi record
De zesde editie van de Kiwanis 
Klumpkesrace heeft een heus re-
cord verbroken. Nog nooit lieten 
ze zoveel klompjes in de Dommel 
plonzen. Maar liefst 4000 houten 
schoentjes ‘zwommen’ richting de 
eindstreep. Dat betekende auto-
matisch een flinke duit in het zakje 
voor de twee goede doelen. Helaas 
viel het weer ’s avonds erg tegen 
en bleef het publiek bij de muziek-
wagen grotendeels weg. Degenen 
die er wel waren, genoten van de 
talentvolle rockbank ‘Damn Right’ 
uit Boxmeer en van de Rooise 
band ‘Chicken George and the 
Funky Farmers featuring the Trojan 
Horns’ uit Sint-Oedenrode.  

Kiwanis Rooi kreeg op twee plek-

ken aandacht voor haar twee kin-
derdoelen. Op de Markt werd in de 
Kiwanisstand een echte touwpomp  
gedemonstreerd. Een waterpomp 
die veel in Kenia wordt toegepast 
en die kinderen inspireerde tot  het 
zelfstandig omhoog pompen van 
water. De ouders lieten zich verlei-
den om een of meerdere loten te 
kopen voor de later op de middag 
te houden Klumpkesrace. Zo sneed 
het mes aan twee kanten.  

Winnende lotnummers:
Onder leiding van notaris Van Kruijsdijk wer-
den de volgende  winnende nummers 
(zie ook www.kiwanisrooi.nl) genoteerd en 
gecontroleerd: 

1e prijs: ballonvaart #1012

2e prijs:   € 175,-  #2013
3e prijs:   € 150,-  #2153
4e prijs:   € 125,-  #1072
5e prijs:   € 100,-  #1767
6e prijs:   € 40,-  #1361
7e prijs:   € 40,-  #2072
8e prijs:   € 40,-  #3158
9e prijs:   € 40,-  #2113
10e prijs:  € 40,-  #2135

Deze prijzen zijn af te halen bij Opticien 
Huiskens op de Heuvel in Sint – Oedenrode. 

Kijk voor meer foto’s 
van de Waterdag 

en de Klumpkesrace op 
www.mooirooi.nl
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KERMIS VEGHEL

KERMIS BERLICUM

KERMISSPECIALITEIT VOOR 
SLECHTS 15 EURO!

DIVERSE DJ’s & LIVE OPTREDENS!

12_09_2011_Kermisduo.indd   1 12-9-2011   15:13:21

Wagenspel: Niemand is een aap
Niemand is een aap is een verhaal 
over twee broers. Ze heten allebei 
broer. Ze lijken op elkaar en toch 
zijn ze helemaal anders. Ze houden 
van elkaar en toch gaat het mis. 23 
September aanstaande wordt dit 
stuk gespeeld bij Mariendael.
 
De oudste heeft alles wat de jongste 
niet heeft. Hij kan ook alles wat de 
jongste niet kan. Maar juist hij is ja-
loers. Ziekelijk  jaloers. En hoe meer 
hij van dat nare gevoel probeert af 
te komen, hoe erger het wordt. Dan 
loopt het verschrikkelijk uit de hand 
en staat de oudste broer er onver-
wacht helemaal alleen voor. Hoe 
kan hij dit ooit weer goedmaken? 
Hij baant zich een weg door de we-
reld, door bossen en velden, langs 

eindeloze wegen, boerderijen en 
kantoren, bankgebouwen, treinsta-
tions... Niemand mag ooit te weten 
komen dat hij een broer was. Dat hij 
een broer had. Niemand. 

Wagenspel is een speels eerbetoon 
aan het toneel. Met zijn eigen ge-
bouwde mobiele theater reist Ar-
temis door de provincie om mid-
den in een woonwijk of op een 
dorpsplein neer te strijken. In hun 
vertrouwde omgeving maken kin-
deren en volwassenen kennis met 
de wereld van theater en presen-
teert Artemis ze een mooi verhaal, 
boeiend gespeeld en vormgege-
ven, kleinschalig en intiem. Komt 
dat zien! Wagenspel is bedoeld 
voor iedereen vanaf 7 jaar. Kaarten www.mariendael.nu 

Laatste 50 boeken Roemrijk Rooi
De laatste 50 boeken van Roem-
rijk Rooi zijn nog te koop bij ’t Pa-
peras. Er worden geen exemplaren 
meer bijgedrukt.

De voorinschrijving voor het 2e 
gedeelte van het project, het pro-
duceren van een dubbel CD met 
alle liedjes over Rooi ooit gemaakt, 

loopt nog. De CD  kan besteld 
worden via roemrijkrooi@hotmail.
com. Naam en adresgegevens en 
het aantal te bestellen CD’s even 
weergeven.

De organisatie van Roemrijk Rooi 
zoekt voor haar 3e onderdeel van 
het hele project, het maken van 

een Rooise Revue, nog Rooienaren 
die op één of andere manier  een 
bijdrage willen en kunnen leveren  
aan dit onderdeel: tekstschrijvers, 
muzikanten, decorbouwers, naai-
sters, zangers, toneelspelers etc. 
Info is te verkrijgen via e-mail: 
nvandewetering@kpnmail.nl 

Paranormale avond in Meerschot
Donderdag 15 september wordt 
er een paranormale avond in 
Meerschot  georganiseerd. Deze 
avond betreft foto lezen en wordt 
verzorgd door Wim v.d. Heijden. 
Door middel van foto’s wordt 
contact gelegd met overledenen, 
u kunt overigens ook foto’s mee-

brengen van nog levende mensen.

Bedenk vooraf eventuele vragen die 
u wilt stellen, dat maakt het op deze 
avond voor u gemakkelijker. Om ie-
dereen in de gelegenheid te stellen 
mag u tenminste 1 foto laten behan-
delen. Het beste resultaat is met een 

foto waar de betreffende persoon 
alleen op staat. Afhankelijk van het 
aantal aanwezigen kunnen eventueel 
meerdere foto’s behandeld worden. 
Locatie Meerschot, Heistraat 22.
Aanvang 19.30 uur, de zaal is open 
om 19.15 uur. De toegang is gratis 
en voor iedereen toegankelijk.

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

Alle huurmaterialen vindt u op:
www.huurbijharold.nl   

We zijn Makita en Festool gespecialiseerd!
Wilhelminastraat 20c, tel:0499-422126, www.huurbijharold.nl

WWW.PANENCOOK.NL
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De verandetring van 

Social Media

De Twitter-haters krijgen geen 
gelijk. Sms leek aanvankelijk ook 
een onbestaanbaar medium. Het 
gepriegel op de te kleine knopjes 

van je mobiele telefoon, dat kon niks worden. Maar nu doen je vader en 
moeder het ook. Omdat het voorziet in een behoefte. Omdat het zo toe-
gankelijk is dat mensen die iets schokkends meemaken. Twitteren is al net 
zo’n ongrijpbaar medium als sms: geen mail, geen sms, geen telefoon, 
geen tv of radio, geen krant, geen blog, maar iets tussen dat alles in.  
Dit verhaal gaat niet over de voors of tegens van Twitteren. Het gaat 
over sociale media en hoe ze ons (bedrijfs)leven gaan veranderen. Twit-
ter is een sociaal medium, net als Facebook, Hyves, LinkedIn, MySpace, 
Schoolbank, De lijst is eindeloos en wordt steeds eindelozer. Maar het 
voorbije jaar zijn de de bezoekersaantallen geëxplodeerd.  

Het succes van sociale media heeft ook nog een andere oorzaak. De 
meeste sociale netwerksites zijn al lang geen netwerksites meer. Linke-
dIn en Plaxo hebben er bewust voor gekozen zakelijke netwerken te 
blijven, maar Facebook, en in mindere mate Hyves en Myspace begin-
nen steeds meer te lijken op allround internetportals als Yahoo.

Onder de jongste generatie internetters, 15- tot 24-jarigen, begint de 
communicatie binnen sociale media e-mail en chatboxen al te verdrin-
gen. Via Facebook kun je net zo goed berichten versturen en chatten. 
Daar komt geen adres meer aan te pas.  Bovendien is communiceren 
via een netwerk interessanter, omdat je voortdurend op de hoogte bent 
van wat je vrienden en kennissen aan het doen zijn.

Netwerksites nemen ook langzaam de functie over van nieuws- en 
entertainmentmedia, dankzij de mogelijkheid links, foto’s en video’s te 
plaatsen. Er staan nu ruim tien miljard foto’s op Facebook. De site is 
nog een dwerg vergeleken bij YouTube, maar toch worden er dagelijks 
honderdduizend video’s op geplaatst. Facebook biedt entertainment, 
nieuws, roddel en social talk tegelijk en alles gefilterd door je eigen ken-
nissenkring: het is reality televisie zonder verhaal.
Vooral de smartphone heeft de opkomst van sociale media bevorderd. 
Een op de twee verkochte telefoons is nu een iPhone, Blackberry, No-
kia 5800 of een andere smartphone met permanente internettoegang. 
Vodafone adverteert in Nederland druk met de Hyvesmobiel. Twitter 
dankt zijn bestaan zelfs aan de smartphone. Een medium dat zo snel 
groeit, blijft niet lang onopgemerkt bij wie iets te verkopen heeft.  

Sint-Oedenrode
SOCIAL MEDIA

Gesprekswandeling vanuit Damiaancentrum
Op zondag  
18 septem-
ber a.s. is er, 
vanaf 10.30 
uur, weer een 
‘Gesprek te 
Pas’ vanuit het 
Damiaancen-

trum aan de Schijndelseweg 46, in 
Sint-Oedenrode.  Het thema van 
dit gesprek-met-wandeling is deze 
keer ‘vreemdeling’. Wanneer noe-
men we iemand “vreemdeling”? 
Heb je jezelf wel eens vreemde-
ling gevoeld? Waar zou angst voor 
vreemd(en) vandaan komen? Over 
deze en dit soort vragen gaan we, al 
wandelend, met elkaar praten. Ook 
(en vooral juist nu!) zijn vreemden 
van harte welkom!

Het Gesprek te Pas wordt elke derde 
zondag van de maand georgani-
seerd, telkens met een nieuw onder-
werp. De wandeling zelf duurt een 
uur en kan dicht “bij huis” blijven of 
wat verder in de omgeving voeren.
Na ontvangst met koffie/thee en 
een inleiding op het thema (met 
enkele gedichten) maken de deel-
nemers in kleine groepjes een wan-
deling van een uurtje in de bossen, 
tuinen of de prachtige omgeving 
van het centrum. Zij spreken dan, 
al of niet aan de hand van de mee-
gegeven vragen, over of naar aan-
leiding van het onderwerp. 

Vervolgens wisselen we bij een 
gezellige kop koffie/thee de er-
varingen, verhalen of meningen 
uit, bespreken de teksten en om 

ongeveer 12.30 uur besluiten we 
dan deze ontmoeting van mensen 
en hun ideeën en denkbeelden. 
Het thema nodigt uit tot nadenken 
over de maatschappelijke werke-
lijkheid en onze rol daarin.
Het Damiaancentrum bevindt zich 
in de bijgebouwen van Novadic-
Kentron, het voormalige Damia-
nenklooster, aan de achterkant. 
Wegwijzering aanwezig, toegan-
kelijk voor rolstoelen.
Onze kosten bedragen per deelne-
mer aan het ‘Gesprek te Pas’ on-
geveer 4 euro. 
Voor meer informatie, 
ook over andere projecten van 
Damiaancentrum Nederland, 
zie www.damiaancentrum.nl 
of bel naar 0413-291200.

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

Publiek ontdekt tal van creatieve activiteiten tijdens 
Open Dag Pieter Brueghel 

Met zo’n ongeveer 400 enthou-
siaste bezoekers is de open dag 
van Pieter Brueghel op zondag 
11 september zeer goed bezocht. 
Ten tijde van grote bezuinigingen 
en culturele kaalslag blijkt de be-

hoefte aan creativiteit en expressie 
in Veghel nog altijd groot te zijn.

In alle ateliers heerste veel bedrijvig-
heid, er was veel aandacht voor de 
diverse kunstdisciplines, de jeugd kon 

volop tekenen, schilderen of expe-
rimenteren in het media-lokaal, het 
smidsvuur brandde en velen ervoeren 
hoe het is om te schilderen, sieraden 
te maken  of te beeldhouwen.

Maandag 19 september aanstaande 
gaan alle jaarcursussen weer van start. 
Voor wie gedurende een kortere pe-
riode kennis wil maken met een be-
paalde techniek biedt Pieter Brueghel 
een breed aanbod workshops.

De folder met het volledige cursus- 
en workshopaanbod is gratis af te 
halen bij Pieter Brueghel, Thuis-
punt Veghel en CC Mariëndael 
in Sint-Oedenrode. Het gehele 
aanbod is ook terug te vinden op 
www.pieterbrueghel.nl. 
Voor meer informatie en inschrij-
ven  kunt u contact opnemen met 
Pieter Brueghel via 
tel. 0413-365675. 

30 jaar museumbussen in Brabant

Op zaterdag 17 september viert 
de SVA werkgroep haar 30-jarig 
jubileum met een show van 15 
tot 20 oldtimer autobussen van 
de bouwjaren 1934 tot 1992 bij 
Eetcafé “De Sluis” aan de Bos-
scheweg 5 in Keldonk (Erp). De 
museumbussen zijn die dag gra-
tis te bezichtigen tussen 11:00 en 
17:00 uur. Het Eetcafé is die dag 
makkelijk bereikbaar met een spe-
ciale museumbuslijn die alleen op 
die zaterdag heel frequent rijdt 
vanaf het busstation Veghel naar 
het openlucht autobusmuseum in 
Keldonk. Ook vertrekt er ieder uur 
vanaf Eetcafe de Sluis een muse-
umbus voor een rondrit door de 
omgeving. Zo krijgen de bezoe-

kers alle gelegenheid om die bij-
zondere museumbussen ook van 
binnen te zien, voelen en ruiken…

Iedereen is die dag van harte wel-
kom; ook de toegang tot de loca-
tie waar de museumbussen staan 
evenals de pendel- en rondritten 
worden gratis aangeboden door 
de jubilerende werkgroep.

U zult die dag een bijzondere col-
lectie museumbussen kunnen be-
kijken. Een collectie die geheel 
door vrijwilligers wordt onderhou-
den, helaas zonder enige subsi-
dies! Nieuwe donateurs en “gulle 
gevers” zijn daarom van harte 
welkom! 

De Stichting Veteraan Autobussen 
(SVA) is een landelijk opererende 
stichting. Het doel is om histori-
sche autobussen te verzamelen, 
restaureren, conserveren, aan het 
publiek te tonen en waar mogelijk 
ook te laten rijden. De aandacht 
richt zich uitsluitend op materiaal 
dat belangrijk is voor de Neder-
landse autobusgeschiedenis. De 
huidige collectie bestaat uit 70 
museumbussen, waarvan de oud-
ste dateert van 1925. Een aanzien-
lijk deel van de collectie is in een 
rijdende staat. Verdere informatie 
kunt u verkrijgen via telefoonnum-
mer 0413 - 36 66 42 of onze web-
site via www.sva-museumbussen.nl

Na de vakantie beginnen we 
weer aan een nieuwe serie van 
Vak Apart. In de eerste editie is 
Jill Oerlemans aan het woord. 
Zit je nog op school of heb je 
net je eerste baan, nadat je je 
diploma hebt gehaald en wil 
jij ook mee doen aan deze ru-
briek? Meld je dan nu aan via 
redactie@demooirooikrant.nl 

Welke studie volg je?
“Grafisch Vormgeven niveau 
4 op de Eindhovense School in 
Eindhoven.”
 
Waar volg je de studie?
“De Eindhovense School”, in 
Eindhoven”
 
Kun je uitleggen wat de studie 
precies inhoudt?
“Ik leer vooral te werken met 
verschillende teken- en opmaak-
programma’s op de computer, 
zodat ik digitaal reclamemidde-
len kan maken, denk hierbij aan: 
flyers, poster, boekjes, folder, vi-
sitekaartjes, etc. Ook leren we 
creatieve concepten te ontwik-
kelen, en het realiseren hiervan. 
(van schets tot eindproduct)”
 
Wat vind je leuk aan de studie 
en wat minder?

“Ik vind het jammer dat we heel 
veel op de computer werken. Ik 
schets wel veel in mijn schets-
boek, maar ik zou wel wat meer 
handmatig willen doen. Wat 
ik leuk vind is dat we een hele 
grote diversiteit aan opdrachten 
krijgen op school.”
 
Wat wil je na je studie gaan 
doen?
“Graag zou ik letterkunde ofte-
wel typografie willen gaan stu-
deren, maar ik heb besloten om 
toch een leuke baan te vinden. 
En dan te gaan werken voor-
lopig.  Mezelf specialiseren in 
“iets” of een avondcursus doen 
zou altijd nog een optie zijn.”

DeMooiRooiKrant wenst Jill 
veel succes in haar verdere toe-
komst!
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Vrijdag 14 oktober / 20.00 uur 

Hollandse avond met DJ Maikel (gratis entree)

Zaterdag 15 oktober / 13.00 - 15.00 uur  

Kinderkleding en spellen beurs! entree: € 1,00

Zaterdag 15 oktober / vanaf 20.00 uur 

Ouderwets gezellig met feestband You and Me (gratis entree)

Zondag 16 oktober / 12.00 uur 

Touwtrekken! Schrijf je nu in! afterparty met DJ Maikel!

Maandag 17 oktober / 16.00 uur

Matinee met feestband You & Me!

Feesttent bij:  
Grand café & partycentrum De Vriendschap  
Past. Teurlingsstraat 305 - 492 EE Boskant (St. Oedenrode)
Tel. 0413 472572 - info@devriendschapboskant.nl

Dubbeltentoonstelling  Annette Brouwers en 
Chris Hendriks

Van 12 september tot 14 oktober 
vindt in Cultureel Centrum Mari-
endael een dubbeltentoonstelling 
van Annette Brouwers en Chris 
Hendriks plaats. Op 17 september 
om 15.00 uur is de opening.

Annette Brouwers heeft les gehad 
van lokale kunstenaars en haar op-
leiding gevolgd aan de Academie 

voor Schone Kunsten in Arendonk. 
Haar schilderijen zijn in acryl opge-
zet met losse en open toets; het gra-
fische werk is open en ingetogen.
Chris Hendriks heeft drie speci-
ale interessevelden: de menselijke 
“poot”, het nautische en het geo-
metrische. Chris beoefent diverse 
technieken: beelden in brons en 
keramiek en grafisch werk. 

Nikki speelt mee tijdens Nationale 
Orgelmonumentendag

Tijdens de nationale orgelmo-
numentendag op zaterdag 10 
september was er veel aandacht 
voor monumentale kerkorgels, 
zoals het Smitsorgel uit 1839 in 
de H. Martinuskerk. Volgens tra-
ditie valt de Nationale orgeldag 
samen met de Open Monumen-
tendag. ‘Nieuw gebruik, Oud ge-
bouw’ was het thema. Alvorens 
het concert begon, bespeelden 
enkele belangstellenden het or-
gel. Onder hen was ook Nikki. 
Samen met een jonge fan kroop 
ze achter het orgel.
 
Om 15.00 begon het concert van 
Axel Wenstedt met begeleiding van 
Arno van der Heijden op de hoorn. 
Arno van der Heijden is woonachtig 
in Veghel maar afkomstig uit Rooi, 
waar hij speelde bij de fanfare Nos 
Jungit Apollo. Axel Wenstedt speelt 
naast orgel ook klavecimbel en 
sinds de restauratie van het Smits-
orgel in 2001 tevens enkele keren 
per jaar op dit instrument.

Wel oppasoma 
of -opa maar nog 

geen subsidie?

U bent er voor de kinderen. Wij zijn er voor u!
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ViaViela Sint-Oedenrode, consulenten: Ellen Habraken (06-33035846) en Inge Huijbers (06-33035845)

 

               Flip van Dijk Dak- loodgieter- en Rioolservice 
  

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

 

Rioolverstopping !!! 
BEL ONZE SERVICELIJN : 073-5470555 
 

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

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

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

RIOOLVERSTOPPING!!!
BEL ONZE SERVICELIJN: 073-5470555

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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Openingstijden: 
ma t/m vrij 08.00 - 18.00 uur 

Schijndelseweg 17a, St. Oedenrode
(achter tankstation Esso)
Telefoon 0413 420 458

Vestigingen:
• Vught 073 684 11 02 
• ’s-Hertogenbosch 073 623 86 34
• Wijchen 024 645 39 30

www.merkservice.nl 
E-mail info@merkservice.nl

Laagste prijsgarantie op banden

APK
       BENZINE
 19,95 All in

DIESEL 
 29,95 All in

NU
Kleine 

beurt

NU

Een kleine onderhoudsbeurt met 10W40 
olie (max. 4 ltr.) inclusief gratis airco
inspectie. Een complete servicebeurt 
voor alle merken.

99,95
All in

Grote 
beurt

NU 199,95
All in

We hebben een garantiebasisprijs 
voor deze complete inspectiebeurt 
ontwikkeld en bieden u deze aan voor 
E199,95 all in voor alle merken op 
basis van 10W40 olie (max. 4ltr.). 

Voordelen
van Merkservice 

op een rij:
• Altijd duidelijke prijsopgave vooraf
•   Onderhoud volgens fabrieksvoorschrift
• Ervaren en goed opgeleide monteurs
•  Moderne apparatuur om electronica-

problemen op te lossen
• Voor resetten en softwarestoringen

• Alle merken, echte service!

Wie binnen 14 dagen na factuur dezelfde banden elders goedkoper krijgt aangeboden krijgt van ons het verschil terug. 
Let wel bij Merkservice zijn de bandenprijzen inclusief montage, balanceren, ventielen, verwijderingsbijdrage en BTW. 
Zolang de voorraad strekt. Aanbieding geldt tot 2 weken na plaatsing.

Winterbanden
 NU139,95

All in All in

Bijvoorbeeld 
Continental 205-55-HR16 91H TS830

(bruto adviesprijs  E 221,93 All in)
129,95

Bijvoorbeeld 
Vredestein 205-55-HR16 91H Snowtrack3

(bruto adviesprijs  E 271,32 All in)

NUp/s p/s

Boskant

Nijnsel

Odaschool

Eerschot

Olland

Dommelrode
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MET VOLLE MOND....
Adel

Culinaire column door:
Pieter van de Kamp

Een lid van onze studentensociëteit 
ging trouwen. Hij was een beste ke-
rel, ’n beetje klein uitgevallen, licht 
kalend reeds en begiftigd met een 
aandoenlijk knolneusje en een groot 
gevoel voor humor. Hij zag er ou-
der uit dan hij in werkelijkheid was 
en zo gedroeg hij zich ook. Omdat 
ik beschikte over een scala aan, met 
name, schuine moppen, waarvoor hij 
één en al oor was, begroette hij mij altijd, luid schallend door de universi-
teitsgangen, met: “Van de Kamp, geile vent!”. Daarbij liet hij menig hoog-
leraar, secretaresse of medestudent achter in opperste verbazing, en mij in 
gêne. Hij bezigde fraaie uitdrukkingen en woorden als bungalow, Cadillac 
of jam sprak hij steevast in het Engels of Frans uit, hetgeen tot verrassende 
associaties leidde. In plaats van “OK” zei hij “Check!”, ook al zoiets geks.
En toen kondigde hij, vlak voordat hij zou afstuderen, aan dat hij zou gaan 
trouwen met Sabine, een adellijk wicht en werkzaam als conservatrice op een 
kasteel, annex museum, in het midden des lands. Overigens hadden wij het 
vermoeden dat hij zelf ook van een voorname familie stamde, gelet op zijn 
naam en zijn manieren. Welnu, ineens lag er bij enkelen van ons op de mat 
een brief, waarin wij werden uitgenodigd voor een “souper dansant, vooraf-
gegaan door een avontuurlijke wandeling”. De uitnodiging was bedoeld om 
het toekomstige paar kennis te laten maken met de wederzijdse vrienden-
kring, een en ander op verschillende plekken in het land met steeds weer an-
dere gezelschappen. De brief was ondertekend door Manfred en Natascha, 
zoon en dochter van verpauperde adel uit het Vughtse. Omdat wij geen idee 
hadden van wat ons te wachten stond, regelden wij een fraaie sedan met 
chauffeur (een vriend met geritseld chauffeurspak van de TUE) en stuurden 
een indrukwekkend boeket vooraf. Wij werden ’s middags verwacht voor de 
wandeling en eenmaal aangekomen bij de enigszins in verval geraakte villa 
informeerde een onzer “of er gelegenheid was zijn wandelkostuum aan te 
trekken en of de chauffeur ergens een kopje thee kon gebruiken”….Enfin, 
na de amateuristisch opgezette speurtocht gingen we aan de borrel, en dat 
moet gezegd, die oude adel kon er wat van. Flessen jenever en kratten bier 
werden er doorheer gejast, evenals dozen witte wijn voor de dames. Ik moet 
al aardig dronken zijn geweest, want toen ik Manfred (de kok) en Nata-
scha (de gastvrouwe en, naar het oordeel van mijn vriend, prinses Christina 
in het kwadraat) complimenteerde met de zalmmousse, werd ik er fijntjes 
op gewezen dat het hier een oud familierecept voor fazantenpaté betrof. 
Ook oma verscheen ten tonele en gaf blijk van gevoel voor etiquette door 
vóór onze verbaasde ogen, rats!, het kaartje uit ons boeket te rukken. “Dat 
heurt niet zo!”. Inmiddels was de stemming binnen het, merendeels, adel-
lijke gezelschap tot ongekende hoogte gestegen en stonden wij een beetje 
apathisch langs de zijkant te kijken naar de wereldvreemde danscapriolen 
van het blauwe bloed. Verward met nieuwe indrukken van een tot dan toe 
onbekende wereld verlieten wij het feestgedruis.
De receptie vond plaats op het kasteel waar Sabine werkte. Aange-
zien het bruidspaar hierna naar Canada emigreerde hadden wij als 
cadeau een zalmhengel en een visplank gekocht. Toen wij al meer 
dan een uur in de rij hadden gestaan, bevestigden wij uiteindelijk een 
witte zakdoek boven aan de hengel met de tekst: “Ober, 8 pils svp”. 
Het mocht niet baten, er werd niets meer geschonken toen wij het 
bruidspaar bereikten en de cadeau’s overhandigden onder het zingen 
van een speciaal gecomponeerd lied. In het plaatselijke gereformeerde 
café wilden we de schade inhalen, maar daar werden we om 18.00 
uur buiten gesmeten, met jacquet en al. Slimme lui, die adel……

Zalmmousse (voor 8 amuses)
160 gram gerookte zalm én 8 mooie plakjes
1 dl visfumet (supermarkt), 2 blaadjes gelatine
80 gr room, wat citroen, peper en evt. zout
Week de gelatine in koud water. Breng de visfumet aan de kook en 
los hierin van het vuur de gelatine op. Laat lauw worden. Cutter in de 
machine de zalm met de room en de fumet tot een mousse en wrijf 
door een fijne zeef. Proef af met wat citroensap, peper en evt. zout. 
Laat opstijven in de koelkast. Leg op een vel huishoudfolie een plakje 
zalm en daarop een schepje mousse, vouw dicht en draai aan tot een 
bol m.b.v. de folie. Laat verder opstijven. Garneer bijv. met wat zure 
room, zalmeitjes en een takje dille.

Classic Rock bij Van Ouds
Zaterdag 17 september gaat de 
band Cold Cases op herhaling bij 
café Van Ouds  in Rooi. Logisch, 
want deze band brengt Classic 
rock, wat natuurlijk prima past in 
een café met de naam Van Ouds. 
Ook nu weer zal rockmuziek uit de 
jaren 70/80 de boventoon voeren.

De naam ‘Cold Cases’ komt uit de 
rechtspraak en betekent “oude 
zaken” opnieuw bekeken. Dat is 
precies wat deze band doet. Oude 
muziekzaken worden opnieuw be-
keken en tegen het licht van deze 
tijd gehouden. Met nummers van 
o.a. Mr Mister, Genesis, David Bo-
wie, Supertramp, Simple Minds, Talk 
Talk, Saga en Sting voelt u meteen 
dat u in de jaren 70/80 bent aange-
land. Deze nummers worden aan-
gevuld met eigen werk dat naadloos 
aansluit op de covers uit het reper-
toire. Dit alles ondersteund door een 

professionele geluidsinstallatie met 
een moderne lichtshow. 

De eigen nummers van Cold Cases 
zijn over het algemeen genomen 
melodieus met een stevige groove 
in de stijl van bands als Marillion en 
Toto. De basis wordt gelegd door 
de strakke ritmesectie bestaande 
uit Jan van Wetten drums en Han 
van Litsenburg basgitaar en toet-
senbas. De melodieuze invulling 

wordt verzorgd door:John Bello 
zang, gitaar, mondharmonica en 
toetsen; Wil Rijkers gitaar en ach-
tergrondzang; Martin vd Wetering 
toetsen en achtergrondzang;
Voor meer informatie: 
www.cold-cases.nl. Spreken de 
muziekjaren 70/80 u aan, dan mag 
u deze avond niet missen. Kom 
daarom zaterdag 17 september 
naar café Van Ouds, Heuvel 8. Sint 
Oedenrode. Aanvang 22.00 uur

Advertorial

Van poten en klompen naar staal   

Op 19 september  maken de kin-
deren van groepen  7 en 8 uit de 
gemeente Sint Oedenrode een 
theaterwandeling. De kinderen 
ontmoeten mensen die het land-
schap veranderd hebben door de 

tijd heen. Zo komt een gezant van 
Phillips de Goede die het poot-
recht verkondigen.  Ze ontmoeten 
Graaf Otto I van Gelre die op zoek 
is naar een huwelijksgeschenk  
voor zijn dochter.  Ook de huur-

soldaat en de bedevaartganger 
zijn onderweg. 

Deze theaterwandeling is on-
derdeel van het Project Groene 
Woudloper. Centraal in het project 
staat de geschiedenis van land-
schap en dorpen in het gebied. Op 
een theatrale manier wordt deze 
tastbaar gemaakt voor kinderen. 
In de klas kunnen de wandelingen 
worden voorbereid met een web-
site die de landschapsgeschiede-
nis van Het groene Woud verder 
toelicht. GroeneWoudloper speelt 
dit jaar in alle gemeenten in het 
gebied. In totaal zijn er 3500 kin-
deren ingeschreven. 
De culturele marktplaats Curi-
oso  heeft zich, in samenwerking 
met de Stichting StuipZand, inge-
spannen om dit project ook in de 
gemeente  Sint-Oedenrode uit 
te kunnen voeren.  De Provincie 
Noord Brabant, De Kunstbalie en 
Het Groene Woud ondersteunen 
dit project.

ontmoeting met de Gonneke van Luik 
net terug van de Markt  

‘Oda, een geluidsrelikwie (680 A.D. - 2007)’

Ga mee en maak een inspirerende wandeling over 
de (kunst)route in Sint-Oedenrode 

Op zaterdag 24 september nemen 
Peter van den Berk – Kunststichting 
Sint-Oedenrode – en Birgit Jeuken 
– bibliotheek De Meierij – u mee 
op een unieke wandeling langs 
een deel van het project ‘Slotjes 
van Sint-Oedenrode, 7 waarvan 3’.

Vanaf de Knoptoren wandelt u langs 
kunst en door de natuur van Sint-
Oedenrode. Halverwege de wande-
ling kunt u genieten van het werk van 

kunstenares Celia Ehrens. ‘ODA, een 
geluidsrelikwie (680 A.D. - 2007)’ is 
een geluidswerk, dat de legendari-
sche reis en komst van de Heilige Oda 
naar Sint-Oedenrode opnieuw doet 
ervaren. Dit geluidsrelikwie is voor het 
eerst sinds 2007 weer te beleven.
Met het project ‘Slotjes van Sint-Oe-
denrode, 7 waarvan 3’, presenteert 
de kunststichting Sint-Oedenrode 
een project waarin kunstenaars de 
cultuurhistorische en landschappe-
lijke kwaliteiten van Sint-Oedenrode 
(Rooi) benadrukken en blootleggen. 
Hiermee wordt de identiteit van het 
dorp bediend van vitale impulsen en 
verrassend tastbaar gemaakt.
Oda geluidsvoorstelling vindt 
plaats tijdens de wandeling op een 
nader te bepalen plek op de route.
Tijdens de wandeling wordt door 
Peter van den Berk uitgebreid in-
gegaan op de kunstwerken en hun 
kunstenaars. Verhalen over Oda 
worden tijdens deze wandeling 
opgetekend door Birgit Jeuken.
Mocht u 24 september niet in de 
gelegenheid zijn maar wel geïnte-
resseerd zijn in deze georganiseer-

de wandeling, laat het ons weten 
en wij houden u op de hoogte be-
treffende nieuwe data.
Aanmelden: kunstinsint-oedenro-
de@hetnet.nl. Aantal personen: 
12 tot 25, deelname gratis.
Start van de wandeling: 11.00uur 
vanaf de knoptoren. Duur van de 
wandeling: 2,5 uur. Koffie en thee: 
tijdens de wandeling op de Markt 
(voor eigen rekening)

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

Kunst & cultuur
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Speeddaten in Sint-Oedenrode 
Meld je nu aan!
Speeddaten bij 123Date&Match 
biedt u alle kansen om in een ont-
spannen sfeer vrijblijvende ken-
nismakingen te doen met veel 
single kandidaten, die net als u 
ook een duurzame man-vrouw re-
latie willen. Op 17 oktober vindt 
er een speeddate plaats in Oud 
Rooij vanaf 19.30 uur. Aanmelden 
kan via www.123date-match.nl.

Speeddaten is veilig, uw persoon-
lijke gegevens zijn alleen bij ons be-
kend en zijn niet toegankelijk voor 
derden. Onze speeddates worden 
begeleid door een ervaren rela-
tieconsulent. Voor aanvang krijgt 
u nog wat praktische tips om het 
beste uit de avond te halen. Tevens 
krijgt u een datelijst om te noteren 
wie u wel of niet terug wilt zien.
Na elk gesprek van 3 minuten, 
wordt door de deelnemers de da-
telijst ingevuld. Zo’n 3 minuten-
gesprek is net lang genoeg om te 
zien of er een “klik” is.  Vind je 

hem/haar leuk om te zien en heeft 
hij/zij je iets te vertellen?
Tot slot worden alle ingevulde for-
mulieren ingeleverd en krijgt u de 
volgende dag  van ons persoonlijk  
te horen of er een match is ont-
staan. Wij brengen u vervolgens 
met elkaar in contact. Vanzelf-
sprekend is er na afloop gelegen-
heid op nog wat na te praten of 
te dansen.

Wij hebben de locaties met zorg 
uitgekozen en bieden u een geheel 
verzorgde avond met een onbe-
perkt koffie/thee/water buffet bij 
aankomst en een hapje en diver-
se consumpties naar keuze in de 
pauze(s)  en na afloop. Tijdens het 
speeddaten staan er op alle tafel-
tjes karaffen met water en glazen. 
Uw bijdrage voor een avontuur-
lijke speeddate, die mooie gevol-
gen kan hebben, is  € 35,00  all-in. 
Op de website vindt u ook andere 
leeftijden en locaties.

Advertorial
Let’s go dutch!

Lesley van der Aa klaar voor theatershow

Vandaag, woensdag 14 september, 
start de theatertour van Van der Aa’s 
en Zekhuis. Met Let’s go Dutch, een 
programma dat tot stand komt on-
der regie van Leoni Jansen, reist 
dit gezelschap tot en met decem-
ber door heel Nederland en staan 
in diverse theaters in de buurt van 
Sint-Oedenrode.  Op donderdag 29 
september staat de Brabantse pre-
mière in het theater ’t Speelhuis in 
Helmond op de agenda, een goede 
week later volgt de landelijke pre-
mière in Hoofddorp.

Twee van de zangeressen, Lesley 
en Michèle van der Aa, zijn gebo-
ren en getogen in Sint-Oedenrode.  
Michèle woont inmiddels in Ber-
gen op Zoom maar weet de weg 
nog Rooi nog goed te vinden. Sa-
men met de band repeteren zij zich 
op dit moment suf. Lesley: “Ieder 
vrij moment zijn we samen om de 
puntjes op de i te zetten. We zijn 
nu bijna een jaar aan het voorbe-
reiden en klaar om de bühne op te 
gaan. Het begint nu te kriebelen. 
Eind augustus hebben we ons een 
week opgesloten met de band en 
twee regisseurs: Leoni Jansen en 
Oscar Siegelaar. Daar zijn ontzet-
tend goede dingen uit gekomen. 
Ik kan nog niet veel verklappen 
maar het wordt een andere show 
dan het vaste publiek van ons ge-
wend is.” Van der Aa’s en Zekhuis 
spelen met hun band in Let’s go 
Dutch allerlei bekende songs van 
Nederlandse bodem, zowel in het 
Engels als in Nederlands. “Dat was 
wel een zoektocht hoor! Want 
niet ieder liedje is geschikt voor 
het theater. En daarbij...we willen 
graag een verhaal vertellen. Het 
is geen platte covershow, we ge-
ven onze eigen interpretatie aan 
de verschillende nummers”, aldus 
een cryptische Lesley. 
Voor Lesley breekt er drukke tijd 

aan. In oktober staat zij met Nick 
en Simon in het Gelredome tijdens 
de Symphonica in Rosso-shows. 
En....zij is op dit moment zwanger 
en begin november uitgerekend. 
Ze kan dus niet alle theatershows 
van Van der Aa’s en Zekhuis mee-
maken. “Tsja...dat is jammer, maar 
er staat een prima vervangster klaar 
die de hele repetitieperiode heeft 
meegedraaid. Ik maak me daar 
dus absoluut geen zorgen over. De 
planning is dat ik in december weer 
het podium op stap om de laatste 
shows mee te zingen.” Wilt u meer 
weten over de show van Van der 
Aa’s en Zekhuis en over de speel-
data? 
Kijk op de website www.vanderaa-
senzekhuis.nl voor de tourlijst en 
alle andere informatie 

Glaswas en Schoonmaakservice
voor particulieren en bedrijven

Eerschotsestraat 94
5491AD St Oedenrode

0413-477485
www.leanschoonmaak.nl

Nieuw fenomeen in Rooi: ‘de Barnacle’

Was het eerst een rage om ge-
strekt ergens op te gaan liggen of 
als een uil gebukt gefotografeerd 
te worden. Nu heerst er in Sint-
Oedenrode alweer een nieuwe 
rage: ‘de Barnacle’. 

De Barnacle is ontstaan door de 
RTL5 TV-serie “How I Met Your 
Mother”. Hierin speelt een legen-
darisch karakter genaamd Barney 
Stinson. Hij staat altijd goed op de 
foto. In een aflevering wordt ge-
probeerd om een ‘slechte’ foto van 
Barney te maken, uiteraard zonder 
resultaat. 

Nu heeft de Rooise jeugd deze 
Barney Stinson  omarmd en als ode 
aan hem gaan zij in de pose van 
Barney op de foto (schuin wegkij-
kend met één hand op de borst als 
ware je een stropdas vasthoudt). 
De bedenker van deze ode is Thjeu 
Habraken, een fan van Barney. Dit 
is het begin geworden van de nu al 
legendarische Barnacle. 
Wanneer kan een foto als Barnacle 
gekwalificeerd worden? Hoewel 
het pas een nieuw fenomeen is, 
zijn er een aantal eisen waar een 
goede Barnacle aan moet voldoen. 
De foto moet van opzij gemaakt 

worden met tenminste drie per-
sonen in de Barnacle pose op een 
rij. Afgelopen weekend waren 
de invloeden merkbaar. Kroegen 
stroomden leeg om buiten te po-
seren. De meest actieve Barnacle 
fotograaf is Paul Passier, die van 
hot naar her vliegt om een Barna-
cle vast te leggen. In eerste instan-
tie leek het om een Rooise hype 
te gaan, maar de eerste Barnacles 
zijn nu ook al in Eindhoven en Den 
Bosch gespot. De kans is aanwe-
zig dat het overslaat naar andere 
steden.   
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Jur van Lierop 3e in Dommelen
Jur van Lierop, jeugdwielrenner 
van WV Schijndel, kan terug kijken 
op een mooie snelle tijdrit in Dom-
melen afgelopen zaterdag. Als 14e 
ging hij van het startblok af. 

Er stond een hele straffe wind recht 
van voren, die het de renners(sters) 
knap lastig maakte.De wind ging af 
en toe ook liggen, wat een groot 
verschil maakte in de uiteindelijke 
eindtijd. Jur moest 2 km rijden en 
deed dat in een tijd van 3,04,36. 
Daarmee was hij de snelste jongen.

Zijn broer Stef stond een afstand 
van 5 km te wachten.  Ook bij 
hem waaide het harder dan bij zijn 
voorgangers. Stef reed een tijd van 
9,25,35. Dat was 1 min. langza-
mer dan de winnares. Dat was uit-
eindelijk goed voor een 16e plek. 

Volgende week staan de gebroe-
ders aan de start in Uden. Nog 
twee wedstrijden en het wegsei-

zoen zit erop. Ze gaan dan even 
pauzeren en daarna de bossen in 
voor het veldrijden. 

Nijnselse ruiters en ponyruiters
Afgelopen weekend is Thom van 
Dijck naar Asten afgereisd. Hij 
startte met Archer in de klasse Z 
en wist beslag te leggen op de 6e 
plaats. In Nuland werd Jumping 
Maasdonk verreden. Noortje 

Gevers wist zich met Agropoint 
Levendula als 5e te plaatsen in de 
klasse L. Volgende week zondag 
18 september, worden de Club-
kampioenschappen verreden op 
de terreinen bij Familie van Gas-

tel aan de 
Jekschotseweg. Daar 
zal gestreden wor-
den om de felbe-
geerde clubbokaal.

wielersport

paardrijden

WV Schijndel winnaar finale weekeinde clubcompetitie

Zes elite en beloften renners van 
WV Schijndel namen op zater-
dag 10 en zondag 11 september 
in Emmeloord deel aan het finale 
weekeinde van de clubcompetitie. 
Op zaterdagmorgen werd er een 
ploegentijdrit verreden over 18.1 
kilometer waarin WV Schijndel 
een 6e plaats behaalde op 25 se-
conden van de WV De Jonge Ren-
ner. Voor zaterdagmiddag stond 
er een afvalrace op het program-
ma welke compleet in de soep liep 

en na protesten van de renners 
veranderd werd in een drietal cri-
teriums. Roy van Heeswijk (Sint-
Oedenrode) eindigde als 20e.

In het tussenklassement bezette 
WV Schijndel na een dag de twee-
de plaats met 235 punten. Dit wa-
ren er evenveel als West Frisia die 
vanwege een betere ploegentijdrit 
bovenaan stond.
In de klassieker zat WV Schijndel met 
vier renners in de eerste waaier. De 
eerste waaier viel nog uiteen en uit-
eindelijk gingen er vier renners op de 
eindstreep af in Emmeloord waarbij 
Kobus Hereijgers een mooie 3e 
plaats behaalde. In de achtervol-
gende groep op maar 13 seconden 
werd Mike Teunissen 6e en Gert-
Jan Bosman 9e. Roy van Heeswijk 
eindigde in een groep op ruim 2 
minuten als 44e. Guus Schoth reed 
de laatste kilometers alleen en 
werd op 3'04" 45e.

Uiteindelijk waren de uitslagen 
van de renners van WV Schijndel 
zo goed dat ze de winnaar werden 
van de finale van de clubcompe-
titie 2011. Ze hadden 445 punten 
wat 30 punten meer was dan WV 
De Jonge Renner en 38 meer dan 
Rojo Specialized Wielerland. West 

Frisia werd vierde op 50 punten.

Lommel-Barrier(B)
Op zaterdag 10 september werd 
er in het Belgische Lommel-Barrier 
een wedstrijd voor junioren verre-
den. Erik Lathouwers zat verschil-
lende keren in de kopgroep maar 
helaas niet in de groep van 5 ren-
ners die uiteindelijk voor de over-
winning mocht gaan strijden. In 
het peloton werd Erik 46e

Pulheim(D)
Sander Schuuurmans reed op 
zondag 4 september in Pulheim 
Duitsland. Het was een super mooi 
rondje van 6.1 km 
met aankomst bo-
venop. Zo’n 50 ren-
ners aan de start met 
enkele renners van de 
Duitse selectie. San-
der eindigden in het 
peloton.

Aubel (B)
In het Belgische Au-
bel behaalde Sander 
Schuurmans op 11 
september een 9e 
plaats.
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Fotograaf: Rudie Ottens

MC Son houdt jaarlijkse motorcross 

Afgelopen weekend hield MC Son een race op het eigen aangelegde 
circuit aan de Brouwerskamp weg in Son en Breugel. Pal op de grens 
met Sint-Oedenrode. Op zaterdag werd alleen door leden van de club 
gereden. Op zondag vond een regionale wedstrijd plaats. Er deden een 
aantal Rooienaren mee aan de race. Zo wist Jaap van de Rijt als tiende 
te eindigen bij de MX1 en haalde Bas van Kaathoven een zesde plek bij 
de MX2 viertakten. 

motorsport
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Ollandia zondag thuis tegen WEC
Na een goede competitiestart met 
2 overwinningen is er a.s. zondag 
dus opnieuw een thuiswedstrijd 
voor Ollandia, want ditmaal komt 
WEC op bezoek. De Wijbosch 
Eerde Combinatie is een sterke 
tegenstander die vorig seizoen de 
nacompetitie haalde en ook dit 

seizoen om de prijzen mee zal wil-
len doen. Omdat ook Ollandia dit 
graag wil, zal er zondag een span-
nende wedstrijd ontstaan, waarbij 
het weer rekent op de steun van 
veel supporters. Ollandia 2 moet 
op bezoek in Volkel en Ollandia 3 
en 4 moeten al vroeg uit de veren 

want zij spelen al om 9.30 uur te-
gen resp. Erp 3 en Avanti’31 11. 
De Ollandia Dames krijgen zondag 
de Dames van Nijnsel op bezoek, 
waartegen ze in de beker ook al 
speelden en toen in Nijnsel een 
verdienstelijke 1-1 uit het vuur 
sleepten.

Pupil van de Week 
Ollandia: 
Linde v.d. Biggelaar

Afgelopen zondag was Linde v.d. 
Biggelaar ‘Pupil van de Week’ bij 
de thuisgespeelde uitwedstrijd 
SDDL1 – Ollandia1.  Linde is 9 
jaar oud. Zij woont samen met 
haar broertjes Mark en Dirk en 
haar zusje Lotte in Olland. Bo-
vendien heeft zij drie poezen en 
acht konijnen. Linde zit in groep 
6 van Bs. Sint-Petrus. Ze geniet 
van de gymlessen, maar de les-
sen nieuwsbericht vindt zij niet 
zo leuk. Later hoopt Linde kap-
ster of voetballer te worden. Op 
dit moment voetbalt Linde in de 
E2. Een partijtje voetballen vindt 
Linde erg leuk. Haar vader Robert 
is haar grote favoriet bij Ollandia. 
Daarnaast is zij fan van PSV en 
Wesley Sneijder. Naast voetbal, 
turnt Linde ook graag. 

voetbal
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Ollandse biljartkampioenschappen
Onderstaand treft u de uitslagen 
aan van de op maandag 12 sep-
tember  gespeelde wedstrijden. 
Er zijn op de derde speelavond 
mooie en minder mooie  partijen 
gespeeld. Alles hangt af van de 
vorm van de avond. Bijzondere en 
tevens korte partijen werden ge-
speeld door Mark Leenderts, Hans 
Geerts en Bert van Kessel. Mark 
maakte zijn partij uit in 10 beurten 
met een gemiddelde van 2.7 en 
zijn hoogste serie van 7. Hans had 
slechts 11 beurten nodig met een 
gemiddelde van 1.64 en zijn hoog-
ste serie van 5. Bert ronde zijn 
partij af in 15 beurten met een ge-
middelde van 1.67 en zijn hoogste 
serie van 5. Hoge series werden 
ook gemaakt door Rien v.d. Spank 
(18), Jos Essens (8), Arie Markus  
(6) en Mark Huijbers 5. 

Uitslagen D’n Toel: 
William Koolen 6 – Jo Timmer-
mans 7; Bart v.d. Bergh 8 – Gonny 
v.d. Pasch 4; Henk v.d. Bergh 10 

– Bert v.d. Plas 5; Ton van Alphen 
10 – Janus Heesakkers 3; Rob v.d. 
Heijden 3 – Hans Geerts 10; Frans 
van Esch 5 – Rien v.d. Oever 10.

Uitslagen De Dorpsherberg: 
Mark Huijbers 9 – Rien Kastelijn 
5; Johnny van Oorschot 10 – Rien 
v.d. Spank 9; Jan Verhagen 2 – 
Bert van Kessel 10; Peter van Driel 
6 – Dorita Bekkers 6; Wil v.d. Pasch 
5 – Jos Essens 10; Mark Leenderts 
10 – Arie Markus 5.
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Met pijl en boog het veld in

Zoals ieder jaar hield Handboogvereniging Concordia afgelopen weekend weer haar veldschietwedstrijd aan de Bos-
kantseweg. Vanuit binnen- en buitenland sloegen deelnemers er hun kamp op om er een paar dagen te bivakkeren. 
’s Avonds gezellig bijkletsen aan de bar of in de tent en overdag serieus aan de slag met pijl en boog. Een voor een 
stapten ze achter elkaar het veld in om de meest uitdagende doelen te raken. 

handboogschieten

biljarten

     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



Woensdag 14 september 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe28 Rooi sportief

Moeizame start voor MHC Heren 1
Een goede voorbereiding op het 
seizoen zorgde voor veel vertrou-
wen in de competitiestart. Het 
liep echter anders dan gedacht. 
De heren van MHC Sint-Oedenro-
de startten met een gelijkspel; uit 
tegen Geldrop: 2-2.

Waar de afgelopen jaren altijd een 
goed resultaat werd gehaald tegen 
de mannen van Geldrop, verliep 
het dit keer niet volgens plan. De 
start van de wedstrijd was rom-
melig, zonder dat er duidelijk een 
bovenliggende ploeg was. Dom 
balverlies op eigen helft leidde het 
eerste doelpunt van Geldrop in. Na 

een slechte pass kwam een spits 
van Geldrop alleen voor de keeper 
en rondde eenvoudig af. 
Even leek Rooi van slag, maar al snel 
werd het eigen spel weer opgepakt. 
Ondanks een te laag tempo zorgde 
knap combinatiespel op de rand van 
de cirkel voor de 1-1. Willem van 
der Heijden werd vrijgespeeld en 
schoot hard raak met zijn backhand.
De tweede helft speelden de Rooi-
se mannen duidelijk beter en werd 
Geldrop goed onder druk gezet. 
Kansen en mogelijkheden volgden 
elkaar snel op, maar werden niet 
benut. Een strafcorner aan de an-
dere kant van het veld betekende 

toch de 2-1 voor Geldrop. 
Een groot deel van de tweede 
helft speelde heren 1 met een 
man minder dan de tegenstander, 
door twee gele kaarten, maar on-
danks dat bleef het de bovenlig-
gende partij. Drie minuten voor 
tijd viel dan ook de terechte 2-2 
uit een strafcorner. Opnieuw was 
het Willem die de ploegen weer 
op gelijke hoogte bracht. Verder 
aandringen in de slotfase leverden 
geen doelpunten meer op. 
Daarom begint heren 1 met 
slechts één punt aan deze com-
petitie. 

hockey

Samenwerkende Tandartsen St. Oedenrode

Koninginnelaan 107   •   5491 HB  Sint Oedenrode
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De perfecte
tandheel-
kundige zorg 
voor
het hele gezin

Onze praktijkdeuren 
staan voor u open!

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

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

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

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

Samenwerkende Tandartsen de patiënt centraal staat.

Mats mist op een puntje 3e plaats

De laatste en alles beslissende 
wedstrijd voor het EK vond plaats 
in het Franse Angerville. De Nijn-
selse karter, Mats van den Brand 
en het team hadden veel werk 
verricht in de vrije trainingen 
maar het ging moeizaam.

Dit resulteerde in een 15e tijd in de 
kwalificatie op vrijdag, wat bete-
kende dat Mats op p7, p8 en p8 
in de heats moest starten. Groot-
ste concurrent voor de 3e plaats in 
de eindstrijd, Ed Brand, noteerde 
de pole, dus Mats had nog wat te 
doen. De heats op zaterdag wer-
den onder warme en zonnige om-
standigheden verreden. Mats had 
in de eerste heat een super start, 
maar werd in de eerste bocht vol 
van achteren aangereden wat hem 
uiteindelijk in de grindbak deed 

belanden. Mats, die nooit opgeeft, 
begon dus als 30e en laatste aan 
deze heat. Na een zeer sterke race 
werd hij 14e. De tweede heat 
kwam Mats als 11e door en reed 
naar een knappe 4e plaats. De 
laatste heat werd de Nijnselnaar 
10e, maar hij kreeg nog 10 secon-
den straf.  Zo stond Mats voor de 
pre-finale van zondag op p21 en 
Ed Brand op p2, dus was er nog 
wat werk aan de winkel.

De start op de koude en natte 
wedstrijddag was super en Mats 
kwam de eerste ronde als 12e 
door.   Hij werd uiteindelijk knap 
7e. Ed Brand zakte ver terug naar 
p13. De finale moest de beslissing 
brengen, wie van deze twee het 
eerste de finish passeerde werd 3e 
in de eindstand. Mats had een re-

delijke start en kwam als 8e door, 
Brand als 16e.

Ondanks een los zittende bougie 
reed Mats toch naar een zevende 
plek, maar hij kwam 1 punt tekort 
voor een derde plek in de eind-
stand. Mats was natuurlijk zwaar 
teleurgesteld.  Ed Brand werd 3e 
en Mats 4e.  Na een zeer span-
nend seizoen heeft Mats toch weer 
bewezen in dit zeer sterk bezette 
kampioenschap op internationaal 
niveau tot de absolute top te be-
horen. Op 1 en 2 oktober zal Mats 
zijn 1e plaats in de Rotax Racing 
Days kampioenschap verdedigen 
op circuit de Landsard in Eindho-
ven waar hij nog een ticket naar 
het WK kan bemachtigen.
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       Boskant/
Concordia pakt punt tegen DDW
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Na de eerste nederlaag van afge-
lopen zondag zou er tegen DDW 
beter gespeeld moeten worden 
om punten te pakken. Boskant/
Concordia opende al vroeg in 
de wedstrijd de scoren door een 
vrijebal te benutten. DDW had 
hier direct een antwoord op en 
maakte 1-1. 

Nadat Boskant/Concrodia uit een 
strafworp 2-1 kon maken bleef 
het lang zoeken naar een doel-
punt. De aanval liep stroef en 
er kwamen weinig kansen. Ook 
DDW kwam lang niet tot scoren 
doordat de verdediging van Bos-
kant/Concordia goed stond. Na 
twintig minuten wist DDW toch 
de korf te vinden en zo werd er 
met een stand van 2-4 gerust. Er 
werd matig gespeeld en de aanval 
moest beter gaan combineren om 
meer kansen te creëren. Gelukkig 
herpakte Boskant/Concordia zich 
in de tweede helft en kwamen ze 
terug in de wedstrijd. Er werd be-
ter gespeeld en zo kwamen ook de 
kansen. Boskant/Concordia kwam 
langzaam dichterbij en wist in de 
50e minuut de score met een straf-
worp gelijk te trekken tot 6-6. De 
stand ging een tijdje gelijk op en 
na de 8-8 wist Boskant/Concordia 
uit te lopen naar een 10-8 voor-
sprong. DDW wist zich helaas in 
de slotminuten toch nog terug te 
knokken en scoorde in de laat-
ste minuut de gelijkmaker 10-10. 
Gezien de matige eerste helft van 
Boskant/Concordia een terechte 
uitslag. Donderdag staat de be-
kerwedstrijd tegen Bladella op het 
programma. Deze wedstrijd zal 
om 20.00uur gespeeld worden op 
sportpark ‘De Esdoorn’.

Programma: Senioren 16-9
Boskant/Concordia 1 – Bladella 1  20.00u 
(bekerwedstrijd)         
18-9
De Horst 2 – Boskant/Concordia 2  10.30u
Altior 3 – Concordia/Boskant 3  10.30u
DOT 2 – Concordia/Boskant 4   10.30u
Flamingo’s 1 – Bo/Co 1      13.00u

Jeugd Boskant
17-9
Spoordonkse Gils E1 – Boskant E1   09.00u
Flash F1 – Boskant F1      10.00u
Flash B1 – Boskant B2      11.00u
Be Quick B1 – Boskant B1      13.45u

Jeugd Concordia
17-9
Spoordonkse Girls B2 – Concordia B2 
9.30u
Emos F3 – Concordia F1        9.30u
Nijnsel D1 – Concordia D1      10.30u
Altior E1 – Concordia E1      10.30u
Altior D2 – Concordia D2      12.30u
DDW B1 – Concordia B1      14.00u

Uitslagen
Jeugd Boskant
Boskant E1 – Altior E1           0-8
Boskant B2 – Spoordonkse Girls B2    3-3
Boskant D1 – Nijnsel D1           8-1
Boskant B1 – Emos B1                   4-2

Jeugd Concordia
Concordia E1 – De Korfrakkers E2      0-3
Concordia F1 – BIO F1           1-1
Concordia D2 – Prinses Irene D2 10-1
Concordia D1 – Rosolo D3            1-2
Concordia B2 – Avanti B2           2-3
Concordia B1 – DSV B1         10-7

Senioren
Boskant/Concordia 1 – DDW 1 10-10
Boskant/Concordia 2 – BIO 2      18-2
Concordia/Boskant 3 – SVSH 2   3-34
Concordia/Boskant 4 – Bladella 3   7-14

Kijk voor 
alle sportuitslagen 

op www.mooirooi.nl

Nuenen- Sint Oedenrode
Met een nieuwe 
trainster, Meta Bouw-
mans, ging Dames 1 
aan de slag om de com-
petitie zo goed mogelijk 

te beginnen. Ze hebben een goede 
voorbereiding gehad en dachten dat 
ze klaar waren voor de competitie.

Niets is wat het lijkt. Afgelopen zon-
dag hebben onze dames tegen Nu-
enen gespeeld en werden ze weer 

even met hun neus op de feiten ge-
drukt. Het niveau ligt toch wel een 
stap hoger dan de 2e klasse.
De eerste helft waren ze te veel aan 
het nadenken over hoe ze moesten 
hockeyen, waardoor Rooi  telkens 
net een stapje te laat was.  In de 
rust stond het 3-0 voor Nuenen. Na 
een goede preek te hebben gehad 
van Meta en Ties in de rust, begon-
nen ze aan de tweede helft. Maar 
ook in de tweede helft konden ze 

niet op tegen Nuenen.  De thuis-
ploeg speelde het spel goed, maar 
hadden de bonds- scheidsrechters 
ook bepaald niet tegen en wisten 
er nog een paar te scoren.
De laatste tien minuten kwam Rooi 
nog even goed terug en kregen 
zelfs nog een paar goede kansen. 
Maar  over de uiteindelijke stand 
valt niet te twisten. 7-0 voor 
Nuenen: een grote teleurstelling 
voor Dames 1 Sint-Oedenrode

SINT-OEDENRODE
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Handboogvereniging Ontspanning
Op dinsdagmiddag heeft de vete-
ranen afdeling “De Roselaer” ge-
schoten voor de onderlinge com-
petitie. De dagwinnaar was Jan 
van Erp met 222 punten. Verdere 
uitslag: Antoon Vervoort 213, Al-
bert Ofwegen 211, Leo van Breu-
gel 204, Jan Gordijn 197, Piet van 
Kemenade 190, Ron Spijker 170, 
Jan Habraken 167, Ad Hastenberg 
166 en Paul Reichert 161.

Op vrijdagavond hebben de se-

nioren de jacht en veldwedstrijd 
van de najaarsfita geschoten. Deze 
wedstrijd met 5 keer 1 pijl op die-
renblazoenen. De afstanden zijn 5, 
10, 15, 20 en 25 meter. De win-
naar was Antoon Vervoort met 
186 punten. Verdere uitslag: René 
v.d. Heijden 181, John van Mulu-
kom 170, Jan van Erp 162, Martie 
Verhoeven 159, Frans v.d. Braak 
150, Michael Moonen 148 en 
Koen Harperink 134.

Piet en Jos van den Berg hebben 
op vrijdagavond geschoten bij het 
pannenkoekentoernooi in Laakdal 
(bij Antwerpen). De wedstrijd gaat 
over 30 pijlen op 25 meter. Piet was 
met 268 punten (PR) de dagwin-
naar bij de aspiranten en Jos was 
met 137 punten de dagwinnaar bij 
de traditionele bogen. Het is een 
toernooi over diverse dagen, dus de 
einduitslag is nog niet bekend.

handboogschieten

Argo

Zaterdag 3 september hebben 
Roel, Dana en Frank Janssen deel-
genomen aan de 2e Open Water 
Wedstrijd in het Merwedekanaal 
te Vianen. Roel en Frank namen 
deel aan de 500m prestatietocht 
en Dana zwom de 500m vrije slag 
in een tijd van 10.59.48.

Afgelopen zondag hebben Bart 
van Eindhoven, Dana en Roel 
Janssen en Anne, Bas en Fleur 
Gibbels deelgenomen aan de 1e 
Toyota-Jos van Boxtel IJzeren 
Man Zwemrace in ‘De IJzeren 
Man’ te Vught. Hier hebben zij 
de volgende resultaten behaald: 
Bart: 9e op de 500m schoolslag in 
10.34.63; 16e op de 1000m vrije 
slag in 17.14.67; Anne: 10e op de 

1000m vrije slag in 14.43.35; 7e 
op de 3000m vrije slag in 48.25.82 
(Clubrecord); Bas: 6e op de 500m 
schoolslag in 09.53.09; 12e op 
de 1000m vrije slag in 16.19.56; 
Fleur: 5e op de 1000m vrije slag in 
22.38.51;  Dana: 6e op de 500m 
schoolslag in 11.26.98 (Clubre-
cord); 8e op de 500m vrije slag in 
09.46.65; Roel: 4e op de 250m 
vrije slag in 5.49.68;
Omdat dit de laatste open water 
wedstrijd van het seizoen was wer-
den de Brabant Bekers uitgereikt. 
Zwemmers die aan tenminste 3 
open water wedstrijden in Brabant 
deelnamen kwamen in aanmer-
king voor deze bekers. Ellen Gib-
bels behaalde hierbij een tweede 
plaats en Roel een derde plaats.

Roel Janssen en Ellen Gibbels met 
hun Brabant Bekers.

zwemmen

HSV het Hoefijzer

De Greef wint Toelbokaal

Afgelopen zaterdag is in Olland 
weer de jaarlijkse “kermisviswed-
strijd” gevist, ook werd er weer om 
de Toelbokaal gestreden. Deze  wis-
selbeker is beschikbaar gesteld door 
Café d’n Toel. Er waren 25 deelne-
mers. 13 Deelnemers wisten een of 

meer brasems te vangen. Dus de 
vangsten waren over het algemeen 
niet slecht. Er waren zelfs deelne-
mers die met geleend aas vis wisten 
te vangen en ook nog in de prijzen 
vielen. De winnaar had zelfs vijf bra-
sems en  was P. de Greef. Hij ging  

er dan ook met de Toelbokaal van-
door. Eerste plaats: met een  totaal 
gewicht van 5768 gram, P. de Greef.  
Tweede plaats: W. Boxmeer met 
3765 gram. Derde plaats: N. Dani-
els met 2606 gram. Helaas waren er 
ook vier deelnemers zonder vis. 

vissen

Hertog Hendrikstraat 1b

Loop eens binnen 
voor de mooiste 

bloemen, planten 
en accessoires 

tegen scherpe prijzen

      Wereldkampioen Sander Jonen  
       tovert in Wapen van Eerschot   

Regerend Europees- en wereld-
kampioen Sander Jonen uit Bad-
hoevedorp heeft de eerste GP Ar-
tistiek ereklasse biljarten van het 
seizoen 2011-2012 op zijn naam 
gebracht. In Het Wapen van Eer-
schot te Sint-Oedenrode rekende 
Jonen in de finale met 3-0 over-
tuigend af met Johnny van Mil uit 
Almelo. 

Het was voor de eerste keer dat 
in het biljartcentrum een toernooi 
Artistiek (kunststoten) werd geor-
ganiseerd. Het evenement verliep 

voor iedereen naar volle tevre-
denheid.  De finale tussen Sander 
Jonen en Johnny van Mil leverde 
een uitstekende Jonen op. Hij 
bleef met 3-0 aan de goede kant 
van de score en met 147 gemaak-
te punten van de mogelijke 173 
zorgde de winnaar voor een fan-
tastisch percentage van 84.97. De 
op woensdag 7 september nieuw 
gelegde biljartlakens werden vijf 
dagen later alweer vervangen. De 
vele doorschiettrekstoten en kop-
stoten hadden hun tol duidelijk 
geëist.

biljarten
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           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  
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Iedere zaterdag 
van 10.00 tot 14.00 uur

EXTRA SERVICE

Er wordt voor u getankt!
-Geen vieze handen

-Uw kleding blijft schoon

Op verzoek:
-Controle bandenspanning

-Voorruit reinigen
-Olie peilen

-Ruitenwisservloeistof bijvullen 

Bongers Auto`s , Schijndelseweg 19, 5491 TA Sint Oedenrode 
tel: 0413 - 47 87 09, info@bongersautos.nl, www.bongersautos.nl

Voor uw gemak

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

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

Handelsweg 27-29 | 5492 NL Sint-Oedenrode | Tel.: 0413 477 605

Miryam van Aalst - Asveld
Schoonheidsspecialiste & pedicure

WT_viska_SilkSkin_74x100 copy.pdf   1   15-03-11 - wk 11   11:31

Lupinestraat 13 - 5492 KD Nijnsel
(T)0413-475419 (M)06-40506167



Woensdag 14 september 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe30 Uitslagen/programma

Ollandia

Uitslagen: 
SDDL1-Ollandia 1  2-3
Ollandia 2-UDI’19/Beter Bed 6  1-3
ASV’33 4-Ollandia 3   4-3
Ollandia 4-Irene 5   2-2
Avesteyn Da1-Ollandia Da1   3-0

Programma senioren:
Zon 18/9: 
Ollandia 1-WEC 1   14.30u
Volkel 3-Ollandia 2  12.00u 
Ollandia 3-Erp 4   9.30u
Avanti’31 11-Ollandia 4   9.30u
Ollandia Da1-Nijnsel Da1  10.00u

Jeugd:
Uitslagen:
Ollandia B1-Rhode B2  1-3
Ollandia C1-Stiphout Vooruit   3-2
Schijndel/Vitam D4-Ollandia D1   2-0
Ollandia E1-Gemert E4   2-9
Erp E4-Ollandia E2   0-2
Ollandia F1-Rkvv Keldonk F1   14-1
Blauw Geel’38/OW F8-Ollandia F2   5-2

Programma zat 17/9:
Boekel Sport B3-Ollandia B1  v:13.30u
Bavos C2-Ollandia C1  v:11.30u
Ollandia D1-Boekel Sport D6   12.00u
ASV’33 E2-Ollandia E1  v:9.45u
Ollandia E2-ASV’33 E3   10.30u
Schijndel/Vitam F5-Ollandia F1  v:9.30u
Ollandia F2-Nijnsel F2   10.30u
Wilhelmina MF2-Ollandia MF2  v:9.30u

Rhode

Programma 
Baarlo-Rhode vriendschappelijk zat. 
18.00u
Rhode 2-Bekkerveld 2 11.00u
Rood Wit 2-Rhode 3 11.00u
Rhode 4-ASV 4 10.00u
Rhode 6-Erp 5 10.00u
Rhode 7-Erp 6 9:30u
Blauw Geel 16-Rhode 8 10.00u
DVG 5-Rhode 9 10.00u
Schijndel 9-Rhode 10 10.00u
Gemert 2-Dames 10.00u
Veteranen-Sparta zat. 16:30u

Uitslagen
Pr.Irene-Rhode 1-2
UDI 2-Rhode 2 8-0
Rhode 3-Sparta 3 3-2
Blauw Geel 10-Rhode 4 2-8
FC Uden 4-Rhode 6 2-4
Someren 15-Rhode 7  0-19
Rhode 8-Boekel Sport 8 0-1
Rhode 9-Blauw Geel 15 1-9
Rhode 10-Heeswijk 6 1-1 
Dames-Boekel Sport 1-8

jeugd
Programma zat 17/9  
Erp A1-Rhode A1  v13:15
Rhode A2-Schijndel A3  a14:30
Rhode B1-Schijndel B1 a14:30
Rhode B2-Handel B1  a14:30
Boerdonk B1G-Rhode B3  v13:15
Volharding C1-Rhode C1  v11:30
Rhode C2-RKPVV C1  a12:45
Rhode C3G-Boerdonk C1G a12:45
Schijndel C4-Rhode C4  v13:30
Irene C2-Rhode C5  v12:00 
Rhode D1-Stiphout Vooruit D1G  a11:15
DVG D1G-Rhode D2  v10:30
Rhode D3G-Irene D1  a11:15
Rhode D4-RKVV Keldonk D1G  a11:15
Gemert D4-Rhode D5  v10:45
Gemert D5-Rhode D6  v10:45
Rhode E1G-Gemert E1  a9:15
Venhorst E1-Rhode E2  v9:00
Mierlo Hout E3-Rhode E3  v9:30
Rhode E4-Handel E1  a9:15
Rhode E5-Boerdonk E1G  a9:15
VOW E2-Rhode E6G  v8:30
Rhode E7-Gemert E7  a9:15
Blauw Geel E16-Rhode E  v8:15

Blauw Geel F1-Rhode F1  v9:15
WEC F1-Rhode F2  v9:30
Mariahout F1G-Rhode F3  v9:00
WEC F2G-Rhode F4  v9:30
Rhode F5-MULO F4  a10:15
Rhode F6-Sparta’25 F4  a10:15
Blauw Geel F7-Rhode F7  v9:15
Rhode F8-DVG F3  a10:15
Blauw Geel F9-Rhode F9  v9:15
Rhode F10-Erp F6  a10:15
Rhode F11-Sparta’25 F9  a10:15
Rhode MB1 vrij
Mini-pupillen onderling thuis  a10:00

Uitslagen zat 10/9:
Rhode A1-Schijndel A1  2-3
Rhode A2-DVG A2  5-2
Sparta’25 B1-Rhode B1  2-1
Ollandia B1-Rhode B2  1-3
Rhode B3-RKVV Keldonk B1  0-4
Rhode C1-Deurne C1G  0-6
Venhorst C1-Rhode C2  0-10
Boekel Sport C3-Rhode C3G  0-11
Rhode C4-ASV’33 C2  0-5
Rhode C5-WEC C2  0-1
Olympia’18 D1-Rhode D1  2-2
Rhode D2-ASV’33 D1  1-3
Boskant D1-Rhode D3G  2-4
Boekel Sport D3G-Rhode D4  2-8 
Rhode D5-SCMH D2  2-5
Rhode D6-Blauw Geel’38 D9  11-3
Mierlo Hout E1-Rhode E1G  5-1
Rhode E2-ELI E1G  13-0
Rhode E3-Boskant E1  7-3
Boekel Sport E3-Rhode E4  8-2
Erp E3-Rhode E5  4-1
Rhode E6G-Mariahout E2  0-18
Schijndel E6G-Rhode E7  3-14
Rhode E8-Blauw Geel E12  1-13
Rhode F1-MULO F1  14-0
Avanti’31 F1-Rhode F2  5-1
Rhode F3-Boekel Sport F2  5-0
Rhode F4-DVG F2  4-2
Erp F3-Rhode F5  1-4
Rhode F6-Schijndel F5  1-5
Rhode F7-Mierlo Hout F6  0-1
Rhode F8-Sparta’25 F6  3-2
Blauw Geel’38 F10-Rhode F9  1-7
S.V. Brandevoort F9G-Rhode F10  11-3
Mariahout F3G-Rhode F11  0-6 
Rhode MB1-Estria MB1  0-6

VV Boskant

Uitslagen Zat 10/9:
Boskant 1-FC Schadewijk 1  3-1
Boskant 2-DVG 2  3-1
DVG 3-Boskant 3  1-1
WEC 5-Boskant 5  1-1
SBC 14-Boskant 6  1-3
Boskant Da1-Boekel Sport Da2  0-3
Jeugd
Boskant A1–Schijndel A2  5-1
Boekel Sport B2-Boskant B1  4-3
Handel C1-Boskant C1  4-11
Boskant D1–Rhode D3G  2-4
Keldonk D2-Boskant D2  11-0
Rhode E3-Boskant E1  7 – 3
Boskant E2–Venhorst E2  5-2
Boskant F1–Gemert F4  0 -17

Programma zon 18/9
EVVC 1-Boskant 1  14.30u

DAW 2-Boskant 2  11.00u
Boskant 3-Blauw Geel 10  12.00u
WHV 3-Boskant 4  10.00u
Boskant 5-Blauw Geel 17  10.00u
Boskant 6-WHV 6  10.00u
Handel Da1-Boskant Da1  10.30u

Jeugd
Programma zat 17/9
Blauw Geel A3-Boskant A1  v13.00u 
a14.30u
Boskant B1–Venhorst B1  a14.30u
Boskant C1–ASV ’33 C1  a13.00u
Venhorst D1G-Boskant D1  v11.00u 
a12.30u
Boskant D2–WEC D2G  a11.30u
Boskant E1–VOW E1  a09.30u

DVG E3G-Boskant E2  v08.45u 
a09.30u
Sparta ‘F3-Boskant F1  v09.15u 
a10.30u

VV Nijnsel 

Uitslagen:
Nijnsel 1 – EVVC 1  0-4
Nijnsel 2 – Bruheze 2  7-1
Nijnsel 3 – Mariahout 3  3-1
Boerdonk 3 – Nijnsel 4  1-5
Nijnsel 5 – Erp 7  6-0
UDI’19/ BB 13 – Nijnsel 6  7-2
Heeswijk DA1 – Nijnsel DA1  2-3
Nijnsel DA2 – Gemert DA2  1-1
Ulysses DA1 – Nijnsel DA3  10-1
veteranen: Nijnsel – ELI  0-1

Programma zat 17/9
Veteranen: SCMH – Nijnsel  17.00 u.

Programma zon 18/9 
Cito 1 -Nijnsel 1  14:30 u
Nijnsel 2 - Sparta’25 5  12:00 u
Sparta’25 6 - Nijnsel 3  9:30 u
Nijnsel 4 - DVG 3  12:00 u
Nijnsel 5 - Blauw Geel’38/OtterW 20  
10:00 u
Irene 3 -Nijnsel 6  10:00 u,
Ollandia DA1 - Nijnsel DA1  9.30 u
Nijnsel DA3 - OSS’20 DA1  10:00 u

Jeugd 
Uitslagen zat 10/9 
Nijnsel A1 - ONDO A1 6-2
Bruheze A2 - Nijnsel A2  1-1
Nijnsel C1 - RKPVV C1  2-4
Avanti’31 D2 - Nijnsel D1  3-2
Nijnsel D2 - Avanti’31 D3  7-1
Handel E1 - Nijnsel E1  1-6
Nijnsel E2 - Sparta’25 E5  0-12
Nijnsel F1 -Mariahout F2G  18-1
DVG F3 - Nijnsel F2  5-5
Nijnsel MB1 - UDI’19/BB MB1  5-4

Programma 17/9
SJVV A1 - Nijnsel A1  14:30u
Nijnsel A2 - Gemert A4  14:30u
Nijnsel B1 - RKPVV B1  12:45u
S.V. Brandevoort C1 - Nijnsel C1  14:30u
Nijnsel D1 - Handel D1  11:30u
Mariahout D2G -  Nijnsel D2  13:00 u
Nijnsel E1 - WEC E2G  10:00u
Blauw Geel’38/OtterW E11 - Nijnsel E2  
9:15u
Nijnsel F1 - S.V. Brandevoort F4  10:00u
Ollandia F2G - Nijnsel F2  10:30u
Estria MB1 - Nijnsel MB1  14:30u

Voor de laatste informatie kunt u na-
tuurlijk altijd de website www.vvnijn-
sel.nl raadplegen

Overige sporten

B.C. d’n einder ‘05

Uitslag 7/9: A Lijn: 1. Piet Huibers-
Coen Meuwissen 57.29 % 2. Peter 
Schepers- Ria v. Zon 54.69 % 3. Joop 
en Mariannne Muller 53.65 % 4. Mari 
en Nellie v.d.Vleuten 53.13 % . B Lijn: 
1.Ardie v Bakel- Riek v.d.Brand 63.19 
% 2/3. Ger Vervoort- Ageeth Schevers 
en Marie Cathrien Wielens- Jan v.d. 
Velden 53.47 % 4. Hilde v.d.Kaden- 
Diny Vos 50.69 % zie ook ; www.den-
einder.nl

Bridgeclub J.V.G. 

Uitslag 7/9: 1: Betsie en Jan  v.Gerwen 
met 63.33% . 2: Mieke en Jan Raa-
ijmakers 54.58%. 3; Jo Hendriks en 
Harry v.Zon 53.75%.

BC Rooi 750.
 
Uitslag 7/9: A-lijn: 1. Hetty van Ge-
ffen & Lieke Pieters 58,75 2. Jos van 
Rijbroek-Vervoort & Harrie van Rij-
broek 55,83 3. Theo van Geffen & Jan 
Kuijpers   55,00  B-lijn: 1. Maria Broeke 
& Lin de la Parra 59,72 (2) Tonnie van 
Acht & Jos van Acht 55,56c (2)  Riet 
Donker & Mieke Ketelaars 55,56c C-
lijn 1.  Jan Verbunt & Christ Verhoeven 
65,42 2. Riet v.d. Laar & Mia de Leijer 
65,00 3. Hermien Botter & Dick Botter 
59,58   

BC ’t Koffertje 

Uitslag 12/9:
A-lijn: 1 Willem Pieters & Harrie van 
Rijbroek 66,67%; 2 Nicole van de Berg 
& Theo van Geffen en Tonnie & Ton 
van Acht 58,85%; 3 Jan van Rooij & 
Piet Voss 55,73%; 4 Hetty van Ge-
ffen & Martien Hulsen 54,17% B-lijn 
1 Ad van Helvoort & Jan van Lanen 
57,92%; 2 Reinier Gerritzen & Jaap 
Laman Trip 55,00%; 3 Elvira Thijssen 
& Ad van de Laar 54,17%; 4 Tiny van 
der Steen & Lies Vissers 53,75%; C-
lijn: 1 Ben van de Hoef & Jan Vrenssen 
64,49%; 2 Tonny van Acht & Mien 
van Rooij 58,54; 3 An van Erp & Harry 
van Genugten 56,52%; 4 Mieke & 
Evert Vugs 54,86% D-lijn: 1 Els van de 
Heuvel & Bets van der Ven 65,28%; 2 
Leny van Kemenade & Rina Verhagen 
55,56%; 3 Mien van de Velde & Veva 
van de Wiel 54,17%; 4 Anny & Lena 
van Acht 52,78%

KV Concordia 

Jeugd
Uitslagen zat 10/9:
Concordia B1-DSV B1  10-7
Concordia B2-Avanti B2  2-3 
Concordia D1-Rosolo D3  1-2
Concordia D2-Prinses Irene D2  10-1
Concordia E1-De Korfrakkers E2  0-3
Concordia F1-BIO F1  1-1

Programma zat 17/9:
DDW B1-Concordia B1  v12.30u
Spoordonkse Girls B2-Concordia B2  
v08.30u
Nijnsel D1-Concordia D1  v09.45u
Altior D2-Concordia D2  v11.45u
Altior E1-Concordia E1  v09.45u
Emos F3-Concordia F1  v08.30u

KV Odisco

Uitslagen
 Nijnsel 2  - Odisco 2  3-5
Odisco B1 - Flash B1  9-3
Odisco E1 - Spoordonkse girls   0-0
 

Programma Zon 18/9:
Odisco 1 - Eendracht (M) 1
Din 20/9:
Odisco D1- Spoordonkse Girls D1
Woe21/9:
Corridor 5 - Odisco 2

KV Nijnsel

Uitslagen:
Senioren 1-Be Quick 5  14-0
Senioren 2-Odisco 2  3-5
Flash C1-Nijnsel C1  6-3
Nijnsel C2-Avanti (S) C1  3-1
Boskant D1-Nijnsel D1  8-1
Corridor E1-Nijnsel E1  0-10, 
strafworpen 0-3

Programma Don 15/9: 
BIO B2-Nijnsel B1  v18.00u
Zat 17/9: 
Nijnsel C1-RoDeBo C1  a10.15u 
Geko C2-Nijnsel C2  v9.15u
Nijnsel D1-Concordia D1  a10.00u
Nijnsel E1-Korloo E1  a9.00u
Zon 18/9:
Altior 5-Nijnsel 1  v8.00u

Beugelclub 
‘De Lustige Spelers’ 
Olland 

Uitslagen: 5 september – 11 september 
Klasse  
1b Ospel 2 - Olland 1 1-4
2 Olland 3 - Olland 2 4-1
2 Olland 4 - Liempde 1 3-2
3 Olland 5 - Olland 6 3-2
  
Competitieprogramma:  
12 september – 18 september 
Klasse  
1b Olland 1 - Baarlo 3 
2 Olland 2 - Olland 4 
2 Loosbroek 2 - Olland 3 
3 Heeze 2 - Olland 5 
2 Olland 6 - Liempde 2 

2011-2012

Ook dit jaar strijden de voetballers 
van alle vier de Rooise vaandelteams 
weer voor DeMooiRooiCup. Vo-
rig seizoen ging Johan van der Pas 
er met de beker vandoor. Hij voet-
balt inmiddels bij TOP in Oss, dus er 
komt zeker een andere winnaar. De 
strijd is al losgebarsten. Stefan Erven 
is sterk begonnen aan het seizoen. 
Vorig jaar streed zijn broer Robert 
mee om de bovenste plaatsen, maar 
nu staat Stefan bovenaan met vier 
treffers. Roel Brans volgt hem op de 
voet door zijn drie doelpunten van 
afgelopen zondag. De weg is nog 
lang, maar het gemiddelde ligt in ie-
der geval hoger dan vorig jaar. Wie 
staat er volgende week aan kop? 

DeMooiRooiCup
1 Stefan Erven (Ollandia)  4

2 Roel Brans (Boskant) 3
3 Sietze de Jong (Ollandia) 2
4 Toby Verhoeven (Nijnsel) Frank 
Konings, Frank van der Heijden, Ron 
van Uden (Boskant) Rob van 
der Heijden, Carlo Simons (Ollandia) 
Bas van Kuringen, Teun Latijnhouwers 
(Rhode) 1

voetbal
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Nike
Tiempo-serie
• Diverse modellen

€ 62,95

VANAF

Brabo kids-set
• Set: Stick, schoenen

en scheenbeschermers

• In diverse kleuren
verkrijgbaar

€ 49,95

SETPRIJS

Head
squashrackets

€ 49,95

VANAF

TUIN- EN SERREMEUBELEN 60%
KORTING

TO
T

€ 10,- € 19,95

Actie geldig t/m 31 oktober 2011

ACTIE! ski en snowboard 
onderhoud

Australian
Adelaide Denim
• Volledig lederen schoen

• Zeer comfortabel

€ 119,95€ 119,95€ 119,95€ 119,95€ 119,95

€ 89,95

KOOPJESHOEK

70%
TOT

KORTING OP O.A. 
KLEDING EN SCHOENEN!

(bij afdeling tuinmeubelen)
Basisbeurt ski
€ 16,00

Basisbeurt snowboard
€ 29,00

Europa’s meest complete vrijetijdswarenhuis 70.000 M2 Kampeer, Tuin en Sportplezier!
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Rooiseweg 22 • Schijndel • Tel.(073) 5492356
Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

Alles voor kamperen, tuin en sport! 

  Nieuw: meest geavanceerde 

slijprobot van Nederland!

Veldtoertocht TWC Dommeldal
Op zondag 18 september a.s. 
houdt Trim Wieler Club Dom-
meldal uit Sint-Oedenrode een 
veldtoertocht. De tocht over een 
afstand van 25, 35, 45 of 60 kilo-
meter wordt verreden in de bossen 
van Best, Son en Breugel, Laar-
beek en Sint-Oedenrode. De route 
is in duidelijke samenspraak met 
Staatsbosbeheer en de gemeente 
bepaald en hiervoor is dan ook 
volledige toetstemming verkre-
gen. De tocht wordt onder aus-
piciën van De Nederlandse Toer 
Fiets Unie georganiseerd. De route 
wordt op een duidelijke manier 
met fel gekleurde kunststof pijlen 

aangegeven, zodat het voor ieder-
een duidelijk is hoe de route loopt.

De route gaan nog meer als voor-
heen over onverharde paden. 
Tijdens de tocht is er nog gele-
genheid om te kiezen voor de te 
fietsen afstand. Halverwege de 
tocht is er een pauzeplaats waar 
de deelnemers onder het genot 
van een drankje en een hapje bij 
kunnen komen van hun inspan-
ningen. Voor de deelnemers aan 
de langste route is er zelfs een 
tweede pauzeplaats ingericht. Na 
afloop van de tocht is er de moge-
lijkheid om de fiets af te spuiten op 

een speciaal daarvoor aangelegde 
afspuitplaats. Ook is er bij de start-
locatie een EHBO-er aanwezig om 
eventuele pechgevallen te helpen. 
Inschrijfgeld bedraagt 3,00 euro 
voor leden van de NTFU en 4,00 
euro voor niet leden, ongeacht 
welke afstand men fietst. Start en 
finish vinden plaats bij de Vresselse 
Hut aan de Vresselseweg 33 tus-
sen Son en Breugel en Nijnsel. 

Starten kan vanaf 8.30 uur en 
10.00 uur. De startlocatie wordt 
doormiddel van bebording vanuit 
de invalswegen duidelijk aangege-
ven. Auto’s kunnen aan de over-

kant van de startlocatie op aan-
wijzing van de organisatie worden 
geparkeerd. Aan de wandelaars, 
mensen die hun hond uitlaten en 
andere gebruikers van het bos 
wordt vriendelijk gevraagd reke-
ning te houden de extra drukte 
in de bossen op zondagmorgen. 
Voor meer informatie over de 
veldtoertocht kunt u terecht op 
telefoonnummer: 0413-479847 of 
op www.twcdommeldal.nl.

De vereniging heeft ook een vaste 
mountainbikeroute aangelegd in de 
Vresselse bossen tussen Nijnsel en 
Mariahout van ca. 33 km. lengte. 

Deze route wordt maandelijks ge-
controleerd door leden van de 
vereniging om te kijken of er man-
kementen zijn. Boomtakken en 
overhangende bramentakken wor-
den verwijderd en kapotte of ont-
brekende routebordjes worden dan 
vervangen, zodat het voor iedereen 
die gebruik maakt van de route dui-
delijk is hoe de route loopt. Start-
punt van de “Vresselaarroute” is 
eveneens de Vresselse Hut.

Wilt u meer informatie neem dan 
contact op met het secretariaat op 
tel.  0413-479847.

wielersport

Ollandia twee keer gewonnen, Nijnsel twee keer verloren

Het is VV Nijnsel nog niet gelukt 
om een punt te pakken. Vorige 
week was een gelijkspel verdiend 
geweest, maar afgelopen zon-
dag verloren ze terecht van EVVC 
uit Vinkel. Met Ollandia gaat het 
stukken beter. Ze zijn in de winning 

mood. Ook Boskant draait naar 
behoren. Ze haalden al vier pun-
ten uit twee wedstrijden en staan 
bovenaan in de vierde klasse. Na 
verlies in de eerste wedstrijd kon 
tevens Rhode afgelopen weekend 
een feestje bouwen. Met hangen 

en wurgen wonnen ze bij Prinses 
Irene.

SDDL – Ollandia 2-3 (1-2)
Binnen tien seconden had Stefan 
Erven er voor Ollandia al eentje 
inliggen. Dat beloofde veel goeds 
voor de middag, maar trainer Ge-
rard van Zutphen zag een terugval. 
Van Zutphen: “Volgens mij maak-
ten we de tegenstander wakker 
door die vlugge goal. Ook pakten 
we geen duels meer en bewogen 
we te weinig. Het was wachten op 
de gelijkmaker.” Die kwam er dan 
ook. Nog voor rust maakte Sietze 
de Jong 1-2, maar na de thee was 
het weer hetzelfde liedje. Ollandia 
kwam er een kleine fase niet aan 
en moest later weer op jacht naar 
de winnende. Die kwam er. Sietze 
de Jong maakte zijn tweede en 
schoot Ollandia naar zes punten.

Prinses Irene – Rhode 1-2 (0-1)
Vorig seizoen had Rhode heel vaak 
pech. Ze kregen doelpunten te-
gen op momenten dat het totaal 
niet uitkwam. Even dacht trainer 
Ronald Tielemans daar zondag 

aan terug. Wonder boven wonder 
hield zijn team stand tegen Prinses 
Irene, die het doel van de uitste-
kend keepende Ronald van Ger-
wen het laatste deel van het duel 
belegerden. Teun Latijnhouwers 
had de gasten in de eerste helft al 
op voorsprong gebracht. Uit een 
penalty maakte Bas van Kuringen 
in de 56e minuut 0-2. “Met hard 
werken hebben we de drie punten 
over de streep getrokken”, blikt 
Tielemans terug. “En we hadden 
een keer geluk. Hopelijk kunnen 
we dat vaker af gaan dwingen.”

Boskant – Schadewijk 3-1 (2-1)
De thuisploeg had nog een beetje 
een nare smaak overgehouden 
aan de wedstrijd tegen DVG toen 
ze een 3-0 voorsprong uit handen 
gaven. Ook tegen Schadewijk wer-
den de blauw-witten op de proef 
gesteld, maar deze keer gingen ze 
daar beter mee om. Hoofdcoach 
van Lieshout: “We waren zondag 
veel slimmer. We pakten op de 
juiste momenten rust en creëerden 
ook nog eens een hoop kansen. 
Dat was heel positief.” Roel Brans 

was de man in vorm. Hij maakte 
alle drie de Boskantse goals. De 
gelijkmaker schoot hij uit de draai 
binnen, de tweede goal was een 
benutte penalty en zijn derde 
schoot hij binnen na een knappe 
voorbereiding van Ron van Uden.

Nijnsel – EVVC 0-4 (0-2)
“Deze nederlaag is puur te wijten 
aan de organisatie. Die was niet 
goed. Het leek misschien alsof we 
niet werkten, maar we kwamen 
gewoon overal een stapje te laat. 
Dan kun je gewoonweg geen du-
els aangaan. Het werd pijnlijk dui-
delijk dat we veel moeite hebben 
met beweeglijke ploegen”, legt 
trainer Jan Noten zijn vinger op 
de zere plek. Tijdens de rust stond 
Nijnsel al met 0-2 achter. Dat het 
0-4 werd was geen verrassing. 
Nijnsel wist amper kansen te cre-
eren en leek de draad volkomen 
kwijt. Noten: “Ik denk dat ik het 
de meeste spelers eenvoudiger ga 
maken. Een aantal heeft moeite 
met het in de zone verdedigen. 
Ik ga ze dus aan een eigen tegen-
stander koppelen.” 

voetbal
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Sint Oedenrode

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

Evenementen

Donderdag 29 september 
in de Filmclub Mariendael

“De eenzaamheid 
van de priemgetallen”

Een film over hoe gebeurtenissen 
uit je kindertijd 

de rest van je leven bij je blijven

Aanvang 20.15u

Entree € 5,50 incl. pauzedrankje

3 juli - 24 september
Expositie FotoclubRooi
Zorgcentrum Odendael 

15 september 
Paranormale avond 

Meerschot

16 september 
Live muziek: Woodsideband
  Centrum Sint-Oedenrode 

17 september 
Vrije dansavond danscentrum Cultura

  De Vriendschap 

17 september 
Bevrijdingsbijeenkomst Odendael 

 
17 september 

Live band Cold Cases
  Café van Ouds 

  18 september 
T.W.C. Dommeldal  

mountainbiketoertocht
  Vresselse Hut 

  18 september 
Mooi-Rooi & Fokpaardendag

Centrum Sint-Oedenrode 

18 September
Broodbakken 

Kinderboerderij Kienehoeve 

18 september
MooiRooi Modeshow

Centrum Sint-Oedenrode

20 september 
Filmclub

Once upon a time in the west
  Odendael 

20 september 
Gratis workshop voor MKB’ers

  Mariëndael

  20 september 
Startersbijeenkomst

 Gemeentehuis

 21 september 
Roois Biergilde
  Café Van Ouds

21 september
Gezellige casinoavond

De Beckart

  22 september 
(Workshop) van het 11e gebod 

(gij zult genieten)
  Deken van Erpstraat 

23 - 27 september  
Kermis Olland
  Café d’n Toel 

23 - 27 september  
Kermis Olland

  de Dorpsherberg 

23 -25 september 
Theaterkoor Rooi: 

Musical ‘Droomhuis’
  Boomkwekerij vd Hurk 

23 september
Wagenspel
Mariendael

24 september 
Open Atelierdagen

 Het Ar(T)senaal
 Lindendijk 10 

24 september 
Vrije dansavond danscentrum Cultura

  De Vriendschap 

24 september 
Foute avond in de Werf

  Heuvel 21

25 september 
Open Rooise 

Cross- en Trimcompetitie
  Park Kienehoef 

25 september 
Open Atelierdagen

 Het Ar(T)senaal
  Lindendijk 10 

27 september - 1 oktober  
Feestweek “d’n einder” 

12,5 jaar jubileum Kringloopcentrum

30 september  
Theaterkoor Rooi: 

Musical ‘Droomhuis’
  Boomkwekerij vd Hurk

  1 oktober 
Rooise Golfkampioenschappen  

   golfclub de Schoot

1 + 2 oktober 
Theaterkoor Rooi: 

Musical ‘Droomhuis’
  Boomkwekerij vd Hurk 

1 oktober 
Dansen in Odendael

  Odendael 

1 oktober 
Muziek: 

Peter Hellings/Calimero
  Café Oud Rooij 

1 oktober 
live band ‘Bag on Wheels’ 

  Café Oud Nijnsel

1 oktober 
Vrije dansavond danscentrum Cultura

  De Vriendschap 

2 oktober
Rooise bromfietstreffen

Centrum Sint-Oedenrode

4 oktober 
4 Oktober: Dierendag Kinderboerderij 

Kienehoeve 

8 oktober 
Vrije dansavond danscentrum Cultura

  De Vriendschap 

14 oktober  
Boskant Kermis 

Hollandse avond! 
  Feesttent De Vriendschap 

15 oktober  
Boskant Kermis 

You and Me
  Feesttent De Vriendschap 

16 oktober 
Boskant Kermis touwtrekken
  Feesttent De Vriendschap 

16 oktober 
Speelgoed- en kledingmarkt 

  Meerschot 

17 oktober 
Boskant Kermis - matinee
  Feesttent De Vriendschap 

18 oktober 
Filmclub 

 Music of the heart
  Odendael

 19 oktober 
Kom jij op 19 oktober naar de 

magische goochelshow?
  Jan Tinbergenstraat 1

  19 oktober 
Roois Biergilde
  Café Van Ouds 

23 oktober 
Open Rooise Cross- 
en Trimcompetitie 
  Park Kienehoef 

23 oktober 
Live muziek

  Café Oud Rooij

28 oktober 
Halloween Party
  Café Oud Rooij

 29 oktober 
Blaasmuziek Plus

  Zalencentrum ’t Leeuwke

5 november  
Kookdemo 

Huijberts Keukens
 

 5 november 
Dansen in Odendael

  Odendael 

6 november 
Live muziek: 

Rogue
  Cafe Oud Rooij 

6 november 
Live: The Dynamite Shadows 

50 jaar bestaan
 De Beurs




