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Folders deze week:

Janssen Mode
Winkelreus computers

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Aankoop van al 
uw metalen!

www.vanraakmetaalrecycling.nl

Fabrieksweg 21 Best
Tel. 0499 - 700207
Open ma t/m za (zie site)

ook particulier!

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

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

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

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

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

HEREN EN KINDEREN OOK ZONDER AFSPRAAK 

FEESTJE?
Haar fohnen, inclusief 

mooie make-up
vanaf  €29,95

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Een grootse 
intocht

» Lees meer over 70 jaar bevrijding op pag. 12 & 13

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

Kijk op pag. 11

..MooiRooi Modeshow,  
    Koopzondag én Fokpaardendag 
            21 september a.s.

Dierendag 2014
Wij zijn op zoek naar 
de leukste, mooiste, en/
of ontroerendste foto 
van je (huis)dier.  Mail 
daarom de favoriete foto 
van je (huis)dier naar 
redactie@demooirooikrant.nl. 
Alle foto's die binnenko-
men worden opgehangen 
in de etalage van dieren-
speciaalzaak Pets &  Co 
aan de Streepenstraat. 
Stem op de leukste foto door in de 
winkel je favoriet aan te geven. Je kunt 
tot zaterdag 4 oktober 2014 stemmen. 
Op 8 oktober komt de winnaar in de 
krant, samen met de vele andere geweldige plaatjes! Je maakt kans op een 
fantastisch dierenpakket twv € 50,- van dierenspeciaalzaak Pets & Co.

Dierendag 2014

of ontroerendste foto 
van je (huis)dier.  Mail 
daarom de favoriete foto 
van je (huis)dier naar 
redactie@demooirooikrant.nl. 
Alle foto's die binnenko-
men worden opgehangen 
in de etalage van dieren-
speciaalzaak Pets &  Co 

traat. 
Stem op de leukste foto door in de 

Wij zijn tijdens de 
gehele vakantie 
gewoon open!

Mooi in de steigers

Het �  nu t� d om 
te (ver) bouwen!
vind in d� e krant uw Roo� e bouwpartners 

en pro� teer van de gunstige 

6% BTW regeling
K� k op pagina 25, 27 & 29

Open zondag
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MooiRooikrantDe2 ROUWBERICHTEN

COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster
Marianne Ketelaars

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

Uitvaartverzorging A. Kuis
WWWannannanneeeer er er ddde e e tttiiijjjd d d ssstttiiil l l ssstttaaaaaattt.........WWW d d d ssstttiiil l l ssstttaaaaaattt.........jjjddde e e tttiiiWWWannannanneeeer er er WWWWWW ddd iiijjjd d d iiil l l WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWannannannWWWannWWWannWWWannWWWannannannannannannannannannannannannannannannannannannWWWannWWWannWWWannWWWannannannannannannannannannannannannannannanneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddde e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ttttttttttttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjjiiijiiijiiijiiijjjjjjjjjjjjjjjjjjiiijiiijiiijiiijjjjjjjjjjjjjjjjjjiiijiiijiiijiiijjjjjjjjjjjjjjjd d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d ssssssssssssssssssssssssssssssssssssttttttttttttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ssssssssssssssssssssssssssssssssssssttttttttttttttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatttttttttttttttttttttttttttttttttttt.........................................................................................................................................................

www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

Winnaar ballonnenwedstrijd 
de Zevensprong bekend

Er gingen bij de afsluiting van de 
Zevensprong nu al weer zo'n acht 
weken geleden bijna driehonderd 
ballonnen de lucht in. De ballon 
van Anne Rooijakkers kwam bijna 
vierhonderd kilometer verder weer 
op de grond. Daarmee werd Anne 
winnaar van de rondvlucht met een 
Ultralight vliegtuig. Er waren ook 
pechvogels hun ballon kwam niet 
verder dan sporthal 'De Streepen'

Ook de ballonnen van Nynke van 
Erp en Lieke van Heeswijk waren 
een heel eind op weg. De ballon 
van Nynke zweefde bijna 360 kilo-
meter en die van Lieke kwam 283 
kilometer van Sint-Oedenrode weer 
op de grond. Anke Bekkers en Rolf 
van Boxmeer waren wel de grootste 
pechvogels. Hun ballon kwam niet 
verder dan de voordeur van sporthal 

'De Streepen'. Daarmee haalden zij 
wel een troostprijs en dat kunnen de 
andere achttien deelnemer van wie 
de ballon is gevonden niet zeggen.

Voor Anne Rooyakkers is er in elk 
geval wel een prijs. Maar zij keek 
wel wat beduusd toen ze hoorde 
dat ze een rondvlucht won met een 
ultralight vliegtuig. Toch zal het alle-
maal wel goed komen, want de prijs 
is aangeboden door Evert Jan Clijnk. 
Hij neemt af en toe belangeloos co-
piloten mee, om ze een paar leuke 
en indrukwekkende momenten te 
bezorgen. Vaak zijn dit mensen die 
wel een opkikker kunnen gebrui-
ken, of zoals nu, voor een goed doel 
als de Zevensprong. Op zijn site 
www.fly123.nl zijn mooie foto's en 
video's over zijn passie en ultralight 
vliegtuig te vinden.

Als hij ‘s avonds verlangt naar de nacht, 
als hij moe is van het vragen om kracht, 
als zijn lichaam op is en zijn geest niet meer wil, 
dan zie ik de wens in zijn ogen en even word ik stil.

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen.  
Het was fijn om dit samen voor je te mogen doen. Vandaag is 
overleden onze lieve vader, schoonvader en trotse opa

Jan Bax
weduwnaar van

Tiny Bax-Magielse

Hij overleed in de leeftijd van 90 jaar.

Harry en Anny
    Nils 
Cees en Ine
    Boukje
    Renske
Johnny en Elly
    Martijn
    Nick

St. Oedenrode, 10 september 2014
Correspondentieadres: 
Laan ten Rode 22, 5491 GH St. Oedenrode

De uitvaartdienst heeft reeds plaatsgevonden op maandag  
15 september jl.
Wij hebben hem te ruste gelegd bij zijn vrouw op de r.-k 
begraafplaats H. Martinus te St. Oedenrode.

Onze speciale dank gaat uit naar het personeel van Odendael 
voor hun goede zorgen. 

Kosteloos incasseren 
van geldvorderingen

Bosseweg 1 5682 BA Best
(0)499 82 02 08  
info@bestlaw.nl   
www.bestlawincasso.nl

Na een periode waarin zijn gezondheid steeds meer 
achteruit ging, is van ons heengegaan  

mijn zorgzame man, bijzonder lieve vader,  
onze opa en opa-au 

 

Theo van de Weijer 
 

∗ Sint-Oedenrode, 14 oktober 1927   

† Sint-Oedenrode, 12 september 2014  
 

echtgenoot van  
 

Greet van de Weijer – van Rooy 
 
    Anita 
 
        Alain 
  
        Bjorn en Quinta 
     Donna 
     Jayson 
 
Odendael 111 
5492 CT Sint-Oedenrode 
 
De crematiedienst heeft op woensdag 17 september 
plaatsgevonden. 

DeMooiBoxtelKrant: 
een nieuw weekblad in Boxtel

De Mooi-familie wordt wederom uit-
gebreid. Deze week – op woensdag 
17 september – valt in de hele ge-
meente Boxtel DeMooiBoxtelKrant in 
de brievenbus. 

DeMooiBoxtelKrant is een onder-
deel van het franchiseconcept van 
MooiNederlandMedia wat vier jaar 
geleden in Sint-Oedenrode begon 
met DeMooiRooiKrant. De nieuwe 
Boxtelse krant zal gratis huis-aan-

huis worden verspreid. Het bevat 
echt Boxtels nieuws, verzameld 
voor Boxtelnaren, door Boxtelnaren. 
Daarnaast staan er puzzels, inter-
views met dorpsgenoten en andere 
aantrekkelijke wetenswaardigheden 
in. Na DeMooiRooiKrant, DeMooi-
BernhezeKrant, MooiMegazien, De-
MooiSchijndelKrant, DeMooiLaar-
beekKrant, DeNuenenseKrant en 
DeMooiMierloKrant is dit de volgen-
de telg in de Mooi-familie. Voor on-
dernemers wordt het zo steeds inte-
ressanter om in een groot gebied voor 
aantrekkelijke prijzen te adverteren. 

  

BOXTEL • LIEMPDE • LENNISHEUVEL

MooiBoxtelkrantDe
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Bijna 600 nieuwe namen 
voor fusiegemeente
Inwoners van Schijndel, Sint-Oeden-
rode en Veghel hebben bijna 600 
namen ingestuurd voor de nieuwe, 
gezamenlijke gemeente. De advies-
commissie naamgeving onder voor-
zitterschap van René Bastiaanse 
selecteert drie namen uit de talrijke 
inzendingen. Deze namen worden op 
woensdag 17 september om 20.15 
uur tijdens een persbijeenkomst in de 
centrale hal van het gemeentehuis in 
Schijndel bekend gemaakt. 

Gemeenteraden bepalen
De gemeenteraden van Schijndel, 
Sint-Oedenrode en Veghel bepalen 
tijdens de raadsvergadering van res-
pectievelijk 25 september en 2 okto-
ber of de drie namen kunnen worden 
voorgelegd aan de inwoners. De digi-
tale stembussen gaan vanaf maandag 

6 oktober open.  Inwoners van de 
drie gemeenten van 12 jaar en ouder 
kunnen met hun BSN-nummer een 
stem uitbrengen. Voor inwoners die 
niet zelf of met behulp van anderen 
digitaal kunnen stemmen zijn in de 
drie gemeentehuizen én in andere 
openbare gelegenheden stembussen 
en stemformulieren beschikbaar. De 
diverse verzorgingstehuizen worden 
persoonlijk bezocht om daar de bewo-
ners in de gelegenheid te stellen ook 
te stemmen. De stembussen sluiten 
op vrijdag 17 oktober om 17.00 uur.

Keuze naam
De inwoners van Schijndel, Sint-Oe-
denrode en Veghel bepalen dus wat 
de naam van de nieuwe gemeente 
wordt. Op woensdag 19 november 
wordt de uitslag bekend gemaakt.

Beckart de ontmoetingsplek voor Nijnsel

De Beckart in Nijnsel is het afge-
lopen weekend heropend. Niet dat 
het Nijnselse dorpshuis gesloten 
zou zijn geweest. Maar de stichting 
Nijnsels Algemeen Belang, die de 
Beckart beheert, heeft samen met 
de vrijwilligers het gebouw eens 
flink opgepoetst. Het resultaat 
daarvan was vanaf vrijdag te zien. 

Vrijdagavond was de aftrap voor 
de jeugd. Vanaf halfacht was de 
maandelijkse disco 'The Joy' weer 
geopend. Met een enorme schuim-
machine werd de discotheek veran-
derd in een waar schuimbad en zo 
hoort dat ook bij een schuimparty. 
“Het was even spannend  of de 
schuimparty wel door zou gaan. In 
het begin van de week weigerde de 
schuimmachine dienst. Maar met 
wat handige klussers in ons midden 
is het toch gelukt om de machine te 
herstellen”, vertelt Marcel van den 
Brand. Hij is een van de vaste orga-
nisatoren van de discoavond.

Bruin café
Terwijl de jeugd zich kostelijk ver-
maakte in het schuim, was een paar 
deuren verderop de opening van het 

bruin café. Gezellig een potje biljar-
ten, een kop koffie drinken of een 

pilsje pakken en wat buurten. Dat 
was de bedoeling van Frans Sijbers, 
de voorzitter van Nijnsels Algemeen 
Belang. “De opzet van het bruin 
café is gelukt. Er zijn vanavond zo'n 
tachtig mensen en het is gezellig. 
Precies wat we voor ogen hadden”. 

Niet Googlen
Ook zaterdag was het café in de 
Beckart weer tot de nok gevuld. De 
eerste Nijnselse Pubquiz stond toen 
op het programma. De meer dan 
honderd deelnemers werden door 
quizmaster Jack van Beljouw be-
stookt met tientallen vragen. Vragen 
waar je meteen het antwoord op 
wist. Maar ook met vragen waarvan 
te denken viel, wie heeft dit in he-
melsnaam kunnen bedenken. Om 
iedereen gelijke kansen te bieden 
was het gebruik van hulpmiddelen 
niet toegestaan. “Het gaat er niet 
om wie het beste kan Googlen, maar 
wie het meeste weet”, vertelt Jack 
van Beljouw. “Daarom hebben we 
een zeer strenge quizpolitie ingezet 
die in de zaal patrouilleert en vals-
spelers de eeuwige schande bezor-
gen”.

Open dag
Tenslotte was er zondagmiddag 
voor iedereen die wilde nog een mo-
gelijkheid om de open dag van de 
Beckart te bezoeken. De leden van 
toneelvereniging Klavertje Vier deel-
den tijdens de optocht van Market 
Garden bonnen uit. Daarmee kon 
in de Beckart een gratis kop koffie 
of thee worden genuttigd. Kijk voor 
de foto’s van de evenementen op  
www.mooirooi.nl

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

 
 

www.biobest-theater.nl

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

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

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

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

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

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

SPECIALS: 
Ladies Night: Walking on Sunshine (€13,50) wo. 11 juni  20:00.
PRIJZEN: p.p. basis zaal, balkon +  € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 
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Speelweek van wo 17/09  t/m wo 24/09/2014
Van do. 18 t/m wo. 24 sept. Zijn ter- gelegenheid van de Nationale filmdagen. 

De toegangsprijzen voor alle voorstellingen (M.u.z) 50 plus voorstellingen: Zaal € 5,- / Balkon € 6,-
Koemba: De Zebra Die Zijn Strepen Kwijt Is (2D NL) (wo. 17 sept.) 15:45, vr. 16:45, za. 13:30, zo.15:45, (wo. 24 

sept.) 13:30 - Hoe Tem Je Een Draak 2 2D NL (wo. 17 sept.) 13:30, zo. 13:30 - Oorlogsgeheimen vr. 18:45,za. 15:45, 
zo. 17:45 - The Fault In Our Stars do./zo. 20:00  za. 18:30 - Planes 2: Redden & Blussen 2D NL za. 11:15 - Into The 

Storm vr./za. 21:00 
Speciale voorpremies tijdens de Nationale Filmdagen: Dorsvloer Vol Confetti ( € 5,-) (wo. 17 sept.) 20:00 - 

Pijnstillers (€ 5,-)ma. 20:00, (wo. 24 sept.) 15:30 en 18:45 - Bloedlink (€ 5,-)(wo. 24 sept.) 21:00
Specials: Biobest 50+ 12 Years A Slave (€ 6,-) do./vr.  14:00

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

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

Ook voor uw:
- kroon- en brugwerk
- implantaatkronen

Wij beschikken over eigen implantologen en mondhygiënistes
Kronen worden geheel in eigen laboratorium gemaakt. 
Al uw prothetische zorg onder één dak! In samenwerking met 

                            www.tpsintoedenrode.nl

www.meierijaccountancy.nl

Betrokken én ondernemend!

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

Interesse?
Kijk dan op de website voor meer 

informatie. In een vrijblijvend 

gesprek vertellen we u graag 

meer over de mogelijkheden 

voor u én uw bedrijf.

De dierenarts doet de deur open!

Op Zaterdag 5 oktober 2013 is het landelijke open dag bij dierenartsenpraktijken. 
Dierenartsenpraktijk Schijndel - Sint Oedenrode doet hier natuurlijk weer aan mee! 

Wilt u graag weten wat een dierenarts zoal doet, komt u dan zaterdag 5 oktober 
2013 naar onze locatie aan de Kortestraat 1 te Sint Oedenrode of naar onze locatie in 
Schijndel, Bunderstraat 22. U heeft dan de gelegenheid om een kijkje te nemen achter 
de schermen bij de verschillende diersoorten.
U kunt o.a. aan de volgende activiteiten deelnemen:

Locatie Sint Oedenrode:
• Rondleidingen   : 11.00 – 16.00 uur
• Schminken   : 11.00 – 16.00 uur 
• Knuffeldierenspreekuur  : 13.00 – 14.30 uur 
     (dus neem je allerliefste knuffeldier mee)

Locatie Schijndel:
• Speurtocht door de praktijk : 11.00 – 15.00 uur  
• Knuffeldierenspreekuur  : 11.00 – 15.00 uur   
• Fotowedstrijd   

Ook om gewoon een beeld te krijgen van een dierenartsenpraktijk, 
onder het genot van een kopje kof� e of thee, bent u van harte welkom.
Tot zaterdag 5 oktober 2013!

Medewerkers en dierenartsen 
Dierenartsenpraktijk Schijndel - Sint Oedenrode

Adres Sint Oedenrode:
Kortestraat 1 5491 SZ Sint Oedenrode
0413-472650 www.dapstoedenrode.nl

Adres Schijndel:
Bunderstraat 22 5481 KD Schijndel 
073-5493566 www.dapschijndel.nl

Mededeling voor cliënten van 
dierenartsenpraktijk sint-oedenrode:

dierenartsenpraktijk sint-oedenrode en dierenartsenpraktijk 
schijndel zijn een samenwerkingsverband aangegaan. door 
deze samenwerking hebben we de diensten buiten de reguliere 
openingstijden aangepast. 

Voor u en uw huisdier betekent dit dat er de mogelijkheid bestaat dat 
wanneer u met uw huisdier een beroep op de dienstdoende dieren-
arts doet, u op de locatie aan de Bunderstraat 22 te Schijndel wordt 
verwacht. Overdag bent en blijft u van harte welkom op de praktijk 
aan de Kortestraat 1 te Sint-Oedenrode.
Als u nog vragen heeft, adviseren wij u om telefonisch contact op te 
nemen met de praktijk.

namens het team gezelschapsdieren 
van dierenartsenpraktijk sint-oedenrode
Kortestraat 1
5491 SZ Sint-Oedenrode
Tel: 0413-472650

.

Mededeling voor cliënten van 
dierenartsenpraktijk sint-oedenrode:

dierenartsenpraktijk sint-oedenrode en dierenartsenpraktijk 
schijndel zijn een samenwerkingsverband aangegaan. door 
deze samenwerking hebben we de diensten buiten de reguliere 
openingstijden aangepast. 

Voor u en uw huisdier betekent dit dat er de mogelijkheid bestaat dat 
wanneer u met uw huisdier een beroep op de dienstdoende dieren-
arts doet, u op de locatie aan de Bunderstraat 22 te Schijndel wordt 
verwacht. Overdag bent en blijft u van harte welkom op de praktijk 
aan de Kortestraat 1 te Sint-Oedenrode.
Als u nog vragen heeft, adviseren wij u om telefonisch contact op te 
nemen met de praktijk.

namens het team gezelschapsdieren 
van dierenartsenpraktijk sint-oedenrode
Kortestraat 1
5491 SZ Sint-Oedenrode
Tel: 0413-472650

.

Bunderstraat 22 5481 KD Schijndel
073-5493566
info@dapschijndel.nl 
www.dapschijndel.nl

Kortestraat 1 5491 SZ Sint-Oedenrode
0413-472650
info@dapstoedenrode.nl
www.dapstoedenrode.nl

Bij Dierenartsenpraktijk Schijndel-Sint-Oedenrode is uw 
dier in deskundige én vertrouwde handen

 Boskantseweg 36a

Open dag 
met poppenkast

zaterdag 
20 september

 van 10.30u 
tot 12.30u.
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De rooi Tulpen al vijftien jaar een roois begrip
Deze maand bestaat het koor 'De 
Rooi Tulpen' vijftien jaar. Op 9-9-
99 werd het koor in café 't Straotje 
opgericht. Zaterdag 13 september 
stonden 'de Tulpen', zoals ze zich-
zelf graag noemen stil bij het vijf-
tienjarige bestaan. Nou ja, stil staan. 
De leden van het koor zongen en 
fietsten door Sint-Oedenrode.

De Rooi Tulpen werden vijftien jaar 
geleden door Teun de Hommel op-
gericht in café 't Straotje. “Er waren 
drie dames, die hadden in Schijndel 
op een festival een koor zien optre-
den. Zij vonden dat we ook in Sint-
Oedenrode zo'n koor moesten heb-
ben”, vertelt Teun. “De oprichting 
was een succes. Eigenlijk moesten 

we al meteen een ledenstop invoe-
ren. Ons streven was een koor met 
zo'n 65 mensen, maar we zaten al 
meteen aan de zeventig leden. Toch 
is het gelukt om ons altijd zo rond 
de zestig leden te handhaven. 

Voor het vertrek van de fietstocht 
werden de leden van het eerste uur 
in het zonnetje gezet. Voor iedereen 
die van meet af aan deel uitmaakt 
van 'De Rooi Tulpen'was er een 
kleine verrassing. Voor oprichter en 
voorzitter, Teun de Hommel en di-
rigente Erie van de Zanden hadden 
de leden een sjerp gemaakt. 

was een succes. Eigenlijk moesten 

Oprichter en voorzitter, Teun de Hommel 
en dirigente Erie van de Zanden.

Van Leeuwenhoekweg 7 • 5482 Tk SchijndeL • TeL. 073 549 57 16
WWW.AUTOBEDRIJFVANDENBERK.NL

ALLE MERKEN • VW & AUDI SPECIALIST
onderhoud • reparaTie • apk • in- & Verkoop • airco SerVice • auTo- & ruiTSchade

UW ZORG, ONZE BORG
Dé reisverzekering 

voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

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

Ook al is de afdaling
mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
terecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeu ren.

Maar als het gebeurt is het wel zo p rettig dat u 
een be roep kunt doen op uw reisverzekering.

Want daarmee bent u altijd verzeke rd van
persoonlijke en financiële hulp.

Zodat alles snel weer op z’n pootjes te recht komt.

Informeer daa rom voor uw vert rek even bij ons
naar zo’n voo rdelige reisverzekering.

EXCLUSI E F VOOR U!

Verzekeringen - Hypotheken - F inancieringen
S NS  R egio Bank - Makelaa rdij

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

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

ww w.vkg roep.nl  beekendonk@vkg roep.nl

assurantie en adviesbureau

van den Heuvel - van Kuringe

 Een nieuwe of
2de hands auto gekocht?

Bereken u premievoordeel op
www.vkgroep.nl

Wilt u alsnog een onafhankelijk, vrijblijvend
en deskundig advies neem dan contact met ons op

Ook voor al uw andere verzekeringen 
helpen wij u graag

UW ZORG, ONZE BORG

Met een RECHTSBIJSTANDVERZEKERING
verzekert u zich van juridische
ondersteuning en advies bij conflicten

Interesse? Loop eens bij ons binnen 
Wij helpen u graag

Kom mee naar buiten in de Week van het landschap
Van zondag 21 tot en met zondag 
28 september organiseert Brabants 
Landschap de Week van het Land-
schap. Deze week vindt dit jaar 
plaats in het Hart van het Groe-
ne Woud, in De Mortelen tussen 
Oirschot en Boxtel. Met bijzondere 
wandelroutes, natuurexposities, een 
natuurbioscoop, landschapsmarkt, 
oogstfeest en veel leuke kinderac-
tiviteiten, waaronder een spannend 
beleef- en ontdekparcours. Hoe 
vindt een dier zijn weg tussen gras 
en riet, over water en weg, door bos 
en lucht? Kom mee naar buiten en 
ontdek het zelf tijdens de Week van 
het Landschap.

De Week van het Landschap is dit 
jaar geïnspireerd door de boomkikker, 
die na jaren van weg te zijn geweest 
weer veel voorkomt in De Mortelen.  
Een indicator dat het beter gaat met 
de natuur in Het Groene Woud. Niet 
alleen dit kale groene kikkertje, maar 
ook vlinders, vogels en andere dieren 
en planten vinden hun weg weer te-
rug. 

Dagelijks programma van 11.00 tot 
17.00 uur
De Week van het Landschap laat 
jong en oud op allerlei manieren ken-
nismaken met de natuur. Bezoekers 
ontvangen gratis wandel- en fiets-
routes, bekijken in de natuurbioscoop 
de nieuwe natuurfilm ‘De Mortelen, 
Hart van het Groene Woud’ of trek-
ken er op uit langs de Toeristenpoor-
ten.  Brabants Landschap plaatst in 
deze poorten een recreatiezuil met 
informatie over de flora en fauna in 
het gebied. Ook de foto-expositie 
‘Cultuurhistorie in De Mortelen’ van 
fotograaf Noud Aartsen en de film-
expositie ‘Brabants Landschap actief 
in het Groene Woud’ zijn een bezoek 
meer dan waard. 

Bijna alle activiteiten in de Week zijn 
gratis. Centrale locaties zijn Café 
Vingerhoeds (Oude Grintweg 90, 
Oirschot) en Herberg De Schutskuil 
(Oude Grintweg 100, Oirschot). Tus-
sen deze twee locaties pendelt gratis 
vervoer heen en weer. Het complete 
activiteitenoverzicht staat vermeld op 

www.weekvanhetlandschap.nl. 

Brabants Landschap: natuur- en cul-
tuurbescherming is en blijft mensen-
werk
De prachtige provincie Noord-Bra-
bant, met haar diversiteit aan land-
schappen, is nog het thuis van vele 
vrij levende planten- en diersoorten. 
Dit komt onder andere doordat Bra-
bants Landschap ruim 17.000 hec-
tare bos, heide, ven, zandverstuiving, 
beek- en rivierdalen, landgoederen, 
boerderijen, forten en kastelen met 
zorg beheert. Daarnaast zet Bra-
bants Landschap zich in voor be-
houd, herstel en ontwikkeling van de 
biodiversiteit buiten de beschermde 
natuurgebieden. Een groot netwerk 
van enthousiaste vrijwilligers helpt 
mee met de bescherming van wei-
de- en akkervogels, uilen, amfibieën 
en vleermuizen. Dit kost echter veel 
geld. Voor € 1,25 per maand helpen 
mensen al om onze waardevolle 
natuur te beschermen. Voor meer 
informatie zie 
www.brabantslandschap.nl.

www.mvanrooijelektrotechniek.nl

mob: 06-23385495
mvanrooijelektrotechniek@upcmail.nl

tel: 0413-471005
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Schoolkinderen dragen steentje bij met sponsorloop 

Herinrichting nieuwe speelplaats Odaschool op koers

Wellicht heeft u het al gezien, maar 
er is in de afgelopen periode weer 
ontzettend hard gewerkt aan de 
speelplaats van de Odaschool.  

Voor de schoolvakantie lieten we u 
al zien dat er aan de nieuwe fietsen-
stalling werd gewerkt. Inmiddels is 
de omheining gereed en gebruikt, 
maar is er nog veel meer gebeurd. 
Zo zijn er diverse houten speelpla-
teaus- en banken gemaakt, is er een 

extra speelgrasveld aan de voorzijde 
aangelegd en is er een start gemaakt 
met het verkeersplein. Onder de 
mooie dubbele bomenrij langs de van  
Rijckevorsel van Kessellaan is een 
laantje gemaakt dat eindigt in een 
door de kinderen bedacht stilteplek-
je. Dit alles is mede gerealiseerd met 
behulp van enkele van onze sponso-
ren A. van de Meulengraaf Betonfa-
briek en Bart Klerkx Hoveniers.

Maar de vrijwilligers zitten 
niet stil, ze zijn al weer vol-
op bezig met het volgende 
project. Dit is een houten 
podium met tribunes, wel-
ke gebruikt gaat worden 
voor openluchtvoorstel-
lingen en buitenlessen. De 
komende tijd wordt dit project verder 
afgerond en gaan we verder met het 
optimaliseren van de fietsenstalling, 
het uitbreiden van het verkeersplein 

en de speelzone met na-
tuurlijke spelaanleidingen 
onder de bomen bij Laan 

ten Bogaerde. Ook d’n einder gaat 
zich vanaf deze week inzetten om 
een paar mooie speel- en zitvlonders 

voor onze binnentuin te maken.
De kinderen zijn ontzettend blij 
met al deze extra speelmogelijkhe-
den en maken er al volop gebruik 
van. Zij willen dan ook graag hun 
steentje bijdragen en gaan zich in-
zetten bij onze sponsorloop. Deze 
wordt gehouden op donderdag 18 
september tussen 17 en 19 uur. De 

kinderen werken zich in het zweet 
door zoveel mogelijk rondjes te ren-
nen zodat ze een zo groot mogelijk 
sponsorbedrag bij elkaar krijgen. Al 
dit geld wordt volledig ingezet voor 
de inrichting van de speelplaats. U 
kunt onze kinderen sponsoren of 

gezellig een kijkje komen nemen tij-
dens deze sponsorloop, u bent van 
harte welkom! 

Themawandeling over hoogmoed 
Het Gesprek te 
Pas, dat a.s. zon-
dag, 21 septem-
ber, in het Da-
m i a a n c e n t r u m 
wordt gehouden, 
heeft als onder-

werp ‘hoogmoed’. Dit ouderwetse 
begrip, ijdelheid of zelfoverschat-
ting, wordt wel gezien als de eerste 
van alle hoofdzonden. Waarom? Is 
het tegenovergestelde, nederig-
heid, dan zo goed? Iedereen, jong 
of niet meer zo jong, kan over deze 
en dergelijke vragen meedenken en 
meepraten tijdens dit ‘gesprek met 
wandeling’. Je bent van harte wel-
kom op zondag 21 september om 
10.00 uur bij het Damiaancentrum, 
Schijndelseweg 46, 5491 TB in Sint-
Oedenrode.

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. 
De bijeenkomst begint om 10.00 uur 
en zal om ongeveer 12.00 uur wor-

den afgesloten. De opzet is steeds 
hetzelfde:
Na ontvangst met koffie/thee en 
een inleiding op het thema (met 
enkele gedichten) maken de deelne-
mers in kleine groepjes een wande-
ling van een uurtje in de bossen, tui-
nen of de prachtige omgeving van 
het centrum. Zij spreken dan, al of 
niet aan de hand van de meegege-
ven vragen, over of naar aanleiding 
van het onderwerp. 
Vervolgens wisselen we bij een ge-
zellige kop koffie/thee de ervarin-
gen, verhalen of meningen uit, be-
spreken de teksten en om ongeveer 
12.00 uur besluiten we dan deze 
ontmoeting van mensen en hun 
ideeën en denkbeelden. 
Met deze wandelingen hoopt Da-
miaancentrum Nederland mensen 
nader tot elkaar te brengen en wat 
inspiratie te bieden. Onze kosten 
bedragen per deelnemer ongeveer 4 
euro, we zijn tevreden met elke bij-
drage naar draagkracht. 

Voor alle informatie over de Ge-
sprekken te Pas: tel. 0413-291200 
of 06-10223044.

Kinderboekenauteur Erik van Os geeft 
exclusief optreden in bibliotheek
Na een rigoureuze verbouwing van 
het Martinushuis, is de bibliotheek 
in Sint-Oedenrode intussen alweer 
een paar weken geopend. Om de 
heropening te vieren, is de popu-
laire kinderboekenschrijver Erik van 
Os bereid gevonden om woensdag 
24 september een exclusief optre-
den te verzorgen in de bibliotheek. 

Het optreden, dat begint om 14.30 

uur, is bedoeld voor kinderen van 
6 t/m 12 jaar. De entree is gratis, 
want de bibliotheek trakteert! Erik 
van Os zal voorlezen uit zijn boeken. 
Hij neemt ook zijn gitaar mee, dus 
misschien zorgt hij ook wel voor een 
muzikale verrassing. 
Reserveren is gewenst, want 
er zijn maar een beperkt aantal 
kaarten. Dit kan via de website:  
www.bibliotheekmeierij.nl/agenda.  

Activiteiten Meidenplaza 
in september
De Meidenplaza van Sint- 
Oedenrode is er voor alle meiden 
vanaf groep 8 t/m 15 jaar. Wekelijks 
organiseert het jongerenwerk van 
Welzijn De Meierij een echte meiden-
activiteit. De komende  2 weken staat 
het volgende op het programma:

Woensdag 17 september staat de 
Meidenplaza helemaal in het teken 
van Quizzen. Er passeren allerhande 
vragen de revue op groot scherm. 
Van muziek tot make-up, van natuur 
tot verliefdheid. Misschien win jij wel 
het enige echte Meidenplaza-pakket 
boordevol goodies!
Woensdag 24 september is het 
Beautymiddag bij de Meidenplaza. 

Meiden kunnen zich aan de hand 
van beautytips naar hartenlust het 
gezicht verzorgen, zichzelf opmaken 
en nagels versieren met nagellak en 
prints.

Opgeven voor deze activiteiten is 
verplicht en kan via telefoonnum-
mer: 073-5441400 of via e-mail: 
meidenplaza@outlook.com of
m.stegenga@welzijndemeierij.nl
Deelnamekosten voor deze Meiden-
activiteiten  zijn: 1.50euro. Daar zit 
drinken en lekkers bij inbegrepen. 
Meidenplaza is een onderdeel van 
Jongerenwerk Welzijn De Meierij. 
Laan van Henkenshage 2, 5492 BH 
Sint-Oedenrode 

Kienehoef’s got talent

Op woensdag 10 september werd 
het op Basisschool Kienehoef het 
schooljaar met een spetterende 
voorstelling geopend. 

Tijdens deze voorstelling lieten de kin-
deren van alle groepen zien wat zij de 
voorgaande dagen tijdens workshops 
hadden geleerd en ervaren. Onder 
leiding van professionals maakten de 
kinderen kennis met de kunstdiscipli-

nes muziek, dans, drama of beeldend. 
Zo werd er bijvoorbeeld in groep 3 
gedanst en maakte groep 7 met bam-
boestokjes een prachtig decor. Alle 
voordrachten stonden in het teken 
van de Vreedzame School. Het doel 
van de workshops en de voorstelling 
was om aan elkaar te laten zien dat 
wij op een respectvolle manier met 
elkaar omgaan. Tijdens de workshops 
werden de kinderen uitgedaagd om 

met elkaar samen te werken en dit 
leidde tot de mooie voordrachten die 
tijdens de ‘Kienehoef’s got talent’-
show getoond werden aan alle an-
dere kinderen én aan alle familiele-
den en bekenden die in grote getalen 
waren komen kijken. We kijken terug 
op een prachtige voorstelling en we 
gaan er dit schooljaar weer een pret-
tig, gezellig en vreedzaam schooljaar 
van maken.

Kofferen 23
5492 BL  Sint - Oedenrode
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<adres>
<mail>

<Facebook>
<Twitter>

<Pinterest>

(Y)our walk of

Modeshow!

Heuvel 22  Sint-Oedenrode   <tel.> +31(0)413 47 85 88

info@amigos-menswear.nl  <web> www.amigos-menswear.nl

www.facebook.com/amigosmenswear

www.twitter.com/amigosmenswear

www.pinterest.com/amigosmenswear

Show 1: 13.00 uur
Show 2: 14.30 uur

Fame?Fame?
Amigos menswear

(Y)our walk of
zondag 22-sep. OPEN KOOPZONDAG 12.00-17.00 uur

Toffe nieuwe collectie jeans 

LTB Jeans vanaf 69,95

Trotse blik op rooi

In 2007 kwam de toenmalige wethouder René 
Dekkers op het idee om in het centrum een 
grote lange bank te realiseren. Voor passanten 
om even uit te rusten, om kalmpjes aan rond 
te kijken of om te buurten. Het is inmiddels 
een herkenbaar punt in het dorp. Op vrijdag-
ochtend mocht Dekkers zelf een gedenkplaat 
op het zitobject schroeven.

Tijdens zijn afscheid, enkele maanden geleden, 

kreeg Dekkers een bordje cadeau met daarop de 
toepasselijke tekst ‘Trotse blik op Rooi’. De Rooi-
enaar is nog steeds erg trots op zijn idee en dat 
het op deze manier is verwezenlijkt. Dat was wel 
te zien op het moment dat hij de huidige wet-
houder Ad van der Heijden de hand schudde. Op 
12 mei 2007 opende Dekkers de bank, nu heeft 
hij het dus ook een gedenkplaat gegeven. Het zal 
dus de geschiedenis in gaan als ‘het bankje van 
Dekkers’.

Rene Dekkers (l) schudt de hand van 
zijn opvolger Ad van der Heijden

Kledinginzameling Basisschool Franciscus 
in Boskant
Dit schooljaar zal de oudervereniging van 
basisschool Franciscus kleding inzamelen. 
Via de gemeente en een aantal projecten op 
school worden de kinderen bewust gemaakt 
van het probleem van afval. 

Een onderdeel van deze projecten is de inzame-
ling van kleding. De opbrengst van deze inza-
meling komt ten goede aan de leerlingen van 
basisschool Franciscus en aan het goede doel 
“Stichting Inti Huahuacuna”. Deze stichting 
probeert de levensomstandigheden voor kans-
arme wijk- en straatkinderen in Peru te verbe-
teren. Afgelopen februari hebben wij hen een 
cheque kunnen overhandigen van maar liefst 
€ 550,-. Dat is natuurlijk fantastisch en daarom 
vragen wij dus de papa’s en mama’s  van onze 
schoolkinderen, om de kledingkast eens kritisch 
door te kijken en deze actie te ondersteunen.

De eerste inzameling van dit schooljaar is al 
gepland en wel op donderdagmiddag 25 en 
vrijdagochtend 26 september. Dat is wat eer-
der dan we gewend zijn, maar we hopen toch 
weer op veel zakken kleding. De volgende in-
zameling zal in het voorjaar van 2015 plaats-
vinden.

U kunt de volgende zaken inleveren: dames-, 
heren- en kinderkleding; schoenen; bedden-
goed; riemen; hoeden; handtassen; gordijnen; 
laarzen en pluchen speeltjes. De kleding mag 
in gewone vuilniszakken worden aangeleverd. 
De zakken voor deze actie kunnen worden 
afgegeven op donderdag 25 september om 
15.30 en vrijdag 26 september om 8.30 uur. 
Bij voorbaat dank, namens de oudervereni-
ging van basisschool Franciscus, Ritaplein 3, 
Boskant.

Opbrengst collecte voor KWF 
Kankerbestrijding

De collecte voor KWF 
Kankerbestrijding 2014 
in Sint-Oedenrode heeft 
in totaal € 8534,21 

opgebracht. Wie de collectant heeft ge-
mist kan altijd een gift doen in de win-
kelbusjes die in bijna elke winkel in Sint-
Oedenrode staan. 

Met het geld dat de collectanten hebben op-
gehaald, kunnen we onze missie waar maken: 
minder kanker, meer genezing en een betere 
kwaliteit van leven. 

Het bestuur van de KWF-afdeling Sint-
Oedenrode dankt alle vrijwilligers en inwoners 
voor hun bijdrage aan de collecte. 

Rois Praotje
Rois Praotje

Column door: Nico van de Wetering   

Wie zijn rené en rian?
“De hele zomer veel gefietst en veel gewandeld.” Zo kan ik mijn activiteiten van deze tijd wel 
samenvatten.

Zo kom ik aan bij een bankje, gelegen aan het Hooibeemdenpad in Nijnsel en viel mijn oog op 
twee namen die daar geschreven stonden op een prullenbak: Rian en René. Daarbij stond ook nog 
een jaartal vermeld: 2013. 

Niets bijzonders zo op het eerste gezicht. Enige weken later wandel ik door de Watermolenstraat, 
welke een zijstraat is van de Vresselseweg en daar staan op de prullenbak met dezelfde kleur (wit) 
de namen van, jawel hoor, René en Rian en weer dat jaartal. Wat een toeval.
Maar, we zijn er nog niet. Ik fiets door het Wijbosschebroek, ga zitten op een bankje om mijn ap-
peltje op te eten en wat zie ik daar staan op de prullenbak: Rian en René 2013.  Het maakt me 
eigenlijk helemaal niets uit, maar zoals een Rooienaar betaamd, ben ik ook nieuwsgierig  en wil 
het antwoord gewoon weten: wie zijn dat?
Nu wil het geval dat ik met mijn auto vanaf Riethoven naar Eersel rijd, terwijl mijn oog op een 
bankje valt. Waarom weet ik niet, maar in een flits zag ik iets op het bankje staan wat leek op de 
eerdere tekens zoals eerder beschreven: puur toeval, puur geluk want inderdaad daar waren ze 
weer: Rian en René en het jaartal. Ik geloof deze keer 2012 erbij. Als iemand mij kan vertellen wie 
dat zijn dan ‘wete we waor ’t henneke te nest gao.’
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Specialisten organiseren 
gezondheidsdag

Op donderdag 25 september 2014 
van 16.00 tot 21.30 uur organiseren 
specialisten uit de regio bij Thermae 
Son een leuke gezondheidsdag voor 
jong en oud. Een gezondheidsdag 
voor iedereen! 

Met gratis entree en zonder inschrij-
ving vooraf. Ontvangst is door een 
gastvrouw met een kleine groente 
smoothie. Van advies op het gebied 
van voeding en sport tot een bezoek 
aan gezondheidsstands. Maak kennis 
met fysiotherapie en kom meer te we-
ten over osteopathie. Ervaar een mas-
sage en woon informatieve lezingen 
bij. En wat te denken van een al gehele 
bodycheck of advies van een oor- en 
hoorspecialist?

Persoonlijk advies en massage
Hoe kan ik een gezonde levensstijl 
aangaan? Wat doet een voetzonere-
flexmassage met je lichaam? En welke 
voeding is goed voor mij bij bepaalde li-
chaamsklachten? Een informatieve ein-
de van de dag boordevol leuke nieuw-
tjes en weetjes met betrekking tot het 
lichaam en een gezonde levensstijl. 
Leuk voor als je leergierig bent en zin 

hebt in een ontspannen 
avondje uit! Tijdens een 
15 minuten gesprek per 
specialist krijgt de gast 
antwoord op vragen of 
persoonlijk advies. Be-
zoek daarnaast de diver-
se gezondheidsstands 
en ervaar een massage 
naar keuze. Zoals een 
unieke Tok Sen mas-
sage met houten stokjes 
of een voetzonereflex-
massage, waarbij re-

flexpunten in de voeten gestimuleerd 
worden. Om 16.00 uur zal Nanna  
Zevenbergen van FOOD&YOU een 
lezing geven over gezond leven en 
eten in combinatie met afvallen. En om 
19.00 uur zal een lezing plaatsvinden 
over ostheopathie en zwangerschap 
door Annabel Bonten. Tevens zal Ther-
mae Son namens successchrijver Chris-
pijn twee exemplaren van zijn boek 
“Het Hormoon Geheim” verloten. 

Contact
De gezondheisdag/ Healthy day wordt 
georganiseerd in samenwerking met 
voedingsspecialist FOOD&YOU, os-
teopathiepraktijk Life is Motion, Fy-
siotherapie Breugel, Ekelhoff oor- en 
hoorspecialist, Thermae Son en Ther-
mae Sport. Het Thermen gedeelte is 
gewoon geopend voor saunabezoekers 
en niet voor de Healthy day bezoeker, 
deze bezoeker kan de ingang van de 
Brasserie kiezen. Voor meer informatie 
over de Healthy day kunt u kijken op 
www.thermaeson.nl. Thermae Son is 
gelegen aan de Thermaelaan 2 te Son 
en Breugel.

Netwerkbijeenkomst Damiaancentrum
Deze bijeenkomst stond in het te-
ken van de aansluiting van de plan-
nen die vorig jaar gemaakt zijn op 
de doelstelling van het Damiaan-
centrum. 

Verder is er een bestuurswisseling 
gaande en hebben zich weer een aan-
tal nieuwe vrijwilligers gemeld. We 
zoeken nu vrijwilligers om mee in de 
ontmoetingstuin te helpen, het is een 
biologische dynamische tuin. Aan-
melden bij info@damiaancentrum.nl 
tav Riny Brugmans

Tijdens de Zomerschool heeft Keu-
kenpraat een workshop verzorgd.
Het Textielatelier heeft een nieuw 
onderkomen in de voormalige mu-
ziektherapieruimte van Novadic-
Kentron gekregen. Op zaterdag 27 
september wordt een reünie van 
oud-Damianen in het Damiaan-
centrum georganiseerd. In oktober 

komt er een nieuwe brochure en u 
kunt ons nog steeds steunen met 

koffie, het koffieproject loopt nog 
steeds door.

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

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

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

Gegarandeerd hoge kwaliteit!
Telefoon: 0413-490882

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

Kozijnen 
Ramen 
Buitendeuren 
Trappen 
Luiken 

radiatorkasten
inbouwkasten

meubels
binnendeuren

lambrisering

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service
Supersnel glasherstel!
Nu 6% btw op arbeid

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

Wijkvereniging Eerschot
Vrijdag 19 september  liggen de 
kaarten voor het jokeren en rikken 
weer op tafel. Alle leden vanaf 16 
jaar zijn welkom. Deze avond be-
gint om 20.00 uur in Meerschot 
Heistraat 22. Maar iedereen is vanaf 
19.30 welkom want dan is de koffie 

en thee al klaar.

Ook wordt er weer een loterij ge-
houden. Heb je geen geluk in de lo-
terij. Na afloop van het kaarten gaat 
iedereen weer met een vleesprijs 
naar huis. 

De Dubbelen verhuist naar Kofferen
Zoals veel mensen inmiddels hebben 
gezien is de winkel De Dubbelen 
inmiddels weer verhuisd. De winkel 
met een ontzettend ruim en breed 
assortiment, gaat zich vestigen in 

de voormalige winkel van Bikecen-
ter Rooi. In het pand aan de Heuvel 
komt boekenwinkel ’t Paperas. Vol-
gende week kunt u meer lezen over 
die op handen zijnde verhuizing. 

Open Huis bij De Vriendschap en Danscentrum Cultura

Een avond vol verschillende soorten 
dans zorgde voor een gezellige boel 
in Boskant. Danscentrum Cultura 
hield namelijk in samenwerking met 
De Vriendschap afgelopen zondag-
avond een Open Huis. Een avond 
die volledig in het teken stond van 
het nieuwe dansseizoen.

De avond die voor iedereen gratis 
toegankelijk was begon rond 18:00 
uur. Er werden verschillende korte 
workshops gegeven door een aantal 
dansleraren. Ook dansers die al een 
tijdje meedraaien lieten zien wat ze 
konden. Er waren onder andere work-
shops Zumba, Line dancing, Ballroom 
en van een nieuwe cursus dit seizoen; 
Partydancing. Ook was er een speci-

ale workshop voor kleine kinderen. 

De deelnemers en gasten konden 
met al hun vragen terecht bij de or-
ganisatoren en zich ook inschrijven 
voor het nieuwe dansseizoen. Ko-
mend seizoen zullen er regelmatig 
dit soort vrije dansavonden georga-
niseerd worden in De Vriendschap 
door Danscentrum Cultura. 

Café / Zaal ‘T Hooghuys
Zaterdag 20 september

BLOED ZWEET EN TRANEN!
Gezellige avond met de beste muziek, 

met live zanger Etienne!
Aanvang: 20:30 uur. Gratis toegang.

Zondag 2 November
Live in concert:

HENK BERNARD!
Aanvang: 15:00 uur. Entree €10,-

Ook voor al uw feesten, partijen, roken of 
rookvrij, verschillende ruimtes voor 50 tot 

250 personen.

Kapelstraat 46 - 5466 PD - Eerde
Tel: 0413-363165

E-mail: hooghuys@home.nl

‘T Hooghuys, Brabantse gezelligheid op zijn 
best!
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LynnLy
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

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

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

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

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

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

Woensdag 2 maart 2011
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Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

Plaats gratis uw reactie 
op de internetsite 

rooisefamilieberichten.nl 
voor:

· Geboortes
· Felicitaties

Neem een kijkje op 
rooisefamilieberichten.nl

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

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

Geef je dan NU op voor onze

NAAICURSUS
in Sint-Oedenrode

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

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

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

Antwan Kuis

Tip van de Prins

Met deze tip kunnen we iets. Voor 
diegenen die twijfelden kan dit name-
lijk de ‘doorslag’ geven, dacht u bij-
voorbeeld al aan iemand die vaak de 
grote trom slaat, dan zal die persoon 
ongetwijfeld de neije hoogheid wor-
den. Of dacht u aan die ene persoon 
die helemaal geen auto kan rijden, of 

die ene corpulente persoon?

Denkt u na deze vierde tip te weten 
wie de neije Hoogheid en zijn/haar 
adjudant is, mail dan naar de voor-
zitter van de Prinskeuzecommissie: 
henryenkitty@gmail.com u mag het 
ook opschrijven en in de brievenbus 
stoppen bij Henry van der Zanden 
op de Willem-Alexanderstraat 38 te 
Papgat. En ook dit jaar, voor de eerste 
goede (complete)oplossing staat een 
heerlijke fles papgatwijn klaar welke 
onze neije hoogheid persoonlijk zal 

overhandigen 
aan de win-
naar.

En hoe staat 
het met onze 
actieve jagers op de neije en zijn/haar 
adjudant?  Hebben jullie links of rechts 
al ‘iets’ gevangen? Zitten jullie op een 
goed spoor, of zijn jullie door deze tip 
van het ‘padje’ gebracht? We zijn erg 
benieuwd naar jullie ervaringen.

ALAAF!

Tip 4:
Ze klappen d’r dik 
tegen

50 jaar  

Pas net op de hel� ! 
Pro� ciat Jan, Dinja en Steven

Odaplein en Burchtstraat willen fl euriger worden

Groen Dichterbij in rooi

De gezellige ruimte van lunchroom 
Cést la Vie op de Borchgrave was 
vorige week goed gevuld met be-
woners van het Odaplein en de 
Burchtstraat. Zij kwamen praten 
over de eigen buurt en over hoe zij 
die buurt wat fleuriger zouden kun-
nen maken.

Wim Ruis, consulent voor IVN Bra-
bant vertelde vanuit zijn rijke erva-
ring, hierbij ondersteunt door dia’s 

en film. Wim Ruis is in Brabant en 
Limburg o.a. betrokken bij de lande-
lijke campagne Groen Dichterbij en 
hij begeleidt tientallen groene buurt-
projecten.

Meer groen in de buurt brengt men-
sen bij elkaar en geeft de natuur extra 
ruimte. Wim Ruis  stimuleert mensen 
om als buurt, straat of wijk gezamen-
lijk aan de slag te gaan met het ‘ver-
groenen’ van de omgeving. Groen 
Dichterbij  biedt de mogelijkheid om, 
ook landelijk, met deze buurtprojec-
ten kennis en diensten uit te wisselen, 
inspiratie op te doen. Zie voor mooie 
voorbeelden www.groendichterbij.nl

Het belang van deze bijeenkomst 
werd nog eens ondersteund door de 

aanwezigheid van de heer M.Scharff 
van Wovesto/Vestobeheer, de heer 
D. Muselaers van onze gemeente en 
de heer E. v.d. Hurk  van ons eigen 
streek- centrum Gasthuishoeve. Het 
zou, in dit bestek, te ver voeren om 
de discussies en beantwoorde vra-
gen weer te geven.

Aan het einde van deze avond werd 
afgesproken om, onder leiding van 
Eric v.d. Hurk, wat meer duidelijk-
heid te krijgen over hoe te werk te 
zullen gaan. Op korte termijn zullen 
de bewoners hiervoor een bijeen-
komst hebben op de Gasthuishoeve, 
Liempdseweg 31. Contact en/of 
meer informatie per e-mail:
p-altena@kpnmail.nl  
Telefoon nr.47.58.20 
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De onDerneming

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

Wij zoeken een:

Media-adviseur
Functie-omschrijving

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

Functie-eisen

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

AAnboD

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

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

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

www.facebook.com/demooirooikrant
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

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

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

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

Te koop/Te huur

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

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

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

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

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

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

 

Kom langs of bezoek onze site voor meer info!

• Meer groei
• Betere beworteling

• Meer kleur
• Reukloos

--------------------------------------
Te huur bedrijfshal met kantoor
en showroom, 1100m2
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Te huur in Sint-Oedenrode
Groot woonhuis in buitengebied
met dubbele garage.
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Te huur in Nijnsel
125 m2 bedrijfshal
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel. Nachtegaal 10, 
Sint-Oedenrode 0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------
Voor startende ondernemers diverse 
instapklare kantoorruimten te huur op 
Campus Fioretti. Aantrekkelijke voor-
waarden. Bekijk het aanbod op www.
campusfioretti.nl. Stuur een e-mail 
naar info@starterscollectief.nl voor 
meer informatie of voor een vrijblij-
vende bezichtiging.
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Te koop: 1 biketrailer voor 2 elektrische 
fietsen nieuw in de verpakking nieuwprijs 
€ 1180,-- Gevraagd een degelijk bod, 
dan is hij voor u. Neem contact op met 
0641100049
--------------------------------------
Te koop Scooter Peugeot V Clic mili-
euvriendelijk € 650,00. 4 takt 5800 km 
uit 2008 z.g.a.n. rijdt 54 km per uur.
Tel. 0413-473290
--------------------------------------

Gevraagd

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

   

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

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

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

Historische beelden

Marktplein

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

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

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

    Kees Hermis

Interieur

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

Hulpverlening

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

Gevonden/verloren

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

Diversen

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

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

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

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

Gegarandeerd hoge kwaliteit!
Telefoon: 0413-490882

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

Kozijnen 
Ramen 
Buitendeuren 
Trappen 
Luiken 

radiatorkasten
inbouwkasten

meubels
binnendeuren

lambrisering

Laatste uitzending Mooi Oranje TV

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

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

∙ voer voor watervogels, sierkippen, kalkoenen, struisvogels
∙ voer voor alpaca’s, herten, kippen

Kom bij ons langs of kijk voor meer info op onze website

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 8:00-18:00 uur en zaterdag: 8:00-17:00 uur

Eerschotsestraat 67  |  Sint-Oedenrode  |  T: 0413-472642 
info@vandeursendiervoeders.nl  |  www.vandeursendiervoeders.nl

ONS ASSORTIMENT IS UITGEBREID
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Dè is ‘nnen schonne herfsthaon.
Benaming van een oude vrijgezel.
Uit: Bij wijze van spreuke 
van fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

Wauw!
die vliegtuigen

zijn dus ook ruim
70 jaar oud!

Parachutisten landen aan Damianenweg 
i.v.m. 70 jaar “Market garden”

Geen
wonder dat ze 
er uit springen

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Rick van de Oever

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Anneke van de Loo
Pauwkesstraat 19 

Liempde 
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

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

10 verschillen Herfst kalend jaargetijde

OPlOSSING 
VOrIGE WEEK:

Hartstochtelijk

jij, mijn muze
ziet mij niet
voel je wel;
mijn schepping in het verschiet

mooi, zo mooi 
waarover ik vertel
of droom in het gras
drijven op jouw wolk
zuchten, zij aan zij
wij zijn een
samen zijn we te leen
altijd toeven in mei
de woorden gemeen

je gaat ver
de morgen vooruit
dat hoort ook zo
ik verlang naar je

mijn kunstige bruid

mijn handen
raken je ziel
mijn mond spreekt
de tong likt
mijn lijft doorweekt
met verlangen
een echo jaagt
achter jouw
lokkende gezangen

*
zij….,die mij 
immer bevraagt

julius
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CARAVANSHOW
zaterdag 20 en zondag 21 september

van 11.00 tot 17.00 uur

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

Kort verhuurde caravans tot €3500,- korting!

Nieuwste 
satellietzoeker 

EISS 

Diverse merken movers
voor de scherpste prijzen

vanaf € 695,--

Caravan- en camper schadeherstel
Van alle merken met originele 

onderdelen
Tot 4 jaar garantie en behoud van 

fabrieksgarantie

Jan Tinbergenstraat 6 
Bedrijventerrein "De Kampen"
5491 DC Sint-Oedenrode

Demonstratie Movers Schadeherstel

WWW.VANUDENCARAVANS.NL

Nieuw + 
Topoccasions

Enduro en Al-Ko Mammut.

10 % extra korting op Truma XT mover. 

ZONDAG 

GEOPEND 
ZONDAG 

GEOPEND 

TE HUUR
Representatieve bedrijfsruimte 

met kantoor
Handelsweg 29

Bedrijventerrein Nijnsel 
Totaal 310 m2

INDELING:
Entree / Kantoor / Keuken / 2 x wc / 

bedrijfsruimte / zolders / alarm / glasvezel /
heather / ruime parkeerplaats enz.

Voor info bel 0650670197

EHBO opleiding ‘Eerste Hulp’
Op donderdag 2 oktober 2014 start 
de opleiding ‘Eerste Hulp’ van 19.30 
tot 22.00 uur bij Zorgboerderij Dom-
melhoeve. In 12 lessen krijg je de 
basis eerst hulp aangeleerd en kan je 
handelen bij ongelukken in of om het 

huis, werk of sportvereniging. Voor 
deze opleiding geldt in 2014 een één-
malige korting op het opleidingsgeld, 
doordat wij als vereniging gesponsord 
zijn door het Roois Tourspel. Normaal 
betaal je €195,00 nu kost de gehele 

opleiding €97,50. Inschrijving sluit op 
20 september 2014.

Schrijf je nu via 
info@ehbo-sint-oedenrode.nl 
in voor de opleiding. Vol=vol

Rietveld bestratingen Rietveld bestratingen, 
het bestratingsbedrijf 

dat zich
onderscheidt door 

vakmanschap.

Componistenlaan 3
5491 LB  Sint-Oedenrode

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

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

bedrijfspleinen, opritten en reparaties

Column
Sassefratsen

Saskia van den Eshof

Je kent het wel: zoveel dingen te 
doen. Dat overkomt mij best vaak. 
Het resultaat is dat ik chaos in 
m’n kop heb en uiteindelijk ook 
in de uitwerking. Het is een van 
de eigenschappen die bij creatie-
ve mensen hoort, is mij wel eens 
verteld. Om wat structuur aan te 
brengen maak ik regelmatig een 
to do lijstje maken. Hierop schrijf 
ik dan alles wat ik graag wil doen. 
Met als gevolg dat ik nog meer in 
de stress schiet omdat ik zoveel te 
doen heb. 

Het lijstje van dit weekend bevatte 
weer veel to do’s. De was is een 
van de terugkerende items. Met vijf 
gezinsleden waaronder drie mo-
depopjes en een aantal fanatieke 
sporters, puilen de wasmanden al-
tijd uit. Omdat bij ons de zaterdag 
bijna geheel in het teken staat van 
hockey streep ik deze dag al door 
in mijn agenda, dan gaat er weinig 
productiefs gebeuren. Na de laat-
ste hockeywedstrijd prop ik snel de 
eerste wasmand in de machine en 
ren nog even door supermarkt om 
boodschappen te doen. De zondag 
begint relaxed, maar na het ontbijt 
is het op volle kracht vooruit. Was 
in de machine, was uit de machine, 
was in de droger, was uit de droger. 
En dit ritueel herhaalt zich drie tot 
vier keer. Volgens mijn to do lijstje 
moet de was voor zondagavond 
18.00 uur weer gevouwen en ge-
streken in de kast liggen. Omdat 
op maandag de hulp in de huis-
houding haar opwachting maakt, 
organiseren we altijd een grote op-
ruimronde. Daarnaast wil ik de co-
lumn voor deze krant schrijven. De 
administratie is ook een terugke-
rend ‘iets’ op het lijstje. Tussendoor 
wil ik nog wat qualitytime met het 
gezin hebben, een nieuw recept 
uitproberen, in een boek lezen, de 
krant uitgebreid doorspitten, de 
zolder opruimen, kasten uitmes-

ten, foto’s uitzoeken, enzovoort. 
Vaak hebben we in het weekend 
ook nog een feestje. In het meest 
gunstige geval dat wij niets te doen 
hebben, werk ik 25 % van de to 
do’s af. De reden: te veel dingen op 
het lijstje, te veel afl eiding of an-
dere dingen tussendoor doen die 
niet op het lijstje staan. Zo lukt het 
bijvoorbeeld niet om de was ge-
vouwen en gestreken in de kast te 
hebben liggen. Over het algemeen 
plukken we de rest van de week de 
schone spullen uit de wasmand die 
klaar staat om gevouwen te wor-
den. De administratie vind ik heel 
vervelend dus dat schuif ik sowieso 
standaard door en de column…die 
tik ik op maandagochtend. Mijn 
voornemen voor volgende week is 
een to-do-not lijstje te maken. Met 
daarop twee tot vijf dingen die ik 
niet meer ga doen. Ik weet niet of 
het gaat helpen maar misschien 
houd ik meer tijd over. 

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

To do not lijstje

Kijk voor foto´s van Abraham & Sarah reünie 
op www.mooirooi.nl
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Sint-Oedenrode schittert door 
afwezigheid
Dit weekeinde waren wij te gast in Liempde, Geldrop, Son en Nuenen. 
Overal diverse activiteiten gerelateerd aan de Bevrijding. Muziek, cul-
tuur, prachtige podia, kiosken, herdenking. Wat een feest.
Toen zondagmiddag naar ons eigen dorp; wat een deceptie.

Terrassen aardig vol maar wat was er verder? NIETS. Geen enkele ver-
binding met deze grootse herdenking, sfeerloos. Wat een afgang. We 
hadden mensen op bezoek die we mee naar het centrum namen. En 
wat konden we hen bieden? Helemaal niets. We schaamden ons. Sint-
Oedenrode schitterde door afwezigheid. Hoe kan zoiets gebeuren? Wie 
is hier verantwoordelijk voor? Wat een aanfluiting. Sint-Oedenrode on-
waardig.

Lambert A Verhoeven
Klaproosstraat 7

Lezerspodium....

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

Parachutisten landen aan Damianenweg

Honderden mensen namen maan-
dagmiddag de moeite om te voet, 
met de fiets of met de auto naar 
de Schijndelse Heide te gaan om 
daar de landing te beleven van 
tientallen parachutisten.

Ook aan de grond wemelde het 
van de ‘militairen’. Niet gek, want 
het basiskamp van 70 jaar Mar-
ket Garden is nabij Veghel ge-
stationeerd. Zij kwamen dan ook 
kijken en enkelen hielpen met de 

begeleiding van de durfallen die 
uit de lucht kwamen gevallen. De 
sprong is georganiseerd in het te-
ken van de festiviteiten rond de 
herdenking van 70 jaar bevrijding.

Bezoekers kijken ogen uit bij 
expositie 70 jaar bevrijding

Van tevoren werd al aangekondigd dat 
de expositie 70 jaar bevrijding in het 
gemeentehuis zeer de moeite waard 
zou zijn om te bezoeken. Toen het 
doek afgelopen zaterdagmiddag door 
burgemeester Maas en inrichter van 
de tentoonstelling – Hans Vervoort 
– omlaag werd getrokken, volgde de 
bevestiging. Honderden mensen gin-
gen afgelopen zaterdag en zondag een 
kijkje nemen.

In zijn toespraak voor de opening be-
dankte Hans vele mensen. Wekenlang 
bereidde hij de expositie met vele per-
sonen voor. Jarenlang verzamelde de 
Rooienaar de spullen die te maken heb-

ben met de Tweede Wereldoorlog. Het 
resultaat mag er wezen. De raadzaal 
staat nu vol met prachtige kostuums, 
krantenartikelen, parachutes en video-
beelden. “Alles is 100% origineel”, 
verzekerde Vervoort. Tegenover de 
burgemeester uitte hij een bijzondere 
wens. “Ik hoop dat deze expositie een 
succes is en dat we over vijf jaar hier 
een permanente tentoonstelling kun-
nen vestigen. De raadzaal wordt dan 
door de fusie toch niet meer gebruikt.”
De expositie duurt van zaterdag 13 t/m 
zondag 28 september. Openingstijden: 
zat. van 13.00-17.00. Zondag van 
11.00 -16.00, ma. t/m vr. van 14.00-
16.30u.

Vervolg voorpagina

Een grootse intocht

Het was een drukte van jewelste 
afgelopen zondag toen de histori-
sche colonne van Market Garden 
door Sint-Oedenrode kwam gere-
den. Van een kleine jeep tot een 
groot amfibievoertuig, het reed 
allemaal mee. Ook de historische 
legerkledij kon natuurlijk niet ont-
breken tijdens deze schitterende rit 
van Valkenswaard tot en met Veg-
hel.

Een tocht van ongeveer 500 oude 
militaire voertuigen reed dwars 
door Sint-Oedenrode ter herden-
king aan Operation Market Garden. 
Rond een uur of twee in de middag 
kwam de stoet aan onder begelei-
ding van de politie. Het vele lawaai 
en de sterke benzinelucht maakten 
het plaatje compleet. Veel mensen 
waren eropuit getrokken met stoel-
tjes en camera’s om alles vast te 
leggen en te bewonderen. Onder 
te toeschouwers natuurlijk veel ou-
deren waarvan sommigen het zich 
nog goed konden herinneren.

Jos Bekkers (76) was één van hen. 

‘’Ik weet nog dat er veel gevochten 
werd hier in de buurt nadat de Ame-
rikanen waren geland. De Duitsers 
zaten bij Best in de bossen en de pa-
rachutisten in Eerde en Son.’’ Zelden 

heeft hij zich zo angstig gevoeld als 
toen hij in de kelder van de boer-
derij van zijn buren zat te schuilen. 
‘’Onze buurman had een hele grote 
kelder, met van die kleine raampjes 
die net boven de grond uitkwamen. 
Op een gegeven moment kwamen 
een paar Duitsers wat drinkwater 
halen. Iedereen moest muisstil zijn, 

want één granaat 
door zo’n raam-
pje was fataal ge-
weest.’’

Ook Drika van 
Aarle (95) herinnert zich de oorlogs-
tijd als de dag van gisteren. ‘’We 
woonden toen nog op ’t Kofferen 
en hadden acht Amerikanen van de 
101e Airborne Divisie in huis. Ik heet 
eigenlijk Hendrika, maar om ze dat 
niet konden uitspreken, werd het 
Harriët. In de tuin stond een grote 
radiowagen. Ze hadden bij ons een 

electrische 
maaier 

vanaf € 99,00

zitmaaier 
vanaf 

€ 1590,00

benzine 
maaier

vanaf € 249,00

Parachutisten landen aan Damianenweg

Film: TV Meierij

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Foto Henny van Schijndel
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Oorlogsherinneringen komen 
bovendrijven bij bevrijdingsconcert

“Om een beter inzicht te krijgen in het 
begin van de tweede wereldoorlog, 
moeten we terug naar het jaar 1918”, 
zo begon het bevrijdingsconcert in 
Odendael. De viering ging afgelopen 
zaterdag verder dan alleen een con-
cert. Antoon Buiting vertelde over 
achtergronden van de tweede wereld-
oorlog en over Rooise gebeurtenissen 
en ervaringen. Hij werd muzikaal bij-
gestaan door zangeres Loes Lamers en 
het mannenkwartet Key Chord.

“Op 11 november 1918 werd om 
05.00 uur ’s nachts de Duitse capitula-
tie getekend, maar de wapenstilstand 
ging pas om 11.00 uur in. De reden? 
Onder meer omdat dat goed in de 
boeken zou staan (11.00 uur op 11-
11-1918). Als in juni 1919 de vrede 
wordt getekend in Versailles moet 
Duitsland veel inleveren. Velen reali-
seerden zich toen al dat Duitsland dat 
nooit zou kunnen opbrengen. De vre-
de van Versailles verdeelde Europa. Zo 
kon een nieuwe beweging ontstaan 

onder leiding van Hitler.” 
Geroezemoes klonk regelmatig door 
de zaal wegens mensen die eigen 
bevindingen wilden delen met hun 
buurman, of anderszins. Antoon liet 
zich er niet door van de wijs brengen. 
Na de pauze stelde hij opnieuw zijn 
kijker scherp en zoomde hij in op de 
Rooise situatie. Zo vertelde hij over de 
Hambrug die op 11 mei 1940 samen 
met de brug in Nijnsel werd opgebla-
zen. En uiteraard sprak hij over de 17e 
september 1944 toen heftig gebrom 
het luchtruim vulde en parachutisten 
op de Sonse hei en in Eerde land-
den. Mevrouw Fransen herinnert zich 
dat laatste nog goed. Vanaf haar huis 
aan de Streepenstraat konden ze de 
vliegtuigen en de parachutisten zien 
aankomen. “Iedereen stond bij ons 
op straat.” Mevrouw van der Heijden 
woonde als kind in Best. Ze weet nog 
goed dat ze vanuit Best naar Haaren 
moesten vluchten.  Zo kwamen die 
avond vele herinneringen bovendrij-
ven. 

Wij zijn een service verlenend bedrijf op het gebied van alle interne 
transportmiddelen. Klanten zijn bij ons aan het juiste adres voor: 
service & onderhoud, veiligheidskeuringen,  
verkoop, verhuur en batterijenservice.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste

Wij zoeKen een collega die:
- Affiniteit heeft met heftrucks en interne transportmiddelen
-  Over technische vaardigheden beschikt  

(ook auto- en landbouwmechanisatie-monteurs zijn van harte 
welkom om te solliciteren)

- Enthousiast en gedreven is.
-  Representatief is en over goede communicatieve vaardigheden beschikt.

Wij bieden:
-  Een interessante en zeer afwisselende baan  

(zowel in de werkplaats als in de buitendienst).
- Mogelijkheid tot het volgen van vakgerichte opleiding.

geïnteresseerd?
Stuur uw schriftelijke 
sollicitatie met cv naar 
Bevers Heftruckservice
t.a.v. de heer P. Bevers, 
Voltaweg 4, 
5482 TM Schijndel. 
Of e-mail naar pieter@beversheftruckservice.nl
Aanvullende informatie kunt u telefonisch inwinnen bij 
de heer P. Bevers tel.06-50955321

servicemonteur

WWW.beversheftrucKservice.nl

PErSONEEl

soort tijdelijk hoofdkwartier. In de 
kamer hing zo’n grote landkaart 
met van die prikkertjes erop. Ook 
hadden ze een radio op batterijen 
waar ze veel informatie mee kon-
den ontvangen’’, vertelt Drika.

‘’De landing van de parachutisten 
kan ik me ook nog goed herinne-
ren’’, vervolgt ze. ‘’Rond een uur of 
één ’s middags was het geloof ik. 
We gingen meteen kijken wat ze al-
lemaal bij hadden. Dat waren pak-
ketten met eten, munitie en zelfs 
opvouwbare brommertjes.’’ Ze was 

opgelucht dat er eindelijk een einde 
aan de oorlog leek te komen en dat 
hulp nabij was.

Na de oorlog zijn er nog een aan-
tal Amerikanen bij Drika thuis op de 
koffie geweest, als dank voor hun 
verblijf. Ze namen hun eigen vers 
gebakken brood mee en ruilden 
dat dan tegen het goedkope brood 
uit de oorlog, zodat ze thuis lekker 
brood hadden. ‘’Die Amerikanen 
waren buitengewoon aardige en 
vrijgevige mensen. Ze gaven ons al-
les’’, lacht ze.

Film: TV Meierij

Foto Cor van Oorschot
Film: TV Meierij
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

RIOOLONTSTOPPINGEN o.a.
Keuken,badkamer,toilet,
dakgoten. Vervangen oude
riolering, reinigen dakgoten.
RISERO Rioolservice
Willy van der Rijt Tel.0413-206181
Mob.06-10025295 www.risero.nl
--------------------------------------
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij ?
Last van houtworm ?
Van Acht Plaagdierenbestrijding
0413-530212
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------

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

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

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

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

Administratiekantoor

--------------------------------------
Scheiden, Hoe? 
Nu ook in Sint-Oedenrode, 
De Scheidingspraktijk 06-48725658
--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex.
Massagepraktijk Adisa in 
Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322
06-13937343
--------------------------------------
Yoga, massage, balans. dinsdagavond 
zwangerschapsyoga, aanvang 20.15u
Elisa Hanff, Schootsedijk 15, 
06 16694902, www.liesbethhanff.nl
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren.
Verkoop montage reparatie renovatie. 
Bel of mail voor informatie 
0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Rijschoollestbest.nl 
Vanwege 15 jarig bestaan
Nu 15 lessen € 450,-
Meld je aan op onze site.
--------------------------------------

Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden 
voor al uw textiel
Nachtegaal 10, Sint-Oedenrode 
0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------
Thea’s Care 4 Nails : natuurlijke nagels 
verstevigen, manicure, gelnagels, acryl-
nagels, nailart. Tel. 06 – 2688 8984 
www.care4nails.eu
--------------------------------------

Te koop/Te huur

Cadeaubonnen van Fleurop-Rooi 
2000-VVV zijn onbeperkt geldig en te 
besteden bij Brekelmans Tuincentrum, 
Boskantseweg 59, 0413-472562
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Parkeerplaatsen te huur in het centrum 
van Sint-Oedenrode (Borchgrave) 
€62,50 p.m. Telefoon: 0413-474933
--------------------------------------
Kamer te huur 
Centrum Sint-Oedenrode, € 493,58 
incl. p.m. Info: Van Kuringe Makelaardij 
0413-474933
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
WANDELSCHOENEN
NIEUW EN GOEDKOOP
Uit faillissementen
Verschillende merken en maten
In Nijnsel tel. 06-13492866
--------------------------------------
Te koop
Jonge bruine legkippen
Volledig ingeënt.
Tel. 0499-471755
Mob. 06-13894215
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Gratis, gratis:
Bolchrysant bij aankoop van € 17,50 aan 
tuinplanten. Groencentrum van Heesch, 
Kerkdijk-zuid 7b, Sint-Oedenrode
--------------------------------------
Navulbare, huismerk cartridges
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Vernieuwen van batterij (horloge, au-
tosleutels etc.) Ook horlogebandjes
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Feestartikelen voor Abraham en Sarah 
etc. Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------

Hulpverlening

Alweer 5 jaar gewoon goede zorg.
Thuiszorg met kleine teams, hulp bij 
zelfstandig thuiswonen.
Alertzorg, tel 0413-841957
www.alertzorg.nl
--------------------------------------
Verliesbegeleiding voor kinderen, jon-
geren en ouders bij scheiding en over-
lijden, en Rots en Watertraining (fysie-
ke en sociale weerbaarheidstraining)
Ingeborg Minderhoud 
Tel. 06-11236472, 
www.praktijk-emergo.nl
--------------------------------------
Heeft u of uw kind moeite met iets be-
spreken? Kijk dan op 
www.jijeniktraining.com
--------------------------------------

   

Twee personen dit keer. Wie kent de mensen op de foto’s? Laat het ons 
even weten aub! Stuur uw antwoord naar redactie@demooirooikrant.nl, 
bel naar 0413-479322 of loop eens binnen in ons kantoor; Heuvel 17. 
De koffie staat klaar. 

Meisje links op de foto is mijn moeder Marie 
Verhagen- van Schijndel en de gelegenheid was 
de processie voor de Heilige Oda rond 1925.

M. Peters

Historische beelden

Marktplein
Workshop Veranderingen
We verliezen een geliefde, onze ge-
zondheid of worden ontslagen. Leer 
ontspannen met crisissituaties om te 
gaan. Zo 28 september. Info Karin 
Poorthuis tel 06 10446444
--------------------------------------

Interieur

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

Gezocht

Gezocht een accordeonist die graag 
muziek wil komen maken in Odendael. 
Bij interesse kunt u bellen met 
Willeke van Weert tel:0413474911
--------------------------------------
gevraagd:
Hulp in de huishouding voor 6 a 7 uur 
oer week. Of op donderdag/vrijdag of 
de vrijdag, info 06-52313222
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Gevonden: tijdens de kermis, zeer 
kleurrijke 8 rijen armband, info: 
DeMooiRooikrant, Heuvel 17
--------------------------------------
Gevonden: tijdens de kermis op het 
Klaverpad: knuffelbeertje “Robijntje” 
Info: 06-51125769
--------------------------------------
Gevonden: 3 sleutels op het pleintje bij 
Bolle Akkers. Info: DeMooiRooiKrant, 
Heuvel 17
--------------------------------------
Verloren: Zwart rugtasje met porte-
monnee, tom-tom, rijbewijs en pasjes.
Tel. 473220
--------------------------------------
Gevonden; Autosleutel Clio / 
Zikon. Op te halen bij Albert Heijn
--------------------------------------

Diversen

Iedere vrijdag van 
14.30 tot 18.00 uur

Op Beckartplein 
Nijnsel

Prof. Kappers-
benodigdheden

--------------------------------------
MEGAVLOOIENMARKT
21 september Eindhoven
Tennishal Eindhoven Noord
Vijfkamplaan 12. 9-16 uur. 
220 kramen bomvol!!!
€ 2 p.p. 06-20299824
--------------------------------------
(knip uit)
‘t KRALENATELIER:
Voor kinderfeestjes, workshops (ook 
voor 1 persoon) sieraden op maat en 
kleur en reparaties Tel. 06-31230566
Hoek Bochmolendijk/Passtraat
Open: Dinsdag-donderdag-vrijdag en 
vaak zaterdags, maar bel even.
--------------------------------------

Voor al uw bouwwerkzaamheden

Dreesstraat 21  5491 CH  Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476829

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw

Heemschild
“Heemschild“ heet het boekje dat 
“De Oude Vrijheid“, de actieve 
Heemkundige Kring in Rooi uitgeeft 
voor hun leden. Dit gebeurt vier 
keer per jaar en wordt gevuld met 
interessante en bijzondere artike-
len over heemkundige zaken in ons 
dorp.

In het herfstnummer wordt onder 
meer de geschiedenis beschreven 
van herberg “De Paradijsboom “, 

Het slipspook kwam naar Rooi, de 
familie van Coehoorn en deel 7 
met jeugdherinneringen van Gerard 
Boley.
Mocht u interesse hebben om lid te 
worden of  meer willen weten over 
“De Oude Vrijheid “ en “Heemschild“: 
op de website www.oudevrijheid.nl 
wordt u uitgebreid geïnformeerd.

Klankbordgroep iWOP Kienehoef 
Cathalijne Kinderbos

Onderstaand treft u 
de agenda aan van 
de bijeenkomst op 
23 september, om 

20.00 uur op basisschool Kienehoef. 
De bedoeling die avond is informatie 
te geven over de op te richten wijk-

raad voor Kienehoef Cathalijne Kin-
derbos, en over het project ‘de groene 
Long’. We hopen u de 23e als bewo-
ner van deze wijken te mogen ont-
moeten. U heeft voor deze avond al 
een flyer in de brievenbus ontvangen. 
Frans Hulzink f.hulzink@planet.nl 
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Het afgelopen jaar is er veel gebeurd bij Bekkers Adviesbureau. 
Het kantoor bestaat 35 jaar en in dit bijzondere jaar heeft 
oprichter Harry Bekkers het stokje overgedragen.

We willen u van harte uitnodigen om op vrijdag 26 september 
samen met ons het glas te heffen op bijzondere gebeurtenissen 
die zijn geweest en die gaan komen. Daarnaast willen we 
“Bekkers nieuwe stijl” aan u presenteren!
De middag zal worden opgevrolijkt door een aantal bijzondere 
gasten.

Mogen we op uw komst rekenen? Laat het ons even weten, via 
www.bekkersadvies.nl/26september of telefonisch via 
0413-483070

Graag tot ziens!
Lucy Bax & Twan de Louw 

HET PROGRAMMA

Ontvangst

Het ‘officiële gedeelte’

Gezellig borrelen

ADRES/ROUTE

Bastion 1-5 
5491 AN 
Sint-Oedenrode 

T: 0413 - 483 070 
E: info@bekkersadvies.nl

UITNODIGING
Tussen de wijzers

Het stormt. Het huis kromt zijn rug.
De woonkamer is de kajuit van een schip.
Een glas wijn komt tot bloei op de tafel.
Wij liggen in bed en varen naar morgen.

Rivieren prevelen januarigebeden.
Rietganzen maken zich op voor de vlucht.
Onder een brug verliest iemand zijn schaduw.
In de stad hangt de geur van de winter.

Omdat het smaakt naar onrust en
vreemde soldaten, zijn deuren en
ramen behoedzaam gesloten, is
het nieuws van een dag verbrand in de haard.

Ergens lezen bomen het voorjaar,
steekt een mens zijn kaarsen aan,
breekt een oorlog uit,
kust de zee het land.

     Kees Hermis

Bouw uw eigen huis!
Nu bouwkavels te koop in Olland 
(Sint-Oedenrode)

www.wovesto.nl

Bouwkavels te koop in Olland (Sint-Oedenrode)

€ 230,- per m2, kavels ca. 500 m2

Is het uw droom om uw eigen huis te bouwen? Dan kan die droom nu  
werkelijkheid worden! Op een mooie locatie in Olland (Sint-Oedenrode) biedt 
woningcorporatie Wovesto enkele bouwkavels te koop aan. 

De kavels zijn ruim, bieden voldoende privacy en er zijn diverse bebou-
wingsmogelijkheden. Olland grenst aan natuurgebied de Geelders en in 
de omgeving is het prachtig wandelen en fietsen. De steden Eindhoven en  
Den Bosch zijn vlakbij.

Locatie Het Binneveld in Olland
Oppervlakte ca. 500 m2; kavel kleiner of groter is mogelijk, vraag naar de 

mogelijkheden
Prijs € 230,- per m2, exclusief BTW / overdrachtsbelas ting en overige 

aankoopkosten

Meer weten over de mogelijkheden?
Neem contact op met de heer W. van Dijk, telefoon (0413) 47 69 10 of e-mail 
w.vandijk@wovesto.nl

Nieuwe eigenaar Dorpsherberg regelt 
gezellig kermisprogramma
De Dorpsherberg is deze weken ge-
switcht van eigenaar. Daarover leest 
u in de krant van volgende week 
meer. Meteen in het begin heeft hij 
in ieder geval niet stil gezeten. In 
een kort beschikbare tijd is er een 
gezellig kermisprogramma samen-
gesteld voor Olland Kermis, wat 
volgende week gehouden wordt 
van zaterdag t/m dinsdag.

Het kermisfeest in De Dorpsherberg 
begint op zaterdag 27 september met 
DJ Philadelphia. Een dag later is het 

tijd voor de zogenaamde ‘nummer-
keskoers’ die tussen 10.00 en 11.00 
uur zal starten. Een soort bingo voor 
mensen die graag fietsen. De tocht 
begint en eindigt bij De Dorpsher-
berg. Onderweg worden meerdere 
cafés bezocht. Eenmaal terug in Ol-
land start de loterij. Er worden leuke 
prijzen beschikbaar gesteld en de 
route is de moeite waard. Niet te ver, 
maar wel leuk. Vanaf 16.00 uur zal 
Duo Ambrosio het geheel muzikaal 
ondersteunen.
Op maandag 29 september wordt 

er muziek gemaakt door ELMB pro-
ducties. Na de spetterende Hollandse 
Middag zullen een DJ en zanger aan 
de slag gaan om de mensen te ver-
maken. Op de laatste dag van de 
Kermis krijgt regionaal talent de kans 
om het podium te beklimmen. Dan is 
het tijd voor het vrije podium. Kun je 
zingen, dansen of iets anders leuks? 
Doe dan mee bij De Dorpsherberg. 
Aanmelden hiervoor kan, maar hoeft 
niet. Dat geldt ook voor de bingo 
fietstocht. dorpsherberg@chello.nl of 
0413-473428. 

Open atelier: 
gezellig en actief bezig zijn met je (klein)kind 

Wat kan een kind eigenlijk allemaal 
doen met verschillende materialen? 

Hoe kun je met een baby al interac-
tief bezig zijn? Ben je op zoek naar 
leuke tips en ideeën voor activitei-
ten met je baby, dreumes, peuter of 
kleinkind? Of wil je gewoon samen 
met je kind creatief en gezellig bezig 
zijn? Kom dan naar het open atelier.

Creativiteit staat vaak centraal, maar 
dat wil niet zeggen dat je zelf super 
creatief moet zijn. Helemaal niet 
zelfs. Het draait niet om het eindre-
sultaat tijdens het open atelier. Het 
gaat er vooral om dat ouders en kin-
deren heel veel plezier beleven aan 
het samen bezig zijn. Dat ouders dan 
ook nog leuke tips en ideeën opdoen 
voor thuis maakt het extra leuk.

Binnen en buiten
De activiteiten die worden aange-
boden zullen elke keer wisselen. Het 

kan zowel buiten als binnen zijn. Er 
wordt geknutseld met natuurlijke 
materialen, je gaat de natuur ontdek-
ken, schilderen op muziek. Kom ont-
dekken  wat je allemaal kunt doen. 
Laat je vooral verrassen en geniet sa-
men met je kind.
Wie: Voor alle kinderen van 0 tot 5 
jaar en hun mama, papa, opa, oma of 
andere verzorger. Broertjes of zusjes 
die alleen willen spelen of rusten zijn 
ook welkom.  Waar: locatie Kinder-
dagverblijf Dommeltoren, Laan ten 
Bogaerde 5 in Sint Oedenrode. Wan-
neer:  Vrijdag 19 en 26 september 
van 10.00 tot 11.00 uur 
Deelname is geheel vrijblijvend en 
kosteloos en inschrijven is niet nodig. 
U bent van harte welkom. Mocht u 
nog meer informatie kunt u altijd bel-
len naar: Kinderdagverblijf Dommel-
toren; 0413-477763    

Kinderkoor Sint-Maarten
50 jarig jubileum
Kinderkoor Sint-Maarten bestond 
afgelopen jaar 50 jaar. De kinderen 
hebben dat gevierd, met een feestelijk 
jubileumconcert in september vorig 
jaar. Daarnaast was er natuurlijk het 
geweldige kampweekend en daarna 
nog de uitvoering van de musical Sing 
Sing Sing. Het jubileumjaar wordt dit 
weekend afgesloten met een speciale 
viering in de Martinuskerk om 09.30 
uur met aansluitend een reünie voor 
alle oud-leden.

Reünie oud-leden
In de afgelopen jaren zijn honderden 
kinderen lid geweest van het kinder-
koor. Zeker in de beginjaren telde het 

koor soms wel meer dan 50 leden. 
Het zou fantastisch zijn als velen van 
hen aanwezig zouden zijn bij de fees-
telijke jubileumviering, zodat er na af-
loop onder het genot van een hapje 
en een drankje, nog even wat oude 
herinneringen kunnen worden opge-
haald. 

Dringend nieuwe talenten 
gezocht
Heeft u thuis een kind dat de hele dag 
loopt te zingen? Kom dan eens kijken 
bij een repetitie van het kinderkoor. 
Alle Rooise kinderen, die een beetje 
kunnen lezen zijn van harte welkom! 
Aangezien dit jaar een groot aantal 
leden de basisschool heeft verlaten 

en daarom gaat stoppen, is het koor 
dringend op zoek naar nieuwe kin-
deren die het gezellige clubje komen 
versterken. Het kinderkoor repeteert 
iedere woensdagavond van 19.00 
tot 19.45 uur in de bovenzaal van 
De Beurs. Met pianobegeleiding van 
Henk van Riel, zingen zij liedjes van 
o.a. het Junior Songfestival en Kinde-
ren voor kinderen. Zij zouden dit jaar 
heel graag weer een Kerstmusical wil-
len uitvoeren en hopen dus echt op 
heel veel nieuwe aanmeldingen!! Het 
lidmaatschap van het koor bedraagt 
slechts 15 euro per jaar. Contactper-
sonen zijn Thea vd Schoot  0413-
476491 en Erie vd Zanden 0413-
473956. 
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Markt 20a | Sint-Oedenrode | T: 0413-475998

www.capricemode.nl

nieuwe voorjaarscollectie binnen

Markt 20a 5492 AB Sint-Oedenrode
0413 475 988
www.capricemode.nl

Onze nieuwe 

najaarscoll
ectie 

is binnen.

Koopzondag 
21 september 
van 12.00-17.00u

Modeshow 
om 13.00 uur 
& 14.30 uur

Summum • Moscow • Dante 6 • Drykorn 
10 Days • Closed • Liebeskind • Penn&Ink  

Gratis 
attentie 
van Liebeskind 

 bij aankoop vanaf 150.- euro       

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

21 september 
KOOPZONDAG
van 12.00u - 17.00u

Deelnemer 
modeshow 
13.00 uur

en 
14.30 uur

Kofferen 4 | 5492 BN Sint Oedenrode | T: 0413-470777 | www.you-fashion4women.nl

NIEUWE 
WINTERJASSEN VAN

Beaumont en Eddy’s Jackets 
   

NIEUWE TASSEN EN SJAALS
ZIJN BINNEN

KOOPZONDAG 
21 SEPTEMBER OPEN 

van 12.00 – 17.00 uur

Actie 

loopt 

NOG 2 

WEKEN!

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

Deelnemer modeshow 13.00 uuren 14.30 uur
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de Dubbelen
verhuisd!

Ook wij zijn a.s. zondag geopend 

van 12.00-17.00u.

Kom gezellig bij ons langs!

De Dubbelen | Ko� eren 19 | 5492 BL Sint-Oedenrode

de Dubbelen 
VERHUISD 

naar Ko� eren 19 
(voorheen Bike Center). 

Iedereen geniet op dit moment van een heerlij-
ke Indian Summer. De herfst staat voor de deur, 
maar de zomer laat zich nog even gelden. De 
modewereld is alvast gefocust op het najaar. 
De nieuwste collecties hangen al in de winkels. 

Schoenen, jassen, jurken, broeken, colberts en 
brillen. Alles, maar dan ook werkelijk alles, is in 
Sint-Oedenrode te verkrijgen. Het aanbod van 
mode is in dit dorp ontzettend groot. Hon-
derden merken en prijsklassen voor iedereen. 
Algemeen bekend is het feit dat veel mensen 
van buiten Rooi hier komen shoppen. 

Zondag aanstaande zijn alle winkels open van 
12.00 tot 17.00 uur. Om 13.00 uur en 14.30 
uur vindt er een spetterende modeshow plaats 
in het centrum. De volgende zaken doen er aan 
mee; 
Caprice, Gerits, Stapperz en Kiddooz, Switch, 
Termeer schoenen, La Vie, Amigos Menswear 
en Shoeby Fashion. 
Het wordt zeker de moeite waard, dus komt 
aanstaande zondag 21 september naar het 
centrum van Sint-Oedenrode!

Koopzondag in Rooi met spetterende 
modeshows

Deelnemer 

modeshow 

13.00 uur

en 

14.30 uur

KOFFEREN 21A
SINT-OEDENRODE

0413 470561
WWW.SWITCHFASHION.NL

KOFFEREN 21A
SINT-OEDENRODE

0413 470561
WWW.SWITCHFASHION.NL

400 M2 FASHION 
voor trendy man, vrouw en tiener

Ko� eren 21a 5492 BL Sint-Oedenrode 
 0413-470561 | www.switchfashion.nl

ZONDAG OPEN 
VAN 12.00-17.00u

EN MODESHOWS
Supertrash

Esqualo
JOSH V

Lofty Manner
Rinascimento

Catwalk Junkie
MET-jeans

Eden Schwartz
Antony Morato

ZUMO
Kultivate

Radical
vele andere merken

Deelnemer 

modeshow 

13.00 uur

en 

14.30 uur
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open dag 

Zondag

21 september

12.00 - 17.00 uur

Loterij met prijzen: een plaid, kussen  en geurkaars van Designers Guild

dorrit design: 
van een huis naar een thuis
Hoe voelt u zich in uw eigen huis? Is alles geheel naar wens of zijn er 
nog wel wat puntjes die u graag anders zou willen zien? Hoe maakt 
u van uw huis echt uw eigen thuis? Bij Dorrit Design Interieurs is dat 
precies waar het om draait. In de winkel vindt u behang, verf, stof, 
meubels, verlichting en allerlei mooie accessoires voor uw interieur. 
Maar dat is niet het enige wat Dorrit Design te bieden heeft. Ook 
deskundig advies, interieurontwerp en de realisatie van de uiteindelijke 
wensen horen erbij. Om ieder een kijkje in eigen ‘huis’ te bieden, houdt 
Dorrit Design Interieurs zondag 21 september open huis.

Bij de inrichting van een huis gaat het vaak om details. Kleine nuances 
zorgen ervoor dat de sfeer van uw huis precies bij u past: of juist niet ...  
Zo kan een bestaande vloer tot heel wat kopzorgen leiden. Vaak weten 
mensen niet goed wat erbij past. “De juiste muurkleur is daarbij van 
essentieel belang. Je kunt hele dure meubels neerzetten, maar als de basis 
niet goed is, dan komt de sfeer er niet”, licht eigenaresse Dorrit van Besouw 
toe. “Bij een marmeren vloer past bijvoorbeeld geen spierwitte muur. Dan 
moet je toch voor een iets warmere tint kiezen.”

Dorrit Design Interieurs kan ieder huis van A tot Z inrichten. “In de loop 
der jaren hebben we daar een duidelijke visie op gekregen”, vertelt Dorrit. 
“Sommigen halen bij ieder huis hetzelfde kunstje uit. Dat doen wij niet. Wij 
leven ons in, in onze klanten en passen het interieur daarop aan.” Bewust 
spreekt Dorrit niet over stijlen, maar over sferen: “Een sfeer hoeft niet binnen 
één stijlbeeld te passen. Ieder huis is anders, maar ook mensen onderling 
zijn ontzettend verschillend. Bij de één past een kakofonie aan kleuren 

en bij de ander is het huis helemaal grijs. In 
het laatste geval maken we gebruik van 

stoffen met verschillende texturen om 
het geheel toch levend te maken. Ik ga 
bij de mensen thuis kijken en zo zoeken 
we samen naar de sfeer die bij de klant 

past.” 

Dorrit Design 
Interieurs heeft 
diverse topmerken in 
het assortiment. Tijdens de 
open dag zal één van de medewerkers 
van Designers Guild de nieuwe collectie stoffen 
presenteren, waaronder ook Ralph Lauren. De zaak 
presenteert diezelfde dag het eigen boekje ‘Van een 
huis naar een thuis’ en middels een tonverloting 
maakt iedereen die binnenloopt kans op een item uit 
de collectie. 

Momenteel zijn Dorrit, Maaike en Amé druk doende 
met de halfjaarlijkse metamorfose. Zo straalt de 
winkel op 21 september weer precies uit waar Dorrit 
Design Interieurs voor staat. De winkel is die dag 
geopend van 12.00 – 17.00 uur. Wilt u van uw eigen 
huis (nóg meer) uw eigen thuis maken? Loop dan 
eens binnen bij Dorrit Design Interieurs op Kofferen 
12. U kunt natuurlijk ook alvast eens een kijkje 
nemen op www.dorritdesign.nl.

dorrit design Interieurs 

Kofferen 12

Sint-Oedenrode

0413 479776 

info@dorritdesign.nl

www.dorritdesign.nl

i n t e r i e u r  o n t w e r p
a d v i e s
k l e u r a d v i e s
r e a l i s a t i e
m e u b e l s
g o r d i j n s t o f f e n
m e u b e l s t o f f e n
v e r f
b e h a n g
v e r l i c h t i n g
h o u t e n  v l o e r e n
v l o e r b e d e k k i n g
v l o e r k l e d e n
w o o n a c c e s s o i r e s
k u s s e n s
p l a i d s
w o r k s h o p s

en bij de ander is het huis helemaal grijs. In 
het laatste geval maken we gebruik van 

past.” 

Presentatie

nieuwe collectie  

Designers Guild

door Jolanda

Presentatie

boekje

‘Van een huis

naar een thuis’
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De moDezaken van Rooi pResenteRen

GRoots
moDefestijn
zonDaG
21 septembeR
moDeshows
op het keRkplein
aanvanGstijDen  
13.00 uuR  & 14.30 uuR
 
Caprice
Gerits man en mode
stapperz & kiddooz
switch fashion & lifestyle
termeer modeschoenen
la vie
amigos menswear
shoeby fashion

in samenweRkinG met 
pouR vous sChoenmoDe & DuRlinGeR

Centrummanagement Sint-Oedenrode

koopzonDaG
moDefestijn

fokpaaRDenDaG

ezaken van Rooi pResenteRen

efestijn

aG

     winkels open

21 SEPTEMBER KOOPZONDAG VAN 12.00 TOT 17.00 UUR. MET SPETTERENDE MODESHOW
!

Stap met een paar nieuwe Schoenen van termeer 
achter het Stuur van een Ferrari
Bij aankoop van een paar herenschoenen doe je al mee! De actie loopt van koopzondag 
21 september tot en met zaterdag 15 november 2014. Vraag naar de voorwaarden in de winkel

HeuVel 24  |  Sint-OeDenrODe  |  0413-472329  |  www.termeermODeScHOenen.nl

vervul Je ultieme droomvervul Je ultieme droom

Deelnemer 
modeshow 
13.00 uur

en 
14.30 uur

GELDIG OP HET GAMMA TRIUMPH-LINGERIE

NL

KORTING
25%KO

O
P 

MEE
R DAN 1 ARTIKEL EN KRIJG

O
P H

ET VOLLEDIGE AANKOOPBED
RA

G

RESERVED FOR DEALER INFO

3 1
G R AT I S *

*  Bij aankoop van 3 producten, het 4e GRATIS! Combineren 
uit verschillende Ten Cate collecties is mogelijk m.u.v. de 

multipacks en bepaalde seizoenscollecties. 
Het laagst geprijsde product is GRATIS.

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

 T: 0413-330838

3 1
G R AT I S *

*  Bij aankoop van 3 producten, het 4e GRATIS! Combineren 
uit verschillende Ten Cate collecties is mogelijk m.u.v. de 

multipacks en bepaalde seizoenscollecties. 
Het laagst geprijsde product is GRATIS.

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

 T: 0413-330838

deze actie loopt t/m 28 september

HEUVEL 15A  |  5492AC SINT-OEDENRODE  |  T: 0413-330838

ZONDAG 21 SEPTEMBER GEOPEND 
VAN 12:00 TOT 17:00 UUR

Bij een nieuwe out� t hoort ook een mooie make-up 
in de nieuwste najaarskleuren. Een bij dit seizoen 

passende geur maakt het helemaal compleet!

* Kortingen zijn alléén geldig op zondag 21 september 2014. Echter niet geldig bij aankoop 
van geneesmiddelen, actieartikelen, cadeaubonnen en babyvoeding tot 6 maanden.

TIJDENS DE MODEFESTIJNDAG ZIJN WIJ GEOPEND 
VAN 12:00 TOT 17:00 UUR

25%
KORTING
op 1 product 
naar keuze 

uit het 
gehele 

assortiment*

20%
KORTING
op 1 product 
naar keuze 

uit het 
gehele 

assortiment*

15%
KORTING
op 1 product 
naar keuze 

uit het 
gehele 

assortiment*

Bij aankoop 
van Lancome

producten
ter waarde van 

€ 65,- krijgt u 
een mooie gift 

CADEAU!

drogisterij & parfumerie 
van der Linden
Heuvel 2, 5492 AD Sint-Oedenrode, 
tel. 0413-472404, e-mail: winkel@da-vanderlinden.nl

drogisterij & parfumerie 
van der Linden
Heuvel 2, 5492 AD Sint-Oedenrode, 
tel. 0413-472404, e-mail: winkel@da-vanderlinden.nl

ONZE WINKEL IS 
AANSTAANDE  ZONDAG 

OPEN!

 TEVENS IS ER EEN 
KLEINDIEREN-TENTOONSTELLING 

VAN 10.00-16.00 UUR 
GEORGANISEERD DOOR 

KLEINDIERLIEFHEBBERS UDEN E.O
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

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

Melding meerjarenvergunning
•  Van café d’n Toel, Pastoor Smitsstraat 4 

te Olland, voor het houden van activitei-
ten tijdens Olland Kermis van 27 sep-

tember tot en met 30 september 2014.
•  Van Carnavalsvereniging de Lèpkes 

voor het houden van de kermis op het 
Ritaplein in Boskant van 18 tot en 

      met 20 oktober 2014.

 Verkeersmaatregel
•  In verband met de Fokpaardendag 

zullen op 21 september 2014 tussen 
08.00 uur en 17.00 uur de Markt en de 
Borchmolendijk afgesloten zijn voor 
het verkeer.

Evenementen

AgendaGemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

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

Openbare raadsvergadering
De gemeenteraad van Sint-Oedenrode 
vergadert op donderdag 25 september 
a.s. De vergadering begint om 20.00 
uur. LET OP: Locatie Cultureel Educatief 
Centrum Mariëndael..
Op de voorlopige agenda voor deze 
openbare vergadering komen de vol-
gende onderwerpen voor:

•  Advies gemeenteraad m.b.t. toewij-
zing zendtijd aan TV Meierij

•  Voorbereidingsbesluit bestemming 
‘Wonen’ in bestemmingsplan Buiten-
gebied

•  Vaststelling economische activiteiten 
in het algemeen belang   
(Mededingingswet)

•  Vaststelling Kadernota integrale vei-
ligheid 2015-2018

•  Vaststelling inkoopbeleid gemeente 
Sint-Oedenrode

• Naamgeving nieuwe gemeente

Tenzij anders aangegeven, is spreek-
recht over genoemde agendapunten 
mogelijk. Iedereen die gebruik wil ma-
ken van het spreekrecht dient dit ten 
minste 48 uur voor aanvang van de ver-
gadering te melden bij de griffier 
(tel. 0413-481911) of per e-mail: 
griffie@sint-oedenrode.nl
De voorlopige agenda en de daarbij be-
horende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage in het publieksplein van het 
gemeentehuis op werkdagen van 
09.00 - 12.30 uur.
De stukken zijn ook in te zien via 
www.sint-oedenrode.nl

Herdenking van onze bevrijding
De gemeente Sint-Oedenrode orga-
niseert, samen met de Vereniging van 
Airborne-Vrienden, op vrijdag 19 sep-
tember aanstaande de jaarlijkse her-
denking van onze bevrijding.

Het programma is als volgt:
•  13.00 uur Vertrek vanaf het ge-

meentehuis, Burg. Wernerplein 1, 

naar de begraafplaats van de Heilige 
Martinuskerk in het centrum.  Het Sint-
Joris gilde zal de stoet voorgaan.

•  13.15 uur  Kranslegging bij de Britse 
oorlogsgraven

•  13.30 uur   Kranslegging bij het Airborne- 
monument aan de Corridor

• 13.45 uur   Einde programma

Wijzigingsplan Rijtvenweg 12 Sint-Oedenrode 
vastgesteld 

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Sint-Oedenrode maken be-
kend dat zij bij besluit van 9 september 
2014 het wijzigingsplan “Rijtvenweg 
12 Sint-Oedenrode”  (NL.IMRO.0846.
WP2013BUI03RIJTV12-vg01), onge-
wijzigd hebben vastgesteld. Vanaf 
donderdag 18 september 2014 tot en 
met woensdag 29 oktober 2014 ligt 
het wijzigingsplan met bijbehorende 
stukken gedurende 6 weken ter inzage 
bij het publieksplein van het gemeen-
tehuis, Burgemeester Wernerplein 1 te 
Sint-Oedenrode. Het gemeentehuis is 
geopend op werkdagen tussen 9.00 uur 
en 12.30 uur. 
U kunt het wijzigingsplan ook raad-
plegen op de landelijke voorziening 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Op de ge-
meentelijke website is informatie over 
het plan en een rechtstreekse link naar 
de landelijke voorziening opgenomen.

Informatie over het plan
Het wijzigingsplan heeft betrekking op 
de vergroting van het agrarisch bouw-
vlak aan de Rijtvenweg 12, kadastraal 
bekend gemeente Sint-Oedenrode, 
sectie L, nummer 1222 en 1223.

Beroep
Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging bestaat voor belanghebbenden de 
mogelijkheid beroep in te stellen tegen 
het vaststellingsbesluit bij de Raad van 
State, Afdeling Bestuursrechtspraak, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Deze mogelijkheid staat alleen open 
voor degenen die tijdig hun zienswij-
zen tegen het ontwerp-wijzigingsplan 
hebben ingediend, danwel belangheb-
benden die kunnen aantonen dat zij 
daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn 
geweest.

Inwerkingtreding  wijzigingsplan
Het besluit tot vaststelling van het 
wijzigingsplan treedt in werking met 
ingang van de dag na die waarop de be-
roepstermijn afloopt. Indien binnen de 
beroepstermijn een verzoek om voor-
lopige voorziening is ingediend, wordt 
de werking van het besluit opgeschort 
totdat op het verzoek is beslist. 

Voor vragen kunt u telefonisch contact 
opnemen met mevr.  Y. Meijkamp van 
het team Ruimtelijke Ordening 
(0413-481911).

Nationale Ouderendag in Rooi op 3 oktober
Vorig jaar heeft Sint-Oedenrode als eer-
ste Brabantse gemeente deelgenomen 
aan de Nationale Ouderendag. Dat was 
een groot succes. Dit jaar valt de Oude-
rendag op 3 oktober. En het is wederom 
de bedoeling om samen met Rooise or-
ganisaties en Rooise bevolking wensen 
van ouderen in vervulling te laten gaan, 
die ouderen zelf niet kunnen uitvoeren. 
Het college van burgemeester & wet-
houders is blij met dit initiatief. Wethou-
der Hendriks doet graag een oproep aan 
alle mensen uit Sint-Oedenrode, jong en 
oud, om die dag  bij ouderen een grote 
glimlach op het gezicht te toveren. 

Hoe kunt u helpen?
Inmiddels zijn er door ouderen in Sint-
Oedenrode al 68 wensen ingediend. 
De wensen die nog open staan, zijn nu 
vermeld op de website van de lokale 
Nationale Ouderendag 

sintoedenrode.nationaleouderendag.nl 
Mensen, organisaties of bedrijven die 
een wens willen adopteren en vervul-
len, kunnen op deze website heel ge-
richt een wens uitzoeken. Door de eigen 
naam en adresgegevens achter de wens 
te plaatsen weet het Rooise werkcomité 
dat zij contact met u mogen opnemen. 
Vervolgens worden de gegevens over 
de oudere en meer informatie over zijn 
of haar specifieke wens aan de wens-
vervuller doorgegeven. 

Wie draagt de kosten?
Het is de bedoeling dat de wensvervul-
ler (vrijwilliger) de hele wens adop-
teert. Wilt u wel actief zijn maar zijn de 
kosten een bezwaar? Dan wordt samen 
met u naar een oplossing gezocht. En 
misschien staan er wel donateurs of 
sponsors op die dit mooie initiatief fi-
nancieel willen ondersteunen. 

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Postcode Ingekomen Omschrijving
Lieshoutseweg 82 5491 RR  03-09-2014 Afwijking bestemmingsplan 
     paardenbak met lichtmast 
     buiten het bouwvlak
Laan van   5492 GC 07-09-2014 Plaatsen van erfafscheiding
Mariëndael 70  
Huisakkerweg 16 5492 TK 10-09-2014 Bouwen woonhuis
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Uiterlijke  Omschrijving
   beslisdatum      
   verlengd met: 
Hertog 
Hendrikstraat 1a 5492 BA  6 weken  Bouwen van overkapping tbv 
     fietsenstalling
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Schootsedijk 35 5491 TD 09-09-2014 Verbouwen van varkensstal tot  
     loods en voor huisvesting van 
     seizoensarbeiders
Vresselseweg 33 5491 PA 11-09-2014 Verbouwen opslagruimte tot 
     Bed & Breakfast
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode   Omschrijving
Damianenweg 26 5491 TJ   Realiseren van terras van 
     maximaal 100 m2
Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 
18 september 2014 ter inzage. 

Ontwerp-exploitatievergunning
Adres  Postcode Ter inzage v.a. Omschrijving
Past. Smitsstraat 48 5491 XP 18-09-2014 Ontwerp- exploitatievergunning  
     ‘De Dorpsherberg’
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Vergunningen

Nelly Wijnen

Na 30 jaar terug in Rooi…
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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Een lunch met een goed gesprek over brandveiligheid

Komt u ook een Broodje Brandweer eten?
De Brandweer in Brabant organi-
seert in de maanden oktober en 
november een lunch voor iedereen 
van 65 jaar en ouder, die zelfstan-
dig woont. Kom een broodje bij de 
brandweer eten en ondertussen ver-
tellen brandweermannen en –vrou-
wen over hun vak en krijgt u tips 
en adviezen voor een brandveilige 
woonomgeving. U kunt zich via de 
website www.broodjebrandweer.nl 
opgeven bij een kazerne bij u in de 
buurt.

Het voorkomen van brand is één van 
de belangrijkste pijlers van de brand-
weer. De brandweer gaat hiervoor 
steeds meer de wijk in. Tijdens de 
lunch kunt u dan ook, samen met uw 
wijkgenoten, meer te weten komen 
over de brandweer in uw wijk en al 

uw vragen stellen over het voorko-
men van brand. Want weet ú wat de 
meest voorkomende brandoorzaken 
zijn? Weet u wat u moet doen als er 
toch brand is? Heeft u een rookmel-
der in uw woning en weet u waar 
u deze het beste op kunt hangen? 
Waarom kan een blusdeken handig 
zijn? Weet u hoe u veilig uw woning 
uitkomt?

‘Broodje Brandweer’ biedt u de mo-
gelijkheid al uw vragen rechtstreeks 
aan de brandweer te stellen. Tijdens 
de lunch geeft de brandweer tips 
over rookmelders, het maken van 
een vluchtplan, oorzaken van brand, 
maar vooral het voorkomen hiervan. 
De meest voorkomende brandoorza-
ken bij senioren zijn vlam in de pan, 
roken, kaarsen en het op de standby-

knop laten staan of verkeerd gebruik 
van elektrische apparaten.

Langer zelfstandig
Nederland kent jaarlijks 6.000 wo-
ningbranden met 600 gewonden tot 
gevolg. Omdat de levensverwach-
ting en vergrijzing verder toenemen 
en mensen steeds langer thuis blij-
ven wonen, is de verwachting dat 
het aantal slachtoffers bij brand de 
komende jaren stijgt. 
Daarom is er dit jaar tijdens de Na-
tionale Brandpreventieweken in de 
maand oktober extra aandacht voor 
de zelfstandig wonende senioren. 
Brandweer Brabant nodigt senio-
ren in heel Brabant uit om tijdens 
een lunch met een goed gesprek - 
‘Broodje Brandweer’ - brandveilig-
heid onder de aandacht te brengen. 

Voor gratis informatie-gesprek,
bel: 0413-477444

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

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

In de maand september en oktober

Een massage naar keuze van 
60 minuten nu € 27,50 i.p.v. € 40,00

Vleutstraat 10
5298 NE Liempde
info@massagepraktijksteur.nl

“Rinke Steur uw masseur”
Sportmassage - Wellnessmassage 

Stoelmassage - Bodywraps

Huisvuil

Inzameling oud papier
Zaterdag 20 september
•  Ouderraad van basisschool De 

Sprongh; container tegenover speel-
tuin van 10.00 tot 12.00 uur;

•  Sint-Joris gilde; container op het ter-
rein achter de Boerenbondwinkel van 
09.00 tot 12.00 uur;

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

•  Ouderraad basisschool Sint Francis-
cusschool; container bij school van 
10.00 tot 12.00 uur.

Maandag 22 september
•  W.s.v. EJOS; oud papier wordt op-

gehaald in de wijken Armenhoef,  
Dommelrode, Eerschot, Rooise zoom, 
Haverland, De Hoef en Centrum vanaf 
18.30 uur.

Woensdag 24 september
•  Basisschool De Springplank; container 

bij school in Julianastraat op woens-
dag van 08.00 tot 13.00 uur.

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papier-

container tegenover Ollandseweg 98 
van maandag t/m zaterdag. Tijdens 
de zomertijd van 08.00 tot 20.00 
uur. 

Meldingen

Verloren en gevonden voorwerpen
Verloren voorwerpen
•  Sleutelbos met 2 sleutels met rood la-

bel en groen staafje
•  Zwart rugtasje met portemonnee met 

tom-tom, rijbewijs en pasjes
•  Display elektrische fiets
Vorige week is een display opgehaald 
door iemand, en nu blijkt dat deze van 
iemand anders is. 
Vriendelijk verzoek om deze terug te 
bezorgen bij de gemeente.
      

Gevonden voorwerpen
• Tas met gereedschap
• Kinderwagenhangertje, merk Lief
• Ketting zilverkleurig/grijs
• Gouden ring met inscriptie

Streekfonds steunt IVN Natuurgidsencursus 
Het Groene Woud

De IVN afdelingen in Het Groene 
Woud hebben een stimulerings-
subsidie van het Streekfonds Het 
Groene Woud ontvangen om de 
Natuurgidsencursus die in septem-
ber 2014 start financieel mogelijk 
te maken. Het betreft een cursus 
die door de IVN-afdelingen van 

Best, Son en Breugel, Sint-Oe-
denrode, Oirschot, Oisterwijk en 
’s-Hertogenbosch wordt georgani-
seerd.

Met dit gezamenlijk initiatief wor-
den 35 nieuwe Natuurgidsen in een 
landelijk erkend 2-jarige cursuspro-

gramma opgeleid, dat speciaal af-
gestemd is op de eigen streek. Zij 
zullen na hun opleiding het publiek 
via wandelingen, lezingen en an-
dere activiteiten de bijzondere flora, 
fauna en landschappen van Het 
Groene Woud laten zien.

Gebiedskennis
Bij hun opleidingsprogramma leren 
zij naast educatieve werkvormen 
ook de natuurgebieden van Het 
Groene Woud kennen en worden 
wegwijs gemaakt binnen de streek-
organisaties. De opleiding wordt 
verzorgd door IVN docenten en een 
aantal gastdocenten uit Het Groene 
Woud. Naast theoretische onder-
werpen zullen zij vooral praktisch 
worden opgeleid en doen kennis op 
van onderzoekstechnieken en veld-
werk.

Streekfonds Het Groene Woud
Streekfonds Het Groene Woud 
wordt gevuld middels een extra 
rente die de Rabobank geeft over 
Rabo StreekRekeningen Het Groe-
ne Woud. Daarbij wordt er ook 
een deel van de rente geschonken 
door deze rekeninghouders. Ook 
ontvangt het Streekfonds jaarlijks 
een bedrag aan donaties. Jaar-
lijks is vanuit het Streekfonds circa  
€ 175.000,- beschikbaar voor pro-
jecten die de kwaliteit van Het 
Groene Woud versterken. Zie ook: 
www.hetgroenewoud.com/streek-
rekening.

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

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

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

Maak kennis met onze nieuwe 
krantenbak
Met veel interesse werd onze nieu-
we gele krantenbak deze week be-
keken door passanten. Niet ieder-
een zag van een afstandje wat het 
is. Na een paar stappen dichterbij 
werd het duidelijk. Het gele gevaar-
te is een nieuwe krantenbak. Een 
moderne variant van het klassieke 
mandje wat er eerst stond. 

DeMooiRooiKranten liggen nu al-
tijd droog en wegwaaien is er niet 
meer bij. “Moet er een kwartje 
in?” merkte een lezer op. Nee hoor, 
DeMooiRooiKrant is en blijft gratis. 

In verband met verhuizing zijn wij gesloten 
op 22, 23, 24 en 25 september!

Wij  verwelkomen u graag op 26 september in 
ons nieuwe pand op Heuvel 20
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17-09     
Ark, kinderclub, 12.30 uur – 14.30 
uur
nfoavond Alphacursus, parochie-
zaal, 20.00-21.30 uur

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

21-09     
Startvieringen communicanten en 
vormelingen

22-09     
Mogelijkheid tot pastoraal gesprek 
Odendael, 13.30-17.00 uur

24-09    
Alphacursus, parochiezaal Eerschot. 
18.00-21.30 uur

28-09     
Concert Orgelkring, 15.00-17.00 
uur, Martinuskerk-C

29-09     
Biddende Moeders, parochiezaal 
Nijnsel, 13.45-14.30 uur

30-09     
Doopvoorbereiding. 20.00-21.30 uur

01-10     
Ark Kinderclub, 12.30-14.30 uur
Alphacursus, parochiezaal Eerschot, 
18.00-21.30 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Designed by: DMRK ©

genda

Wij mogen niet vertrouwen op onze eigen kracht of macht. Laten we 
ons vertrouwen alleen stellen in Jezus en in Zijn barmhartigheid.

Paus Franciscus

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

www.heiligeodaparochie.nl

Van de pastores

Campagne #WeAreN
# We Are N…….
en een wat vreemd 
ogende afbeelding 
en een wat merk-
waardige en cryp-
tische opening van 

de wekelijkse column. Het is de titel 
van een actie die is opgezet om so-
lidariteit en verbondenheid te tonen 
met de vervolgde christenen in Irak 
en Syrië. Wereldwijd worden er op 
dit moment 200 miljoen christenen 
vervolgd om hun geloof. Afgelopen 
zondag hebben wij voor hen gebe-
den in onze vieringen. Het betreft 
christenen in Irak, Soedan, Syrië, 
Egypte, Nigeria en China. Maar ook 
elders in de wereld is vrijheid van 
godsdienst niet zo vanzelfsprekend. 
Steeds meer Nederlandse christenen 
willen laten zien dat zij zich met hun 
vervolgde geloofsgenoten verbon-
den voelen. Zij doen dit door ge-
bed voor slachtoffers en vervolgers, 
door het bieden van praktische hulp 
en door het Nasrani-teken. Strijders 
van de terreurbeweging IS markeer-
den huizen van christenen in Mosul 
met de Arabische letter N. Die letter 
staat voor Nasrani of Nazarener, de 
naam die moslims gebruiken voor 
christenen (volgers van Jezus van 
Nazaret). 
Christenen in ons land hebben de 
handen ineen geslagen bij het op-
zetten van de campagne #WeareN 
(wij zijn Nazarener, christen). Sa-
men met andere organisaties willen 

zij opkomen voor vervolgde chris-
tenen. Zo wordt er samengewerkt 
met hulporganisaties die actief zijn 
in Irak, met organisaties die zich in-
zetten voor vluchtelingen en met de 
migrantenkerken in Nederland. Het 
is voor het eerst in Nederland dat 
rooms-katholieke en protestantse 
organisaties zo nauw samenwerken 
om aandacht te vragen voor chris-
tenvervolging en solidariteit te be-
tonen. 

De campagne #WeareN is niet be-
doeld om te provoceren of om af te 
zetten tegen de islam, maar om dui-
delijk te maken aan onze geloofsge-
noten dat ze niet alleen zijn en dat 
we één met hen zijn.
Kerk in Nood in Den Bosch heeft 
de parochies in ons land gevraagd 
om mee te bidden voor onze ver-
volgde broeders en zusters. Tijdens 
de vieringen op 27 en 28 septem-
ber (Vredeszondag) willen we daar 
in onze parochie bijzonder bij stil 
staan. Daarnaast willen we in de 
oktobermaand het dagelijkse rozen-
kransgebed in de St. Martinuskerk 
(8.45 uur) speciaal opdragen voor 
de vervolgde christenen. 

Meer informatie vindt u op de web-
sites: www.WeareN.nl of 
www.kerkinnood.nl. 

Pastoor Vincent Blom

Eerste familieviering van 
het nieuwe schooljaar
tevens startviering voor EHC en Vormsel

om 9.30 uur 
Martinuskerk Centrum Sint-Oedenrode

● Extra feestelijke viering vanwege 50-
jarig bestaan van kinderkoor Sint 
Maarten 

● en Henk van Riel 40 jaar organist in 
Martinuskerk.

om11.00 uur 
Sint Petrus’ Banden kerk Son

Zondag 21 september 2014

Iedereen is van harte welkom

Vernielingen verpesten dubbel feest Stichting Martinuskapel

Het is een hele tijd goed gegaan, 
maar afgelopen donderdag op vrij-
dag ging het toch weer mis. Er zijn 
in die nacht wederom vernielingen 
gepleegd aan de Martinuskapel aan 
het Everse. 

Met waarschijnlijk een koevoet werd 
het geldkluisje geforceerd, waardoor 
er ongeveer 70 euro is buitgemaakt. 
Daarnaast is een stuk van de kope-
ren goot meegenomen. Daarmee 
werd er een op handen zijnde feestje 
ruw verstoord. “Een dubbel feest”, 

vertelt Theo Gevers namens de 
Stichting. “Eén dezer dagen wilden 
we iets gaan vieren. Ten eerste kan 
ik melden dat ons onlangs uitgege-
ven boek over het ontstaan van de 
Martinuskapel is opgenomen in de 
bibliotheek van het Vaticaan. Dat is 
natuurlijk heel erg bijzonder. Daar-
naast hebben we een grote molen-
steen aangekocht en geplaatst bij de 
kapel. Daarop gaan we een panora-
makijker bevestigen. Passanten en 
bezoekers van de kapel mogen daar 
gratis door kijken om zo te genie-
ten van het gebied. Je kunt er zeer 
ver mee kijken. De wijzers van de 
Knoptoren zijn goed zichtbaar. Zelfs 
de vogels op de Martinuskerk zijn te 
zien. We zijn met beide gegevens 
dolgelukkig, maar de vernielingen 

gooien voorlopig roet in het eten.” 
De Stichting is weer druk bezig om 
de schade te herstellen. De laatste 
jaren kreeg het veel tegenslagen te 
verwerken, maar de Stichting laat 
zich niet uit het veld slaan.
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Kerkberichten
SINT GENOVEVA-KErK, BrEuGEl

Dinsdag 16 september
18.30 uur: Eucharistieviering

Donderdag 18 september
18.30 uur: Eucharistieviering, aan-
sluitend stille aanbidding

Vrijdag 19 september
13.00 uur: Huwelijksviering van 
Marieke Timmermans en Theun 
van Laarhoven.
18.30 uur: Eucharistieviering

Zondag 21 september
09.30 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. het Breugelse Kerkkoor. Kin-
derwoorddienst
intentie: Jopie Meekel-Adema, Riek 
van de Ven-de Jong, Koos van de 
Ven, Liza Teunissen-Feijen, Cato 
van den Boogaard, Ietje van Din-
ther-Raeven, Arnold Witlox, Diny 
Rooyakkers, overleden ouders Koos 
van de Ven en Riek van de Ven –de 
Jong

Dinsdag 23 september
18.30 uur: Eucharistieviering

Donderdag 25 september
18.30 uur: Eucharistieviering met 
aansluitend stille aanbidding

KErKBErICHTEN MArTINuSKErK 
(CENTruM)

Zaterdag 20 september 18.30 uur: 
Eucharistieviering met het Goede 
Herderkoor.
Intenties:  Ties en Maria Smits – 
Renders.

Zondag  21 september 9.30 uur: 
Eucharistieviering met Martinus-
koor. 
Startviering Eerste Heilige Commu-
nie en Vormsel.
Intenties:  Harrie en Nolda van de 
Langenberg – Bouwmans, Marietje 
van Houten – van de Ven, overleden 
ouders Ploegmakers – van Rooij en 
Leo, Piet en Anneke van de Sande 
– de Wit, Bert en Anna Kluytmans 
– van Acht, Wies van de Wijdeven 
– van den Einden, Grard en Marie 
Jansen – van Gerven, overleden 
ouders Brewel – Donkers, Josien en 
Wout van Dijck – Bouwmans, Jan 
en Jaantje van Asseldonk – Latijn-
houwers, Gijs van den Boogaard, 
Siegebertus en Wilhelmina Roefs 
– van den Heuvel en overleden fa-
milieleden.

Maandag 9.00 uur: Eucharistie.

Dinsdag 9.00 uur: Eucharistie. 

Woensdag 9.00 uur: Eucharistie. 
Woensdag 12.30 uur: Eerste Hei-
lige Communie les 1 centrum groep 
A in zaal Goede Herder.
Woensdag 14.15 uur: Eerste Hei-
lige Communie les 1 centrum groep 
B in zaal Goede Herder.

Donderdag 8.30 uur: uitstelling van 
het Allerheiligste.
8.40 uur: Rozenkransgebed.
9.00 uur: Eucharistie. 

Vrijdag  9.00 uur: Eucharistie.
E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

SINT PETruS’ BANDEN-KErK, SON

Woensdag 17 september
19.00 uur: Eucharistieviering

Zaterdag 20 september
Geen Eucharistieviering in Son of in 
Breugel

Zondag 21 september
11.00 uur: Eucharistieviering, start-
viering Eerste H. Communie en 
Vormsel
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz)
intenties: Lous Petit-van Heijst, 
Guus Bevers, Jo van Grotel, ouders 
Van den Hurk-Merks.

Maandag 22 september
19.00 uur: Eucharistieviering

Woensdag 24 september
19.00 uur: Eucharistieviering

Zaterdag 27 september
18.30 uur: Eucharistieviering in de 
Sint Genoveva-kerk in Breugel
 (via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz)

H. MArTINuS OllAND

Zaterdag 20 september 17.30u.
Eucharistie met kerkkoor.
Intenties: 
Ties, Kee, Henk en Rien Tho-
massen, Francy van Casteren-
v.d.Meerendonk, Wout v.d. Mee-
rendonk, Cor Bekkers, overleden 
ouders Bekkers-van Genugten, Ma-
ria van Acht-van Hout, Francisca 
Witlox-Hagelaars, Corné Sanders, 
Jas Huijberts, Miet Huijberts-Appel-
doorn, Sjaantje Huijberts, Jan v.d. 
Pasch, Jans v.d. Pasch-Leenderts, 
Petra v.d. Pasch

PrOTESTANTSE KErK KNOPTOrEN

Zondag 21 september, 10.00 uur, 
Predikant Ds. Mw. van Seventer

SINT ANTONIuS NIjNSEl

Zondag  21 sept. 11.oou. 
Eucharistieviering  met dameskoor
Intenties:
Grard Aarts, Martien van Kessel, 
Jans v.d. Meerakker, Linard Verstra-
ten, Toos Bekx- Verhoeven, Mar-
tin Tacken, Dina Raaijmakers- van 
Berlo, Leo van Erp, Antoon en Dina 
v.d. Laar- Vos, Martien v.d. Vleuten.

ODENDAEl 

Zondag 21 september 10 uur
eucharistieviering met Odendael-
koor.

Intenties: overleden ouders van 
Schaijk en overleden familieleden.
Jan Bax, Ben Swinkels, Mevr. van 
de Ven en Mijnheer de Weijer.

roois Kamerkoor deelt muzikaal fortuin met toehoorders

Het Roois Kamerkoor o.l.v. project-
dirigente Monique Joosten brengt 
een keuze van meest favoriete lie-
deren uit hun 40-jarig bestaan. 
Gehoord op 14 september 2015 
op de binnenplaats van Kasteel  
Henkenshage.

Door: Mattie De Schepper

Het is zowaar een traditie dat de 
Kasteelconcerten van het Roois Ka-
merkoor gezegend worden door de 
weergoden. Ondanks dat er ’s och-
tends meer dan één wolkje aan de 
hemel zat werd ook nu het vertrou-
wen van het koor niet beschaamd 
en brak al in het tweede nummer en 
wel precies op de tekst ‘Die Himmel 
erzählen’ van Schütz de zon hele-
maal door.
Mede hierdoor was de toon gezet 
van een concert waarin het kamer-
koor genoot en liet meegenieten van 
vele, in de loop der jaren veroverde 
en gekoesterde, ‘schatten’. 
Wat, 40 jaar geleden door Ad van de 
Wetering met enige schroom begon 
met het instuderen van het ‘Alma 
redemptoris mater’ van Palestrina, 
bleek voedingsbodem en groeikracht 
te vinden in Rooi. Welbeschouwd Is 
het Kamerkoor met Ad, doorheen de 
jaren, als het ware tegen de stroom 
in, zijn eigen weg gegaan en heeft 
een bagage opgebouwd die uniek 
en ‘toonaangevend’ is geworden 
voor meerdere - in de laatste decen-
nia - in de regio opgerichte vocale 

ensembles en koren.

Ervaring en kracht
Uit het curriculum van Monique 
Joosten was op te maken dat het 
haar niet ontbrak aan scholing en 
ervaring. Zo te merken was zij, als 
1ste vrouwelijke dirigente, volledig 
geaccepteerd en kon zij rekenen op 
grote ontvankelijkheid en toewijding 
van alle koorleden. Daar het hier 
ging om ‘gekend repertoire’ was het 
haar taak de zeggingskracht van ie-
der gekozen werk uit te diepen en 
op te frissen. Dit is haar ruimschoots 
gelukt.   
Het kamerkoor zong met grote 
overgave, schonk veel aandacht aan 
dynamiek, opbouwen van volume 
en tekstbeleving en straalde uit dat 
het traject naar dit concert samen en 
met gelijke tred was gelopen. Een 
groot compliment voor de prachtige 
homogene stemklank in de bas- en 
de altpartij. De overwegend knappe 
prestaties van sopranen en tenoren 
wogen op tegen enkele onvolko-
menheden in intonatie en balans; 
facetten die a capella zang in open 
lucht, met name in de hoge partijen, 
kwetsbaarder maken.

Opzet programma
Tijdens het deel vóór de pauze voel-
de het als rondgeleid te zijn door de 
kasteelheer zelf en binnengeleid te 
worden in de mooiste kamer waar 
kostbaarheden met enige trots ge-
toond worden. Zowel door de keuze 

maar heel zeker ook door het niveau 
waarmee deze koorparels uitgevoerd 
werden toonde het kamerkoor ons 
zeer waardevolle ‘schatten’.
Onvergetelijk mooi was de koor-
klank bij het slot uit de ‘Vespers’ 
van Rachmaninov. Licht en diep-
gang en rust klonk door in het ‘Lux  
aurumque’ van Whitacre en in het 
‘Wandrer’s Nachtlied’ van Diepen-
brok. De intensiteit waarmee het  
‘Ego flos campi’ van Clemens non 
Papa werd gezongen, liet ons mee-
beleven dat dit ‘hun’ lied was, hier 
ging het over wie zij beogen te zijn 
in ons Roois Cultureel veld. 

Inbreng van Vrienden en donateurs
Fortuin en Fortuna, zorgden voor lu-
dieke momenten; een draai aan het 
rad van fortuin door respectievelijk; 
oud - en projectdirigenten, oud-le-
den, trouwe ondersteuning en jeug-
dige bezoekers bepaalde keuze en 
volgorde van voorgedragen favorie-
ten in het 2de deel. Openend met een 
geestig klinkend adverteerderslied, 
zorgden vrije kooropstelling, presen-
tatie en toelichting voor vele momen-
ten van ontspannen luisteren, van 
ernst en van vreugde. Met een veel-
zeggend ‘Te quiero’ werd het concert 
besloten en werd gevraagd om 22 en 
23 november alvast in de agenda te 
zetten als data voor het groots opge-
zette Jubileumconcert. Wij kijken er 
naar uit en wensen het Kamerkoor en 
projectdirigent Ton Slegers alle goeds 
met de voorbereiding!

“Op reis”  met het Smitsorgel
Zaterdag 13 september was het Na-
tionale Orgeldag en dat viel dit keer 
samen met Open Monumentendag 
met als thema “Op Reis”.

Stichting Smitsorgel had een mooi 
programma bedacht. Van 14.00 
tot 14.30 uur het samenspelen 
van trombone (Karel Blok) en orgel  
(Arnold Colijn) en daarna, tot 17.00 
uur, konden mensen zelf het Smits-
orgel bespelen. Onder toeziend oog 
van gastheer Axel Wenstedt.

Het was een primeur, want voor 
de eerste keer speelden trombone 
en orgel samen in de Martinuskerk. 
Mensen hoorden muziek van Feike 
Asma, PaoloTosti, Jeroen de Haan 
en Weslev.  Deze combinatie van 
trombone en orgel was volgens veel 
toehoorders boeiend en spannend 
om naar te luisteren. In het kader 
van de monumentendag kon je ook 
het historisch uurwerk bewonderen 
in de toren van de Martinuskerk. Dit 
uurwerk is vorig jaar gerestaureerd.

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

Specialisten in familierecht, arbeidsrecht en bemiddeling
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p

dorsvloer vol coNfetti: -voorvertoNiNG- 
20:00

the expendables 3: 

19:45

into the storm: 

20:00

sex tape: 

20:00

dorsvloer vol confetti: 

20:00

planes 2: redden & blussen 3d, Nl: 13:30 15:30

Heksen bestaan niet: 

13:45

oorlogsgeheimen: 

15:45

Koemba 2d, Nl: de zebra die zijn..: 
13:30 15:30

Hoe tem Je een draak 2 3d, Nl: 
13:30 16:00

doNderdaG 18 september

the expendables 3: 

19:45

Ninja turtles 3d: 

19:45

into the storm: 

20:00

sex tape: 

20:00

vri
vrIJdaG 19 september

dawn of the planet of the apes 3d: 
21:30

the expendables 3: 

19:00 21:45

Ninja turtles 3d: 

19:00

into the storm: 

19:00 21:30

sex tape: 

19:00 21:30

planes 2: redden & blussen 3d, Nl: 16:00

Heksen bestaan niet: 

16:00

oorlogsgeheimen: 

16:00

Hoe tem Je een draak 2 3d, Nl: 
16:00

ZaterdaG 20 september

the fault in our stars: 

15:45

dawn of the planet of the apes 3d: 
21:30

the expendables 3: 

19:00 21:45

Ninja turtles 3d: 

19:00

into the storm: 

19:00 21:30

sex tape: 

19:00 21:30

planes 2: redden & blussen 3d, Nl: 13:30

Heksen bestaan niet: 

13:45

oorlogsgeheimen: 

15:30

Koemba 2d, Nl: de zebra die zijn..: 
13:30 15:30

Hoe tem Je een draak 2 3d, Nl: 
13:30 16:00

ZoNdaG 21 september

tHe maZe rUNNer -voorvertoNiNG- 
19:45

the fault in our stars: 

15:45

Ninja turtles 3d: 

19:45

into the storm: 

20:00

sex tape: 

20:00

the maze runner: 

19:45

planes 2: redden & blussen 3d, Nl: 13:30

Heksen bestaan niet: 

13:45

oorlogsgeheimen: 

15:30

Koemba 2d, Nl: de zebra die zijn..: 
13:30 15:30

Hoe tem Je een draak 2 3d, Nl: 
13:30 16:00

woeNsdaG 17 september

vrIJdaG 26 september

dawn of the planet of the apes 3d: 
21:30

the maze runner: 

19:00 

pijnstillers: 

16:00 19:00

into the storm: 

19:00 21:30

sex tape: 

19:00 21:30

planes 2: redden & blussen 3d, Nl: 16:00

Heksen bestaan niet: 

16:00

oorlogsgeheimen: 

16:00

Hoe tem Je een draak 2 3d, Nl: 
16:00

ZaterdaG 27 september

the fault in our stars: 

15:45

dawn of the planet of the apes 3d: 
21:30

the maze runner: 

19:00 

pijnstillers: 

16:00 19:00

into the storm: 

19:00 21:30

sex tape: 

19:00 21:30

planes 2: redden & blussen 3d, Nl: 13:30

Heksen bestaan niet: 

13:45

oorlogsgeheimen: 

15:30

Koemba 2d, Nl: de zebra die zijn..: 
13:30 15:30

Hoe tem Je een draak 2 3d, Nl: 
13:30 16:00

ZoNdaG 28 september

the fault in our stars: 

15:45

pijnstillers: 

16:00 19:00

into the storm: 

20:00

sex tape: 

20:00

the maze runner: 

19:45

planes 2: redden & blussen 3d, Nl: 13:30

Heksen bestaan niet: 

13:45

oorlogsgeheimen: 

15:30

Koemba 2d, Nl: de zebra die zijn..: 
13:30 15:30

Hoe tem Je een draak 2 3d, Nl: 
13:30 16:00

maaNdaG 22 september

the expendables 3: 

19:45

into the storm: 

20:00

sex tape: 

20:00

pIJNstillers: -voorvertoNiNG- 
20:00

diNsdaG 23 september

the expendables 3: 

19:45

Ninja turtles 3d: 

19:45

into the storm: 

20:00

sex tape: 

20:00

woeNsaG 24 september

the expendables 3: 

19:45

Ninja turtles 3d: 

19:45

into the storm: 

20:00

sex tape: 

20:00

pijnstillers: 

16:00 20:00

planes 2: redden & blussen 3d, Nl: 13:30 15:30

Heksen bestaan niet: 

13:45

oorlogsgeheimen: 

15:45

Koemba 2d, Nl: de zebra die zijn..: 
13:30 15:30

Hoe tem Je een draak 2 3d, Nl: 
13:30 16:00

doNderdaG 25 september

the maze runner: 

19:45

pijnstillers: 

20:00

into the storm: 

20:00

sex tape: 

20:00

voor het complete filmprogramma van deze week, 

online reserveringen en tijden:  

www.iNdUstrybioscoop.Nl  

of bel 0413 - 82 09 90

iNdUstry service bioscoop veghel Ncb-laan 52a
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Vriendenconcert harmonie Nijnsel

Op zondag 21 september geeft har-
monie Nijnsel zijn eerste Vrienden-
concert. Het optreden begint om 
14.00 uur in het streekbelevings-
centrum De Gasthuishoeve aan de 
Kremselen 2 te Sint-Oedenrode. 
Wij hopen u daar te ontmoeten.

Het vriendenconcert heeft als doel 
om onze vrienden, die ons financieel 

steunen, te laten zien en horen wat 
wij met hun sponsorgelden doen. 
Harmonie Nijnsel investeert de do-
naties in opleiding van jeugd en 
jongvolwassenen die een instrument 
willen bespelen in een innoverende 
muziek vereniging.
Daarom zullen alle geledingen van 
de vereniging, waaronder de blok-
fluitgroep, de samenspeelgroep, 

het opleiding- orkest en de percus-
siegroep, hun ingestudeerde muziek 
ten gehore brengen en zal het groot 
orkest van de harmonie, als kers 
op de taart het concert beëindigen 
met mooie harmonie muziek van oa  
Ennio Moricone. 
Verder hebben wij het concert aan-
gegrepen om een nieuwe formule 
“Join the club “ te introduceren, wij 
hebben oudleden en andere geïnte-
resseerde muzikanten de gelegen-
heid geboden om met het groot or-
kest mee te spelen en wederom te 
ervaren hoe het is om bij zo’n mooi 
orkest onder begeleiding van onze 
bezielende dirigent Hans van der 
Velden te spelen. Daar hebben 17 
mensen zich voor aangemeld en u 
zal een orkest van ca. 70 mensen te 
horen en te zien krijgen. 

Naast de Vrienden van de harmonie 
zijn ook ouders van kinderen uitge-
nodigd, maar ook u bent van harte 
welkom om dit concert bij te wonen, 
na het concert is er gelegenheid om 
in de Gasthuishoeve om gezellig wat 
na te praten onder het genot van 
een kop koffie of drankje.    

Open dag wijngaard Domaines les Damianes

Komende zondag heeft wijngaard 
Domaines les Damianes haar poor-
ten weer geopend voor publiek. Al 
sinds de jaren ’80 verbouwt wijn-
boer Fons op het perceel aan de 
Damianenweg in Sint-Oedenrode 
er blauwe en witte druiven. 

Er is gekozen voor druivenrassen 
die zich thuis voelen in het Bra-

bantse klimaat. Voor wit de Riesling 
en voor blauw de Dornfelder en de 
Regent, druivenrassen die ook veel 
voorkomen in de Duitse wijnge-
bieden. Ook in mindere jaren kan 
hier toch nog een perfecte wijn van 
gemaakt worden volgens van Box-
meer. Dit heeft natuurlijk ook te 
maken met het gebied waarin de 
wijngaard ligt. Ook al hebben we 

de afgelopen jaren te maken met 
klimaatwisselingen, blijkt het stukje 
Brabant waarin de wijngaard zich 
bevind te beschikken over een ei-
gen micro klimaat. Zo gedijen de 
agave- en citrusplanten er perfect 
en diverse vogels zoals de ooievaar 
en de ijsvogel hebben het er ook 
erg naar hun zin. Met de leem die 
vrij is gekomen met de aanleg van 
de A50 zijn er heuvels aangelegd 
om de druiven het nog meer naar 
hun zin te maken. Ook andere be-
groeiing zoals fruit, loof en naald-
bomen samen met de grote vijver 
en de amfibieënpoel maken het tot 
een stukje zeer speciaal natuurge-
bied wat een lust voor het oog is. 

Fons van Boxmeer werkt dagelijks 
met zijn familie en vrijwilligers aan 
het onderhoud van het domein. 
Maar zondag 21 september dus 
even niet. Deze dag bent u van 
11:00 t/m 17:00 uur van harte 
welkom om eens een kijkje te ko-
men nemen achter de poorten van 
de wijngaard. Deze dag zijn er ook 
rondleidingen voorzien van uit-
leg door de wijngaard en is er een 
gezellig terras op de binnenplaats. 
Parkeren kan op de naastgelegen 
weide en de toegang is gratis. 
Adres:
Damianenweg 7 
Sint-Oedenrode

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 

8X VACUSTEP®

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

ZOMERAANBIEDING

www.bodyresult.nl

Bosseweg 7c
Best

T 0499 37 97 87

Mgr. Bekkersplein 4
Sint-Oedenrode

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

Kilo’s of cellulitis kwijt?

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

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 

8X VACUSTEP®

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

ZOMERAANBIEDING

www.bodyresult.nl

Bosseweg 7c
Best

T 0499 37 97 87

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

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

20x Vacustep nu voor 
€ 175,00 (i.p.v. € 200,00) 

  

   

 

Deze actie is geldig in de maand september.

Wanneer u  samen met de Vacustep start 
met één van onze diëten betaalt u slechts 

€ 150,00 voor 20x Vacustep
In september 25% korting 

op het eiwit en het biologisch dieet!
Kijk voor alle diëten op onze website of bel voor een gratis en 

vrijblijvend intake gesprek!

L. van den Biggelaar Installatietechniek BV
Sanitair - C.V. - Water - Gas - Duurzame energie - Ventilatie - Constructie

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

Uw ATAG SelectDealer            
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Mooi op  leeftijd

PVGE reis- en cultuurclub 
organiseert excursie naar Delft 
Op donderdag 25 september orga-
niseert de reis- en cultuurclub van 
de PVGE Son en Breugel e.o. een 
excursie naar Delft. Zoals altijd rei-
zen we met openbaar vervoer. Onze 
trein naar Delft vertrekt om 9.03 uur 
vanuit station Eindhoven, spoor 6. 
Om 10.25 uur  komen we in Delft 
aan, waar eerst gezamenlijk koffie 
wordt gedronken compleet met al-
lerlei lekkernijen. 

Daarna worden we opgehaald door 
twee stadsgidsen, die ons al wan-

delend het oude Delft laten zien, 
met o.a. een bezoek aan de Nieuwe 
Kerk. Hierna is er tijd voor de lunch 
en voor een individuele invulling van 
de middag.

De dag wordt beëindigd met een 
gezamenlijke rondvaart door de 
Delftse grachten, die voert langs de 
vele historische bezienswaardighe-
den.  De start hiervan is 16.00 uur. 
Verdere inlichtingen bij: Herman 
Hendriks, tel.nr.: 0499-473042; 
e-mail: herman.j.hendriks@planet.nl 

Tai Chi voor senioren 50Plus
De cursus start vanaf september 
2014 en loopt wekelijks door tot eind 
januari 2014. Door het grote enthou-
siasme van de deelnemers van het 
afgelopen voorjaar gaan we nu weer 
door met nieuwe lessen Tai Chi. 

We kennen Tai Chi van Chinese men-
sen die mooie bewegingen maken, 
welke  rustig in elkaar overvloeien. 
In de lessen leer je stapsgewijs hoe 
je op een eenvoudig en leuke manier 
zowel geestelijk en lichamelijk kunt 
ontspannen en tevens je ademha-
ling kunt verbeteren. Tai Chi is van-
wege het zachte karakter een goede 
basis voor iedereen die iets aan de 
gezondheid wil doen of die op een 
ontspannen manier sportief wil be-
wegen.  Er wordt op een leuke en 
nuchtere manier les gegeven en de 
oefenstof is makkelijk en toeganke-
lijk voor iedereen. 

De lessen worden geven door de do-
cent Kay Aras. In de Tai Chi geeft hij 

al meer dan 17 jaar met veel plezier 
les. De lessen, die een uur duren, 
kunt u volgen naar keuze op één 
van de volgende dagen: dinsdag-
ochtend, donderdagochtend of vrij-
dagochtend, steeds om 9.00 uur ‘s 
ochtends.  De locatie van de cursus 
is in Odendael ruimte Maas en Dieze 
op de begane grond.      

De cursus wordt georganiseerd door 
een samenwerking van de KBO’s 
Sint-Oedenrode en Kay Aras van 
Tai Chi School - De Weg van de Cir-
kel. De lessen zijn voor alle senioren 
50Plus toegankelijk, u hoeft geen lid 
te zijn van de KBO. 

Voor aanmelding, meer informatie of 
voor een proefles kunt u zich mel-
den aan de zaal of  even bellen of 
mailen naar: Corrie van der Heyden, 
mail p.vanderheyden1@chello.nl, tel 
0413-473550. Marcel Janse, mail  
marcel.janse@kpnmail.nl, 
tel 0413-474985.

Openingstijden:

Dinsdag: 
09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 
09.30 - 17.30 uur

Donderdag: 
09.30 - 17.30 uur

Vrijdag: 
09.30 - 17.30 uur

zaterdag 
09.30 - 16.00 uur 

 

 
Nijverheidsweg 4, 5492 NK Sint-Oedenrode                   Telefoon: 0413-476805                    Website: www.vennotex.nl

Openingstijden:

Dinsdag: 
09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 
09.30 - 17.30 uur

Donderdag: 
09.30 - 17.30 uur

Vrijdag: 
09.30 - 17.30 uur

zaterdag 
09.30 - 16.00 uur 

- Tevens ook nog veel opruiming t/m 50 % op dekbedovertrekken.
- nieuw  in het assortiment Riviera Maison dekbedovertrekken.
- 2e tempur hoo fdkussen halve prijs.
- Aabee wollen wasbare dekbedden met ruim 50 % korting.
- nieuw  hoog laag bedden!

Kom voor goed ( senioren) zit en slaapcomfort eens langs bij on s…. de kof fi e staat klaar!
Nijverheidsweg 4, 5492 NK Sint-Oedenrode                   Telefoon: 0413-476805                    Website: ww w.vennotex.nl

de nieuwe collectie

 dekbedovertrekken is binnen. 

Tevens ook veel dekbedovertrekken 

met 50 % korting.

Bij inlevering van deze coupon 
15 % korting op een bijpassend hoeslaken!

Samen onderweg voor rouw- en verliesverwerking
Wanneer u een dierbare hebt ver-
loren en uw levenszin aan het 
wankelen is gebracht. Wanneer u 
daardoor het gevoel hebt volkomen 
alleen te staan. Wanneer gevoelens 
van boosheid, verdriet, eenzaam-
heid, schuld of angst telkens weer 
de overhand krijgen. Waar kunt u 
dan terecht met uw verdriet?

Vaak hebben lotgenoten maar één 
woord nodig om elkaar te begrijpen. 
‘Samen Onderweg’ biedt de moge-
lijkheid om lotgenoten te ontmoe-
ten. De groep wordt begeleid door 

vrijwilligers met levenservaring, 
die een training hebben gevolgd. 

In Schijndel is bij Welzijn De Meierij  
(’t Spectrum, Steeg 9) iedere 2e 
en 4e maandag van de maand van 
13.30 uur tot 15.00 uur een inloop-
bijeenkomst. Deelname is gratis; u 
betaalt alleen een kleine bijdrage 
voor koffie of thee. Betreft het een 
feestdag, dan vervalt de bijeen-
komst. De eerstvolgende inloopmid-
dag is op maandag 22 september. 
In Sint-Oedenrode wordt eenzelfde 
groep opgezet. Hierover verneemt u 

binnenkort nader bericht.
Individuele ondersteuning is ook 
mogelijk. Indien u de voorkeur geeft 
aan een persoonlijk gesprek en een 
luisterend oor van een vrijwilliger bij 
u thuis, neemt u dan contact op met 
Welzijn De Meierij.

Als u belangstelling heeft voor of 
meer wilt weten over ‘Samen On-
derweg’, loopt u dan gerust eens 
binnen bij een bijeenkomst of neemt 
u contact op met Welzijn De Meierij, 
telefonisch (073-5441400) of via e-
mail (info@welzijndemeierij.nl).

gratis
entree

van 11.00 tot 16.00 uur

Kerkstraat 9, Gemert  |  www.dientje.nl

entree
van 11.00 tot 16.00 uur

van 11.00 tot 16.00 uur

bruidsjurken, kostuums, lingerie, sieraden, 
taarten, catering, feesten, trouwboeketten, 

kapsels, make-up, spray-tan, beauty-
arrangementen, muziek, fotografie, 

videoreportage, trouwauto’s, huwelijksreizen, 
ballonnen, kaarten, aankleding, 

demonstraties, hapjes

Eerste kaart-
avond Boskant
Donderdagavond 2/10 begint de 
eerste kaartavond van seizoen 
2014-2015 in Boskant. Ze starten 
om 20.00 uur in de Vriendschap. 
Deelname is 1.50 euro. 

Iedereen mag mee komen doen. Je 
wordt ingedeeld in viertallen aan 
verschillende tafels. In de tweede 
ronde zit je misschien wel met drie 
andere mensen te kaarten. Voor 
een klein prijsje wordt elke kaart-
avond gezorgd. Maar aan het eind 
van dit seizoen, je praat dan over 
medio 2015, wordt op de laatste fi-
naleavond gekaart voor de grotere 
prijzen. De punten van alle avon-
den kaarten van de deelnemers 
worden dan bij elkaar opgeteld en 
dan heb je  dus een eindwinnaar. 
Maar zover zijn ze nog lang niet. 
Eerst maar eens beginnen met de 
eerste kaartavond.

RAADHAGE MAKELAARDIJ, STATIONSSTRAAT 20, 
5461 JV VEGHEL, Tel. 0413-378921

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING:
Liempdseweg 15 Sint- Oedenrode

 
1.  Woonboerderij met schop, hobbyruimte, tuinhuis met ondergrond en prachtige tuin, ter 

grootte van ca. 4000 m².
2.  Stallingsruimte voor boten, campers, old timers en caravans, of evt. ambachtelijk bedrijf, 

met ondergrond en erf ter groot van ca. 4000 m².
3.    Diverse combinaties van koop 1 en 2 met het achterliggend weiland  totaal 1.65.75 ha 

Mogelijkheden: inwoning, mantelzorg, huisgebonden beroep, klein ambachtelijk bedrijf, 
recreatieve doeleinden etc. en paardenhouderij (hobby-matig) etc.

INSCHRIJVEN is mogelijk tot 8 mei 2013 tot 15.00 uur bij notaris van Kruijsdijk te Schijndel. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De heer Ing. Th. Van Krieken, rentmeester, 06-51566910.

KIJKDAGEN: Zaterdag 16 maart van 14.00 tot 15.30 uur en vrijdag 22 maart van 16.30 tot 
18.00 uur.

Verkoopvoorwaarden verkrijgbaar bij: Raadhage Makelaardij

1.  Woonboerderij met schop, hobbyruimte, tuinhuis met ondergrond en prachtige tuin, ter 

VERKOOP  •  VERHUUR  •  TAXATIES  •  AANKOOP  •  ONTEIGENINGSADVIES

WWW.RAADHAGE.NL
STADHUISPLEIN 11 · 5461 KN VEGHEL · TEL. 0413-37 89 21 · E-MAIL  INFO@RAADHAGE.NL

Uw raadgever bij uitstek!
Gespecialiseerd in:
• Woningen
• Bedrijfshuisvesting
• Agrarisch en landelijk vastgoed
•  Advisering m.b.t. planschade & Wet voorkeursrecht gemeenten

Stadhuisplein 11  5461 KN Veghel
0413-378921| info@raadhage.nl | www.raadhage.nl

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
SCHIJNDELSEWEG 13. SINT-OEDENRODE

Nog te renoveren idyllische woonboerderij gelegen binnen de bebouwde kom van 
Sint-Oedenrode. De woonboerderij dateert uit omstreeks 1910 en bevat nog vele 
authentieke elementen.

Bouwjaar  : ca. 1910
Inhoud totaal  : ca. 770 m³
Perceeloppervlak : 5.565 m²

Extra open dag op 29 september 2014
van 16.30 - 18.30 uur!

Inschrijftermijn: 
uiterlijk 15 oktober 2014  om 15.00 uur.
Voor meer info: 
www.Raadhage.nl of bel 0413-378921

Stichting Koeveringse molen 
deelnemer Grote Clubactie

Dit jaar doet de stichting voor de 
derde keer mee aan de Grote Club-
actie, landelijke loterij waarbij ver-
enigingen, clubs of stichtingen door 
de verkoop van loten een mooi be-
drag voor hun clubkas kunnen ver-
dienen door loten te verkopen. Ook 

de stichting Koeveringse molen wil 
uiteraard graag een zo hoog mo-
gelijke opbrengst voor het molen-
fonds behalen.  

De Stichting Koeveringse molen is 
ervan overtuigd dat veel personen 
een bijdrage willen leveren om de 
herbouw van een van de bekendste 
standerdmolens in Nederland te rea-
liseren. De Koeveringse molen is een 
molen met één van de oudste beken-
de windmolens van ons land en kan 
bogen op een maalgeschiedenis van 

zo'n 640 jaar (1300/1944).

Een goede reden om loten te ko-
pen is dat van de opbrengst maar 
liefst 80% naar het molenfonds 
van de stichting gaat. Daarnaast 
zijn er prachtige prijzen te win-
nen, de hoofdprijs is maar liefst  
€ 100.000,00. Dit jaar is er ook 
een auto! te winnen. Loten zijn te 
koop vanaf 13 september via een 
link op de website van de stichting:  
www.koeveringsemolen.nl. Ook 
is het mogelijk loten via de mail  
(info@koeveringsemolen.nl) of tele-
fonisch (0499-474854) te bestellen. 
De betaling van de loten gaat door 
middel van een  automatische incas-
so waarbij dan ook het lotnummer 
vermeldt zal worden. Het bestuur 
van de stichting dankt iedereen bij 
voorbaat voor hun steun! 
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Opening expositie Hans van Engeland 

Veel meer dan honderd belangstel-
lenden waren afgelopen zaterdag-
middag aanwezig bij de opening 
van de expositie van kunstenaar 
Hans van Engeland in Mariendael.

Het idee voor deze expositie is ont-
staan tijdens de opening van de ten-
toonstelling van Harrie Eijkemans in 
2011 en werd overgenomen door 
de werkgroep tentoonstellingen 
van het Roois Kultuur Kontakt. Na 
overleg met de familie Van Engeland 
werd besloten tot het maken van 
een overzichtsexpositie.

Hans van Engeland studeerde af aan 

de Kunstacademie in Den Bosch als 
beeldhouwer in 1977. Hij was een 
veelzijdig kunstenaar. De Rooienaar 
ontwierp objecten in Corte staal en 
brons, hield zich ook bezig met fo-
tografie, film en schilderkunst. Met 
deze expositie wil het Roois Kultuur 
Kontakt de Rooise kunstenaar Hans 
van Engeland doen herleven. Niet 
alleen zijn kunst, maar ook de per-
soon Hans van Engeland.

Niet alleen familie, vrienden maar 
ook klasgenoten van destijds waren 
deze ‘openingsmiddag’ aanwezig. 
Daarnaast ook veel andere belang-
stellenden. Het leek wel een reünie. 

De opening vond om 15.00 uur 
plaats in het Cultureel Centrum Ma-
riendael door drs Riet Meijs, voorzit-
ter van het Roois Kultuur Kontakt. 
Na het zien van een prachtige film 
over het leven van Hans werd door 
de voorzitter de excellente catalo-
gus/Liber Amicorum aan Frans van 
Engeland (broer van Hans) overhan-
digd. Frans verklaarde de expositie 
voor geopend en het hele bonte 
gezelschap vertrok te voet richting 
Campus Fioretti waar de expositie is 
ingericht. De tentoonstelling is open 
op vrijdag, zaterdag- en zondagmid-
dag tot en met 28 september van 
12.00 tot 17.00 uur.

Morgen kan
altijd beter

Bedrijfskundig Bancair Belastingadvies

•Bedrijfsovername

•Bedrijfsoptimalisatie

•Bancaire begeleiding

•Management coaching

•Ondernemersplannen

•Belastingadvies

24
09

7-
2

Maak een afspraak
Europaweg 160a, Helmond
Tel. 0492 505300
www.nieuwenhof-hulsen.nl

RITS KAPOT???
Loopt de rits open van uw jas, 

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

gevallen repareren zonder 
de rits te vervangen!

Ook drukknopen, nestelringen, 
etc. vervangen wij direct!

WAAR???
Bij van der Wijst Kleinvak.

Elke week op de markt 
Donderdag 8.00 tot 12.30 uur 

te Veghel
Vrijdag 8.00 tot 12.30uur 

te Sint Oedenrode

Zie ook:
www.vanderwijstkleinvak.nl

Politieke bijeenkomsten

Politiek Café VVD

De VVD fractie nodigt u van harte 
uit voor het Politiek Café op dins-
dagavond 23 september. Het Poli-
tiek Café begint om 20:00 uur en 
vindt plaats in Grand Café de Gou-
den Leeuw aan de Markt in Sint-

Oedenrode.
 
Het VVD café is voor iedereen toe-
gankelijk. Tijdens dit café zullen 
actuele zaken in de Rooise politiek 
worden besproken.

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!
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Aanbiedingen geldig van woensdag 17 september t/m dinsdag 23 september 2014

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

ACTION SHOPPER

058

66 cm

BLOEM
BOLLEN
Keuze uit:
Premium tulpen: set/10
Exclusive tulpen: set/7
Premium Narcissen: set/10 
Premium Krokussen: set/17

EENPERSOONS
DEKBED
polyester
140x200 cm

198

THERMO LEGGING 
OF PANTY
diverse kleuren
polyester/elastan
100 denier
maten S-XXXL

199
DAMES OF HEREN
BADJAS
coral fleece 
diverse uni kleuren
heren: maten S-XXL
dames: maten S-XL

899

499

399

LAVENDEL
IN DECO POT 
10x10x26 cm

299

LAMPEN
STANDAARD
white wash 
hout, E27 
41 cm, 34 cm  
of 35,5 cm 
excl. lampenkap

ZIKI DAMES
BOXERSHORTS OF HIPSTERS
diverse trendy kleuren en prints
katoen/elastan
cotton stretch
maten XS-XL 

249
DIVERSE
SPEELGOED
XXL knuffelbeer of 
Steffi Love speelset 
 

799

BIJPASSENDE 
LAMPENKAP 
diverse varianten
vanaf: 
1.29

3 VERSCHILLENDE  
MODELLEN

BOLLEN
PLANTER 
23 cm 
 
1.09

WAND
PLANK
MDF
wit of grijs 
80x9x5.5 cm

399
FOTO
LIJST
zilverkleurig
diverse afmetingen 

10x15 cm     0.55    30x40 cm    1.79  
13x18 cm      0.75    40x50 cm    2.59 
21x29.7 cm  1.09

2-PACK

MILKA
CHOCOLADE
Naps, Nussini,
Tender of 
I love Milka 

149
UITZOEKEN

MICRO
WIFI ONTVANGER
Geen WiFi op je laptop of PC? 
Of enorm traag? Dan is dit de oplossing,
de WIFI ontvanger zorgt voor super snelle 
draadloze verbinding, tot wel 300 Mbps! 
Ook geschikt voor zwaar internet gebruik 
Zeer envoudig te installeren! 

499
STUNTPRIJS!

LOWENTHAL
KERAMISCHE PANNENSET
koekenpan Ø 20 cm 
koekenpan Ø 24 cm, met glazen deksel 
koekenpan Ø 28 cm, met glazen deksel 
geschikt voor gas, elektrisch, 
keramisch en inductie

1895
PER SET

PRIJSDOORBRAAK!

GLORIA
VANDERBILT
eau de toilette
100 ml

599

HEREN  
EAU DE TOILETTE
explosion, sixzero's 
of puzzle
100 ml

199

3 99

DIENBLAD  
MET VAKVERDELING
hout
wit/grijs

UITZOEKEN

3 VOOR

40X40 CM
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9   Wakkere wijk 
9.1 Erin gestonken

Detective Rien Raavens is terug uit 
Zuid-Afrika. Ze heeft veel meege-
maakt, maar nu moet er weer ge-
werkt worden.

Rien accepteert de uitnodiging van 
enkele bewoners van de Kienehoef. 
“Gedoe in de wijk”, had het door 
de telefoon geklonken. Het zal toch 
wel iets meer zijn dan “gedoe”, want  
daar heb je geen detective bij nodig, 
vermoedt Rien. De volgende dag zit 
ze met drie wijkgenoten in de huis-
kamer van een woning aan een ge-
zellig pleintje. ‘Mevrouw Raavens, 
weet u wat mandeligheid is?’ valt de 
gastheer met de deur in huis. ‘Klinkt 
ouderwets. Het zegt mij niks.’  ‘Het 
stamt uit het Germaans, maar het is 
heel modern. Het is een juridische 
constructie, die voor gemeentes aan-
trekkelijk is. Ze gooien namelijk een 
deel van hun verantwoordelijkheid bij 
de burgers over de heg. Die worden 
zo gezegd verantwoordelijk voor de 
algemene voorzieningen.’  ‘Wat be-
tekent het in de Kienehoef?’ ‘Wij zijn 
door de gemeente gevraagd mee te 
doen aan een pilot-project . In een 
contract is vastgelegd, dat wij met 
elkaar zorgen voor de beplanting, 
bestrating, verlichting en dergelijke 
van ons plein, en we nemen de kos-
ten daarvan op ons.’  ‘Wat een soci-
aal idee en jullie doen het goed, want 
het ziet er heel verzorgd uit hier,’ re-

ageert Rien. ‘Wat wij niet voor mo-
gelijk hadden gehouden, mevrouw 
Raavens, is dat er in onze buurt een 
soort oorlog is uitgebroken en dat 
we elkaar zowat de tent uitvechten.’ 
‘Dat is “het gedoe”,’ stelt Rien vast. 
‘Wat is er precies aan de hand?’ 
‘Zoals Ton net al vertelde is ons plein 
ons plein niet meer. Zelfs onze jaarlijks 
barbecue is deze zomer niet doorge-
gaan,’ zucht de jongeman die naast 
Rien zit. We zijn erin gestonken, in 
die mandeligheid.’ ‘Even tussendoor: 
Goed om elkaar bij de voornaam te 
noemen. Dat praat makkelijker. Ik 
ben Rien.’  ‘Dat is dus Ton,’ wijst de 
spreker, ‘ik ben Guus en tegenover 
jou zit Christa. De gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid is nooit makkelijk 
geweest. Er was al heibel toen we ons 
pleintje opnieuw wilden bestraten. 
De een vond dat de ander een veel 
te dure smaak had. Dat is net goed 
gegaan, maar de trammelant  is pas 
echt begonnen toen we een zand-
bak voor de kinderen wilden aanleg-
gen. Sommigen vonden die te groot, 
ze vonden dat er te veel groen voor 
moest verdwijnen. Anderen hadden 
liever een extra parkeerplaats. En 
een bankje erbij , vonden ze hele-
maal overbodig. Ze weigerden mee 
te betalen aan de kosten en sterker 
nog, ze zijn gestopt met betalen van 
de contributie van onze beheers-
vereniging.’  Christa vervolgt: ‘We 

hebben de gemeente Rooi uitgeno-
digd om te komen praten en ons te 
helpen een oplossing te vinden voor 
het conflict. Maar die wil zich er niet 
mee bemoeien. De onvrede onder de 
bewoners is nu zó hoog opgelopen, 
er wordt niet meer gepraat, niet meer 
gegroet, er zijn lantaarns kapot ge-
gooid, planten uitgerukt en nog meer 
enge dingen: er verdwijnen fietsen, 
er zitten krassen op auto’s, midden in 
de nacht worden we wakker gebeld. 
Dit kan niet langer, Rien. Wij willen 
jou de opdracht geven uit te zoeken 
of er echt een boze buurman aan het 
werk is.’ Ton voegt er nog aan toe: 
‘We waren bijna zover om de krant 
erbij te halen, maar we zijn bang dat 
het dan helemaal uit de hand loopt.’ 
‘Verdenken jullie iemand van wat hier 
allemaal gebeurt?’ ‘Nee, het past he-
lemaal niet bij ons plein,’ klinkt het als 
uit één mond. Ze spreken af dat Rien 
op onderzoek uitgaat en dat ze elkaar 
volgende week terugzien. ‘Jy word  
‘n rukkie waghond, dame,’ neemt 
Rien zich voor.

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

Van kinderkoor naar The Voice of Rooi

Twaalfjarige Diana Alkemade bij rooise talentenjacht

Na het succes van vorig jaar heeft 
Maarten van den Bosch ook dit 
jaar weer zijn schouders onder een 
nieuwe ‘The Voice of’ gezet. Na 
drie voorronden zullen de kandida-
ten het in het tweede weekend van 
november in de grote finale tegen 
elkaar opnemen voor de titel ‘The 
Voice of Rooi’.

De zes kandidaten van dit jaar zijn 
in twee groepen verdeeld. De zes-
tienplus groep strijdt op zaterdag-
avond voor de titel. De jeugd komt 
elkaar zondagmiddag tegen. “Dat 
was vorig jaar overigens niet an-
ders, maar met dit verschil dat we 
nu de leeftijdsgrens bij zestien jaar 
hebben gelegd”, zegt organisator 

en coach Maarten van den Bosch. 
“Het verschil tussen de meiden van 
twaalf en achttien was gewoon te 
groot”.
Ik ben gevraagd
Eén van de jongere deelnemers aan 
‘The Voice of Rooi’ is de twaalfjari-
ge Diana Alkemade. Zij zingt al zo’n 
zes jaar met veel plezier bij het kin-
derkoor Sint-Maarten. Ook volgt ze 
al twee jaar zanglessen bij MIK. Op 
de vraag hoe ze op het idee kwam 
om deel te nemen aan ‘The Voice 
of Rooi’ vertelt Diana: “Maarten is 
naar het koor gekomen en hij heeft 
Erie van de Zanden gevraagd of er 
misschien mensen waren die deel 
wilden nemen aan The Voice of 
Rooi. Daarop heeft Erie een aantal 
mensen gevraagd of zij mee wilden 
doen en ik was er daar één van”.

Engels geoefend in de vakantie
Diana gaat onder andere het num-
mer ‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia 
de Breij zingen. Maar ook op num-
mers in het Engels zoals ‘Breaka-
way’ van Kelly Clarkson en ‘Jar of 
Hearts’ en ‘A Thousand Years’ van 
Christina Perri heeft de twaalfjarige 
in de grote vakantie flink geoefend. 
“Vooral op de Engelse uitspraak 
heeft Diana flink moeten oefenen”, 

zegt Maarten, die naast de organi-
sator van ‘The Voice of’ ook de be-
geleiding van de jeugdzangers op 
zich heeft genomen.

Voorronden
“De opzet van ‘The Voice of’ is dit 
jaar anders dan vorig jaar. Bij de eer-
ste uitgave vorig jaar was er voor de 
groten één zaterdagavond en voor 
de jongeren één zondagmiddag. 
Daar lieten de deelnemers horen 
wat ze konden en op het eind werd 
de winnaar bekend gemaakt”, ver-
telt Maarten. “Dit jaar zijn er drie 
voorronden”, zo vervolgt hij. “De 
eerste is in het weekend van 27 en 
28 september in de Kofferenbar. 
Twee weken later is er een voor-
ronde in Pan & Cook en weer twee 
weken later is de derde en laatste 
ronde bij VanOuds. Op 8 en 9 no-
vember is dan de grote finale, ook 
die is weer bij VanOuds”. De pre-
sentatie van de vier avonden is in 
handen van Maarten van den Bosch 
en Yvette van Gerwen.

Toegangskaarten
De belangstelling vorig jaar was 
enorm. “Zeker op zaterdagavond 
konden er geen mensen meer bin-
nen. Om teleurstellingen te voorko-
men zijn er dit jaar toegangskaar-
ten. Deze kaarten kosten vijf euro, 
maar voor dat geld krijg je er twee 
consumptiebonnen bij. Wie kaarten 
wil hebben kan die bij de zaal waar 
de betreffende voorronde of finale 
is bestellen”, zo sluit Maarten af. 
www.facebook.com/
TheVoiceOfRooi
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Mooi in de regio

De grootste occasionshow 
van Nederland!

KIJK VOOR MEER INFO OP

UDENHOUT.NL/DDD

€ 1.350,-
minimale inruil

26-27-28 SEPTEMBER
Eindhoven | Wekkerstraat 53

Vrijdag 09.00 - 20.00 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur
Zondag 11.00 - 17.00 uur

Occasions vanaf

€ 4.999,-

meer dan 200
VW en AUDI
occasions

3 maanden 
gratis rijden!
Lease nu privé een VW Polo 
of VW Take up! en rijdt de 
eerste drie maanden gratis.
(actie alleen geldig tijdens Dikke Deal Dagen)

Zelf rijden en genieten van 
exclusieve Audi modellen(vraag naar onze

voorwaarden)

We doen altijdeen deal!

Dulfkesmarkt Best 2014 grootser en 
veelzijdiger dan ooit
Het is weer bijna zover; op zondag 21 sep-
tember vindt de jaarlijkse braderie ‘Dulfkes-
markt’ plaats. Het programma is veelzijdiger 
dan ooit. Vanaf 12.00 uur is er van alles te 
doen in het centrum van Best. “Laat u verras-
sen door de muzikale verrassingen, heerlijke 
versnaperingen en gezellige ontmoetingen”, 
aldus de organisatie. 

”Het wordt een groots dorpsfeest met al-
lereerst de uitgebreide braderie, die door 
het overweldigend aantal inschrijvingen een 
nieuw record zal opleveren. Met een mode-
show bij de kiosk, samengesteld door eigen 
winkeliers in het centrum. De Sociale Markt 
geeft een mooi overzicht van de vele maat-
schappelijke organisaties en het verenigings-
leven in Best”. 
Speciaal voor kinderen organiseert Mad Sci-
ence weer een fantastisch evenement en biedt 
de kinderen een leuk en educatief kijkje in de 
wondere wereld van wetenschap en techniek. 
Voor de jongere kinderen is er daarnaast ook 
een mini-kermis. 

Shoppen 
Iedereen kan naar hartenlust winkelen. Naast 
de vele kramen met verschillende nieuwe pro-

ducten, zijn ook veel winkels in het centrum 
geopend. Bovendien is er een uitgebreide 
kunstmarkt waar de liefhebbers een zeer di-
vers ‘palet’ aan werken gepresenteerd krijgen.
Naast alle activiteiten is het ook goed toeven 
op de vele terrassen, opgeluisterd door diver-
se muzikale verrassingen door verschillende 
straatmuzikanten. Een hapje en een drankje 
en de perfecte gelegenheid voor gezellige 
ontmoetingen.

Voorprogramma in de week vóór de Dulfkes-
markt
Woensdag 17 & donderdag 18 september: 
Best Music Night 
Verschillende muziekoptredens.  Kijk voor het 
programma en meer informatie op  facebook.
com/bestmusicnight.

Vrijdag 19 september: Moonlight Shopping 
De winkels in het centrum zijn geopend van 
18.00 tot 22.00 uur. 

Zaterdag 20 september: Don Quichot 
Het historische verhaal van Don Quichot 
wordt ten tonele gebracht in de Koetshuistuin. 
De voorstelling start om 20.30 uur (kaartver-
koop ter plekke).

N e f i t  h o u d t 

N e d e r l a n d  w a r m

Bespaar op energiekosten
Met een slimme combinatie van Nefit

nefit.nl/slimmecombinaties* Actie geldt van 9 september t/m 31 december 2014.

■  Unieke technieken, zoals een Low Energy cv-pomp en zelflerende software
■  Optimale balans tussen comfort en energiebesparing
■  Makkelijk te bedienen via de Easy app, waar u ook bent
■  Nu met € 100,- tot  € 350,- retour! 

Bespaar op energiekostenBespaar op energiekosten
Met een slimme combinatie van NefitMet een slimme combinatie van Nefit

*

Vraag ons vrijblijvend om meer informatie
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* Actie geldt van 9 september t/m 31 december 2014.

■ Nu met € 100,- tot  € 350,- retour! 

Vraag ons vrijblijvend om meer informatie

Nu bij Installatiebedrijf W. Riem, tijdelijk 7 jaar  
garantie op alle onderdelen van Nefit Trendline!

INSTALLATIEBEDRIJF W. RIEM
SiNT-oedeNrode | 0413 477 977 | www.wriem.Nl

Vraag ons vrijblijvend om informatie en voorwaarden. Actie geldt van 9 september t/m 31 december 2014.

Theatergroep Wildeman speelt ‘Granaatweken’

Overleven in een schuilkelder
Precies 70 jaar geleden werd 
deze regio bevrijd en dat 
wordt massaal herdacht en 
gevierd. In Schijndel speelt 
Theatergroep Wildeman de 
theatervoorstelling Granaat-
weken. Een Brabants verhaal 
van Adri van den Brand, wat 
gebaseerd is op het gelijkna-
mige boek dat Louis van Dijk 
en Ben Peters zorgvuldig sa-
menstelden op basis van in-
terviews en dagboekfragmen-
ten van Schijndelnaren over 
hun belevenissen rondom de 
bevrijding van Schijndel. Het 
stuk wordt geregisseerd door 
Vincent van den Elshout.

Twee werelden komen bij el-
kaar in de voorstelling Gra-
naatweken. De wereld van 
een kleine schuilkelder ten tij-
de van de Tweede Wereldoor-
log waar de jonge Sjaan met 
haar familie enkele spannende 
weken beleeft als Schijndel 
tussen twee vuren komt te 
liggen. Deze weken leiden 
tot onuitwisbare veranderin-
gen in Sjaans leven. Vandaag 
de dag zijn de gevolgen van 
deze noodlottige spelingen 
nog steeds voelbaar als de 
inmiddels bejaarde Sjaan haar 
dochter vertelt over haar be-
levenissen in de schuilkelder 
waardoor zich een groot fami-
liegeheim ontvouwt. 

Een Schijndelse geschiedenis 
komt tot leven
Granaatweken laat het publiek 
het leven in de kelder voelen. 
De toeschouwers worden de 
oorlogstijd ingetrokken en be-
trokken bij de strijd in Sjaans 
hoofd om de waarheid te 
vertellen. Granaatweken is 
een ingrijpend verhaal over 
krachtige familiebanden, ver-
schuivende loyaliteiten, liefde 
in oorlog, angst en verdriet, 
vervallende herinneringen en 
beklemmende geheimen. Een 
verhaal waarin jong en oud 
zich zal herkennen.   

Rooise & Engelse inbreng
Bij de productie van Granaat-
weken zijn ook Rooise inwo-
ners betrokken. Zo speelt de 
Rooise inwoner Patrick Butter-
worth een rol in het stuk. Pa-
trick: “In Engeland ben ik als 
7-jarig jongetje begonnen met 
theater. Ik heb in honderden 
theaterproducties meegedaan. 
Variërend van komedies, tra-
gedies tot musicals en alles 
wat er tussen zit. In het stuk 
speel ik een Engelse piloot, 
waar het vliegtuig van is neer-
geschoten. Ik vind het bijzon-
der om te mogen meespelen 

in een Nederlands toneelstuk, 
in de geboorteplaats van mijn 
vrouw. Granaatweken gaat 
over de verschrikkelijke weken 
voor de bevrijding. De ge-
vechten rondom Schijndel en 
ook Sint-Oedenrode hadden 
veel impact op de bewoners. 
Ook op de van de grootouders 
van mijn vrouw. Mijn eigen 
grootvader heeft nog mee-
gevochten bij de bevrijding. 
En mijn overgrootvader heeft 
nog medailles ontvangen, 
omdat hij meevocht in de 1e 
wereldoorlog. Dus ook ik heb 
een connectie met de tweede 
wereldoorlog.”

Theatergroep Wildeman
speelt de theatervoorstelling 
‘Granaatweken’ in Manege de 
Molenheide op 26, 27, 28 sep-
tember en 2, 3, 4, 5 oktober 
2014. Voor meer informatie 
kijk op www.granaatweken.nl

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

Grootvader van 
Patrick Butterworth

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen
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Als rooise slagersdochter 
in de West-Friese bollenstreek

Angelique van den Tillaar zat in 
het schooljaar 1975/1976 in de 
zesde klas van de Odaschool. De 
liefde bracht haar ver buiten Rooi 
en zelfs buiten Brabant. Tegen-
woordig woont de slagersdochter 
in het Noord-Hollandse Hensbroek. 

Dat ligt tussen Hoorn en Alkmaar. 
Angelique was afgelopen zaterdag 
weer terug in Sint-Oedenrode om 
samen met haar klasgenoten van 
toen de Abraham- en Sarahdag te 
vieren.

“Als ik terugkijk, dan heb ik eigen-
lijk alleen maar fijne herinneringen 
aan mijn lagereschooltijd”, zegt  
Angelique. “Ik kan me herinneren 
dat het in onze klas eigenlijk altijd 
gezellig was en dat we ook nog een 
parallelklas hadden. Ook met die 
andere klas hadden we goede con-
tacten. In de eerste klas hadden we 
les van mevrouw Hak en in de zesde 
klas was dat mijnheer van Baal. Wat 
ik me ook nog heel goed kan herin-
neren is dat Astrid Rust, die in het 
buitengebied woonde, met de fiets 
naar school kwam. Astrid heeft me 
leren fietsen en later kreeg ik zelf 
een fiets”.

Iets dat Angelique zich pas later 
realiseerde, toen haar eigen doch-
ter naar de lagere school ging, was 

dat ze in die tijd op de Odaschool 
al projectonderwijs kregen. “Tegen-
woordig is dat niet bijzonder, maar 
in die tijd wel. Of het nou om een 
maïskolf ging of over de palingtrek. 
Heel veel lesstof was op een slimme 
manier in een project gestopt”, ver-
telt Angelique. “Wat me ook altijd 
bij is gebleven dat we elk jaar op de 
visdommel konden schaatsen en dat 
we met de bus van Dortje van Hoof 
naar het zwembad op de Kienehoef 
gingen”.

Na de lagere school ging  
Angelique in Veghel naar het Zwijs-
en. Maar daar had ze het na een jaar 
al wel gezien en kwam terug naar 
Sint-Jozefmavo aan de Kasteellaan. 
Daarna volgde Angelique de sla-
gersvakschool en aansluitend werd 
ze als een van de weinige vrouwen 
keurmeester voor vee en vlees. Na 
de geboorte van haar dochter hielp 
Angelique op de bloembollenkwe-
kerij van haar man. Tegenwoordig 
is de oud-Rooise werkzaam bij een 
bedrijf in de elektrotechniek.

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

voor 32-36 uur per week?

Ben jij tussen de 18 en 21 jaar, klantvriendelijk, 
enthousiast en niet bang om je handen uit de

mouwen te steken, bel of mail dan naar:

Intertoys Rijsouw
Markt 20

5492 AB  Sint Oedenrode
Tel. 0413-490525

Rijsouw

intertoys.rijsouw@kpnmail.nl

PErSONEEl

Functie omschrijving:
• De werkzaamheden bestaan voor 70% uit verspanende 
 processen.(draaien, frezen )
• Daarnaast kun je ook ingezet worden als monteur zowel 
 binnen in onze werkplaats als buiten bij onze klanten.
 
Functie-eisen:
• MBO niveau
• Relevante werkervaring
• Kunnen werken vanaf tekening
• Affi niteit met lassen cq demonteren en monteren van 
 machinedelen
• Zelfstandig kunnen werken
• Geen 8 tot 5 mentaliteit

Wij bieden u:
• Een zeer afwisselende baan met veel vrijheid binnen een 
 groeiende organisatie
• Een goed salaris en uitstekende secundaire arbeids-
 voorwaarden
• Goede werksfeer 
• Werken in een zeer interessante en innoverende branche

Uw sollicitatie kunt u richten aan: Mevr. J. de Gruiter (j.degruiter@kemabo.nl)
Adres: Handelsweg 14a 5492NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)

Voor eventuele vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen: 0413 840244
www.kemabo.nl

Vanwege onze toenemende activiteiten zijn wij per direct op zoek naar:

Conventioneel draaier/frezer

Beleef je bruiloft
Witte trouwjurken, exclusieve 
trouwauto’s, heerlijke stapeltaarten 
en veel verliefde koppels. Tijdens 
de Trouwbeleving XL beurs in de 
Koekbouw in Veghel vind je alles 
om je trouwdag perfect te maken. 

Bij Trouwbeleving staat, zoals de 
naam al zegt beleving voorop. Op 
de industriële trouwlocatie aan de 
Noordkade zullen bedrijven uit de 
regio producten en diensten pre-
senteren aan bruidsparen. En tus-
sen het kijken en informeren door 
kun je genieten van twee real-life 
ceremonies, waar je het gevoel 
van een echte ceremonie kunt er-
varen. 

Tijdens deze Trouwbeurs zijn er ook 
bedrijven uit Sint-Oedenrode aan-
wezig zoals Hoepelmans Kappers, 
Welten Juweliers en Balans in mijn 
Gewicht. Deze bedrijven vertellen 
jullie graag meer over de diensten 
en producten die ze aanbieden. 

Voor de eerste 150 bruidsparen staat 
er een goodiebag klaar vol inspiratie 
en leuke gadgets. Dus hebben jullie 
de juiste fotograaf of trouwpak nog 
niet gevonden? Kom dan zondag 28 
september tussen 11:00 en 16:00 
uur een bezoekje brengen aan de 
Trouwbeleving XL bij de Koekbouw, 
N.C.B-laan 52a in Veghel en scoor 
de laatste trends!

Restaurant medewerker Sint-Oedenrode

Voor een locatie in Sint-Oedenrode zijn we op zoek naar een 
Restaurant medewerker met culinaire vaardigheden. 

Het restaurantteam bestaat uit een Restaurant manager en twee 
Restaurant medewerkers die dagelijks een heerlijke 

verse lunch verzorgen. 
Tevens worden regelmatig banqueting activiteiten ingevuld. 

Om het team te versterken zijn we op zoek naar een 
enthousiaste, � exibele en representatieve collega. 
De werkzaamheden zullen voornamelijk overdag plaatsvinden, 

maar � exibiliteit is een vereiste, zodat ook de vele avondactiviteiten 
verzorgd kunnen worden. 

De functie betreft een 4 tot 12-urige werkweek, 
verdeeld over één tot drie dagen per week.

We zijn op zoek naar een kandidaat met culinaire 
creativiteit en passie voor eten & drinken. 

Gastgerichtheid is een vereiste en ervaring in de 
horeca is een pré.  

Meer informatie over VITAM: 
www.VITAM.nl

Geïnteresseerden kunnen een cv en motivatiebrief mailen naar 
vacature @vitam.nl

Prins van Ploegersland: Tip 5
Zaterdag 25 oktober wordt de 
nieuwe Prins van Ploegersland be-
kend gemaakt tijdens de openbare 
installatie in Ploegersresidentie zaal 
De Punder. Tot die tijd geeft de Ge-
heimcommissie van Prinsenvereni-
ging De Ploegers wekelijks tips wie 
de nieuwe Prins wordt.

Het blijkt toch nog moeilijk om 
naar aanleiding van de eerste vier 
tips de juiste naam te raden van 
onze nieuwe Prins. De Geheim-
commissie meent daarom nu maar 
eens wat duidelijker taal te moeten 

spreken:
De nieuwe vorst is een actief lid 
bij de buurtvereniging waartoe hij 
hoort. Regelmatig worden de han-
den uit de mouwen gestoken om 
bij activiteiten te helpen. Ook bij 
de verenigingen waar zijn kinde-
ren lid zijn heeft hij zijn inbreng. Je 
kunt wel zeggen dat hij het echt op 
Liemt gemunt heeft.
Misschien dat het nu een stuk dui-
delijker geworden is, maar let op, 
er kan een addertje onder het gras 
zitten. Combineer bovenstaande 
met de vorige vier tips en e.e.a. zal 

nu een stuk duidelijker zijn. Ga ook 
eens naar de website van de Ploe-
gers. Hier staan bij elke tip foto’s 
waar een oplettend oog ook enkele 
details uit kan halen die leiden tot 
de naam van onze nieuwe Prins. 

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

Het kan ook 
anders!
Het kan ook Het kan ook 

návóór

Vervanging?

Oók voor het 
bekleden met stof!

WWW.LEDERDOKTER.NL

LEKON Meubelstoff ering
Pastoor van Leeuwenstraat 90 
5701 JW Helmond
Tel. 0492 - 550 612

Doe niet 
onnodig 
afstand van
uw vertrouwde 
meubelstuk.

Open dag 
Dahliavereniging 
De Pompon Eerde

Dahliavereniging De Pompon 
houdt weer haar jaarlijkse open 
dag op zondag 21 sept. van 10.00 
uur tot 17.00 uur. Kom een kijkje 
nemen in deze kleurrijke tuin. On-
der het genot van een kopje koffie 
of thee kun je genieten van deze 
mooie bloemen. De vereniging be-
staat dit jaar 40 jaar. De ingang is 
aan de Bernard van Damstraat.
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Veel oude bekenden op Abraham- en Sarahdag

De Abraham- en Sarahdag van dit 
jaar bracht afgelopen zaterdag ruim 
tweehonderd oudleerlingen van 
de zesde klas van het schooljaar 
1975/1976 bij elkaar. Voor de één 
een weerzien na lange tijd, maar 
voor iedereen gezellig bijpraten 
over toen. Om precies te zijn wa-
ren er 220 (bijna) vijftigjarigen in 
De Vriendschap in Boskant bijelkaar 
gekomen om oude herinneringen 
op te halen en ingeslapen vriend-
schappen weer op te laten leven.

Voor verschillende mensen was het 
jaren geleden dat ze hun oude klas-
genoten voor het laatst zagen. Toch 
was meestal een blik voldoende om 
te weten wie er voor je stond. Maar  
er werd ook wel eens gedacht: “wie 

is dat?”. Maar gelukkig droeg ie-
dereen een naamplaatje, dus als het 
even wat langer duurde voor er her-
kenning met een oude klasgenoot 
was, bood dat kaartje uitkomst.

Els Janssen is één van de organisa-
toren van de Abraham- en Sarah-
dag van dit jaar. Els zat veertig jaar 
geleden op de Dommelrodeschool. 
“Ik heb de school in zes jaar door-
lopen”, antwoordt ze op de vraag 
wanneer ze op Dommelrode naar 
school ging. Samen met een klas-
genote van toen rekent ze uit dat 
ze in 1976 de lagere school verliet. 
Samen met de zestien andere orga-
nisatoren heeft zij het afgelopen jaar 
deze dag voorbereid. “We zijn on-
geveer een jaar geleden begonnen 
met de organisatie. We kregen toen 
de draaiboeken van de club die vo-

rig jaar dit feest organiseerde. Over 
een week of drie hebben we over-
leg met de mensen die volgend jaar 
vijftig worden. Zij krijgen dan weer 

onze draaiboeken en kunnen dan 
aan de slag”, zegt Els.

Ad van Gerwen zat veertig jaar ge-
leden in Olland op de Sint Peterus-
school in Olland. Hij vindt het jam-
mer dat er maar zo'n twaalf oud 
klasgenoten zijn. “Ik had gehoopt 
dat er enkele mensen zouden komen 
die ik al lang niet meer heb gezien. 
Maar helaas zijn ze er vandaag niet. 
Maar er is toch genoeg te buurten, 
want veel mensen van de andere 
Rooise scholen heb ik op de middel-

bare school leren kennen”, zegt Ad.

Het is elk jaar weer een flinke opgave 
om alle leeftijdsgenoten terug te vin-

den. Daar kan inmiddels Els Janssen 
ook over meepraten. “Op één na 
hebben we iedereen van onze klas 
gevonden. De mensen die in Rooi 
wonen zijn in het algemeen vrij ge-
makkelijk te vinden”, zegt Els. “Maar 
vooral de meisjes zijn lastiger terug te 
vinden. We hebben dan tegenwoor-
dig wel Facebook, maar veel dames 
zijn daar met de naam van hun man 
actief. Maar meestal is er wel een ie-
mand die een broer of zus kent en via 
via hebben we toch bijna iedereen uit 
kunnen nodigen”, zo sluit Els af.

NOG 3 WEKEN
Houd ons en de kranten in de gaten!

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

• Exclusief assortiment stoelen

• Gordijnen en PVC vloeren

• Verrassend en eigentijds 

• Sfeervolle geschenken

• Gratis interieuradvies

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

Alfred Nobelstraat 6, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-479104 www.autochristiano.nl
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Nieuwe Koning bij de rozelaer

handboogschieten

Dinsdagmiddag heeft bij de Rozelaer het jaar-
lijkse wedstrijd voor een nieuwe Koning plaats-
gevonden. Na een spannende wedstrijd werd 
Antoon Vervoort uitgeroepen tot de nieuwe Ko-
ning en kreeg het daarbij behorende Koningskruis 
omgehangen. 

Jan van Erp werd de nieuwe Prins en Jan 
Gordijn Ridder. Na uitreiking van de prijzen en de 
bloemen werd de middag besloten met een buf-
fet en ’n borrel. De uitslag na 30 pijlen: Antoon 
Vervoort 260, Jan van Erp 258, Jan Gordijn 255, Wim 
Boonstoppel 236, Leo van Breugel 232, Toon 
Hermes 228, Albert Ofwegen 186, Jan Lathou-
wers 153 en Jan Habraken 125.
Op dinsdag werd de uitwedstrijd van de vriend-
schappelijke wedstrijd tegen L’Union Liempde ge-
schoten. Voor Ontspanning schoten daar Martie 
Verhoeven, Agnes Vissers en Jos en Piet van den 
Berg. Hun scores waren: 211, 177, 128 en 240, 
totaal 756 punten. Dat komt gemiddeld op 189 
punten. Liempde schoot gemiddeld 204 punten. 
Op 25 november is de thuiswedstrijd. Het team 
dat dan het dichst bij dit gemiddelde schiet is de 
winnaar van de beker.
Op de clubavond is de laatste wedstrijd uit de 
ZONA competitie geschoten. Dag winnaar was 
William Huyberts met 9*9 en een score van 222. 
Verdere uitslag Jan Gordijn 8*9 - 202, Frans van 

de Braak 8*9 – 191, Jos van der Veer 7*9 – 187, 
Jan van Erp 6*9 – 186, Beppie van Bergen 5*9 – 
172, Wim Boonstoppel 4*9 – 178, Agnes Vissers 
3*9 – 174, Jos van den Berg (hout) 2*9 – 136, 
Michael Moonen (hout) 1*9 – 72 en Antoon Ver-
voort (hout) 0*9 – 72.
Buiten mededinging Piet van den Berg 12*9 – 
229. De winnaar van de wisseltrofee is William 
Huyberts met een ruime voorsprong op de rest van 
de schutters met in totaal 102 ZONA’s, proficiat.
Op zaterdag was de talentendag van rayon 3 in 
Schijndel. Van Ontspanning deden er 3 jeugd-
schutters mee. Er werd geschoten op het bui-
tenterrein van Landman’s Unie. De schutters van 
Ontspanning schoten alle drie op 60, 40 en 30 
meter. Dione Mesu schoot 684 punten en werd 
derde bij de meisjes.
Simon Boersbroek schoot 752 punten (PR) en 
werd zevende bij de jongens, Floris mesu schoot 
888 punten (PR) en werd derde bij de jongens. 
Piet van den Berg schoot 964 punten. Hij werd de 
winnaar bij de jongens.
Op maandagavond hebben de Vrienden van Pie-
ter Breugel hun clubwedstrijden en op dinsdag-
middag de Rozelaer. Dinsdagavond is de 1e NHB 
indoor wedstrijd thuis en op vrijdagavond wordt 
de uit de najaar competitie de veld en jacht wed-
strijd geschoten. Vrij trainen voor leden als de ac-
commodatie niet bezet is.

Prins Jan van Erp, Koning Antoon Vervoort en Ridder Jan Gordijn

Competitie TTV Attaque 
weer begonnen

tafeltennis

Afgelopen week is de competitie voor Atta-
que weer begonnen. Twee teams wonnen hun 
wedstrijd en twee teams verloren hun wed-
strijd.

Attaque 1 dat afgelopen seizoen degradeerde 
uit de 2e klasse, werd door de tafeltennisbond 
toch gehandhaafd in de 2e klasse. Attaque 
opende het seizoen met een thuiswedstrijd te-
gen Tios’51 uit Tilburg. Het won de wedstrijd 
met 7-3. Maarten Kerkhof won drie wedstrij-
den, Dirk Kastelijn won er twee en Menno van 
Os won er één, verder werd het dubbelspel ge-
wonnen. Vermeld moet nog worden dat Men-
no van Os door een enkelblessure zijn derde 
wedstrijd niet meer kon uitspelen.

Attaque 2 kreeg met Rotac’82 uit Rossum met-
een een heel sterke ploeg tegen. Dit team was 
afgelopen seizoen gedegradeerd uit de 2e klas-

se. De wedstrijd werd met 8-2 verloren. Henry 
van Casteren en Peter Verhagen wisten ieder 
één wedstrijd te winnen, Leon Huijberts wist 
geen wedstrijd te winnen.

Attaque 3 speelde een thuiswedstrijd tegen 
Hooghei uit Vlijmen. Het werd een nipte over-
winning van 6-4. Anne van de Sande bleef onge-
slagen en won al haar drie wedstrijden, Cliff van 
Driel won er twee, verder werd het dubbelspel 
gewonnen, Bram Marinus wist geen wedstrijd te 
winnen.

Het jeugdteam speelde een thuiswedstrijd te-
gen Asio uit Haaften. Door de afwezigheid van 
Sam Heijmans speelde men maar met twee 
spelers. Het werd een nederlaag van 8-2. Bas 
Janssen wist twee wedstrijden te winnen, Mika 
van Heeswijk won geen enkele wedstrijd.

Zusjes Peters in de prijzenpaardensport

Zowel Eline als Ashley Peters van de Nijnselse 
Ruiters kwam dit weekend aan de start tijdens 
een springconcours en Asten.

Eline kwam aan de start in het springen klasse B 
met haar paard Forever Alve. In de barrage be-
haalden ze 72 stijlpunten, goed voor een vierde 
prijs. In dezelfde klasse kwam ook Ashley aan start 
met haar paard Balinda FS. Na een foutloze eerste 
ronde bereikte ook deze combinatie de barrage. 
In de barrage behaalde Ashey en Balinda FS 74,5 
stijlpunten en een derde prijs.

Kim van Esch startte dit weekend in Heeswijk 

Dinther tijdens een dressuurwedstrijd haar pony 
Lady Sita voor de eerste keer in de klasse L2. In de 
eerste proef behaalde ze 185 punten en een vijfde 
plaats. In de tweede proef behaalde Kim eveneens 
185 punten ditmaal goed voor een derde prijs. Ook 
Michelle Westerdijk startte haar beide paarden een 
klasse hoger en viel ook in deze klassen meteen in 
de prijzen. Michelle startte haar paard Approval T 
in Lithoijen in de klasse ZZ licht. Ze werden door 
de jury beloond met 65% en een derde prijs. In 
Hulten startte Michelle haar paard Divers in de 
klasse Z1. In de eerste proef behaalde ze 61.8% 
en een eerste prijs. In de tweede proef behaalde de 
combinatie 64.8% en een tweede prijs.
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KV rooi wint van Heumen in 
spannend duel

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Felheid, dat is wat de trainer/coach 
John Nooijen wilde zien van Rooi. 
Gedrevenheid en er met zijn allen 
voor gaan. Vol goede moed begon KV 
Rooi aan de wedstrijd. 

Dit was ook te zien vanaf de zijlijn, want 
Rooi wist al vrij snel in de wedstrijd de 
voorsprong te pakken. De eerste 20 
minuten was KV Rooi feller en meer 
gedreven dan Heumen. Hierdoor na-
men zij een voorsprong van  6-1. Ook 
Heumen werd wakker en wist voor de 
rust nog 7 maal te scoren. Russtand 
10-7. In de rust werd besproken dat 
ze fel moesten blijven en niet moes-
ten verslappen. Na de rust was het KV 
Rooi die als eerste via een korte kans 
op voorsprong kwam, 11-7. Op dat 
moment leek KV Rooi te verslappen en 
Heumen wist via een korte kans en 
een afstandschot wederom dichter-
bij te komen, 11-9. Vervolgens was 

het Sanne Hulsen die via een keurig 
afgemaakt afstandschot de stand op 
12-9 zette. Ook Heumen was loepzui-
ver en schoot drie maal achter elkaar 
van afstand, 12-12. Aan beide kanten 
was de spanning te voelen en beide 
ploegen zouden het niet eens zijn met 
een gelijkspel. Het was niet lang meer, 
maar toch was het Heumen die in de 
laatste paar minuten de voorsprong 
wist te pakken, 12-13. De spanning 
werd aan beide zijden groter, maar 
vanaf dat moment zat de verdediging 
bij KV Rooi potdicht en lukte het KV 
Rooi toch nog om twee maal te sco-
ren. De wedstrijd werd afgesloten met 
een prachtig afgeronde doorloopbal 
van Dirkje van Heesch. Wat een eind-
stand betekende van 14-13 in het 
voordeel van KV Rooi. Zondag 14 sep-
tember was Yvonne Thijssen pupil van 
de wedstrijd. Zij mocht de eerste door-
loopbal nemen en deed dit uitstekend.

KV Nijnsel verslaat Alico
Met één gewonnen en één verloren 
wedstrijd lijkt Nijnsel de eerste klas-
se te betreden als een middenmoter. 
Daar wil Nijnsel geen genoegen mee 
nemen, dus de wedstrijd die 14 sep-
tember op het programma stond tegen 
Alico uit Schijndel wilden ze graag 
winnen.

Na nog geen vijf minuten opende 
Anne Sijbers door een mooi vrijge-
komen korte kans de wedstrijd. Alico 
had hier echter direct een antwoord 
op en bracht de stand op 1-1. Na nog 
een doelpunt aan de kant van Nijnsel 
bleven de doelpunten lange tijd uit. 
Nijnsel speelde aanvallend erg haastig, 
waardoor er te slordig met kansen om-
gegaan werd. Het balbezit was groten-
deels in handen van Nijnsel, maar Alico 
bleef gevaarlijk. Met veel afstandscho-
ten probeerde Alico weer gelijk te ko-
men, echter werd iedere kans gemist. 
Met nog een paar minuten tot de rust, 
werd de wedstrijd voor de supporters 
weer een stuk interessanter. Susan Wit-
lox speelde zich op een handige manier 
vrij en maakte de lang verwachte 3-1. 
Het gat in de korf was weer geopend 
en net voor rust wisten ook Anne 
Sijbers en Nicole de Koning hun kansen 

mooi af te maken. Met een comforta-
bele 5-1 ging Nijnsel lekker de rust in.
Spelen in de eerste klasse bete-
kent hard werken, dus was het voor 
Nijnsel van groot belang om scherp te 
blijven, ook na de rust. De opdracht 
werd opgepakt en met twee doelpun-
ten van Susan Witlox en Myrna Foo-
len werd de stand op 7-1 gezet. Na 
twee wissels aan de kant van Alico, 
leek daarmee ook hun tactiek te ver-
anderen. Er werd duidelijk fysieker ge-
speeld. Invaller Imke Hoppenbrouwers 
strafte dit af door er langs te vliegen 
en een doorloopbal netjes in te tillen. 
Het werd Nijnsel moeilijk gemaakt 
aan te vallen en het team had moeite 
hierop te reageren, toch bleef Nijnsel 
hard werken en werd er verdedigend 
veel gestoord. Kort na elkaar maakte 
Alico twee punten, vanuit een af-
standschot en strafworp werd het 8-3. 
Net voor het eindsignaal werd er een 
vrije worp gegeven ten voordele van 
Nijnsel. Door deze vrije worp goed 
te benutten sloot Nijnsel de wedstrijd 
tevreden af met 9-3. Doelpunten: 
Myrna Foolen (3x), Anne Sijbers, Susan 
Witlox (2x) Nicole de Koning, Imke 
Hoppenbrouwers (1x)

Odisco 1 werkt hard en verdient punten
Afgelopen zondag kwam de Kange-
roe uit Veghel op bezoek in Olland. 
Een bekende ploeg voor Odisco en de 
dames wisten dat het niet gemakke-
lijk zou gaan worden. Odisco begon 
sterk aan de wedstrijd en was gretig. 

Na 3 minuten kon Meike 
Leenderts dan ook de 1-0 maken via 
een mooie doorloopbal. Helaas wist 
ook de Kangeroe te scoren en was het 
1-1 na 5 minuten. Vanaf dat moment 
stond het verdedigend als een huis 
en werd er nauwelijks meer iets weg-
gegeven. Aanvallend werden goede 
kansen gecreëerd, maar vergaten de 
dames zich te belonen. Na 34 minu-
ten wist Myrthe van Heereveld dan 
toch de strafworp te benutten, die 
Dena Essens via een doorloopbal mee 
kreeg, 2-1. Dit was meteen de rust-
stand.
In de rust werd de dames verteld rus-
tiger om te gaan met de vele kansen 
en zichzelf meer te belonen. Verdedi-
gend moesten de dames zo doorgaan 
en dan zouden de 2 punten zeker in 
Olland blijven.
4 minuten na rust scoorde Dena 
Essens een vrije bal en nog geen 
minuut later was het Meike Leen-
derts die het gaatje sloeg, 4-1. Na 
de 4-2, stond het verdedigend weer 
sterk zoals voor rust en wist het an-

dere vak binnen 2 minuten 2x Dena 
Essens te vinden, 6-2. Na een foutje 
in de verdediging bleef Odisco hard 
werken onder aanvoering van Meike 
Leenderts, die daar het toonbeeld in 
was. Dit resulteerde in nog 2 doelpun-
ten van Lisa Wouters en Myrthe van 
Heereveld. Eindstand 8-3.
Odisco bleef vandaag hard werken 
en geduldig zoeken naar de kansen. 
Deze kwamen er in overvloed, maar 
de afmaak ontbrak vandaag bij de da-
mes. Al met al een terechte overwin-
ning voor Odisco.

Vijf  RDS’ers naar tweede ronde van de Brabantse beker

rDS verliest vriendschappelijke 
ontmoeting tegen DOG uit uden

darten

Al jaren beginnen beide clubs het 
seizoen met een vriendschappe-
lijk treffen tegen elkaar. Afgelopen 
maandag was RDS gastheer. Aan 
twaalf borden  werd gedamd en 
vormde een indicatie hoe de clubs 
aan het begin van het seizoen er 
voor stonden. Ondanks het feit dat 
RDS een 3-tal basisspelers miste 
begonnen zij voortvarend.

Wim Goossens zorgde voor de eerst 
punten voor RDS door Jeffrey Pals al 

vroeg op de avond opzij te zetten. 
Gaandeweg de avond kwam DOG 
op stoom en  ging de nodige punten 
te pakken. Toen op zeven borden de 
partijen waren afgelopen  was de 
tussenstand 10-4 voor de Udenaren.  
Met name op bord één met Leo van 
Vlerken,bord drie met Piet van Erp, 
bord vier met Walter Beekmans en 
bord vijf met Harm van der Veen 
werd hevige strijd geleverd om de 
punten. Uiteindelijk moesten zij voor 
RDS berusten in remise zodat er een 

eindscore van 16-8 als totaaluitslag 
voor DOG werd bereikt.

Afgelopen donderdag slaagden 
vijf spelers van RDS  er in om 2de 
ronde te bereiken van de Brabant-
se bekerkampioenschappen.  Jac-
ques Brouns, Piet van Erp, David 
Riupassa, Johan Rijnen en Harm van 
der Veen plaatsten zich voor de vol-
gende ronde. Martien van Erp, Piet 
Gabriëls en kampioen van vorig jaar, 
Arno Bloks werden uitgeschakeld. 

Anne Gibbels Brabants Kampioen 
schoolslag open water zwemmen 

zwemmen

Afgelopen zomermaanden hebben 
Anne en Bas Gibbels deelgenomen 
aan diverse open water wedstrijden 
door heel Nederland. 

Open water zwemmen is een aparte 
tak binnen de zwemsport en wordt 
gehouden in bijvoorbeeld kanalen, 

rivieren, grachten of plassen. Tijdens 
deze wedstrijden worden afstanden 
gezwommen variërend van 250 me-
ter tot 10 kilometer. Dit houdt in dat 
er vele kilometers zijn afgelegd door 
de zwemmers tijdens deze wedstrij-
den, hierbij zijn de vele training kilo-
meters nog niet meegenomen.

Kilometervreter Anne Gibbels werd 
Brabants Kampioen schoolslag. In 
totaal heeft Anne ook de mees-
te wedstrijdkilometers van Z&PV 
Nuenen gezwommen: 47,5 kilome-
ter vrije slag en 21 kilometer school-
slag Bas Gibbels was ook succesvol 
in het open water 2014. Hij werd 
derde van Brabant bij schoolslag 
jongens junioren 3&4 en tweede 
van Brabant bij de vrije slag jongens 
junioren 3&4.
Ook werd er door Anne en Bas  nog 
een leuk geldbedrag verdiend tijdens 
een ploegentijdrace in Hoorn. Hierbij 
werden d.m.v. loting teams van vier 
zwemmers samengesteld. In estafet-
tevorm moest worden gezwommen, 
twee zwemmers moesten 250 meter 
vrije slag zwemmen  en twee zwem-
mers 250 meter  schoolslag, de volg-
orde mocht men zelf bepalen. Anne 
Gibbels zat in het snelste team en 
mocht samen met haar teamgenoten 
200 euro verdelen. Bas Gibbels zat in 
het derde snelste team en zij moch-
ten 60 euro verdelen. Het buitensei-
zoen is nu afgelopen en alle zwem-
mers gaan zich weer voorbereiden op 
de wedstrijden in het binnenbad.

Anne Gibbels, helemaal rechts op het podium.

uitstekend Open water seizoen voor Argo

Het open water seizoen 2014 zit er 
op, met de laatste wedstrijd afgelo-
pen zaterdag in Sleeuwijk zijn alle 
wedstrijden gezwommen, de prij-
zen verdeeld en de klassementen 
bepaald.

Tijdens de Biesbosch open water 
race heeft Luc van Eindhoven een 
eerste plaats gehaald op de 500 
meter vrije slag, Roel Janssen werd 
vijfde op dezelfde afstand. Dana 
Janssen zwom voor het eerst de 
3000 meter vrije slag en wist een 
keurige vierde plaats te behalen. 

Enkele zwemmers van Argo hebben 
in totaal aan een 14-tal landelijke 
wedstrijden deelgenomen en mooie 

prestaties neergezet. Naast de vele 
Persoonlijke records zijn er dit sei-
zoen ook bijzonder veel Clubrecords 
gesneuveld.
Roel op de 1000 meter vrije slag en 
500 meter schoolslag; Luc op de 
250, 500 en 1000 meter vrije slag 
en 500 meter schoolslag; Dana op 
de 500, 1500 en 2000 vrije slag 
en de 1000 en 2000 meter school-
slag; Fleur op de 4000 meter vrije 
slag; Antwan Peijnenburg en Lex 
Habraken hebben een Clubrecord in 
hun eigen leeftijdscategorie gezwom-
men op de 7500 meter vrije slag.

In totaal waren er 16 podiumplaat-
sen voor Argo zwemmers.
Luc wist 8 keer het podium te be-

halen op de 500 meter vrije slag (2 
eerste plaatsen, 5 tweede plaatsen 
en 1 derde plaats.) Hij werd ook 
nog  1 keer eerste op de 250 meter 
vrije slag en derde op de 500 me-
ter schoolslag. Fleur behaalde een 
tweede plaats op de 1000 meter 
vrije slag. Dana werd een keer der-
de op de 2000 meter schoolslag en 
een keer tweede op de 1000 meter 
schoolslag. Roel werd een keer eer-
ste en een keer tweede op de 500 
meter schoolslag en een keer eerste 
op de 1000 meter vrije slag.

Na afloop van de laatste wedstrijd 
in Sleeuwijk werden ook de Bra-
bantbekers uitgereikt, om hiervoor 
in aanmerking te komen moest mi-
nimaal vier keer een zelfde afstand 
worden gezwommen tijdens de in 
totaal 6 Brabantse wedstrijden. Tot 
het laatst toe werd hierom gestreden 
en uiteindelijk waren er drie zwem-
mers van
Argo die in het klassement alle af-
standen hadden gezwommen.
Luc haalde een keurige eerste plaats 
voor het klassement 500 meter 
vrije slag Minioren. Fleur kreeg een 
mooie beker voor haar mooie derde 
plaats in het klassement 1000 me-
ter vrije slag jeugd. Dana kreeg een 
tweede plaats Brabant klassements-
beker uitgereikt voor het schoolslag 
jeugd klassement.

Na dit super buiten seizoen gaan 
de wedstrijden binnen ook weer 
van start, zondag 21 september is 
de eerste wedstrijd van het seizoen 
2014/2015. Argo start thuis met een 
Solo wedstrijd in zwembad de Neul 
om 14.00 uur.

Fleur, Dana en Luc met door hun 
gewonnen Brabantbekers.

Oproep voor 
sportievelingen
Ben je ook in voor een uurtje gezel-
lig volleyen in de week? Er is een 
clubje wat iedere dinsdagavond 
volleyt in het zaaltje van de Oda-
school. Het zoekt mensen die mee 
willen doen.

Een leuke manier om fit te blijven. 
Je leeftijd is voor het volleyclubje 
minder belangrijk. Ze helpen je zo 
nodig om het volleyen (weer) onder 
de knie te krijgen. Contact? Bellen 
kan met 0413-474082, 474145 of 
0413-475820.
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Yvon Thijssen
KV Rooi

SPEElSTEr VAN DE 
WEDSTrIjD

SPEElSTEr VAN DE 

Afgelopen zondag was Yvon Thijs-
sen speelster van de wedstrijd bij  
KV Rooi 1  -  Heumen 1.

Yvon is ongeveer 1 jaar lid van KV 
Rooi en is een enthousiaste speel-
ster bij de pupillen D2.

Helaas heeft haar eigen team za-
terdag verloren. Maar het samen-
spelen gaat keigoed dus die winst 
komt ook wel. KV Rooi 1 wist in een 
bloedstollend spannende wedstrijd 
in de laatste minuut nipt te winnen 
met 14-13. Yvon heeft samen met 

haar broers en ouders genoten van 
de spannende wedstrijd.

Verkooijen rally Sport met Mats van den Brand 
voor winst naar Hellendoorn

autosport

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 sep-
tember wordt de voorlaatste ronde 
van het Nederlands rallykampioen-
schap, de Hellendoorn Rally, ver-
reden. Na zijn tweede plaats in het 
Fiesta R2 klassement tijdens de WK 
Rally Duitsland enkele weken gele-
den komt KNAF Talent First coureur 
Mats van den Brand met zijn navi-
gator Eddy Smeets ook tijdens deze 
uitdagende wedstrijd in het oosten 
van Nederland aan de start.

Net als tijdens de eerdere wedstrij-
den van dit seizoen rijdt de rally-
coureur uit Sint-Oedenrode met de 
bekende rood-blauwe Ford Fiesta 
R2 van Verkooijen Rally Sport. Con-
currentie in het Fiesta klassement 

is er weer voldoende tijdens de 
Hellendoorn Rally. Het Vacansoleil 
Rally Team staat met drie auto’s aan 
de start met onder andere  Timo 
van der Marel en KTF Leo van der 
Eijk achter het stuur. Ook Kevin van 
Deijne, dit seizoen regelmatig actief 
in het World Rally Championship, 
behoort tot één van de kanshebbers 
voor de overwinning.
KNAF Talent First coureur Mats van 
den Brand:
“Ik heb weer ontzettend veel zin 
in de Hellendoorn Rally. Vorig jaar 
pakten we er de titel in de Nissan 
350Z Challenge dus ik koester zeker 
goede herinneringen aan deze wed-
strijd. Hoewel de Hellendoorn Rally 
van een hele andere orde is als de 

WK Rally Duitsland wordt het zeker 
geen makkelijke wedstrijd. De proe-
ven zijn snel en technisch en de over-
gang van verhard naar onverhard 
tijdens de klassementsproeven vergt 
veel aanpassingsvermogen. De strijd 
tussen de Fiesta coureurs zal weer 
heftig worden, ondanks dat is mijn 
doel samen met mijn navigator Eddy 
Smeets en het team van Verkooijen 
Rallysport de winst in het Fiesta R2 
klassement. We werken met z’n al-
len keihard en het werkt echt moti-
verend voor het team als dat harde 
werk zijn vruchten afwerpt.” 
De Hellendoorn Rally wordt dit sei-
zoen over twee wedstrijddagen ver-
reden. De wedstrijd begint vrijdag 
19 september met de ceremoniële 
start rond de klok van 19:00 uur. De 
openingsetappe bestaat uit zes klas-
sementsproeven en de eerste deel-
nemer zal rond de klok van 0:30 uur 
zijn auto in het parc ferme parkeren. 
De zaterdag omvat nog eens tien 
klassementsproeven en start ’s mor-
gens om 09:00 uur. De winnaar van 
de wedstrijd wordt om 19:30 uur 
zaterdagavond op het finishpodium 
verwacht. In totaal bestaat de wed-
strijd dus uit zestien klassements-
proeven over ruim 220 kilometer op 
snelheid en voert de route voor 87% 
over verharde wegen. 

Meer informatie over de 
Hellendoorn Rally kunt u vinden op: 
http://www.hellendoornrally.eu.

KTF Mats van den Brand in actie met de VRS Fiesta R2 tijdens de WK Rally 
Duitsland. | Foto:  Rallystart.nl|Emiel Brinkman.

Tijdrit WTC Gerry van Gerwen

wielersport

Afgelopen zondag 14 september 
werd de jaarlijkse tijdrit van Wie-
lertourclub Gerry van Gerwen ver-
reden. Dit jaar werd gekozen voor 
een nieuw parcours met een totale 
lengte van 20.1 km bestaande uit 

twee rondes.

Er werden ook weer twee eindstan-
den opgemaakt in leeftijdscategorie-
en en wel een 50- en een 50+ klas-
sement. Bij de 50- categorie won de 
Sonse Rajender Peeters en bij de 50+ 
won de Schijndelse John van Rullen.
 
Top- 3  50-: 1. Rajender Peeters 
29.28 min. 40.98 km/uur 2. Marco 
van Esch 30.29, 39.62. 3. Gerd-Jan 
van de Besselaar 32.08, 37.41.
Top-3  50+: 1. John van Rullen 29.36 
min., 40.87 km/uur. 2. Toine van Erp 
31.32, 38.31. 3. Sjef Kraaijvanger 
32.13, 37.35.

Winnaars Rajender Peeters 
en John van Rullen.

2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en donk

vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

Betaalbare keukens
Eigentijds, stijlvol en naar uw smaak

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

UNIEK
keukenconcept

roel van der Zanden: 
“ik heb ontzettend veel zin in de Hellendoorn rally”

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 sep-
tember staat ook het VDZ Racing 
Team aan de start van de Hellen-
doorn Rally. In zijn zoektocht naar 
een nieuwe, vaste navigator voor 
het seizoen 2015 komt Roel van der 
Zanden ook tijdens deze loodzware 
wedstrijd in het oosten van het land 
aan de start met een andere navi-
gator. Ditmaal zal Ilse van de Sande 
naast Roel op de hotseat plaatsne-
men. 

Na de voortijdige exit tijdens de 
Omloop van Vlaanderen, een wed-

strijd die Roel voor het eerst reed, 
start Roel nu weer op bekend ter-
rein. Tweemaal eerder kwam hij 
aan de start in Hellendoorn, vorig 
seizoen reed hij met de Nissan 350Z 
en in 2011 met de Peugeot 205 Gti. 
In 2013 eindigde Roel op een keu-
rige vijfde plaats in het Nissan klas-
sement. Het doel voor dit jaar is een 
hogere klassering maar vooral het 
finishen van de wedstrijd. De exit 
in Roeselare veroorzaakte een aan-
zienlijke hoeveelheid schade, het 
serviceteam van VDZ Racing is op 
het moment van schrijven van dit 

persbericht nog dru bezig met het 
herstellen van de schade. 
“Ik heb ontzettend veel zin in de 
Hellendoorn Rally. Het is een mooie 
wedstrijd met lastige klassements-
proeven. De wedstrijd start vrijdag-
avond met 6 lastige klassements-
proeven. Daar wordt vaak al het 
verschil gemaakt, het is dus zaak er 
direct vanaf de start goed bij te zit-
ten. De zaterdag omvat vervolgens 
nog eens 10 klassementsproeven 
met flink wat onverhard waar een 
foutje direct wordt afgestraft. Ook 
in Hellendoorn rijdt ik weer met een 
nieuwe navigator in de persoon van 
Ilse van de Sande. Ilse heeft de no-
dige ervaring, ook in de Hellendoorn 
Rally, ik zie onze samenwerking dus 
met veel vertrouwen tegemoet,” 
vertelt Roel.
De Hellendoorn Rally bestaat dit 
jaar uit 16 klassementsproeven ver-
deeld over twee wedstrijddagen. 
De wedstrijd start op vrijdagavond 
om 19:00 uur voor een avond ge-
vuld met 6 klassementsproeven. 
Zaterdagochtend herstart de wed-
strijd rond de klok voor 09:00 uur 
en de winnaar van de wedstrijd 
wordt rond 19:30 uur op het fi-
nishpodium verwacht. Meer infor-
matie over de Hellendoorn Rally: 
www.hellendoornrally.eu.

Rallystart.nl|Emiel Brinkman.
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voetbal

Ollandia op bezoek bij juliana Mill
Komende zondag staat er voor 
Ollandia opnieuw een uitwedstrijd op het 
programma. Ditmaal moet het naar sportpark 
Juliana aan de Langenboomseweg 7 in Mill, 
waar Ollandia dan moet aantreden tegen 
Juliana Mill. 

Een grote vereniging,  met al een 95 jarige his-
torie,  met  8 senioren herenteams en 1 dames-

team. Voor Ollandia een onbekende, maar ook 
sterke tegenstander, die al haar bekerwedstrij-
den wist te winnen, bij de competitiestart thuis 
tegen Boskant 2-2 speelde en afgelopen week 
in Oss een 6-0 overwinning behaalde op Cito.  
Beide teams zullen graag de punten laten bij-
schrijven, maar met steun van veel supporters 
hopen we toch dat er punten mee naar Olland 
kunnen worden genomen. 

Veiling vv Nijnsel brengt kunstgras nog dichterbij
Op vrijdagavond 10 oktober vindt er in de kanti-
ne van vv Nijnsel/TVE Reclame een grote veiling 
plaats. De club is nu nog druk bezig de nodige 
kavels bij elkaar te sprokkelen. Hierbij doet zij 
met succes een beroep op trouwe sponsoren en 
natuurlijk de leden zelf die, de meesten in team-
verband, ook, vaak op ludieke wijze, een duit in 
het zakje doen. De opbrengst van de veiling gaat 
in de ‘kunstgraspot’.

Kunstgras zegen voor groeiende club 
vv Nijnsel/TVE Reclame was, samen met de korf-
balclub, langere tijd in gesprek met de gemeente 
over de mogelijke aanleg van een kunstgrasveld 
aan Den Eimert. De noodzaak was voor iedereen 
duidelijk. Het blijkt in de praktijk moeilijk om de 
kwaliteit van het natuurgras op het gewenste ni-
veau te krijgen. Daarnaast is het actieve leden-
aantal alsmaar groeiende zodat de speelvelden 
ook steeds meer worden belast. Met betrekking 
tot de aanleg en onderhoud van een kunstgras-
veld wordt van de vereniging een flink stuk zelf-
redzaamheid gevraagd, zowel in actieve als in 
financiële zin. Voorzitter Van Dijk hierover; ‘Dat 
was al langer duidelijk, vandaar dat we al ge-
ruime tijd geleden de koppen bij elkaar hebben 
gestoken en een draaiboek hebben gemaakt. We 
zijn ook op meerdere plaatsen wezen kijken en 
hebben veel mensen gesproken van verenigin-
gen die al een of meerdere kunstgrasvelden rijk 
zijn. Inmiddels hebben we een ‘stevige commis-

sie’ in het leven geroepen waarin alle geledingen 
zijn vertegenwoordigd die noodzakelijk zijn bij de 
verdere voorbereidingen. Wij als vereniging zijn 
er dus klaar voor. Begin juni volgend jaar hopen 
we met zijn allen in de startblokken te staan om 
binnen een paar maanden deze noodzakelijke 
droom te verwezenlijken. De veiling is een leuke 
en beproefde methode om het financiële plaatje 
nog wat meer kleur te geven.’

Op vrijdagavond 10 oktober is dus iedereen wel-
kom om een gooi te doen naar een van de diverse 
aantrekkelijke kavels. Voorzitter van de veiling-
commissie Marco van de Ven: ‘We zijn nu druk 
bezig om de puntjes op de i te zetten. We hebben 
Frans Sijbers bereid gevonden om als spreekstal-
meester op te treden. Hij heeft al vaker met dat 
bijltje gehakt en als rasechte Nijnselaar en betrok-
ken bij onze club kan de keuze alleen maar op hem 
vallen. Ook de sponsorcommissie is druk doende 
geweest om onze trouwe sponsoren warm te ma-
ken voor dit bijzondere evenement. Zij hebben 
het beste voor met de club en dat merk je ook aan 
hun niet aflatende betrokkenheid. ‘Puur Brabant’ 
zorgt voor lekkere en originele hapjes zodat alle 
ingrediënten aanwezig zijn om er die vrijdag een 
geweldig feest van te maken.’

Vanaf 19.00 uur zijn de gasten welkom en niet 
lang daarna kan het circus beginnen. ‘Wie biedt 
meer dan……?’ Laat de vingers maar komen.  

ING ondersteunt amateurvoetbal en geeft RKSV Rhode extra impuls

ING Intensiefsponsor van rKSV rhode

ING is Intensiefsponsor geworden van voet-
balvereniging RKSV Rhode en heeft zich per 
1 september 2014 voor 3 jaar aan de club ver-
bonden. In maart 2014 startte ING met één van 
de meest omvangrijke sponsorprogramma’s in 
de geschiedenis van het amateurvoetbal om 
het amateurvoetbal in Nederland naar een ho-
ger plan te tillen. 

Clubs uit heel Nederland maakten met een on-
derscheidende en originele pitch kans op een 
intensief sponsorschap van ING. RKSV Rhode 
is één van de 122 amateurclubs in Nederland 
die uit bijna 800 aanmeldingen beloond is met 
een intensiefsponsorschap waarmee zij de ko-
mende 3 jaar de samenwerking aangaat met 
ING. Met dit programma wil de ING samen met 
de KNVB het amateurvoetbal in Nederland een 
aanzienlijke impuls geven.

 “We zijn enorm trots dat we met onze pitch 
een geweldige bijdrage van ING in de wacht 
hebben gesleept. Het is echt een prestatie van 
de hele vereniging geweest. We kunnen met 
deze extra impuls van ING onze ambitie voor 
de komende jaren gaan verwezenlijken,” aldus 
Wim van Meijl, voorzitter RKSV Rhode.

“ING wil met dit initiatief een structurele bij-
drage leveren aan het waarmaken van de am-
bitie van amateurverenigingen. Een belangrijk 
onderdeel daarvan is de financiële gezondheid 
van de verenigingen. We willen ook het ama-
teurvoetbal in Nederland helpen financieel fit 
te worden. Binnen het sponsorschap helpen we 
dan ook de vereniging met kennis en advies om 
hun financiële huishouding gezond te maken 
en te houden”, aldus Paul van Heeswijk, Direc-
teur MKB ING.

Bakermat van het Nederlandse voetbal
Voetbal begint bij de amateurvereniging. Ama-
teurverenigingen zijn daarmee de bakermat 
van het Nederlandse voetbal. Daar wordt de 
liefde voor voetbal geboren, gekoesterd en ge-
deeld. Door spelers en speelsters, scheidsrech-
ters, barmannen en -vrouwen, bestuursleden 
en natuurlijk supporters. Ook staan amateur-
clubs aan de basis van de maatschappelijke rol 
van het Nederlandse voetbal. De verenigingen 
zijn belangrijk voor de jeugd, voor hun ouders 
en voor de wijken waar ze gevestigd zijn. Daar-
om zet ING zich als hoofdsponsor van de KNVB 
ook met volle overgave in voor het amateur-
voetbal in Nederland.

v.l.n.r.: Wim van Meijl (Rhode), Paul van Heeswijk (ING), 
Ruud van Daal (ING) en John van de Brand (Rhode).
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Ollandia haalt volle rendement uit 
tegen VOW

voetbal

Ollandia uit naar VOW, een wed-
strijd met een speciaal tintje. Spe-
len tegen de ploeg van ex-trainer 
Gerard van Zutphen. Ollandia was 
echter niet van plan op het Sport-
park van VOW cadeautjes weg te 
geven. 

Beide ploegen speelde een behou-
den 1ste helft. Na 45 min kon wor-
den vastgesteld  dat de thuisploeg 
de beste kansen had gekregen maar 
niet wist te scoren, mede  door goed 
keeperswerk van de Ollandia goalie 
Tom Wouters. Ollandia kon het in 
de 1ste helft VOW niet echt moeilijk 
maken, wat ze misten was gedre-
venheid, scherpte en overtuiging. 
Ruststand 0 – 0. Dat het in de 2de 

helft anders moest had Hugo vd 
Sande zijn mannen duidelijk gemaakt in 
de rust. Na rust kwam William Bekkers 
in het veld voor de geblesseerde Paul 
van Driel. Een paar min na de aftrap 
kwam er al een serieuze scoringskans 
voor Ollandia. Het combinatiespel tus-
sen Carlo Siemons, William Bekkers en 
de als goed opgestelde afmaker Stefan 
Erven was de perfecte mogelijkheid 
om de doelman van VOW te verschal-
ken. Helaas ging de kopbal van Stefan 
Erven net over. Doeltrap voor VOW. 
De lange trap naar voren van keeper 
Niek van Zutphen schepte verwarring 
in de achterhoede van Ollandia. Om 
het gevaar te keren beging Ollandia 
een overtreding even buiten de 16. 
Uit deze vrije trap viel het VOW doel-

punt. Goed voorgegeven door Bart vd 
Oever en prachtig ingekopt door Bart 
vd Laar. 1 – 0. 5 min later trok Ollan-
dia de stand gelijk door een heerlijk 
doelpunt van Robert Erven. Met een 
professioneel eredivisie hakballetje tikt 
hij de lage voorzet van Carlo Siemons 
over de doellijn. De keeper van VOW 
verbouwereerd achterlatend. De Ol-
landia mannen hadden elkaar weer 
gevonden, wat ze miste in de 1ste helft 
maakte ze helemaal goed in de 2de 
helft wat de spanning in de wedstrijd 
naar een hoog niveau tilde. Op het 
scherpst van de snede werden de du-
els uitgevochten, aan de scheidsrech-
ter de zware taak om alle bewegingen 
juist en correct te beoordelen. In de 73 
ste min maakte Ollandia een eind aan 
de ergste spanning toen Robert Erven 
op volle snelheid op weg ging naar 
de achterlijn, goed terug legde op de 
inkomende Jan Wouters en die miste 
niet. Met nog 10 min te spelen was 
een wissel bij Ollandia aanstaande, 
want de jonge talentvolle speler Gerbe 
Dankers was door zijn trainer de dug-
out uitgestuurd voor zijn warming up 
om in te vallen voor de moe gestreden 
Robert Erven. Voor VOW was het erop 
of eronder. De doelman van VOW had 
zijn doel verlaten en was mee voorin 
te vinden om samen met zijn ploeg-
maatjes alsnog 1 punt uit de wedstrijd 
te slepen. Van dit scenario kon Ollan-
dia uiteindelijk niet meer profiteren al 
waren Gerbe Dankers en Stefan Erven 
2 keer dichtbij een derde doelpunt. De 
laatste speelminuten verliet de goed 
spelende Carlo Siemons met een win-
naars glimlach het veld om plaats te 
maken voor Jochem Treuren.

VV Nijnsel / TVE reclame verliest 
van DVG
Nijnsel trad zondag in Liempde 
aan tegen de plaatselijke DVG. A-
junior Rick van der Vleuten begon 
in de basis door de vele blessures. 
Nijnsel begon uitstekend aan de 
wedstrijd en kreeg al snel een aan-
tal kansen. 

Eerst was het Stefan Hulsen die een 
kans om zeep hielp en daarna pro-
beerde Johan van der Pas het met 
een afstandsschot welke rakelings 
overzeilde. Na 20 minuten kwam 
Nijnsel op voorsprong door een 
schuiver in de korte hoek van Jo-
han van der Pas. Kort daarna kreeg 
Leon Peters een uitstekende kans 
om te scoren maar zijn inzet kwam 
tegen de keeper. DVG stelde daar 
nagenoeg niets tegenover tot de 
40e minuut. De opgekomen cen-
trale middenvelder zag een goede 
voorzet via zijn rug in het doel 
verdwijnen. Na rust was het spel-

beeld anders en kwam DVG beter 
in de wedstrijd. Echter was het eerst 
Nijnsel dat een kans kreeg. Stefan 
Hulsen kwam vanaf de rechterkant 
het strafschopgebied in en werd 
onreglementair afgestopt. Ieder-
een wachtte op het fluitje van de 
tot dan toe prima leidende scheids, 
maar deze beoordeelde de situatie 
anders. Kort daarna was het DVG 
dat de leiding nam. Wederom kre-
gen de spelers uit Liempde teveel 
ruimte zodat de 2-1 een feit was. 
Vanaf dat moment zocht Nijnsel de 
aanval. Van goed voetbal was ech-
ter geen sprake meer. Er kwamen 
nog een aantal kansen, maar het tij 
werd niet meer gekeerd. Volgende 
week wederom een derby tegen 
VOW uit Zijtaart dat na 2 duels 1 
punt heeft. Als Nijnsel speelt zoals 
de eerste helft dan moeten de pun-
ten om den Eimert kunnen blijven.

Rik Verhagen
VV Nijnsel / TVE Reclame

PuPIl VAN DE 
WEDSTrIjD

Hallo, ik ben Rik Verhagen. Samen 
met mijn papa, mama, broer Mart 
en zusje Femke woon ik in Nijnsel. 
Ik ben 8 jaar en zit in groep 5. Sinds 
ik 4 jaar ben zit ik op voetbal. En in-
middels voetbalt ons hele gezin bij 
VV Nijnsel. Ik speel in de F1 en mijn 
positie is middenveld. Iedere week 
trainen we twee keer en spelen 
we op zaterdag een wedstrijd. Het 
leukste aan voetbal vind ik scoren. 
Mijn favoriete trainers zijn Freek, 
papa en mama. Mijn favoriete 
voetbalclub is Ajax. Naast voetbal-
len vind ik het erg leuk om te lezen 
en muziek te maken. Mijn favoriete 
schoolvak is geschiedenis. Als ik la-
ter groot ben wil ik clown worden. 

Zondag 21 september ben ik ‘Pu-
pil van de week’ tijdens de wed-
strijd van Nijnsel/TVE Reclame 1 
– VOW1. Kom allemaal kijken. Het 
shirt wordt geschonken door MTS 
van Gastel - Verbakel ‘varkensvlees 
lekker en gezond’.

t. 0413 474286

Ook voor 
alle renovatie 

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

GLAS

Boskant verliest eerste thuiswedstrijd tegen Herpinia

In een vooral na de rust spannende 
wedstrijd heeft Boskant thuis met 
1-2 verloren van de bezoekers uit 
Herpen. Beide teams waren aan 
elkaar gewaagd, maar uiteindelijk 
tellen toch de doelpunten.

De verwachtingen waren voor-
af, ondanks enkele blessures 
en afwezigheid van aanvoerder 
Maarten van der Linden, vrij posi-
tief; er stond een goede groep en 
er werd dan ook hoopvol uitgeke-
ken naar de eerste thuiswinst van 
Boskant. Helaas was de werke-
lijkheid anders, na afloop van de 
wedstrijd stond er een 1-2 uitslag 
op het scorebord. Nul punten voor 
Boskant, een tegenvallend resul-
taat.

Voor rust was het een gelijk op-
gaande wedstrijd, zonder al te veel 
“hectiek”. Boskant wat meer aan 
de bal, maar verder was er nauwe-
lijks verschil. In de 15e leek Herpi-

nia op voorsprong te komen, maar 
de zuiver ingeschoten vrije trap van 
Ivo van Aalst werd door een uit-
stekend keepende Boskant keeper 
Tom van der Heijden uit de boven-
hoek getikt. In de 24e minuut was 
hij opnieuw attent en verhinderde 
na balverlies in de Boskant verdedi-
ging dat het aanvalsduo Paul Sweep 
en Ivo van Aalst tot score kwam.  In 
de 31e minuut was Boskant dicht 
bij de 1-0. Na goed doorgaan van 
Rens kwam de teruggelegde bal 
voor de voeten van Ruud van der 
Zanden die de bal echte niet goed 
raakte; weg kans!

Na rust veranderde de wedstrijd in 
positieve zin. Veel inzet, spannende 
momenten en doelpunten!
In de 51e minuut kwamen de be-
zoekers op voorsprong. Een inzet 
van Ivo van Aalst kon door de Bos-
kant verdediging worden geblok-
keerd, maar de rebound werd door 
Willem van Ras van dichtbij tegen 

de touwen geschoten. Protesten dat 
er door Ivo hands zou zijn gemaakt 
kenden in de ogen van scheidsrech-
ter van Dalen geen genade: 0-1. 
De voorsprong was van korte duur, 
want 5 minuten later was het al-
weer gelijk. Na een (lichte) overtre-
ding op Jim van der Zanden, binnen 
de 16, ging de bal op de stip. Brett 
Veldkamp gaf Herpinia doelman 
Ralf van Son geen kans: 1-1. Twee 
minuten later had Ron van Uden de 
pech dat z’n schot goed werd ge-
pareerd door doelman van Son. Het 
leverde wel een goede mogelijkheid 
op voor Frank van der Heijden, zijn 
inzet kon echter op het nippertje 
door een van de verdedigers wor-
den geblokkeerd. In de 69e minuut 
kwamen de bezoekers opnieuw op 
voorsprong. Na een diepe bal bleek 
Herpina’s gevaarlijkste aanvaller, 
Paul Sweep, sneller dan de Boskant 
verdedigers waarna hij de bal on-
houdbaar voor keeper Tom van der 
Heijden binnenschoot: 1-2. In de 
81e minuut leek de gelijkmaker in de 
maak. Een goede voorzet van Daan 
Rovers werd door Frank van dicht-
bij snoeihard ingekopt. Helaas ……. 
precies in de handen van doelman 
van Son! En ook een inzet van Brett, 
in de 85e minuut, eindigde in de 
handen van de Herpinia doelman. 
Ook de bezoekers kregen kansen. 
Door de ruimte die ontstond waren 
Jelco Danen en Willem van Ras en-
kele keren dichtbij een treffer, maar 
telkens kon de Boskant verdediging 
tijdig blokkeren. Er kwam geen ver-
andering meer in de stand zodat de 
eerste thuisnederlaag voor Boskant 
een feit was!

Volgende week wacht Boskant een 
“oude” bekende: SES. Nou ja, zo 
oud nog niet, want Boskant speelde 
in de nacompetitie in mei nog tegen 
de ploeg uit Langenboom. Een goed 
team, getuige ook het resultaat tot 
nu toe, twee gewonnen wedstrijden 
met een doelsaldo van 5-1. Boskant 
kan de borst nat maken.

rhode zondag naar Festilent
De eerste thuiswedstrijd van Rhode 
kon afgelopen zondag niet door-
gaan. Een van de echte clubleden 
van Avesteyn was donderdag over-
leden en in overleg met de KNVB 
werden daarom op zondag alle 
wedstrijden van Avesteyn afgelast.

Voor Rhode een weekje rust om zich 
op te maken voor de uitwedstrijd te-
gen Festilent. Vorig seizoen verloor 
Rhode tweemaal van Festilent. In de 
laatste wedstrijd moest Festilent via 

een overwinning de degradatiestrijd 
ontlopen en slaagde daarin ook. Fes-
tilent heef nu 1 uit 2 wedstrijden, de 
eerste wedstrijd speelde het gelijk te-
gen DAW, de tweede wedstrijd werd 
thuis met 3-1 verloren van Avanti.

Voor meer info zie: www.rhode.nl. 
Na 2 wedstrijden staan Venhorst, 
Boekel sport en Nulandia zonder 
puntenverlies bovenaan. Boekel 
Sport won zondag van titelkandi-
daat FC Uden.

Iets te vieren?

De Kienehoef | Zwembadweg 35-37 
 5491 TE Sint-Oedenrode | Tel. 0413-47 28 77  

info@kienehoef.nl
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MooiRooikrantDe38 Uitslagen/programma

uitslagen

VV Boskant

Uitslagen senioren
Boskant 1-Herpinia 1 1-2
Margriet 2-Boskant 2 8-1
Heeswijk 4-Boskant 3 2-4
Boskant 4-Mariahout 6 3-1
Boskant 5-Blauw Geel’38 18 10-0
Boskant 6-DVG 8 6-0
Boekel Sport VR2-Boskant VR1 6-0

Uitslagen jeugd
Irene A1–Boskant  A1 0-0
Boskant B1 – Blauw Geel B3 4-5
Boskant C1 – Olland C1G 2-1
Boskant D1 – Mariahout D1 4-0
Boskant E1 – DVG E1 0-28

Programma senioren zo 21/9:
SES 1-Boskant 1 14.30 u.
Boskant 2-Sparta’25 2 11.30 u.
Boskant 3-Schijndel 5 12.00 u.
Rhode 8-Boskant 4 10.00 u.
Nijnsel 6-Boskant 5 10.00 u.
Rhode 10-Boskant 6 10.00 u.
Boskant VR1-Nijnsel VR3 10.00 u.

Programma  jeugd woe 17/9:
Ollandia F1G–Boskant F1 v.17:45u.
Programma  jeugd do 18/9:
Nijnsel D1–Boskant D1 a.18:30 
v.17:45u. (beker inhaal)
Programma  jeugd za 20/9:
Boekels Sport A2–Boskant A1 .13:15u.
Boskant B1–Avanti ’31 B2 a.14:30u.
Blauw Geel C7–Boskant C1 v.11:45u.
RKVV Keldonk D1G–Boskant D1 
v.10:30u.
Boskant E1–Ollandia E1 a.10:30u.
Rhode F5–Boskant F1 v.9:45u.
Boskant F2–ODC min F4 a.10:30u.

Rhode

Uitslagen senioren:
Rhode 2 - SV Venray 3  3-5
Rhode 3 - Festilent 3  4-2
ELI 3 - Rhode 4  3-4
Sparta’25 6 - Rhode 5  2-7
Schijndel/DE WIT 5 - Rhode 6, 11-1
Blauw Geel’3815 - Rhode 8 6-2 
Rhode 9 - Avanti’31 9 7-2
Rhode 10 - WEC 7 2-7
Rhode VR1 - Erp VR2 6-1
HVCH VR3 - Rhode VR2 1-1

Uitslagen Jeugd:
Rhode A1 - RKDVC A1 1-0
Avanti’31 A2 - Rhode A2 2-1
Rhode A3 Gemert A3 6-4
SV Venray B1 - Rhode B1 2-3
DVG B1G - Rhode B2 3-0
Rhode B3 - Avanti’31 B2 1-3
Schijndel B4 - Rhode B4 6-0
Deurne C1 - Rhode C1G 2-0
Rhode C2 - Blauw Geel C3 3-0
Gemert C5 - Rhode C3 1-3
Erp C3 - Rhode C4 2-1
Rhode D1G - Rood Wit D1 1-2
Blauw Geel D3 - Rhode D3G 2-2
Rhode D4 - Blauw Geel D7 7-0
Rhode D5 - VOW D2 12-2
Boekel D6G - Rhode D6G 1-16
Avanti’31 E1G - Rhode E1 0-7
Rhode E2G - Blauw Geel E2 6-2
WEC E2G - Rhode E3 n.b.
DVG E2 - Rhode E4 9-1
DVG E3 - Rhode E5 2-7
Avanti’31 E3G - Rhode E6G 8-1
Rhode E7G - Gemert E8 9-0
Rhode E8G - Ollandia E2G 0-11
Rhode E9G - Avanti’31 E4G 0-16
Rhode F1G - Blauw Geel F1 2-4
Rhode F2G - Gemert F2 6-1
DVG F2 - Rhode F3 4-4
Gemert F4 - Rhode F4 6-1
Avanti’31 F3G - Rhode F5 1-1
Gemert F6 - Rhode F6 7-2
Blauw Geel F8 - Rhode F8 6-0
Irene MB1 - Rhode MB1 5-7
Rhode MC1 – Schijndel MC1 0-5
Rhode MD1 - ST Elsendorp MD1 8-2
 
Programma senioren zo 21/9:
Festilent 1 - Rhode 1 14:30u
Someren 3 - Rhode 2 13:00u
WHV 2 - Rhode 3 12:00u
Rhode 4 - DVG 3 12:00u

Blauw Geel 8 - Rhode 5 12:00u
Rhode 6 - Blauw Geel 9 12:00u
VOW 3 - Rhode 7 11:00u
Rhode 8 - Boskant 4 10:00u
Blauw Geel 18 - Rhode 9 10:00u
Rhode 10 - Boskant 6 10:00u
Mariahout VR1 - Rhode VR1 11:00u
Veteranen – Sparta 16:30u

Programma Jeugd do 17/9:
SCMH A2 - Rhode A3 18:30u
Rhode A4 - Blauw Geel A5 18:30u
 Programma Jeugd za 20/9:
Orion A1 - Rhode A1 14:00u
Rhode A2 - Berghem A1 14:30u
Gemert A3 - Rhode A3 15:00u
Avanti’31 A2 - Rhode A4 14:30u
Rhode B1 - Volharding B1G 14:30u
Rhode B2 - Blauw Geel B2 12:45u
Avanti’31 B3 - Rhode B3 14:30u
Rhode B4 - Blauw Geel B6 12:45u
Schijndel C1G - Rhode C1G 15:00u
Rhode C2 - Gemert C3 12:45u
Blauw Geel C5 - Rhode C3 13:00u
Boekel Sport C4 - Rhode C4 13:00u
Rhode D1G - Sparta’25 D1 11:30u
Rhode D2 - Mierlo Hout D2 11:30u
Blauw Geel D5 - Rhode D3G 11:30u
Rhode D4 - Irene D1 11:30u
Rhode D5 - Blauw Geel D9 10:30u
Erp D4 - Rhode D6G 12:15u
HVCH E1 - Rhode E1 11:15u
Rhode E2G - Rood Wit’62 E4 9:15u
Rhode E3 - Blauw Geel E3 9:15u
Rhode E4 - Gemert E4 9:15u
Rhode E5 - WEC E3 9:15u
Mariahout E2G - Rhode E6G 10:30u
Gemert E8 - Rhode E7G 9:15u
Nijnsel/TVE E2 - Rhode E8G 10:00u
Rhode E9G - ASV’33 E5 9:15u
Rhode F1G - Rood Wit’62 F1 10:30u
Blauw Geel F2 - Rhode F2G 10:15u
DVG F2 - Rhode F3 9:30u
Rhode F4 - Venhorst F2G 10:30u
Rhode F5 - Boskant F1 10:30u
Venhorst F3 - Rhode F6 10:15u
ELI F2G - Rhode F7G 10:30u
DVG F4 - Rhode F8 9:30u
Rhode F9G - ASV’33 F4 10:30u
Rhode MA1 vrij
NWC MC1 - Rhode MC1 13:00u
Irene MD1 - Rhode MD1 11:30u

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen senioren
Nijnsel/TVE 5 - Rhode 8 2 - 1
Nijnsel/TVE 7 - WEC VE1 4 - 2
DVG 1 - Nijnsel/TVE 1 2 - 1
HVCH 3 - Nijnsel/TVE 2 3 - 1
Nijnsel/TVE 3 - WEC 2 2 - 2
Blauw Geel 12 - Nijnsel/TVE 4 1 - 0
Nijnsel/TVE 6 - Irene 3 1 - 1
Irene 4 - Nijnsel/TVE 7 2 - 3
Nijnsel/TVE VR1 - OVCS VR1 4 - 3
Nijnsel/TVE VR2 - Keldonk VR1 4 - 1
Nijnsel/TVE VR3 - Festilent VR2 0 – 8
Rhode Vets – Nijnsel/TVE Vets 5-3

Uitslagen jeugd:
Nijnsel/TVE MC1 - Gemert MC1 0 - 6
Nijnsel/TVE VR2 - EVVC VR1 0 - 7
Nijnsel/TVE A1 - ELI A1 0 - 4
Nijnsel/TVE B1 - Mariahout B1 3 - 2
Nijnsel/TVE C1 - Sparta’25 C4 3 - 4
Nijnsel/TVE D1/ VOW D1 0 - 6
Nijnsel/TVE E1G - Irene E1 2 - 3
Schijndel E8G - Nijnsel/TVE E2 13 - 2
Nijnsel/TVE F1G - Irene F1 2 - 4
Mariahout F4G - Nijnsel/TVE F2G 0 - 8

Programma senioren 20/9:        
RKPVV Vets – Nijnsel/TVE Vets 16.30u
Programma senioren zo 21/9:
Nijnsel/TVE 1 - VOW 1 14:30u
Nijnsel/TVE 2 - OSS’20 3 12:00u
Margriet 5 - Nijnsel/TVE 3 11:00u
Nijnsel/TVE 4 - Boerdonk 3 12:00u
Nijnsel/TVE 5 - Avanti’31 8 10:00u
Nijnsel/TVE 6 - Boskant 5 10:00u
Heeswijk 8 - Nijnsel/TVE 7 10:00u
SV Venray VR3 - Nijnsel/TVE VR1 11:00u
Gemert VR2 - Nijnsel/TVE VR2 10:00u
Boskant VR1 - Nijnsel/TVE VR3 10:00u

Programma jeugd: Do 18/9:
Nijnsel/TVE D1 - Boskant D1 18:30u
Za 20/9:
Ravenstein A1 - Nijnsel/TVE A1 14:30u

Nijnsel/TVE B1 - Boekel Sport B2 13:00u
Nijnsel/TVE C1 - DVG C2G 13:00u
Gemert D7 - Nijnsel/TVE D1 11:45u
Irene E1 - Nijnsel/TVE E1G 9:30u
Nijnsel/TVE E2 - Rhode E8G 10:00u
ASV’33 F3 - Nijnsel/TVE F1G 9:15u
Nijnsel/TVE F2G - Venhorst F5G 10:00u
Brandev. MC1 - Nijnsel/TVE MC1 14:30u

Ollandia

Uitslagen senioren:
VOW 1-Ollandia 1   1-2
Ollandia 2-Margriet 5   2-6
WEC 6-Ollandia 3   2-3
Ollandia VE1-Avanti’31 VE1   1-4
WEC VR1-Ollandia VR1   1-1

Uitslagen jeugd:  
Ollandia A1-SCMH A1   1-4
Boskant C1-Ollandia C1    3-2
Ollandia D1-Schijndel o12   0-9
Ollandia E1-SCMH E1   15-0
Rhode E8-Ollandia E2   0-11 
Essche Boys MF1-Ollandia MF1   8-3

Programma senioren zo 21/9:
Juliana Mill 1-Ollandia 1   14.30u
Ollandia 2-Avanti’31 3   11.00u
Ollandia 3-Vorstenb.Boys 4   10.00u
WEC VE1-Ollandia VE1   10.00u
Ollandia VR1-DVG VR1   13.00u

Programma jeugd woe 17/9:
Ollandia F1-Boskant F1   18.30u
za 20/9: 
Schijndel A2-Ollandia A1  v:14.00u
SCMH C1-Ollandia C1  v:11.45u
Ollandia D1-Sparta’25 D3   11.30u
Boskant E1-Ollandia E1  v:9.45u
Ollandia E2-Boekel E4   9.30u
Gemert F6-Ollandia F1   v:9.30u
Ollandia MF1-ODC MF5   9.30u

bridgen

Bridgeclub j.V.G.
uitslag 10 /9
1 Mevr. J.Hendriks- Hr.H.v.Zon  62,50 2 
Hrn. S.v.d.Kerkhof- R.Kuypers 58,75 3 
Dms. W.v.Gerwen- A.v.Genugten 57,92 

Bridgeclub rooi 750
uitslagen woe 11/9
A-lijn 1. Theo Janssen & Robert Janssen 
59,00 2.Will Schilder & Leny Kremers 
57,08. 3. Jos van Rijbroek & Harrie van 
Rijbroek  53, B-lijn 1. Margot Fassbender 
& Jan Verbunt  68,75 2. Willem Pieters 
& Rien Voets 57,92 3. Maria Broeke & 
Lin de la Parra  56,25. C-lijn 1. Bep Ma-
chielsen & Joost van Heertum 63,13 2. 
Jan Derks van de Ven & Christ Verhoeven 
61,88 3. Marijn van de Akker & Evert 
Vugs 58,13 

BC de Beckart
uitslagen 11/9 
A-lijn 1. Riet en Cees van Hout 67.01 2. 
Mia Poels en Annie Stevens 63.75 3. Har-
rie en Jan van Erp 60.13 B-lijn: 1. Mieke 
Raaimakers en Lenie van Rooy 65.83 
2. Mieke en Frans van de Ven 56.25 3. 
Hilda van der Kaden  en Diny Vos 55.41 

Zijtaartse Bridge Club ZBC’01
Uitslagen dinsdag 9/9
A-lijn: 1.Jan Rijkers & Toos v.Berlo 66,25 
% 2. Anneke Jans & Maria Pepers 55,00 
% 3. Mien v.Berkel & Mien Verhoe-
ven 54,38 % B-lijn: 1.Harry & Marietje 
v.d.Wijgert 58,69 % 2. Tonny Rijkers & 
Mien Vermeulen 532,88 % 3. Anny & 
Josien v.d.Berkmortel 53,69 %

Bridge Club KBO Zijtaart
Uitslagen vrijdag 12/9
A-lijn: 1. Piet Thijssens & Riek Rijkers 
67,08 % 2. Ben & Tiny v.d.Steen 55,83 % 
3. Mien Verhoeven & Mien Vissers 55,83 
% B-lijn: 1.Mien v.d.Crommenacker & 
Maria Rijken 63,65 % 2. Anny v.d.Hurk 
& Mientje v.d.Tillaart 61,74 % 3. Ad & 
Riet Koevoets 59,97 %

Bridgeclub De Neul
Uitslag 8/9:
A-lijn: 1. Toon Majoor en Jan Wouters 

58.63; 2. Nettie Passier en Mia Poels 
56.85; 3. Ria en Toon  Habraken 56.25. 
B-lijn: Guus Plevier en Fried vd Laar 
67.45; 2. Sjef van de Kerkhof en Rinus 
Kuipers 63.80; 3. Jo Evers en Jo Kremers 
59.38. C-lijn: 1. Nel Dielemans en Riki 
de Poorter 63.54; 2. Helma en Rien vd 
Heuvel 59.90; 3. Bertha van de Laar en 
Nettie Lathouwers 56.77.

BC ’t Koffertje
Uitslag van 15/9:
A-lijn: 1 Tonnie & Ton van Acht 63,19; 2 
Ad van de Laar & Elvira Thijssen 3 Hetty 
van Geffen & Wil Schilder 55,21
B-lijn: 1 Thea van de Aker & Christ Ver-
hoeven 67,17; 2 Corry van der Hams-
voort & Jos van der Hamsvoort 59,90; 3 
Bep Machielsen & Heleen Voets 56,15 C-
lijn: 1 Nelly Derks van de Ven & Jo Ren-
ders 66,67; 2 Herman Pauw & Leny van 
de Wall 66,56; 3 Jos van Acht & Martien 
Hulsen 60,21

B.C. “d’n einder ‘05”
Uitslag 10 september: AQ Lijn. 1 Mia 
Poels-Ria v. Zon 59.38 % 2. Netty Leij-
tens- Nel v.d.Pijl 58.65 % 3. Truus v 
Heesch- Addie Rijkers 55.73 % .B lijn. 1. 
Rien en Helma v.d. Heuvel 72.92 % 2. 
Hennie en Wil Merkelbach 56.94 % 3. 
Lenie Gruithuijzen- Carla v.d.Wetering 
53.47 % . zie ook: www.deneinder.nl

beugelen

Beugelclub “De lustige Spelers” 
Olland  
  
Uitslagen 
Olland 1 - Kessel 2 4 - 1
Loosbroek 2 - Olland 2 2 - 3
Heeze 1 - Olland 3 2 - 3
Hoogeloon 4 - Olland 4 3 - 2
Liempde 2 - Olland 5 3 - 2
 
Za 27-9:  
Olland 1 - Bree 1 (B) 20.00u
Di 23/9:
Hoogeloon 4 - Olland 2 20.00u
Ma 22/9: 
Olland 3 - Schijndel 1 20.00u
Olland 4 - Heeze 1 20.00u
Di 23/9: 
Schijndel 2 - Olland 5 20.00u

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV rooi
Uitslagen 
KV Rooi 1-Heumen 1  14-13
KV Rooi 2-Celeritas 2  9-4
KV Rooi 3-Odisco 2  20-7
KV Rooi MW1-Geko MW2  8-7
KV Rooi MW2-Prinses Irene MW1  9-13
KV Rooi MW3-JES MW 1  6-4
KV Rooi A1-Avanti A2  4-5
Bladella B1-KV Rooi B1  0-12
Winty B1-KV Rooi B2  3-5
KV Rooi C1-Tuldania C1  6-4
Corridor D1-KV Rooi D1  0-11
KV Rooi D2-De Korfrakkers D4  0-10
Avanti E1-KV Rooi E1  8-2
Flamingo’s E2-KV Rooi E2  1-3
KV Rooi F1-Blauw Wit F1  8-10

Programma woe 17/9:
Nijnsel MW2-KV Rooi MW1 a. 20.00u. 
Flash MW1-KV Rooi MW2 a. 20.0u. 
Altior MW1-KV Rooi MW3 a. 20.00u.
Programma za 20/9:
De Korfrakkers A3-KV Rooi A1  v. 12.00u. 
KV Rooi B1-DSV B1  a. 13.30u. 
DSV C1-KV Rooi C1  v. 11.30u. 
KV Rooi C2-BIO C1  a. 12.00u. 
KV Rooi D1-SVOC’01 D1  a. 11.30 u. 
Prinses Irene D4-KV Rooi D2  v. 11.15u. 
KV Rooi E1-Celeritas E1  a. 10.30u. 
Odisco F1-KV Rooi F1  v. 09.30u.
Programma zo 21/9:
Stormvogels 1-Rooi 1  a. 13.00u. 
Altior 4-KV Rooi 2  a. 10.00u. 
JES 2-KV Rooi 3  a. 11.15u.

KV Odisco

Uitslagen:
Odisco mw 1 – Flamingos  9 – 4

Odisco 1 – de Kangeroe 1     8 – 3
Rooi 3  - Odisco 2                  20 – 7 

Programma woe 17/9:
Corridor mw. 1 – Odisco mw. 1    20.00u
Programma za 20/9:
Odisco B1 – Corridor B1    14.00u
Odisco D1 – de Korfrakkers D2 13.00u 
Odisco E1 – Stormvogels E2 12.00u
Odisco E2 – Be- Quick E4 11.00u 
Odisco F1 – Rooi F1        10.00u 
Programma zo 21/9:
Eykelkorf 1 – Odisco     10.30u 
Odisco 2 -  De Kangeroe 2  10.30u 
           
KV Nijnsel

Uitslagen woe 10/9:
Nijnsel MW 1 - DOT MW1 3-7
SCMH MW 1 - Nijnsel MW 2 4-3
Za 13/9:
Nijnsel A2 - Merselo A1  1-6
BIO C1 - Nijnsel C 1 1-3
Be-Quick E 4 -  Nijnsel E1 1-3
Zo 14/9:
Nijnsel 1 - Alico 1 9-3

Programma woe 17/9:
Flamingo’s (M) MW1-Nijnsel MW1  
19.00u v.
Nijnsel MW2-Rooi MW1 19.15u a.
Za 20/9:
Emos A3-Nijnsel A1  12.45u v.
Avanti (S) A2-Nijnsel A2  10.15u. v.
Nijnsel C1-SDO ‘99  11.45u a.
Nijnsel E1-De Korfrakkers E8  10.30u a.
Zo 21/9:
VIOS (O) 1-Nijnsel 1  9.30u v.

zaalvoetbal

rooise zaalvoetbalcompetitie

Uitslagen ma 8/9
Rewi/van Acht – Van Kasteren 8-2
Huiskens – Pijnappels/van Schijndel 5-3
Vrij 12-09
Café van Ouds - Wetering Boys 2-3
Oud Rooy - de Beleving 4-2
Royal Queen Seeds -  
Gerits / v.d. Warenburg 0-5
Dorpsherberg / van Driel -
Krans  5-0
‘t Straotje / L v.d. Biggelaar - 
Bart Klerkx / Brabant Sports 0-5

Programma ma 22/9:
Gerits / v.d. Warenburg - 
Dorpsherberg / van Driel 21.00u 
21:45 Krans Hoveniers - 
‘t Straotje / L v.d. Biggelaar 21.45u

Vrij 26/9:
Bart Klerkx / Brabant Sports - 
Gebr.Harks 19.30u 
HNM - RooiPresenteert.nl 20.15u
twinscooking.nl - Van Kasteren 21.00u
Afisca - Pijnappels / van Schijndel 21.45u
Rewi / van Acht - Wetering Boys 22.30u

hardlopen

SV Fortuna ‘67

12 september Gemert Open BNO Cir-
cuit 
Mannen35 5.000 m
Thijs Thielemans 19.04,36
Mannen 1.000 m
Patrick Sanders 2.54,76 (PR)
Vrouwen hoogspringen
Irene van der Velden 1.35
Vrouwen verspringen
Irene van der Velden 3.54
 
13 september Oirschot Oirschotse 
Stoelloop 
VrouwenTrim 6.700 m
Monique van de Ven 39.54
Saskia Boonstoppel 40.26
Mannen 10.000 m
Patrick Sanders 40.11
Mannen45 10.000 m
Peter van Rooij 49.48
Mannen55 10.000 m
Henry Wijffelaars 43.49
Mannen65 10.000 m
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rooise Biljart Competitie

biljarten

Gin Keus, Jachtrust en St.Joris zijn 
het seizoen 2014/2015 uitstekend 
gestart met resp. 90, 87 en 86 pun-
ten. 

Korte partijen: Toon van Uden 
(Beurs) 30 car. in 7 beurten (moy. 
4,28), Bert Hubers (Wellie Winne 
Welles) 44 car. in 11 beurten (moy. 
4,0), Cees van Oorschot (St.Joris) en 
Hans de Wit (Oud Rooi) 24 car. in 
12 beurten (moy. 2,0),Bert Berepas 
(’t Pumpke) 20 car. in 12 beurten 
(moy. 1,66), Nico Saris (Oud Rooi) 
24 car. in 13 beurten (moy. 1,84), 
Petra Leijtens (Wellie Winne Welles) 
24 car. in 14 beurten (moy. 1,71), 
Hans van Dinten (B.C. Eerschot) en 
Wil van der Linden (Jachtrust) 22 
car. in 14 beurten (moy. 1,57), Lia 
van de Ven (Dorpsherberg) 20 car. 
in 14 beurten (moy. 1,42). Wim 
Lathouwers van de Beurs maakte 

een serie van 14 caramboles.

Uitslagen: Boskant – Wellie Winne 
Welles 64-76, St.Joris – ’t Pumpke 
86-54, Oud Rooi – Beurs 69-71, Gin 
keus – Dorpsherberg 90-50, Wapen 
van Eerschot – B.C. Eerschot 66-74, 
Jachtrust – Kofferen 87-53, D’n Toel 
was vrij.
Stand: 1 Gin Keus 90, 2 Jachtrust 87, 
3 St.Joris 86, 4 Wellie Winne Welles 
76, 5 B.C. Eerschot 74, 6 Beurs 71, 7 
Oud Rooi 69, 8 Wapen van Eerschot 
66, 9 Boskant 64, 10 ’t Pumpke 54, 
11 Kofferen 53, 12 Dorpsherberg 
50, 13 D’n Toel 0.
Programma: Ma. 15 sept.: Kofferen 
– Wapen van Eerschot
Di. 16 sept.: Dorpsherberg – B.C. 
Eerschot, D’n Toel – Jachtrust
Do. 18 sept.: Wellie Winne Welles 
– Gin Keus, ‘t Pumpke – Boskant, 
Beurs – St.Joris. Oud Rooi is vrij. 

duivensport

jonge en oude duiven leggen 
fl inke afstanden af
Op zaterdag 13/9 stonden de 
vluchten fond jonge duiven vanuit 
Gien (475 km) en vanuit Laon (250 
km jong en oud) op het programma.
 
Bij fond jonge duiven vanuit Gien 
waren 63 duiven van 5 liefhebbers 
uit Rooi aan de start. Gelost om 
10.00 uur werd de eerste geklokt 
door Johan van Boxmeer om 17.33 
uur (snelheid 1047 m.p.m.) De eer-
ste 15 in Sint - Oedenrode waren: J. 
v. Boxmeer: 1,7,12. H. v. Boxmeer: 
2,4,5,6,8,9,13,14,15. A. v. Sinten: 
3,10,11.
 
Dan gaan we naar Laon jong en 
oud. Gelost om 11.45 uur werd bij 
de jongen 291 duiven van 16 lief-

hebbers de eerste geklokt door H. 
v. Boxmeer om 15.29 uur (snel-
heid 1117 m.p.m) Bij de oude dui-
ven 86 duiven van 8 liefhebbers 
werd de eerste geklokt door W. v. 
Houtum  om 15.35 uur (snelheid 
1110 m.p.m.)
 
De eerste 15 in Sint Oedenrode wa-
ren. (Bij de jonge) H. v. Boxmeer: 
1,5,6,15. J. v. Boxmeer: 2,3,8,13. 
Comb. G. & H. v. Dijk: 4,10,12. W. 
v. Houtum: 7,9. A. v/d Heyden: 
11,14. Bij de ouden: W.v.Houtum: 
1,2,3,5,6,7,8,10. H. v. Boxmeer: 
4,13. J. Lathouwers: 9. H. Vos: 11. 
J. v. Houtum: 12,15. J. v. Laarhoven: 
14. Volgende week de laatste vlucht 
jong en oud vanuit Sens.

TV Kienehoef
l. van den Biggelaar Installatietechniek 
B.V. clubkampioenschappen 

tennis

Deze maandag zijn bij tennisver-
eniging De Kienehoef de club-
kampioenschappen van start ge-
gaan. De komende twee weken 
zullen bijna 300 spelers strijden 
om titels in de diverse onderdelen.

In de hoogste heren categorie is 
Evert Pluk weer de grote favoriet. 
Hij gaat proberen om zijn vijfde 
titel op rij te behalen. Dit is geen 
makkelijke opdracht, want de 
concurrentie ligt op de loer. Niet 
alleen bij de senioren wordt het 
spannend, maar ook bij de Ten-
nisKids, waar de jongste talentjes 
van onze club het tegen elkaar 
opnemen op kleine veldjes. In to-
taal zullen er ruim 400 wedstrijden 
gespeeld worden. Bij deze bent 
u van harte uitgenodigd om het 

evenement, wat ook dit jaar weer 
wordt gesponsord door L. van den 
Biggelaar Installatietechniek B.V., 
te bezoeken.

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

KUIJTEN

WASMACHINE SERVICE SON

reparatie en verkoop

wasmachines, vaatwasmachines, droogtrommels, kookplaten, ovens etc.

Dommelstraat 7
5691 AS Son

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

WITGOED

rooi heren 1 verliest eerste wedstrijdhockey

De eerste wedstrijd van de eerste 
klasse was voor veel spelers van 
Rooi op bekend terrein. Veel spelers 
uit Rooi H1 hebben in het verleden 
bij MEP gespeeld. 

MEP, uit Boxtel, heeft dit jaar als 
doelstelling: strijden voor promotie. 
Vooraf gezien een pittige wedstrijd 
voor het gepromoveerde Rooi H1. 
De massaal meegereisde Rooise 
supporters zagen hoe MEP na een 
terughoudend begin van beide par-
tijen de score opende. Na 5 minuten 
was het MEP dat via een aanval over 

de flanken een schot op goal verzil-
verde.
Kort na de openingstreffer kreeg 
Rooi haar eerste corner. De bal werd 
hard op goal gepusht, maar de kee-
per van MEP kon de bal keren. De 
wedstrijd brak wat open en beide 
partijen kregen om beurt kansen. 
Rooi vergat de trekker telkens over 
te halen en elke aanval resulteerde 
keer op keer niet in een goal. In te-
genstelling tot MEP, dat voor rust 
nog de 2 - 0 en 3 - 0 maakte. 
Na rust bleef het spelbeeld onveran-
derd. In de 51e minuut kreeg Rooi 

haar 3e corner. Opnieuw was het 
Willem van der Heijden die de bal op 
goal pushte. Dit keer was het raak. De 
3-1 stond op het scorebord en er was 
nieuwe hoop voor Rooi. Helaas gaf 
MEP na 4 minuten alweer antwoord 
door de 4-1 te maken.  Aan het einde 
van wedstrijd kreeg Rooi nog enkele 
kansen. Deze bleven onbenut. MEP 
scoorde in het laatste restant van de 
wedstrijd nog 2 keer en bepaalde de 
eindstand daarmee op 6-1. Dit was 
helaas niet het resultaat waarop Rooi 
H1 en haar meegereisde supporters 
op gehoopt hadden. 

rooise hockeydames winnen eerste competitieduel 
De hockeydames van Rooi dames 
1 hebben de eerste competitiewed-
strijd gewonnen. In en tegen Heeze 
werd het 0-3. 

Voor de zomer speelde Rooi haar 
laatste competitiewedstrijd nog uit 
bij Heeze. Toen werd met 2-2 gelijk 
gespeeld. Hoewel Heeze veel sterke 
en ervaren speelsters zag vertrekken, 
wist Rooi dat het een pittig potje zou 
worden. Heeze, dat traditiegetrouw 
erg verdedigend speelt, is een stug-
ge tegenstander. In het hockey wor-
den duels als deze, waarin een team 
met man en macht de eigen cirkel 
verdedigd, ook wel gekscherend 
'handbal wedstrijden' genoemd. En 
gehandbald werd er door Heeze. 
Een handjevol kansen wist Rooi te 
creëren, maar geen enkele werd 
voor rust benut.

Na rust bleef Rooi geduldig balbe-
zit houden op zoek naar een klei-
ne opening. Die kwam er via een 
mooie actie van Vera Schellekens en 
Corinne van Uden. Bij de tweede 
paal kon Lin Schakenraad de bal 
achter de keepster pushen. Niet 
veel later werd het ook 0-2 via Lin 
Schakenraad die een strak uitgevoer-
de strafcorner kon binnenwerken. 
De kers op de taart kwam van spits 
Iris van de Loo die met een snelle ac-
tie de keepster omspeelde en de bal 
vanaf de achterlijn knap in de goal 
wist te slaan. Een prima overwinning 
die veel energie en geduld vergde. 
Met voorop in de strijd Vera Schel-
lekens die door haar teamgenoten 
werd gekroond tot Woman of the 
Match. Volgende week wacht het 
spektakelstuk Rooi-Helmond om 
12.45 op de Rooise velden.

Vera Schellekens werd 
Women of the Match

waterpolo

ArGO

Wedstrijden in ZIB te Best,
a.s. zaterdag:
E1 – Brunssum 16.30 uur
D1 - SWNZ (SG)  17.15u
C1 - SBC2000 18.00u
Heren 1 – Thalassa 18.45u
Heren 2 – AquAmigos 19.30u
Dames 1 - VZV Njord 20.15u

Viswedstrijden ‘t Hoefi jzer

Op zaterdag 27 september wordt de 
jaarlijkse Kermiswedsrtijd gehou-
den vissen gehouden van visclub 
het Hoefijzer uit Olland.

Tevens wordt er gevist om D'n Toel 
Bokaal in het viswater De Bergen in 
Olland. Deze wedstrijd wordt ge-
houden van 13.00 uur tot 16.00 uur. 

U kunt inschrijven bij de "Borchmo-
len" tot woensdag 24 september. 
Inschrijven is ook mogelijk bij  Rien 
Kastelijn. 04138 477443

vissen

Ollandse Biljartkampioenschappenbiljarten

Afgelopen maandag werden 10 
partijen gespeeld. De kortste partij 
tussen  Antoon Versantvoort (84 
caramboles) en Harrie Toelen (40 
caramboles) werd door Antoon af-
gerond in 19 beurten. 

Hij kwam tot een gemiddelde van 
4.42 en zijn hoogste serie van 21. 
Bas v.d. Tillaart ( 23 caramboles) ver-
zekerde zich na 20 beurten van 10 
wedstrijdpunten . Alle overige partij-

en werden afgerond in het maximaal 
toegestane aantal van 20 beurten. 
Hoge series werden gemaakt door 
Mark Leenders (8); Rien v.d. Oever 
en Lia v.d. Ven (7); Bart van Esch (5). 
De uitslagen van alle gespeelde par-
tijen van maandag 15 september zijn;     

D’n Toel: 
Bert van Kessel 6 – Renee Wisse 
7; Bart v.d. Bergh 5 – Rob van 
Oorschot 4; Jo Timmermans 9 

– Gonny v.d. Pasch 7; Antoon 
Versantvoort 10 – Harrie Toelen 4; 
Mark v.d. Laar 6 – Mark Leenders 9; 
Leo Hagelaars 7 – Frans van Esch 6.

De Dorpsherberg:
Jan Sanders 6 – Maarten van Hoof 1; 
Ad v.d. Bergh 4 – Rien v.d. Oever 8; 
Bart van Esch 6 – Mia Nooijen 3; Bas 
v.d. Tillaart 10 – Wim v.d. Zanden 
4; Lia v.d. Ven 9 – Dorita Bekkers 9; 
Martien Huyberts 4 – Rene Bodet 6.

Hilde van den Oever en laura Petersen 
geselecteerd voor fi nales Macrider Cup

Afgelopen zaterdag hebben Laura 
Petersen en Hilde van den Oever 
deelgenomen aan de selectieda-
gen van de MacRider Cup. Ook 
Bo van Gorkum wist weer in de 
prijzen te belanden.

De MacRider Cup is een 'talen-
tenscout wedstrijd'. Door middel 
van een clinic wordt er gekeken 
naar het talent tussen amazone en 

paardensport

paard/pony. Elk jaar vinden er van 
maart t/m half oktober selectieda-
gen plaats waarbij men zich kan 
selecteren voor de 1/8ste finale 
in Assen. Op 13 september vond 
in Beuningen zo’n selectiedag 
plaats. Laura en Divident plaats-
ten zich hier voor de 1/8ste finale 
in de klasse Z, sectie paarden. Bij 
de pony’s selecteerden Hilde van 
den Oever en Rana zichzelf in de 
klasse M. De achtste, kwart- en 
halve finales vinden op 24, 25, 26 
oktober plaats bij Sunrise Stables 
te Assen.

Vorig weekend kwam Bo van Gor-
kum aan de start in Geldrop. Ze 
nam met twee paarden deel in de 
klasse B. De laatste weken weet 
Bo al meerdere malen in de prijzen 
te rijden en ook deze keer wist ze 
tweemaal in de prijzenreeks te ein-
digen. Met Jolga van www.olland.
biz behaalde ze een 4e plaats en 
met AO’s Zolga een 5e plaats. 

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

Laura Petersen en Divident.
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Sint Oedenrode

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

Sint Oedenrode

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

Programma 
informatie 
TV-Meierij

Rooi Actueel met nieuws, actualitei-
ten en trends in korte uitzendingen. 
Uitzending: elk heel uur, vlak voor 
alle andere programma’s.

Rondje Rooi
Vanaf 11 september komen in Rond-
je Rooi de navolgende onderwerpen 
aan bod: 
Scouting Rooi springlevend  
-  Odisco bestaat 50 jaar; reden voor 

een feestweekend 
-  Symposium sport, bewegen en pre-

ventie sportblessures 
-  Oud-Rijsingen was zeer Royaal! - 

Politie in nieuwe uniformen 
-  Opening tentoonstelling Louis 

Kleijne 
-  Competities buitenssporten weer 

van start 
-  Kennismaking nieuwe jongeren-

werker Jack Elbers 
-  De Vriendschap dingt mee naar 

beste terras Nederland.

Uitzending tot en met 24 september 
op de volgende tijden:
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

UItzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via KPN 
op kanaal 559.TRINED op kanaal 12.
OnsBrabantNet digitaal via kanaal 
38, analoog op 792 MHz. Via UPC 
analoog op 256 MHz.

Internet
Met nieuws, informatie, veel foto’s 
en films is TV Meierij wereldwijd te 
volgen 
via www.tvmeierij.nl 

Facebook
Met achtergronden, foto’s en meer 
…  op: www.facebook.com/tvmeierij

4 juni 2014 - 3 juni 2015
Dansen KBO - 

iedere woensdagmiddag
De Ontmoeting 

5 juli 2014 - 4 juli 2015
Dansen KBO  

1e zaterdag vd maand
De Ontmoeting 

18 juli - 30 september 
Expositie oud-medewerkers

Odendael 

7 september - 2 oktober 
tentoonstelling Louis Kleijne

Mariendael 

13 - 28 september 
Expositie 70 jaar bevrijding

Gemeentehuis 

13 - 28 september 
Expositie Hans van Engeland

Campus Fioretti 

16 - 20 september 
Fortuinweek Kringloopcentrum 

d’n einder

17 september 
Konvooi 200 Jaar 

Koninklijke Landmacht
Sint-Oedenrode 

21 september 
Modeshows

Centrum Sint-Oedenrode

21 september 
Koopzondag

Centrum Sint-Oedenrode

21 september
Fokpaardendag

Centrum Sint-Oedenrode

21 september 
Open Dag Wijngaard 

Domaine les Damianes
Damianenweg 7 

21 september 
Jonge dierendag 

kleindierliefhebbers 
Streepenstraat 2 

21 september 
Vriendenconcert 
Harmonie Nijnsel
De Gasthuishoeve 

22 september 
Verkeersvaardigheidscursus voor 

50-plussers
Sint-Oedenrode 

25 september 
“Muziekverkenningen”: muziek door 

de eeuwen heen
Odendael 

26 september 
Gezamenlijk diner en feestavond 

KBO Boskant

26 - 30 september 
Olland Kermis

Olland 

27 september 
Eucharistieviering

KBO Boskant
Ritakapel

27 september
Receptie 50 jaar KBO Boskant

De Vriendschap

27 september 
Lotgenoten in rouw Lunchwandeling

De Vresselse Hut

27 september 
Creatieve workshop 

“In je kracht!”
Mariëndael Sint Oedenrode 

27 - 28 september
The Voice of Rooi
café ’t Kofferen

3 oktober
Filmtheater Mariendael 

presenteert 
‘Io e te’

Mariendael 

4 oktober 
Werelddierendag
Kinderboerderij 
De Kienehoeve 

5 oktober 
Paddenstoelenexcursie 

vertrek vanaf Markt 

5 oktober 
Muziek-theatervoorstelling 

The fool on the hill
De Knoptoren 

5 oktober 
Rikken en Jokeren 

Ollandse Dorpskapel
Dorpsherberg 

10 oktober 
Veiling VV Nijnsel
Kantine VV Nijnsel 

11 oktober 
Jochem van Gelder 

& Ron Bons 
‘Verboden voor ouders’

Mariendael 

12 oktober - 19 december 
Tentoonstelling 

Lena Bakker-Strijbos
Mariendael 

12 oktober 
Mathieu Dirven 

koffi econcert 
‘t zit in de familie

Kasteel Henkenshage 

13 oktober 
KBO-fi lm: 
De stem

 van het water
Odendael 

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl bel 0413 479322 of mail 
redactie@demooirooikrant.nl

Hier kan uw 

advertentie 
staan

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

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

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

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

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




