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De klok wordt van zaterdag 25 
op zondag 26 oktober verzet naar 
de wintertijd. Van 03.00 uur naar 
02.00 uur. Een uurtje terug dus!
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Folders deze week:
Vennotex

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

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

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

LAAT DE KRANT LEVEN DOOR LAYAR!
Bij enkele foto’s in deze krant staat het logo van Layar. Dat 
houdt in dat er een �lmpje achter verborgen zit. Hoe kunt u 
het �lmpje bekijken?
1-  Download de Layar app via de App store of via Google Play.
2- Open de Layar app.
3- Klik op het ‘scan’ icoontje.
4- Houd de tablet of smartphone boven de pagina.
5- Klik op de scanknop in het scherm.
6-  Heeft u geen smartphone? Kijk dan voor de �lmpjes op 

www.mooirooi.nl

Gezelligheid en strijd gaan samen tijdens Boskant kermis

Op het Ritaplein in Boskant hing van vrijdag 18 oktober 

tot en met maandag 21 oktober weer een uitstekende en 

gezellige sfeer tijdens Boskant kermis. Buiten een aantal 

attracties voor voornamelijk de kleintjes, was het in De 

Vriendschap zoals altijd ook weer goed toeven voor jong 

en oud. Gezelligheid en strijd gingen uitstekend samen 

tijdens de fi etswedstrijden. 

» lees verder op pag. 11

Kunstgras, fi etspaden en vijver Kienehoef-
park houden commissie bezig
Van de vele onderwerpen waar-
over B en W donderdagavond de 
voorbereidingscommissie tekst en 
uitleg gaven over de afwijkingen 
in de uitvoering van de program-
mabegroting over 2014, kon het 
onderwerp kunstgras natuurlijk niet 
onbesproken blijven. Volgens por-
tefeuillehouder Ad van der Heijden 
is dit vooral urgent geworden door 
de ledenaanwas bij VV Rhode en 
VV Nijnsel. 

De velden zijn daardoor overbe-
last, vooral het trainingsveld van 

VV Nijnsel heeft daar veel onder 
te lijden gehad. Namens VV Rho-
de vroeg inspreker William van 
Genugten om een extra investering 
om minstens twee kunstgrasvelden 
aan te kunnen leggen. Hij vond het 
een gemiste kans dat dit onderwerp 
niet in de begroting was opgeno-
men, dit in tegenstelling tot bijvoor-
beeld Veghel.

Maarten van Bakel (CDA Rooi) 
sprak zijn bezorgdheid uit over de 
staat van onderhoud van enkele 
fietspaden, en over de zijns inziens 
hoge kosten van het schoonmaken 
van de vijver in park Kienehoef. 
“Bij de reconstructie van de Bos-
kantseweg wordt het onderhoud 
van de fietspaden daar betrokken. 
Eind dit jaar gaan we de raad daar 
een aantal scenario’s over voorleg-
gen” aldus Van der Heijden. “Op 
de fietspaden in de komtraverse 
komen we in 2015 terug. En het 
uitbaggeren van de vijver kost een 
duit, maar daarmee pakken we én 
het woekerende aarvederkruid én 
de blauwalg aan. Op die manier 
slaan we twee vliegen in één klap.”

Gisterenavond werd Rooienaar 
Harry van Kuijk verrast. Nota bene 
bij een lezing die hij zelf gaf in de 
Gouden Leeuw. Plotseling stond de 
burgemeester voor zijn neus. Hij 
was speciaal gekomen om de Rooie-
naar een gemeentelijke onderschei-
ding op te spelden; de Penning van 
Verdienste.

Met het toekennen van de ge-
meentelijke onderscheiding wil de 
gemeente haar waardering uitspre-
ken voor zijn inzet voor de Rooise 
samenleving en dan met name op 
het terrein van de heemkunde, car-
tografie, monumenten, erfgoed en 
(lokale) geschiedenis. Harry ont-
plooit al jaren de  volgende activi-
teiten: 

•  Bestuurslid (1980 tot 1992) en vrij-
williger (tot heden) bij Heemkun-
dige Kring De Oude Vrijheid. 

•  Lid gemeentelijke Monumenten-
commissie (vanaf 1994 tot heden). 

•  Lid van de groep “Kerkwacht” van 
de Martinuskerk (vanaf 1985 tot 
heden). Hij geeft rondleidingen in 
de kerk en informeert bezoekers 
over de (bouwkundige) historie.

•  Mede-initiatiefnemer van de her-
plaatsing van de grensmarkering 
“Paal de Drie-Steen”. 

Penning van Verdienste
 voor Harry van Ku� k
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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
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

Ik heb het leven liefgehad,
u allen evenzeer.
Graag had ik hier nog wat vertoefd,
helaas, dat mocht niet meer.
Wanneer er iemand aan mij denkt,
dan zonder veel verdriet.
Bedenk het leven is maar kort, 
dus is mijn wens: geniet!

 Bedroefd, maar ook dankbaar dat hem verdere pijn bespaard is 
gebleven, laten wij u weten dat na een kortstondige ziekte is 
overleden mijn man, ons pap, opa en overgrootvader

Harrie Nooijen
echtgenoot van

Mien Nooijen

 Hij overleed in de leeftijd van 81 jaar.

 Sint-Oedenrode: Mien Nooijen-Vorstenbosch
 Eindhoven: Martin en Addi
  Angelo en Hong, Jazzy
  Randy en Kady
  Rudy 
  Jessie
  Jip
 Valkenswaard: Hans en Monique
  Davy 
  Ricardo en Inge 
 Nijnsel: Henri
 Nijnsel: Mariska

 Sint-Oedenrode, 19 oktober 2014 

 De crematiedienst wordt gehouden op donderdag 23 oktober om 
12.00 uur in de aula van het crematorium te Uden, Belgenlaan 11.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Ook als u geen brief heeft ontvangen bent u van harte welkom. 

Beetje bij beetje moest je inleveren 
Je wilde nog zoveel vertellen 
Rust nu maar uit 
Je hebt je strijd gestreden 
Wat was je moedig 

 
Na een liefdevol en zorgzaam leven is overleden  

ons mam en lieve oma 
 

Riny van Walbeek Riny van Walbeek Riny van Walbeek Riny van Walbeek ––––    van Wanrooijvan Wanrooijvan Wanrooijvan Wanrooij    
 

∗ 14 maart 1930                      † 15 oktober 2014 
 

echtgenote van 
 

Harrie van Walbeek †††† 
 

 
Henk en Elli 
 
Jan en Lidwien 

Kim 
Manon en Maarten 

 
Dorian en Fred 

Juultje en Carlo 
Suze en Guido 

 
Annemie en Piet 

Loes en Gerbe 
Paul 

 
Correspondentieadres: 
Oranje Nassaulaan 253 
5491 HH Sint-Oedenrode 
 
De uitvaartdienst in de kerk van de H. Martinus van de  
Heilige Odaparochie te Sint-Oedenrode en de begrafenis op 
het parochiekerkhof hebben op dinsdag 21 oktober 2014 
plaatsgevonden. 
 

Vele fijne herinneringen
verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden,
maar altijd in ons hart.

Na een kortstondige ziekte is, tot ons groot verdriet, toch nog 
onverwacht van ons heengegaan mijn lieve man, ons pap, schoonvader 
en trotse opa

Jan Duffhuis
echtgenoot van

Corry Duffhuis-van de Vondervoort

 Eindhoven, 10 juni 1936 † Eindhoven, 19 oktober 2014

Corry

Robbert en Mariëlle
Sven, Naomi

Linda en Stefan
Brechtje, Renske, Teun, Imke

Margaret en Berry
Femke, Lars

Sluisplein 45, 5492 AV St Oedenrode

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 24 oktober om 11.00 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegen-
heid is tot schriftelijk condoleren. 

Ieder die zich betrokken voelt is van harte welkom.

Herinner mij, maar niet in sombere dagen
als wolkenluchten licht verjagen.

Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Lies van Gastel-Bouwmans
Elisabeth Johanna Maria

echtgenote van

Gerard van Gastel

¯ Veghel, 23 maart 1957                                †    Uden, 18 oktober 2014

Gerard  haar echtgenoot

Jan en Joke, Linda, Moniek en Rob, Suzan en Marco  haar kinderen

Fleur, Ralph, Lili  haar kleinkinderen

Jan † en Miet Bouwmans-Heijmans haar ouders

Jekschotseweg 16,  5491 RB  Sint-Oedenrode

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Lies. 
Dit doen wij op zaterdag 25 oktober om 11.00 uur bij ons thuis.
Na afloop vinden wij het fijn om met u, tijdens een lunch, 
herinneringen op te halen.

In plaats van bloemen liever een donatie aan Stichting Alzheimer 
Nederland en Verpleeghuis MuzeRijk.  
Hiervoor zullen collectebussen staan bij het condoleanceregister.
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DeMooiRooiKrant biedt u iets unieks. Wilt u uw steun 
betuigen aan de familie van een overledene? 
Dan kunt u een reactie plaatsen onder het rouwbericht 
op www.rooisefamilieberichten.nl.

Steun betuigen via 
www.rooisefamilieberichten.nl
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mini 
amandelstaafje

2,00 

2 WEKEN GELDIG
t/m 4 november

5 mini 
krentenbollen

1,00

t/m 4 november2 WEKEN GELDIG

babab
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Bekkers bakt ze brown
We bakken deze week echte Amerikaanse Brownies.
  Een superchocoladetaart om te delen 
          of gewoon helemaal zelf 
                     op te eten!

BROWNIE
TAARTJE

4,95

t/m 4 november2 WEKEN GELDIG

in Nijnsel elke woensdag

in Sint Oedenrode elke dinsdag

BROODDAG
5 BRODEN HALEN 

4 BETALEN
Hertog Hendrikstraat 14, SINT-OEDENRODE  –  Lieshoutseweg 26, NIJNSEL  –  Raadhuisplein 9, SON  –  Bunders 84, VEGHEL  –  Van de Elsenstraat 2, BREUGEL  –  Ouverture 222 &  Aalsterweg 14, EINDHOVEN  –  Markt 8, SCHIJNDEL  -  Markstraat 15, UDEN  –  www.bakkerijbekkers.nl   –   KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSHOP

Dichterbij ontwerpt ‘tipschijf’ 
keukentafelgesprek
De afdeling Brabant Noordoost van 
Dichterbij, de stichting die zich in-
zet voor gehandicapten, heeft een 
schijf ontworpen met tips voor de 
zogeheten ‘keukentafelgesprekken’. 
Die gesprekken houdt de gemeente 
bij een ondersteuningsvraag door of 
namens een cliënt. 

De schijf is verdeeld in drie secties: 

een voor degene die het gesprek 
voert namens de gemeente, een 
voor degene die zelf een ondersteu-
ningsvraag heeft, en een voor de-
gene die helpt om het gesprek voor 
te bereiden. De schijf is ontworpen 
en uitgereikt naar aanleiding van het 
toneelstuk “Kantelingen aan tafel”,  
dat gespeeld wordt door Theater 
Kleinkunst.

UW INLIJSTWERK
VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL

 

LIJSTENMAKERIJ

www.brabantlijsten.nl

Frans van den Heuvel inlijstwerk
Ambachtstraat 11 Schijndel
 Industrieterein Rooiseheide
073-5478389 / 06-12079807

CDA Rooi maakt zich onterecht zorgen over 
voortgang Parkzicht
Althans, dat is de opvatting van 
wethouder Van der Heijden. CDA 
Rooi kwam deze week met een 
persbericht naar buiten waarin de 
partij haar bezorgdheid uitsprak 
over de voortgang van plan Park-
zicht Kienehoef. Van der Heijden: 
“De zorgen zijn niet nodig. Volgens 
de planning van de ondernemers 

starten ze in nov/dec en zal het ge-
reed zijn medio 2015. De opening is 
op 1 september.”

CDA Rooi maakt zich zorgen om 
de voortgang van het project Park-
zicht in de Kienehoef. In oktober 
2012 sloten de gemeente en de 
initiatiefnemers van Parkzicht al 

een overeenkomst om dit plan te 
gaan realiseren. Tot op heden lijkt 
er echter nauwelijks vordering te 
zijn gemaakt en blijft het muisstil 
rondom dit project. De realisatie en 
daarmee de opening van het nog 
te realiseren mooie Parkzicht laat 
(te) lang op zich wachten, vindt 
het CDA. 

Veel vragen over Wmo en Jeugd
De voorbereidingscommissie van 
dinsdag 14 oktober stond voorna-
melijk in het teken van de beleids-
plannen en verordeningen voor de 
Wmo en de Jeugd, wat tot vele 
vragen leidde. De fracties pleitten 
ieder op hun eigen manier voor de 
menselijke maat en inspreker Bernie 
Salden gaf als ‘ambassadeur’ van 
zijn doelgroep aan wat het betekent 
om een beperking te hebben. 

Te oordelen aan de berichten uit de 
media, was de sfeer van de commis-
sie niet veel anders dan die in heel 
gemeenteland. Stapels papieren 
waar je doorheen moet worstelen, 
vereenzaming van alleenstaanden, 
mantelzorgers die ook wel eens 
niet kunnen of zouden moeten, zijn 
slechts enkele uit de vele zorgpun-
ten. Hier en daar moest portefeuil-
lehouder Jeanne Hendriks nog even 
uitleggen waar de verantwoordelijk-
heden lagen: niet de gemeente maar 
de zorgverzekeraar is verantwoorde-
lijk voor de lijfgebonden zorg, maar 
de gemeente heeft ook geen taak bij 

eenzaamheid. Die taak ligt volgens 
haar bij de familie-en kennissen-
kring, maar vooral van de persoon 
in kwestie kan verwacht worden dat 
die daar zijn best voor doet. 
Bij de jeugdzorg lag het accent meer 
op de financiering. Eind vorig jaar 
stuurde de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten een brandbrief 
dat de invoeringskosten veel hoger 
uit zouden vallen dan het Rijk had 
becijferd. “Het is een heel gedoe 
geweest om de cijfers duidelijk te 
krijgen. Maar het is geen typisch 
Roois probleem” aldus Hendriks. 
Enige discussie was er nog over de 
keuze om in Rooi met één sociaal 
team te gaan werken in plaats van 
met een apart team per doelgroep. 
Veel geld (“een ton per uithuisplaat-
sing”) was te besparen als het aan-
tal uithuisplaatsingen verder omlaag 
zou kunnen. “Wij zijn het land met 
de meeste uithuisplaatsingen. Dat is 
niks om trots op te zijn. Maar in Rooi 
wordt minder zorg afgenomen dan 
in omringende gemeentes” besloot 
Hendriks.           

Als ik de dingen niet meer weet 
Als ik de namen niet meer ken 

En wat ik weet meteen vergeet 
Zodat ik onherkenbaar ben 

Denk dan aan de weg door mij gegaan 
Zo heb ik het niet voor niets gedaan 

 
Na een leven vol liefde, eenvoud en hartelijkheid  

is onverwachts van ons heengegaan 
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa   

 

Janus School 
 

Adrianus Petrus 
 

∗ Uden, 17 juni 1927                 † Nijnsel, 20 oktober 2014 
 

echtgenoot van   
Marie School - Gibbels 

 
 Marie School – Gibbels 
 
 Piet en Betsie 
  Rick en Nikki 
  Bram en Manon 
  Teun 
  Marloes en Rob 
 
 Rien † 
 
 Jos en Henriëtte 
  Ronnie en Lieke 
  Kenneth 
  Dylan en Lieke 
  Jennifer 
Lieshoutsedijk 43a 
5491 RV Nijnsel 
 
De uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 25 oktober 
om 10.30 uur in kerk van de H. Antonius van Padua te Nijnsel, 
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het parochiekerkhof. 
 
Vrijdag 24 oktober is om 19.00 uur de avondwake in genoemde 
kerk. 
 
Janus is thuis. 
U bent welkom om afscheid te komen nemen op donderdag  
en vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur en vrijdag na de avondwake. 
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Blaasmuziek Plus bestaat 15 jaar

Altijd op zoek naar de plus

Het is altijd speuren naar dat ene 
extraatje wat de avond speciaal 
maakt. Jos van Heesch en John van 
de Crommert hebben er plezier in. 
Ze hebben connecties, kennen de 
muziekwereld en komen meer dan 
soms met iets verrassends op de 
proppen. Al vijftien jaar zijn ze de 
organisatie van Blaasmuziek Plus. 

Het zoeken naar blaasmuziek is 
makkelijk. Tiona is namelijk ‘de 
huisband’. De plus, daar gaat het 
om. Jos en John kijken er nooit 

tegenop om er naar op zoek te 
gaan. “We krijgen het altijd wel 
weer voor elkaar”, lacht Jos, die 
door zijn werk bij MiK dicht bij het 
vuur zit. John beaamt en lacht mee. 
Hij denkt direct aan memorabele 
avonden. “Als ik moet kiezen vind 
ik het optreden van Jacques Herb 
het meest legendarisch”, komt hij 
op de proppen. “Wat is dat een ge-
weldige artiest zeg. Hij bleef maar 
doorgaan en deed zelfs de loterij 
mee. Samen speelden we ook een 
videoclip na. Dat was echt lachen.” 

Jos vult aan: “Dries Roelvink is ook 
een keer geweest, maar die was 
helemaal het tegenovergestelde. 
Hij klokte precies hoe laat hij klaar 

was en meteen was hij weg. Jam-
mer, maar ja, die heb je er ook tus-
sen zitten.”

In het jaar 2000 werd de vrienden-
club van Tiona opgericht. Blaas-
muziek Plus was een jaar eerder 
voor het eerst gehouden. Besloten 
werd om deze avond als cadeau 
te schenken aan de vriendenclub. 
“Gewoon, een gratis avond met 

leuke muziek. Om hen te bedan-
ken voor de steun”, zegt Jos. Hoe-
wel Jos en John de organisatie op 
zich nemen, krijgen ze de steun van 
de hele club. “Iedereen weet wat 
hij moet doen. Het licht, het geluid, 
alles wordt geregeld. Dat is wel 
fijn. Het enige waar we deze editie 
aan moeten wennen is de locatie”, 
doelt Jos op de verhuizing naar  de 
Beckart. “Dat zal wel even wennen 
worden. ’t Leeuwke paste precies 
bij ons. We zijn blij met de Beckart, 
maar ’t Leeuwke zullen we echt wel 

missen.” Vanaf 28 oktober opent in 
het voormalig ‘clubhuis’ van Tiona 
een nieuw restaurant. 

Op zaterdagavond 25 oktober 
vindt het gratis toegankelijke Blaas-
muziek Plus voor de vijftiende keer 
plaats. Mooie traditionele blaas-
muziek zoals u die kent van de 
Duitse muziekprogramma’s op tv 
welke wordt afgewisseld met zang 

en cabaret. De avond begint om 
20.00 uur maar de zaal gaat open 
om 19.00 uur. Bij binnenkomst 
zal u een warm muzikaal welkom 
worden aangeboden door zanger 
Harald Veenstra. Vanaf 20.00 uur 
kunt u dan genieten van Blaaskapel 
Tiona, Harald Veenstra, Eleanor de 
Groot, Spoit Elluf uit Helmond en 
feestzanger Carlos Donkers. 

Voor meer informatie kunt u te-
recht op tiona.nl.

Deze act met opblaaspoppen zal nog veel mensen heugen.

 Dries Roelvink.

Spoit Elluf uit Helmond zal zaterdag de Beckart proberen op zijn kop te zetten.

ALTIJD DE NIEUWSTE EN LEUKSTE 
BOEKEN BIJ ‘T PAPERAS

Heuvel 20 5492 AD Sint-Oedenrode
Tel 0413-473919 www.paperas.nl

FANTASIA IX
DE FENOMENALE REIS

DUBBELDIK

DE BOSATLAS
VAN HET CULTUREEL 
ERFGOED€ 34,50

€ 99,95

JAMIE´S
COMFORT FOOD

€ 29,99
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A U T O B E D R I J F

MARTIEN DE LOUW

Boskantseweg 41a tel. 0413-472740 

Ook voor:
onderhoud, reparatie, 

diagnose, banden, 
airco check, 

bedrijfswagens

- Donderdag 13 november en Vrijdag 21 november – 
Tijdens deze dagen bieden wij de mogelijkheid om gratis 

het gebruik van uw insulinepen(nen) en/of bloedglucosemeter 
te laten controleren. Wij willen u van harte uitnodigen om naar onze 

apotheek te komen voor een controlegesprek.

Wat houdt een controlegesprek in?
Tijdens dit gesprek kijkt een diabetesverpleegkundige 
samen met u naar uw insulinepen(nen) en controleert 

onder andere de manier van injecteren en het gebruik van naaldjes. 
Hoe beter u injecteert, hoe beter de insuline werkt en hoe beter u zich 

ook zult voelen. Daarom is het belangrijk dat u de insulinepen gebruikt 
die het beste bij u past. Het is tevens een heel geschikt moment om 
vragen te stellen die te maken hebben met het gebruik van insuline.

Ook willen we deze dag samen met u de bloedglucosemeter en strips 
controleren. Mogelijk zijn er in de loop der tijd mankementen 

opgetreden. Daarnaast kijken we naar andere factoren die een correcte 
meting kunnen verstoren zonder dat u zich hiervan bewust bent. 

Er wordt deze dagen gewerkt met vaste afspraken. U kunt telefonisch of 
aan de balie een afspraak maken. Belangrijk: Neem bij uw afspraak de 

insulinepen(nen), meter, strips, prikpen en lancetten mee!

- Woensdag 5 november - Bloedsuikertestdag
Tijdens deze dag kunt u gratis en zonder afspraak van 9.00u tot 17.30u.

de hoeveelheid suiker (glucose) in uw bloed laten meten.

- Diëtist-spreekuur in de apotheek – Elke maand
 Bij een  licht verhoogde of verhoogde bloedglucose  is het 

wellicht een geschikt moment om voedings- en leefstijladviezen te 
bespreken met een diëtist, met als doel het normaliseren van de 

bloedglucosewaarde. Dit is mogelijk tijdens het maandelijkse gratis 
spreekuur van  diëtist Annette Broekman in de apotheek.

U kunt hiervoor telefonisch of aan de balie een afspraak maken 
(het spreekuur is ook beschikbaar voor andere vragen/onderwerpen).

Markt Apotheek
Markt 30  5492AB Sint-Oedenrode             

 Tel: 0413-472280

Diabetesdagen
Markt Apotheek - Sint-Oedenrode

Sprookjestocht
bij Intratuin Veghel

Koopzondag 20 oktober 
open van 12.00 tot 17.00 uur
Sprookjestocht vanaf 12.00 uur met leuke 
activiteiten voor de kinderen (jong en oud) 
o.a. ballonvouwer, schminken.

Intratuin Veghel Heuvel 11, 0413-350816 
Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

Koopzondag 26 oktober

Al 50 teams ingeschreven

Inschrijvingen stromen binnen voor De Rooise Kwis

Drie weken na opening van de in-
schrijving hebben zich al 50 teams 
ingeschreven voor de tweede editie 
van de De Rooise Kwis. Waar vorig 
jaar de teller uiteindelijk stopte op 
89 teams hoopt de organisatie dit 
jaar misschien wel de “magische 
100” te kunnen halen. Inschrijven 
kan overigens nog tot 22 december. 
Maar dat er op 27 december weer 
massaal gequizd wordt in de Rooise 
huiskamers is nu al zeker.

Eerste 2 categorieën bekend
Elke twee weken wordt door de or-

ganisatie twee categorieën bekend 
gemaakt. De eerste categorieën voor 
dit jaar zijn: “Un end keuren” en 
“Mooi Rooi”. Deelnemers kunnen 
zich zo al enigszins voorbereiden en 
wellicht nog wat specialisten werven 
voor het team. De quiz zal net als 
vorig jaar 12 categorieën bevatten. 
Overigens hoef je echt geen “Rooi 
historicus” of wat dan ook te zijn om 
deel te nemen aan De Rooise Kwis. 
Uiteraard zullen de nodige vragen 
over Sint-Oedenrode, Boskant, Ol-
land en Nijnsel gaan, maar ook vele 
andere onderwerpen zullen aan bod 
komen. Zelfs de kinderen zouden 
weleens een rol van betekenis kun-
nen spelen in de quiz. De Rooise Kwis 
is voor alle Rooienaren, jong en oud!

Goed doel
Alle teams die meespelen met De 
Rooise Kwis spelen voor een Roois 
goed doel naar keuze. Ook de orga-
nisatie van De Rooise Kwis selecteert 
elk jaar in overleg met de Lions Club 

een goed doel. Dit jaar is de keuze 
gevallen op Stichting Hospice Sint-
Oedenrode. Dit betekent dat teams 
die geen goed doel (kunnen) kiezen 
automatisch meespelen voor dit 
goede doel.

Inschrijven
Inschrijven kan via www.derooisekwis.nl. 
Inschrijfgeld bedraagt €15,- per team. 
Er is geen limiet aan het aantal teams 
maar wanneer je voor 22 december 
inschrijft ben je in ieder geval verze-
kerd van deelname. Stel jouw team 
van vrienden, familie, kennissen, col-
lega’s enz. samen en schrijf je in. Een 
team mag uit een onbeperkt aantal 
personen bestaan, maar tussen10 en 
20 personen werkt het best.

Via DeMooiRooiKrant, 
www.derooisekwis.nl en de twitter 
en facebook-pagina’s van De Rooise 
Kwis blijf je op de hoogte gehouden 
van al het nieuws omtrent de Rooise 
Kwis.

Groot Roois Dictee komt er weer aan

Op maandag 17 november 2014 
vindt de tweede editie plaats van 
het Groot Roois Dictee, een initia-

tief van de Taalwerkplaats. Aanslui-
tend bij de maand van de geschie-
denis gaat het dictee wederom over 
een periode van de Rooise geschie-
denis.

Taal is belangrijk. Dat merken we 
elke week weer bij de Taalwerk-
plaats, waar anderstaligen Neder-
lands kunnen leren. Het bezig zijn 
met taal geeft voldoening, maar 
ook stress. Het kost veel tijd en inzet 
om een vreemde taal te leren. Heel 
anders is het voor de meerderheid 
van de Rooienaren, voor wie (Ne-
derlands) lezen en schrijven gelukkig 
heel vanzelfsprekend en in veel ge-
vallen ook plezierig is. 
Om aandacht te vragen voor het be-
langrijke en mooie werk van de Taal-

werkplaats houden wij nu voor de 
tweede keer een Groot Roois Dictee. 
Let wel: het dictee is in 'gewoon' 
Nederlands. Het Rooise dialect is een 
spreektaal; over de schrijfwijze lopen 
de meningen teveel uiteen en er be-
staat geen 'boekje', groen noch wit, 
waar je dit aan kunt toetsen. Voor de 
spelling van ons Roois dictee volgen 
wij de spellingswijze van het Witte 
Boekje, dat iets minder streng is dan 
het Groene Boekje.

U kunt zowel op persoonlijke titel als 
met een groep van maximaal 5 per-
sonen deelnemen. Wilt u vast wat 
oefenen? Dan kunt u de opdrachten 
van de voorronde, volgende week in 
DeMooiRooiKrant, maken en instu-
ren. 

Carpoolplaats komt toch in beeld
Al sinds de A50 er ligt wordt er over 
gepraat, en onofficieel is hij ook al 
jaren in gebruik: de carpoolplaats 
bij de A50. Wethouder Ad van der 
Heijden, die donderdagavond bij de 
voorbereidingscommissie goed op 
dreef was, liet weten dat een onder-
zoek loopt naar een carpoolplaats 
bij de A50, en naar een HOV-lijn 
(Hoogwaardig Openbaar Vervoer).

“Er zijn verschillende locaties in beeld. 
En ja, bij de Postdijk lijkt het meest ge-
schikt” antwoordde hij op vragen van 
VVD-fractievoorzitter Nick de Laat. 

Dat viel niet goed bij CDA-fractievoor-
zitter Coby van der Pas. “Was het niet 
het CDA dat destijds pleitte voor een 
carpoolplaats?” vroeg ze retorisch aan 
De Laat. “En zei de VVD-fractievoor-
zitter (destijds Freek Glorius, red.) toen 
niet ‘maar daar hebt u wél geld voor 
nodig’? En dat was er niet. En nu kan 
het ineens wél?” Hans Hulsen (DGS/
BVT) gooide nog wat olie op het vuur 
en vroeg aan Van der Pas. “Uw frac-
tie zat toen nog in de coalitie. Was die 
toen niet sterk genoeg?” “Volgens mij 
was dit een retorische vraag” reageer-
de de CDA-politica snibbig. 

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws

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

Best Law Advocaten is hét kantoor voor 
betaalbare juridische dienstverlening van hoog 

niveau aan het MKB en particulieren.

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu (0)499 82 02 08 of mail naar info@bestlaw.nl
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Lezerspodium....

Gedwongen fusie
Zo mag je het toch wel noemen als 86 % van 
de bevolking van Rooi tegen de fusie met 
Veghel en Schijndel is.

Ik las dat twintig gemeenten in deze regio 
gaan samenwerken in verband met de drie so-
ciale wetten. Die gemeenten blijven wel zelf-
standig. Waarom heeft Rooi geen aansluiting 
daarbij gezocht? Ons gemeentebestuur wil 
geen ambtelijke samenwerking, maar alleen 
voormelde fusie. 
Zowel na een fusie, als bij alleen een ambte-
lijke samenwerking, worden de belangrijkste 
werkzaamheden inzake de voormelde uitvoe-
ring toch uitbesteed door de gemeente(n) aan 
een extern bureau, dus daarvoor is een fusie 
niet nodig. 

Richard de Visser, Romano van der Meijden, 
enige andere personen en ik, hebben eerder 
aangegeven dat fusie niet nodig is, maar dat 
ambtelijke samenwerking de voorkeur ver-
dient.
Hart voor Rooi en de VVD alsmede  de heer 
mr. P. Verkuijlen hebben echter voor een fusie 
gepleit.
Op de argumenten van De Visser en Van der 
Meijden tegen de fusie wordt door voornoem-
de politieke partijen en Verkuijlen niet inhou-
delijk ingegaan, kennelijk omdat zij daartegen 
geen weerwoord hebben. Enkele dagen ge-
leden stond er in dit blad onder het hoofd: 
“portemonnee van Veghel is aardig leeg” een 
artikeltje waarin woordelijk stond: “dat van 
403 gemeenten qua financiën over het jaar 
2013 Veghel op plaats 353 stond, Rooi op 
plaats 237, en Schijndel op plaats 257 (Rooi 
en Schijndel zijn daarmee middenmoters), een 
aandachtspunt voor menigeen, met het oog 
op de fusie.” De politici van Rooi en Schijndel 
trekken zich echter niets daarvan aan. 
Omdat bij een fusie geen gemeente wil toe-
geven opgeslokt te zijn, kiest men voor een 

fantasienaam of een naam met een histori-
sche achtergrond. Niemand (van elders) zegt 
die naam iets, maar dat vinden de plaatselijke 
politici kennelijk geen probleem. 
Door de keuze voor fusie geeft ons gemeente-
bestuur zichzelf een brevet van onvermogen. 
Misschien is het ook alleen maar gemakzucht 
om alles af te schuiven naar Veghel.
Burgemeester Maas verlaat reeds in 2017 het 
zinkende (fusie)schip, waarna voor de korte 
periode tot 1-1-2018(!), er nog een interim-
burgemeester voor Rooi moet komen
Gezien het voormelde is het voor de tegen-
standers van de fusie trekken aan een dood 
paard. Maar als iedereen zwijgt, dan lijkt het 
of iedereen toestemt in de fusie, en kan ons 
gemeentebestuur zichzelf schouderklopjes 
blijven geven.
In de gemeenteraad of het College van B en W 
van de nieuwe fusiegemeente worden hoofd-
zakelijk Veghelse aangelegenheden behan-
deld. Wie uit Rooi heeft daar interesse in, en 
gaat als raadslid in die raad of als wethouder 
in dat College zitten? Waarschijnlijk niemand, 
behalve misschien mr. Verkuijlen voornoemd.
Wij leveren onze gemeente en Schijndel over 
aan Veghel en krijgen een flinke schuld (circa 
150 miljoen Euro) van Veghel daarvoor terug. 
Hoe dom kun je zijn als gemeentebestuur van 
Rooi of Schijndel? 
Het is natuurlijk te gek voor woorden, dat 
Rooi en Schijndel vanwege de uitvoering van 
de nieuwe taken qua drie sociale wetgevin-
gen, als zelfstandige gemeenten om zeep 
worden geholpen. Dit geldt des te meer, daar 
het slechts een deel van hun werkzaamheden 
betreft, zij daarvoor gelden van het Rijk krij-
gen en het meeste werk bovendien nog uit-
besteden.

Mr. J.F.A. Van de Wall
Verwestraat 34. 

Mabwe-Pande geniet van schoon water 
dankzij Huwa en Stichting KAP

HUWA, oftewel Uni-
ted Pipeline Products 
heeft als bedrijfsmot-
to ‘Your repair is our 
care’. Het is al jaren 
een wereldspeler op 
de markt van repa-
ratieklemmen voor 
gas-, olie- en water-

leidingen. In meer dan vijftig landen is het 
bedrijf van Twan van Heesch en Piet van den 
Warenburg gevestigd. Ook op maatschappe-
lijk vlak timmeren ze aan de weg. Een mooi 
voorbeeld is het project van Stichting KAP wat 
ze hebben ondersteund.

Enkele jaren geleden opende HUWA op fees-
telijke wijze het nieuwe onderkomen naast de 
snelweg A50. Als cadeautip werd niet gevraagd 
om een bos bloemen of een fles cognac. De cre-
atieve en gulle geest kwam bovendrijven met 
het plan om gasten om een financiële bijdrage 
te vragen voor het zogenaamde Waterfall-pro-
ject. De roots van het bedrijf liggen immers in 
het repareren van drinkwaterleidingen. Twan 
en Piet zegden toe om het binnengehaalde be-
drag te verdubbelen om het project in Mabwe-
Pande (Tanzania) te ondersteunen. Dankzij die 
vele duizenden euro’s genieten de dorpelingen 
aldaar nu van schoon drinkwater. 

Zoals in zoveel Afrikaanse dorpen hadden de 
inwoners van Mabwe-Pande moeite om aan 

proper drinkwater te komen. Uit een zestig 
meter diepe put, anderhalve kilometer van 
het dorp, werd water getakeld. Mede dank-
zij HUWA is er een waterleiding en een pomp 
aangelegd die water uit de put naar het bo-
vengelegen dorp pompen. De mensen hoeven 
nu minder moeite te doen om aan het water 
te komen. Daarnaast  werd er een bestaand 
hemelwater-opvangsysteem gerehabiliteerd. 
“De oplevering duurde wat langer dan ver-
wacht. Vorig jaar ben ik er geweest om de 
oplevering bij te wonen. De mensen waren er 
natuurlijk ontzettend blij en dankbaar. Het was 
geweldig om er bij te zijn”, vertelt Twan van 
Heesch. Stichting KAP heeft bij ieder project 
de voorwaarde geschapen dat het plan lokaal 
beheerst moet worden. Zo ook in Mabwe-
Pande. Er is een bestuur aangesteld wat toe-
zicht houdt op de situatie. Van Heesch: “Er 
worden bewakers ingehuurd om de installaties 
te beveiligen. Je kunt er namelijk amper iets 
onbeheerd laten. Uiteindelijk is het een win-
win situatie voor iedereen. Voor de mensen 
daar natuurlijk, maar ook voor ons en voor de 
stichting. We vonden het geweldig om dit te 
doen.”

“UITEINDELIJK IS HET EEN 
WIN-WIN SITUATIE VOOR 

IEDEREEN.”

Stichting KAP haalde twee weken geleden 
nog deze krant met een verhaal over de da-
gelijkse bezigheden van de organisatie. Op 
30 oktober aanstaande houdt het in zalen-
centrum de Beurs in Sint-Oedenrode een be-
nefietdiner om geld in te zamelen voor vol-
gende projecten.  Wilt u een bijdrage leveren 
aan Stichting KAP en daarbij genieten van een 
sfeer- en smaakvolle avond? Voor 37,50 euro 
per persoon krijgt u een heerlijk driegangen-
diner voorgeschoteld in De Beurs. Het zalen-
centrum stelt de keuken en de zaal geheel 
belangeloos beschikbaar. Reserveren kan via: 
information@skap.nl of 0499-367699.

Twan van Heesch tussen blije dorpsgenoten.

Column
Sassefratsen

Saskia van den Eshof

Na 40 jaar vakantie in Spanje, om precies te 
zijn 40 jaar Blanes, hebben mijn ouders op 
77-jarige leeftijd besloten dat het tijd werd 
om wat meer van de wereld te gaan ontdek-
ken. Het eerste plan was Parijs, het tweede 
Rome, uiteindelijk werd het New York. Prach-
tig toch! Ik ben super trots op ze dat ze dit 
nog ondernemen. Samen met mijn zus ver-
trokken ze vorige week naar de City That Ne-
ver Sleeps. Alle hoogtepunten waren in het 
programma opgenomen. Mijn vader zag als 
een berg op tegen de vliegreis. Zes uur stil zit-
ten in een stoel zonder een stuur in zijn han-
den, dat was even wennen voor hem. Nor-
maal gesproken scheuren die oudjes in een 
dag naar Spanje toe. Nu was hij overgeleverd 
aan de grillen van de piloot. De eerste dag 
gingen ze op bezoek bij tante Doris, een ken-

nis van vroeger. Doris woont op Long Island 
en is een liefhebber van katten. En als mijn 
vader ergens een hekel aan heeft is het aan 
katten. Via de What’s app stroomden de eer-
ste beelden en verhalen binnen over het wel 
en wee bij Doris. Het huis: een grote bende. 
De inrichting: overal katten. Kattenposters, 
kattenbeeldjes, kattenbakken en o ja, niet te 
vergeten: een dozijn levende katten. Hoog-
tepunt van het verblijf was een nachtelijke 
verstoppartij van een kat in een kast op de 
slaapkamer van mijn ouders. Met een hoop 
kabaal bevrijde hij zich uit de kast, mijn ou-
ders achterlatend met een hartslag van 180. 
Ze waren blij dat ze na een dag weer konden 
vertrekken. Eindelijk op weg naar het grote 
avontuur in the Big Apple. Daar kregen ze te 
maken met een nieuw fenomeen. Mijn zus: 
de slavendrijver. In vier dagen tijd sleepte ze 
die oudjes van hot naar her. Dagelijks een vol 
programma. Van Uptown naar Downtown. 
Niks uitrusten! En wij in Nederland ook niet. 
Iedere nacht trilde de telefoon van het nacht-
kastje. Via onze familie groepsapp werden 
we live op de hoogte gehouden van de dage-
lijkse belevenissen. Fotootje in Central Park, 
fotootje bij Starbucks, selfi e op Times Square. 
De eerste nacht vonden we het nog leuk, de 
tweede nacht iets minder en na nacht drie 
waren we er klaar mee. Mijn man overwoog 
serieus zich af te melden voor de groep. ‘Of 
is dat onbeleefd? Gelukkig zijn ze inmiddels 
weer veilig thuis. En de volgende vakantie 
staat weer gepland. Op naar het oude ver-
trouwde Blanes. We slaakten een zucht van 
verlichting. Gelukkig. Daar hebben ze niet 
meer zoveel over te vertellen.

Saskia van den Eshof is eigenaar van 
SasSupport, het communicatie- en marketing-
bureau in Sint-Oedenrode. Voor DeMooiRooi-
Krant schrijft zij regelmatig over haar gezin en 
soms over haar werk. Volg haar ook Twitter: 
@saskiavdeshof.

Kattig
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Eet- en Muziekcafé de Ossekop
Heuvel 9 5492 AC  St Oedenrode  tel. 0413-820359

www.ossekop-rooi.nl

“Ouderwets Gastvrij” 
Een hapje eten? Reserveren gewenst

Zondag 26 oktober 
aanvang 15.00u

 Sunday afternoon 
jazz 

Open jazzpodium m.m.v. 

Trio Dick Onstenk

ADMINISTRATIE & BELASTINGADVISEURS

Bij Zwanenberg Advies zijn 

medewerkers actief in de 

behartiging van uw belangen 

met betrekking tot de totale 

bedrijfsproblematiek. Hun 

credo is gebaseerd op persoon-

lijke toewijding en betrokken-

heid. Hun vizier is, afhankelijk 

van uw behoefte, gericht op 

de opzet en uitvoering van 

uw administratie als geheel, 

uw salarisadministratie even-

als de fiscale aspecten van uw 

bedrijfsmatige en persoonlijke 

activiteiten. 

Ook voor deskundige adviezen

over automatiseren binnen 

uw bedrijf en bijvoorbeeld

subsidievraagstukken bent u

op het goede adres bij 

Zwanenberg Advies,  centrum 

van financiële, administratieve 

en fiscale kennis en ervaring, 

trefpunt van professionele

partners. 

Wegens uitbreiding van de werkzaamheden zijn
wij op zoek naar een ervaren

ASSISTENT ACCOUNTANT
W E R K Z A A M H E D E N :
•  samenstellen van jaarrekeningen en fiscale aangiften
•   zelfstandig opvragen van gegevens bij cliënten inzake 

de jaarrekeningen
•  samenstellen van tussentijdse cijfers

V A A R D I G H E D E N :
•  servicegerichtheid en betrokkenheid
•  contacten kunnen leggen en onderhouden
•  mbo/hbo werk- en denkniveau
•  bij voorkeur enige jaren ervaring in een 

accountantsorganisatie
•  goede communicatieve vaardigheden met een 

klantgerichte instelling
•  affiniteit met- en kennis van automatisering 
• kennis van de agrarische sector is een pré

Onze arbeidsvoorwaarden zijn zonder meer goed te noemen.

Heb je belangstelling voor deze functie dan graag 
je sollicitatie voorzien van cv vóór 1 november 
aanstaande sturen naar:
  Zwanenberg Advies Sint-Oedenrode B.V.
  T.a.v. de heer F.L.M. van Laarhoven
  Postbus 168
  5490 AD Sint-Oedenrode
  Mail:st.oedenrode@zwanenbergadvies.nl

Word jij die STERKE SCHAKEL

in onze ORGANISATIE?

Nieuwe creatieve workshops op basisschool EerschotNieuwe creatieve workshops op basisschool Eerschot

Afgelopen vrijdagmiddag werd de 
eerste ronde afgesloten van de crea-
middagen op basisschool Eerschot. 
Een nieuw model waarin de lessen 
van tekenen en handvaardigheid 
worden samengebracht in een crea-
middag. 

Op initiatief van enkele ouders werd 
er nagedacht over de invulling van 
de creatieve vakken. Het uitgangs-
punt daarbij was om van minder los-
se lessen over te gaan naar een meer 
geïntegreerd aanbod. Tegelijkertijd 
kan daarin ook meer ruimte ont-

staan voor de kinderen wat betreft 
hun eigen fantasie door een uitda-
gend aanbod en waarin ontdekken 
door doen de basis vormt voor de 
creatieve resultaten.
De opzet in dit schooljaar, dat ook 
als een experiment wordt gezien, 

bestaat uit 4 blokken van telkens 
3 weken waarin een creamiddag is 
opgenomen. Het is uitgezet voor 
de kinderen van groep 3 tot en met 
groep 8. In de weken met een crea-
middag is dat voor groep 3 en 4 op 
donderdagmiddag  en voor de groe-
pen 5 t/m 8 op vrijdagmiddag; te-
vens de afsluiting van de week. 
In feite is de periode van 3 weken 
met een creamiddag een soort work-
shop voor de kinderen. Zij blijven in 
die periode bezig met een bepaalde 
creatieve discipline en opdracht; in 
een volgend blok kunnen de kinde-
ren een andere creativiteit kiezen. 
Hierbij zijn verschillende gevarieerde 
en ontspannende mogelijkheden  
zoals:  keramiek, fotografie, techniek 
(Mad science), origami, werken met 
kosteloos materiaal, schilderen, bor-

duren, timmeren, figuurzagen, dans 
en muziek, taal/gedicht, natuur met 
JNW, kunstbeschouwing, solderen 
enz.
In deze lessen wordt ook het sa-
menwerken, het kritisch denken, 
op creatieve wijze tot een oplossing 
komen, zelfstandig werken, verant-
woordelijkheid voor eigen resultaat 
gestimuleerd.

De initiatiefnemers hebben samen 
met de werkgroep van het school-
team veel werk verzet in de voor- 
bereiding. Nu bij aanvang van de 
herfstvakantie is het eerste blok 
afgerond en zijn er allerlei enthou-
siaste reacties gekomen van de kin-
deren en van de vrijwilligers (meestal 
ouders) die hieraan hebben meege-
werkt. 

Afgelopen vrijdagmiddag werd de 
eerste ronde afgesloten van de crea-
middagen op basisschool Eerschot. 
Een nieuw model waarin de lessen 
van tekenen en handvaardigheid 
worden samengebracht in een crea-
middag. 

Op initiatief van enkele ouders werd 
er nagedacht over de invulling van 
de creatieve vakken. Het uitgangs-
punt daarbij was om van minder los-
se lessen over te gaan naar een meer 
geïntegreerd aanbod. Tegelijkertijd 
kan daarin ook meer ruimte ont-

staan voor de kinderen wat betreft 
hun eigen fantasie door een uitda-
gend aanbod en waarin ontdekken 
door doen de basis vormt voor de 
creatieve resultaten.
De opzet in dit schooljaar, dat ook 
als een experiment wordt gezien, 

bestaat uit 4 blokken van telkens 
3 weken waarin een creamiddag is 
opgenomen. Het is uitgezet voor 
de kinderen van groep 3 tot en met 
groep 8. In de weken met een crea-
middag is dat voor groep 3 en 4 op 
donderdagmiddag  en voor de groe-
pen 5 t/m 8 op vrijdagmiddag; te-
vens de afsluiting van de week. 
In feite is de periode van 3 weken 
met een creamiddag een soort work-
shop voor de kinderen. Zij blijven in 
die periode bezig met een bepaalde 
creatieve discipline en opdracht; in 
een volgend blok kunnen de kinde-
ren een andere creativiteit kiezen. 
Hierbij zijn verschillende gevarieerde 
en ontspannende mogelijkheden  
zoals:  keramiek, fotografie, techniek 
(Mad science), origami, werken met 
kosteloos materiaal, schilderen, bor-

duren, timmeren, figuurzagen, dans 
en muziek, taal/gedicht, natuur met 
JNW, kunstbeschouwing, solderen 
enz.
In deze lessen wordt ook het sa-
menwerken, het kritisch denken, 
op creatieve wijze tot een oplossing 
komen, zelfstandig werken, verant-
woordelijkheid voor eigen resultaat 
gestimuleerd.

De initiatiefnemers hebben samen 
met de werkgroep van het school-
team veel werk verzet in de voor- 
bereiding. Nu bij aanvang van de 
herfstvakantie is het eerste blok 
afgerond en zijn er allerlei enthou-
siaste reacties gekomen van de kin-
deren en van de vrijwilligers (meestal 
ouders) die hieraan hebben meege-
werkt. 

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

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

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

Dierenartsenpraktijk Schijndel – St. Oedenrode staat voor gezond-
heidszorg voor alle diersoorten. We werken vanuit 2 locaties met 18 
dierenartsen en 21 paraveterinaire medewerkers. Voor de locatie Sint 
Oedenrode zoeken we per 1 november:

Medisch microbiologisch laborant(e)  (m/v)   8-10 uur
Werkzaamheden:
-  Het uitvoeren van de basis onderzoeken in ons laboratorium, waaronder 

met name bacteriologisch onderzoek van o.a. melk;
-  Afstemming met de dierenartsen;
-  Bewaken van het correct inzetten van antibiotica bij dieren; 
Heeft u interesse in deze vacature, reageer dan per mail 
naar j.pons@dapstoedenrode.nl 
of neem contact op met Jan Pons: 0626641001.

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

Personeel



Woensdag 22 oktober 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe8 

Lekk erste Bockbier 2014:

In oktober 2001 heeft een 
organisatiecomité dat 
gezamenlijk is opgericht door 
twee genootschappen van 
bierliefhebbers, te weten het 
biergilde “De Dubbele Arend” 
uit Purmerend en het biergilde 
“Geheim Genootschap 
Arendsnest” uit Amsterdam 
voor de eerste maal de 
blindproeverij “Het Lekkerste 
Bockbier van Nederland” (op 
fles) georganiseerd.

In meer dan tien jaar is dit 
initiatief uitgegroeid tot een 
succesvolle en door de 
bierwereld uiterst serieus 
genomen megaproeverij met 
circa 45 van fles te proeven 
bockbieren, en rond de 140 
bierproevers uit het gehele 
land.

Op zaterdag 18 oktober 2014 
is voor de 14e keer het "Lek-
kerste Bockbier van Neder-
land" gekozen. De locatie was 
dit jaar de nieuwe afvul 
hal van de Gulpen-
brouwerij in Gulpen.

Provinciaal lekker eten in kaart!

Hallo 
Brabant
 
Deze week: Het lekkerste Bockbier van 2014:

www.smakelijkbrabant.nl

22
-1

0-
14

 t/
m

 2
8-

10
-1

4 

Uitslag Standard Bockbier:

1e:  Brouwerij De Koningshoeven - La Trappe Bock
2e: Brouwerij Rodenburg - Bronckhorster IJsselbock
3e: Hertog Jan Brouwerij - Hertog Jan Bock
4e: Brouwerij De Leckere - Rode Toren Bok
5e: Burg Bieren - Burg Herfstbock
6e: Brouwerij Berghoeve - Windbuul

Collecte voor het Diabetes Fonds
Dit jaar wordt in Sint Oedenrode 
van 26 oktober tot en met 1 novem-
ber wederom de collecte gehouden 
voor het Diabetes Fonds. 41 collec-
tanten komen aan de deur voor het 
goede doel. Diabetes, oftewel sui-
kerziekte is een sluipmoordenaar; 
het heeft verwoestende gevolgen 
zoals een hartaanval, dementie, 
blindheid en nierschade. In Neder-
land overlijden jaarlijks evenveel 
mensen aan diabetes als aan borst-
kanker, namelijk ruim 3.000. Dage-
lijks krijgen 200 mensen de diagno-
se diabetes, terwijl er al 1 miljoen 
patiënten zijn.

Collecteleider Noud Pouwels: “Wij 
vinden het heel belangrijk dat er iets 
aan diabetes wordt gedaan. Ieder-
een kent wel iemand met diabetes. 
Het is een rotziekte met ernstige 
gevolgen. Daarom is onderzoek zo 
belangrijk, zodat minder mensen di-

abetes krijgen en het te voorkomen 
en te genezen is.” 

Het Diabetes Fonds zet alles op al-
les om diabetes en de verwoestende 
gevolgen ervan te voorkomen. Dat 
doet het fonds door fundamenteel 
onderzoek te betalen. Maar van alle 
subsidieaanvragen van onderzoe-
kers kan er maar een kwart gehono-
reerd worden. Het Diabetes Fonds 
krijgt geen geld van de overheid, 
dus is afhankelijk van donaties en de 
collecte.

Help het Diabetes Fonds in de strijd 
tegen diabetes en geef deze week 
aan de collectant. Mensen kunnen 
ook op een andere manier helpen; 
door vrijwilliger of donateur te wor-
den. Of om een actie te organiseren 
met bijvoorbeeld de sportvereniging 
of muziekclub. Voor meer informa-
tie: www.diabetesfonds.nl

Nieuw verkooppunt voor 
Gallagher elektrische afrasteringen
Wat veel mensen al wisten is sinds 
18 oktober zo ver. De Boerenbond 
aan de Boskantseweg heeft haar 
deuren gesloten. Op termijn zal er 
zich een supermarkt gaan vestigen. 
Voor veel voormalig klanten bete-
kent het dat ze bepaalde poducten 
voortaan elders aan moeten schaf-
fen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor 
de Gallagher elektrische afraste-
ringsmaterialen. Gelukkig is er voor 
mensen in deze regio een praktische 
oplossing voor.

Er leek in dit gebied een gat te ont-
staan, maar dat wordt direct opge-
vuld door Poda Omheiningen te Sint 
Oedenrode. Ron van der Leest komt 
uit dezelfde woonplaats en wordt 
verantwoordelijk voor de verkoop in 
dit gebied. Met trots laat hij weten 
dat de producten van Gallagher nog 
steeds in Rooi te koop zijn. ”Als of-
ficieel Gallagher dealer kunnen wij 
u voorzien van het complete gal-
lagher assortiment, aangevuld met 
aanverwante artikelen zoals hou-
ten palen en poorten. Wij van Poda 
Omheiningen Zuid Nederland zijn 
verder gespecialiseerd in het leveren 
en plaatsen van houten omheinin-
gen, afrasteringen en poorten in de 
breedste zin van het woord”, vertelt 
de jonge ondernemer. 

Hoe is het bedrijf dan bereikbaar, 
want van een fysieke winkel is geen 
sprake. Ron legt het makkelijk aan u 
uit. ”U kunt per mail of telefonisch 
uw bestelling plaatsen. Binnen twee 
tot drie werkdagen zijn uw mate-

rialen in Sint Oedenrode. Vanaf € 
100,00 excl. BTW wordt uw bestel-
ling thuis bezorgd of u krijgt een te-
lefoontje dat de materialen kunnen 
worden afgehaald.” Heel makkelijk 
dus, misschien nog wel makkelijker 
dan de vorige situatie. De service en 
kennis is natuurlijk ook aanwezig. 
Poda omheiningen staat altijd klaar 
voor haar klanten.

Aanbiedingen
”Wij hebben voor u een aantal 
scherpe introductieaanbiedingen ge-

maakt. Die wil ik graag aan u voor-
leggen. De introductieaanbiedingen 
en catalogus zijn aan te vragen door 
te mailen naar zn@poda.com of te 
bellen met 0413 – 470399”.

Poda Omheiningen: uw complete 
omheiningspecialist!

Ron van der Leest
Poda Omheiningen Zuid Nederland
E-mail : zn@poda.com
Website : www.poda.com
Tel.: 0413-470399 

advertorial

Afsluiting van de Kinderboekenweek

Op maandag 13 oktober is de Kin-
derboekenweek op een bijzondere 
wijze afgesloten op basisschool 
Kienehoef. 

Om 14.45 uur verzamelden alle kin-
deren zich buiten op het schoolplein 

om vervolgens onder leiding van 
danslerares Neeltje een spetterende 
dans te laten zien. Vooral de woor-
den “Waar is het feest dan? Hier! 
Hier!” van het lied van Kinderen 
voor Kinderen, ter ere van de Kin-
derboekenweek, waren erg goed te 

horen. Bij een feest hoort natuurlijk 
ook taart en daarbij hebben de ou-
ders ons erg goed geholpen. Voor 
alle kinderen was er een stukje zelf-
gemaakte taart of een cupcake. De 
kinderen hebben hier erg van geno-
ten.

Onderweg

Tussen vertrek en terugkeer hee�  hij
de afstand ingeademd, gedachteloos
een weg gevolgd die hij niet zocht
maar die hem vond, hem meenam
in een richting die pas bestond
toen hij zijn tocht beëindigd had
en wind hem deed ontwaken

waar hij geweest was, wist hij niet
hij had slechts het gevoel dat hij
ondanks zichzelf buiten zich om
een doel bereikt had, onbestemd

een koude zeewind greep zijn hand
maar  hij liet los, stond op en
vreemd voldaan verliet hij het strand
achter zijn eigen voetstap aan

    Kees Hermis

“De avond van het Nederlandse lied” in de Ossekop
Op vrijdag 28 november a.s. houdt 
Eet- & Muziekcafé de Ossekop v.a. 
21.00 uur  weer de “avond van 't 
Nederlandse lied.” Een avondje 
open podium waarbij de deelne-
mers een aantal Nederlandstalige 
nummers zullen vertolken. 

Dat kan een gevoelig luisterlied zijn , 
een smeuïge smartlap of een gezel-

lige dijenkletser, maar ook een lied in 
Roois dialect of 'n liedje uit de oude 
doos. Kortom, alles kan als het maar 
Nederlandstalig is. Het lied kan solo 
gebracht worden maar ook door een 
duo of trio.

Er wordt niet gewerkt met mu-
ziekbanden of iets dergelijks maar 
gewoon met live begeleiding door 

gitaar, piano of accordeon. Voor 
begeleiding kan eventueel gezorgd 
worden. Er is geen wedstrijdelement 
aan verbonden en de beloning be-
staat uitsluitend uit een waarderend 
applaus van het aanwezige publiek. 
Deelname aan deze avond is nog 
mogelijk, neem hiervoor contact op 
met Arno de Leijer 06-53493737 of 
loop even binnen bij de Ossekop. 

Ron van der Leest
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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
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   
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de houten MooiRooi speelgoedtrein op te halen bij speelgoedwinkel Intertoys.
Een treintje met de naam van uw kind is ook mogelijk!
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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

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

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

www.biobest-theater.nl

Speelweek van wo 22/10  t/m wo 29/10/2014
Wonderbroeders  (7,50) (Wo. 22 okt.) 21:15, do. t/m za. 21:15, zo./ma. 20:00. Pijnstillers (€ 7,-) 

(Wo. 22 okt.) 19:00, do. t/m za. 19:00, zo. 17:45. Dummie de Mummie (€ 6,50) (wo. 22 okt.) 15:30, do. 
t/m zo 15:30, (wo. 29 okt.) 15:45 Maya de Bij Eerste vlucht 2D NL(6,50) (wo. 22 okt.) 13:15 do. t/m 
zo. 11:15, De Club van Sinterklaas & het Pratende Paard (€ 6,50) (Wo. 22 okt.) 11:15  do. t/m zo. 

13:15 (wo. 29 okt.) 14:00
Specials: 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+

 

Koe in de wei

De verjonging bij TV Meierij zet 
zich door. Teun Rovers is een jonge 
knaap uit Sint-Oedenrode en is al 
enige maanden als vrijwilliger ver-
bonden aan de Rooise omroep. Hij 
wil een jeugdige wind laten waaien 
door het tv-station. In Frank van 
Roosmalen heeft hij een medestrij-
der gevonden. Het eerste idee van 
het duo is een nieuw programma: 
Koe in de wei.

De heren zijn bedreven met de ca-
mera en richten zich nu ook op 

het presenteren. “We zijn van plan 
om allerlei evenementen in Sint-
Oedenrode te bezoeken. Dat kan 
een voetbalderby zijn, maar ook de 
Fokpaardendag of een ander groot 
evenement. Daar gaan we dan onze 
eigen draai aan geven. Het zal niet 
plat worden, maar ook niet te se-
rieus. Er mag zeker wat humor in 
voorkomen”, licht Teun een tipje 
van de sluier.

Frank komt uit Breugel en loopt op dit 
moment stage bij TV Meierij. Hij ziet 

dit initiatief als een extra mooie stage-
opdracht. “Het filmen zal geen pro-
bleem vormen, het presenteren wordt 
wennen, maar we kunnen zeker nog 
iemand gebruiken die het leuk vindt 
om te monteren. Daar gaat veel tijd 
in zitten en is niet makkelijk! Dus als 
iemand het leuk lijkt om mee te doen 
met Koe in de wei, dan horen we het 
graag.” De komende weken gaan de 
heren al aan de slag. Dus als je bij een 
evenement in Rooi bent, dan zal je ze 
vast wel tegenkomen.

Teun Rovers (r) en Frank van Roosmalen

Kaartverkoop Ondernemer van het Jaar gestart
Op 15 november vindt vanaf 20.00 
uur de uitreiking plaats van de On-
dernemer van het Jaar verkiezing. 
De prijs voor een kaartje komt uit op 
69 euro all-in (inclusief diner door De 
Beleving en Wollerich en drankjes). 
In het bedrag is ook een bijdrage op-
genomen voor het goede doel. Dit 
jaar is dat Hospice Sint-Oedenrode. 

Er zal een kleine veiling worden ge-
houden en de negenkoppige band 

ReCover gaat zorgen voor een knal-
lend muzikaal programma. Voor de 
winnaar wacht eeuwige roem, maar 
ook veel lof en een trofee, ontwor-
pen door de wereldwijd bekende 
Rooise kunstenares Cecilia Vissers.
Kaarten zijn te bestellen via info@

rovjlions.nl, www.rovjlions.nl, Bart 
van Gerwen: 06-54310076 , Kees 
Weeder: 0413-479408 of bij De-
MooiRooiKrant: Heuvel 17. Kijk vol-
gende week in deze krant voor een 
presentatie van de genomineerden.

Wie gezien wil worden 
plaatst een 

Familiebericht
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Familieberichten aanmelden via redactie@demooirooikrant.nl

of loop even binnen op ons kantoor, Heuvel 17

Kom naar een van de vier informatieve bijeenkomsten 

Erven en schenken in vogelvlucht
Wilt u graag weten hoe u gebruik 
kunt maken van de fiscale mogelijk-
heden bij schenking aan uw (klein)
kinderen of derden? In november 
organiseert Rabobank Hart van De 
Meierij, in samenwerking met ver-
schillende notarissen, vier bijeen-
komsten over erven en schenken. 

In vogelvlucht wordt u geïnfor-
meerd over schenk- en erfbelasting, 
testamentair/ wettelijke erfrecht en 
schenkingen op papier. Samen met 
de aanwezige notaris presenteert de 
Financieel Adviseur u de verschil-
lende fiscale mogelijkheden die het 
aantrekkelijk maken om nu al te 
schenken. 

De bijeenkomst ‘Erven en schenken 
in vogelvlucht’ wordt in november 
in vier gemeenten georganiseerd: 
Schijndel, Sint-Oedenrode, Boxtel en 

Sint-Michielsgestel. Het programma 
begint om 19.00 uur en duurt tot 
ongeveer 21.30 uur. Gedurende de 
avond is er voldoende ruimte voor 
het stellen van vragen.

Data en locaties
-  Woensdag 12 november 
’t Spectrum, De Steeg 9 in Schijndel
- Donderdag 13 november  
Rabobank Adviescentrum, Jan Tin-
bergenstraat1 in Sint-Oedenrode
- Maandag 17 november   
Grand Café Rembrandt, 
Rechterstraat 56 in Boxtel
- Woensdag 19 november  
Ontmoetingscentrum De Huif, Hor-
tensiastraat 2 in Sint-Michielsgestel

Via www.rabobank.nl/hvdm kunt u 
zich direct aanmelden. Heeft u vra-
gen over deze bijeenkomst? Bel dan 
naar (0413) 491 491.  
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Mooi op  leeftijd
Cursus iPad en tablet Androïd
In het voorjaar heeft KBO werkgroep 
educatie in samenwerking met Wel-
zijn De Meierij en het Internet Café 
een cursus iPad verzorgd. Voor de 
cursus Androïd waren toen te weinig 
deelnemers. Er kwamen weer ver-
zoeken binnen of er weer een cursus 
iPad en een cursus tablet Androïd  
komt. 

Ze hebben de docent van de cursus 
iPad /tablet bereid gevonden om de 
cursus te leiden. Steeds meer mensen 
hebben een iPad of een tablet. Het 
is echter wel zinvol om te weten hoe 
een iPad  of tablet werkt en wat de 
mogelijkheden zijn.

In de cursus leert u de basisbeginselen 

van uw iPad/tablet. Ze starten met de 
uitleg over de iPad/tablet zelf en hoe 
je verbinding maakt met een netwerk. 
Verder komen aan bod: mailen en in-
ternetten en natuurlijk maakt u kennis 
met de standaard apps (o.a. de agen-
da, kaarten en foto’s) en leert u apps 
downloaden. De cursus bestaat uit  5 
lessen van 2 uur. Bij voldoende deelna-
me, 10 cursisten, gaat de cursus door. 
Het is de bedoeling om de cursus, die 
5 woensdagen achter elkaar wordt 
gegeven te starten op woensdag 5 
november in Mariendael. Tijd: 9.30 
– 11.30 uur, inclusief koffiepauze. U 
kunt zich opgeven bij de coördinator 
van de cursus telefonisch of via mail. 
Frits Bakker tel.: 0413 472456; e-mail  
fbakker@onsbrabantnet.nl 

Alzheimer Café
Op maandag 27 oktober wordt 
in restaurant-zaal De Nachtegaal, 
Boxtelseweg 15 te Schijndel, weer 
een avond van Alzheimer Café Re-
gio ’t Groene Woud georganiseerd. 
Het thema van de avond is: Demen-
tie, en dan.

Een avond waarop we samen gaan 
kijken naar filmfragmenten uit het da-

gelijkse leven van dementerenden en 
de omgeving. Beelden die ‘uit het le-
ven zijn gegrepen’. Deze fragmenten 
nodigen uit om met elkaar hierover 
in gesprek te gaan, en dat is precies 
de bedoeling van deze avond. Vanaf 
19:00 uur is iedereen van harte wel-
kom. Het programma start om 19:30 
uur en de avond wordt afgesloten om 
21:30 uur. De toegang is gratis.

Dokter van Bernhoven@Oss over 
prostaatkanker
Op maandag 10 november vindt bij 
de GGZ in Oss weer een lezing plaats. 
Uroloog R. van der Linden spreekt 
deze avond over prostaatkanker. Dr. 
van der Linden gaat in op diagnose 
en behandeling van prostaatkanker. 
Er is tijdens deze avond gelegenheid 
om vragen te stellen aan de arts. 

Prostaatkanker is de meest voorko-
mende kankersoort bij mannen in Ne-
derland. Ook wordt de ziekte steeds 
vaker op jongere leeftijd vastgesteld. 
De prostaat is een klein orgaan dat 
vlak onder de blaasuitgang en om 
de plasbuis heen ligt. Het is een klier, 
dat wil zeggen een orgaan dat een 
bepaald vocht maakt en uitscheidt. 
Prostaatkanker ontstaat in de cellen 
van de klierbuisjes van de prostaat. 
Hierdoor ontstaat een verandering 
van het prostaatweefsel. Deze veran-
dering is soms door een arts te voelen 
als een vergroting of een verharding 

van de prostaat.  Door de tumor kan 
deze vergroot zijn.

In veel gevallen wordt prostaatkanker 
bij toeval ontdekt omdat er geen of 
nauwelijks klachten zijn. Het is ver-
standig om bij twijfel contact op te 
nemen met de huisarts. Hoe sneller 
prostaatkanker wordt ontdekt, hoe 
beter de mogelijkheden om te behan-
delen zijn.

Vooraf aanmelden
De lezing vindt plaats in Gebouw 
GGZ (naast polikliniek Bernhoven, 
Oss, Joannes Zwijsenlaan. Parkeren 
bij polikliniek Oss ) van 19.30-21.00 
uur. Toegang is gratis, maar aanmel-
den is verplicht. Inschrijving gebeurt 
op volgorde van binnenkomst via de 
mail: psb@bernhoven o.v.v. naam, 
adres, telefoonnummer en aantal per-
sonen of door te bellen naar 0413 - 40 
29 00. 

‘t Onderonsje in het Damiaancentrum
Iedereen vanaf 55 jaar is op don-
derdag 23 oktober om 14:00 uur 
welkom bij ’t Onderonsje in het Da-
miaancentrum. U maakt kennis met 
schilderen onder leiding van Ton 
Gravelijn.

Op donderdag 23 oktober is er weer 
een Onderonsje van 14:00 tot 16:00 
uur in het Damiaancentrum aan de 
Schijndelseweg 46. Iedereen vanaf 

55 jaar mag deelnemen. En weder-
om is er een mooi programma. Ton 
Gravelijn zal ons begeleiden. Ton is 
niet alleen een vrijwilliger van ons 
Damiaancentrum, maar hij is tevens 
grafisch kunstenaar. Tijdens het On-
deronsje zal hij ons met raad en daad 
bijstaan om te zorgen, dat wij met 
penseel en verf met succes uiting 
kunnen geven aan onze creativiteit.
We starten om 14:00 uur met koffie of 

thee, en natuurlijk hebben we er ook 
wat lekkers erbij. ‘t Onderonsje is een 
plaats van ontmoeting en gezelligheid. 
Aanmelding voor deelname aan deze 
activiteit is niet verplicht, maar wel 
prettig om enigszins rekening te kun-
nen houden met de voorbereiding. De 
kosten voor deelname bedragen 
€ 1,50. U krijgt dan koffie met iets lek-
kers en wij zorgen voor het materiaal 
dat u nodig hebt voor deze middag.

’t Akkoordje treedt weer op in Odendael
De Helmondse Liedertafel ’t Ak-
koordje is al eens vaker op bezoek 
geweest in Sint-Oedenrode. Op 7 
november is de club er weer voor 
een optreden.

Het ensemble bestaat sinds oktober 
1994 en verzorgt per jaar vele optre-
dens voor verenigingen, zorgtehui-
zen, bejaardencentra, jaarmarkten 

en festivals. Het gezelschap bestaat 
uit +/- 60 zeer enthousiaste vrijwil-
ligers waaronder zangers, zange-
ressen, muzikanten en een eigen 
Technische Dienst  en  een eigen ge-
luidsinstallatie. Nog dit jaar zullen zij 
voor de 600e keer in 20 jaar een op-
treden verzorgen onder leiding van 
de muzikale leider Frans Sijmens.

Op deze avond zal ’t Akkoordje, in een 
avondvullendprogramma van 2 x 45 
minuten, een gedeelte uit hun reper-
toire ten gehore brengen. Hieronder  
Nederlandstalige luisterliedjes en na-
tuurlijk gezellige meezingers. Speciaal 
hierbij te vermelden is nog het feit dat 
zij hun totale repertoire uit het hoofd 
zingen. Deze muziekavond begint om 
20.00 uur en is  vrij toegankelijk.

Met de KBO naar Krakau 

Vooraf had al een behoorlijk aantal 
mensen, waaronder ook niet KBO – 
leden, belangstelling voor de infor-
matiebijeenkomst over de zesdaag-
se reis naar Krakau en omgeving in 
2015.  Deze belangstelling toont 

aan dat er sprake is van een zeer in-
teressant programma. De KBO kan 
niet meer dan 45 vliegtuigstoelen 
reserveren.

Om een breder publiek te dienen 
heeft de ‘commissie reizen’ van de 
KBO zijn grenzen verlegd en komt 
het met een zesdaagse vliegreis naar 
Krakau en omgeving. Ze vliegen 
naar Polen en gebruiken daar een 
lokale royal class bus met een Neder-
landstalige gids, die het gezelschap 
alle dagen zal begeleiden. 

Ze bezoeken onder andere de stad 

Krakau, Auschwitz, Czêstochowa, het 
wintersportoord Zakopane, aan de 
Slowaakse grens, de zoutmijnen van 
Wieliczka, Wadowice, de geboorte-
plaats van Paus Johannes Paulus II 
en verder zal u tijdens de reis door 
dit deel van Polen zien dat het leven 
er uit ziet zoals senioren dat kennen 
uit de jeugd, een stukje nostalgische 
cultuur dus. Wilt u meer praktische 
informatie over prijzen, lidmaatschap 
of de reis zelf? Neem dan contact 
op met de volgende personen: Jan 
Vogels, 474065. Ton van den Hurk, 
474516. Corrie van der Heijden, 
473550, Lia Fierens, 472746.

Dokter op Dinsdag@Bernhoven: 
etalagebenen, je zult het maar hebben
Op dinsdag 28 oktober praten drie 
Doktoren op Dinsdag in Bernho-
ven over etalagebenen. Bij etala-
gebenen is de bloedtoevoer naar 
de benen belemmerd door een 
vernauwing in de slagader. De 
spieren in de benen krijgen te wei-
nig zuurstof. Dat veroorzaakt een 
krampachtige pijn in de benen die 
minder wordt bij rust. Vandaar de 
term 'etalagebenen'. Mensen met 
etalagebenen stoppen onderweg 
voortdurend om etalages te bekij-
ken. Zo verschaffen zij hun benen 
wat rust. De medische term voor 
deze vernauwing van de slagaders 
in de benen is 'claudatio intermit-
tens'.

De maatschap chirurgie van Bern-
hoven kent een speciaal vaat-
centrum. Hierin werkt een viertal 
vaatchirurgen die zich binnen de 
chirurgie gespecialiseerd hebben in 
vaatchirurgie. Overigens werken de 
vaatchirurgen in het vaatcentrum 
weer samen met allerlei andere 
disciplines in Bernhoven om zo de 
vaatzorg goed voor het voetlicht 
te brengen. Onlangs nog ontving 

Bernhoven opnieuw het Vaatkeur-
merk van de Hart & Vaatgroep.

Vernauwing beenslagader
Een vernauwing van de beenslag-
ader is dus pijnlijk, maar bovendien 
kunnen de klachten erger worden 
als er niets aan gedaan wordt. Het 
is een aandoening die niet ineens 
ontstaat maar die geleidelijk erger 
wordt. De patiënt heeft wel een 
vernauwing, maar nog geen typisch 
klachten. Langzaam aan wordt lo-
pen pijnlijk. Daarna treedt er een 
periode op waarbij de pijn ook blijft 
bestaan als de patiënt rust. Als er 
helemaal niet wordt ingegrepen 
kunnen wonden aan het been of de 
voet ontstaan die niet meer gene-
zen. Uiteindelijk kan dit leiden tot 
amputatie.

Een vernauwing van de beenslag-
aders kan met een operatie verhol-
pen worden. Met behulp van een 
stukje eigen gezonde ader of een 
kunststof bloedvat kan een om-
leiding worden gemaakt, een zo-
genoemde bypass. Via die nieuwe 
omweg komt de bloedtoevoer naar 

het been weer goed op gang.

Maar preventie is ook heel belang-
rijk. De vaatchirurgen van Bernho-
ven wijzen dan ook op het belang 
van stoppen met roken. Zeker in 
deze oktobermaand die voor de ge-
legenheid tot 'stoptober' is omge-
doopt. Maar ook hoge bloeddruk, 
overgewicht, een te hoog choleste-
rolgehalte of suikerziekte zijn oor-
zaken.

De vaatchirurgen Taco Smits, Mau-
rits Booster en André van Petersen 
vertellen u alles over diagnostiek, de 
behandelingsmogelijkheden maar 
ook over preventie. Uiteraard is er 
ook ruimte om vragen te stellen.

Vooraf aanmelden
De lezing vindt plaats in Bernho-
ven, Uden van 19.30-21.00 uur. 
Toegang is gratis, maar aanmelden 
is verplicht. Inschrijving gebeurt op 
volgorde van binnenkomst via de 
mail: psb@bernhoven o.v.v. naam, 
adres, telefoonnummer en aantal 
personen of door te bellen naar 
0413 - 40 29 00.

Kijk voor foto’s van 
evenementen 

op www.mooirooi.nl
 

 

Open Huis 
zaterdag 5 november van 13.00 – 15.00 uur 

 

 

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

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

www. dekoningmakelaardij.nl
tel. 0413-490000

Starterswoningen 
gevraagd

Voor ons aanbod:

Installeer de app 
“De Koning Makelaardij” 

voor I-pad, I-phone  en Android
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Bij Jumbo spaart u nu eenvoudig voor flinke korting op ruim duizend restaurants  
en bioscopen. Bij elke € 10,- aan boodschappen krijgt u een gratis uitzegel. Met vijf 
uitzegels heeft u een volle spaarkaart, die u kunt inwisselen voor een kortings voucher 
van € 5,-. U verzilvert deze kortingsvoucher eenvoudig op jumbosupermarkten.nl, 
waar de leukste uitjes in uw buurt op een rij staan. Uitzoeken en genieten maar!

U kunt uitzegels sparen t/m 2 december 2014.   
Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op jumbosupermarkten.nl  Jumbo, St. Oedenrode, Pieter Christiaanstraat 11 

De leden van Carnavalsclub De 
Lèpkes organiseerden dit jaar voor 
de tweede keer de fietswedstrijd 
die bestond uit een sprint, achter-
volging en een koppelkoers. Vier 
fietsen stonden naast elkaar op het 

podium, met op de achtergrond een 
meter om de gefietste afstanden 
te meten. Alle teams, bestaande 
uit twee mensen per team, deden 
aan alle drie de onderdelen mee. 
Het team dat over de gehele koers 

gemiddeld de beste tijd neer had 
gezet, won logischerwijs de eer-
ste plek. Goed voor een dinerbon 
van – hoe kan het ook anders - De 
Vriendschap.

Het publiek was in grote geta-
len op komen draven. Zij genoten 
van de wedstrijd en van hapjes en 
drankjes. Tijdens de sprint van 350 
meter (250 voor vrouwen) vlogen 
de zweetdruppels in het rond ter-
wijl de fietsers van alle kanten aan-
gemoedigd werden om natuurlijk 
zo hard mogelijk te fietsen. Nadat 
iedereen weer een beetje was op-
geladen begonnen de teams aan 
de achtervolging. Voor de mannen 
was dit 550 meter en voor de vrou-
wen 375 meter. Met een aantal fo-
tofinishes werd het als maar span-
nender en spannender. De teams 
kwamen steeds dichter bij elkaar in 
de buurt.

Het hoogtepunt was het laatste on-
derdeel, de koppelkoers. De afstand 
van de koppelkoers bedroeg voor 
de mannen duizend meter en voor 
de vrouwen 800 meter. Het wisselen 
was bij dit onderdeel van essentieel 
belang. Als er niet goed werd gewis-
seld kwamen er meteen tien strafse-
conden bij, dit zorgde voor veel me-
deleven en spanning bij deelnemers 
en publiek. 

Uiteindelijk waren de eindstanden 
bekend en konden een aantal deel-
nemers zich dus verheugen op een 
lekker etentje bij De Vriendschap. 
Het podium bij de dames begon 
op de eerste plaats met het duo  
Yvonne van de Akker en Mari-
elle van de Zanden, gevolgd door  
Janneke van de Berg en Marion 

Verstappen en als derde geëindigd 
waren Sandra van de Laar en Denise 
van Breemen.

Bij de heren namen Stef van de  
Coevering en Thom Saris de eer-

ste plek voor hun rekening. Op de 
tweede plek stonden Marc Saris en 
Rob van der Heijden. Als derde wa-
ren René Verbree en Ramon Smits 
geëindigd.

Vervolg voorpagina

Gezelligheid en strijd gaan samen tijdens Boskant kermis
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In de rubriek “Politiek Dichterbij” 
geeft DeMooiRooiKrant maan-
delijks een raadslid de kans zich 
aan de lezers te presenteren. Deze 
maand: Raadslid Janneke van Vugt

door: Jan Verhagen

Adviseur Hoogwaardige Handha-
ving, dat vergt uitleg voor onze le-
zers.
“Ik werk bij het RCF kenniscentrum 
handhaving in Eindhoven. Ik advi-
seer gemeenten  op het gebied van 
sociale zaken en werkgelegenheid. 
Kort gezegd, het gaat in mijn werk 
om het voorkomen van uitkerings-
fraude. Wanneer fraude toch aan de 
orde is, adviseer ik wat de passende 
consequentie is.”

Hoe kwam je op zo’n jonge leeftijd 
al in de politiek?
“Tijdens mijn opleiding zat politiek 
in het vakkenpakket. Later intrigeer-
de me het boek “Een mooie hon-
denbaan” van Paul Rosenmöller. Hij 
beschrijft in dit boek zijn bewogen 
persoonlijke en politieke leven op 
een manier, die mij geweldig aan-
spreekt.

En dan naar het Rooise begin. Er 
was destijds wat onduidelijkheid in 
de Raad over het Jeugd en Jonge-
renwerk. Raadslid Antoon Buiting 
vroeg mij als voorzitter van De Werf 
om nadere uitleg. En weer later 
kwam Tjeu Verhappen met de vraag 
om me kandidaat te stellen voor de 
toenmalige fractie Hart voor Rooi/
PvdA. Inmiddels de Hart voor Rooi 
fractie. Zo kwam ik in 2006 als 

24-jarige in de Rooise gemeente-
raad.”

Een raadslid in Rooi dient vooral…
“Goed te kunnen luisteren om daar-
na de kwesties op een juiste manier 
politiek te kunnen vertalen. De in-
woners de weg wijzen, doorverwij-
zen. Initiatieven steunen en aan-
moedigen. En uiteraard het college 
controleren door te kijken of er ook 
daadwerkelijk iets gebeurt. 
Nog enkele eigenschappen, die ik 
van belang acht: We dienen de taal 
van de mensen te spreken, gewoon 
Roois, maar ook correct Nederlands. 

Verder moet je tegen kritiek kunnen 
en vooral in staat zijn in een team te 
werken.”

Hoe kun je jongeren prikkelen om 
ook eens de gemeenteraad in te 
gaan?
“Door ze te vertellen dat je als 
raadslid directe invloed hebt op je 
eigen leefomgeving.
Je moet er wel tegen kunnen dat het 
vaak processen van lange adem zijn.
Soms heb je meteen succes. Zo kijk 
ik nog met veel voldoening terug op 
de politieke jongerendagen voor het 
voortgezet onderwijs, die ik samen 

De Politiek Dichterbij

JANNEKE VAN VUGT
* Leeftijd: 33 jaar
*  Geboren: Gemonde ( destijds 

Schijndels deel)
* Burg. Staat: Gehuwd met Paul
*  Kinderen: Zoontje Olivier van 

1,5 jaar
*  Opleiding: HBO sociaal juridi-

sche dienstverlening
*  Werk: Adviseur hoogwaardige 

handhaving
*  Raadslid voor: Hart voor Rooi 

(derde periode)
* Huisdier: Hond Goya
*  Woont in karakteristieke jaren 

30 woning in de Emmausstraat
*  Wandelt graag “rondje Hen-

kenshage/Diependaal”

Raadslid Janneke van Vugt bij de skate ramp in het 
levendige gebied rond Mariëndael en Henkenshage.

Gratis herhalingslessen 
“Reanimatie met AED”

Woont, werkt of sport u in Rooi, dan 
heeft “Rooi Hartsafe” voor u een 
prettig bericht. Rooi Hartsafe kan 
dankzij sponsoring in het komende 
cursusseizoen de herhalinglessen 
“Reanimatie met AED” gratis aan-
bieden.

 Ook vanaf 2007 was de herhalings-
les twee jaar lang kosteloos, destijds 
dankzij een donatie uit het Coöpera-
tief Dividend van de Rabobank. Rooi 
Hartsafe streeft ernaar om de gratis 
herhalingsles standaard gratis te ma-
ken en zoekt daarvoor sponsoring. 

De herhalingslessen worden geor-
ganiseerd door “Stichting Reani-
matie Sint-Oedenrode” en duren 
één avond van 20:00 tot 22:15 uur. 

Ze vinden plaats in zorgboerderij 
“Dommelhoeve” aan het Cathalij-
nepad. Inschrijven kan uitsluitend via 
www.rooihartsafe.nl/cursusaanbod. 

U vindt op deze website doorgaans 
nieuwe datums zodra geplande 
herhalingslessen volgeboekt zijn. 
“Herhalen is van groot belang” 
zegt mevr. Gerry Jansma, voorzit-
ter van Stichting  Reanimatie Sint-
Oedenrode. “Reanimeren is een 
handeling die regelmatig geoefend 
moet worden. Ook veranderen de 
officiële instructies voor reanimatie 
geleidelijk, op grond van de ervaring 
die landelijk wordt opgedaan bij vele 
duizenden reanimaties.” 
De opleiding Reanimeren met AED 
(in twee avonden) blijft € 30,-- kos-
ten en ook daarvoor vindt u datums 
op de betreffende website. Volg 
Rooi Hartsafe ook via Twitter en 
Facebook, dan weet u als eerste de 
nieuwe cursusdatums. 

Rol voor methodiekontwikkelaar Anmelin uit Rooi 

Fioretti College ontvangt 
Europese subsidie 
Het Fioretti College heeft met suc-
ces Europese subsidie voor onder-
wijsvernieuwing aangevraagd bin-
nen het Erasmus Plus Programma. 
Het projectplan om VMBO-leerlin-
gen beter voor te bereiden op een 
loopbaan als zelfstandig onderne-
mer kreeg het hoogste subsidiebe-
drag toegewezen. Dat zegt iets over 
de kwaliteit van het driejarig pro-
ject ‘From School Class to Business 
Class’ (SC2BC).

Het experiment ‘De O-Factor’ vorm-
de een belangrijke voorbereiding. De 
‘O’ staat voor ‘Ondernemerschap’. 
Het experiment is bedacht en voor-
bereid door het Fioretti College en 
methodiekontwikkelaar Anmelin. 
VMBO-leerlingen mochten hun idee 
voor een eigen onderneming uit-
werken en presenteren op de Cam-
pus Fioretti in Sint Oedenrode. Dat 
gebeurde voor leerlingen, docenten 
én een vakjury en was een groot 
succes. Om ‘Ondernemerschap’ een 
structurele plaats in het reguliere les-
programma te kunnen geven heeft 
Stichting Reflexion een subsidieaan-

vraag uitgewerkt en betrok daarbij 
ook haar Europese partners.

Betrokkenheid van het regionale be-
drijfsleven is in de toekomst van we-
zenlijk belang. Ondernemers kunnen 
de jonge starters begeleiden tijdens 
hun stages of gastlessen verzorgen. 
Andersom willen de Europese part-
ners hun leerlingen tijdelijk uitplaat-
sen naar regionale bedrijven, zodat 
jongeren hun initiatieven kunnen uit-
bouwen. Werken in een echt bedrijf is 
inspirerend en een belangrijke voor-
bereiding op het ondernemerschap.

Op 30 en 31 oktober vindt de geza-
menlijke aftrap van de werkzaamhe-
den plaats tijdens een eerste werk-
bijeenkomst van alle betrokkenen 
op het Fioretti College. Dankzij het 
voorbereidend werk kunnen leerlin-
gen volgend schooljaar al profiteren 
van de eerste resultaten.

Meer informatie is te verkrijgen via 
Willie Stevens van het Fioretti Col-
lege (0413-340575) of Joost Thissen 
van Reflexion (0499-323893).

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

Van Iwop naar wijkraad Kienehoef 
Cathalijne Kinderbos
Weet u het nog? Drie jaar geleden 
stond er een aantal manshoge cij-
fers van 1 t/m 6 in de wijken Kiene-
hoef Cathalijne en Kinderbos. Op de 
cijfers stonden probleemstellingen. 
Daarmee werden de bewoners van 
deze wijken uitgedaagd om mee te 
denken naar mogelijkheden en op-
lossingen. Op een zaterdagmorgen 
is er een ronde gemaakt met een 
groep belangstellenden langs deze 
cijfers en overal zijn de probleem-
stellingen besproken. 

Uit deze inventarisatie is uiteindelijk 
een aantal bewoners bij elkaar geko-
men om de klankbordgroep IWOP 
KCK te vormen. Integraal wijk ont-
wikkelingsplan Kienehoef Cathalijne 
Kinderbos. Afgelopen drie jaar is 
deze klankbordgroep +/- tien maal 
bij elkaar gekomen om met de ver-
tegenwoordigers van de gemeente 
Sint-Oedenrode deze probleem-
stellingen te bespreken. Via zoge-
naamde quick wins zijn er al een 
aantal ideeën meegenomen in de 
uitvoering van de lopende plannen. 
Voorbeelden daarvan zijn; bestrating 
Cathalijnepad, inrichting Sweelinck-

plein, plantenbakken Koninginne-
laan, project Groene long nabij ba-
sisschool de Kienehoef enz.

De inmiddels vaste groep enthousi-
aste vrijwilligers is nu op een punt 
gekomen dat, net als in de kerkdor-
pen Nijnsel, Boskant en Olland, de 
overgang te willen maken van een 
Iwop naar een wijkraad. Op 23 sep-
tember opende wethouder Hendriks 
hierover een informatieavond waar 
een dertigtal belangstellenden op af 
zijn gekomen. Hieruit zijn een aan-
tal positieve reacties gekomen maar 
de toekomstige wijkraad wil daarbij 
graag meer mensen betrekken.

Hebt u tijd en energie, om in een te 
vormen wijkraad te steken of in een 
van de werkgroepen? Dan nodigt de 
wijkraad in wording u van harte uit 
om met hen deze opzet mogelijk te 
maken. Ze zoeken mensen die coör-
dinerende en organiserende taken 
uit willen voeren en mensen die mee 
willen draaien in een projectgroep. 
Op korte termijn willen zij de men-
sen die zich aanmelden, uitnodigen 
daarover van gedachte te wisselen. 

U kunt dit doen door een mail te stu-
ren naar wijkraadkck@hotmail.com 

Nu de gemeentelijke herindeling er 
aankomt en daardoor het gemeen-
tebestuur verder van kernen af zal 
komen te staan vindt de wijkraad het 
belangrijk om vanuit de verschillen-
de dorpen en wijken vertegenwoor-
digingen naar dit nieuwe bestuur 
krijgen, om de belangen kenbaar te 
blijven maken. Ook de leefbaarheid 
van de buurt kan daarmee weer een 
boost krijgen zodat het prettig wo-
nen is en blijft in Rooi.

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

Schijndelseweg 55 - Sint-Oedenrode - T: (0413) 47 32 90

5 auto's vanaf € 500,-

15 auto's van € 500,- tot € 1500,-

20 auto's van € 1500,- tot € 3000,-

40 auto's van € 3000,- tot € 20.000,-

Jeeps, bestelwagens, gas/benzine/diesel

WWW.AUTOBEDRIJFSCHEEPENS.NL
ALLES MET GARANTIE 
*INRUIL * APK * SCHADETAXATIE
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met Freek Glorius organiseerde.” 

Je bent inmiddels na twee periodes 
een ervaren politicus. Wat maakte 
de meeste indruk?
“Ik noem dan twee zaken uit de vo-
rige raadsperiode. De omvangrijke 
procedure rond het Bestemmings-
plan Buitengebied heeft ons na veel 
inspanning een mooi resultaat op-
geleverd. Van het dossier “Verkoop 
Martinushuis” heb ik wel eens wak-
ker gelegen.
Ook hier is het uiteindelijke resultaat 
boven verwachting. De passage, de 
bibliotheek in combinatie met de 
apotheek. Ik hoor alleen maar po-
sitieve geluiden. En laten we eerlijk 
zijn: Als gemeente hadden we dit 
niet voor elkaar gekregen. We had-
den er gewoonweg het geld niet 
voor.”

Geef eens een paar belangrijke 
items in het fusieproces.
“Het is noodzakelijk dat de bestaan-

de voorzieningen op peil blijven. We 
zetten niets in de uitverkoop. Als 
voorbeeld geef ik het zwembad. Ik 
zal me er voor inzetten om dit voor 
Rooi te behouden. Om een eenheid 
te krijgen zal het beleid goed op 
elkaar afgestemd moeten worden. 
Denk hierbij aan allerlei regelingen, 
voorschriften en procedures.”

Als de fusie rond is…
“Dan moet het zo zijn dat iedereen 
Rooi blijft herkennen als Rooi. Dat 
mag niet veranderen. De gemoede-
lijkheid, de bruisende activiteiten, de 
levendige Markt. Het zijn maar een 
paar voorbeelden. Ook belangrijk is 
dat voorzieningen als basisonder-
wijs en zeker ook de zorg dicht bij 
de burgers blijft. Waar de telefoon 
wordt opgenomen is van minder 
belang, als het antwoord maar doel-
treffend is.”

Na ruim acht jaar raadslidmaat-
schap ben je nog steeds een jong 

raadslid. Nog aspiraties..
“Vorige week maakte ik (o.a. in 
DeMooiRooiKrant) bekend dat ik 
voorlopig het fractievoorzitterschap 
overdraag aan collega Janine Hei-
sterkamp. Ik zit nu in een drukke 
periode met onder meer een reor-
ganisatie op mijn werk. Een frac-
tieleider heeft veel extra werk. Dat 
heb ik vooral ook ervaren tijdens 
de laatste verkiezingen. Wat ik doe, 
wil ik goed doen. Ik blijf wel actief 
raadslid. Mijn taken liggen op het 
gebied van de fusie, economische 
en juridische zaken, bestuurlijke 
aangelegenheden, verkeer, vervoer 
en openbare werken.
Wat er verder op mijn pad zal  ko-
men? Het is niet zo dat ik kost wat 
kost bijvoorbeeld wethouder zou 
willen worden. Ik wijs het ook weer 
niet op voorhand af. Als de situatie 
zich voor doet, zal ik er serieus over 
nadenken.” 

“WE ZETTEN NIETS IN 
DE UITVERKOOP. ALS 
VOORBEELD GEEF IK 

HET ZWEMBAD. IK ZAL 
ME ER VOOR INZET-
TEN OM DIT VOOR 

ROOI TE BEHOUDEN.”

Mooiste plek voor de foto.
“Ik laat de foto maken bij de skate 
ramp op het veld voor Kasteel Hen-
kenshage.
Hier wandel ik vrijwel dagelijks met 
mijn gezin en geniet dan van de 
geweldige variëteit aan ontwikke-
lingen, die je vanuit deze plek ziet. 
De basisschool, de bedrijvigheid in 
het voormalige Fioretti, het kasteel 
met z’n rijke historie, sporthal de 
Streepen, de activiteiten van de Jeu 
de Boulesvereniging, het culturele 
Mariëndael, de gala’s en feesten, 
de jeugd op het sportveld en op de 
skatehelling. Jong en oud in actie!”  

En het gemeentehuis op enige af-
stand…
“Nu je dat zegt..Dat spreekt me 
wel aan. Ontwikkelingen dienen 
alle kansen te krijgen, wij moeten 
als gemeentebestuur op alle gebied 
steeds zorgen voor goede voor-
waarden, maar als het eenmaal 
loopt, is het niet nodig dat we “er 
steeds bovenop” zitten. Het gebied 
rond Mariëndael en Henkenshage 
is hiervan een mooi voorbeeld. Het 
gemeentehuis staat letterlijk en fi-
guurlijk op gepaste afstand van de 
activiteiten daar, die ik zojuist noem-
de. Dat is een mooie afsluiter van dit 
interview”.

Van den Berg 
Installatietechniek b.v.

Speijkerstraat 1
5492 NP St. Oedenrode
E. info@isb-techniek.nl

WWW.ISB-TECHNIEK.NL

*  Onderhoud en service
*  Verkoop en verhuur cv-ketels
*  Water, gas, sanitair en cv
*  Kwaliteit
*  Vakmanschap
*  24/7 storingsdienst

T: 0413 - 47 67 33Wat heeft u altijd al willen weten? 
Er zijn vast vragen die u bezig houden. 

Wa wilde weten?

Waarom heet de Molenwiel, 

de Molenwiel? 

Hoeveel burgemeesters heeft 
Sint-Oedenrode gehad? 

Alle vragen die met Sint-Oedenrode te maken hebben zijn welkom. 
Stel uw vraag en wij gaan op zoek naar het antwoord!!

redactie@demooirooikrant.nl 

Hoe oud is de oudste inwoner 
van Sint-Oedenrode? 

POLITIEKE BIJEENKOMSTEN

Politiek Café VVD
De VVD fractie nodigt u van harte 
uit voor het Politiek Café op dins-
dagavond 28 oktober. Het Poli-
tiek Café begint om 20:00 uur 
en vindt plaats in Grand Café de 
Gouden Leeuw aan de Markt in Sint-

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

Achterbanvergadering DGS-BVT
Op dinsdag  28 oktober  om 19.30 
uur is de achterbanvergadering van 
DGS-BVT Rooi in Mariëndael. Even-

tuele vragen via website: 
www.dgs-bvtrooi.nl.

Achterbanvergadering Hart voor 
Rooi
Maandag 27 oktober is er om 20.00 
uur weer een achterbanvergadering 
van Hart voor Rooi. We gaan pra-
ten over de WMO, jeugdzorg en de 

gemeente begroting 2015. Je bent 
van harte welkom op het gemeen-
tehuis in de commissiekamer. Graag 
tot ziens.

Activiteiten 
Wijkvereniging Eerschot

Donderdag 23 oktober gaat Wijkver-
eniging Eerschot met de kinderen die 
zich hebben aangemeld kegelen in de 
Vresselse Hut. 

Zij vertrekken om 13.30 uur bij Meer-
schot en zijn rond 15.30 weer terug. 
Op zaterdag 8 november kun je deel 
nemen met het hele gezin. Je moet je 
dan wel opgeven bij Gerda van de Burgt  
tel. 476173. Doe het snel want vol=vol.  
Voor het Sinterklaasbezoek op 27 no-
vember kun je de kinderen van 2 tot 9 
jaar nog aanmelden tot 1 november. 
Vul het strookje uit de wijkkrant in en 
geef het af bij Tonnie van Zoggel.  Wie 
gaat er op 12 november mee etagères 
maken? Meld je aan tot 5 november bij 
Tonnie van Zoggel. Tel 476173

Paranormale beurs 
In wijkcentrum Meerschot, Heistraat 
22, is op zondag 26 oktober weer een 

paranormale beurs. De beurs wordt ge-
houden van 11.00 uur tot 17.00 uur. 
De toegang is gratis en voor iedereen 
toegankelijk.

Er zullen verschillende mediums aan-
wezig zijn, die in verschillende discipli-
nes actief zijn. Men kan er terecht voor 
kaartlegging, invoelen van voorwerpen 
of foto’s, contact leggen met overlede-
nen, handlezing en behandeling met  
oorkaarsen. Communicatie met dieren, 
intuitief tekenen, engelen kaarten, ta-
rotkaarten en pendelstenen. Ook zijn 
er specialisten in onder meer Reikie en 
voetreflexmassage. 

Lees DeMooiRooiK
rant 

en laat je verrassen!
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Allerheilige is ’n waoterke of ’n winterke.
Na Allerheiligen moet men op slecht weer rekenen
Uit:Bij wijze van spreuke 

van fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

 25 - 26 oktober 2014
Klompentoernooi Dai Ippo

Leuk, maar 
voor de omstanders

best gevaarlijk!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Maarten v.d.Bosch

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Corrie Fransen 

J.M.v.Gerwenlaan 18
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 (Met) een uur terug (?)

OPLOSSING 
VORIGE WEEK:

Geketend

mijn ziel spiegelt zich
aan hedendaags licht
van de verloren oceaan

in den beginne was er zicht
wazig weliswaar
nu, scherper 

doch vaker en dieper
ervaar ik
de kleur van nieuwe maan

ook al is de aarde
vol van monden,
kent het ontelbare 
wouden met handen

een mens wordt
ongevraagd heengezonden,
is aldoor verdwaald

en als enkeling,
ontegenzeglijk,
aan zichzelf gebonden

julius
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Hoera! 
De Kinder-

spaarweken

Van Kuringe Adviesgroep Sint-Oedenrode B.V.
Koninginnelaan 1a
5491 HA SINT-OEDENRODE
T (0413) 47 49 33
E info@vankuringeadviesgroep.nl
I www.vankuringeadviesgroep.nl

Kom nu sparen en krijgeen cadeau
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ROXS 

ROXS 

Borchmolendijk 9, Sint Oedenrode, Tel. 0413472362
 De zaak waar kwaliteit en service hoog in het vaandel staat

PHILIPS 3D LED-TV 40 PFL 9705
102cm Full-HD LED-TV, 400Hz, Ambi-
light Spectra 3, 3D voorbereid, 2 USB 
aansluitingen, NET-TV, Smart TV, uit-
breidbare apps, WIFI ingebouwd, DLNA, 
met internet browser surfen op uw tv.

€1999,-

PHILIPS LED-TV 26 PFL 3405
66cm, HDMI- en 
USB-aansluiting 

Van €449,- voor €369,-

B orchmolendijk  9  |  5492A J Sint- Oedenro de |  T:  0413472362

w w w.elec troworldroxs.nl

In oktober 

10 % bestedingskorting 

of 5 % contante korting

vraag naar de 
actie-voorwaarden 

in de winkel

De Ossekop, Twins Cooking en traiteur-slagerij Verheijen presenteren zich

Ideale mix zorgt voor drukte tijdens BtB-avond

“Welkom in het gezelligste bruin 
café van Sint-Oedenrode!” Met een 
gastvrije glimlach heette Arno de 
Leijer de BtB-leden welkom in zijn 
eet- en muziekcafé de Ossekop. Het 
was druk vorige week dinsdagavond. 
Niet alleen omdat de avond deels in 
de kroeg werd gehouden (het gemid-

delde BtB-lid houdt wel van gezel-
ligheid). De aanwezigen waren op-
recht geïnteresseerd in de Ossekop, 
in de bezigheden van Twins Cooking 
en in traiteur-slagerij Verheijen. De 
schuintegenoverbuurman gooide 
ook zijn deuren open.
De Leijer is gewend om het mensen 
naar de zin te maken. Vorige week 
kreeg hij een extra mogelijkheid voor 
de leden van de business-to-business 
vereniging Sint-Oedenrode. Zijn café 
de Ossekop zat aardig vol. Met inte-
resse luisterden de aanwezigen naar 
de aftrap van De Leijer. Hij vertelde 
over zijn café, over het feit dat je er 
kunt eten en over de vele muziekop-
tredens die ieder weekend voorbijko-
men. De gebroeders Van der Linden 

van Twins Cooking volgden hem op. 
Zij verzorgen ‘de keuken’ bij de Os-
sekop en kwamen zelfs nog met een 
primeur. Een kitspuit vol lekkers…. 

Het programma daarna was simpel. 
De grote club mensen ging verdeeld 
over drie groepen een kijkje nemen 
bij Verheijen. Iedere keer een half uur. 
De rest bleef in het café achter om te 
netwerken. Bij Verheijen verzorgde 
Christian de intro met een duidelijk 
verhaal over zijn zaak. Het mooiste 
viel te zien achterin de koelcel. Daar 
lagen grote stukken vlees te wachten 
op de nieuwsgierige meute. Die werd 
uitgedaagd om het juiste naamplaatje 
bij de juiste vleessoort te leggen. Dat 
viel niet bepaald mee!

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant

Het achterste gedeelte van de slagerij van Verheijen was voor iedereen onbekend terrein.

Arno de Leijer heette als gastheer iedereen welkom.

Twins Cooking liet een nieuwe vinding zien. 
Er kwam heerlijke paté uit een kitspuit.
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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
--------------------------------------

www.frietfeest.nl
0413-490855 / 06-51601912 

--------------------------------------
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij ?
Last van houtworm ?
Van Acht Plaagdierenbestrijding
0413-530212
Onze website: www.vanacht.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
--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Voetreflex en Chinese voetreflex, mas-
sage en massagetherapie. Massage-
praktijk Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Yoga, massage, balans. Oorkaarsbe-
handelingen voor allerlei oorklachten. 
Elisa Hanff, Schootsedijk 15, 
06-16694902 www.liesbethhanff.nl
--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------

Iedere vrijdag van 
14.30 tot 18.00 uur

Op Beckartplein 
Nijnsel

Prof. Kappers-
benodigdheden

--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
rijschoollestbest.nl 
Vanwege 15 jarig bestaan
Nu 15 lessen € 450,-
Meld je aan op onze site.
--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw tex-
tiel. 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
--------------------------------------

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
--------------------------------------
Bloeiende, winterharde violen, 20 
stuks € 4,99. Coniferen, heesters, 
vaste planten volop in voorraad. Alle 
soorten fruit-, laan en parkbomen. 
Groencentrum van Heesch, 
Kerkdijk-zuid 7b, Sint-Oedenrode
--------------------------------------
Te koop Scooter Peugeot V Clic milieu-
vriendelijk € 650,00
4 takt 5800 km uit 2008 z.g.a.n. rijdt 
54 km per uur.
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------

Appartement 
te huur in 
centrum 

Sint-Oedenrode
Info: 

06-10602573
--------------------------------------
Geboortebord huren? Dat kan voort-
aan in Liempde bij BabyBordenBra-
bant! Kijk op 
www.geboortebordenliempde.nl voor 
onze collectie, prijzen en aanvullende 
informatie.
--------------------------------------
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
--------------------------------------
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.
--------------------------------------
Nieuwe collectie dekbedovertrekken is 
binnen waaronder heerlijk zachte en 
warme FLANEL, Tevens actie dekbed-
overtrekken -50% korting.
Vennotex,Nijverheidsweg 4 op Bedrij-
venterrein Nijnsel,(0413)476805
--------------------------------------
Nog verschillende showroommodel-
len matrassen , boxspring, ledikanten, 
korting kan oplopen tot 50%.
Vennotex, Nijverheidsweg 4, kijk voor 
openingstijden: www.vennotex.nl
--------------------------------------

Gevraagd

Te koop gevraagd: (klassieke) stalen 
racefietsen/koersfietsen, staat of merk 
niet allerbelangrijkst, tevens onderde-
len gezocht. 06-19421860, 
f.elzen@hotmail.nl
--------------------------------------

   

Dag beste lezers. Deze week weer een nieuwe opgave. Een mooie groepsfoto wederom. Wie herkent deze 
mensen? Stuur een mail naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens bij ons bin-
nen, Heuvel 17. De koffie staat klaar.

Historische beelden

Marktplein

Gevraagd: Schoonmaakster 
Particulier gezin woonachtig in bui-
tengebied van Veghel zoekt voor een 
ochtend in de week een nette enthou-
siaste schoonmaakster. Werkuren en 
beloning in nader overleg.
Heeft u interesse in deze bijbaan dan 
kunt u mij bellen voor een vrijblijvende 
afspraak via 06 41136123.
--------------------------------------

Hulpverlening

Alweer 5 jaar gewoon goede zorg.
Thuiszorg met kleine teams, hulp bij 
zelfstandig thuiswonen.
Alertzorg, tel 0413-841957
www.alertzorg.nl
--------------------------------------
Eén op één coaching in de natuur bij 
burn-out, depressie, stressklachten, 
overgewicht. De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------
Ipv buiten Rooi gaan, kunt u op 
www.debundel.net zien wat binnen 
Rooi aanwezig is aan hulp voor u en/
of uw kind of bedrijf
--------------------------------------
Leven en werken vanuit je eigen 
kracht. Begeleiding, advies bij verschil-
lende hulpvragen. Praktijk voor per-
soonlijke coaching Willy van Berkel. 
www.willyvanberkel.nl, 0610861979.
--------------------------------------

Interieur

Bankstel bijvullen bij u aan huis. 
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417
--------------------------------------
Meubel-Stunter nu 30% korting op 
alle meubelen! maatwerk zonder 
meerprijs! www.meubel-stunter.nl 
Eerschotsestraat 72E Sint-Oedenrode 
0413-472510. Ook zondags open!
--------------------------------------
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
--------------------------------------

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

Cursus/workshop

Interested in joining our Monday mor-
ning English Conversation class at 
Mariendael? For more info. pls call 
Gada Warid-v.d.Linden at 
06-81965263.
--------------------------------------
Last van stress, onrust of wil je een 
nieuwe richting in je leven?
Doe mee met de creatieve spiritu-
ele workshop ‘In je Kracht!’ Centrum 
Mariëndael in Sint-Oedenrode. 
Data, informatie en inschrijving
www.carro.nl of 06-21817037
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Verloren: In Nijnsel achter de Beckart 
bij de papiercontainer ben ik op 8 ok-
tober mijn Garmin horloge/stappentel-
ler verloren. Als er iemand informatie 
hierover heeft: bel met 0650892392.
--------------------------------------
Verloren: Huissleutel met 
geëmailleerde sleutelhanger 
info: 06-4825282
--------------------------------------
Verloren: Maandag 20/10 in de buurt 
van de Hoge Vonderbrug, zwart 
beursje met daarin sleutels en een 
mesje, info: 0413 476861
--------------------------------------

Diversen

26 okt. Vlooienmarkt
Sporthal Bisschop Bekkers
Avignonlaan 1 Eindhoven
9-16 uur. Bomvol!
€ 2 p.p. 06-20299824

--------------------------------------
Rommelmarkt 26 oktober 10-16 uur 
overdekte rommelmarkt in manege 
Heuveleind in Best - 75 kramen en ge-
zellige kantine - entree 1 euro pp - Heu-
veleindseweg 6a-6b Best - kraamhuur: 
0618139875 of rommelmarkt@psvb.nl
--------------------------------------
K.V. De Narrekap organiseert een 
KLEDINGBEURS. Daarvoor zijn wij op 
zoek naar draagbare dames-/ kinder-
kleding. Wij komen graag bij u langs 
voor het ophalen van de kleding. Bel: 
06-24607236.
--------------------------------------
Op zoek naar een goed doel? Denk eens 
aan het Hospice Sint-Oedenrode. Reke-
ningnummer NL77RABO0143738410
--------------------------------------

Geef uw MooiRooitje door via 
redactie@demooirooikrant.nl

of loop binnen op ons kantoor: 
Heuvel17.

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

DeMooiRooiKrant: 
als je meer wilt 

weten!
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Floris Alkemade Architect (FAA)

Rooise situatie zichtbaar op MozaïekBrabant

“Bij Brabantstad denkt men vaak 
aan de vijf grootste steden die de 
regio rijk is. Vanaf het begin heb-
ben wij echter gezegd, dat alles 
daartussen de regio maakt tot wat 
het is.” Aan het woord is architect 
Floris Alkemade (FAA). Samen met 
Architecture Workroom Brussels 
en LOLA Landscape Architects ver-
richtte de Rooienaar ontwerpend 
onderzoek voor Projectatelier Bra-
bantstad m.b.t. de toekomstige 
ruimtelijke ontwikkeling van Bra-
bant. De resultaten werden op een 
wandtapijt van twaalf bij drie meter 
letterlijk in de kaart van Brabant 
verweven. Het wandtapijt vormde 
het hoogtepunt van de Internatio-
nale Architectuur Biennale Rotter-
dam (IABR) en schittert momenteel 
op de expositie MozaïekBrabant in 
het Designhuis in Eindhoven. 

Door: Ria Balk

“Je moet het lezen als een door-

gaande structuur waarbij je niet 
meer specifiek vanuit één gezichts-
punt kijkt”, vervolgt de architect. 
“Brabant heeft een unieke struc-
tuur. Voor ons ging het met name 
om de manier waarop het leven 
zich hier afspeelt: bijvoorbeeld het 
ondernemerschap in deze regio. De 
crisis heeft de manier van plannen 
verschoven, maar Brabant is een 
provincie die zich niet terugtrekt nu 
het moeilijk wordt. In onze studie 
proberen we nieuwe mechanismen 
in gang te zetten die positief uit-
werken op drie domeinen:  natuur, 
bebouwing en productielandschap. 
Met deze mechanismen willen we 
bekijken of je bijvoorbeeld natuur 
kunt bevorderen, zonder dat dat ten 
koste gaat van het productieland-
schap.” Gezamenlijk formuleerden 
de drie architectenbureaus zes prin-
cipes waarmee de provincie aan de 
slag kan. Deze zes principes draaien 
grotendeels om slim watergebruik. 
Ook voor Sint-Oedenrode is de wa-

terhuishouding een onderwerp van 
belang.  In de zomer is het immers 
te droog en in de winter te nat."

Alkemade: “In plaats van al het 
overtollige water meteen af te voe-
ren, willen we het op meer plekken 
in de bodem infiltreren. In de zomer 
hoeft er dan minder gebiedsvreemd 
en dus schadelijk water uit de Maas 
worden toegevoegd. Behalve de 
natuur zouden bijvoorbeeld ook 
boomkwekerijen hiervan kunnen 
profiteren. Het Maaswater dat nog 
wel wordt toegevoegd, is bijzonder 
mineraalrijk. Bomen groeien daar 
sneller van. Door dat water via de 
boomkwekerijen de regio binnen 
te laten, wordt het Maaswater ge-
zuiverd. Dat is goed voor de kwe-
kerijen en goed voor de natuur. Zo 
kan de oplossing voor de een, ook 
de oplossing zijn voor de ander, ook 
al zijn de belangen soms tegenstrij-
dig.”  

Floris Alkemade is architect en stede-
lijk ontwerper. Als projectleider ver-
leende hij zijn diensten voor diverse 
projecten van internationaal kaliber. 
Momenteel werkt hij twee dagen 
per week in Parijs: een wereldstad 
met alleen al in de binnenstad even-
veel inwoners als in de gehele regio 
Brabant. Toch zou hij er niet kunnen 
wonen. “Parijs is een echte wereld-
stad. De binnenstad werkt als een 
magneet op alles wat daaromheen 
ligt, maar juist in die periferie wo-
nen veel mensen in abominabele 
omstandigheden. Brabant heeft niet 
dat compacte, maar ook niet die 
slechte leefomstandigheden. Sint-
Oedenrode ligt op de breuklijn van 
het drukke Brainportgebied en het 
rustige Groene Woud. Hier is nog 
een overvloed aan ruimte. Kwalitei-
ten waar Parijzenaren alleen maar 
van kunnen dromen, liggen hier 
voor het oprapen.” Zijn kinderen 
groeien als vierde generatie op in 
het huis van zijn voorouders.

Voor Projectatelier Brabantstad 
bracht hij ook de toekomstmoge-
lijkheden in kaart voor onder meer 
boerenbedrijven en bedrijventer-
reinen. Of het werkt? De provincie 
wil het gaan testen. Het wandtapijt 

is daarbij een heel sterk communi-
catiemiddel. De term ‘Het mozaïek 
van Brabant’ wordt in de provinciale 
ruimtelijke ordening al lang gebruikt 
en het wandtapijt sluit daar naadloos 
bij aan. Het toont precies wat iets 
betekent voor een specifieke plek en 
situatie: ook voor Sint-Oedenrode.

“BRABANT HEEFT EEN 
UNIEKE STRUCTUUR. 
VOOR ONS GING HET 

MET NAME OM DE 
MANIER WAAROP HET 

LEVEN ZICH HIER 
AFSPEELT”.

De expositie MozaïekBrabant is 
tot en met 26 oktober gratis toe-
gankelijk in het Designhuis, Stad-
huisplein 3, te Eindhoven. Daar-
na verhuist de expositie. Kijk op 
www.mozaiekbrabant voor meer 
informatie. Eind januari vindt Mo-
zaïekBrabant plaats in ’s Hertogen-
bosch. De provincie wil het wand-
tapijt vóór de opendag op 7 maart 
a.s. een definitief plekje geven in het 
provinciehuis.

Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting groot succes
In de week van 5 tot en met 11 
oktober collecteerden in heel 
Nederland meer dan 50.000 vrij-
willigers voor de Nederlandse 
Brandwonden Stichting. Ook in 
Sint-Oedenrode gingen de col-
lectanten langs de deuren. En 
met succes! Gezamenlijk werd 
een bedrag van € 2332,81 op-
gehaald. De opbrengsten van de 
collecte stelt de Brandwonden 
Stichting in staat om haar werk 
voor mensen met brandwonden 
voort te zetten

Ernstige brandwonden kunnen je 
hele leven op zijn kop zetten. Het 
medische traject, met tientallen 
operaties, duurt soms jaren. Daar-

naast zijn er de verwerkingspro-
blemen van het vaak traumatische 
ongeluk. En tot slot zijn het vooral 
de ontsierende littekens die het 
leven van brandwondenslachtof-
fers moeilijk maken. Mensen met 
brandwonden worden vaak na-
gestaard, gemeden en soms niet 
voor vol aangezien. Daar moeten 
zij mee leren leven. De Brandwon-
den Stichting helpt hen daarbij.

Al 40 jaar voert de Nederlandse 
Brandwonden Stichting haar strijd 
tegen deze littekens. Dit doet zij 
op drie fronten: het voorkomen 
van brandwonden, het verbeteren 
van de behandeling (door onder-
zoek) en het bevorderen van de 

psychosociale nazorg en begelei-
ding. Dankzij de collecte kan de 
Nederlandse Brandwonden Stich-
ting haar activiteiten voortzetten. 
Namens de plaatselijke collecteor-
ganisator dankt de Brandwonden 
Stichting alle collectanten en gulle 
gevers in Sint-Oedenrode voor 
hun bijdrage aan ‘de strijd tegen 
de littekens’.

Al enkele collectanten hebben zich 
dit jaar aangemeld, maar vele han-
den maken licht werk, dus als u na 
het lezen van dit artikel ook een 
avond in het jaar wilt inzetten voor 
de BrandwondenStichting, kunt u 
zich opgeven bij mij. 
Tel: 474082 of 0653914610.

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

Het is nu tijd om uw gazon en tuin 
te bekalken: Korrelkalk (25kg)

Ze zijn er weer!
Gewassen winterwortelen (20kg)

Elke vrijdag vers
Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode | T: 0413-472642 

info@vandeursendiervoeders.nl | www.vandeursendiervoeders.nl

Gemeenten vertrouwen anonieme hulp toe aan Sensoor

Sensoor blijft luisteren
De Vereniging Nederlandse Ge-
meenten (VNG) heeft namens na-
genoeg alle gemeenten de opdracht 
‘Anonieme hulp op afstand’ toever-
trouwd aan Sensoor. Dit is het resul-
taat na een aanbestedingsprocedure 
met meerdere aanbieders. Het bete-
kent dat de vrijwilligers van Sensoor 
ook na 1 januari onverminderd een 
luisterend oor bieden per telefoon, 
chat en e-mail.

Gemeenten zijn, in het kader van 
de nieuwe WMO, vanaf januari 
2015 verplicht om anonieme hulp 
op afstand aan te bieden aan haar 
inwoners. Daarom is er een aanbe-
stedingsprocedure in gang gezet 
waarop aanbieders een offerte kon-
den indienen. De VNG heeft bij de 
beoordeling onder andere getoetst 
op werkwijze, effectiviteit en het 
vrijwilligers- en personeelsbeleid. 
“Sensoor heeft bewezen deze op-
dracht te kunnen vervullen, met 
dank aan meer dan 55 jaar ervaring 
en de ruim 900 voor dit werk goed 
opgeleide vrijwilligers. Voor perso-
neel, vrijwilligers en vooral gebrui-
kers van de dienst is deze toeken-
ning ontzettend goed nieuws” aldus 
Willemieke Ottevanger, directeur 
van de Vereniging Sensoor Neder-
land. 

Aandacht op afstand 
Gehoord worden is een basisbe-
hoefte van ieder mens. Het is nodig 
om inzicht te krijgen in gevoelens, 
problemen en het geeft steun bij 
verdriet. De vrijwillige medewerkers 
van Sensoor bieden een luisterend 
oor en een goed gesprek waarbij het 
verhaal van de ander centraal staat. 
Ze helpen gedachten onder woor-
den te brengen en denken mee hoe 
met een probleem of vraag om te 
gaan. De anonimiteit en het feit dat 
de dienst ook buiten kantoortijden 
bereikbaar is, maakt de hulp zeer 
laagdrempelig.   

Sensoor
Sensoor is de grootste organisatie 
in Nederland die emotionele on-
dersteuning op afstand biedt van-
uit vestigingen in het hele land. 
Sensoor is sinds 1958 dag en nacht 
anoniem bereikbaar per telefoon. 
Jaarlijks voeren de vrijwilligers rond 
de 250.000 gesprekken via tele-
foon, chat en e-mail. Bellen kan dag 
en nacht via 0900-0767 of een lo-
kaal nummer. Chatten en E-mailen 
kan via het beveiligde website van 
Sensoor. Voor de lokale telefoon-
nummers van Sensoor en chat- en 
e-mailhulp, zie www.sensoor.nl 



Woensdag 22 oktober 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe18 

Ikar Keukens B.V. 
Industrieweg 12a - 5492 NG Sint-Oedenrode

Tel: 0413 491990
st.oedenrode@ikar-keukens.nl 

www.ikar-keukens.nl

Mooi
Interieur&

Advertorial

Nieuwe website online

Open Dagen Van der Vleuten interieurbeplanting

Meerdere keren per jaar geeft Van der Vleuten inte-
rieurbeplanting succesvolle Open Dagen. Het begint 
inmiddels een ritueel te worden. Wilt u weten wat 
de nieuwste trends zijn voor de komende herfst- en 
wintermaanden? Zet dan een kruis door komende za-
terdag 25 en zondag 26 oktober en bezoek Van der 
Vleuten interieurbeplanting op bedrijventerrein de 
Kampen in Sint-Oedenrode.

“Groen in je interieur houdt je interieur levend.” Een 
term uit de mond van eigenaar Jeroen van der Vleuten. 
Hij heeft natuurlijk gelijk. Interieurbeplanting fleurt een 
woonkamer op, of een kantoorpand. Het is prettiger 
leven mét groen, dan zonder. Tijdens de Open Da-
gen van Van der Vleuten Interieurbeplanting in Sint-
Oedenrode kunt u zich uitgebreid laten adviseren. U zult 
versteld staan van de mogelijkheden. Van der Vleuten 
Interieurbeplanting levert prachtige plantenmeubels en 
planten voor bedrijven en particulieren. Tijdens de Open 
Dagen kunt u zien en ervaren wat de zaak allemaal in 
huis heeft. De nieuwste collectie in een notendop. Het 
personeel geeft uitleg over alle mogelijkheden die er 
zijn. Onder het genot van een glaasje wijn van KE Tra-
ding, want ook dit keer is er weer een wijnproeverij. Een 
leuk extraatje op deze informatieve dagen.
 
Nieuwe website
Met trots deelt Jeroen mede dat er een nieuwe web-
site is. Onder de oude vertrouwde naam www.vander-
vleuten-interieurbeplanting.nl schuilt een prachtige, 
nieuwe en zeer informatieve website. Neem alvast 
een kijkje en Jeroen en zijn team zien u graag komend 
weekend in levende lijve.

Open Dagen Van der Vleuten Interieurbeplanting, 
Jan Tinbergenlaan 4, Sint-Oedenrode. 
Meer info: www.vandervleutenbeplanting.nl, 
tel: 0413-420806 

OPEN DAGEN 
zaterdag 25 en zondag 26 oktober

van 11.00 uur - 17.00 uur
GROOTSTE ASSORTIMENT BINNEN- EN BUITENPOTTEN IN DE REGIO:

Potten rechtstreeks van de producent, met 5 jaar garantie 
Ook hét adres voor hydroplanten en kunstplanten.
i.s.m. KE Trading Zuid Afrikaanse wijnen.

Showroom: Jan Tinbergenstraat 4, 5491 DC Sint-Oedenrode, Tel. 0413-420806,
buiten open dagen op afspraak (vrijblijvend). www.vandervleuten-beplanting.nl

Ben jij winterklaar?
Dat het nu herfst is, betekent alleen maar dat de winter niet 
lang meer kan duren. In het voorstadium van de winter heb 
je alle tijd om je leven om te gooien en de zomerse invloe-
den te veranderen in winterse sferen;

Denk hierbij aan:
• Interieur • Auto
• Mode  • Tuin
• Boot

autoschade & cleaning

Eversestraat 47J 5491SR Sint-Oedenrode

autoschade & cleaning

aut

Tel +31641509755 E-mail  jwbotti@hotmail.com

Eversestraat 47J 5491SR Sint-OedenrodeHandelsweg 25a 5492NL Sint-Oedenrode

HERFSTAKTIE:

autoschade & cleaning

Tel +31641509755 E-mail  jwbotti@hotmail.com

Eversestraat 47J 5491SR Sint-Oedenrode

ook tevens in combinatie met herstel van uw autoschade

maak uw auto winterklaar: bij een complete poetsbeurt 
ontvangt u 10% korting

oschade & cleaning

Auto winterklaar door Jeroen Botti Autoschade en Cleaning

De winter en herfst zorgen over het 
algemeen voor meer schade aan 
auto’s. Door glad wegdek en donker 
en guur weer gebeuren er meer on-
gelukken. Tijdens deze jaargetijden 
is het ook niet gek dat voertuigen 
sneller vies worden. Vooral als er 
sneeuw valt, trekken auto’s smerig-
heid aan. In beide gevallen is er een 
goede oplossing dichtbij huis; Je-
roen Botti Autoschade en Cleaning.
Jeroen is door zijn jarenlange er-
varing een trouwe partner. Sinds 

2008 werkt hij al zelfstandig. Alweer 
anderhalf jaar op een nieuwe loca-
tie. Namelijk in een mooie en goed 
werkbare ruimte aan de Handelsweg 
25a (achter Marcel Vos en Vos interi-
eur). De mensen weten hem goed te 
vinden. “Maar het kan altijd beter”, 
zegt Botti logisch. “Ik heb voortaan 
een vaste klantenkring die al jaren bij 
mij komt. Stuk voor stuk vinden ze 
het ideaal dat ze één aanspreekpunt 
hebben die verantwoordelijk is voor 
alles. Dus van aannemen van de klus 

tot uitvoering. Zelf vind ik dat ook 
het prettigst, dan heb ik het in eigen 
hand.”

Car cleaning
Veel autorijders hebben de neiging 
om enkel in het voorjaar de auto een 
goede poetsbeurt te geven. Prima 
natuurlijk, maar pal voor de winter 
is minstens zo belangrijk. Vooral als 
er gestrooid is, dan vormt de pekel 
een flinke aanslag op je auto. Een be-
schermlaag kan geen kwaad. Jeroen 
kan dat verzorgen. “Als mensen wil-
len, kan ik de auto na het poetsen 
en eventueel polijsten een waslaag 
geven. Die gaat de hele winter mee 
en zorgt ervoor dat er geen zware 
modder- of pekelresten aan de auto 
blijven hangen”, tipt de car cleaner. 
Jeroen kan tevens de binnenkant 
grondig aanpakken, zodat de auto 
weer als nieuw oogt én ruikt. Stap 
maar eens in een auto waarvan de 
bekleding is gediepstoomd. Je weet 
niet wat je meemaakt. Ook het po-
lijsten bij kleine beschadigingen doet 
wonderen, evenals spot repair. Dat is 
het bijspuiten van kleine beschadi-
gingen van lak op plekken waar dat 
nodig is.  Deze maand is er een leuke 
herfstactie bij Jeroen Botti Autoscha-

de en Cleaning. Kijk maar eens op de 
bijgevoegde advertentie.

Autoschadeherstel
De hal waar Jeroen zijn werkzaam-
heden verricht is heerlijk ruim, zo-
dat de expert goed en professioneel 
vooruit kan. Heeft u schade aan uw 
auto? Jeroen kan alles maken. “Het 
moet meteen goed zijn en daar ga ik 
dan ook altijd voor!” zegt de vakman 
zelfverzekerd. Het maakt niet uit bij 
welke verzekering u zit. Bij Jeroen 
Botti kunt u altijd terecht. Een gratis 
leenauto staat voor u klaar.

Heeft uw auto schade of is hij toe 
aan een schoonmaakbeurt? Jeroen 
Botti Autoschade en Cleaning staat 
voor u klaar.  

Advertorial

Kampen in Sint-Oedenrode.

buiten open dagen op afspraak (vrijblijvend). www.vandervleuten-beplanting.nl

en jij winterklaar?en jij winterklaar?en jij winterklaar?
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Mooi
Interieur&

De metamorfose van woonwinkel MO & EL naar Style@HOME
Evolutie is een begrip dat we niet 
alleen bij de mens en in de natuur 
over de gehele wereld tegenko-
men, maar ook in Son en Breugel. 
Na de ervaringen die zij als kers-
verse onderneemster sinds 2009 
opdeed in de woningbranche, 
heeft Monique van Doormalen in-
middels haar draai en toewijding 
volledig gevonden.

Dat zie je dan ook terug in haar 
woon- en stijl winkel aan de 
Nieuwstraat 50-52 in Son. Het is 
mooi om te zien en mogen ervaren 
hoe er een bijna natuurlijke evolutie 
van rups naar vlinder heeft plaats-
gevonden in de afgelopen jaren.

Deze metafoor is absoluut niet 
overdreven, want zoals de klanten 
met verwondering aangeven, is het 
een genot om in de totaal veran-
derde woonwinkel binnen te lopen.
Niet alleen zijn de woonproducten 
stuk voor stuk selecties waarvan je 
de sfeer en emotie voelt en ziet, 
maar ook vanuit de totale samen-
stelling van het assortiment kun je 
zien en voelen, dat dit tot stand is 
gekomen vanuit een persoon met 
een enorme liefde, kennis en kunde 

voor het vak interieur-styliste.

Het is dan ook een ‘must see’ 
voor iedereen die een persoonlijke 
‘touch’ wil toebrengen aan haar of 
zijn interieur, of die zijn of haar be-
drijf een persoonlijke tint wil geven 
voor de ontvangst van klanten.

Door de inmiddels jarenlange erva-
ring op het gebied van producten, 
leveranciers en inmiddels een eigen 
importlijn met de sfeervolle pro-
ducten vanuit o.a. India en Dene-
marken, is Style@HOME gewoon 
‘the place to be’!

En het mooiste van alles is, dat de 
prijzen nog niet bijna datgene zijn 
wat je zou verwachten bij het as-
sortiment, de service en het advies 
wat hier met veel liefde voor het 
vak wordt geboden.

Ben je voornemens om je bedrijf 
of huis een (nieuwe) eigen identi-
teit te geven? Begin dan bij deze 
woonwinkel, je zult er zeker geen 
spijt van krijgen!

www.styleathomeson.nl 
voorheen www.mo-el.nl

Advertorial

•  Volledig op maat gemaakt tot 
een hoogte van 279 cm;

•  Met de sterke aluminium 
omlijsting kunt u ook 
meervlaksdeuren samenstellen. 
Combineer bijvoorbeeld 
hout met glas;

•  Ook sfeervolle landelijke deuren, 
van romantisch klassiek tot 
stijlvol modern;

•  Het interieur is volledig in te 
delen naar uw eigen 
opbergbehoeften;

•  Levertijd ca. 15 werkdagen;
• 10 Jaar garantie.

Compleet assortiment schuifdeuren en Compleet assortiment schuifdeuren en 
kastinterieurs volledig voor u op maat kastinterieurs volledig voor u op maat 
gemaakt. Stel uw persoonlijke kastenwand gemaakt. Stel uw persoonlijke kastenwand 
samen in slaap- of woonkamer, zolder of hal, samen in slaap- of woonkamer, zolder of hal, 
in uw werk- of kinderkamer. Maar ook ideaal in uw werk- of kinderkamer. Maar ook ideaal 
in kantoorruimten, vergaderzaal of showroom! in kantoorruimten, vergaderzaal of showroom! 
Er is altijd een passende smaakvolle invulling Er is altijd een passende smaakvolle invulling 
voor uw specifi eke wensen.

GRATIS 
inmeten, bezorgen 
en plaatsen van uw 

maatwerkkast!
Wĳ  � g� �  
t gr� g ה 

Nu tijdelijk

Huis. Thuis. Formido.

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

Blijf op de hoogte van onze acties/aanbiedingen
en meldt u aan op: formido.nl/nieuwsbrief

Interieur
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Agenda

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

Openingstijden publieksplein
Ma t/m vrij van 9.00 - 12.30 uur.
Voor paspoorten, rijbewijzen en 
overige burgerzaken is het 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 30 oktober a.s. 
De vergadering begint om 20.00 uur.
Op de voorlopige agenda voor deze 
openbare vergadering komen de vol-
gende onderwerpen voor:
• Begroting Fonds Volkshuisvesting
•  Beleidsplan Wmo en Verordening 

Wmo 2015
•  Beleidsplan Jeugd 2015-2018 en Ver-

ordening Jeugd 2015
• Subsidieverordening Welzijn 2015

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

De Wmo verandert. 
Wat betekent dat voor hulp bij het huishouden?

Huishoudelijke hulp is een voorziening 
die bij de Wet maatschappelijke on-
dersteuning (Wmo) hoort. De hulp in 
het huishouden verandert in 2015. De 
gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, 
Landerd, Maasdonk, Oss, St Anthonis, 
St Oedenrode en Veghel doen in 2014 
een proef met anders werken. Samen 
met cliënten kijkt de zorgaanbieder of 
het mogelijk is zorg anders te organise-
ren. Dat maakt de overgang op 1 januari 
2015 minder groot.

Verandering hulp bij het huishouden in 
2015
In de toekomst is er in Nederland min-
der geld voor de Wmo. Daarom moet 
de gemeente zuinig zijn met uitgeven 
van het Wmo-geld. Door goed te kijken 
naar wat u zelf nog kunt en wat ande-
ren voor u kunnen doen, is het mogelijk 
langer zelfstandig te blijven. Zo krijgen 
inwoners die de hulp het meest nodig 
hebben ook in de toekomst goede zorg.

Wat verandert er als u hulp hebt via 
een zorgaanbieder?
De gemeente blijft bepalen of u huis-
houdelijk hulp krijgt. Komt u in aanmer-
king voor huishoudelijke hulp dan geeft 
de gemeente dat door aan de zorgaan-
bieder. In dat besluit van de gemeente 
staan geen uren, maar of er hulp nodig is 
voor licht of zwaar huishoudelijk werk.
Samen met de zorgaanbieder kijkt u 
welke hulp nodig is en hoe u het huis-

houden makkelijker maakt. Bijvoor-
beeld door slimme hulpmiddelen te ge-
bruiken. En door te bekijken wat familie, 
vrienden, buren of een vrijwilliger kan 
doen. Alleen wat u zelf echt niet kunt 
regelen en wat wél bij de Wmo hoort, 
neemt de zorgaanbieder van u over.

Wat verandert er als u hulp inkoopt met 
een persoonsgebonden budget (PGB)?
De gemeente besluit of u huishoude-
lijke hulp krijgt. Komt u in aanmerking 
voor huishoudelijke hulp en kiest u voor 
het PGB dan hoort u van de gemeente 
welk bedrag u krijgt. Met het PGB koopt 
u zelf hulp in. 

Wat moet u doen als uw indicatie voor 
huishoudelijke hulp verloopt na 
30 oktober 2014 tot 1 januari 2016?
Heeft u een einddatum vanaf 1 
november 2014 tot en met 31 decem-
ber 2015, dan ontvangt u bericht vanuit 
de gemeente. U hoeft zich dus zelf niet 
te melden in deze periode als uw indi-
catie hulp bij het huishouden afloopt. 
Wanneer uw indicatie na 31 december 
2015 afloopt moet u zelf een aanvraag 
indienen voor een nieuwe indicatie. 
Wanneer u geen nieuwe aanvraag in-
dient komt uw huishoudelijke hulp na 
afloop van uw indicatie te vervallen. 

Meer informatie over veranderingen 
Hulp bij het Huishouden op 
www.zorgpleinoss.nl

Heeft u vragen over uw zorg in 2015? 
Het ministerie van Volksgezondheid 
Welzijn en Sport opent een het Cen-
traal Informatiepunt over de verande-
ringen in de zorg. Bent u cliënt en wilt 
u informatie over de veranderingen 
in de langdurige zorg of jeugdhulp? 
Kijk dan op: Hoeverandertmijnzorg.nl. 
Heeft u daarna nog vragen dan kunt u 
bellen met het Informatiepunt lang-
durige zorg en jeugdhulp via het tele-
foonnummer 0800 – 0126. Als u belt, 
houdt u dan uw indicatiebesluit bij de 
hand. Dat is de brief van het Centrum 
indicatiestelling zorg (CIZ) of Bureau 

Jeugdzorg waarin staat op welke zorg 
u recht heeft.

De medewerkers bij dit informatiepunt 
geven u antwoord op algemene vragen. 
Voor vragen over uw persoonlijke situ-
atie verwijzen zij u door naar het juiste 
loket. Dit loket kan de gemeente, het 
Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) en 
of uw zorgverzekeraar zijn. Over hoe uw 
persoonlijke situatie er vanaf 1 januari 
2015 uit zal zien, ontvangt u van ons 
een brief. Deze brief zal rond 1 decem-
ber bij u op de deurmat vallen. 

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en 
Horecawet en Algemene plaatselijke verordening

De burgemeester van de gemeente 
Sint-Oedenrode maakt bekend dat, 
omwille van een samenwerkings-con-
venant dat op 10 september 2014 tus-
sen de gemeenten Boekel, Boxmeer, 
Landerd, Oss, Schijndel, Sint-Oedenrode, 
Veghel en Uden is gesloten, bij besluit 
van 15 oktober 2014 de buitengewoon 
opsporingsambtenaren van deze deel-
nemende gemeenten die voldoen aan 
de eisen zoals gesteld in de “Regeling 
toezichthoudende ambtenaren Drank- 
en Horecawet”, zijn aangewezen als 
zijnde belast met het toezicht op de na-
leving van de Drank- en Horecawet als-
mede met het toezicht op de naleving 
van de Algemene plaatselijke verorde-
ning  en daarmee verband houdende 
regelgeving binnen het grondgebied 
van de gemeente Sint-Oedenrode waar-
voor de burgemeester het bevoegd be-
stuursorgaan is.

Het aanwijzingsbesluit treedt in wer-
king op de dag na deze bekendmaking. 
Het aanwijzingsbesluit ligt gedurende 
een periode van zes weken ter inzage 
tijdens openingstijden op het gemeen-
tehuis. 

Tegen voornoemd aanwijzingsbesluit 
kunnen belanghebbenden ingevolge 
artikel 6:4 en 7:1 van de Algemene wet 

bestuursrecht binnen zes weken vanaf 
één dag na bekendmaking van het be-
sluit  een bezwaarschrift indienen bij 
de burgemeester van de gemeente 
Sint-Oedenrode, Postbus 44, 5490 AA 
te Sint-Oedenrode. Het bezwaarschrift 
dient de gronden van het bezwaar te 
bevatten en dient te zijn ondertekend. 

Het indienen van een bezwaarschrift 
heeft geen schorsende werking. Daar-
om bestaat de mogelijkheid om gelijk-
tijdig met – of na – het indienen van 
een bezwaarschrift, indien onverwijlde 
spoed gelet op de betrokken belan-
gen dat vereist, te verzoeken om een 
voorlopige voorziening. Dit verzoek 
moet worden gericht aan de Voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank Oost-
Brabant, sector bestuursrecht, postbus 
90125, 5200 MA te 's-Hertogenbosch. 
Bij dit verzoek dient een afschrift van 
het ingediende bezwaarschrift te wor-
den overlegd. Voor het instellen van 
genoemd verzoek is een griffierecht 
verschuldigd. Aan het indienen van een 
verzoek om voorlopige voorziening is 
geen termijn verbonden.    
 
Sint-Oedenrode, 15 oktober 2014

Burgemeester 
van de gemeente Sint-Oedenrode.

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
Vogelliusstraat 15 5491 BN 13-10-2014 Realiseren berging
Kleine Heisteeg 3 5491 TT 12-10-2014 Realiseren woningsplitsing
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Granenweg 7 5492 KH  14-10-2014 Het bouwen van een woonhuis
Mosbulten 13 5491 PH 14-10-2014 Planologische ontheffing   
     t.b.v. loonwerkbedrijf
Kalvereeuwsel 4 5492 VP 16-10-2014 Het bouwen van een bijgebouw  
     dat gebruikt gaat worden als   
     mantelzorgwoning
Margrietstraat 46 5492 JN 16-10-2014 Het verbouwen van een woonhuis
Populierenlaan 13 5492 EJ 16-10-2014 Verbouwen/uitbreiden van 
     een woonhuis
Sonse-Heideweg 3 5492 TE 16-10-2014 Het vergroten van een woning en  
     het gebruik van een voormalig  
     stalgedeelte voor mantelzorg
Granenweg 8 5492 KH 17-10-2014 Het bouwen van een woonhuis
Ollandseweg 92 5491 XC 17-10-2014 Het bouwen van een woonhuis  
     met bijgebouw, inrit en 
     erfafscheiding
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Vergunningen

Meldingen

Verloren en gevonden voorwerpen
Verloren voorwerpen
• zwart leren handtas
•  mobiele telefoon Iphone 4S, zwart, 

achterkant paars
• zwart tasje met 3 sleutels

Gevonden voorwerpen
•  grijs/zwarte portemonnee met Pools 

legitimatiebewijs
• 3 kentekenplaten

Meldpunt zwerfafval
Ons motto is: “Schoon houdt schoon en 
vuil trekt vuil aan”.
Ziet u afval in de openbare ruimte liggen?
Bel of mail naar de gemeente en het af-
val wordt zo snel mogelijk opgeruimd.
Telefoonnummer: 0413-481376 

(Tijdens kantooruren) of e-mailadres: 
zwerfafval@sint-oedenrode.nl

Geen afvalbak? 

Hou ‘t óp zak!

Anny Stobbe

Mijn roots…
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Huisvuil

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 14 tot en met 21 okto-
ber 2014 zijn de volgende aanvragen bij 
de gemeente ingekomen:
•  Van café d’n Toel en de Dorpsherberg 

voor het plaatsen van een tent op het 
Dorpsplein te Olland tijdens de carna-
val van 2015.

•  Van Fanfare Nos Jungit Apollo voor 
het houden van het evenement Jubi-
leum Proms Concert op 9 november 
2014 in sporthal de Streepen, Laan van 
Henkenshage 5 te Sint-Oedenrode.

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Melding vergunningsvrije evenementen
•  Van Restaurant de Rooise boerderij 

voor het houden van een loofverbran-
ding op 3 november 2014 op het eigen 

terrein aan de Schijndelseweg 2 te 
Sint-Oedenrode.

•  Van IVN voor het houden van de wan-
deltocht Nacht van de Nacht op 25 
oktober 2014 op diverse paden in de 
gemeente Sint-Oedenrode.

•  Van de Shoeby shop voor het plaat-
sen van een auto op het Kerkplein te 
Sint-Oedenrode in verband met een 
actie van 20 oktober 2014 tot en met 
1 november 2014.

•  Van Huiskens Optiek voor het plaat-
sen van een auto met caravan op de 
parkeerplaatsen voor Heuvel 19 in 
verband met een actie op 31 oktober 
2014.

Melding meerjarenvergunning
•  Van de commissie Sinterklaasin-

tocht Veghel voor het houden van de 
Sinterklaasintocht op 16 november 
2014 in het centrum en op het Kerk-
plein te Sint-Oedenrode.

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

Evenementen

U hoort en leest er de laatste tijd 
veel over. Het gaat over de zorg 
die mensen volgend jaar nog krij-
gen, het gaat over de hulp die 
familie vrienden en kennissen op 
zich moeten nemen en het gaat 
over de bezuinigingen die ge-
meenten moeten doorvoeren. In 
dit bombardement aan informatie 
is nauwelijks overzicht te houden. 
En dit alles omdat de zorg als er 
geen veranderingen komen onbe-
taalbaar wordt. 

De verwachting is dat er meer zorg 
voor minder geld gegeven kan 
worden als gemeenten dat doen en 
ten slotte is er de overtuiging dat 
we elkaar weer meer zullen (moe-
ten) gaan helpen, en/of meer zelf 
moeten betalen. Deze maand zal 
de gemeenteraad over twee van de 

drie nieuwe taken een besluit ne-
men. Te weten de Jeugdzorg en de 
Wmo-2015, de nieuwe Participa-
tiewet zal in december voorliggen. 

Wij horen, lezen en zien dat veel 
mensen onzeker zijn over het 
voortbestaan van de huidige on-
dersteuning. Binnen de gemeen-
teraad hebben wij dit signaal ook 
meegegeven aan de wethouder en 
gevraagd om intensivering van de 
communicatie. 

De menselijke maat is voor ons bij 
zorg het uitgangspunt. De hulp-
vrager bepaalt wat hij nodig heeft 
en bij voorkeur ook van wie hij die 
hulp wil hebben. Die mogelijkhe-
den zijn in dat opzicht de afgelopen 
jaren verbeterd. 
Deze zogeheten transities bieden 
ook kansen. Het geeft de moge-
lijkheid tot ontschotting, of anders 
gezegd, we gaan dingen niet meer 
dubbel doen, niet meer een verza-
meling hulpverleners bij één gezin, 
korte lijnen en minder voeten on-
der het bureau en meer handen 
aan het bed. 
In de gemeente Sint-Oedenrode 

komt één sociaal team voor alle 
leeftijden. Binnen dit team kunnen 
alle problematieken en alle oplos-
singen vanuit alle invalshoeken 
bekeken worden. Dit biedt kansen 
en ook bijdragen aan de besparing 
die Den Haag wil. Want zoals ge-
zegd het gaat niet alleen over het 
overhevelen van de taken vanuit 
Den Haag naar Sint Oedenrode, er 
moet ook bezuinigd worden.

Wel vindt Hart voor Rooi het zaak 
dat deze bezuiniging niet simpel 
afgewenteld worden op mantelzor-
gers en vrijwilligers. Uit onderzoek 
blijkt dat overbelasting van mantel-
zorgers een reëel risico is. Oog voor 
de mantelzorgers en een sterk en 
actief sociaal netwerk is belangrijk. 
Daarom willen wij extra inzetten 
op mantelzorgondersteuning. Bij 
de behandeling van de voorstellen 
zullen wij inzetten op menselijke 
maat, een gesteunde mantelzor-
ger en; het geld dat naar  Sint-
Oedenrode komt voor zorg, moet 
aan zorg worden besteed.  En na-
tuurlijk, de hulp die u nodig heeft 
blijft natuurlijk maatwerk, nu en in 
de toekomst!

Hulp blijft maatwerk

Inzameling oud papier
Donderdag 23 oktober
•  KVO Nijnsel; papiercontainer aan 

de achterzijde van de Beckart vanaf 
07.00 uur.

Zaterdag 25 oktober
•  Wijkvereniging Kinderbos; oud papier 

wordt opgehaald in de wijk Kinderbos 
op zaterdag tussen 09.00 en 10.30 
uur;

•  Ouderraad basisschool Sint Antonius 
van Padua; containers op de parkeer-
plaats tegenover de basisschool aan 
de Jasmijnstraat 11 a, op zaterdag van 
8.00 tot 12.00 uur.

Maandag 27 oktober
•  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 29 oktober
•  Buurtvereniging Zwijnsbergen; contai-

ner op Zwijnsbergen 3 van 10.00 tot 
17.00 uur;

•  Basisschool De Springplank; container 
bij school in Julianastraat op woens-
dag van 08.00 tot 13.00 uur.

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

tainer tegenover Ollandseweg 98 van 
maandag t/m zaterdag.

De Vriendschap opent tweede locatie 

Drie-en-een-half  jaar nadat ‘de jon-
gens’ van De Vriendschap de stap 
hebben gezet om grand café, res-
taurant en partycentrum De Vriend-
schap in Boskant te openen, maken 
Paul de Corte en Dennis van Rensch 
bekend dat ze een tweede locatie, 
een ‘tweede Vriendschap’ gaan 
starten.

“De afgelopen jaren zijn voorbij 
gevlogen”, zeggen Paul en Den-
nis. “Wie had nu drie-en-een-half 
jaar geleden kunnen verwachten 
dat De Vriendschap Boskant door 
iedereen zo in de armen gesloten 
zou worden. Elk weekend volle bak 
met feesten en partijen, maar ook 
het restaurant en de dansschool, die 
wekelijks honderden mensen naar 
Boskant trekken. We zijn volop bezig 
met onze toekomst en de toekomst 
van De Vriendschap. Zoals de mees-
ten wel weten is het pand van De 
Vriendschap een huurpand. We zijn 
in het voorjaar eens gaan kijken wat 
de mogelijkheden waren inzake een 
eventuele aankoop. Helaas bleek dit 
voor nu niet tot de mogelijkheden. 
Om toch een stuk zekerheid voor 
de toekomst op te bouwen zijn we 
na gaan denken over de manier dat 
we die zekerheid wel zouden kun-
nen krijgen. Deze hebben we na een 
tijd zoeken gevonden, iets waar we 

ontzettend blij mee zijn! Het gaat 
om een locatie waar nog veel aan 
zal moeten gebeuren. Maar zoals de 
mensen wel weten, draaien we daar 
de hand niet voor om. Het pand zal 
eigendom worden, waardoor we ge-
woonweg een stuk meer zekerheid 
hebben voor later.”

Zijn jullie van plan om weg te gaan 
uit Boskant?
“Nee, dat gaat absoluut niet gebeu-
ren! We zouden nogal gek zijn om 
deze locatie te laten schieten. Het 
gaat gewoon super. Hoe het over 10 
of 20 jaar zal zijn, dat kan natuurlijk 
niemand zeggen. Wie weet is er over 
een paar jaar alsnog de mogelijkheid 
om De Vriendschap in Boskant te 
kopen. Dat blijft voor ons namelijk 
nog steeds een droom.” 

Waar gaat jullie tweede locatie ge-
opend worden en wordt het een 
soortgelijk horecabedrijf? 
“De naam kunnen we al bekend 
maken: Hoove De Vriendschap. Het 
ligt in het dorpje Beringe (Peel en 
Maas), zo’n 40 minuten rijden hier 
vandaag. Het is een dorp, een beetje 
vergelijkbaar met Boskant. Het be-
treft hier een klassieke hoeve waar 
al jaren horeca in bedreven wordt. 
We gaan wel behoorlijk wat veran-
deren/vertimmeren daar. Maar qua 
grove lijnen zal het heel veel weg 
hebben van De Vriendschap Bos-
kant. We zullen een prachtig terras 
creëren, de gasten zullen er lekker 
een hapje kunnen eten en ook zullen 
er feesten en partijen georganiseerd 
worden. Daarnaast zullen we op die 
locatie ook een nieuwe dansschool 
starten. In vele opzichten zal het 
dezelfde sfeer krijgen als hier; warm 
en gemoedelijk. De wensen van de 
gasten staan voorop, gastvrijheid en 
kwaliteit zijn de belangrijkste pun-
ten.”

Jullie hebben het al zo druk in Bos-
kant. Hoe gaan jullie dat doen wan-
neer jullie twee locaties hebben? 
“Het zal pittig worden, vooral in de 
tijd van de opstart. Vandaar dat we 
al gesprekken hebben met sollici-
tanten die een aantal taken van ons 
over gaan nemen. Voor de duidelijk-
heid: In de meeste gevallen zal altijd 
één van ons twee  in Boskant zijn, 
de andere in Beringe.  Administra-
tief gezien gaan we een hoop taken 
afgeven zodat wij gastheer kunnen 
zijn. Want hoe je het ook wendt 
of keert, het is voor de gasten erg 
belangrijk dat ze ons ook zien! Dat 
geldt voor zowel De Vriendschap in 
Boskant, als voor De Vriendschap in 
Beringe. De eerste stappen wat dat 
betreft hebben we begin van het 
jaar al gezet toen Paul zijn taken in 
de keuken afgaf aan een fulltime 

kok.”

Jullie zijn begin van dit jaar ge-
trouwd. Zien jullie elkaar straks nog 
wel?
“Het zal even wennen worden, 
maar dat komt goed. Nu zijn we in-
derdaad zeven dagen per week, dag 
en nacht samen. Maar tegelijkertijd 
zijn we eigenlijk vrijwel nooit ‘sa-
men’. Zodra we daar geopend zijn, 
dan zullen we wel standaard een 
vrije dag per week inplannen, anders 
wordt het wel erg lastig. Dit is nu bij 
lange na niet altijd het geval. Door-
dat we taken achter de schermen af 
gaan geven zal dit makkelijker wor-
den.” 

Wanneer zal Hoove De Vriendschap 
geopend worden?
“Op 10 november aanstaande zal 
de sleuteloverdracht plaatsvinden. 
We zullen daar tijdelijk gesloten zijn 
om verbouwingen etc. te realise-
ren.  Begin januari 2015 zal dan een 
grootse opening plaatsvinden. Een 
soort van nieuwjaarsreceptie, waar-
bij natuurlijk iedereen van harte wel-
kom is. Zowel gasten uit deze buurt 
die nieuwsgierig zijn, maar ook voor 
de mensen uit de gemeente Peel en 
Maas. De precieze datum van ope-
ning zullen we later bekend gaan 
maken.” 

Zijn er verder nog dingen die jullie 
zelf kwijt willen?
“Alleen dat we er heeeel veel zin in 
hebben! We hopen dat de mensen 
daar net zo enthousiast worden over 
Hoove De Vriendschap als de gasten 
die we hier mogen ontvangen. Na-
tuurlijk zou het leuk zijn als mensen 
uit Boskant die we wekelijks over de 
vloer krijgen ook daar eens een kijkje 
komen nemen als het zover is! Wan-
neer gasten vragen hebben inzake 
onze tweede locatie, dan kunnen 
ze altijd contact opnemen per mail: 
info@devriendschapboskant.nl

We zullen vanwege alle drukte en 
vragen komende week niet altijd 
persoonlijk telefonisch bereikbaar 
zijn.

Paul (l) en Dennis

Sabine van den Boogaard
Berkstraat 28 5492 EB Sint Oedenrode

Tel 06 - 54255787

Geopend 
woensdag van 9:00- 18:00
Zaterdag van 8:00-13:00

Andere dagen en avonden op afspraak!
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27 oktober 
13.45-14.15 uur Biddende moeder 
parochiezaal Nijnsel

28 oktober 
18.30 uur Bijeenkomst vormelingen 
parochiezaal Goede Herder

29 oktober 
18.00 uur Alfa-cursus   
parochiezaal Goede Herder

30 oktober 
12.30 uur overleg pastoraal team 
18.30 uur Bijeenkomst vormelingen 
parochiezaal Goede Herder

1 november
Allerheiligen

2 november 
Allerzielen

2 november 
9.00 uur  EHC les 2 (groep B)  
St. Martinus – Centrum
10.30 uur EHC les 2   
parochiezaal Nijnsel

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

Een christen is van nature barmhartig, 
want barmhartigheid is het hart van het Evangelie.

Paus Franciscus

Torengroepen opgericht
Wij zijn verheugd u mede te kunnen 
delen dat vanaf 1 september alle ker-
ken binnen onze parochie beschikken 
over een torengroep.

Nu zult u denken: Een torengroep, 
wat is dat? Wij kunnen ons deze re-
actie voorstellen. Vandaar dat we u 
in deze editie van het parochienieuws 
nader willen informeren.
Zoals u weet worden de parochies 
binnen ons Bisdom en in heel Neder-
land door fusies steeds groter. Daar-
door wordt het werkgebied  groter en 
dreigt men hierdoor het overzicht te 
verliezen. Ook wordt het lastiger om 
het reilen en zeilen en de dagelijkse 
gang van zaken in het oog te houden. 
Het Bisdom onderkent dit en men 
heeft in haar beleidsplan opgenomen 
dat het raadzaam is om voor elke kerk 
binnen een parochie een torengroep 
op te richten. Dit is een groep men-
sen die vaak aanwezig is in de betref-
fende kerk en zo ter ondersteuning 
kan functioneren voor het parochie-
bestuur en pastorale team. Door het 
parochiebestuur is een statuut ge-
maakt waarin alle bevoegdheden en 

taken van de torengroep omschreven 
staan. Deze is na te lezen op de web-
site van de parochie.  Op deze manier 
kunnen de torengroepen vele organi-
satorische zaken zelf oplossen zonder 
dat het parochiebestuur er aan te pas 
hoeft te komen. De  torengroep kan 
een belangrijke rol vervullen op zowel  
het materiële als pastorale vlak. Door 
frequent overleg tussen torengroep 
en parochiebestuur / pastorale team 
blijven we allen goed geïnformeerd. 
Wij willen iedereen die zich bereid 
heeft verklaard zitting te nemen in 
één van de torengroepen hartelijk 
danken. We hopen op een vruchtbare 
samenwerking en zijn ervan overtuigd 
dat hierdoor de structuur binnen onze 
parochie zal verbeteren. 

We willen de torengroepen middels 
bijgaande foto's graag nader aan u 
voorstellen. Sommige torengroepen 
hebben reeds een onderverdeling van 
de aandachtsvelden gemaakt. Als dat 
zo is staan deze vermeld.

Parochiebestuur en pastotale team

Torengroep Antonius van Padua 
Nijnsel

v.l.n.r.: Lambert Verhoeven (voorzitter), Annie van den Eertwegh (vraagbaak 
voor parochianen) , Joke Raaijmakers (administratie) en 
Theo van de Meulengraaf (koster)

Torengroep Sint Martinus Olland

v.l.n.r.: Harrie Heerkens (voorzitter), Cor van Roosmalen, Cees van Hout, 
Riet van Hout, Twan van Erp en Johnny Leenderts. Ton van Kessel ontbreekt 
op deze foto

Torengroep Heilige Martinus 
van Tours Centrum

v.l.n.r.  Math Jacobs: koren, kerkbalans, administratie en stichting be-
houd Smitsorgel. Gerda van de Burgt: lectoren, kerk poetsen, siergroep en 
Mariakapel Kasteellaan. Willemien Vermeulen: ziekenbezoek, avondwake 
en medewerkers parochiecentrum. Wim van Dijk: voorzitter, kerkhofbeheer, 
kerkwacht, collectanten, huwelijksvoorbereiding en Ritakapel Boskant. Rien 
van Gerwen: Kosters, acolieten en uitvaart-acolieten.

Torengroep Petrus’ Banden Son

v.l.n.r.: Truus van den Broek – van Bussel, Christianne Drubbel, 
Rinus Verhagen (voorzitter), Sannie de Rooij – Claasen en Ed Saris.

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

www.heiligeodaparochie.nl

Torengroep St. Genoveva Breugel

v.l.n.r.: Jolanda van Soerland (catachese en parochiebureau), Sjef Donkers (ou-
deren en ziekenbezoek), Sjef den Uijl (voorzitter en parochiebureau) en Joke 
Versantvoort (doop en lectoren) Er is geen stringente taakverdeling, maar hier-
mee is aangegeven waar betrokkenen in ieder geval op aan te spreken zijn.

Adam en Eva 
Viering voor Peuters en Kleuters, 
hun papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en 
anderen die mee willen vieren.

Zondag 26 oktober; 9.30 uur in de 
kerk van Sint Petrus’ Banden in Son; 
11.00 uur in parochiecentrum de 
Goede Herder in Sint-Oedenrode

Adam en Eva wonen in het paradijs 
van God. Ze mogen overal komen, 
overal van eten. Het is er prachtig.
Alleen van één boom mogen ze niet 
eten. Kunnen Adam en Eva gehoor-
zaam blijven? Zondag vertellen we 
hoe het verhaal van Adam en Eva 
verder gaat. Komen jullie ook? We 
gaan weer muziek maken, dus neem 
je muziekinstrumentje maar mee!
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Gemeenschappelijke 
ziekenzalving 2014
Ook dit jaar vindt er in onze paro-
chie weer een gemeenschappelijke 
ziekenzalving plaats. Dit jaar is deze 
gekoppeld aan de afsluiting van de 
oktobermaand – Mariamaand. Vrij-
dag 31 oktober zal er om 10.00 uur 
een eucharistieviering worden op-

gedragen in Odendael. Tijdens deze 
viering is er gelegenheid om het sa-
crament der zieken te ontvangen. 
Deze viering is voor alle parochianen 
van de H. Odaparochie. Het Goede 
Herderkoor zal de zang verzorgen.

Kerkberichten
SINT GENOVEVA-KERK, BREUGEL

Dinsdag 21 oktober
18.10 uur: Rozenhoedje bidden met 
om 18.30 uur: Eucharistieviering
Donderdag 23 oktober
18.10 uur: Rozenhoedje bidden met 
om 18.30 uur: Eucharistieviering, 
aansluitend stille aanbidding
Vrijdag 24 oktober
18.10 uur: Rozenhoedje bidden met 
om 18.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 25 oktober
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)
Intentie: Harrie Peters
Zondag 26 oktober
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)
intentie: Jo Vermeulen, Diny Rooij-
akkers, ouders van Riel-Bogers en 
zonen Christ en Marijn, Sjaak van de 
Ven, Ties Verhagen.
Dinsdag 28 oktober
18.10 uur: Rozenhoedje bidden met 
om 18.30 uur: Eucharistieviering
Donderdag 30 oktober
18.10 uur: Rozenhoedje bidden met 
om 18.30 uur: Eucharistieviering met 
aansluitend stille aanbidding

KERKBERICHTEN MARTINUSKERK 
(CENTRUM)

Zaterdag 25 oktober 18.30 uur: 
Eucharistieviering mmv Goede 
Herderkoor.
Intenties: Sjaak van der Kallen van-
wege zijn verjaardag.
Zondag  26 oktober 9.30 uur: Eucha-
ristieviering mmv Martinuskoor. 
Intenties:  Miet Oppers – Schepens, 
Cor de Bever, Piet en Anneke van de 
Sande – de Wit, Carel en Anna van 
Kempen – van de Pas, Gerard en Jo 
Renders – van Lith, Ria Tops – van 
Heugten, overleden ouders Hen-
driks – Hazenberg, Sjaak, Jan, Nelly 
en Christ, Piet van der Vleuten, Grard 
en Marie Jansen – van Gerven, Ton-
nie Prinssen – van den Berg, Mien 
Gevers – Bekkers, Anneke Raaijma-
kers – Donkers, Piet van Lankveld 
vanwege zijn verjaardag, Antoon en 
NellyAdams – Seijkens en zoon Willy.
Zondag 26 oktober:  Doopviering van 
Luuk van de Tillaart, van Boaz Leen-
ders en van Kim van den Dungen.
Maandag 9.00 uur: Eucharistie.
Dinsdag 9.00 uur:  Eucharistie. 
Woensdag 9.00 uur:  Eucharistie. 
Donderdag 8.30 uur: uitstelling van 
het Allerheiligste.
8.40 uur: Rozenkransgebed.
9.00 uur: Eucharistie. 
Vrijdag  9.00 uur:  Eucharistie.
Intentie: Jan Steenbakkers en overle-
den ouders Steenbakkers – v Erp.
E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

H. MARTINUS OLLAND

Zaterdag 25 oktober 
Geen eucharistie.

PROTESTANTSE KERK KNOPTOREN

Zondag 26 oktober, 10.00 uur, Pre-
dikant Ds. Bas Stigter, Bijbelzondag.

SINT ANTONIUS NIJNSEL

Zondag  26 okt. 11.00u. 
Eucharistieviering met gemengd 
koor.
Intenties: Johan en Petronella Th-
ijssen- Gloudemans en dochter 
Tonny, Marinus en Drika Verhagen- 
van Hooff en zoon Rini, Martien 
Raaijmakers, Jans v.d. Meerakker,  
Bijzondere intentie, Martien van 

Kessel, Toos Bekx- Verhoeven.

SINT PETRUS’ BANDEN-KERK, SON

Woensdag 22 oktober
19.00 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 25 oktober
18.30 uur: Eucharistieviering in de 
Sint Genoveva-kerk in Breugel
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz)
Zondag 26 oktober
09.30 uur: Peuter- en kleuterviering
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
Sons Parochiekoor (via de analoge 
UPC kabel FM 94.4 MHz)
intenties: Willem en Grada van 
Kemenade-Nouwens, Corrie van 
Hal (1e jaargetijde), Wil Mathijs-
sen, Wolf Edlinger, Nico Jonker, 
ouders Vogels-Sanders, Riky van 
den Hurk-van de Kerkhof, Ria van 
Vlerken-Kuijpers, An van Dijk- van 
de Wijdeven, Dina en Toon van 
Veggel-Kemps.
Maandag 27 oktober
19.00 uur: Eucharistieviering
Woensdag 29 oktober
19.00 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 1 november
Geen Eucharistieviering in Son of in 
Breugel

In de maand oktober wordt het Ro-
zenhoedje gebeden:
-  Elke maandag en woensdag om 

18.40 uur in de Sint Petrus’ Ban-
denkerk;

-  elke zaterdag om 19.00 uur in de 
Mariakapel aan de Beverlaan.

PAROCHIE LIEMPDE

1-2 november zaterdag 18:30 Al-
lerheiligen en zondag 9:30 Allerzie-
len
[zowel op zaterdag EN zondag:]
Familie Van Haaren-Koppens
Riek Simons v/d Spank Johan-
nes en Catherina van Alphen-
Schoenmakers, Toon van Alphen
Wil en Jon Smitt-Smetsers, Johan 
Klaassen, Jo v/d Biggelaar, Familie 
v/d Velden Van Haaren, Overleden 
Ouders Piet en Jes van de Hiel

3-7  november maandag t/m vrij-
dag elke dag 19:00
[dinsdag:]
Mis in de Vlaswiek om 10:30 en 
Rozenkrans om 18:30
[vrijdag:]
Wil en Jon Smitt-Smetsers
Aanbidding van 18:00 tot 19:00

VANAF 2 NOVEMBER ZIJN ONZE 
WEEKMISSEN STANDAARD OM 
19:00. Voor een Ochtendmis kunt 
u om 9:00 naar de Petrusbasiliek in 
Boxtel en voor een Avondmis hier in 
de St-Jans Onthoofding te Liempde. 
We hopen hiermee de Heilige Missen 
toegankelijker te maken voor gelovi-
gen die overdag werken of studeren. 
Bovendien kunnen mensen nu kiezen 
wat beter uitkomt en zijn vaste mis-
tijden eenvoudiger om te onthou-
den. Kortom, vanaf november bent u 
’s morgens altijd in Boxtel welkom en 
’s avonds hier in Liempde!

ODENDAEL 

Zondag 26 oktober 10.00 uur; eu-
charistieviering met Odendael koor. 
Intenties: dhr. v/d Velden.
Dinsdag 28 oktober 19.00u; rozen-
hoedje bidden in de stilteruimte.
Vrijdag 31 oktober 10.00 uur; eu-
charistieviering. Gelegenheid om het 
sacrament der zieken te ontvangen, 
voor alle parochianen van de Heilige 
Odaparochie. Het Goede Herderkoor 
zal de zang verzorgen.

Lunchconcert in teken van de saxofoon 

Lunchconcerten in het Frits Philips 
Muziekgebouw in Eindhoven wor-
den vaak gegeven door jonge talent-
volle en gepassioneerde musici, die 
net hun conservatorium opleiding 
hebben afgerond of aan het afron-
den zijn.  

Door: Riet Meijs

Naar Eindhoven rijdend, vroeg ik me 
af, wat het lunchconcert zou bren-
gen. Dit omdat er weinig muziek is 
geschreven voor de combinatie pi-
ano/saxofoon. De saxofoon is een 
relatief jong instrument. Het bestaat 
pas zo’n 150 jaar. (Op de Brusselse 
industrietentoonstelling van 1841 
gaf Sax een eerste officiële auditie 
van zijn creatie: de saxofoon.) Wordt 
het heel moderne muziek, gezien dit 

gegeven en de jonge leeftijd van de 
concertanten? Daar moet je dan echt 
liefhebber voor zijn. Ik was heel be-
nieuwd.
Bij binnenkomst In de concertzaal 
stond de vleugel en twee verschil-
lende Saxofoons klaar met een stan-
daard voor een derde Sax. Het duo 
‘Klaver en Riet’ stelde zich voor: 
Sylvie Klijn, piano en Tom 
Sanderman, saxofoon, (finalist Fon-
tys toonzaal Kamermuziekwed-
strijd!). Afwisselend informeerde het 
stel het publiek over het stuk dat ge-
speeld ging worden. Tom Sanderman 
zou als eerste op de Tenorsaxofoon 
gebruiken voor de Fagot-sonate voor 
piano en fagot van Saint-Saëns uit 
1921. Tom had dit zelf bewerkt tot 
een stuk voor Saxofoon en Piano. 
Een Fagot heeft een grotere toonom-

vang. De bewerking van Tom was 
heel knap: de ‘tekortkomingen’ van 
het instrument Saxofoon werden uit-
stekend opgevangen. Het was een 
harmonieuze bewerking, waardoor 
niets verloren ging van het oorspron-
kelijke stuk.
Het eerste deel was prachtige ly-
risch; het tweede was een sneller en 
het derde deel was heel romantisch, 
meeslepend. Ik was compleet verrast 
door de warme klanken van Tenor-
saxofoon. Deze onderstreepte de 
sfeer van het hele muziekstuk.
Het tweede muziekstuk was van de 
Amerikaanse componist Muczynski. 
Voor mij een totaal onbekende com-
ponist. Voor dit stuk werd de Altsax 
gebruikt. De klanken van de Altsaxo-
foon zijn bij het groot publiek wel 
bekend. Wanneer wij het over een 
Saxofoon hebben, is dat meestal over 
de Altsaxofoon. Het was een moder-
ner stuk. Af en toe leek het een wed-
strijd tussen de piano en de Saxofoon: 
als de piano lagere tonen speelde, 
zong de Saxofoon in de hoge tonen 
en omgekeerd. Wat in dit stuk opviel 
was de wisseling in tempi. De muziek 
deed een beetje Jazz –achtig aan. 
Het laatste gedeelte van dit concert 
werd gevuld met klanken van ook 
een Amerikaanse componist, fluitist 
Philip Glass. Glass studeerde wis-
kunde en filosofie en dwarsfluit in 
Chicago. Hij werd geïnspireerd door 
Indiaanse muziek . Hij is bekend om 
zijn filmmuziek.
Tom bespeelde voor dit muziekstuk 
van Philip Glass de Sopraansaxofoon. 
De muziek van Glass staat bekend 
om de herhaling van muziekmotie-
ven. Deze werden in dit stuk gemo-
dereerd . De Saxofoon met zijn hoge 
klanken speelde, danste als het ware, 
om de kabbelende pianomuziek 
heen, afwisselend zacht, dromerig, 
dan weer aanzwellend harder. 
Het was een prachtig afwisselend 
programma, met moderne, geniet-
bare muziek. Dit concert bood het 
publiek bovendien de mogelijkheid 
de klanken van de drie verschillende 
Saxofoons naast elkaar te horen. Het 
duo Klaver en Riet speelde met veel 
passie en  is een fantastische combi-
natie met veel potentie. 
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Nachtwandeling met spannende 
verhalen

Tijdens  de Nacht 
van de Nacht or-
ganiseert IVN Rooi 
samen met Luuk 
Petersen, bekend 
van Luuks Poppen-

theater, een wandeling in het don-
ker. We verzamelen bij d'n Toel, en 
vertrekken dan muisstil richting de 
Dommel. 

Het is een korte wandeling, maar 
wel in het pikkedonker. Onderweg 
zijn een aantal vertelplekken inge-
richt. Luuk zal een spannend verhaal 
vertellen over een nachtdier, (maar 
hij wil nog niet zegen welk verhaal 
:-). Op een andere plek vertelt een 
IVN gids van alles over vleermuizen 
en hoe je ze kunt horen met een 
speciaal apparaatje, de bat-detector. 
Verder zijn we benieuwd of je zelf 
misschien nog een spannend ver-
haaltje of avontuur weet te vertel-

len. Tijdens het wandelen zelf kun 
je écht de nacht ervaren, stil en 
donker. De campagne "Nacht van 
de Nacht" is bedoeld om de hoe-
veelheid verlichting 's-nachts zoveel 
mogelijk te beperken. Dit spaart 
energie, bovendien hebben sommi-
ge dieren er last van. Dit mag uiter-
aard niet ten koste gaan van de vei-
ligheid. We eindigen de wandeling 
weer bij Luuk z'n wagen, wie weet 
voor een warme kop chocomelk. 
Kinderen kunnen ook mee wande-
len, maar wel onder begeleiding van 
ouders.

We verzamelen om 21:00 bij café 
d'n Toel, Pastoorsmitstraat 4 in Ol-
land en verwachten rond een uur of 
23:00 weer terug te zijn. Deelname 
is gratis, volg het laatste nieuws op 
www.ivnrooi.nl. 
Meer weten over lichthinder? 
www.platformlichthinder.nl.

0411 63 16 69  -  www.struifhuis.nl 

Duurzame 
streek-
proDucten
Ervaar de beleving
van een echte 
Liempdse pannenkoek 
bij Pannenkoekenhuis 
‘t Struifhuis in 
Liempde.

ucten
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Mooi in de regio
De canon van Veghel: een stukje identiteit 
voor de toekomst
Onder grote belangstelling van vertegenwoor-
digers van het onderwijs en culturele instel-
lingen presenteerden heemkundekringen Veh-
chele en Erthepe woensdag hun Canon van 
Veghel. De Canon van Veghel vertelt in 39 
vensters ‘het verhaal van Veghel en Erp’. 

Een geschiedenis die in 800 voor Chr. begint 
bij de grafheuvels in de Boerdonkse kampen 
tot aan de aanleg van de A50. Opvallend bij 
de presentatie was de aandacht voor de al-
oude samenwerking tussen Veghel en Erp, de 
herindeling van de twee gemeenten in 1994 
en –niet te vergeten- de  toekomst van de ge-
meente Veghel: de fusie met Schijndel en Sint-

Oedenrode. De fusie doet het besef van de ei-
gen identiteit groeien. Als Meierijdorpen delen 
Veghel en Erp hun geschiedenis met Schijndel 
en Sint-Oedenrode. Wie de Canon van Veg-
hel bekijkt, kan niet om de twee buurdorpen 
heen. In de screencast werd een bijzonder ge-
deeld monument, de Koeveringse Molen bij 
Eerde, als voorbeeld genomen. Maar ook het 
graafschap Rode als wieg van alle vier de dor-
pen passeerde de revue. Met de Canon van 
Veghel is niet zomaar een stuk geschiedenis 
geschreven, maar ook de identiteit van Veghel 
en Erp als fusiepartner van Sint-Oedenrode en 
Schijndel voor de toekomst op treffende wijze 
vastgelegd.

Sprookjesbos bij Intratuin Veghel

Intratuin Veghel organiseert zondag 26 oktober 
een leuke sprookjestocht met volop activiteiten 
voor de kinderen. 

Daarnaast zijn de kerst- en najaarsafdelingen ge-
opend en kunt u heerlijk kerstshoppen en weg-
dromen bij Intratuin in de gezelligste periode van 
het jaar. Probeer je maar eens in te houden op 
de grootste kerstmarkt van Veghel waar de uit-
gebreide kerstcollectie wordt gepresenteerd. Het 
assortiment is rijkelijk gevuld met de nieuwste 
modellen kersthuisjes, alle denkbare kerstbal-
len en overige decoratiematerialen om de boom 

te versieren. Maar ook kussens, linten, kaarsen, 
verlichting, (kunst)bomen, serviezen en stolpen 
behoren tot de uitgebreide kerstcollectie. 

Deze zondag wordt een heuse sprookjestocht op-
gezet waar kinderen op zoek kunnen gaan naar 
diverse sprookjesfiguren die door de Intratuin ver-
spreid zijn. 
De kinderen kunnen als hun favoriete sprook-
jesfiguur geschminkt worden. Ook is er een bal-
lonvouwer aanwezig die allerlei leuke trucjes en 
tovenarij uitvoert en kunnen kinderen cupcakes 
versieren onder begeleiding en zijn er nog tal van 
activiteiten meer.  

Ook is er een leuke Facebook actie. Maak een 
leuke foto tijdens de sprookjestocht en plaats 
deze op de facebookpagina van Intratuin Veghel 
en maak kans op 1 van de 5 leuke kerstknuffels. 
De sprookjestocht start om 12:00 uur. Voor alle 
deelnemertjes die deel hebben genomen aan de 
sprookjestocht staat een leuke verrassing klaar! 
Genoeg redenen voor jong en oud om Intratuin 
Veghel een bezoekje te brengen. Intratuin Veghel 
is zondag 26 oktober van 12:00 uur tot 17:00 uur 
geopend.

advertorial

Tip 10 en 11

25 oktober Installatie Prins Ploegersland
Liempde, 19 oktober 2014 - Zaterdag 25 okto-
ber is het dan zover: de nieuwe Prins van Ploe-
gersland wordt bekend gemaakt en tevens wordt 
hij deze avond samen met zijn adjudant geïn-
stalleerd. Iedereen is vanaf 20.30 uur van harte 
welkom op deze openbare avond bij Ploegersre-
sidentie Gasterij De Punder georganiseerd door 
Prinsenvereniging De Ploegers. Negen tips zijn 
verstrekt, tip 10 en 11 geven de oplossing!

De afgelopen weken heeft de Geheimcommis-
sie van Prinsenvereniging De Ploegers negen tips 
naar buiten gebracht over de nieuwe Prins van 
Ploegersland. Naar aanleiding van deze tips zijn 
veel reacties binnen gekomen. De volgende per-
sonen zijn één of meerdere keren genoemd: Gino 
van Dongen, Toine de Jong, Jan van de Sande, 
Koen de Kort, Frans van der Schoot, Ger van den 
Oetelaar, René Knoops, Rob van Abeelen, Eric 
van der Heijden, Ad Traa, Winand van Kollenburg, 
Arthur Brands, Jos Sanders, Paul Saris, Jan Verhoe-
ven, Paul Dortmans, Geert van Laarhoven, Maar-
ten Janssen en Filipe van der Borne.
Zonder te verraden of de juiste persoon er bij zit 
kan de Geheimcommissie zeggen dat er bij deze 
genoemde namen verschillende personen zitten 
die zeker de potentie hebben om als Prins te re-
geren over ons Ploegersland. Ook hebben ze al-
lemaal veel raakvlakken met de tips die tot nu toe 
gegeven zijn. Maar ja, passen álle tips bij één van 
boven genoemden?

Tip 10
Als tip 10 wil de Geheimcommissie dan ook zeg-
gen: houd alle tips nog eens bij de ingezonden na-
men, maar ook bij mensen uit uw kennissenkring. 
Het zou per slot van rekening ook zomaar een 
buurman, vriend of familielid van u zelf kunnen 
zijn. Doet er iemand de laatste weken geheimzin-
nig of anders dan anders? 

Tip 11
Mocht u er met tip 1 tot en met 10 dan nog niet 
uit komen, volgt hier meteen tip nr. 11. Kom za-
terdag 25 oktober a.s. naar Ploegersresidentie 
Gasterij De Punder. Vanaf 20.30 uur wordt eerst 
afscheid genomen van de huidige Prins Willem 
Oranje en adjudant François, die de Ploegers en 
Ploegerinnen het afgelopen jaar op een geweldige 
manier zijn voorgegaan in het carnavalsgedruis. In 
het vervolg van de avond worden hun opvolgers 
bekend gemaakt en kan er een begin gemaakt 
worden met een nieuw carnavalsseizoen waar de 
vonken wederom van af zullen vliegen. Aangezien 
deze avond een openbaar karakter heeft, is ieder-
een van harte welkom om met velen het glas te 
komen heffen op onze nieuwe Prins en Adjudant. 
Nog geen naam ingestuurd? Tot en met 24 okto-
ber kunnen namen nog gestuurd worden naar re-
dactie@ploegers.nl en maakt u nog kans op twee 
kaartjes voor de zittingsavonden en een exclusieve 
Meet&Greet met de Prins en Adjudant. De tips nog 
een keer teruglezen? Kijk op www.ploegers.nl. 
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Mooi in de regio

Ladies Event op 1 november 
in CHV Noordkade Veghel

Voor veel dames een avondje uit en voor be-
drijven de mogelijkheid om zich te promoten 
op de Ladies Event, die plaats gaat vinden op 
1 november in de CHV Noordkade. De organi-
satie is in handen van Cicasi. Ook de Rooise 
drogist DA zal aanwezig zijn tijdens het eve-
nement.

Drie vriendinnen die werken onder de naam 
Cicasi  hebben de organisatie van dit Ladies 
Event in handen. Angela, Narin en Cintha zijn 
al maanden bezig om deze avond speciaal voor 
dames te organiseren.  Maar liefst 40 bedrijven 
zullen zich presenteren. Het zal een avond wor-
den voor vrouwen door vrouwen.  De toegang 
is geheel gratis en voor de eerste 300 bezoekers 
is er een goodie bag en een glaasje bubbels. 
Ook is er deze avond een loterij waarvan de 
opbrengst zal gaan naar Stichting Pink Ribbon. 
Stichting Pink Ribbon financiert wetenschap-
pelijk onderzoek en projecten op het gebied 
van behandeling, nazorg en lange termijn ef-
fecten van borstkanker. Er zijn met deze loterij 
veel leuke prijzen te winnen. De bedrijven die 

zich deze avond  presenteren zullen de bezoe-
kende dames zeker interesseren. Van Herbalife 
tot neurofeedback en hersenmetingen. Er is 
een beautysalon en een nagelstyliste. Kraam-
pjes met sieraden en kleding maar ook kan men 
deelnemen aan diverse workshops. De organi-
serende dames zijn zelf ook aanwezig met hun 
eigen stand.  Angela samen met haar zus, met 
de kleding van Sistarz  die zij normaal bij u thuis 
tijdens een party komen showen. Narin met 
haar hippe taarten, sweet tables en cupcakes 
van Cakejuh. Cintha presenteert haar bedrijf 
Cinbalance met shiatsu massage.  Deze avond 
is voor  dames zeker de moeite waard.  De 
avond zal worden opgeluisterd door de band 
zonder vent uit Mill. Neem je vriendinnen en 
zussen etc. mee en zorg dat je op tijd bent want 
er zijn maar 300 goed gevulde goodiebags weg 
te geven. 
Ladies Event wordt gehouden in het CHV 
De Noordkade Evenementenlocaties aan de 
N.C.B.Laan  52a te Veghel.  (Er is ruime par-
keergelegenheid). Meer info: kijk op  
www.CiCaSi.nl 

Infobord voor Natuurtuin De Eerdse Bergen

Na afloop  van de succesvolle  herfstwande-
ling van Natuurwerkgroep de Eerdse Bergen 
werd afgelopen zondag het infobord van de 
natuurtuin gepresenteerd.

De natuurwerkgroep De Eerdse Bergen is op 
vele tereinen actief in en met  de mooie na-
tuur en lanschap rond Eerde. Nu er eindelijk 
met de gemeente Veghel een overeenkomst is 
voor gebruik en beheer van het voormalige po-
nyveld aan de Schoolhuisweg is nu begonnen 
met de inrichting van de natuurtuin de Eerdse 
Bergen. Deze tuin wordt als een heemtuin in-
gericht met landschaps elementen die kenmer-
kend zijn voor de Eerdse Bergen, Vlagheide en 
omgeving. Een plek  om de natuur te beleven 
met aandacht voor educatie en voorlichting. 

Als onderdeel van “Ommetje Eerde” vormt dat 
een natuurlijke poort van dorp naar de bossen 
van de Eerdse Bergen. Een plek voor activitei-
ten, die passen bij de natuur van de omgeving. 
Een startpunt voor natuurbeheer,  wandelin-
gen, excursies en  kinder activiteiten. Kortom 
een plaats om met en in de natuur te spelen.
Afgelopen  zondag heeft Fia Fiers tijdens een 
herfstwandeling het inrichtingsplan  aan het 
publiek getoond.  Daarbij werd uitgelegd dat 
dit plan in stappen door vrijwilligers wordt uit-
gevoerd. Voor dit mooie werk hebben de vrijlli-
gers van de natuurwerkgroep de medewerking 
van diverse agrarische ondernemers uit Eerde, 
Staatbosbeheer, Brabantslandschap, de ge-
meente Veghel en financiele ondersteuning van 
de Postcodeloterij en de Rabobank ontvangen.

Fia Fiers geeft uitleg bij nieuw infobord 
van de Natuurtuin De Eerdse Bergen.

KIM’S LADIES EVENT
26 oktober van 11:00 tot 17:00 uur

Monique!!!

Meet en greet met sprookjes prinsessen tussen 13.30 en 14.30 uur.
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Regio De Mooi Kranten:

Wij bundelen onze krachten!
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www.demooikrant.nl

Weekbladen:

Maandblad:

Nog kaarten beschikbaar

Extra voorstelling 
Tonpraotersjubileum Rien Bekkers 
In 1981 trad hij voor het eerst voor 
het voetlicht en inmiddels staat hij 
drie keer elf jaar als ‘Rinuske’ in de 
ton. Op carnavalsgebied is dat een 
jubileum waard. Rien Bekkers viert 
zijn jubileum in stijl. Onlangs be-
gon de voorverkoop voor zijn avond 
vol ‘klets’ op zaterdag 13 december. 
Aangezien de kaarten in een mum 
van tijd waren uitverkocht, heeft 
Rien besloten er een extra avond 
aan te spenderen. 

Zondagavond 14 december vindt 
de tweede tonpraotersavond plaats. 
Deze voorstelling begint al om 19.00 
uur en zal plaatsvinden in ontmoe-
tingscentrum De Loop’r. Kaarten 
voor zondagavond zijn nog verkrijg-
baar in de winkel van Equi Center 
Ruitersport en Paardenmelkerij Bek-
kers aan de Hoogstraat 55 te Sint-
Oedenrode, bij ontmoetingscentrum 
De Loop’r en bij ‘Rinuske Bobbena-
gel’ aan de Past. Smitsstraat 49A in 
Olland (Tel: 0413-473301). 

nog   dagen

tot carnaval  
116PAPGAT JOURNAAL

Kletsgrage Hannes houdt van Klompenklets geklets

De naam Hans Eijkemans laat veel 
belletjes rinkelen, maar bij het ho-
ren van Hannes gaat een alarm-
systeem af. Een schuilnaam kun 
je het dan ook niet meer noemen. 
Dit typetje van de uit Rosmalen af-
komstige tonprater staat namelijk 
al vanaf 1993 op de bühne. Op 21, 
22 en 23 november bestiert hij voor 
de negende keer de ton tijdens de 
Klompenklets avonden in Papgat. 

DeMooiRooiKrant kreeg de eer om 
met Hannes aan de telefoon te han-
gen. De vraag of hij het leuk vindt 
om in Rooi op te treden was een 
inkopper. “Niet omdat ik jou nu 
aan de lijn heb, maar de Klompen-

klets vind ik echt één van de mooi-
ste kletsavonden van Brabant. Echt 
waar, het is er altijd heel gezellig 
en het publiek geweldig”, brengt 
de kletser zo eerlijk mogelijk. Heus, 
Hannes meende wat hij zei. Dat kan 
op de tonpratersavonden eind no-
vember wel eens anders zijn.

Hoe komt het dan dat het in Rooi zo 
gezellig is?
“De hele sfeer is fantastisch. De Nar-
rekap heeft het goed voor elkaar. Ik 
kom ook wel eens op plekken waar 
ik de enige kletser ben, of waar er 
amper nagebuurt wordt. Dat is in 
de Beurs wel anders. Ze hebben er 
een mooie ontmoetingsplek voor de 
kletsers. Die kunnen dan wat bijpra-
ten. Dat zorgt voor een goede am-
biance. Vooral ook omdat je elkaar 
drie dagen achter elkaar tegenkomt. 
Dat maakt het extra leuk.”

“HET KLINKT CLICHÉ, 
MAAR MENSEN LATEN 
LACHEN VIND IK HET 
MOOISTE. ER IS AL 

ZOVEEL ELLENDE OP 
DE WERELD.”

Onder de naam Hannes transfor-
meerde je je in verschillende hoeda-
nigheden. Wat is je favoriet?
“Hannes als honderdjarige. Daar 
ben ik een keer Brabants Kampioen 
mee geworden. Het is een ideale rol 

voor bijvoorbeeld feesten en partij-
en. Daar doet hij het altijd goed. Als 
‘honderdjarige’ kreeg ik mijn mooi-
ste compliment. Ik had opgetreden 
in een verzorgingstehuis toen een 
oud vrouwtje naar me toe kwam na 
de show. Ze zei: ‘Nadat mijn man is 
overleden heb ik maanden binnen 
gezeten. Ik ben vandaag voor het 
eerst weer onder de mensen en heb 
voor het eerst weer gelachen sinds 
hele lange tijd.’ Dat vond ik echt 
prachtig om te horen.”

Wat ga je in Papgat uit de hoed to-
veren?
“Vorig jaar heb ik voor het eerst de 
buut van de hulpburgemeester ge-
daan. Hannes zat zonder werk en 
kreeg de opmerking dat hij veel op 
de burgemeester leek. Hij besloot 
voor de functie als hulp-burgemees-
ter te gaan, maar er ging nogal wat 
mis. Dat zal je wel begrijpen, haha.”

Hoe weet je dat je buut goed is?
“Een delegatie van de Narrekap 
komt altijd kijken naar de voorronde 
van de Brabantse Kampioenschap-
pen in Valkenswaard. Om te kijken 
of er iets tussenloopt voor de Klom-
penklets avonden in Sint-Oedenro-
de. Ze geven voor zichzelf punten en 
hebben er altijd een goede kijk op. 
Als ik dan gekozen wordt, dan weet 
ik dat het goed zit.” 

Wat vind je zo leuk aan tonpraten?
 “Het klinkt cliché, maar mensen la-
ten lachen vind ik het mooiste. Er is 
al zoveel ellende op de wereld.”

Beste papbuiken en papbuikinnen.
Vandaag kreeg ik het thema door 
van het 11-11-bal:
“11-11 op z’n skônst”
Zou het met de nieuwe tip te maken 
hebben?  Komt ie dan:

Tip 9:
Rood, geel en gruun stao ze 
goed!

Als we op ons skônst op het 11-11 
bal moeten verschijnen, dan zul-
len we toch eens aan de slag gaan, 
want aangezien onze neije Hoog-

heid en zijn/haar adjudant rood, 
geel én gruun goed stoa, kunnen 
wij niet achterblijven.

We zullen met grote getale op ons 
best op hun feessie verschijnen. 
Maar wat schuilt er achter de tip?  
Het zou een paprikaboer kunnen 
zijn, die zijn in de kleuren rood geel 
en groen verkrijgbaar, ik verwacht 
bijna niet dat we in de papgatkleu-
ren moeten zoeken, want íedere 
papbuik staat deze kleuren goed, 
toch?
Het zijn natuurlijk DE carnavalskleu-
ren, we kunnen wel misschien be-
paalde gegadigden buitensluiten die 
bij een club zijn waar deze kleuren 
niet (allemaal) in verwerkt zijn…. 
Wat te denken van de heikneuters 
en het skrothupke, die hebben veel 
blauw, of de narrekap, zij hebben 
veel paars, de lepkes hebben veel 
oranje en  de raad van verderf is 
echt zwart-wit, etc.
Bezoekt u ook eens de site van Pap-

gat, www.papgat.com  en laat een 
berichtje achter op het gastenboek, 
wedden dat onze neije Hoogheid 
deze site nauwlettend in de gaten 
houdt?  En wie weet wordt u op 
deze website iets wijzer over deze 
tip!

Enne…..Weet u nu wie het neije 
koppel is, mail dan uw oplossing 
met de naam van de neije hoogheid 
en zijn/haar adjudant naar de voor-
zitter van de Prinskeuzecommissie: 
henryenkitty@gmail.com  of op pa-
pier in de brievenbus bij Henry van 
der Zanden,  Willem-Alexander-
straat 38 te Papgat.
En ook dit jaar, voor de eerste goede 
(complete)oplossing staat een heer-
lijke fles papgatwijn klaar welke 
onze neije hoogheid persoonlijk zal 
overhandigen aan de winnaar, en 
natuurlijk de eeuwige roem!

ALAAF!

Tip van de Prins

11-11 bal Op z’n Skônst
Zoals de titel reeds aangeeft staat het 
11-11 bal weer voor de deur. De laat-
ste tips gaan de ronde en de specu-
laties over “d’n Neije” erachter aan. 
Wie worden de opvolgers van Prins 
Erwin en Adjudant Paul?  Op zaterdag 
8 november zal dit bekend gemaakt 
worden in Grand café “de Beurs”. 

Na het succes van vorig jaar zal ook 
dit jaar deze onthulling vooraf ge-
gaan worden door de onthulling van 
de Jeugdraad, Nar,  Jeugd adjudant 
en Jeugdprins. De aanvang van de 
jeugdonthulling zal zijn om 19.00 uur 
(zaal open vanaf 18.30 uur)  in de be-
nedenzaal van de Beurs. Vanaf 20.00 
uur zal  het Jeugd-11-11 bal doorgaan 
in de bovenzaal waar het de aftrap 
voor het komend carnavalsseizoen zal 
houden tot ca. 21.30 uur. Rond deze 
tijd zal de jeugd terugkomen naar de 
benedenzaal voor de volgende grote 
onthulling!
Beneden zal intussen op gepaste wijze 
afscheid genomen worden van Prins 
Erwin en Adjudant Paul, die nog een 
keer mogen stralen als het huidige 
koppel van Papgat, maar daarna toch 
echt het spreekwoordelijke “veld moe-
ten ruimen” voor…. Ja voor wie??? 
Via de nodige plichtplegingen zal 

toegewerkt worden naar de onthul-
ling van het “Neije Koppel”. Na deze 
spanningsvolle tijd zal er een “skôn 
fist” losbarsten met o.a. live optreden 
van Duo “Zus”.
Zoals ieder jaar is er door de commissie 
11-11 achter de schermen veel gedaan 
om er weer een “skôn fist” van te ma-
ken. Jarenlang hebben we wisselende 
thema’s gebruikt om een bepaalde 
“swung” aan het 11-11 bal te geven. 
Door de commissie is dit jaar gezocht 
naar een passend thema waaraan we 
de komende jaren vast willen gaan 
houden. Op deze manier hopen we 
dat een  thema uit kan groeien tot een 
vaste traditie om het Carnavalsjaar te 
starten.
Gekozen is voor “11-11 op z’n 
skônst”.  Zoals al eerder in dit artikel te 
lezen, gaan we er een “skôn fist” van 
maken, waaraan ook de nodige offici-
ele gebeurtenissen gekoppeld zijn. De 
bedoeling is dan ook  om in de “skôn-
ste” kleren te komen, dus op sjiek, in 
het pak of jurk,  maar ook gewoon in 
je ”zondigse box” of met de skônste 
Kiel ben je natuurlijk van harte wel-
kom. Geef er een eigen draai aan zo-
dat we er met z’n alle een “skôn fist” 
van gaan maken. Op zaterdag 8 no-
vember vanaf 18.30 uur in de Beurs.

Nieuwe of oude Prins gespot?
Op een vroege zondagochtend zag 
een voorbijganger dit op het Everse. 
Vol verbazing pakte hij een fototoe-
stel om een foto te maken. ‘Zal dit 
de nieuwe Prins zijn?’ 

Via kennissen hoorde deze fotograaf 
dat er soms op de nieuwe Prins ge-
jaagd wordt. Vandaar dit kiekje en 
een vlugge mail naar DeMooiRooi-
Krant. 

Als je goed kijkt, kunnen het ook 
de huidige Prins Edwin en Adjudant 
Paul zijn, maar zeker is dat niet…
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OBS de Springplank maakt indruk bij PSV-toernooi
Woensdagmiddag 15 oktober heeft OBS de Springplank voor het eerst meege-
daan aan de PSV 6vs6 Cruyff Court kampioenschappen. Een voetbaltoernooi, 
waarbij het sociale aspect voorop staat.  Voetbal is hier het middel om de jeugd 
te binden en ze op een sportieve manier bewust te maken van respect voor 
elkaar. Er waren prijzen te verdienen voor de eerste plek, maar de belangrijkste 
prijs was die voor het sportiefste team.

Organisatie
De Lumens groep had de organisatie dit jaar tot in de puntjes op orde. Er was 
de beschikking over een perfect Cruyff Court, een kunstgrasveld met goaltjes. 
Naast het voetbal organiseerde 040 projects softbal, een quiz, voetbaltoernooi-
tjes en rugby. Ook was Foxy aanwezig en werden er foto’s gemaakt. De land-
macht organiseerde een survivalbaan met autobanden, hindernissen, netten en 
een vrachtwagen.

Toernooi
Zeven teams streden voor de eerste plek. Deze winnaar gaat door naar de stads-
finale en de winnaar van de stadsfinale mag deelnemen aan de landelijke finale.  
Het team van OBS de Springplank moest erg wennen aan het kunstgras en ook 
aan de hekken rond het veld die gebruikt mochten worden. 
Er werd fanatiek gestreden en uiteindelijk heeft de Springplak drie keer gewon-
nen, twee keer verloren en een keer gelijk gespeeld. Goed voor een mooie derde 
plaats.

Survivalbaan
De kinderen kregen allemaal een helm op, een legeroveral aan en ze werden met 
strepen geschminkt. De opdracht was simpel: neem een leger-
onderdeel mee, werk goed samen en leg het parcours zo snel 
mogelijk af. Door goed samen te werken en elkaar te helpen 
kun je veel tijd winnen.
Wat was OBS de Springplank fanatiek. Ze hielpen elkaar, mo-
tiveerden elkaar en waren alleen maar bezig om als team zo 
goed mogelijk te presteren. Aan het eind zagen ze dat ze in de 
tussenstand bovenaan stonden.

Prijsuitreiking
In een zinderende finale won groep 7 van het Slingertouw 
van groep 8 van het Slingertouw. Geweldig om de kleine 
spelers zo geweldig te zien spelen. Absoluut de terechte win-
naar. Alle teams werden op het Cruyff Court verwacht voor 
de prijsuitreiking. Als eerste werd er een prijs uitgereikt voor 
de snelste tijd van de survivalbaan. Tot grote vreugde was dat 
OBS de Springplank. Als zij aan het einde nog steeds boven-
aan staan, dan mogen zij een dag mee met de landmacht.  
Daarna werd groep 7 van het Slingertouw in het zonnetje ge-
zet. Alle lof voor die groep. Als laatste kwam de belangrijkste 
prijs: de sportiviteitsprijs. Er werd uitgebreid bij stilgestaan wat 
dit inhoudt en dat het hier om gaat. Na enkele momenten 
van spanning werd verkozen tot sportiefste ploeg: OBS de 
Springplank! Een mooie PSV-bal met alle handtekeningen van 
de spelers viel hen ten deel.

Terugblik
Complimenten voor de organisatie: van de activiteiten tot de 
scheidsrechters klopte alles. Alle kinderen kregen een appel, 
een flesje water en er was ranja aanwezig.
De kinderen hebben een geweldige dag gehad. Ze hebben 
fanatiek gesport, maar zijn vooral leuk met elkaar en met an-
deren bezig geweest. Zij waren trots dat ze twee van de drie 
prijzen gewonnen hadden, de leraar was vooral trots hoe de 
kinderen bezig zijn geweest: als hechte groep die fouten mag 
maken en waar je elkaar helpt naar succes. 
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10 De speurder onder de loep  
10.3 Stevige gesprekken
Detective Rien Raavens krijgt te 
maken met een anonieme brief in 
DeMooiRooiKrant en een serieus 
gesprek bij de recherche in Den 
Bosch. Zij wordt op beide plaatsen 
beschuldigd van ongeoorloofde 
praktijken bij het uitoefenen van 
haar werk als detective. De on-
terechte beschuldigingen maken 
haar strijdvaardig.

Maar waar moet ze beginnen? 
Rien heeft weinig aanknopings-
punten. Ze besluit eerst maar eens 
met de redactie van DeMooiRooi-
Krant te gaan praten. Die kan haar 
mogelijk iets over de afzender(s) 
van de ingezonden brief vertellen. 
De redacteur verontschuldigt zich 
onmiddellijk voor het plaatsen van 
de anonieme brief: ‘Dit had nooit 
mogen gebeuren. Het is volstrekt 
tegen de regels van onze krant.’ Al 
snel wordt duidelijk hoe de vork in 
de steel zit. ‘We hebben een stagi-
aire, Joris, een student communica-
tie. Na een stageplek bij de politie 
is hij nu bij ons begonnen. Hij heeft 
de brief toegelaten.’ Rien schrikt 
op: Joris, is dat niet die sensatiebe-
luste  jongen die een tweede Peter 
R. de Vries wilde worden? Ze heeft 
hem leren kennen toen ze  onder-
zoek deed naar drugsafval. Hij ging 
toen heel ver om maar primeurs 
uit te lokken. ‘Waarom is dat niet 
gecheckt door een van de vaste 
medewerkers?’ reageert ze verbol-
gen. ‘Het spijt ons heel erg,’ zegt 
de redacteur, ‘het zal niet meer 
gebeuren. Joris is nu op vakantie, 
maar zodra hij terug is, wacht hem 
een stevig gesprek.’ ‘Twee stevige 
gesprekken,’ zegt Rien, ‘ik wil hem 
ook graag spreken.’ De redacteur 
haalt koffie en gaat dan verder:  
’Inmiddels zijn er verschillende re-
acties binnengekomen op de in-
gezonden brief. Wil je die lezen?’ 
Rien knikt verrast. ‘De bewuste 
brief heeft veel commotie veroor-
zaakt. Er zijn geen brieven geko-
men van mensen die zich slachtof-
fer voelen van de handelwijze van 
jou, of van een detectivebureau. 
Maar er is heibel ontstaan onder de 
advocaten en mediators. Sommi-
gen generen zich en verwijten col-
lega’s dat ze de beroepsgroep met 
dit soort brieven belachelijk maken. 
Anderen steunen de briefschrijvers 
en keren zich tegen de praktijken 
van privédetectives.’ 
Als Rien thuiskomt heeft ze haar 
besluit al genomen. Ze is blij dat ze 
in actie kan komen. Ze schrijft met-
een alle advocatenpraktijken aan 
en nodigt ze uit voor een gesprek.
’s Avonds neemt ze met Bart alles 
nog eens door. Ze is blij met zijn 
nuchtere kijk op de zaak en met 
zijn goeie raad. Ze kan voor het 
eerst sinds weken weer ontspan-
nen op de bank zitten en legt haar 
hoofd tegen zijn schouder: ‘Bart jy 
is my steun en toeverlaat. Ek wil 
jou nie meer missen nie.’ Dit wordt 
bezegeld met een klinkende zoen.

Een week later treedt ze op als ge-
spreksleider in een zaaltje bij ‘De 
Gouden Leeuw’. De opkomst is 
groot en nadat Rien zichzelf heeft 
geïntroduceerd, licht ze toe waar-
om ze deze avond heeft belegd. 
Ze besluit: ‘Ik doe mijn werk met 
hart en ziel, integer en met open 
vizier. Ik ken mijn bevoegdheden 
en respecteer jullie beroepsgroep. 
Ik hoop dat jullie ook mijn werk 
waarderen.’ Er brandt  een hevige 
discussie los. Rien is nerveus maar 
houdt de touwtjes goed in handen 
en zorgt dat eenieder de gelegen-
heid krijgt zijn mening te geven. 
De avond wordt afgesloten met 
een unaniem besluit: er komt een 
tegenreactie in de DeMooiRooi-
Krant waarin afstand wordt geno-
men van de beschuldigingen aan 
het adres van detectivebureau De 
Rooise Raaf. Dan staat een plaatse-
lijke advocaat op: ‘Ik wil je compli-
menteren met de manier waarop je 
dit gesprek geleid hebt. Chapeau! 
Menig mediator zal jaloers zijn op 
jouw natuurlijke kwaliteiten als ge-
spreksleider. Ik zal je ondersteunen 
om de schrijver van dit gewraakte 
stuk te vervolgen.’ ‘Dat lucht op,’ 
zucht Rien.
Het jubelt in haar hoofd als ze naar 
huis fietst. Maar ze weet ook dat ze 
er nog niet is. Morgen is Joris weer 
aan het werk. ‘Eerst maar eens ‘n 
nachtje slapen, dan is hij aan die 
beurt,’  spreekt ze zichzelf toe. ‘Ek 
gaan hom eens flink aan die tand 
voel.’
De volgende dag zit Joris met een 
krijtwit gezicht tegenover haar. 
Stotterend legt hij uit dat hij die 
brief zelf heeft geschreven. ‘Het 
spijt me, echt. Ik wilde een grap 
uithalen. Ik dacht niet goed na.’ 
’Flinke jongen ben jij. Dat jij je, als 
toekomstig  journalist, verlaagt tot 
dit soort praktijken!  Wat wilde je 
hiermee bereiken?’ Het blijft stil. 
Na een tijdje zegt hij: ‘Ik schud 
graag de boel een beetje op. Maar 
ik weet niets van de klachten die 
bij de recherche zijn binnengeko-
men.’ Rien voelt dat er meer aan 
de hand is. Het zou haar niet ver-
bazen als hij als stroman is ingezet. 
Iemand heeft er kennelijk belang 
bij om haar en haar bureau in een 
kwaad daglicht te stellen. Op haar 
vraag of hij dit in zijn eentje heeft 
bedacht, knikt hij bevestigend zon-
der Rien aan te kijken. De detective 
staat op en zegt op kille toon:’ Ik 
spreek jou nog wel, Joris.’ 

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

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

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

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

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs

in de natuur

De herfst is weer aangebroken en dat levert mooie 
plaatjes op. Verschillende lezers van onze krant heb-
ben de oproep van vorige week serieus genomen en 
meteen enkele mooie foto’s ingestuurd. Gemaakt op 
verschillende plekken in Sint-Oedenrode. Wat is de 
herfst toch een mooi jaargetijde! Wilt u ook een mooie 
herfstfoto met ons delen? 
Stuur deze dan naar redactie@demooirooikrant.nl. 
Bedankt en succes!

Frans Mabesoone

Mooi

Hanny Gerritsen

Frans Mabesoone

Hanny Gerritsen

Henny van Schijndel

Toon Hermes

Bedankt en succes!

Henny van Schijndel

Volg ons op Twitter:
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Jong en toch al 15 jaar muziekervaring

Jubileum PromsConcert Nos Jungit Apollo & Anne 
van der Heijden

De Rooise zangeres Anne van der 
Heijden zal zondagmiddag 9 no-
vember op het podium staan tijdens 
het Jubileum Promsconcert van Nos 
Jungit Apollo.

Op 12-jarige leeftijd stond Anne van 
der Heijden met haar vaders band 
Private Circle al op de planken met 
Don’t Speak van No Doubt tijdens de 
jaarmarkt in Sint-Oedenrode. Enige 
jaren later werd ze vast bandlid en 
na haar geslaagde IDOLS- avontuur 
stapte ze over naar de professionele 
band Bick Nick. In de zes jaar dat ze 
aan deze band was verbonden heeft 
ze als frontvrouw op vele podia in 
Nederland gestaan.
In 2011 besloot ze haar zangcarrière 
solo en met wisselende bezettingen 
van ervaren, professionele muzi-
kanten voort te zetten.  In haar 15 
- jarige muzikale zoektocht flirtte ze 
met o.a. soul- en popmuziek, maar 
komt steeds weer uit bij haar grote 
passie voor rockmuziek. Momenteel 
werkt ze met haar muzikale maat 

en duizendpoot Bas Soetens aan 
het schrijven en opnemen van eigen 
muziek. Een vernieuwende muziek-
stijl met rock als belangrijkste basis 
aangevuld met hedendaagse dance-
invloeden.

In de muzikale beginjaren werk-
te Anne samen met  Nico van de 
Wetering en NJA.
Nico nam met haar de houseversie 
‘Ik kom uit Brabant’ op en op het 1e 
Classic Red Rock – concert speelde 
ze met NJA en Private Circle.

Anne zal tijdens het PromsConcert 
weer herenigd worden met haar eer-
ste band en samen met de fanfare 
een bluesy nummer van Bonnie Riatt 
voor het voetlicht brengen. 

Voor meer informatie over Anne: 
www.anneonstage.com. Wilt u dit 
PromsConcert met Anne en Nos 
Jungit Apollo meebeleven? Er zijn 
nog kaarten te koop bij Gerits Man 
en Mode en ’t Paperas.

Breugel
Van Gentlaan 12a
5694 SC Breugel

0413-470058

Sint Oedenrode
Neulstraat 37
5492 DC Sint Oedenrode

0413-470058

Schijndel
Avantilaan 7
5482 RE Schijndel

073-5470019

Heeswijk
Abdijstraat 13a
5473 AB Heeswijk

0413-310237

Rosmalen
Groote Wielenlaan 85
5247 JA Rosmalen

0413-310237

T 073 547 00 19

info@makkelijklopen.nl
www.makkelijklopen.nl

Voor het onderzoeken en behandelen van voetklachten 
en pijn aan de enkels, knieën, heupen of rug kunt u terecht bij de 
podotherapeut.

Uw podotherapeut is een erkend specialist op het gebied van 
de voet. 

WEET WAT U DOET, BIJ PIJN AAN UW VOET!

Berlicum
Milrooijseweg 57
5258 KG Berlicum

0413-310237

LOCATIES

Naam: Corinne van Uden  
Leeftijd: 22 jaar

Welke studie volg je en waar 
volg je de studie?
“Ik studeer rechten aan Tilburg 
University(tegenwoordig) in Til-
burg. Ik zit nu in de masterfase 
van mijn studie waarin ik de mas-
ter rechtsgeleerdheid volg. Hier-
binnen volg ik het accent straf-
recht, maar daarnaast doe ik alle 
familierechtelijke vakken die wor-
den aangeboden.”

Wat vind je leuk aan de studie?
“Het leuke aan de studie vind 
ik dat rechten écht overal in sa-
menleving opduikt. Het is erg 
verstrekkend, namelijk van het 
kopen van een blikje cola tot aan 
lastige vraagstukken, bijvoor-
beeld of mensen vastgehouden 
mogen worden omdat zij in Syrië 
willen gaan vechten. Daarnaast 
vind ik mijn studie een enorme 
uitdaging, want het is best een 
pittige studie waarin je veel ken-
nis genereert. Dat kennis opdoen 
dat past ook zeker in mijn straatje 
en past bij mijn persoonlijkheid 
om steeds het naadje van de kous 
te willen weten.”  

Wat vind ik minder aan de studie?
“Een minpunt aan de studie vind 
ik, zeker nu ik in de laatste fase 
van mijn studie zit, dat er geen 
stagemogelijkheden geboden wor-
den door de Universiteit of een 
modaliteit gehanteerd wordt van 
verplichte stages. Ik wil heel graag 
stage gaan lopen, maar het is erg 
lastig om ergens binnen te komen. 
Ik ben natuurlijk zelf al flink brie-
ven aan het schrijven, enzovoorts, 

maar het blijft lastig en ik krijg al-
leen maar afwijzingen. Bij deze 
dus, als iemand iets weet, connec-
ties heeft dan hoor ik het graag.”

Wat wil je na je studie gaan doen?
“Ik kan het niet precies zeggen 
waar ik over 10 jaar ben, maar 
het lijkt me interessant om bij een 
advocatenkantoor aan de slag te 
gaan. Zeker in het familierecht wil 
ik wellicht doorgroeien tot advo-
caat. In het strafrecht interesseren 
mij het Openbaar Ministerie en 
de Rechtbank erg.”

Aan wie geef je het stokje door?
“Allereerst wil ik Jessie bedan-
ken dat ze het stokje doorgege-
ven heeft aan mij. Ik wil graag 
het stokje doorgeven aan Anne 
van Dijck, want Anne vindt het 
ten eerste heel leuk om in krant 
te komen. Daarnaast vind ik dat 
Anne altijd heel erg enthousiast 
over haar studie vertelt. Het lijkt 
me dus goed dat ze haar enthou-
siasme niet alleen bewaart voor 
haar naaste omgeving, maar het 
door middel van  deze rubriek ook 
deelt met een groter publiek.”

Popkoor Novelty brengt WhatsUpp… in La Sonnerie

In het weekend van 22 en 23 no-
vember zal Popkoor Novelty twee 
keer optreden in La Sonnerie in Son. 
De kapelzaal wordt hiervoor om-
getoverd tot een heuse theaterzaal 
waarin het koor een verrassende en 
moderne voorstelling zal geven. 

Popkoor Novelty komt van oor-
sprong uit Sint-Oedenrode en van de 
45 leden komt een groot aantal uit 
Son en Breugel. Het koor wordt ge-
dirigeerd door Peter van Beijnum en 

begeleid door het eigen combo. Peter 
is al 6 jaar de dirigent van het Novelty 
en nog steeds weet hij het koor naar 
een hoger niveau te brengen. 

Afgelopen jaar hebben zij hun show 
WhatsUpp… in Mariëndael in Sint-
Oedenrode gebracht. Vier uitver-
kochte zalen én de lovende recensies 
hebben ervoor gezorgd dat Novelty 
‘on tour’ is gegaan. Heeft u de voor-
stelling toen gemist of er juist erg 
van genoten? Dan is dit uw kans.

De Kapelzaal in La Sonnerie biedt 
het koor weer hele andere moge-
lijkheden dan eerdere locaties, denk 
alleen al aan de prachtige akoestiek. 
Het belooft in ieder geval een bij-
zondere voorstelling te worden!

Reserveren kan alleen via de website 
www.popkoornovelty.nl Meer infor-
matie over de arrangementen is te 
vinden op deze website, op 
www.sonnerie.nl of via 
06-13922775.

MooierRooi
De MOOIROOIkrant,
trots van Bas,
gestoken
in de weekse jas

Zijn creatie,
heel spontaan,
gedeeld met
de maker van het beeld.

Symbiose
van twee geesten:
Bas en Arie,
Rooienaren.
MOOIERROOI
Als wil en inspiratie
samengaan,
kan ’t Dommeldorp
veel schoonheid baren.

Kijk voor alle houten creaties van Arie Verheijen en de bijpassende gedich-
ten van Maria van Zutphen – Verheijen op 
www.sculpturen-arieverheijen.nl 
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Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

bestewinkelketen.nl/action

45 cm

RVS
SOEPLEPEL
33 cm
1.19
UNOX
SOEP
diverse smaken
800 ml
1.19

LUXE
KERSTKAARTEN
diverse varianten
keuze uit set van 10, 24 of 30 stuks
incl. enveloppen

GLAZEN
SFEERLANTAARN
met tekst en koord
diverse varianten
excl. kaars

13x16 cm 2.49

24x34 cm

2995

WERCKMANN LI-ION
ACCUBOORMACHINE
met 10.8V krachtige en compacte li-ion accu (1.3Ah)
snelle 1-uurslader, snelspanboorhouder
twee versnellingen, draaisnelheid traploos regelbaar, 
geintegreerd LED werklicht

XL FORMAAT

UITZOEKEN 
SPEELGOED
Disney kleurdoos,
Peppa big 13-delige theeset,
Eichorn houten puzzel of
My fi rst activities speelgoed

DAMES OF TIENER
LOUNGEBROEK
diverse designs, o.a. Betty Boop 
en Mickey Mouse
katoen, maten S-XXL

399

995

JONGEN
MET LANTAARN
waxinelichthouder

KATTENHUIS
MET KRABPAAL
antraciet/ivoor
27x27x57 cm

ROZEN- OF 
BLOESEMBOOM
met LED verlichting

45 cm 6.99

DAMES BASIC
T-SHIRT
diverse kleuren
katoen/elastan
maten S-XXL

lange mouw 2.99

korte mouw

249

199 895

079229

5 95

LED
KAARS
diverse kleuren 
7x9 cm      0.89

7x13 cm    1.19

KRABPAAL
MET SPEELTJE
antraciet/ivoor
48x40 cm

4.49

BEKIJK DE VIDEO OP ACTION.NL

THERMOLATE
HANDSCHOENEN
diverse kleuren, dames en heren
maten S-XL

159

DAMES OF TIENER
BIG SHIRT
diverse designs
katoen
maten S-XXL

3.49 
DAMES
BEDSOKKEN
diverse dessins
maten 35-42
2 paar

1.89

EMAILLE
SOEPPAN
wit met uiendecor
geschikt voor gas,
elektra, keramisch 
en halogeen
ø24 cm

6 95
6 LITER

069

CHIO STIXI OF 
BOWLERS
Stixi: cheese of paprika
150 gram
Bowlers: 
100 gram

899

DEKBED
OVERTREKSET
diverse kleuren en dessins
fl anel/katoen
200x220 cm     12.99 
240x220 cm     14.99

139

AXE 
SHAMPOO
diverse varianten
300 ml

25 cm

ZWARTE 
AGENDA
met elastiek
12x18 cm
0.99 
TRENDY
JAARAGENDA
dubbel spiraal 
A6
0.79

LUXE
JAARAGENDA
leder look of
trendy design
A5

149

140x220 cm

139

COLOUR 
CATCHER 
wasmachine doekjes
wit of kleur
10 stuks

OOK GESCHIKT 
VOOR BUITEN

heren XL-XXL 
1.79
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Rooise sterren stralen in Udense musical
In de Udense musical ‘Wij komen 
tezamen’ die vanaf zaterdag 15 no-
vember in Theater Markant in Uden 
te zien is, staan ook drie Rooise ster-
ren op de planken. Loes Lamers, 
Betty Schuermans en Paul Krüse-
mann hebben een rol in deze mu-
sical. Maar de Rooise inbreng gaat 
verder, want ook kunstenaar Adri 
Frigge heeft een belangrijke taak. Hij 
heeft net als bij de vorige edities van 
de Udense Musical ook dit keer het 
decor ontworpen.

“Nadat vorig jaar de musical ‘PerMis-
sie’ van het Theaterkoor Rooi voorbij 
was, dreigde er een zwart gat”, ver-
telt Paul Krüsemann. “Mario Lamers 
en Maureen Mitzer hadden besloten 
om te stoppen en het bestuur ging 
op zoek naar een nieuwe artistieke 
leiding. In de tussenliggende periode 
wilden wij blijven zingen en toen we 
hoorden dat er in Uden een grote 
musical op stapel stond, hebben we 
de stoute schoenen aangetrokken en 
auditie gedaan”, zo vervolgt Krüse-
mann.

“De opzet en organisatie in Uden ver-
tonen veel overeenkomst met hier in 
Rooi”, vertelt Loes Lamers. “Het be-
treft een grootse musicalshow voor 
een groot publiek met een cast van 
ongeveer 50 personen. Alle rollen, 
solo’s en dans worden uitgevoerd 
door de eigen cast. De Udense mu-
sical werkt weliswaar met een kleiner 
orkest, maar daarentegen worden de 
uitvoeringen in een bestaand thea-
ter gegeven.” Betty Schuermans vult 
Loes aan: “Bij de Udense musical ben 
je als deelnemer in principe alleen met 
je rol bezig. Naast de cast van onge-
veer vijftig mensen zijn ook nog zo’n 
vijfenzeventig mensen met de onder-
steuning bezig, zoals bijvoorbeeld de-
cor, catering, kleding etcetera.”

“DE MUZIEK EN DE 
ZANGTEKSTEN ZIJN 

SPECIAAL VOOR 
DE MUSICAL 

GESCHREVEN.”
Over de manier hoe de artistieke lei-
ding in Uden werkt zijn Paul, Loes en 
Betty zeer te spreken. Regisseur Bart 
Stultiens en Frank van Pamelen heb-
ben het verhaal samen geschreven. 
“De muziek en de zangteksten zijn 
speciaal voor de musical geschreven”, 
vertelt Loes Lamers. Ook over de ken-
nismaking met de Udense cast zijn de 
Rooise deelnemers enthousiast. “Het 
instromen bij een bestaand gezelschap 
kan lastig zijn. Maar we voelden ons 
direct welkom in de groep en gelijk-
waardig gesteld aan de andere deel-
nemers.”, zegt Betty. “Stultiens heeft 
de eerste vijf tot zes weken middels 
spelopdrachten de kwaliteiten van de 
mensen beoordeeld. Op basis van ie-
ders vaardigheden heeft hij vervolgens 
de rollen verdeeld. Zo gebeurde het 
dat Paul één van de hoofdrollen kreeg 
toebedeeld”. “Van de deelnemers 
wordt meer dan honderd procent inzet  
verwacht”, vervolgt Loes. “We repe-
teren twee keer per week, we dienen 
thuis met regelmaat te oefenen en een 
repetitie missen is not done. Stultiens 

benadrukt dat ieders inzet en aanwe-
zigheid op elke repetitie voorwaarde is 
om een kwalitatief goede show neer te 
kunnen zetten.”

Naast een eigen script en geluidsop-
namen voor oefening van de zang is 
er voor de persoonlijke begeleiding 
van de artiesten veel tijd en energie. 
Zonder anderen te kort te willen doen 
steken de Rooise deelnemers hun lof 
over de regisseur, die ook bekend is 
van zijn One Manshows, niet onder 
stoelen of banken. Maar ook muzi-
kaal klinkt het als een klok. Het or-
kest bestaande uit zo’n vijfentwintig 
muzikanten staat onder leiding van 
Jo Schins, de man van zangpedagoge 
Liesbeth Schins, die op de repetities 
wekelijks de zang begeleidt.

Over de inhoud van de musical mag 
nog niets gezegd worden. De deel-
nemers hebben zelfs een geheimhou-
dingsverklaring moeten tekenen. Toch 
mag Paul wel een tipje van de sluier 
oplichten. “Het zijn vooral Udense 
thema’s die een rol spelen. Maar fei-
telijk zijn ze op heel Nederland van 
toepassing. Wie de verhouding, die er 
van oudsher is, tussen Uden en Veghel 
kent, mag al vast fantaseren over wat 
de bezoekers te wachten kan staan”, 
vertelt Krüsemann.

De deelname aan de Udense musi-
cal betekent een flinke aanslag op 
de vrije tijd van de Rooise artiesten. 
Naast de twee repetitie avonden zijn 
er ook nog verschillende ‘werkda-
gen’. Dat zijn zondagen die om tien 

uur voor de middag beginnen en dan 
wordt er tot vijf uur in de middag aan 
een stuk gewerkt en gerepeteerd. Er 
is nauwelijks tijd om te eten, want de 
pauze wordt graag gevuld met kle-
ding passen of foto’s maken. Kort-
om, de Rooienaren zijn in Uden druk 
bezig en het ‘zwarte gat’ na afloop 
van ‘PerMissie’ is gelukkig uitgeble-
ven. En als in november de Udense 
musical achter de rug is gaan ze ge-
woon door met de nieuwe show van 
Theaterkoor Rooi, waarvan de repe-
tities alweer volop aan de gang zijn.

Wilt u de Udense Musical zien? U kunt 
kaarten reserveren op de website van 
Theater Markant 
www.markantuden.nl of via telefoon-
nummer 0413 256 110. 

v.l.n.r.: Loes Lamers, Paul Krüsemann en Betty Schuermans (foto: Rob de Gier)

Presenteer uw onderneming in de exclusieve 
Bedrijvengids Sint-Oedenrode 2015-2016
•  Promotie: DeMooiRooiKrant, www.mooirooi.nl, www.demooirooikrant.nl,    

Twitter en Facebook.

• Alle bedrijfspresentaties verschijnen tevens in DeMooiRooiKrant

• VDO Text Design maakt uw presentatie naar wens

• Maak kans op gratis bedrijfspromotie� lm t.w.v. 1800 euro 

MEER INFORMATIE? Bel: 0413-479322 of mail: redactie@demooirooikrant.nl 

SPECIAAL 
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ROOISE 
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Kofferen 3 | 5492 BL St-Oedenrode  | T: 0413-477829
www.unique-kapsalon.nl
www.unique-kapsalon.nl

BESTAAT             JAAR!

In maart voor iedere klant iets 

Leuke goodiebag cadeau bij een 
knip & kleurbehandeling

VOOR DE KINDEREN!
Bij een knipbehandeling gratis extension of gekleurde plukjes!

3
op
=
op

Kofferen 3 | 5492 BL St-Oedenrode  | T: 0413-477829
www.unique-kapsalon.nl

LEUKE GIFT SET, DUO SHAMPOO 
EN CONDITIONER (300ML)

NU 25% 
KORTING!

Wereldrecord voor Sjef van den Berghandboogschieten

Sjef van den Berg heeft dit week-
end geschoten bij de heren junio-
ren. Zijn scores waren 299 en 297, 
totaal 596 punten (van 600 moge-
lijke punten). Met deze score werd 
hij niet alleen winnaar bij de heren, 
maar schoot hij ook een Neder-
lands, Europees en Wereldrecord bij 
de heren junioren recurve.

Op dinsdagmiddag heeft de Ro-
zelaer haar wekelijkse wedstrijd 
geschoten. Dagwinnaar was Jan  
Gordijn met 223 punten. De overige 
uitslagen: Jan van Erp 218, Antoon 
Vervoort 214, Antoon Hermes 211, 
Leo van Breugel 210, Albert van  
Ofwegen 195 en Ron Spijkers 192.
Op dinsdagavond hebben de senio-
ren thuis hun vierde indoor competi-

tiewedstrijd geschoten. 

De scores waren Piet van den Berg 
285, William Huyberts 274, Mart 
Verhoeven 254, Anton Hermes 171, 
Mark Kuys 248, Jan Gordijn 204, 
Agnes Vissers 178 en Jos van den 
Berg 122. Het team won deze ronde 
in de A-klasse.
Op vrijdagavond schoot de jeugd 
de vierde competitiewedstrijd. Deze 
wedstrijd was ook diplomaschieten. 
Op basis van de score kan iedereen 
een diploma verdienen van A t/m 
F. Beginnende schutters die niet de 
score halen voor diploma A krijgen 
een motivatiediploma. De scores 
waren: Sjef van den Berg 297 (F), 
Piet van den Berg 278 (F), Floris 
Mesu 261, Simon Boersbroek 230 
(C), Teun Martens 226 (C), Dione 
Mesu 214 (C), Tim Hulsen 212 (C, 
PR), Remco Boleij 207 (C), Dani 
Hobbelen 195 (B), Luc van de Klok 
142 (A) en Simon Roumen 42 (M).
In het weekend werd een indoorfita 
geschoten in Eerde. Voor Ontspan-
ning deden Sjef en Piet van den 
Berg en Floris en Dione Mesu mee. 
Dione schoot bij de meisjes cadet-
ten. Zij schoot tweemaal 215, to-
taal 430. Zij werd hiermee vijfde de 
meisjes.  Floris en Piet schoten bij de 
jongens cadetten. Floris schoot 267 
en 263, totaal 530 punten. Hij werd 
vierde bij de jongens. Piet schoot 
261 en 273, totaal 534. Hij werd 
derde.

Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubwedstrijden en op dinsdagmid-
dag de Rozelaer. Op vrijdagavond 
wordt de koppelwedstrijd gescho-
ten. Hier schieten een jeugdlid en 
een senior samen in een koppel te-
gen de andere koppels. Vrij trainen 
voor leden als de accommodatie niet 
bezet is.

Kienavond KV Nijnsel trekt volle Beckartkorfbal

     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
Korfbalvereniging Nijnsel doet er 
alles aan om de huurverhoging voor 
het sportveld zonder contributiever-
hoging door te komen. Zo was er 
afgelopen maandag een kienavond 
in de Beckart om de clubkas te 
spekken. Zaterdag 1 november zet 
het eerste team haar beste beentje 
voor met 'Glow with the Flow' voor 
ogen.

De spanning stijgt ten top. Nog drie 
goede nummers en de prijs is bin-
nen. Maar dan klinkt uit de andere 
kant van de zaal alweer “kien”. Ook 
deze ronde is de prijs weer naar een 

ander gegaan. Maar de dames op 
het podium roepen alweer om dat 
de volgende ronde van start gaat. 
Dit keer is er maar één rijtje nodig 
voor de prijs, dus wie weet? In een 
zaal met zo'n tweehonderd deelne-
mers is de kans op een prijs niet echt 
groot, maar het gaat toch om het 
goede doel, de korfbalvereniging.

Nu zelf organiseren
“We hebben deze kienavond twee 
keer per jaar”, zegt voorzitter Erik 
Hoppenbrouwers. Deze keer is hij 
ober en heeft het er met zijn drie 
collega-obers maar druk mee om de 

deelnemers aan de kienavond op tijd 
van een drankje te voorzien. “Vroe-
ger hield gitaarclub Antonio deze 
kienavond. Maar nu zij niet meer be-
staan, hebben wij het van hen over 
mogen nemen. Daar zijn we best 
wel blij mee”, zo vervolgt Hoppen-
brouwers. Vorig jaar hebben we de 
avond samen met Antonio gedaan, 
maar dit jaar doen we het alleen”.

Niet alleen voor leden
De deelnemers aan de kienavond 
zijn zeker niet allemaal lid van de 
korfbalvereniging. Maar veelal zijn 
het wel mensen uit Nijnsel. Rosa 

van de Rijt en Jill Eestermans zijn 
twee jonge dames uit Nijnsel, wel-
iswaar geen lid van KV-Nijnsel, maar 
het kienen is aan hen wel besteed. 
“We hebben nog niets gewonnen, 
ik moest nog twee goede nummers 
hebben maar toen was het al kien. 
Eigenlijk zouden we wel een pak-
ket met eten willen winnen maar de 
planten van Ad Leenders lijken ons 
ook wel leuk”, zeggen de twee zo-
wat in koor.

Glow with the Flow
Aan een andere tafel zitten de dames 
van het eerste team. Zij zijn aan de 
kientafel net zo fanatiek als op het 
veld. “Wij willen altijd winnen. Op 
het veld, maar ook hier met kienen”, 
zegt Monique Merks. “Ook op 1 
november willen we winnen met 
onze actie 'Glow with the Flow'. Dat 
doen we nu voor de derde keer. Met 
'Glow with the Flow' geven we onze 
invulling aan de wedstrijd Kroegko-
ning voor één nacht, die acht teams 

in café Oud Nijnsel mogen houden. 
Het team dat de hoogste omzet 
weet te behalen, kan daarmee een 
geldprijs winnen. Waar dat geld naar 
toe gaat als we winnen?”, vraagt 
Myrna Foolen. “Natuurlijk naar de 
korfbalvereniging want de gemeen-
te verhoogt de huur van het veld. 
Als we de contributie in de hand wil-
len houden zullen we andere geld-
bronnen moeten zoeken”.

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst

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

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

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

info@siergrind.nl           www.siergrind.nl

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Rikken en Jokeren 
Ollandse 
Dorpskapel

De rik- en Jokeravonden, georgani-
seerd door de Ollandse Dorpskapel, 
zijn weer begonnen.

De kaartavonden vinden plaats bij 
de Dorpsherberg te Olland op de 
volgende data: zondag 26 okober 
2014, zondag 16 november 2014, 
zondag 7 december 2014, zondag 
21 december 2014. De kaartavon-
den beginnen om 20.00 uur. Zorg 
dat je op tijd bent om in te schrijven.
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De Nijnselse ruiters

Leonie Jochems en Ferrovanck PP 
winnen eerste prijs in de Pijnhorst

paardensport

Dit weekend werd  de eerste dres-
suurselectie wedstrijd voor het win-
terseizoen georganiseerd door de 
Rooijse ruiters.  

Leonie Jochems startte haar paard 
Ferrovanck PP in de klasse L. Haar 
eerste proef werd door de jury be-
loond met 66.3%, goed voor een 
tweede plaats. In de tweede proef 
deed de combinatie Leonie en Ferro-
vank PP er nog een schepje bovenop 
en behaalde 68.7%, goed voor een 
eerste prijs. In de klasse Z1 kwamen 

Michelle Westerdijk en Divers W aan 
start. De jury beloonde de proef met 
62.5%. Dit percentage was goed 
voor een zesde prijs.

Nicole Gevers kwam dit weekend in 
Vught aan start op een springwed-
strijd. Nicole Gevers en haar paard 
Bentley kwamen aan start in de 
klasse Licht. Ze reden een foutloze 
eerste omloop. In de barrage rolde 
helaas een balk naar beneden. Dit 
resulteerde toch nog in een zevende 
plaats.

Annelieke Stoop weer kampioen in België
Afgelopen weekend waren de Bel-
gische Kampioenschappen van 
de Dressuur Arabische Paarden 
(DAP) te St. Niklaas in België voor  
Annelieke Stoop. 

Als eerste werd gestart met de nog 
maar 4-jarige Progress Shaemira 
Lazize die dit jaar haar eerste wed-
strijdseizoen had. De proef E7 werd 
gewonnen met 65,8%. Dankzij deze 
goede score en de overige goede sco-
res van het afgelopen seizoen bleek 
Shaemira het hoogste aantal overall 
punten te hebben en werd uitgeroe-
pen tot Belgisch Kampioen E7 dres-
suur. In de proef E5 werd een 2de 
prijs behaald met 66,7% en overall 
werd er een vierde prijs behaald. Pro-
gress Amira Lazize behaalde een 1ste 
prijs in de proef L6 met 67,3% en een 
1ste prijs in de proef L7 met 66,5%. 
Door 4 overwinningen in iedere proef 
afgelopen seizoen, werden het maxi-
maal aantal overall punten verzameld 

en werden Annelieke en Amira ge-
huldigd als dubbel Belgisch Kampi-
oen in de proeven L6 en L7. Bij deze 
wil Annelieke haar sponsor Progress 

Uitzendbureau B.V. bedanken. Dank-
zij hen was het mogelijk om afgelo-
pen seizoen deel te kunnen nemen in 
België.

hardlopen

Rooise crosslopen
Zondag 26 oktober 2014, gaat al-
weer de tweede wedstrijd van de 
Open Rooise Crosslopen in park de 
Kienehoef, aan de Zwembadweg in 
Sint-Oedenrode van start.

Deze competitie, georganiseerd 
door SV Fortuna`67, staat open voor 
zowel leden als niet-leden van For-
tuna`67. Een mooie manier om je 
conditie op pijl te houden en moge-
lijk uit te bouwen. 
De belangstelling van jeugd en vol-
wassenen is nog steeds groeiende, 
getuige de deelname in voorgaande 
jaren. Dit loopevenement staat open 
voor de zeer jeugdigen en de wat ou-
dere jeugd, die in verschillende cate-
gorieën zijn ingedeeld. Ook voor de 
volwassenen is de keuze in afstand 
afgestemd op verschillende niveaus 
en capaciteit en daarom geen reden 

om ook niet eens mee te doen.
Alhoewel er na de laatste wedstrijd 
een klassement wordt opgemaakt is 
men vrij om los van de competitie 
deel te nemen.
Voorinschrijven is mogelijk via de 
website www.fortuna67.nl  

ELEKTRISCHE BLADBLAZER
BGE 71

€ 99
ipv € 120

BENZINEBLADBLAZER
BGE 56

€ 249
ipv € 319

KOM ONZE MACHINES TESTEN
EN OVERTUIG UZELF!

Actie geldig t/m 19-12-2014

Jos Martens 
& Zn B.V.

Tuin & Parkmachines
 Landbouw

Ginderdoor 55 • Mariahout 
0499 - 423131

www.josmartens.nl

KOOP ONLINE

WWW.JOSMARTENS.NLWWW.JOSMARTENS.NL
NIEUW!

Nijnsel krijgt eigen slipjacht

Leden van De Nijnselse ruiters en 
ponyruiters houden zich bezig met 
dressuur of met springen. De club 
staat er echter om bekend om zo nu 
en dan een ludiek ‘uitstapje’ te ma-
ken. Het volgende staat op de rol. 
In samenwerking met Triple B Hunt 
wordt op 15 november een slipjacht 
gehouden in het Vressels bos en 
omgeving. Wees dus niet verrast als 
u die dag traditioneel geklede rui-
ters achter tientallen dolle honden 
ziet stuiven.

Wat is slipjagen nu eigenlijk? De 
beelden herkent u waarschijnlijk 
uit Engeland. Er wordt geen dier 
bejaagd of gedood en er wordt ze-
ker niet geschoten. In plaats daar-
van volgen de honden een vooraf, 
uitgelegd geurspoor – “De slip”. 
Bij de slipjacht volgt men te paard 
de honden, die een vooraf getrok-
ken slipspoor volgen. Dit spoor gaat 
over een vooraf bepaald parcours 
van bossen, akkers en weilanden. 
De lengte van één spoor (run) ligt 
tussen 3 en 6 kilometer. Op een 
gemiddelde slipjacht-dag worden 
er 3 of 4 runs verreden met telkens 
een tussenstop om de honden en 
paarden te laten rusten. “De land-

eigenaren hebben hun toestemming 
gegeven en ook aan het Staatsbos-
beheer hebben we een goede part-
ner. Natuurlijk zetten we bij iedere 
ingang van het bos borden neer met 
daarop de waarschuwing dat er een 
slipjacht bezig is. Er wordt gevraagd 
om honden aangelijnd te houden”, 
vertelt Joost Nolte van Triple B 
Hunt.  Hij organiseert de Nijnselse 
slipjacht samen met de familie Pe-
ters en paardenmelkerij Bekkers. 
Het spoor wordt te paard getrokken 
door de sliptrekker. Omdat de hon-
den sneller door het parcours gaan 
krijgt de sliptrekker voor de aanvang 
van elke nieuwe run een voorspong 
van 30 minuten tot een uur. Dit is 
natuurlijk afhankelijk van de terrein-
omstandigheden. Halverwege het 
parcours, vaak tussen run 2 en run 
3, is er een iets langere stop. Deze 
tussenstop wordt ook wel de ‘sher-
ry stop’ genoemd. Hier kunnen de 
honden en paarden rusten voor de 
tweede helft van de jachtdag en 
wordt in de gezellige sfeer van na-
tuur en buitenlucht een natje en een 
droogje genuttigd. Na de laatste run 
volgt “de kill”. Tijdens dit afsluiten-
de gedeelte van de jachtdag mogen 
de honden zicht tegoed doen aan 

hun spreekwoordelijke prooi, een 
koeienpens.
Nolte: “Dit initiatief is ontstaan daar 
de betrokken partijen meer aan-
dacht willen geven aan diverse vor-
men van paardensport in de regio en 
Sint Oedenrode een meerwaarde te 
bieden op sport en cultuurgebied. 
Ikzelf ben hierbij betrokken i.v.m. 
mijn evenementenbedrijf dat slip-
jachten organiseert alsmede cros-
ses en crosslessen (www.facebook.
com/crossterreindeboschhoek).” De 
thuisbasis van het evenement is De 
Vresselse Hut. 

De leden van de Nijnselse vereni-
ging mogen deelnemen, maar ook 
mensen van buitenaf. Aanmelden 
kan via joostnolte@gmail.com/ 
0624961639, vervolgens ontvangt 
men een deelnemerspakket inclusief 
overige gegevens. Datum: 15 no-
vember 2014, Locatie: de Vresselse 
Hut, ontvangst op de locatie vanaf 
11:30, start van de slipjacht 13:00 
uur, tussenstop bij de familie Peters 
aan de Lieshoutseweg ca. 15:00, 
einde van de slipjacht t.h.v. de Vres-
selse Hut 17:00. Mensen kunnen 
ook deelnemen aan het evenement 
via een te volgen auto- of fietsroute. 

Autogarage Suzuki Markgraaff 
steekt ponyruiters in nieuw jasje

paardensport

Suzuki Markgraaff is al een tijd 
hoofdsponsor van de Rooise Ruiters 
en Ponyruiters, maar wilde daar-
naast ook een extra bijdrage leve-
ren. De ponyruiters werden daarom 
afgelopen week in een nieuw jasje 
gestoken.

De nieuwe blauwe jasjes zijn een 
aanwinst voor het uitdragen van 
eenheid en samenhorigheid van de 
vereniging. De Rooise Ruiters en Po-
nyruiters willen Joan en Maria Mark-
graaff daarom bedanken voor dit 
mooie gebaar. 
Bij manege de Pijnhorst stond de 
selectie dressuurwedstrijd voor de 
paarden op het programma. De zus-
sen de Haas wisten op deze thuis-

wedstrijd beiden een mooi resultaat 
te behalen. In de klasse L2 werd 
Marloes de Haas na een keurige 
proef 3e met Rokarlos. Een 2e plaats 
was er voor Marlon de Haas en haar 
paard Evita.  
De ponyruiters gingen dit weekend 
naar de selectie dressuurwedstrijd 
in Geldrop. Nienke Theuns behaal-
de hier met Roxy een 2e prijs. Vo-
rig weekend, tijdens de dressuur-
wedstrijd in Sint-Oedenrode, reed 
Nienke haar pony tevens naar de 
overwinning. Een mooie start van dit 
seizoen voor deze jonge combina-
tie. Marion Merks ging dit weekend 
naar de Mortel met Jumping Star. 
Hier reed ze twee keer een foutloze 
omloop en behaalde een 2e plaats. 
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VVRooi bedankt haar sponsoren. 

Mede dankzij jullie wordt 2014-2015 
weer een fantastisch sportief seizoen!

  
 

VVRooi bedankt haar sponsoren. 

Mede dankzij jullie wordt 2014-2015
weer een fantastisch sportief seizoen!

•  Volledig op maat gemaakt tot 
een hoogte van 279 cm;

•  Met de sterke aluminium 
omlijsting kunt u ook 
meervlaksdeuren samenstellen. 
Combineer bijvoorbeeld 
hout met glas;

•  Ook sfeervolle landelijke deuren, 
van romantisch klassiek tot 
stijlvol modern;

•  Het interieur is volledig in te 
delen naar uw eigen 
opbergbehoeften;

•  Levertijd ca. 15 werkdagen;
• 10 Jaar garantie.

Compleet assortiment schuifdeuren en Compleet assortiment schuifdeuren en 
kastinterieurs volledig voor u op maat kastinterieurs volledig voor u op maat 
gemaakt. Stel uw persoonlijke kastenwand gemaakt. Stel uw persoonlijke kastenwand 
samen in slaap- of woonkamer, zolder of hal, samen in slaap- of woonkamer, zolder of hal, 
in uw werk- of kinderkamer. Maar ook ideaal in uw werk- of kinderkamer. Maar ook ideaal 
in kantoorruimten, vergaderzaal of showroom! in kantoorruimten, vergaderzaal of showroom! 
Er is altijd een passende smaakvolle invulling Er is altijd een passende smaakvolle invulling 
voor uw specifi eke wensen.

GRATIS 
inmeten, bezorgen 
en plaatsen van uw 

maatwerkkast!
Wĳ  � g� �  
t gr� g ה 

Nu tijdelijk

Huis. Thuis. Formido.

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

Blijf op de hoogte van onze acties/aanbiedingen
en meldt u aan op: formido.nl/nieuwsbrief

5492 BN Sint Oedenrode.
Tel: 0413 – 477902

www.netex.nl/stomerijvanbeeck/

Professionele
textielreiniging
bankstelhoezen
vloerkleden
gordijnen

Samen sterker

Kijk op www.rabobank.nl/hvdm voor data en locaties

Er zijn verschillende fiscale alternatieven die het aantrekkelijk maken om nu al

te schenken. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Kom dan in november

naar één van onze vier bijeenkomsten over erven en schenken.

Kom naar een van onze bijeenkomsten

Erven en
schenken in
vogelvlucht

Meer weten
over uw

nalatenschap?

  
 

VVRooi bedankt haar sponsoren. 

Mede dankzij jullie wordt 2014-2015
weer een fantastisch sportief seizoen!

Kind - Oudertoernooi 
TV de Kienehoef

tennis

In het  weekend van 
7,8  en 9 november 
houdt de jeugdcom-
missie van tennisver-
eniging de Kienehoef 
wederom het Mooi-
Rooi Kind-Ouder ten-
nistoernooi. Onge-
veer 150  kinderen en 
150 ouders, oma’s en 
opa’s  zullen strijden 
om de felbegeerde 
fotolijstjes. Door dit 
grote aantal deelne-
mers is dit  toernooi 

weer het grootste tennistoernooi 
van de tennisvereniging.

Dit toernooi is ook een van de ge-
zelligste toernooien van de ver-
ening. Er zijn kinderen bij van on-
geveer 5 jaar tot 45 jaar oud. Ook 
bij de ouders (en opa’s en oma’s)  is 
het leeftijdsverschil heel groot. In 
een tijdsbestek van 3 dagen zullen 
ongeveer 400 wedstrijden worden 
gespeeld. De organisatie is dan ook 
druk bezig om ieder deelnemer in 
te plannen en ook nog een beetje 
op speelsterkte. Ieder lid van de 

In het  weekend van 
7,8  en 9 november 
houdt de jeugdcom-
missie van tennisver-
eniging de Kienehoef 
wederom het Mooi-
Rooi Kind-Ouder ten-
nistoernooi. Onge-
veer 150  kinderen en 
150 ouders, oma’s en 
opa’s  zullen strijden 
om de felbegeerde 
fotolijstjes. Door dit 
grote aantal deelne-
mers is dit  toernooi 

tennisvereniging de Kienehoef, 
jong of (wat) ouder, mag een kind 
of ouder uitnodigen (hoeft geen lid 
te zijn) voor dit gezellige toernooi. 

De wedstrijden duren een half uur 
en de meeste wedstrijden zullen 
zaterdag 8/11 en zondag 9/11 ge-
speeld worden. Indien nodig zul-
len we een aantal wedstrijden op 
vrijdag 7/11 gespeeld worden. In-
schrijven is nog mogelijk t/m zon-
dag 26 oktober. De inschrijfformu-
lieren zijn te vinden op de site van 
de tennisvereniging en in de ten-
nishal. Formulieren kunnen inge-
leverd worden op de Hildewaren-

laan 7a of Paulinastraat 4 en in de 
brievenbus bij de vereniging.  Op 
zondag 9/11 zal voor alle “kind” 
deelnemers een geweldig loterij 
georganiseerd worden met schitte-
rende prijzen. Met dank aan onze 
sponsoren. Voor dit toernooi geldt 
daarom de speciale regel:  “mee-
doen is belangrijker dan winnen.” 
Het is echt de moeite waard om 
een kijkje te komen nemen. 

Tot ziens op het MooiRooi Kind-
Ouder tennis toernooi van Tennis-
vereniging de Kienehoef. Ps:  in-
schrijving sluit op 27 oktober.

0499 – 37 55 65
www.berkkerkhof.nl

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

Perceel landbouwgrond
Achterbos te Lieshout

Oppervlakte ca. 1.33.00 ha
Voor meer informatie, de verkoopvoorwaarden en

het inschrijfformulier kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Inschrijven is mogelijk tot 28 november 2014, 12.00 uur.
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Ollandia op bezoek bij SDDL

voetbal

Na een zonnig weekeinde zonder 
voetbal, kan komend weekeinde 
“alles” weer gericht worden op het 
voetbal. Voor de senioren is er zon-
dag weer een volledig programma, 
waarbij het Ollandia vaandelteam 
op sportpark “Onder d’n plag” aan 
de Osstaat 11 in Demen moet aan-
treden tegen SDDL.  

Deze omni-vereniging, waarbij 
korfbal en voetbal gespeeld kan 
worden, is een vereniging voor 
de inwoners van aanvankelijk De-
men, Dieden en Neerangel en later 
ook nog Deursen en Dennenburg. 
SDDL is een tegenstander die het 

vooral tegen de Ossche clubs goed 
lijkt te doen, want zowel tegen 
CITO als Schadewijk werd er ge-
wonnen. Het zal echter ook graag 
tegen Ollandia de punten in eigen 
huis willen houden en daarom zal 
Ollandia weer met volle inzet moe-
ten proberen om dit te voorkomen. 
Omdat het een competitie is waarin 
wekelijks ook de onderste teams 
punten pakken, zijn de punten ook 
ditmaal weer heel belangrijk om 
niet naar onderen te hoeven kijken 
maar naar boven. Hopelijk heeft 
het weekje rust Ollandia de juiste 
inspiratie gegeven om de punten 
mee naar Olland te kunnen nemen. 

Boskant wint sub-sponsorschap ING

ING wil graag een bijdrage leveren 
aan het gezond houden van het 
amateurvoetbal in Nederland. Dit 
door meer lokale betrokkenheid te 
tonen en om een intensieve relatie 
met amateurverenigingen aan te 
gaan. ING schreef daarom een lan-
delijke pitch uit voor amateurvereni-
gingen waarbij het de verenigingen 
vroeg om op een onderscheidende 
en originele manier aan te geven 
waarom ING juist met hen in zee 
moest gaan. 

Boskant is hiermee vol enthousiasme 
aan de slag gegaan en dankzij de in-
zet van vele vrijwilligers werd er in 
zeer korte tijd een prachtig filmpje 

geproduceerd met als thema ‘van de 
wieg tot de oude dag’, hierbij verwij-
zend naar de bouw van een vereni-
gingshuis met een brede maatschap-
pelijke en sportieve functie binnen 
het dorp. Voor jong en voor oud. De 
pitch is vervolgens gepresenteerd 
aan een jury van ING.

Al snel bleek de pitch van Boskant 
van een dusdanig hoge kwaliteit dat 
we in de regiofinale mee mochten 
dingen naar een intensief sponsor-
schap, dat kon oplopen tot €25.000 
per jaar (3 jaar lang). Uiteindelijk 
is dit helaas niet gelukt, maar alle 
moeite is zeker niet voor niets ge-
weest. Boskant won immers wel 

een zogenaamd sub-sponsorschap. 
Het gaat daarbij om €1.000 euro 
per jaar, eveneens voor een periode 
van 3 jaar. Als tegenprestatie zal er 
de komende seizoenen een reclame-
bord van ING het hoofdveld sieren.

Het voor dit doel gemaakte filmpje 
stond eerder al op onze website en 
is ontzettend vaak bekeken. Bekijk 
hier nog eenmaal het filmpje van v.v. 
Boskant: Boskant-ING Stopmotion. 
ING is overigens niet de enige nieu-
we sponsor die vv Boskant een warm 
hart toedraagt. Voor de periode tot 
en met het seizoen 2016-2017 heb-
ben liefst 24 nieuwe sponsors een 
financiële bijdrage toegezegd.

VOW volgende tegenstander van 
Boskant
Het programma van afgelopen 
zondag bleef beperkt tot een be-
kerwedstrijd en een drietal inhaal-
wedstrijden. Boskant 1 oefende 
tegen Vorstenbossche Boys. Voor 
a.s. zondag staat de thuiswedstrijd  
tegen VOW op het programma.

Zondag 19 januari stond bij de 
KNVB ingepland als een beker/in-
haaldag. Dat had tot gevolg dat er 
maar een beperkt aantal wedstrijden 
zijn gespeeld. Boskant 1 heeft de 
vrije dag benut om te oefenen tegen 
“oude bekende”  Vorstenbossche 
Boys 1. Door doelpunten van Maikel 
Merks en Daan Rovers voor rust en 
Brett Veldkamp en een doelpunt van 
de bezoekers na rust, eindigde de 

wedstrijd in 3-1 overwinning voor 
Boskant. Erg spectaculair was het 
allemaal niet; het was duidelijk dat 
“Boskant kermis” bij een aantal Bos-
kanters nog in de benen zat. 

Aanstaande zondag speelt Boskant 
thuis tegen VOW 1. Hoewel de 
ploeg uit Zijtaart op dit moment met 
5 punten de voorlaatste plaats bezit, 
blijft het voor Boskant een lastige, 
niet te voorspellen tegenstander! 
Ook de overige teams, met uitzon-
dering van de dames, moeten a.s. 
zondag weer aan de bak.
Voor de jeugd zijn er zaterdag geen 
competitiewedstrijden gepland. Al-
leen ons D1 team komt in actie in de 
bekerwedstrijd tegen ELI D1.

Nieuw tenue voor de Boskant D1 pupillen

Voetbalvereniging Boskant 
kent vele trouwe sponsoren. De 
Plintenfabriek.nl voegt zich hier nu 
bij. Dit in Ravenstein gevestigde 
bedrijf heeft “Rooise roots” en le-
vert haar producten ook via inter-

net door heel Nederland en België. 
Mede dankzij deze firma loopt de 
D1 van v.v. Boskant er in hun nieu-
we tenue weer piekfijn bij. 

Op zaterdag 11 oktober zijn van de 

D1 teamfoto's gemaakt. Uiteraard 
zijn eigenaar Diek v.d. Berk en zijn 
in Boskant woonachtige collega Erik 
Tijs bedankt met een bloemetje en 
staan ze samen met hun team op de 
foto.

Open dag mini’s v.v. Boskant

Voor jongens en meisjes vanaf  4 
jaar bestaat er al de mogelijkheid 
om te voetballen bij  v.v. Boskant. 
Totdat de kinderen gaan spelen in 
teamverband kunnen ze gaan trai-
nen bij de mini’s. De bedoeling van 
de mini’s is om spelenderwijs het 
voetballen te ontdekken en om te 
kijken of ze het voetballen interes-
sant en vooral leuk vinden.

Voor alle kinderen in de leeftijd van 
4 t/m 6 jaar wordt er op zaterdag 25 
oktober een speciale open dag geor-
ganiseerd. Ook uw kind is van harte 
welkom op ons sportpark om vrij-
blijvend te proberen of voetbal iets 

voor hem of haar is. Deze open dag 
duurt van 10.00 uur tot 11.00 uur.
Na de open dag zijn er elke zaterdag 
van 10.00 tot 11.00 uur trainingen 
op het hoofdveld van v.v. Boskant. 
Als u kind het leuk vindt kan hij of zij 
dus meteen ook wekelijks trainen! In 
de wintermaanden trainen we in de 
gymzaal bij de school.

Zolang de kinderen bij de mini’s 
voetballen, hoeven ze geen contri-
butie te betalen.
Wanneer er iemand vragen heeft 
over de mini’s kun je informeren bij 
Jurgen van de Laar (0413-473144). 
Dus: kom eens kijken en doe mee!!!!

WWW.PIXELBOXDESIGN.NL

RUUD VAN DE POL
KOFFEREN 23 SINT-OEDENRODE
06 24809565
INFO@PIXELBOXDESIGN.NL

GRAFISCH ONTWERP
DRUKWERK
WEBSITES

Joris Bakker
Rhode

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

De 7 jarige Joris Bakker is zondag 
26 oktober  “Pupil van de Wed-
strijd” bij de thuiswedstrijd van 
Rhode 1 tegen Nulandia  1.

Joris voetbalt in de F4. Als verde-
digende middenvelder is hij een 
echte aanwinst . Dat ze op dit 
moment de minste tegendoel-
punten in de competitie hebben 
is mede door het goede spel van 
Joris. Hij oefent iedere dag om 
steeds belangrijker te worden 
voor het team.  Rhode is zijn fa-
voriete voetbal club. Andere hob-
by’s van Joris zijn, buiten spelen 
met vriendjes en op de Wii. Joris 
zit in groep 4 van de Odaschool. 
Hij vindt schoolzwemmen en 
gymmen het  leukst. Rhode wenst  
hem een gezellige voetbalmiddag 
bij Rhode.
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Voor:
alle verzekeringen, financial planning,
erkend hypotheekadviseur, RegioBank,

pensioenadvies

voetbal Rhode pakt winst in blessuretijd

Op het nippertje kon Rhode zondag 
nog de volle winst grijpen. De 90 
minuten waren al voorbij toen Tom 
Willems met een koningsschot de 
1-0 maakte.

Voor Rhode was het na de winst te-
gen DAW en de bekerwinst tegen 
Estria de derde overwinning binnen 
een week. Het was ook een belang-
rijke winst, na de slechte competitie-
start bengelde Rhode in de onderste 
regionen en door de winst kon het 
nu van de 10e naar de 6e plaats stij-
gen.

Rhode had het beste van haar spel 
in de 1e helft. Er kwamen ook een 
aantal goede kansen. Een voorzet 

van Tim Stewart werd door Simon 
vd Wetering tegen de paal gescho-
ten  en 2 andere goede kansen wer-
den door de keeper gestopt.
Na rust leek Rhode haar kruit ver-
schoten te hebben. Avesteyn kreeg 
meer balbezit. Aanvankelijk leverde 
dit nog weinig op, maar naarmate 
de 2e helft vorderde waren er toch 
ook 3 gevaarlijke momenten voor 
het Rhode doel, maar de 0-0 bleef 
voorlopig nog even op het scorebord 
staan. Rhode kreeg in de slotfase 
ook wel weer wat mogelijkheden. 
De eerste kwam uit een merkwaar-
dig moment. Een speler van Ave-
steyn raakte geblesseerd, Kyron Brus 
had dit kennelijk niet gezien en hij 
ging door en met een lob trof hij de 

paal. De wedstrijd leek toen zonder 
doelpunten te gaan eindigen, maar 
in de 90e minuut kwam er toch nog 
een verrassend einde. Alex Lemstra 
veroverde met enige moeite de bal, 
speelde Tom Willems aan die ver-
volgens een mannetje passeerde en 
toen met een prachtig schot de bal 
in de uiterste hoek liet verdwijnen, 
1-0 en 3 punten voor Rhode. 
A.s. speelt Rhode al weer een thuis-
wedstrijd, tegenstander is Nulandia. 
Zondag trakteerden zij eersteklasser 
Erp op eigen veld op een 0-3 neder-
laag en ook in de competitie draaien 
zij goed mee, hopelijk kan Rhode de 
goede lijn vasthouden.

Voor meer info zie: www.rhode.nl.

Industrieweg 11 5492 NG Nijnsel | 0413-472184 | www.voss.nl

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal
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Laat nu een CV-ketel 
installeren en ontvang 
hoge kortingen.
Actie geldig tot en met 31 december 2014.
Vraag naar onze voorwaarden.

• sanitair & tegels
•  alle sanitair 

aanverwante artikelen
• cv ketels & onderhoud
• dakwerk & onderhoud
• loodgieterswerk
• airco-systemen
• zonne-energie systemen
• nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal

Laat nu een CV-ketel 
installeren en ontvang 

• sanitair & tegels
•  alle sanitair 

aanverwante artikelen
• cv ketels & onderhoud
• dakwerk & onderhoud

Goede overwinningen teams 
TTV Attaque

tafeltennis

Slechts twee teams kwamen deze 
speelronde in actie. Attaque 1 won 
de belangrijke uitwedstrijd bij TIOS 
in Tilburg met 6-4, Attaque 3  be-
haalde een ruime overwinning van 
8-2 bij Hooghei in Vlijmen. De wed-
strijd van Attaque 2 is verzet naar 13 
november, het jeugdteam was vrij.

Attaque 1 ging op bezoek bij TIOS 
in Tilburg. Het won deze belangrijke 
wedstrijd met 6-4, Menno van Os 
en Maarten Kerkhof wonnen ieder 
twee wedstrijden, Dirk Kastelijn won 

er één, verder werd het dubbelspel 
nog gewonnen. Na zes wedstrijden 
heeft Attaque 28 punten en staat 
hiermee op de veilige 4e plaats.

Attaque 3 ging op bezoek bij het op 
de laatste plaats staande Hooghei uit 
Vlijmen. Het won overtuigend met 
8-2. Anne van de Sande en Stefan 
Kerk wonnen ieder drie wedstrijden, 
Bram Marinus won er één, ook het 
dubbelspel werd gewonnen. Door-
dat ook koploper Asio met 8-2 won, 
blijft het verschil 6 punten. 
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Uitslagen

VV Boskant

Uitslagen senioren
Boskant 1-Vorstenbossche Boys 1 3-1
Boskant 3-DESO 4 (beker) 4-1
Boskant 5-Irene 3 5-2
Boskant 6-Schijndel 9 4-5

Programma senioren zo 26/10:
Boskant 1-VOW 1 14.30u.
DAW 2-Boskant 2 12.00u.
Boskant 3-Avanti’31 5 12.00u.
VOW 4-Boskant 4 11.30u.
Boskant 5-Vorstenbosche Boys 4 10.00u.
Boskant 6-Irene 4 10.00u.
Boskant VR1 vrij

Programma  jeugd za 25/10:
Boskant D1-ELI D1 a.11.30u.
Boskant C1-Avanti C4 a.13.00u.

Rhode

Uitslagen senioren:
Rhode 1 - Avesteyn 1  1-0
Rhode 6 - DVG 5  4-3
Rhode 7 - FC Uden 5   3-4
Rhode 8 - Mariahout 6  5-3
Boerdonk VR1 - Rhode VR1  1-4 

Uitslagen jeugd:
Rhode A1 - Blauw Geel A2 7 - 0
Rhode A3 - Boekel Sport A2 5 - 1
Rhode B1 - Sparta’25 B1 4 - 0
Avanti’31 C1 - Rhode C1G 4 - 0
Rhode C2 - Mariahpout C1 0 - 4
Schijndel O12 - Rhode D1G 1 - 5
Rhode E1 - Sparta E1 6 - 2

Programma senioren zo 26/10:
Rhode 1- Nulandia 1  14:30u
Erp 2 - Rhode 2  12:00u
HVCH 4 - Rhode 3  11:00u
Margriet 5 - Rhode 4  11:00u
Avesteyn 4 - Rhode 5  12:00u
Rhode 6 - Irene 2  12:00u
Rhode 7 - Boerdonk 3  12:00u
Nijnsel 5 - Rhode 8  10:00u
Nijnsel 6 - Rhode 9 10:00u
Rhode 10 - Avesteyn 8  10:00u
Rhode VR1 - Nijnsel 3  10:00u
Programma senioren za 25/10:
Stiphout Vooruit - Veteranen  16:30u 

Programma jeugd za 25/10:
Beuningse Boys A1 - Rhode A1 15:00u
Rhode A2 - Nijnsel/TVE A1 14:30u
Rhode A3 - MULO A1 14:30u
Rhode B1 - Wittenhorst B1 14:30u
Helmondia C1 - Rhode C1G 13:00u
Blauw Geel C9 - Rhode C3 13:00u
Rhode D1G - Avanti’31 D1 11:30u
Blauw GeelD9 - Rhode D4 11:30u
Rhode E2G - Gemert E2 9:15u
Sparta’25 E5 - Rhode E5 9:15u
Rhode E7G - VOW E2 9:15u
Mariahout F1G - Rhode F1G 10:00u
Blauw Geel F5 - Rhode F2G 10:15u
Rhode MB1 - ASV’33 MB1 14:30u
FC de Rakt MD1 - Rhode MD1 10:30u

Ollandia

Programma senioren zo 26/10:
SDDL 1-Ollandia 1   14.30u
Ollandia 2-UDI 7   11.00u
Irene 3-Ollandia 3   10.00u
Ollandia VE1-Avesteyn  VE1  10.00u
Keldonk Vr1-Ollandia VR1    11.00u
 
Programma jeugd za 25/10: 
Ollandia E1-DVG E1  10.30u
Erp E6-Ollandia E2   v:8.15u

Jaarvergadering Ollandia
A.s. donderdag 23/10 is er weer de 
jaarlijkse algemene jaarvergadering, 
waarvoor alle leden uitgenodigd zijn 
om hierbij om 21.15 uur aanwezig te 
zijn.

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen senioren:
Erp 7- Nijnsel/TVE Reclame 5 2-0
WEC 6 - Nijnsel/TVE Reclame 6 1-5
Mariahout VR1 - Nijnsel/TVE VR3 5-2
 
Uitslagen jeugd:
Ravenstein A1 -Nijnsel/TVE A1 7-6
Nijnsel/TVE MC1 - MULO MC2 0-4
Odiliapeel vet- Nijnsel/TVE vet 1-2

Programma senioren do 23/10: 
Hapse boys 2 - Nijnsel/TVE 3 20:00
 Programma senioren zo 26/10:
NLC’03 1 - Nijnsel/TVE 1 14:30u

Nijnsel/TVE 2 - Boekel Sport 2 12:00u
ELI 3 - Nijnsel/TVE 3 11:00u
Keldonk 4 - Nijnsel/TVE 4 11:30u
Nijnsel/TVE 5 - Rhode 8 10:00u
Nijnsel/TVE 6 - Rhode 9 10:00u
Schijndel 9 - Nijnsel/TVE 7 10:00u
Nijnsel/TVE VR1 - MVC VR1 14:30u
Nijnsel/TVE VR2 - WHV VR1 12:00u
Rhode VR1 - Nijnsel/TVE VR3 10:00u

Programma jeugd za 25/10:
Rhode A2 - Nijnsel/TVE A1 14:30u
Nijnsel/TVE B1 - Schijndel B2 13:00u
Vorst. Boys MC1 - Nijnsel/TVE MC1 13:00u
Nijnsel/TVE F1 - DVG F1 10:00u
Sparta’25 Vets - Nijnsel/TVE Vets 16:15u

waterpolo

Argo

Uitslagen Waterpolo
D1 - SWNZ (SG)  12-1
E1 - Brunssum   12-0

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 3-De Kangeroe 2  17-4
Be Quick MW2-KV Rooi MW1  7-12
KV Rooi MW2-Geko MW1  9-8
KV Rooi MW3-BMC MW 1  10-9

KV Odisco

Uitslagen
Avanti B2 - Odisco B1                 3 – 8
Spoord. Girl‘s E2 – Odisco E1       0 – 2
De Korfrakkers E8 – Odisco E2   5 – 0
De Korfrakkers F 3 – Odisco F1 11 – 4

Senioren
Odisco mw1 – DOS mw1             9 - 9 
Celeritas 4  -  Odisco 2                6 - 4
 
Programma woe 22/10: 
Nijnsel mw1 – Odisco mw1     20.00u 
Programma za 25/10:
De Korfrakkers D3 -  Odisco D1 10.30u  
           

beugelen

Beugelclub ‘de Lustige Spelers’

Uitslagen:
Olland 1 - Stramproy 1 3 - 2
Olland 2 - Schijndel 1 5 - 0
Liempde 1 - Olland 3 3 - 2
Loosbroek 2 - Olland 4 3 - 2
Liempde 3 - Olland 5 3 - 2
 
Programma do 23/10
Loosbroek 2 - Olland 3 20.00u
Schijndel 1 - Olland 4 20.00u
Programma ma 27/10: 
Olland 3 - Hoogeloon 4 20.00u
Olland 4 - Liempde 1 20.00u
Programma woe 29/10:
Olland 5 - Heeze 2 20.00u

hardlopen

SV Fortuna ’67 

19 oktober Drunen Moenen trail 
MannenTrim 22.220 m
Henry Wijffelaars 2.13.49
Eric van den Oetelaar 2.14.33

19 oktober Palma de Mallorca 
Vrouwen40 10.000 m
Marjan van den Bersselaar 1.04.54

19 oktober Oss Docfacross  
Mannen50 9.100 m
Wil Kivits 58.36
Mannen60 9.100 m
Peter Hellings 57.47
Vrouwen50 9.100 m
Rikie Huyberts 46.24 (1e)
Annette Boonstoppel 58.35 (3e)

bridgen
 

Bridgeclub J.V.G. 

Uitslag 15/10: 
1: Fien Raajmakers en Harrie v. Ge-
nugten met  66.155% . 2 : Betsie en 
Jan v.Gerwen 56.77%. 3: Riek v. Hoof  
en Nelly Philipsen met 55.73%. 

B.C. “d’n einder ‘05”
Uitslag 15/10: 
A lijn: 1.Mia Poels- Ria v Zon 69.17 
% 2. Liesbeth Bekkers-Eugenie Vaes-
sen 57.08 %  3.Ardie v Bakel- Riet 
Verstappen 52.92 % B Lijn: 1.Netty 
Leijtens- Nel v.d.Pijl 65.21 % 2. Maria 
Foolen- Annette Termeer 55.89 % 3. 
Mieke v Tiel- Hannie v Grinsven 54.17 
%. Zie ook: www.deneinder.nl

BC Rooi750 

uitslag 15/10:
A-lijn: 1 Theo Janssen & Robert Jans-
sen  64,17%, 2 Frank Heijckmann & 
Leon Heijckmann  61,67%, 3 Anneke 
Majoor & Toon Majoor  55,42%;
B-lijn:1 Jan Derks van de Ven & Christ 
Verhoeven  58,33%, 2 Lia van Ham & 
Leny Kremers 57,92%, 3 Nancy Lat-
houwers & Anni Oppers-van Boxtel  
56,67%
C-lijn: 1 Harrie Hol & Ad van Kaatho-
ven  60,83%, 2 Hanny Bosch & Jan 
Bosch  60,42%, 3 Mieke van Lankveld 
& Will van Rooij  59,58%.

Bridgeclub Beckart

Uitslag 16/10:
A-lijn: 1. Piet & Toon v. Schaijk 70.13; 
2.Betsie  & Jan v. Gerwen 63.19; 3. 
Harrie & Jan v. Erp 60.76.
B-lijn: geen uitslag.

Bridgeclub De Neul

Uitslag 20/10:
A-lijn: 1. Riet vd Laar & Toon Majoor 
61.31; 2. Heleen Wiers en Frans van 
den Boomen 61.01; 3. Harrie van Erp 
en Harry Hutschemaekers 59.52. 
B-lijn: 1. Henny vd Linden & Ria  
Theunis 59.73; 2. Cor van Gerwen en 
Toon van der Vleuten 59.02; 3. Mieke 
& Evert Vugs 58.13.
C-lijn: 1. Annie Lathouwers en Gonnie 
de Poorter 59.73; 2. Gerda & Sjef vd 
Kerkhof 55.57; 3. Jo Bouwdewijns en 
Frans Bouwdewijns 55.27.
Aanstaande zaterdag open herfstdrive. 
Meedoen kan nog. Bel 06 293 40 834

Judo bij Dai Ippo

Judo is om verschillende redenen 
goed voor de ontwikkeling van kin-
deren.

Voor je lichaam
-  Kracht, je leert hoe je je lichaam het 

best kunt gebruiken om zo sterk 
mogelijk te staan.

-  Balans, niemand zal je zo vlug uit 
evenwicht brengen.

-  Coördinatie, met je armen, benen, 
lijf en hoofd op hetzelfde moment 

verschillende dingen  doen.
-  Conditie, je verbeterd je uithou-

dingsvermogen
-  Bewegen, je lichaam op een ge-

zonde manier gebruiken en sterker 
maken. Je gebruikt je lichaam op 
veel verschillende manieren, zoals 
duwen, trekken, dragen, balance-
ren en tillen.

Voor je zelfvertrouwen
-  met elkaar stoeien, maar niet tegen 

elkaar.
- vallen en opstaan.
- omgaan met winst en verlies.
-  niemand brengt jou ook geestelijk 

snel uit balans.
-  duidelijke regels en afspraken, 

waaraan iedereen zich moet hou-
den.

Bij judo mag je nooit kietelen, knij-
pen, slaan, trappen, bijten, schop-
pen of aan haren trekken. Je  leert 
om respect te hebben voor de leraar 
en voor de kinderen waarmee je ju-
doot. Bovendien leer je om respect 
te hebben voor jezelf en voor je li-
chaam.

Bij Dai-Ippo wordt uitsluitend les 
gegeven door gediplomeerde judo-
leraren, die ook een pedagogische 
achtergrond hebben en zelf op in-
ternationaal niveau hun mannetje 
staan. Dai-Ippo biedt proeflessen 
aan via het programma van Sjors 
Sportief.

judo

Kijk voor actueel 
Roois nieuws en foto’s op 

www.mooirooi.nl 

Er staat één nieuweling op de lijst. Tom Willems van Rhode maakte een 
belangrijke treffer en vormt nu de staart van dit gezelschap. Aankomend 
weekend barst het voetbal weer los. We zijn nu al bekend naar de even-
tuele verschuivingen volgende week.
    
Brett Veldkamp  VV Boskant  5
Robert Erven   Ollandia  5
Johan vd Pas   VV Nijnsel  3
Daan Rovers   VV Boskant  3
Stefan Erven  Ollandia  2
Koen Berkvens  VV Nijnsel  2
Toby Verhoeven VV Nijnsel  2
Stefan Hulsen  VV Nijnsel  2
Jan Wouters  Ollandia  2
Kyron Brus  Rhode   2
William Bekkers  Ollandia  2
Frank vd Heijden VV Boskant  1
Jim vd Zanden  VV Boskant  1
Maikel Merks   VV Boskant  1
Paul vd Rijt  VV Nijnsel  1
Ruud vd Rijt  VV Nijnsel  1
Joost Vervoort  VV Nijnsel  1
Nick Lathouwers VV Nijnsel  1
Roel Brans   VV Boskant  1
Tim Stewart  Rhode   1
Paul Smeets  Rhode   1
Daan van Dinten Rhode   1
Tom Willems  Rhode   1

2014-2015
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Rooise Biljart Competitie

biljarten

In ronde 6 was er een uitstekende 
score voor  B.C. Eerschot, 93 pun-
ten. Ook Jachtrust (87) en St.Joris 
(83) deden het goed. 

Korte partijen: Jan Smits (St.Joris) 
20 car. in 12 beurten (moy. 1,66), 
Tiny v.d. Bersselaar (Wapen van Eer-
schot) 44 car. in 13 beurten (moy. 
3,38), Berni de Brouwer (Jachtrust) 
32 car. in 13 beurten (moy. 2,46), 
Hans Holdijk (Kofferen) 30 car. in 
13 beurten (moy. 2,30), Harco van 
Acht (Jachtrust) 40 car. in 14 beur-
ten (moy. 2,85), Albert Kusters (St.
Joris) 34 car. in 14 beurten waarbij 
een serie van 18 (moy. 2,42) en Do-
rien Jans (Dorpsherberg) 24 car. in 
14 beurten (moy. 1,71).

Uitslagen: D’n Toel – ’t Pumpke 
78-62, Oud Rooi – B.C. Eerschot 
47-93, St.Joris – Gin Keus 83-57, 

Beurs – Kofferen 71-69, Jachtrust – 
Wellie Winne Welles 87-53, Wapen 
van Eerschot – Dorpsherberg 77-58. 
Boskant was vrij.

Stand: 1 Gin Keus (6) 444, 2 Beurs 
(6) 442, 3 Wellie Winne Welles (6) 
431, 4 B.C. Eerschot 428, 5 Kofferen 
(6) 412. 6 D’n Toel (5) en St.Joris (5) 
390, 8 Jachtrust (5) 382, 9 Boskant 
(5) 368, 10 ’t Pumpke (6) 353, 11 
Dorpsherberg (6) 344, 12 Wapen 
van Eerschot (5) 343, 13 Oud Rooi 
(5) 301.

Programma Ma. 20 okt.: Kofferen – 
Oud Rooi en B.C. Eerschot – St.Joris
Do. 23 okt.: Beurs – D’n Toel, ’t 
Pumpke – Jachtrust, Wellie Winne 
Welles – Wapen van Eerschot en Gin 
Keus – Boskant.
Dorpsherberg is vrij.

Hans Vogels wint ‘nieuwe Enduro’ 
te Leusden

motorcross

     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

Sinds lange tijd is er dit jaar en nieu-
we club bijgekomen voor het organi-
seren van een ONK Enduro. De club 
in Leusden had een route uitgezet 
van 67 km met daarin drie proeven. 
De proeven mocht men op vrijdag 
niet eerder verkennen en deze route
moest men vier keer rijden.
Hans begon aan de eerste proef op 
het militair terrein van de Leusder 
hei. Het was een erg snelle proef 
van ongeveer 12 km met vele rechte 
stukken in het mulle zand. Hans reed 
meteen een toptijd en verder op de 
dag steeds top 3 tijden. Daarna ging 
het via de tankstop naar de tweede 
proef. Deze was voor 75% verhard 
met een betonnen waterbak, bulten 
en negatieve bochten. Ook dit was 
een lange proef van ongeveer 12 

km en ook hier lag de snelheid erg 
hoog. Hans wist vanaf het begin in 
deze proef erg snelle tijden neer te 
zetten. Als begeleider mocht men 
niet bij deze proef komen. Via My-
laps konden we de tijden van deze 
proef, via een te downloaden app, op 
de telefoon volgen. Dit was een test 
van de KNMV met Mylaps, en werd 
door eenieder als erg positief ervaren. 
Daarna ging het verder naar de derde 
proef en deze was op en om het mo-
torcrossterrein van msv SALZ. Ook 
hier had Hans meteen het juiste ritme 
te pakken en was in diverse ronden 
ook hier het snelste van de dag. Hans 
won vandaag dan ook zijn klasse E2 
en de scratch, en staat aan kop van 
deze klassementen.

Door eenieder werd deze wedstrijd 
uiterst positief ervaren en kan als een 
welkome aanvulling op het Enduro 
seizoen worden gezien. De volgende 
wedstrijd van Hans is de Enduro te 
Vorden.

Hans Vogels wint ONK Enduro te 
Vorden
Onder goede weersomstandigheden 
werd afgelopen weekend de ONK 
Enduro van Vorden verreden. Er was 
een route uitgezet van 80 km met 
daarin 2 maisplak proeven en 1 bos-
proef,  en deze route moest men 3,5 
keer rijden.

Hans begon aan de eerste proeven 
en zette meteen goede tijden neer. In 
de tweede ronde, toen alle proeven 
al een keer waren gereden, reed de 
Boskanter nog betere tijden, en ver-
grootte zijn voorsprong met grote 
tijdsverschillen. Ondanks dat hij in 
de derde proef van de tweede ronde 
een foutje maakte, zette hij toch de 
snelste proeftijd in zijn klasse E2 en 
de scratch neer. 

De coureur reed gecontroleerd de 
volgende ronden en proeven, en won 
met een grote voorsprong zijn klasse 
E2 en de scratch. Door deze overwin-
ningen verstevigde Hans zijn koppo-
sitie in zijn klasse E2 en de scratch. 
De volgende wedstrijd van Hans is de 
Enduro te Hellendoorn.

BEKIJK ONZE NIEUWE WEBSITE!

NJBB Winteravondcompetitie: 
team 3 verslaat team 2

jeu de boules

Op de tweede avond van deze com-
petitie won team 1 in de hoofdklas-
se hun uitwedstrijd tegen Tilburg 2 
ruim met 6-3. Het triplet Marco v 
Wanrooij/Joris v Liempd/Igor vd 
Loo was goed op dreef en won deze 
avond alle partijen. Team 1 steeg 
hiermee naar plaats 3 in de hoofd-
klasse. In de 1e klasse trad team 2 
aan tegen team 3 en moest na de 2e 
speelronde al constateren dat team 
3 deze ontmoeting zou gaan win-
nen. In de 3e speelronde kon team 2 
nog 1 punt redden. Door deze over-
winning voert team 3 (+6) nu de 
ranglijst 1e klasse aan. Team 2 staat 
hierin 3e  (+4). Team 4 verloor thuis 
haar wedstrijd tegen Tilburg 3 met 
3-6 en werd daarmee lantaarndra-
ger in de 1e klasse (+1). 

Mix doubletten clubkampioenschap 
Na 6 gespeelde partijen staan nu 3 
doubletten op 5 winstpartijen, waar-
mee ze een goede kans gaan ma-
ken op een finaleplaats. Dit zijn de 
doubletten Jos van Eck/Jan vd Loo 

(1e, 5 +30), Angela Gerritsen/Ad vd  
Velden (2e, 5 +27) en Cor Verschuij-
ten/Erik Verschuijten (3e, 5 +21). Er 
zitten echter wel liefst 10 doubletten 
op het vinkentouw met 4 winstpar-
tijen en zijn daarmee nog een ge-
duchte concurrenten voor deze drie.  
 
NJBB Cyclustoernooi 
Cloeck & Moedigh
Zaterdag was bij Cloeck & Moedigh 
de eerste speeldag uit een maandcy-
clus van vier. Van de 28 doubletten 
zijn er 19 vanuit de regio en 9 van 
C&M. Er wordt in de voorronden ge-
speeld in 2 poules. In poule A staat het 
doublet Henk Spanjers/Patrick Bakens 
van LFB/’t Lover als enige ongeslagen 
aan kop (5 +44). Het C&M doublet 
Leon vd Rijdt/Ingrid vd Eijnden, de-
buterend in dit toernooi, staat op een 
fraaie 2e plaats (4 +11). In poule B 
is het doublet Jos te Boekhorst/Piet 
Blankers van ’t Lover als enige nog 
ongeslagen (4 +36). Ook hier staat 
een C&M doublet op de 2e plaats: Jan 
vd Schoot/Kees Luijten (3 +20). 

Glansrijke overwinning op MEPhockey

Na twee overwinningen op rij 
waarin Vera Simons haar doel hield, 
stond afgelopen zondag MEP op het 
programma. De ploeg uit Boxtel is 
onze dames niet onbekend, want er 
is onder andere dit jaar een oefen-
wedstrijd in Boxtel gespeeld. 

Daarnaast komen twee toppers van 
MEP die dit jaar Rooi versterken, 
te weten Vera Simons & Hugo van 
Gent. MEP is vorig jaar gedegra-
deerd uit het overgangsklasse en 
willen graag dit jaar promoveren zo-
dat ze volgend jaar weer uitkomen 
in die klasse. De Rooise dames wa-
ren scherp en gebrand om hier een 
stokje voor te steken. Deze focus 
was al meteen te merken na het eer-
ste fluitsignaal. Rooi zette meteen 

volle bak druk op de verdediging 
van MEP waardoor MEP wist dat 
ze hier niet makkelijk met 3 punten 
naar huis zouden gaan. Deze inzet 
van Rooi werd ook in de vierde mi-
nuut beloond door een tip-in van 
Iris van de Loo. Het spel in de eerste 
helft speelde zich vooral af tussen de 
23meterlijn van MEP en de 23me-
terlijn van Rooi. Helaas wist MEP 
via een strafcorner, in minuut 20, 
op 1-1 te komen. Er was nog niks 
verloren werd duidelijk benadrukt in 
de rust aan Rooise zijde. Sterker nog 
als Rooi door zouden drukken en al-
lemaal nog een stapje extra zouden 
zetten dan konden zij de drie punten 
in hun zak steken. In de tweede helft 
werd hier ook gehoor aan gegeven. 
De Rooise dames werkten nog har-

der en lieten niets aan het toeval 
over. Zij creëerden hiermee kansen 
en maakte in de 39ste minuut een 
kans af in de persoon van Iris van 
de Loo. Gedurende de tweede helft 
maakte de Rooise dames het spel 
waarbij het publiek op hun wen-
ken bediend werd door schitterende 
combinaties. Dit prachtige spel re-
sulteerde in een goede onderschep-
ping waarbij de bal meteen richting 
kopcirkel gespeeld werd. Hier werd 
de bal prachtig doorgetikt door Iris 
van de Loo naar Lin Schakenraad die 
de bal beheerst in het net schiet. De 
3-1 was een feit en tevens einduit-
slag!! Volgende week staat een reis 
naar het Zuiden op het programma, 
namelijk Concordia uit Roermond. 

MHC heren 1 brengt te weinig in beladen derby
De voetbalwedstrijd tussen Real 
Madrid en Barcelona, van aanko-
mend weekend, waar menig sport-
fans al weken van te voren naar 
uitkijkt kwam even in de schaduw 
te liggen van de hockeyklassieker 
tussen Schijndel en Rooi. De altijd 
spannende kraker waarbij gevoels-
matig altijd meer dan alleen wat 
punten op het spel staan was voor 
Rooi een belangrijke wedstrijd. Het 
heeft haar punten hard nodig en 
Schijndel is een tegenstander waar-
tegen mogelijkheden liggen.

Hopbel zakte meteen terug tot op 
haar eigen helft en Rooi speelde een 

te laag baltempo om door het de-
fensieve blok heen te combineren. 
Rooi probeerde het spel te verleg-
gen om zo kansen te creëren. Ech-
ter veroverde Schijndel op het juiste 
moment de bal op het middenveld. 
Een razendsnelle counter volgende 
en deze werd meteen afgemaakt 
waardoor Rooi tegen een achter-
stand aankeek. 

Na de 1-0 en het grootste deel van 
de wedstrijd hield Rooi balbezit, maar 
dit resulteerde niet in veel kansen en 
doelpogingen. Toen Rooi uiteinde-
lijk de bal op snelheid inspeelde en 
een paar goede combinaties speelde 

kwam de bal voorin terecht. De bal 
werd voorgegeven en Jorn van het 
Hof tikte de 1-1 binnen. 

Er lagen weer volop mogelijkheden 
en met de gekregen kansen na de 1-1 
had Rooi al uit moeten lopen op de 
mannen uit Schijndel. Maar de corners 
werden niet benut en ook de veldkan-
sen leidden tot niks. Toen Hopbel ook 
nog op 2-1 voorsprong kwam via haar 
corner lukte het Rooi niet meer langs-
zij te komen. De spelers zaten er hier-
na doorheen en de kansen bleven uit. 
Rooi wacht nog steeds op haar eerste 
winstpartij en krijgt komende week de 
koploper op bezoek.  

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Corrigeren of (her)schrijven van uw tekst?
Niets is ons teveel

Ollandse Biljartkampioenschappen
Maandag 20 oktober, op de zeven-
de speelronde, zijn 12 partijen ge-
speeld uit de eerste ronde gespeeld. 
Het einde van de eerste ronde komt 
in zicht en dat elk punt er toe doet, 
was bij een aantal spelers te mer-
ken. 

Dit zorgde dan ook voor een aan-
tal verassende uitslagen.  Bijna alle 
partijen speelde zich af over de volle 
20 beurten en maar een enkeling 
haalde de volle winst met 10 pun-
ten. De hoogste serie (15 caram-
boles) van deze speelronde komt 
op naam van Antoon Versantvoort 
gevolgd door zijn directe tegenstan-
der van deze avond, Rien v.d. Spank 
met 10 caramboles. Op 16 oktober 
is de inhaalwedstrijd gespeeld tussen 

Jos markus en Gonny v.d. Pasch. Jos 
haalde 2 punten en Gonny 10 pun-
ten.
Uitslagen de Toel:
Albert van Driel 5 – Michael Toelen 
4, Rien v.d. Oever 5- Mark Verhagen 
7, Toon v.d. Akker 7- Wil v.d. Pasch 
6, Mark v.d. Laar 6- Jan d. Jong 1, 
Jan Sanders 9 – Bert v.d. Plas 10, Pe-
ter Markus 10 – Renee Wisse 8.

Uitslagen De Dorpsherberg:
John v. Oorschot 10- Harrie Toelen 
5, Wil Koolen 7- Ton v. Alphen 3, 
Rene Bodet 10- Tonny Hagelaars 
5, Bart v. Esch 6- Henk v. Eerdt 9, 
Jo Timmermans 7- Erik Huybreghts 
8, Antoon Versantvoort 7- Rien v.d. 
Spank 7.
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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 23 oktober kunt u in Rondje 
Rooi verwachten: Expositie Lena 
Bakker in Mariëndael - Boskant ker-
mis met diverse activiteiten - Aardap-
peleters van Van Gogh in Rooi te zien 
- Stemmen naam beoogde fusiege-
meente - Rooi kent verschillende top 
(sport)talenten - Gemeente volop 
bezig met decentralisatie diverse re-
gelingen

Uitzending 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 

12 oktober - 19 december
Tentoonstelling Lena Bakker-Strijbos

Mariendael

 22 oktober 
Seniorendag

Odendael 

23 oktober 
‘t Onderonsje

Damiaancentrum 

25 - 26 oktober 
Open Dagen 

Van der Vleuten interieurbeplanting
Jan Tinbergenlaan 4 

25 - 26 oktober 
Klompentoernooi Dai Ippo

De Streepen 

25 - 26 oktober 
The Crazy Ladies Day
Kasteel Henkenshage 

25 oktober 
Tiona Blaasmuziek Plus

de Beckart 

25 - 26 oktober 
70’s & 80’s party 
met ABBA tribute

de Beurs 

25 oktober 
IVN Nachtwandeling met spannend 

verhaal van Luuk
Olland 

26 oktober 
Kim’s Lady Event

Zalencentrum De Beurs 

26 oktober 
Paranormale beurs

Meerschot 

26 oktober 
Sunday afternoon Jazz, open jazz 

podium
de Ossekop 

 26 oktober 
Rikken en Jokeren 

Ollandse Dorpskapel
Dorpsherberg 

27 oktober 
SWITCH Fashion Night

SWITCH Fashion & Lifestyle 

28 oktober 
Creatieve spirituele workshop 

‘In je kracht!’
Mariëndael 

28 oktober 
Politiek Café VVD
de Gouden Leeuw 

29 oktober 
Spectaculaire Whiskyproeverij

The Old Pipe 

30 oktober 
“Muziekverkenningen”:

muziek door 
de eeuwen heen

Odendael 

31 oktober 
Tweede Roois keeztoernooi

de Beckart 

31 oktober 
lezing Frank Westerman

de Knoptoren

31 oktober
Halloween

1 november 
Marlon Kicken met 

‘Nee Gij!’
Mariendael 

5 november 
Bloedsuiker testdag

 Apotheek Sint-Oedenrode 

7 - 9 november
MooiRooi 

kind-oudertoernooi
TV de Kienehoef 

7 november 
Filmtheater Mariendael presenteert 

‘Séraphine’
Mariendael 

8 november 
Elf-elf bal
De Beurs

 8 - 9 november 
Vogeltentoonstelling

Zwembadweg 62 

8 november 
Wildmen Bluesband

de Ossekop

 9 november
NJA Jubileum 
Promsconcert

sporthal de Streepen 

9 november 
Swing Unlimited

de Ossekop

 9 november
Orgelconcert 

František Vaníček
Martinuskerk

 10 november 
Dag van de Mantelzorg 

Sint-Oedenrode 

10 november 
KBO-fi lm: The mission

Odendael 

10 november 
Lezing over Planten, beesten en 

feesten
d’n einder 

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




