
De echte Rooienaar zal het zich 
nog wel herinneren. Jaren ge-
leden bevatte het centrum van 
Rooi maar liefst vier cafetaria’s. 
Uiteindelijk is er maar eentje 
over gebleven. Juist, cafetaria ‘De 
Mèrt’, met Peer van der Linden 
als uithangbord en zijn vrouw 
Riky als motor. Dit jaar is voor 
hen heel bijzonder. Ze zijn 40 
jaar getrouwd en evenzoveel jaar 
eigenaar van de snackbar. Dat 
is niet alleen speciaal voor hen, 
maar voor heel Rooi. Een goede 
reden om het koppel eens op te 
zoeken. 

Er klinkt gerommel in cafetaria 
‘De Mèrt’. Peer heeft de bel ge-
hoord en spiekt door de kenmer-
kende jaloezieën. “Goedemor-
gen!”, groet hij, vrolijk als altijd. 
Al kletsend vinden we een plekje 

aan de keukentafel. Het epicen-
trum van huize Van der Linden, 
waar kinderen Piet, Jan en An-
kie al een tijd niet meer wonen. 
Zij stichtten inmiddels hun eigen 
gezinnetje. “Hier zit ik wel eens 
soep te eten als er personeel in de 
snackbar staat. Wanneer ik zie dat 
er iemand binnenkomt die eigen-

lijk komt om een praatje te ma-
ken, dan leg ik mijn lepel neer en 
ga ik naar voren. De mensen wil-
len vaak toch één van ons gezien 
hebben”, zegt Peer.

» lees verder op pag. 11
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Folders deze week:
De Nachtegaal
Puur Brabant

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Jan Tinbergenstraat 6
5491 DV Sint-Oedenrode

0413-477022
www.vanudencaravans.nl

NATIONAAL 
KAMPEER EN CARAVAN EVENT 
bij van Uden CaravanTechniek 

19 t/m 27 oktober

NATIONAAL 
KAMPEER EN CARAVAN EVENT 
bij van Uden CaravanTechniek 

19 t/m 27 oktober

Harde klap voor VVD: Dekkers en Glorius verlaten politiek

Wethouder René Dekkers en frac-
tievoorzitter Freek Glorius vertrek-
ken ná de verkiezingen in maart 
2014 uit de politiek. René Dekkers 

is inmiddels 20 jaar actief voor de 
lokale VVD. De eerste vier jaar 
was hij commissielid, vervolgens 
acht jaar raadslid en de laatste 

acht jaar wethouder gedurende 
twee collegeperioden. Verrassen-
der is het aangekondigde vertrek 
van Freek Glorius. Hij heeft de af-

gelopen acht jaar gewerkt als frac-
tievoorzitter van de VVD, voor en 
achter de schermen. Hij werd ge-
zien als dé opvolger van Dekkers.
 
Dat politiek meer is dan een uit de 
hand gelopen hobby heeft Dek-
kers ten volste ervaren. "Als je 
een mening hebt, doe er dan iets 
mee", vindt Dekkers. Als (agra-
risch) ondernemer moest hij wen-
nen aan gemeenteland. "Ik begrijp 
dat sommige mensen graag zien 
dat we snelheid maken, dat wil 
ik zelf ook.” Daarbij geeft hij aan 
dat wet- en regelgeving én een 
zorgvuldige afweging nu eenmaal 
tijd vragen. "Iedere inwoner zou 
eigenlijk even raadslid of wethou-
der moeten zijn", aldus Dekkers. 
Zijn vertrek ziet hij als een logische 
stap. Dekkers: "Na twintig jaar po-
litiek is het tijd voor andere dingen. 
Mijn talent als verbinder kwam me 
vaak van pas. De liberale waarden, 
zoals eigen verantwoordelijkheid 
en sociale verdraagzaamheid, heb 
ik op een praktische manier kun-
nen inzetten. Ik maak nu graag 
plaats voor nieuwe mensen."

 » lees verder op pag. 6

cafetaria 'de mèrt' bestaat 1 november veertig jaar

Vriendelijkheid kost niks

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

 

De trend uit Amerika!!
  Feather Extensions

  

De veertjes zijn in talloze kleuren verkrijgbaar
Fel gekleurd tot blond, zowel lang als kort

K
ap

sa
lo

n 
B

el
le

 P
la

za Kerkplein 3
5492 AN Sint-Oedenrode
Tel. 0413 471305

www.kapsalonbellaplaza.nl

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

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

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

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

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

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

Column
Sassefratsen

Mooi
voor vrouwen De 

favorieten van 
5
Jolanda

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

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

 
 
 
 
 
 

 
 

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

  

 

Zondag 16 juni VADERDAG

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

20% korting* op alle geuren.

Daarbij krijgen de kinderen die 
ZATERDAG meekomen ook een gratis 

ijsje (bij aankoop van product).

Voor een mooie
buik en taille

Bij locale vetophopingen.

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

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

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

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

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

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

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

Ook helemaal hip de zomer in? 

De 

Saskia van den Eshof

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

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

WE

SALE
WE

SALESALESALESALESALESALESALESALESALESALESALESALESALE
WE

SALESALE
WEWEWEWEWEWEWEWEWEWEWEWEWEWEWEWEWEWEWEWEWEWE

SALESALESALESALESALESALESALESALESALESALESALESALESALESALESALESALESALESALESALESALESALESALE
Kerkplein 2

5492 AN Sint-Oedenrode
0413-470565

www.pourvousschoenmode.nl

kijk op pag. 
30 t/m 31 ►

Volg de groenstrook in 

deze krant voor 

waardevolle tips 

en adressen zie pag. 5 t/m 11

WINTERTIJD
Zaterdag 26/10 op 

zondag 27/10
klok terug van 3.00 

naar 2.00 uur

rené dekkers en Freek glorius

- Boskant kermis

pag. 12
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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.
SAS support
Tekstbalk
Hans van den Wijngaard

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven
José Munster

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

Christine Veldhoen Uitvaartzorg 
neemt werkzaamheden over van 
Henk Huijbers Uitvaart

Per 1 november a.s. neemt Chris-
tine Veldhoen Uitvaarzorg meer-
dere werkzaamheden over van 
Henk Huijbers Uitvaartverzor-
ging. Henk Huijbers gaat zich 
vanaf deze datum richten op puur 
begeleiding en ondersteuning 
van de uitvaartdienst. Alle andere 
zaken daaromheen zoals het per-
soonlijke afscheid, vervoer in stijl, 
gepast rouwdrukwerk en eventu-
ele nazorg worden overgenomen 
door Veldhoen.

Henk Huijbers richt zich voortaan 
op het inhoudelijk gedeelte van 
de uitvaartdienst. “Mijn kracht 
ligt bij de vormgeving van de uit-
vaartdienst op de uitvaartdag zelf, 
samen met de nabestaanden de 
invulling zoeken die het beste past 
bij de overledene. Een weerspie-
geling van het leven, op een aan-
sprekende en persoonlijke manier, 
met oog voor detail. Het regelen 
van afscheid, uitvaart en eventuele 
nazorg vertrouw ik met gerust hart 
toe aan Christine Veldhoen Uit-
vaartzorg uit Uden-Veghel. En nu 
ook werkzaam in Sint-Oedenrode, 
met een organisatie van zeer erva-
ren en betrokken medewerkers.”

Persoonlijk afscheid, zoals men 
dat wenst
Christine Veldhoen Uitvaartzorg 
staat samen met Henk Huijbers ga-
rant voor een passend en persoon-
lijk afscheid, helemaal conform 
de wens van de overledene en/of 
naasten. Alles is bespreekbaar en 
tegenwoordig is er zeer veel mo-
gelijk. Zo kan men kiezen voor af-
scheid thuis of bijvoorbeeld in de 
persoonlijk ingerichte en intieme 
Stiltekamers in Uden of Veghel. 
Ook op de dag van de uitvaart zijn 
er vele opties qua invulling zoals re-
gulier of eigen vervoer, vele soorten 
muziek, foto’s en filmpjes, sprekers, 
bloemen etc. Indien gewenst ver-
zorgt Christine Veldhoen Uitvaart-
zorg ook individuele nazorg en her-
inneringsbijeenkomsten. “Voor ons 
is elke uitvaart uniek. Het wordt 
nooit routine. Met betrokkenheid, 
oog voor detail en een luisterend 
oor creëren we altijd een bijzonder 
en persoonlijk afscheid, een mooie 
herinnering,” aldus Christine Veld-
hoen. Ze is vanaf 1 november be-
reikbaar bij Veldhoen Uitvaartzorg 
0413 24 77 50. Het huidige num-
mer gaat vervallen. 
Kijk ook eens op haar website, 
www.cveldhoenuitvaartzorg.nl.

Politieke bijeenkomsten
Achterbanvergadering DGS
Maandag 28 oktober a.s. om 
20.00 uur is er een achterbanver-
gadering van DGS in het verga-
derzaaltje van Brasserie de  
Beleving aan de Hertog Hendrik-
straat te Sint-Oedenrode. Secre-
tariaat  J. Beerens. Eventuele vra-
gen via website www.dgs-rooi.nl.

Achterbanbijeenkomst Hart voor Rooi
Leden en belangstellenden wor-
den van harte uitgenodigd voor 
de achterbanbijeenkomst van 
Hart voor Rooi op maandagavond 
28 oktober 2013 vanaf 20:00 uur. 
Tijdens deze bijeenkomst wordt 
de agenda van de gemeente-
raadsvergadering van donderdag 
31 oktober besproken. Aanwezi-
gen kunnen ook eigen onderwer-
pen inbrengen. De bijeenkomst 

vindt plaats in de commissieka-
mer van het gemeentehuis, Bur-
gemeester Wernerplein 1 te Sint-
Oedenrode. De ingang is aan de 
achterzijde van de witte vleugel, 
via de voormalige ingang van de 
politiepost. Tot 20.00 uur is echter 
de hoofdingang van het gemeen-
tehuis geopend.

CDA-fractie houdt openbaar 
fractieberaad
Op dinsdag 29 oktober om 20. 
00uur is iedereen van harte wel-
kom in café De Beurs. De CDA-
Fractie bespreekt de raadsagenda 
van 31 oktober en actuele onder-
werpen. Leden en ook niet-leden 
zijn van harte welkom om met 
ons van gedachten te wisselen 
over Rooise onderwerpen.

DANKBETUIGING

Hartverwarmend was het om te ervaren dat zo velen met 
ons meeleefden na het plotselinge overlijden van

Mark Welleman

Door uw aanwezigheid bij het afscheid,
uw kaart, een bezoekje en de vele gesprekken,

voelen wij ons zeer gesteund.

Het gemis blijft  groot.

Ko, Annalies en Edwin Welleman

Ineens is de wereld koud en leeg 
En niets zal ooit hetzelfde zijn 

Nu jij er niet meer bent 
 
 

Dankbaar voor alles wat hij voor ons geweest is  
en altijd zal blijven, 

geven wij met droefheid kennis van het overlijden van 
mijn lieve man, ons pap, schoonvader en opa 

  

Wim Jansen 
 

∗ Schijndel, 29 april 1947         

† Sint-Oedenrode, 21 oktober 2013 
 

echtgenoot van 
 

Thea Jansen – de Koning 
 

 
  Geert en Loredana 
   Giulia   
  Rob en Miranda 
   Loïs 

 
Goeiendonk 13 
5492 VR Sint-Oedenrode 
 
De avondwake zal worden gehouden op vrijdag  
25 oktober om 19.00 uur in de H. Ritakerk van de  
Heilige Odaparochie, Ritaplein te Boskant. 
 
Op zaterdag 26 oktober vindt om 10.00 uur de 
crematiedienst plaats in crematorium Uden,  
Belgenlaan 11 te Uden. 
 
Ons pap is thuis. 
U bent welkom om afscheid te komen nemen. 
 

OVERLĲDENSBERICHTEN

Plaats gratis uw reactie op 
Rooise familieberichten, 

overlijdensadvertenties, geboortes, 
dankbetuigingen en felicitaties op 
www.rooisefamilieberichten.nl
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Forum stapt over op kluswijs formule

Winkel omgebouwd tot moderne bouwmarkt

Forum is overgestapt op een nieu-
we formule om haar klanten nog 
meer van dienst te kunnen zijn. 
Afgelopen zondag was de offici-
ele presentatie voor genodigden, 
het publiek kon vrijdag en zater-
dag al kennis maken met de for-
mule van Kluswijs.

Het belangrijkste verschil met 
eerst is, volgens directeur  
Ed Steenbakkers, wel dat nu alle 
spullen die bij elkaar horen ook bij 
elkaar staan. “Alles voor de tuin 
vindt de klant bij de tuinspullen, 
de tuinlampen staan bij de vijvers-
pullen en de grasmaaiers. Vroeger 
stonden de lampen bij de lampen, 
het gereedschap bij het gereed-
schap en de verf bij de verf. Nu 
staan de spullen die met elkaar te 
maken hebben bij elkaar”, zegt 
Steenbakkers.

Kluswijs is het antwoord op de grote 
doe-het-zelfketens. Volgens Steen-
bakkers kunnen mensen daar vaak 
niet terecht met hun vragen. Dat 
baseert hij op het aantal klanten uit 
Liempde, Boxtel, Son en Breugel. 
“Daar hebben ze de grote bouw-
markten om de hoek, maar ze ko-
men naar de Forum voor de gratis 
adviezen. Bovendien komen ze er hier 
achter dat wij door de bank genomen 
niet duurder zijn dan de zogenaamde 
prijsvechters. Sterker nog, doorgaans 
blijken wij ook nog goedkoper te zijn 
met de artikelen die niet in de aanbie-
ding zijn”, zo vertelt Ed Steenbakkers.

“De winkel is nu ook veel overzich-
telijker. Vroeger hadden we schap-
pen die 2,40 meter hoog waren. Nu 
zijn ze niet hoger dan 1,70 meter. 
Maar omdat de rekken nu dichter 
bij elkaar staan hebben we ons as-
sortiment toch uit kunnen breiden. 
Bovendien hebben we nu een rek 
met spullen die per stuk te koop 
zijn. Als je één moertje nodig hebt, 
dan hoef je bij ons geen vol doosje 
te kopen, dan koop je gewoon dat 
ene moertje”, zo sluit Ed af.

Om Ed te feliciteren met de nieu-
we formule had zijn vrouw Corien 
de Brabantband uitgenodigd. Die 

bracht zondagmiddag een serena-
de aan Ed Steenbakkers en al zijn 
collega’s.

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

UW INLIJSTWERK

VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL 

LIJSTENMAKERIJ
Borchmolendijk 15
Sint-Oedenrode
Tel: 0413 471431
www.bij-jet.com

www.brabantlijsten.nl

verf behang
& woondecoratie

deze Zondag 
is onze betoverende kerstmarkt 

open van 12.00 tot 17.00 uur

Intratuin Veghel Heuvel 11 
Vrijdag koopavond, www.intratuin.nl

“ Het Roois Kaashuis ”

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

Kom Proeven!!

Extra voordeel!! De absolute top!
Beemsterkaas exclusief extra belegen  500 gr € 5,75
Kom proeven!

Kaasstunt!!
Noord Hollandse jonge belegen kaas
500 gr € 5,25 natuur gerijpt!!

De Lekkerste lite kaas
Beemster exclusief 25+
Jong belegen 500 gr € 6,25
Pittig belegen 500 gr € 6,75 natuur gerijpt!!

Recht van de boerderij
Boeren belegen 30+ kaas 
500 gr € 6,75 puur natuur

Ambachtelijke vleeswaren
vers van het mes
Ardenner boterhamworst 100 gr € 0,99
Oma’s gehakt 100 gr € 1,09
Paling worst 100 gr € 1,09

Denkt U al aan 
kerstpakketten

....wij wel
Wij verzorgen ook uw

Kerstpakketten
Geheel naar eigen wens samen te stellen met 

de lekkerste en de mooiste producten
Informeer vrijblijvend naar de vele mogelijkheden 
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

GEPANEERDE SCHNITZELS

4 STUKS

5

95

SPECIAL

Caprese al Forno

100 gram

2

45

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram Keurslager achterham

GRATIS 100 gram beenhamsalade

WEEKAANBIEDING

KIPHOUTHAKKERS

4 STUKS

6

99

KEURSLAGERKOOPJE

RUNDER SCHNITZEL

2 X 2 MIN BAKKEN

4 STUKS

8

99

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

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

www.KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

info@kluijtmans.keurslager.nl
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starter van de maand

Van ’t Hof energiebesparing: energieadvies, coördinatie en uitvoering op maat

Hij houdt van klussen, gaat graag 
met mensen om en gaat een uit-
daging niet uit de weg. Met de 
gedachte ‘nu of nooit’, startte 
Willy van ’t Hof een aantal jaar 
geleden zijn eigen klusbedrijf. 
Met Klus-chitekt hield voor hem 
het verhaal echter niet op. Hij 
zag nieuwe ontwikkelingen in de 
markt die positief zijn voor ieder-
een. Die kans kon hij niet laten 
liggen. Willy besloot erop in te 
spelen. Met Van ’t Hof energie-
besparing biedt hij zijn klanten 
energieadvies, coördinatie en uit-
voering op maat. 

“Daar zit de toekomst”, vertelt 

de ondernemer. “Energiebron-
nen raken uitgeput. Hoe moet het 
dadelijk als de olie op is?” Als er-
kend EPA-adviseur (Energie Pres-
tatie Advies) weet Willy waar hij 
het over heeft. Wist je dat je de 
energiewaarde van je huis moet 
labelen als je het verkoopt? Dat 
is al sinds 2002 officieel verplicht. 
“Woningcorporaties koppelen er 
vaak de huur aan, maar ook als 
eigenhuisbezitter loont het de 
moeite”, vertelt Willy.“Investeer 
in je huis, zelfs als je op het punt 
staat het te verkopen. Met een 
groener label kun je je huis immers 
beter verkopen. Bovendien loont 
het momenteel zeker om te inves-

teren in energiebesparende maat-
regelen. Sterker nog: als je je geld 
op de bank laat staan, verdien je 
minder.”

Willy’s duurzame strategie is geba-
seerd op de richtlijnen van de Trias 
Energetica. “Het gaat ten eerste 
om het behouden van de ener-
gie die je hebt en vervolgens om 
deze efficiënt te gebruiken. Vaak 
wordt de eerste stap echter over-
geslagen en dat is zonde”, vindt 
van ‘t Hof. Zijn werk begint met 
het scannen van een woning. Hij 
bekijkt de mogelijke verbeterpun-
ten en betrekt daarbij zowel het 
gebruik als de gebruikers. Aan de 

hand van zijn bevindingen, maakt 
hij een rapport op maat. Willy: “Ik 
vermeld altijd de investeringskos-
ten, de terugverdientijd en de op-
brengsten. En natuurlijk bespreek 
ik of de maatregelen reëel zijn. 
Niet alles hoeft direct te worden 
aangepakt. Je kunt het ook staps-
gewijs laten uitvoeren.” Om zijn 
klanten optimaal van dienst te 
zijn, levert Willy niet alleen advies. 
Ook de coördinatie en uitvoering 
van energiebesparende maatrege-
len kun je met een gerust hart aan 
Van ’t Hof energiebesparingen 
overlaten.
Willy Van ’t Hof kijkt verder dan 
zijn neus lang is. Zowel voor zich-
zelf als voor zijn klanten én voor 
het milieu. Hij houdt van klussen, 
maar zag zichzelf niet tot in lengte 
der dagen met zware dakramen 
sjouwen. Zijn klanten biedt hij 
graag zijn kennis én zijn kunde en 
al doende draagt hij bij aan minder 
energieverbruik. Met de aanschaf 

van zijn 100% elektrische bedrijfs-
auto heeft hij voor zichzelf al een 
belangrijke stap genomen. 

Wil jij je energieverbruik onder de 
loep laten nemen en ontdekken 
waar je energie besparen kunt? 
Neem dan contact op met Van 
’t Hof energiebesparing en kom 
woensdag 30 oktober naar Cul-
tureel Centrum Mariendael. Vanaf 
19.30uur verzorgt Willy van ’t Hof 
een informatieavond over ener-
giebesparende maatregelen. Laat 
even weten of je komt.

Van ’t Hof energiebesparing  
Tel: 06-10 545 001   
info@energiehof.nl
www.energiehof.nl

Starter van de 
maand is een 
initiatief van:

advertorial

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

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

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

28 en 29 november 

Werkbezoek Londen voor jonge ondernemers
Reflexion uit Sint-Oedenrode 
werkt als Nederlandse partner in 
het Europese project European 
Youth Enterprise Initiative.  De 
afkorting daarvan is EYE-i en dat 
spreek je uit als: “Aiai”. Engelsen 
zeggen dat als ze “OK”  bedoe-
len. Reflexion nodigt jonge onder-
nemers uit om zich aan te melden 
voor deelname aan een Europees 
evenement in Londen. Het kern-
thema is Sociaal Ondernemer-
schap, maar dat is niet het enige 
interessante aspect van ons be-
zoek. 

Het project EYE-i wil speciaal on-
der jongeren sociaal ondernemer-
schap stimuleren. Een sociale on-

derneming is niet alleen gericht 
op het behalen van winst. Een ge-
zonde financiële positie is natuur-
lijk heel belangrijk, maar daarnaast 
kijkt de sociale ondernemer ook 
naar de wereld om zich heen. Hij 
of zij werkt in het belang van ons 
allemaal (de maatschappij). Dat 
kan door te letten op duurzaam-
heid en/of bepaalde doelgroe-
pen. Duurzame producten zijn op 
een verantwoorde wijze gemaakt, 
zonder schade voor de omgeving 
(planten, dieren, mensen, de lucht, 
de bodem en het water). Maar 
een sociale ondernemer kan er ook 
naar streven dat juist kansarme 
werkzoekenden een baan krijgen. 

De jeugd heeft de toekomst, dat 
geldt ook in de ondernemerswe-
reld. Daarom probeert het project 
jongeren gericht op weg te helpen 
met de ontwikkeling van hun idee-
en en ambities en met het starten 
van hun onderneming.  Op 28 en 
29 november 2013 vindt in Lon-
den een internationaal evenement 
plaats, waar ook jonge starters uit 
onze regio aan kunnen deelne-
men.  

Reflexion zal 2 jongeren en 1 of 2 
meer ervaren ondernemers naar 

dit evenement afvaardigen. De 
jonge ondernemer hoeft nog niet 
gestart te zijn. Iemand die deze 
stap serieus overweegt, kan even-
goed in aanmerking komen. Wie 
deze unieke ervaring wil mee-
maken (jonge en ervaren onder-
nemers),  dient zo snel mogelijk 
contact met ons op te nemen via 
office@re-flexion.eu. 

De duur van het bezoek kan in 
overleg gepland worden. Het om-
vat tenminste 3 overnachtingen 
(27-11-2013 heen en 30-11-2013 
terug), maar kan eventueel ver-
lengd worden t/m zondag 01-12-
2013 voor extra activiteiten. Het 
is heel belangrijk dat deelnemers 
over een actueel CV beschikken! 
Heb je dat niet, is het al verouderd 
of ziet het er niet mooi uit? Ga dan 
naar ons digitaal portfolio-systeem 
op www.sub-script.eu en maak 
heel eenvoudig en snel je CV aan. 
Laat ons dat eerst even weten, dan 
kunnen we je daarbij online hel-
pen, als dat nodig is. Last but not 
least: dankzij subsidie uit het Euro-
pese Lifelong Learning Programma 
zijn de kosten van deelname (reis 
en verblijf) bijna nihil. Grijp die 
kans!

Tentoonstelling Wil Agema-Kersten
Van 27 oktober tot 22 december 
2013 vindt er een tentoonstelling 
plaats in Cultureel Centrum Mariën-
dael van Wil Agema-Kersten.
Wil tekende en schilderde al als kind 
en kreeg daarom een schilderkist ca-
deau. In de jaren 80 volgde zij les-
sen bij Pieter Brueghel. Later ging zij 
naar de Academie voor Schone Kun-
sten in Arendonk, waar zij met een 
onderscheiding is afgestudeerd in de 
specialisatie Schilderen.  Haar werk 
is vrij abstract met reële elementen. 
Inspiratiebronnen zijn muziek, litera-

tuur, gebeurtenissen en natuur.  
De tentoonstelling wordt geor-
ganiseerd door het Roois Kultuur 
Kontakt
De opening van deze tentoonstel-
ling vindt plaats op zondag 27 ok-
tober. Niet zoals vermeld in de fol-
der van het Roois Kultuur Kontakt 
om 15.00 uur maar om 19.00 uur.
U bent van harte welkom.

Kerstborrel in café d’n Toel
Net zoals vorig jaar organiseert 
café d’n Toel ook dit jaar een 
kerstborrel voor bedrijven in de 
regio. Dat zal dit jaar op vrijdag 
20 december zijn van 18.00 tot 
22.00 uur.

Natuurlijk denken we aan iedereen 
en hebben we dit jaar een lopend 
buffet voor bij de kerstborrel.
Natuurlijk denkt café d’n Toel ook 
aan gezelligheid en heeft dit jaar 
het duo “PUUR” voor jullie we-
ten te boeken. ‘PUUR’ is puur. Dat 
wil zeggen "what you see is what 
you get". Eerlijke muziek zonder 
toevoeging van samples of an-
dere digitale hulpmiddelen. Zang 

en akoestische gitaar vormen het 
middelpunt van dit duo, aange-
vuld met bas en percussie op cajon 
en djembee. Bekende nummers op 
ongekende manier gespeeld. Soms 
intiem en dan weer intens.

Champagne bij binnenkomst, Lo-
pend buffet, 4 uur lang onbeperkt 
drank, live muziek en natuurlijk 
een avond gezelligheid met col-
lega’s etc. Van 18.00 tot 22.00 
uur genieten in Café d’n Toel  voor 
slechts € 32,50 pp. Geef je snel op 
door te bellen met 0413-473313 
of  06-53666968. Mailen kan ook 
info@cafedentoel.nl. Opgeven kan 
tot 15 december. 

advertorial

Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

A Bosseweg 1
    5682 BA Best
T 0499 820208
E info@bestlaw.nl
I  www.bestlaw.nl
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         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

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

In samenwerking met 

GRASZODEN € 1,95 / m2 *
* donderdag vóór 18.00 u. bestellen, 

zaterdag vanaf 8.00 u. ophalen

POTGROND 
3 zakken € 9,95

VIOLEN 
alle grootbloemige en bosviolen 

(ook gemengd) dezelfde prijs

Boskantseweg 59 - 5492BV Sint-Oedenrode - 0413 472 562 - www.tuincentrumbrekelmans.nl

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

Muskaat	  	  
druiven	  
500	  gr.	  €	  0.99	  
	  

Santé	  	  
Aardappels	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2,5	  kg	  €	  1.69	  
	  

Roerbak	  Japans	  
In	  heerlijke	  woksaus	  

100	  gr.	  €	  0.79	  

Gesneden	  
snijbonen	  
500	  gr.	  €	  2.50	  
	  

UIT	  EIGEN	  KEUKEN:	  

Aanbiedingen geldig van wo. 23 okt t/m di. 29 okt
Gewóón Vers!

GROENTE EN FRUIT SANDERS
Borchgrave 8 tel. 0413-470101

Broccoli
Holland 

500 gram   € 0.69

Bananen
Chiquita

Per kilo       € 1.25

Pompoen
Gesneden

500 gram   € 1.49

Salade
Maandsalade

100 gram   € 0.79

Doe mee aan het 
Groot roois Dictee!!!

maandag 28 oktober vanaf 19 uur 
in de raadzaal van het gemeentehuis

Het betreft een dictee in het Nederlands, 
maar met Rooise onderwerpen. 

Erg leuk en uitdagend!

Aanmelden: 
taalwerkplaats.rooi@gmail.com

Al 20 teams ingeschreven

Veel animo voor De Rooise Kwis
Twee weken na opening van de in-
schrijving hebben zich al 20 teams 
ingeschreven voor de eerste editie 
van de De Rooise Kwis. Het begin 
is dus veelbelovend. Aangezien er 
kan tot 22 december kan worden 
ingeschreven hoopt de organisatie 
dat dit aantal nog verder oploopt 
en er op zaterdag 28 december in 
de Rooise huiskamers massaal ge-
quizd wordt.

2 nieuwe categorieën bekend
Twee categorieën van De Rooise 
Kwis waren al bekend; Algemene 
kennis en Dès de praot.  
De volgende twee categorieën 
die in de quiz opgenomen zijn, 
zijn “Den kèrrèk en den torre” en 
“Sport en Spel”. Hiermee zijn vier 
van de twaalf categorieën bekend. 
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, Bos-
kant, Olland en Nijnsel gaan, maar 
ook vele andere onderwerpen zul-
len aan bod komen. Zelfs de kin-
deren zouden weleens een rol van 
betekenis kunnen spelen in de 
quiz. De Rooise Kwis is voor alle 
Rooienaren, jong en oud!

Prijsuitreiking
Zalencentrum De Beurs wordt het 

“zenuwcentrum” van De Rooise 
Kwis, dit betekent dat hier op za-
terdag 28 december de quizboekjes 
opgehaald en ingeleverd moeten 
worden. Op zaterdag 18 januari zal 
ook hier de prijsuitreiking plaats-
vinden. Tijdens deze feestavond zal 
er uitgebreid teruggeblikt worden 
op De Rooise Kwis en worden de 
prijzen uitgereikt aan de winnende 
teams en goede doelen. 

Inschrijven
Inschrijven kan via www.derooi-
sekwis.nl. Inschrijfgeld bedraagt 
€15,- per team. Er is geen limiet 

aan het aantal teams maar wan-
neer je voor 22 december inschrijft 
ben je in ieder geval verzekerd 
van deelname. Stel jouw team van 
vrienden, familie, kennissen, colle-
ga’s enz. samen en schrijf je in. Een 
team mag uit een onbeperkt aantal 
personen bestaan, maar tussen 5 
en 15 personen werkt het best.

Via deMooiRooiKrant, 
www.derooisekwis.nl en de twit-
ter en facebook-pagina’s van De 
Rooise Kwis blijf je op de hoogte 
gehouden van al het nieuws om-
trent de Rooise Kwis.
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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.
SAS support
Tekstbalk
Hans van den Wijngaard

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven
José Munster

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

Uitvaartverzorging A. Kuis
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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

Heemschildjes op gemeentelijke 
monumenten

Het Martinushuis en het pand 
van Wollerich hebben afgelopen 
vrijdag een kleine maar markante 
markering gekregen: een schildje 
naast de ingang, om ze herken-
baar te maken als gemeentelijk 
monument. Andere gemeentelijke 
monumenten krijgen er ook een. 
Rijksmonumenten hebben al een 
ander wapen op de gevel.

Zoals ieder dorp, heeft ook Sint-
Oedenrode monumenten. Ieder-
een denkt daarbij aan  kasteel Hen-
kenshage, de Paulusgasthuisjes, en 
vooruit, ook het Kasteel-raadhuis. 
In werkelijkheid zijn het er een stuk 
meer, 44 Rijks en 26 gemeentelijke 
maar liefst. De lijst met die laatste 
wordt binnenkort uitgebreid met 
onder meer de (Ahrend) “Odato-
ren” en de Odaschool.

Richard de Visser, voorzitter van 
de Heemkundekring Sint-Oeden-
rode, beet vrijdag het spits af voor 
het Martinushuis. “Wij staan hier 
voor een uniek gebouw: het enige 

gemeentelijke monument dat ei-
gendom is van de gemeente. Ik 
zeg er niet bij: ‘nog’” voegde hij 
er met een knipoog aan toe. Wet-
houder Jeanne Hendriks beklom 
vervolgens een trapje om met een 
schroevendraaier het eerste schild-
je aan te brengen. Even later toog 
het gezelschap naar Wollerich, om 
het kunstje te herhalen. “Hangt ie 
zo recht?” “Iets naar rechts draai-
en” en hup, klaar is de klus. 

Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

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

UW INLIJSTWERK

VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL 

LIJSTENMAKERIJ
Borchmolendijk 15
Sint-Oedenrode
Tel: 0413 471431
www.bij-jet.com

www.brabantlijsten.nl

verf behang
& woondecoratie

Sabine van den Boogaard
Berkstraat 28 5492 EB Sint Oedenrode

Tel 06 - 54255787

Ook uw kapster aan huis 

Voorronde Groot Roois Dictee
Het Groot 
Roois Dictee is 
bedoeld voor 
alle Rooienaren 
die van taal en 
van competitie 
houden. U kunt 
zowel persoon-

lijk als met een groepje van maxi-
maal 5 personen meedoen. Bij 
groepsdeelname wordt de uitslag 
gemiddeld.

Verder is er net als bij het Groot 
Dictee der Nederlandse Taal een 
jury die erop toeziet dat alles vol-
gens de regels verloopt en zorgt 
dat de dictees worden nagekeken. 
Voor de winnaars is er een trofee 
en natuurlijk de eer.

Deze voorronde is bedoeld als voor-
proefje van wat u in het Groot Roois 
Dictee kunt tegenkomen.  U kunt 
uw oplossingen doormailen naar 
taalwerkplaats.rooi@gmail.com of 
op een kaartje schrijven en, voorzien 
van contactgegevens, bij de Mooi-
RooiKrant, Heuvel 17 afgeven. 
Wilt u uw spelling nog eens op-
halen voordat u zich aan het dic-
tee waagt, dan kunt u terecht bij 
de Bibliotheek, die een tafel met 
spellingwijzers inricht.

Welk woord is goed gespeld?
In onderstaande groepjes van 
vier woorden is steeds maar één 
woord goed gespeld. Welk woord 
is dat?

a.  tatouage
b.  faillissement
c.  apartement
d.  cafétje

a.  reikwijdte
b.  snowborden
c.  deliquent
d.  rijkeluizoontjes

a.  cappucino
b.  spaghetti
c.  paëlla
d.  spercieboon

a.  volkstam
b.  beukehaag
c.  epidemieën
d.  caloriën

a.  celullose
b.  koninginnedag
c.  capsones
d.  troubleshooter

Hoeveel fouten haal je uit onder-
staande zinnen? Spel de woorden 
of zinsdelen op de juiste manier.

1. In de middeleeuwen bereide 
men in welgetelde kringen zelfs 
door-de-weeks deccadente liflafjes 
als zwaluwetongetjes en leeuweri-
kenfileetjes, waarbij smaakmakers 
als foelie, safraan, thijm, peper en 
asa foetida in hogen mate gebruikt 
werden om te verbloemen dat de 
produkten 'over de datum' waren.

2. In een felverlichtte snack-bar, 
onder het nuttigen van een goe-
lashkroketje of een kaassoufleetje, 
flirte in het laatste decenium van 
de vorige eeuw Veerle's  onge-
trouwde tante in arremoede maar 
met de slemielige student achter 
de frietuur, omdat ze wanhopig 
verlangde naar een huisje boompje 
beestje gezin.

3. Tot voorkort was je trentsetter als 
je comuniceerde via een met apps 
volgestauwde tablet, bijvoorkeur 
van Apple; nu bijna iedereen zo'n 
gatget heeft, wordt de nauwkeuri-
ge spelling van de nederlandse taal 
noch meer opgeofferd aan de snel-
heid en krijgen spellingfreeks bijna 
hijmwee naar de tijd waarin alleen 
geë-mail en ge-sms voor de nodige 
irittaties zorgde.

Inschrijving 
“De Rooise Kwis” geopend

Eerste categorieën bekend
De website van De Rooise Kwis is 
online en daarmee kan er worden 
ingeschreven voor de eerste editie 
van De Rooise Kwis op zaterdag 
28 december. Om in te kunnen 
schrijven dient een teamnaam en 
Roois goed doel te worden geko-
zen waarvoor er gespeeld wordt. 
Het winnende team wint namelijk 
een mooi geldbedrag voor een 
Roois goed doel naar keuze. 

Categorieën
De Rooise Kwis zal bestaan uit 12 
categorieën, in de aanloop naar 
de quiz zullen er steeds een paar 

categorieën bekend gemaakt 
worden. De eerste 2 categorieën 
van De Rooise Kwis zijn: Algeme-
ne kennis en Dès de praot. Uiter-
aard zullen er diverse vragen in de 
quiz zitten over Rooi of met een 
Roois tintje! Wat de andere cate-
gorieën zijn lees je de komende 
weken hier in De MooiRooiKrant.

Inschrijven
Inschrijven kan via 
www.derooisekwis.nl. Inschrijf-
geld bedraagt €15,- per team. 
Naast een teamnaam moet je 
dus ook een goed doel bedenken 
waar je voor speelt. Er is geen li-
miet aan het aantal teams of het 
aantal deelnemers in een team. 
Wanneer je voor 22 december 
inschrijft ben je in ieder geval ver-
zekerd van deelname.

Via De MooiRooiKrant, 
www.derooisekwis.nl en 
Twitter @derooisekwis blijf je op 
de hoogte van De Rooise Kwis.
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MooiRooikrantDe6 
Wintertijd: uurtje extra slapen of 
uurtje extra wakker liggen?
In de nacht van 26 op 27 oktober 
gaat de klok een uur achteruit. En 
hoewel 31% van de Nederlanders 
ieder jaar twijfelt of dat nou een 
uur langer of een uur korter slapen 
betekent… het is écht een uurtje 
meer. En daar zijn we massaal erg 
blij mee. Want bijna 50% van de 
Nederlanders slaapt standaard 
minder dan het aantal uren dat hij 
of zij eigenlijk nodig heeft. Waar-
door we lusteloos, geïrriteerd en 
minder geconcentreerd raken. Dus 
een extra uurtje slapen… daar 
wordt iedereen beter van.

Uit onderzoek blijkt dat 51% van 
de Nederlanders van plan is om 
het extra uurtje daadwerkelijk te 
besteden aan langer slapen. Maar 
lukt dat ook? Want tegelijk weten 
we dat lekker slapen voor heel veel 
mensen niet vanzelfsprekend is. 
Een belangrijke oorzaak van slecht 

slapen is de haastige, prikkelvolle 
maatschappij waarin we leven. 
Waar we onze kinderen vol over-
tuiging een slaapritueel bijbrengen 
(even in bad, flesje melk, stukje 
voorlezen en afsluiten met een 
slaapliedje), stellen we onszelf tot 2 
minuten voordat we naar bed gaan 
bloot aan allerlei prikkels en drukte. 
Zo kijkt 74% van de Nederlanders 
tv vlak voor het slapengaan, checkt 
37% nog eventjes de mail en stuurt 
32% nog een berichtje via Face-
book of Twitter uit. En velen doen 
‘nog even’ wat in het huishouden. 
Waardoor we – eenmaal in bed – 
de slaap niet kunnen vatten. Dus 
hoe gaan we er nou voor zorgen 
dat we dat extra uurtje (dat we met 
het ingaan van de wintertijd erbij 
krijgen) niet wakker liggen, maar 
écht lekker slapen? Tijd voor een 
goed slaapritueel dus, ook voor ons 
als volwassenen.

Duiven kinderboerderij Kienehoeve 
terug van weggeweest
Het is alweer een behoorlijke tijd 
geleden dat er een duiventil in 
de kinderboerderij stond waar de 
vogels een goed verblijf aan had-
den. 25 jaar om precies te zijn. 
D’n einder heeft er samen met de 
kinderboerderij voor gezorgd dat 
deze weer is teruggekeerd.

Leo van der Kallen van d’n einder 
stuurde het project aan. “De laat-
ste duiventil was toentertijd vol-
ledig versleten”, begon hij. “We 
hebben een tijdje terug besloten 
om een nieuwe te gaan maken. 
Van een eikenboom uit het Kie-
nehoefpark. Deze werd gebracht 
naar het museum Hoeve Strobol 
in Nijnsel”, aldus van der Kallen. 

Jan Swinkels, eigenaar van de 
kinderboerderij, vulde hem aan. 
“Daar lag een honderd jaar 
oude zaag klaar om gebruikt te 
worden. Er worden namelijk de-
monstraties gehouden met dat 
werktuig over vroeger. Het was 
dus twee vliegen in één klap om 
de boom in een demonstratie te 
laten zagen. Nadat dit gebeurd 
was, nam vrijwilliger Willie Ver-
melis het over. Hij deed alles aan 
het timmerwerk en zette de dui-
ventil volledig in elkaar”, vertelt 
de trotse eigenaar.

De duiventil staat in het hok van 
de schapen bij de kinderboerde-
rij. De vogels worden verzorgd 

door Frank Leunisse. Ook zal hij 
de til onderhouden.

Kaarten bij Wijkvereniging Eerschot
Vrijdag 25 oktober liggen de kaar-
ten voor het jokeren en rikken weer 
op tafel. Alle leden vanaf 16 jaar 
zijn welkom. Deze avond begint 
om 20.00 uur in Meerschot. Maar 
iedereen is vanaf 19.30 welkom. 
Angele heeft dan de koffie en thee 
klaar. Zij heeft dan de hapjes al in 
de koelkast staan om jullie tijdens 

het kaarten te verwennen. 

Het strookje uit de wijkkrant voor 
het sinterklaasfeest op donderdag 
28 november, voor de kinderen 
vanaf 2 jaar tot 9 jaar, kan tot 30 
oktober afgegeven worden bij 
Tonnie van Zoggel 
Hertog Janstraat 62

06 29537063   www.fredlangstraattuinen.nl

Freek Glorius was als fractievoor-
zitter mede het gezicht van de 
VVD. “Het kan en moet anders", 
dacht Glorius, die met deze mis-
sie zijn politieke loopbaan startte. 
Dat het raadswerk vele facetten 
kent leerde hij snel. Daarbij vindt 
hij het werk achter de schermen 
vaak belangrijker dan datgene wat 
in de raadszaal gebeurt.  "Ik kijk 
terug op een goed resultaat. De 
afgelopen acht jaar was de VVD 
nauw betrokken bij elk belangrijk 
besluit", vervolgt een tevreden 
Glorius. “Ik ben dankbaar dat ik 
namens en voor de Rooise inwo-
ners veel kon bereiken.” Voorbeel-
den zijn onder andere het afschaf-
fen van de welstandscommissie, 
bestemmingsplan buitengebied, 
inzet voor het bruisend centrum en 
het aan banden leggen van - naar 
zijn mening - uitdijend beleid. Als 

belangrijkste hoogtepunt noemt 
hij het bezuinigingsakkoord dat, 
door zowel oppositie als coalitie, 
werd gesteund. Als dieptepunt 
noemt hij het vertrek van wethou-
der Van den Berk wat hem per-
soonlijk enorm raakte. "Met mijn 
jonge gezin en drukke baan zit ik 
midden in het spitsuur van mijn 
leven. Ik wil mijn tijd anders gaan 
indelen", legt Glorius uit. "Helaas 
kent een dag maar 24 uur… Op 
een gegeven moment moet je dui-
delijke keuzes maken. Dat doe ik in 
de politiek, dus dat geldt ook voor 
mezelf."
 
Beide heren benadrukken met 
ontzettend veel plezier te hebben 
gewerkt met de Rooise inwoners, 
ondernemers, verenigingen, amb-
tenaren en de eigen achterban. 
"Samen gaan we voor het beste 

resultaat.” Kijken ze tevreden te-
rug op hun politieke carrières? 
“Ja” klinkt het met volle overgave. 
Eind november maakt de lokale 
VVD haar kandidatenlijst bekend. 
Tot maart 2014 kan de VVD in ie-
der geval nog rekenen op Dekkers 
en Glorius. Zij zetten zich de ko-
mende maanden nog graag voor 
de volle 100% in voor Rooi.

Vervolg voorpagina
Dekkers en Glorius verlaten politiek

Basisschool de Sprongh doet mee
 met ANWB fi etsverlichtingsactie

Leerlingen van basisschool de 
Sprongh doen op 25 november 
mee met de ANWB fietsverlich-
tingsactie Lightwise. In dit speciale 
programma voor basisscholen staat 
een veilige fietsverlichting voor 
leerlingen centraal. Basisschool de 
Sprongh vindt het belangrijk dat 
haar leerlingen met een goed ver-
lichte fiets naar school gaan. Zeker 
nu de dagen korter worden. 

ANWB Lightwise bestaat uit een 
digitaal lespakket en een toolkit. 
Eerst bespreken de leerlingen in 
een speciale les de noodzaak van 
goede zichtbaarheid in het verkeer. 
Daarna controleren ze hun fietsen. 
Dit doen ze met behulp van de 
Lightwise gereedschapskoffer met 
daarin alle benodigdheden voor 
een veilige en verlichte fiets. Ook 
bevat de Lightwise gereedschaps-
koffer inspectieformulieren en een 
digitaal lespakket voor de leerlin-
gen. Zo gaan alle leerlingen van 
Basisschool de Sprongh met een 
goed verlichte fiets de winter in.

Als de fietsverlichting in orde is 
ontvangen de kinderen een sleu-
telhanger van veilig verkeer met 
de tekst: Help brabant mee op 
weg naar NUL verkeersdoden

Rietveld bestratingen Rietveld bestratingen, 
het bestratingsbedrijf 

dat zich
onderscheidt door 

vakmanschap.

Componistenlaan 3
5491 LB  Sint-Oedenrode

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

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

bedrijfspleinen, opritten en reparaties

Kijk voor actueel 
roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 
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MooiRooikrantDe 7
Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting groot succes
In de week van 6 tot en met 12 okto-
ber collecteerden in heel Nederland 
meer dan 50.000 vrijwilligers voor 
de Nederlandse Brandwonden Stich-
ting. Ook in Sint-Oedenrode gingen 
de collectanten langs de deuren. En 
met succes! Gezamenlijk werd een 
bedrag van € 2599,86 opgehaald. 
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 ope-

raties, duurt soms jaren. Daarnaast 
zijn er de verwerkingsproblemen van 
het vaak traumatische ongeluk. En 
tot slot zijn het vooral de ontsierende 
littekens die het leven van brand-
wondenslachtoffers moeilijk maken. 
Mensen met brandwonden worden 
vaak nagestaard, gemeden en soms 
niet voor vol aangezien. Daar moe-
ten zij mee leren leven. De Brand-
wonden 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 onderzoek) en 
het bevorderen van de psychosociale 
nazorg en begeleiding. Dankzij de 
collecte kan de Nederlandse Brand-
wonden Stichting haar activiteiten 
voortzetten. Namens de plaatselijke 
collecteorganisator dankt de Brand-
wonden Stichting alle collectanten 
en gulle gevers in Sint-Oedenrode 
voor hun bijdrage aan ‘de strijd te-
gen de littekens’.

Wim jansen
coördinator Brandwonden 
stichting sint-oedenrode

Collecte voor het Diabetes Fonds
Dit jaar wordt in Sint Oedenrode van 
27 oktober tot en met 2 november 
wederom de collecte gehouden voor 
het Diabetes Fonds. 44 collectanten 
komen aan de deur voor het goede 
doel. Diabetes, oftewel suikerziekte 
is een sluipmoordenaar; het heeft 
verwoestende gevolgen zoals een 
hartaanval, dementie, blindheid en 
nierschade. In Nederland overlijden 
jaarlijks evenveel mensen aan dia-
betes als aan borstkanker, namelijk 
ruim 3.000. Dagelijks krijgen 200 
mensen de diagnose diabetes, ter-
wijl er al 1 miljoen patiënten zijn.

Collecteleider Noud Pouwels: ‘Wij 
vinden het heel belangrijk dat er iets 
aan diabetes wordt gedaan. Iedereen 
kent wel iemand met diabetes. Het is 
een rotziekte met ernstige gevolgen. 
Daarom is onderzoek zo belangrijk, 
zodat minder mensen diabetes krij-
gen en het te voorkomen en te ge-
nezen 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 onderzoekers 
kan er maar een kwart gehonoreerd 
worden. Het Diabetes Fonds krijgt 
geen geld van de overheid, dus is af-
hankelijk 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 informatie: 
www.diabetesfonds.nl

Sint-Oedenrode is niet alleen de horeca, recreatie, natuur of bedrijvigheid. Nee, Rooi is 
ook agrarisch. Van oudsher zijn er veel boerenbedrijven in dit dorp in de breedste zin 
van het woord. Het heeft Rooi mede gevormd zoals het nu is. Daarom is het goed om zo 
nu en dan eens te luisteren naar wat ze mee maken, wat ze bezig houdt. Bas Verbakel en 
Doreen van den Berkmortel hebben zelf een boerenbedrijf en informeren u graag over 
deze sector. Daarom, de agrarische column…

Daan van Doorn

Sint-Oedenrode is niet alleen de horeca, recreatie, natuur of bedrijvigheid. Nee, Rooi is 
ook agrarisch. Van oudsher zijn er veel boerenbedrijven in dit dorp in de breedste zin 
van het woord. Het heeft Rooi mede gevormd zoals het nu is. Daarom is het goed om zo 
nu en dan eens te luisteren naar wat ze mee maken, wat ze bezig houdt. Bas Verbakel en 
Doreen van den Berkmortel hebben zelf een boerenbedrijf en informeren u graag over 
deze sector. Daarom, de agrarische column…

In voorgaande columns heb ik al 
meerdere malen aangegeven dat 
de veehouderij aan een duurzame 
toekomst werkt. Het werd me 
echter de laatste tijd weer duide-
lijk dat er zonder een goede re-
gisseur met invloed  weinig van 
terecht komt.

Van de week bladerde ik door 
het ‘Verbond van Den Bosch’. Dit 
sluitstuk is een advies over de toe-
komst van de intensieve veehou-
derij gemaakt door de commissie 
Van Doorn. Dezelfde Van Doorn 
die als Vion Topman een concern 
bij elkaar kocht met een omzet 
van 10 miljard, welke nu zo goed 
als failliet is. Een bedrag 

van 500 miljoen werd afgeboekt 
op de aangekochte en recent weer 
verkochte bedrijven. Ondertussen 
kunnen de boeren via de ZLTO 
(enige aandeelhouder van vion en 
belangenbehartiger van de sector) 
de verliezen mee opvangen.
In het verbond staan afspraken 
met de retail, overheid en andere 
maatschappelijke organisaties. Als 
eerste wordt een halt toegeroepen 
aan het preventief gebruik van an-
tibiotica. Antibioticavrij geprodu-
ceerd vlees is al beschikbaar, maar 
men wil er geen plus voor geven 
omdat de consument niet meer wil 
betalen. Dat is ook logisch, want 
het andere (buitenlandse) vlees is 
ook goedgekeurd voor consump-
tie, anders lag die niet in het schap. 

Daarnaast komt de dierenbe-
scherming nog met extra regels 
aanzetten, omdat zij vindt dat ze 
een monopolie heeft op het me-
ten van dierengeluk. En de boer 
ploetert voort. Tenzij de politiek 
besluit tot kick out van een gehele 
sector zoals onlangs bij de nertsen 
is gebeurd. Eerst laten investeren 
in dierenwelzijn, vervolgens over 
de grens kieperen. 

En nu moeten wij ons als sector 
door Daan van Doorn laten zeg-
gen hoe het in de toekomst zou 
moeten.  Eén ding is zeker: Hoe 
het niet moet heeft ie al laten zien. 

Bas Verbakel

Tijdens de landelijke rookworst-
keuring is de rookworst van Keur-
slager Kluijtmans met goud be-
kroond. Deskundige keurmeesters 
keurden de rookworst op diverse 
punten en concludeerden dat 
de ambachtelijke rookworst van 
Keurslager Kluijtmans tot de beste 
van Nederland behoort.

De keurmeesters testten de rook-
worst onder andere op smaak, 
geur, samenstelling en uiterlijk. 
“Een rookworst moet goed ge-
vuld zijn. De darm moet knap-
perig zijn en mooi goud/geel van 
kleur. Verder is het belangrijk dat 
de typische rooksmaak en geur 
in voldoende mate aanwezig is. 
Dat maakt een rookworst tot een 
echte ambachtelijke Keurslager-
rookworst”, aldus Gerald  
Kluijtmans. “Onze rookworst vol-
doet aan al deze eisen, dus heb-
ben we van de vakjury het goud-
keur-certificaat ontvangen.” Die 
hangt nu op een mooie plaats in 
de winkel. Terecht, want met zo’n 
goed resultaat mag je als vakman 
natuurlijk best pronken. De rook-
worstkeuring valt samen met de 
opening van het rookworstseizoen 
die door de Keurslagers in week 40 
is afgetrapt.  

Rookworst van Kluijtmans 
is goud waard

Lees DeMooiRooiK
rant 

en laat je verrassen!

 

 

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

2-kamer 
appartementen

en 
bovenwoning

Eversestraat 33, 5491 SR Sint-Oedenrode   •   Tel.: 0413-840206   •   info@penningsgroen.nl   •   www.penningsgroen.nl
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TUINTIPS

Tuinwerkzaamheden in november
Nu het bijna winter is, gaat uw tuin er somberder uitzien. Veel zomerplanten zijn uitgebloeid en 
deze kunt u (laten) vervangen door winterplanten. Zo houdt u uw tuin toch nog fleurig!

Daarnaast is november een ideale maand om vaste planten te (laten) poten. Vooral fruitbomen en 
rozenstruiken zijn hier geschikte voorbeelden van. Omdat het koud wordt, is het verstandig om 
planten die al in uw tuin staan af te dekken. Zo beschermt u deze tegen de kou. 

U kunt in november voor de laatste keer het onkruid (laten) weghalen. Uw tuin ziet er daarna wel 
weer mooi uit! Als het droog weer is, is het belangrijk dat u gras lucht geeft door gaatjes te prikken.

Planten en 
verplanten
De herfst is een heel goede 
tijd voor verplanten, want de 
grond is goed vochtig door 
de regelmatige neerslag. 
De grond is nog warm van 
de zomer en herfst, dus de 
planten hebben nog genoeg 
tijd om aan hun nieuwe lo-
catie te wennen en nieuwe 
wortels te vormen. 

Ook nieuwe planten kunnen 
heel goed in de herfst wor-
den geplant. Dit is de laatste 
kans voordat de winter in-
treedt om nog wat kleur in 
de tuin aan te brengen. Zo 
is de herfst (vóór de eerste 
vorst in de grond) de ideale 
tijd om rozen te planten.

Gazons
De vochtigheid, lage temperatuur en zwakke zonneschijn 's winters heb-
ben een ongunstige uitwerking op het gazon. Daarom moeten gazons 
nog een keer goed worden verzorgd en 'verwend' voordat het koude 
weer begint. Als in de herfst de bladeren vallen, moeten ze regelmatig 
van het gazon worden verwijderd. Bladeren die op het gazon blijven lig-
gen, houden het licht weg en bevorderen de vorming van droge, bruine 
plekken en de groei van mos. Maai uw gazon rond begin november 
voor het laatst. Zorg dat u het gras niet korter maait dan 5 cm, want 
langer gras kan het karige zonlicht beter benutten. Hiermee bevordert u 
de weerstand tegen onkruid en mos. 

Het is ook raadzaam om een speciale gazonvoeding voor in de herfst 
toe te (laten) voegen. Speciale gazonvoeding voor in de herfst heeft ge-
woonlijk een laag stikstof- en een hoog kaliumgehalte. Door de grotere 
hoeveelheid kalium wordt het gras versterkt en de vorstbestendigheid 
vergroot. Gewone gazonvoeding kan in de herfst beter niet worden 
gebruikt, want deze heeft een hoog stikstofgehalte waardoor het gras 
sneller groeit en gevoeliger voor vorst wordt. Vraag er naar bij de er-
kende vakmensen. 

Natuurlijk zijn er ook nog andere klusjes die vóór de eerste vorst moeten worden 
geklaard: 

•  Bloembedden, rozen en andere planten die gevoelig zijn voor vorst moeten wor-
den bedekt met rijshout of bladeren of in bubbeltjesplastic of een dergelijk ma-
teriaal worden gewikkeld. 

•  Graaf zomerbollen zoals dahlia's uit en bewaar ze in de kelder in een doos met 
luchtgaten. 

•  Breng potplanten naar binnen of zet ze op een beschutte plek. 
•  Sluit waterleidingen af en tap kranen en andere watervoorzieningen af zodat ze 

niet worden beschadigd door bevriezing. 
• Demonteer vijverpompen en installeer zo nodig een ijsvrijhouder met pomp. 

           
          
                

  
  Sierbestrating

 Nijnselseweg 38    •    5492 HE    •    Sint-Oedenrode    •    0413-472595    •    www.meulengraaf-beton.nl

Uit te voeren door uzelf of door de erkende 

vakmensen. Zie advertenties in de groenstrook.

Tuinverlichting vraagt een lichtplan
Met sfeervolle tuinverlichting kunt U ook ’s avonds van Uw tuin genieten als verleng-
stuk van uw woonkamer. Naast sfeer kan tuinverlichting zorgen voor inbraakpreventie. 
Met een lichtplan zorgt u voor het juiste licht op de juiste plaats. 
Maak voor het lichtplan eerst een schets van uw tuin op schaal of gebruik de ontwerp-
tekening van uw tuin. Teken daarna de belangrijkste onderdelen van uw tuin in zoals 
terras, tuinpad, deuren, schutting, bloembak, vijver, ornamenten en beplanting.
Daarna bepaalt u de toepassing van de tuinverlichting. Over het algemeen kunt u on-
derscheid maken tussen: 
Functionele verlichting voor duidelijk zicht bij de oprit, trap, het tuinpad en als inbraak-
preventie.
Accentverlichting bij onderdelen die extra aandacht verdienen, bijv. ornament, struik, 
boom.
Sfeerverlichting als afmaker voor de juiste subtiele sfeer bij bijvoorbeeld terras of zit-
hoek. 
Wanneer u bovenstaande vastgelegd hebt, is het tijd om een betrouwbare partner te 
kiezen om u te helpen bij de uitvoering van dit plan, zie advertenties elders in de Groen-
strook….

Bollen planten
Bollen kunnen ook in de herfst 
worden geplant, zodat de bloem-
knoppen in de lente precies op het 
juiste moment uit de grond komen 
barsten om u te verrassen met 
hun heldere kleuren. Om goed te 
groeien en bloeien is de juiste lo-
catie voor deze voorbodes van de 
lente van cruciaal belang.
De meeste bollen hebben in de 
lente graag frisse, vochtige grond, 
maar in de zomerse rustperiode 
mag de grond droog en water-
doorlatend zijn. Plant bollen op 
een diepte van twee tot driemaal 
hun doorsnede.
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Rien van Tilburg gehuldigd

Bij gelegenheid van zijn 25-jarig 
jubileum als bestuurslid van de 
Rooise heemkundekring ontving 
de heer Rien van Tilburg vorige 

week dinsdagavond in de Gou-
den Leeuw van Brabants Heem 
een onderscheiding voor zijn vele 
verdiensten voor deze kring. Dit 

nieuws stond vorige week al in 
DeMooiRooiKrant, maar toen 
konden we het niet ondersteunen 
met foto's.

ONZE 50-JARIGE BRUILOFT 
WAS EEN 

ONVERGETELIJK FEEST. 
Daarvoor bedanken wij familie, 

vrienden en kennissen.
Jullie maakten 8 oktober 2013 
voor ons tot een gouden dag.

Frans Berkvens en 
Sjaan Berkvens-van Erp 

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.

Langs deze weg willen wij graag iedereen 
bedanken voor de vele blijken 
van belangstelling die wij mochten 
ontvangen bij ons Gouden Huwelijksfeest.

Mede daardoor is het voor ons 
een onvergetelijke dag 
geworden.

Mien en Martien Vos
Ameroyenhof 27
5492 CK Sint-Oedenrode

Proficiat 12,5 jaar

Fleur, Renske en Lieke

k(n)apster Bino
40 jaar

Wij willen iedereen ontzettend bedanken voor hun bijdrage en/of 
aanwezigheid aan en bij een geweldige kermis in Boskant, met in 

het bijzonder cc de Lepkes!
Zonder jullie was het nooit zo’n grandioos succes geworden!

Namens Dennis en Paul en het team van De Vriendschap!
Pastoor Teurlingsstraat 30, 5492 EE Sint-Oedenrode

Tel.: 0413-472572 • www.danscentrumcultura.nl

deze motor-babe 
40 jaar !

Deze enveloppe met 
waardebonnen wordt 
u aangeboden door de 

Rooise weekmarkt

De markt in Sint-Oedenrode
waar kwaliteit gewoon is

Af te halen 
bij de marktbakker 
op de weekmarkt

Geef uw mening op www.mooirooi.nl
   De uitslag van deze week. Iedere woensdagmiddag verschijnt er een nieuwe stelling op     

www.mooirooi.nl. Deze staat onder ieder nieuwsbericht.

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE 
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Wie gezien wil worden 
plaatst een 

Familiebericht
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Vier generaties

Op 12 oktober 2013 is Tesse ge-
boren. Dochter van Johan Boer en 
Eef van der Heijden.
 
Op de foto trotse overgrootoma 

Miet Dekkers-Bouw (87), dochter 
Martje van der Heijden-Dekkers 
(57), kleindochter Eef van der He-
ijden (28) en achterkleindochter 
Tesse Boer.

Familieberichten aanmelden via redactie@demooirooikrant.nl
of loop even binnen op ons kantoor, Heuvel 17



Woensdag 23 oktober 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe10 

Naam: Rens van Heesch
Leeftijd: 19 

Welke studie volg je?
“Ik studeer Commerciële Eco-
nomie. Deze studie bevat alle 
elementen die te maken hebben 
economie, zoals; importeren, 
marktonderzoek, logistiek, mar-
keting en sales. Als ik deze studie 
heb afgerond kan ik nog allerlei 
richtingen in en dat sprak me 
enorm aan bij de studie keuze. 
Het is een opleiding die vier jaar 
duurt en daar zijn twee stage 
periodes van een half jaar bij in-
begrepen.”  

Waar volg je de studie?
“Ik volg de studie aan de Avans 
Hogeschool in Den Bosch en 
ik loop op dit moment fulltime 
stage bij Spirit IT in Eindhoven.” 

Wat vind je leuk aan de studie 
en wat minder?
“Het leuke aan de opleiding zijn 
de verschillende aspecten. Ieder 
blok staat er een ander onder-
werp centraal en daardoor blijft 
het een afwisselend geheel. Het 
leukste onderwerp tot nu toe 
was logistiek. Tijdens het blok 
‘logistiek’ hebben we gekeken 
naar hoe de logistiek verbeterd 
kan worden en hoe er kosten 

bespaard kunnen worden in een 
bedrijf. Ook het blok ‘markton-
derzoek’ was interessant. Hierin 
leerden we verbanden aanto-
nen. Aan de hand van deze 
verbanden kunnen er dingen 
verbeterd worden bij bedrijven, 
waardoor bijvoorbeeld de klant-
tevredenheid hoger wordt.
Het lesrooster is niet vast, het 
varieert iedere week. Dat vind 
ik een nadeel, hierdoor ontstaat 
er niet echt een duidelijke struc-
tuur.” 

Wat wil je na je studie gaan 
doen?
“Na mijn studie wil ik naar de 
universiteit gaan om daar mijn 
master te halen. Welke richting 
ik ga kiezen weet ik nog niet 
helemaal zeker, maar een studie 
waar logistiek centraal staat lijkt 
me interessant.” 

Ik geef het stokje door aan: 
Nick Latijnhouwers. 

Blaasmuziek Plus - 15 jaar Blaaskapel Tiona

Op zaterdagavond, 26 oktober 
vindt in ’t Leeuwke in Nijnsel 
Blaasmuziek Plus plaats. Een su-
per gezellige muziekavond met 
een grote verscheidenheid aan 
artiesten. Dit jaar zal Blaaskapel 
Tiona, in verband met haar 15 jaar 
bestaan, een groot aantal nieuwe 
muziekstukken ten gehore bren-
gen. Echte originele blaasmuziek 
uit Oostenrijk, Duitsland en  
Tsjechië. Omdat deze editie sa-
menvalt met het 15 jaar bestaan 
van onze blaaskapel heeft stich-
ting Tionavrienden besloten om 
deze avond iedereen gratis toe-
gang te geven. 

De zaal gaat open om 19:00 uur 
en Jan van der Heijden zal u mu-
zikaal welkom heten. Jan heeft als 
troubadour zijn sporen meer dan 
verdiend en met zijn geweldige uit-
straling en presentatie weet hij zijn 
luisteraars altijd meteen aan zich 
te binden. Blaaskapel Tiona laat u 
op deze avond genieten van een 
jong en aanstormend muzikaal ta-
lent uit Sint-Oedenrode. Matthijs 
Lemmens, 12 jaar oud, zal op zijn 
klarinet twee solo stukken spelen 
met begeleiding van onze blaas-
kapel. Mathijs is een leerling van 
Ria Boeijen en krijgt wekelijks les 
bij MIK Kunsteducatie. Dat er veel 
muzikaal talent schuilt in Mathijs 
heeft hij op zijn zeer jonge leeftijd 
al ruim bewezen. Zijn deelname 
aan diverse solistenconcoursen, 
maar vooral zijn presentatie tij-
dens het Mathieu Dirven Concert 
in Kasteel Henkenshage, heeft bij 
iedereen een grote indruk achter-
gelaten. 
Wij zijn trots dat wij u kunnen mel-
den dat vanwege het jubileum van 
Blaaskapel Tiona Hans van der Vel-
den, dirigent van Harmonie Nijnsel 
en afgestudeerd trompettist aan 
het conservatorium van   
Hilversum, zich bereid heeft ver-
klaard om twee muziekstukken 
samen met onze blaaskapel als 
solist uit te voeren. Twee geweldig 
mooie muziekstukken die wij u ze-
ker kunnen aanbevelen. 

Natuurlijk is er op deze avond ook 
weer plaats ingeruimd voor een hu-
moristisch intermezzo, zodat ook 
de lachspieren niet vergeten wor-
den. Har en Bar zijn twee jongens 
van de straat, het zijn rasartiesten 
van het zuiverste soort. Har zat al 
op jonge leeftijd in de goudhandel 

en valse gitaren maar hij heeft van 
alles gedaan in zijn leven, van bier-
vilt-ontwerper tot afdelingshoofd 
van zijn glazenwassersbedrijf. Bar 
doorliep zijn carrière van honden-
uitlater tot plantsoen-ontwerper 
bij de gemeente, ook was hij di-
recteur groothandel  merkkleding, 
aftershave en lingerie. Dit duo is 
blijven hangen in de jaren zeven-
tig. Zij zijn beiden lid van de Mary 
(tik) Servaas fanclub en hun favo-
riete nummer is natuurlijk Mexico.
De avond zal worden afgesloten 
met de geweldige feestzanger 
‘Kapalone’ die u beslist niet mag 
missen en waarover nog lang zal 
worden nagepraat. Zijn repertoire 
bevat Nederlandstalige meezin-
gers, eigen nummers, maar ook 
Engelstalige songs. Gezelligheid 
staat voorop. Dus wordt het een 
avond om niet snel te vergeten.

Kortom, een gratis avond vol 
muzikaal vermaak in de gewel-
dige ambiance van zalencentrum 
’t Leeuwke te Nijnsel. Wij zien u 
graag terug op zaterdagavond 26 
oktober, voel je welkom en breng 
gerust je buren en vrienden mee!

Open dagen
 ‘Tuinwerk in uitvoering’

Zaterdag 10 en zondag 11 september 
van 10.00 tot 16.00 uur

De Leijerweg 6, 5491 TK Sint-Oedenrode.
Tel. 0413 - 472045, www.leermakershoveniers.nl

Aandacht voor uw tuin
De Leijerweg 6, 5491 TK Sint-Oedenrode

Tel.: 0413-472045
www.leermakershoveniers.nl

Creatief én rustig

Een kleine tuin is een grote uitdaging. Immers hoe creëer je op een klein 
oppervlak een maximaal ruimtelijk effect? Door creatief te zijn met ele-
menten die ook een kleine tuin groter doen lijken. Klimzuilen, een vijver, 
een muurfontein in Toscaanse stijl, Franse keitjes als bestrating: het is al-
lemaal mogelijk, zelfs op 30 m². Met een verrassende plantencombinatie 
als passiebloem, jasmijn, klimrozen, clematis, druif en kamperfoelie voor 
een hoge en fraaie begroeiing. Uw tuin als rustpunt in een drukke stadse 
omgeving. Leermakers Hoveniers heeft de ervaring en kennis om kleine 
tuinen om te toveren tot ware juweeltjes.

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
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Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

PRIMERA SINT-OEDENRODE
BORCHGRAVE 41

5492 AT SINT-OEDENRODE

Spaar voor een  
1/5 Staatslot met Jackpot!
Nog geen vol zegelboekje? 
Wij zetten je zegels om naar spaarpunten!

NIEUW!

...even naar Primerawww.primera.nl

PRIMERA SINT-OEDENRODE
BORCHGRAVE 41

5492 AT SINT-OEDENRODE

Spaar voor een  
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PRIMERA SINT-OEDENRODE 
GAAT VERBOUWEN!

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

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

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

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

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

Kijk voor actueel 
roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 
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APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

herfst-tip:

herfst-
blaadjes 

(varkensfi let-
lapjes met een 
herfstsmaakje)

100 gram 
€ 1,55

Heuvel 26
5492AD Sint-Oedenrode

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

Samenwerken
Dit voorbeeld is cafetaria ‘De 
Mèrt’ ten voeten uit. Peer, achter 
de balie, kletsend met zijn klan-
ten. “Soms wordt er niet eens iets 
verkocht, maar dat is ook niet het 
belangrijkste”, gniffelt de rasechte 
Rooienaar, terwijl zijn vrouw ook 
aanschuift. “Ik ouwehoer graag. 
Ons Riky is meer van het werken. 
Zij is de motor van dit bedrijf. Als 
Riky er niet is, kan Peer inpakken.” 
Hoe houden ze het al zo lang sa-
men vol? Bij veel stellen gaat het 
vaak fout als ze gezamenlijk een 
bedrijf moeten runnen. Riky: “Dat 
gaat bij ons gemakkelijk, helemaal 
vanzelf eigenlijk. Ik heb mijn werk 
en hij het zijne.” Door de jaren 
heen hebben Riky en Peer een sys-
teem ontwikkeld, waarin ze zich 

allebei prettig voelen. Dat begon 
iets meer dan veertig jaar gele-
den in Boskant, in Ritahof. Peer: 
“We hadden pas net verkering. Ik 
werkte bij Albert Heijn en Riky bij 
drogisterij Van Roosmalen in het 
huishouden. Ritahof had mensen 
nodig voor de snackbar. Eigenlijk 
zou ik frietjes gaan bakken met Ad 
van der Heijden uit Olland. Op dat 
moment een collega bij Albert  
Heijn, maar toen Riky zei dat ze dat 
ook wilde, zijn we er samen aan 
begonnen.” Buiten hun reguliere 
werk om, werkte het pas verliefde 
stel met veel plezier in de snackbar. 
Niet ieder weekend, maar zeker 

om de week. Daar kwam al aan 
het licht dat Riky van hygiëne en 
orde houdt. “De poetsers konden 
op maandag zien wie er dienst had 
gehad. Want als Peer en ik waren 
geweest, dan was alles heel netjes 
opgeruimd. Ik kan er niet tegen als 
het een zooitje is”, zegt Riky reso-
luut. Peer vult aan. “Daarom ziet 
onze zaak er nu nog zo goed uit. 
Mensen geloven vaak niet dat we 
in 1989 voor het laatst verbouwd 
hebben.”

‘Ik schei er uit!’
Voor de verbouwing zag de cafe-
taria er ongeveer hetzelfde uit als 
toen ze het overnamen van Bert 
van den Akker uit Schijndel, die 
zeven jaar de cafetaria had. Toen 
heette het nog ‘automatiek’, om-

dat er een automaat (trekmuur) 
in de zaak stond. “Die hebben we 
nog een hele tijd gehouden, maar 
niet vaak gebruikt, omdat men-
sen toch een vers kroketje willen”, 
legt Peer uit. Het begin was zwaar. 
Riky en Peer staken hun hele ziel 
en zaligheid in de zaak. Zes dagen 
per week waren ze van twaalf tot 
twaalf open. “Na twee jaar dacht 
ik: ‘ik schei er uit!’, bekent Peer. 
“We raakten toen aardig wat 
vrienden kwijt. Ze accepteren het 
nog wel als je twee keer niet op 
een verjaardag komt, maar na de 
derde keer vragen ze je niet meer. 
Gelukkig sleepte Riky me er door-

heen. Toen we hulp kregen van 
personeel, ging het beter.” Door 
de jaren heen hebben tientallen 
jongens en meiden geholpen in De 
Mèrt. De leerschool van Peer en 
Riky heeft hen mede geholpen in 
hun ontwikkeling, zowel persoon-
lijk als maatschappelijk.  

Niet meer weg te denken
Tegenwoordig is cafetaria ‘De 
Mèrt’ niet meer weg te denken 
uit Rooi en is Peer een cultfiguur 
geworden. Zijn karakteristieke ma-
nier van met mensen omgaan is 
bijzonder. Altijd een praatje willen 
maken, op welk moment van de 
dag ook. Als ’s avonds de snack-
bar dicht is, maakt hij vaak nog 
een rondje door het dorp. Even 
kletsen in de kroeg of op straat. 
Peer gaat nooit vroeg naar bed. 
Dat zit niet in zijn systeem. Pas te-
gen drieën zoekt hij zijn slaapka-
mer op. “Ik vind het heerlijk om ’s 
nachts satésaus te maken of mijn 
uien te snijden. Dan is het lekker 
rustig en zet ik radio Hollandio of 
Omroep Brabant op. Dat doe ik al 
jaren”, verklapt hij. Omdat Peer 
tegenwoordig meer bekendheid 
geniet dan de plaatselijke burge-
meester wordt hij voor veel dingen 
gevraagd. Zo verraste hij op een 
bruiloft het bruidspaar met een 
schaal bitterballen (een staande 
ovatie van de zaal viel hem ten 

deel) en maakte hij het nog steeds 
bekende ‘Frikadellenlied’. Dat nam 
hij op met ‘Toeters Zat’. Het werd 
een regelrechte carnavalshit. Be-
gin november staat Peer zelfs mee 
op het podium tijdens de Rooise 
Revue. “Ik vind dat wel leuk, als 
ze mij voor dergelijke dingen vra-

gen. Dat gebeurt ieder jaar wel 
een paar keer. Zo vind ik het ook 
altijd een eer als ze de cafetaria 
noemen tijdens het tonpraoten en 
dat komt nogal eens voor.” “Dat 
klopt”, zegt Riky. “Zoals die ene 
keer met Hupke Skrot. Die hadden 
tijdens de Prinsenzittingen de hele 
cafetaria nagemaakt. Dat was echt 
prachtig!”
“De mensen zeggen altijd dat als 
je een cafetaria hebt dat je dan 
na vijf jaar binnen bent. Nou, we 
zijn altijd binnen, maar niet finan-
cieel!” verzekert Peer. “En zet er 
maar bij dat we nog jaren door-
gaan. We zijn nog lang niet ver-
sleten.” Inmiddels is het klokslag 
twaalf uur. Tijd om de zaak open 
te gooien, om de jaloezieën naar 
boven te dirigeren. De eerste klan-
ten druppelen al vrij snel binnen. 
Het eerste wat ze zien, is de vrien-
delijke glimlach van Peer en Riky. 
Vriendelijkheid kost niks en toch 
heeft dit koningskoppel daar het 
meest mee verdiend.

Vervolg voorpagina

Vriendelijkheid kost niks

“Ik VInd het heerlIjk om ’s nAchts 
sAtésAus te mAken. 

dAn Is het lekker rustIg.”

AANLEG     ONDERHOUD     RENOVATIE     ONTWERP

Van Hoof Hoveniersbedrijf richt zich voornamelijk op het 
ontwerpen, aanleggen, renoveren en onderhouden van tuinen.

Door onze vakkundigheid en ons breed assortiment aan werkzaamheden 
kunnen wij u het hele jaar door van dienst zijn.  
Dit geldt ook voor bedrijven en instellingen.

Van Hoof Hoveniersbedrijf heeft een schat aan ideeën en oplossingen om 
iedere ruimte om te vormen tot een droomtuin en vindt altijd het juiste 
evenwicht tussen huis en tuin.

Fitselsteeg 15 | 5491TW Sint Oedenrode | 06-555 900 72
info@vanhoofhoveniers.nl | www.vanhoofhoveniers.nl
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Alfred Nobelstraat 1, 5491 DB Sint-Oedenrode      Tel.: 0413-472108      www.lvdb.nl

Boskant kermis

Hometrainer koppelkoers smaakt naar meer
De kermisopstelling was behoor-
lijk veranderd. Daar waar vorig jaar 
een grote feesttent plaats bood 
aan de activiteiten, flonkerden nu 
de botsauto’s en de grijpautoma-
ten. De ietwat kleinere tent was 
aan De Vriendschap zelf geplaatst, 
zodat het hele café gebruikt kon 
worden voor de festiviteiten. Voor 
het eerst in de geschiedenis ging 
de Boskantse kermis gepaard met 
de hometrainer koppelkoers.

Even leek het mis te gaan. De eer-
ste rit werd stilgelegd en direct 
werd er gesleuteld. Na een kort 
intermezzo was het euvel opgelost 
en ging de strijd alsnog van start. 
Twaalf herenteams en drie koppels 
dames gingen fietsend met elkaar 

de strijd aan. Na één rondje van 
1000m gaven de eerste renners 
het stokje over aan hun compag-
non, waarna deze vervolgens de 
trip afmaakten. “Dat is heftig!” 
zwoegde een van de dames na af-
loop. “Zonder warming up valt het 
nog niet mee. Er zitten ook geen 
versnellingen op”, gaf medeorga-
nisator Huub van der Zanden aan. 
Ook hij moest na zijn ronde eerst 
even op adem komen.Na een aan-
tal voorronden eindigde het spek-
takel in een spannende finale. Met 
49,64 seconden op de teller bleken 
de gebroeders Harks de snelsten 
onder de mannen. Mariëlle van der 
Zanden en Yvonne van den Akker 
wonnen de damespoule met een 
tijd van 61,35 seconden.

Intussen vermaakten anderen zich 
op het kermisterrein. “Draaien, 
draaien”, gilde een klein jongetje 
op de draaimolen tegen zijn grote 
zus. Femke doofde met behulp van 
haar papa alle vuren bij de Aqua 
Blasta en een aantal meiden ver-
gaapte zich aan al het lekkers in de 
snoepkraam. Als laatste regionale 
kermis stond de Boskantse weer 
bol van plezier voor menigeen. De 
aloude traditie van deBoskantse 
touwtrekwedstrijden, lijkt een 
waardig vervolg te hebben gekre-
gen met de hometrainer koppel-
koers. Na afloop werd geconsta-
teerd dat deze smaakte naar meer. 
Er werd al volop nagedacht hoe dit 
volgend jaar nog grootser kan wor-
den aangepakt.tijd van 61,35 seconden. den aangepakt.
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Integrale Massagetherapie helpt ontspannen bij pijn

Laatst kwam er een cliënt bij mij 
met pijn in de rug. Deze pijn zat 
er al heel lang. Hij had van alles 
al geprobeerd om er af te komen, 
niets hielp hem. Telkens werd 
hem geleerd goed rekening te 
houden met de pijn. Pas op, an-
ders doet het pijn. Zijn lichaam 
stond strak van het alert zijn. Alle 
spieren waren erop gericht om de 
pijn op te kunnen vangen. Ont-
spanning was er niet bij. Soms 
hielpen pijnstillers om de pijn 
wat te verzachten maar de span-
ning bleef. Met als gevolg dat hij 

doodmoe was, depressief werd 
en somber.

(Soms kan dit ertoe leiden dat 
mensen antidepressiva gaan slik-
ken. Deze medicijnen helpen vol-
gens mij niet om het probleem op 
te lossen. Ze dekken alleen het 
gevoel af).

Ik ben begonnen met het aanra-
ken, invoelen en masseren van de 
rug, met de intentie om de ont-
spanning op te zoeken. Ik raadde 
hem aan om tijdens de massage 
zich te richten op ontspanning en 
niet op de pijn, adem bij wijze van 
spreke door de pijn heen. En het 
hielp! Het lichaam begon zich te 
ontspannen, de pijn werd milder 
en vanuit die ontspanning kon hij 
bijna pijnloos weer opgewekt naar 

huis. Dit is een voorbeeld hoe 
massagetherapie werkt. 
Door samen te voelen wat er in het 
lichaam gebeurt kan je heel veel 
spanning in het lichaam oplossen. 
Zo ook angsten. Iemand die veel 
angst heeft mag gaan leren om 
zich niet te richten op de angst, 
maar juist te richten op vertrou-
wen. Voelen waar vertrouwen zit 
in het lichaam maakt dat je weer 
leert vertrouwen op jezelf zodat 
de angst die je hebt niet  jouw hele 
leven gaat bepalen. Maar dat je 
leert leven vanuit je kracht ipv uit 
je angst.

Helen Derksen is Integraal Massa-
getherapeut in Sint Oedenrode en 
Den Bosch. Kijk op 
www.helenderksen.nl of bel 
073 6144661 / 0653897977

advertorial

	  

Loop bij ons binnen met uw pensioenvragen

Heeft u al eens nagedacht over 
uw pensioen? Hoe ziet bijvoor-
beeld het pensioenstelsel er in de 
toekomst uit? En wat is dan de 
hoogte van de AOW? Heeft de 
dekkingsgraad nog invloed op de 
hoogte van uw pensioen? En wat 
moet u met de koopsom die u in 
het verleden afgesloten heeft? 
Om antwoord te kunnen geven 

op uw pensioenvragen, organi-
seert Rabobank Sint-Oedenrode 
Schijndel op 28 oktober een in-
loopavond. De medewerkers van 
de bank zitten tussen 17.00 en 
20.00 uur klaar om uw vragen te 
beantwoorden.

Kosteloos oriënteren
Het lijkt misschien nu nog ver weg, 

maar ook u krijgt er vroeg of laat 
mee te maken. Welke keuze u ook 
maakt, het is belangrijk dat u weet 
wat de gevolgen van bepaalde 
keuzes zijn. Hoe zorgt u ervoor dat 
er na uw pensionering geld is om 
uw leven in te vullen zoals u dat nu 
voor ogen heeft? 
Loop tijdens deze avond binnen op 
het Rabobank AdviesCentrum aan 
de Jan Tinbergenstraat 1 in Sint-
Oedenrode voor een oriënterend 
gesprek. Tijdens deze inloopavond 
is een afspraak maken niet nodig. 
En natuurlijk staat de koffie en thee 
klaar. Ook als u geen klant bent bij 
Rabobank Sint-Oedenrode  
Schijndel. Er zijn aan dit gesprek 
geen kosten verbonden.

Meer informatie
Om u van dienst te kunnen zijn, is 
het prettig als u een uniform pen-
sioenoverzicht, salarisstrook en 
eventuele afge-
sloten koopsom-
men en lijfrenten 
meeneemt naar 
het gesprek. We 
zien u graag op 28 
oktober!

Paranormale beurs in Meerschot
Op zondag 27 oktober wordt in 
Meerschot, Heistraat 22, een pa-
ranormale beurs georganiseerd.

Verschillende mediums met ieder 
hun eigen werkwijze zullen aan-
wezig zijn. De consulten van de 
mediums bedragen maximaal  
€ 5,-. Er zijn aanwezig: oorkaarsen, 
Shambhala  - Reikie, communica-
tie met dieren, intuïtief tekenen, 

engelenkaarten, pendel – stenen, 
tarotkaarten, handlezen, 2 medi-
ums foto’s lezen.
Er wordt een winkeltje ingericht 
waar tegen een schappelijke prijs 
snuisterijen, wierook en mineralen 
te koop zijn. 
De paranormale beurs is van 11.00 
uur tot 17.00 uur, de toegang is gra-
tis en voor iedereen toegankelijk.

Gespecialiseerd in: 
Volkswagen, Audi en Seat

HANDELSWEG 4 // 5492 NL SINT-OEDENRODE // T: 0413-47 73 04
WWW.AUTOVANERP.NL

Schoenmakers

KlusWijs Forum
Liempdseweg 3
5492 SM Sint Oedenrode
Tel. 0413 - 472092

www.kluswijs.nl

Uw persoonlijke

Openingstijden: ma t/m do 8.00 - 18.00 uur, 
vr 8.00 - 20.00 uur, za 8.00 - 17.00 uur.

Flexa Powerdek
12,5 liter. Kleur: wit 9001. 29.95

nu

Kom langs voor alle acties!

Bladblazer
Krachtig. Lichtgewicht. 
Gemakkelijk! Door uniek 
2-buizen systeem 3000W. 
Capaciteit opvangzak: 
35 liter.

69.-
van 95.- voor
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heropend!heropend!
Wij zijn

SPECTACULAIRE ACTIES! Wegens succes verlengd
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Geen doorsnee kunst: game-ontwerp, 
video mapping en graffi ty
Graffity, videomapping en het ontwerpen 
van games kunst? Jazeker! Je kunt er al je 
creativiteit in kwijt en laat anderen versteld 
staan van het eindresultaat. MIK Pieter Bru-
eghel start binnenkort met verschillende 
workshops waarbij je jouw verbeelding los 
kunt laten op een onconventionele manier. 

Voorwerpen tot leven brengen met licht. Dat 
kan in de cursus videomapping (start 1 no-
vember). Maak zelf de creaties die je tijdens 
GLOW Eindhoven ziet! In de korte basis-
cursus video mapping leer je in vijf avonden 
beelden bewerken, monteren en basisanima-
ties maken met After Effects. Vervolgens ge-
bruik je dit om een eenvoudig voorwerp om 
te zetten in een spectaculaire lichtshow. 
Ook de workshop graffity (start 5 november) 
is te volgen voor volwassenen en kinderen. 
Je eigen logo, figuur, tag of symbool in graf-
fity-kunst vereeuwigen? Dat kan! Graffity-
helden als Banksy & Keith Haring gingen je 

al voor. In deze workshop ontwerp je eerst 
je eigen beeld en/of beeldtekst. Vervolgens 
ga je aan de slag met de techniek van het 
airbrushen. Aan het einde van de cursus kun 
je jouw ontworpen beeld of logo op allerlei 
objecten en voorwerpen spuiten. 

Kleine creatievelingen met een passie voor ga-
men kunnen binnenkort weer terecht bij MIK 
Pieter Brueghel. Na het grote succes van vorig 
jaar in Boxtel gaat de workshop Blender nu van 
start in Veghel (start 1 november)! Karakters 
ontwerpen zoals in Mario-kart of Toy Story? Dat 
kan jij nu ook leren. Volledig digitaal ontwerp je 
een karakter en geef je hem schaduw, scherpte, 
diepte en beweging. Zo krijgt je karakter een re-
alistisch uiterlijk. Als kers op de taart zet je jouw 
creatie ook nog eens in beweging! 

Kijk op www.pieterbrueghel.nl voor meer in-
formatie over de cursussen of bel naar 0413-
365675. 

advertorial

voo

0413 479322
Heb je nieuws? Bel de tiplijn:
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Hij hî te lang mi goei kaort zitte passé
Iemand laat zijn kans voorbij gaan.
Uit: Bij wijze van spreuken
van fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

 Basisschool de Sprongh doet mee 
met ANWB fietsverlichtingsactie 

Kijk, ik
heb nu een ultralicht

frame en bijna alles er
vanaf gehaald, dus nu

weegt mijn fiets
bijna niks!

Euh..ok,
we bedoelden 

het toch 
anders

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Toon der Kinderen

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Rian de Jong

Het Binneveld 11
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Toen

ze raapt schelpen
in gedachten van toen
voelt de ronding
van een vochtige zoen

de tong proeft het zout
dat de wind haar schenkt
ook al is de stroming koud
het is warmte die nog wenkt

de liefde streelt
haar vingers
in wisselende gang
heen en weer
haast opwindend
keer op keer
 

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

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

als notenolie van noten word gemaakt waar word 
baby olie dan van gemaakt? 

Open dagen
 ‘Tuinwerk in uitvoering’

Zaterdag 10 en zondag 11 september 
van 10.00 tot 16.00 uur

De Leijerweg 6, 5491 TK Sint-Oedenrode.
Tel. 0413 - 472045, www.leermakershoveniers.nl

Aandacht voor uw tuin
De Leijerweg 6, 5491 TK Sint-Oedenrode

Tel.: 0413-472045
www.leermakershoveniers.nl

Aandacht voor uw tuin
De Leijerweg 6, 5491 TK Sint-Oedenrode

Tel.: 0413-472045
www.leermakershoveniers.nl

Aandacht voor uw tuin
www.leermakershoveniers.nl

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

Oplossing vorige week:  
WOONWINKEL

GERTRU DE MOL
HOEFSTRAAT 22
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

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

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

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

lijntrekspel, luckyduck, powerwave, boksbal, rups, kamelenrace, ijswagen,  
bussensport, viswagen, ponyrijden, gebakkraam,  
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O Y Z A A L V O E T B A L T D E  
N P I E L A B T E O V L E F A T  
X O R L A V N A A T H C U L H S  
T A D N E I S I H A N D B A L M  
C E W L A T S N E N J I W Z A D  
O L A H T S N U K K R T L O V E  
J E G R O E N A F V A L A Q A R  
P T A O S F S L Y E N O B P N P  
R T D O D R N F V S W T G S R C  
E E L A V E G S N E R G N H A W  
U R D E S M S I K P Q W I O C N  
U M Q G R O E N T E H A L N L R  
J M E S S Z A G M O U C W K C R  
T I O M S P E T P K Z M O B E L  
V O E T V A L S A M B A B A L S  
P E L P E J E V R O K N P L E E  

Zoek de volgende woorden: 
voetval, groentehal, tafelvoetbal, kunsthal,  

luchtaanval, carnaval, bowlingbal, zwijnenstal,  
zomerfestival, zaalvoetbal, handbal, honkbal,  

grensgeval, groenafval, sambabal,  
	  

Woordzoeker 

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

Zoek de volgende woorden: 
voetval, groentehal, tafelvoetbal, kunsthal,  

luchtaanval, carnaval, bowlingbal, zwijnenstal,  
zomerfestival, zaalvoetbal, handbal, honkbal,  

grensgeval, groenafval, sambabal,  
	  

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

Ziektes en aandoeningen 
Woordzoeker

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

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

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

 

Ziektes en aandoeningen 
Woordzoeker

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

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

overgewicht, reuma, roken, hygiene, soa, spataderen, spierpijn, stress, 
verslaving, voetverzorging, 
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ik zal jouw gezicht op mijn hart ronddragen
achter mijn elleboog jouw woorden
jij mens in mijn bestaan
want wie zal jou bewaren?

alle dagen reis ik je na
soms in de nacht vangt mijn deur je schaduw
en zit ik bij het raam
niet in staat te bewegen
bang dat ik je verliezen zal
zoals een eendagsvlinder
zichtbaar buiten bereik

vertel mij hoe het sterven was
wie je geworden bent
en wat er anders is

toch zullen wij samen de stilte niet storen
omdat wij weten wat wij weten
het levende ster�  maar de stroom
van het leven kan niet bevriezen

je komt je gaat
lee�  het leven van doden
wie zal jou bewaren
als de tijd je vergeet?

    Kees Hermis

Uit: De gebroken albatros, 1979

“Ze hebben groene 
vingers”

Zittend op een 
mosgroen bank-
je in een rustig 
Begijnhofje bij 
onze zuiderbu-
ren, genietend 
van het najaars-

zonnetje en voor d’n Duvel niet 
bang, probeer ik Tip 9 voor u te 
verklaren.

Natuurlijk kennen wij allemaal de 
uitdrukkingen die hiervan afgeleid 
zijn. Als je groene vingers hebt kun 
je goed met planten overweg. Is 
het daar, waar de Prinskeuzecom-
missie ons naar toe wil sturen? Als 
dat het geval is zouden wij moe-
ten zoeken bij medewerkers van 
de Plantsoenendienst, Tuincentra, 
Hoveniers, Boomkwekerijen en 
Tuinders. Een “Groene Vinger” is 
ook de naam van het stickje wat in 

plantenbakken gestoken kan wor-
den en wat aangeeft welke ver-
zorging de plant nodig heeft. Ook 
Googelen op ‘Groene Vingers’ in 
de lokale weekbladen levert ver-
rassende hits op.

De verwijzing  van groene vingers 
kan echter ook veel simpeler zijn. 
Neem maar van mij aan dat de 
wagenbouwers in Papgat, met de 
kleur groen in het logo van hun 
club bij het verven van de schit-
terende carnavalswagens vaak 
groene vingers krijgen. Vroeger 
gingen de Papbuiken gekleed in 
een kiel maar de laatste jaren zijn 
de clubleden steeds creatiever in 
het naar buiten brengen van hun 
clubkleuren. Sjaals, mutsen, pet-
ten en handschoenen worden 
hiervoor ingezet. Volgens mij heb 
ik daar, het laatste jaar ook regel-
matig groene vingers bij gezien.

Voor mij is het na het lezen van Tip 

9 nog allerminst duidelijk in welke 
hoek ik het moet gaan zoeken. Ik 
hoop van harte dat de lezer van 
dit verhaal in combinatie met de 
voorafgaande tips wel weet wie 
het nieuwe koppel zal gaan vor-
men. Mocht dit het geval zijn lever 
dan je oplossing in bij Frans  
Habraken, Vresselseweg 39, 
5491PA Sint-Oedenrode. Mailen 
mag natuurlijk ook: habrakenf@
hetnet.nl Namens de Prinskeuze-
commissie wil ik je wel vragen om 
je inzending geheim te houden 
zodat ook andere Papbuiken nog 
een paar weken kunnen puzzelen.
En ben jij de eerste die het koppel 
goed heeft geraden, dan wordt je 
persoonlijk door de nieuwe Prins 
en Heer Adjudant gefeliciteerd en 
ontvang je een overheerlijke fles 
Papgatwijn en natuurlijk de eeu-
wige roem.

Like ons op Facebook:  
Papgat-carnaval

Op zoek naar de neije – tip 9

55

PAPGAT

nog   dagen

tot carnaval  
130PAPGAT JOURNAAL

GRATIS INLOOP SPREEKUUR
Phillippusstraat 1b

Iedere maandag en donderdag van 17.00 – 18.00 uur

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

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

Sabine van den Boogaard
Berkstraat 28 5492 EB Sint Oedenrode

Tel 06 - 54255787

Ook uw kapster aan huis 

Berry knapen treedt op tijdens klompenklets

Beste Brabantse tonprater aller tijden 
komt weer naar Rooi
De echte Rooise Klompenklets-
gangers kennen hem door en 
door: Berry Knapen. De beste 
tonprater die Brabant ooit gehad 
heeft. Is dat overdreven? Nee 
hoor, zeker niet. Knapen is na-
melijk de enige kletsmajoor die 
de Zuid-Nederlandse Kampioen-
schappen drie keer achter elkaar 
wist te winnen. Sterker nog, hij 
won hem twee maal drie keer 
achter elkaar. DeMooiRooiKrant 
wilde wel eens spreken met deze 
grappenmaker.

Je hebt wel eens vaker opge-
treden in Sint-Oedenrode. Wat 
vind je van de Klompenklets?
“Leuk, echt hartstikke leuk. In 
Rooi hangt altijd een goede en 
gezellige sfeer. De organisatie 
heeft het er altijd goed voor el-
kaar. Sinds 1,5 jaar ben ik betrok-
ken bij een tonpraterscollectief. 
We geven tips aan organisaties 
van toernooien en tonpraateve-
nementen. Ook Klompenklets 
hebben we al eens tips gegeven. 
Daar doen ze altijd iets mee en 

dat is heel positief.”
Je bent fulltime tonprater. Hoe 
ziet je leven eruit?
“Ik noem me eigenlijk eerder be-
roepsartiest. In de wintermaan-
den ben ik vooral bezig met ton-
praten. De rest van het jaar ga ik 
door het leven als straatartiest. Ik 
treed veel op tijdens festivals en 
andere evenementen. Dan speel 
ik een soort Mr. Bean-achtig ty-
petje.”

Hoe kom je als tonprater aan je 
inspiratie?
“Heel gek, maar als ik naar me-
zelf uitzend dat ik een idee moet 
hebben dan komt dat vanzelf. 
Dan valt het ineens uit de lucht. 
Volgende week speel ik voor de 
eerste keer mijn nieuwe typetje 
als konijnenfokker. Laatst was 
ik bij de Gentse feesten en toen 
kwam dat idee ineens in me op, 
zonder aanleiding. Op dit mo-
ment heb ik zo’n acht karakters 
die ik zonder problemen kan spe-
len.”

Zit daar een favoriet tussen?
“Nee, eigenlijk niet. Ik vind ze al-
lemaal even leuk.”

Je bent al zes keer 
Zuid-Nederlandse Kampioen. 
Wat is je geheim?

Papier wordt gemaakt van oudpapier en hout. Het Europese 
bosoppervlak is de afgelopen 50 jaar gegroeid met 30%*.

Mede door het duurzame bosbeheer van de papierindustrie. 
Voor iedere gebruikte boom worden er meer teruggeplant. 
Wist je dat daarnaast 84%** van het gebruikte papier en 
karton wordt ingezameld en hergebruikt? Ook deze krant is 
voedsel voor nieuw papier en karton. Lees dus met een 
gerust hart jouw favoriete kranten.

*  World Forest Resources 1953 en UN FAO Global Forest Resources 
Assessment 2010

**  Bron: Monitor Papier Recycling Nederland (www.prn.nl)

Ontdek hoe verrassend 
duurzaam papier en 
kranten zijn op:

  100% lokaal 
        30% meer bos

Papierenkarton.nl is een initiatief van de hele papier- en kartonketen. Op www.papierenkarton.nl 
word je 100% geïnformeerd over de bijzondere en duurzame eigenschappen van papier en karton.

“Een echt geheim is het niet, 
maar mijn sterke punt is denk ik 
dat de grappen ook gaan over 
het thema wat ik uitbeeld.”

Berry Knapen heet iedereen van 
harte welkom tijdens de Rooise 
Klompenklets! Heeft u nog geen 
kaarten? Bestel ze dan snel bij 
zalencentrum De Beurs en beleef 
een geweldige avond!   

 

jeugd 11-11 bal in de bovenzaal bij de Beurs

Bekendmaking jeugdprins en zijn 
gevolg tijdens 11-11 bal
Tijdens het 11-11 bal op 9 novem-
ber zal voor het eerst in de geschie-
denis ook de Jeugdprins, Adjudant, 
Raad van Elf en de Nar worden ont-
huld. In overleg met Stichting Pap-
gat heeft Stichting Jeugdcarnaval 
besloten om de onthulling van de 
Jeugdprins en zijn gevolg ook op 9 
november plaats te laten plaats vin-
den  in de benedenzaal bij De Beurs.

Bij deze nodigen Stichting Jeugdcar-
naval en Stichting Papgat u uit om de 
onthulling van onze Jeugdprins en 
zijn gevolg bij te wonen. Dit gaat om 
18.30 uur van start. Speciale oproep 
aan alle kinderen uit groep 8 voor 
de onthulling van misschien wel hun 
klasgenootjes. Nadat de Jeugdprins 
en zijn gevolg bekend zijn zal er rond 
20.00 uur in de bovenzaal van De 
Beurs een  groots jeugd 11-11 bal 
losbarsten. MN Drive-in discotheek 
zal  de muziek verzorgen. Deze twee 
jonge dj’s uit Sint-Oedenrode zullen 
de jeugd vermaken met de laatste 
hits. Omstreeks 21.30 uur zal het 
jeugd 11-11 bal worden afgesloten.

Voorheen vond de onthulling altijd 
plaats op zondagmiddag in januari 
of februari. De belangrijkste reden 
om de jeugdprinsverkiezing en zijn 
gevolg te verplaatsen naar het 11-11 
bal in november is dat we de Jeugd-
prins, Adjudant, Raad van Elf en de 
Nar een receptie aan willen bieden. 
Deze receptie zal plaatsvinden op 
zondag 2 februari 2014 bij De Beurs. 
Tijdens de receptie willen we de fa-
milieleden, vriendjes, vriendinnetjes 
in de gelegenheid stellen om onze 
Jeugdprins en zijn  gevolg te felici-
teren. Maar ook Stichting Papgat, 
carnavalsverenigingen van Sint-Oe-
denrode, sportclubs, verenigingen, 
scholen en andere belangstellenden 
worden hierbij uitgenodigd. Meer 
nieuws over de jeugdprins receptie 
volgt nog. Stichting Jeugdcarnaval 
hoopt u te ontmoeten bij de onthul-
ling van de Jeugdprins, Adjudant, 
Raad van Elf en Nar op 9 november 
in Zalencentrum De Beurs. Iedereen 
is van harte welkom! Namens Stich-
ting Jeugdcarnaval.

06 514 114 77               www.keadin.nl
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Te koop/Te huur

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

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

--------------------------------------
Heijmans schilders
ook voor binnen schilderwerk
Sweelinkplein 6 - Sint-Oedenrode
0413-470850/06-51335323
www.heijmans-schilders.nl
--------------------------------------

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

Korrelkalk / poederkalk (25 kg)
Scherp geprijsd

Eerschotsestraat 67, Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

VERSE GEWASSEN 
WINTERWORTELEN (20kg)

--------------------------------------
Graszoden bestellen, donderdag voor 
18.00 uur.
zaterdag af te halen € 1,95 p/m2
Tuincentrum Brekelmans, Sint-Oeden-
rode, 0413-472562
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------

--------------------------------------
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 houten klompen en klomp-
sloffen in allerlei kleuren.
Kantoor DeMooiRooiKrant, Heuvel17.
--------------------------------------
Te huur chalet op camping 
De Kienehoef. 06-21403425
--------------------------------------
opruiming - opruiming
en nog eens opruiming
www.de-onlinewinkel.nl
Tel.: 06-51051026
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Stapelblokken grijs beton. 230 stuks
35cm x 14 cm x 11 cm 
De Jongsingel 36
0624809565 | rvdpol@gmail.com
--------------------------------------

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)
--------------------------------------
GOEDKOPE NIEUWE WANDEL-
SCHOENEN uit faillissement partijen. 
Verschillende maten en merken: Lowa, 
Meindl, New Ballance, Hi Tec, Regatta, 
Keen, Hanwag, Jack Wolfskin. 
Tel: 06-13492866 in Nijnsel.
--------------------------------------
T.e.a.b. 8 m2 sierbestrating, 
20 cm x 7 cm x 5 cm. Rood en geel 
gemengd. De Jongsingel 36
0624809565 | rvdpol@gmail.com
--------------------------------------

Aangeboden

Last van een herfst/winterdipje?
Laat je energie weer stromen!
Maak een afspraak voor een heerlijke 
massage bij: www.de-bodhiboom.nl 
of bel 06-52213652
--------------------------------------
Onderhoud en renovatie voor uw 
complete woning. Bel voor een gratis, 
vrijblijvende offerte:
J. van den Boom 06-11772579
--------------------------------------
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
--------------------------------------
Opknapbeurt voor uw huis/tuin.
Grote schoonmaak, opruiming en/of 
schilder werkzaamheden (ook voor 
muurschilderingen en speciale effec-
ten). Tevens ontruimen en/of schoon-
maken van leeg op te leveren woning/
kamer. € 15,00 per uur.
Hiervoor kunt u bellen naar Chris: tel.
nr. 06-18459864
--------------------------------------
Heijmans schilders Uw winterschilder
Profiteer van onze winteractie
Sweelinkplein 6 - Sint-Oedenrode
0413-470850/06-51335323
www.heijmans-schilders.nl
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Voor al uw zieken-, rolstoel- en 
groepsvervoer. Bespreek tijdig uw rit-
ten voor in de weekenden!!
Taxibedrijf van Kronenburg – Liempde
0411-632569
--------------------------------------
Neem tijd voor jezelf ! 
Massagepraktijk Ellen Vorstenbosch 
voor ontspanningsmassage of zwan-
gerschapsmassage. 
Kijk op www.ellenvorstenbosch.nl of 
bel 06-20165259.
--------------------------------------
Aangeboden paardenstalling voor 2 
paarden. De paarden kunnen binnen 
en buiten. 0413-477262
--------------------------------------
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.
--------------------------------------

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

   
Deze week een hele bijzondere foto met een aantal zeer bekende Rooi-
enaren. Vooral de dopeling is bij iedereen bekend. Maar wie is deze 
familie? Wie weet hier antwoord op? We horen het graag van u! U 
kunt uw antwoord mailen naar 
redactie@demooirooikrant.nl, bellen naar 0413-479322 of loop eens 
binnen in ons kantoor aan Heuvel 17. De koffie staat klaar!

oplossing week 42

Dit is pastoor Panken de 1e (bouw)
pastoor van Nijnsel. De foto is ge-
nomen voor de pastorie van de kerk 
van Nijnsel (helaas ook afgebroken) 
links op foto zie je nog een stukje 
van de kerk.

jos Wijn

Historische beelden

Marktplein

Gezocht

Werk voor ambitieuze huismoeders !
V.a. 25 jr. p/t + f/t inkomens Kandida-
ten zijn gezond, creatief en zelfstandig
Géén sex, géén inpakwerk.
Creëer een afspraak via: 06-16138743
--------------------------------------

Gevonden

Gevonden: in het weekend van 12 
oktober in de Jonker Marcus van Ger-
wenlaan: een rozenkrans (hout/zilver-
kleur) in tasje.
Info: DeMooiRooiKrant, Heuvel 17
--------------------------------------

Hulpverlening

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

Cursussen

“Naaicursus” Zelf kleding maken en/
of tekenen. Voor meer vrijblijvende 
info bel naar 0413-420330.
--------------------------------------

Ongedierte

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

Dieren

Hondenschool het Rooike, puppy- en 
div. gehoorzaamheidscursussen voor 
alle honden. Lessen vinden o.a. plaats 
in grote trainingshal. Kleine groepen, 
veel persoonlijke aandacht.
info: www.hondenschoolhetrooike.nl 
/ 06-270.384.63
--------------------------------------

Gezondheid

www.gewichtscoachingrid.nl
Uw gewichtscoach aan huis
06-10646880
--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex.Massagepraktijk 
Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------

Interieur

Herstofferen is de beste keus 
Kreijveld meubelstoffering Liempde
Tel: 0411-631775 of 06-22219528
--------------------------------------
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
--------------------------------------

Diversen

27 oktober vlooienmarkt sporthal Ti-
voli Eindhoven Geert Grootestraat 72.
90 kramen bomvol! 9-16 uur. 
06-20299824
--------------------------------------
Familieopstellingen rond het thema 
dementie. Zondag 27 okt van 14-17 
uur in Sint-Oedenrode.
Meer informatie: www.drievoud.eu
06-25010062
--------------------------------------
BOEDEL-TOTAAL. 
Woning ontruimingen, 
ophalen 2de hands goed. 
040-2415670 / 06-36072611 
www.boedeltotaal.nl
--------------------------------------

Heijmans schilders
binnen- en buiten schilderwerk
Sweelinkplein 6 - Sint-Oedenrode
0413-470850/06-51335323
www.heijmans-schilders.nl
--------------------------------------

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

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

Administratiekantoor

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

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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Voor reserveringen:www.industrybioscoop.nl  
Service Bioscoop INDUSTRY  

NCB-Laan 52a · 5462 GB Veghel

0413 - 820990
Gratis parkeren!

De VETSTE  bios van  Nederland!
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7 november start cursus in damiaancentrum

Punt Weerbaarheid: zelfverdediging voor vrouwen

advertorial

Er zijn per jaar tientallen mo-
menten waarop vrouwen zichzelf 
onveilig kunnen voelen. Fietsen 
door een donker stuk bos, een 
groep luidruchtige mannen die na 
het stappen je pad kruisen of een 
klant in je winkel die agressief ge-
drag begint te vertonen. Dit is een 
kleine greep uit legio voorbeel-
den. Hoe kun je jezelf sterker en 
zekerder voelen in dergelijke situ-
aties? Punt Weerbaarheid helpt je 
daarbij. Het geeft vanaf 7 novem-
ber een cursus zelfverdediging 
voor vrouwen.

Punt Weerbaarheid geeft weer-
baarheidtrainingen op maat. 
Voor personeel van bijvoorbeeld 
scholen, ambulance, bedrij-
ven, gevangenissen enzovoorts, 
maar ook voor particulieren. 
Punt Weerbaarheid leert je baas 
te worden over jezelf en over je 
‘tegenstander(s)’. Wellicht heb 
je een half jaar geleden het arti-
kel gelezen van de Rooise Gerrie 
Mulders? Zij is directrice in de PI 
Vught.   Mede door een cursus 
van haar partner Rob van Weert, 
eigenaar van Punt Weerbaarheid, 
heeft ze meer zelfvertrouwen ge-
kregen en weet ze dat ze zichzelf 

kan verdedigen, mocht dat ooit 
nodig zijn.

Iedere vrouw kan een volwassen 
man aan
Van Weert: “De vorm van zelfver-
dediging die wij geven, gaat niet uit 
van fysieke kracht of technieken. 
Slaan of schoppen zit gewoonweg 
niet in het karakter van de vrouw. 
De cursus die wij geven gaat over 
innerlijke kracht. Over hoe contro-
le te krijgen over de situatie waarin 
je aangevallen wordt. En natuurlijk 
over hoe je de situatie veilig kunt 
ontvluchten.” In totaal zijn er drie 
niveaus te behalen. Ieder niveau 
omvat zes lessen. Als je niveau 1 
hebt gehaald, ben je in staat om 
los te komen uit de greep van een 
volwassen man. Na niveau 2 kun 
je ontvangen en afweren en heb je 
controle over je tegenstander. Na 
het behalen van niveau 3 kun je 
een aanval van meerdere personen 
afweren en onder controle krijgen. 
“Het maakt echt niet uit hoe groot 
of breed je bent. Iedere vrouw kan 
een grote volwassen kerel aan. Het 
klinkt ongeloofwaardig, maar het 
is echt zo. We geven deze cursus al 
jaren op verschillende plaatsen. Ik 
verzeker je dat de vrouwen die de 

cursus gevolgd hebben een stuk 
zekerder over straat lopen”, vertelt 
Van Weert.

Cursus volgen: alleen of met 
vriendinnen
De cursus Zelfverdediging voor 
Vrouwen start op 7 november aan-
staande in het Damiaancentrum 
aan de Schijndelseweg (rechts-
achter het Novadic-gebouw). Al-
leen vrouwen doen aan de cursus 
mee. Natuurlijk kun je jezelf alleen 
aanmelden, maar je mag ook met 
enkele vriendinnen komen. Samen 
leer je controle te krijgen over je-
zelf wanneer je in een gevaarlijke- 
of panieksituatie terecht komt. Een 
situatie waar iedereen in terecht 
kan komen. De lessen bestaan 
uit diverse fysieke oefeningen, 
afgewisseld met momenten van 
zelfreflectie en kringgesprekken. 
Hierdoor leer je beter omgaan met 
lastige situaties en bewuste keuzes 
te maken. De trainingen werken 
door op mentaal, emotioneel, so-
ciaal en spiritueel niveau. De cur-
sus begint om 19.30 uur en duurt 
tot 20.30 uur. Aanmelden kan via 
onderstaand email adres. 
www.puntweerbaarheid.com
rob@puntweerbaarheid.com

Speeddaten in Mariëndael

Vroeger konden de Rooise basis-
schoolkinderen zich via de website 
van Jeugd Creatief aanmelden voor 
allerlei leuke cursussen en lessen op 
het gebied van cultuur. Door bezuini-
gingen heeft deze site het veld moe-
ten ruimen. De aanmeldingen liepen 

sowieso terug. Daarom bedacht Cu-
rioso – marktplaats voor cultuuredu-
catie in Sint-Oedenrode – iets anders; 
speeddaten. Afgelopen woensdag 
vond de laatste editie plaats.
Fieke Barten van Curioso zorgde 
in Mariëndael voor drie dagdelen 
dat kinderen in contact konden 
komen met Rooise verenigingen 
of cursusaanbieders van cultu-
rele activiteiten zoals toneelspe-
len, muziek maken en scouting. 
Door de herfstvakantie was het de 
laatste middag wat minder druk, 

maar over het algemeen zijn re-
delijk wat kinderen op de nieuwe 
vorm van kennismaken afgeko-
men. Terwijl enkele kinderen zich 
lieten informeren door gitaarclub 
Ancora, speelde jeugd boven met 
een keyboard en luisterden enkele 
jeugdigen naar tekeninstructies in 
een andere zaal. Barten: “Van alle 
kinderen die mee hebben gedaan, 
bewaren we de gegevens. De ver-
enigingen zoeken daarna contact 
met de vraag of ze misschien lid 
willen worden.”  
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MEGASTUNT
VLOER HET ZELF EINDHOVEN

LAMINAAT
van 34,95 voor per m2, incl. BTW

LAMEL PARKET
van 44,95 voor per m2, incl. BTW

extra lange 
landhuisdelen 

220 cm lang, 24 cm breed 
8 mm dik, 4x v-groef 
one click to go systeem 
leverbaar in 6 kleuren 
voor intensief 
woongebruik

rustiek 
eiken 
landhuis-
delen 

19 cm breed 
15 mm dik
4 mm massief 
eiken toplaag
in wit of naturel 
geolied

18.95

29.9595

LAMEL PARKET

GOEDKOOPSTE 
VAN 

NEDERLAND!

OP=OP

VLOER HET ZELF EINDHOVEN
Willem v. Konijnenburglaan 1c, 
Industrieterrein De Kade, 
Tel. 040-24 68 180   Gratis parkeren 

www.vloerhetzelf.nl
Almelo • Almere • Amsterdam • Arnhem • Breda • Capelle a.d. IJssel • Eindhoven • Gorinchem • Helmond • Leiderdorp • Nieuwegein 
*kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl   Aanbiedingen alleen geldig in fi liaal Eindhoven. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden
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Sint Oedenrode
Uw auto in vertrouwde handen...

SUZUKI ALTO ACTIE
Pak dit jaar (2013) nog uw voordeel!

Suzuki Alto comfort 2014   € 9.499,-
- Afl everingskosten   €    609,-
- Legeskosten    €      48,70
- Verwijderingsbijdrage  €      45,-
- Metallic lak    €    330,-
BPM (VERHOGING IN 2014) €    809,-
      ===========
      € 11.340,70

NU IN 2013 RIJKLAAR  € 8.999,-

UW VOORDEEL  € 2.341,70
Nog 12 stuks op voorraad, leverbaar in diverse kleuren.

Nijverheidsweg 24, 5492 NK Sint-Oedenrode
0413-474059
www.garagemarkgraaff.nl
info@garagemarkgraaff.nl

Uw mobil iteit onze zorg...

Najaarsconcert Nos Jungit Apollo ontvangt Sint Cecilia

Fanfare Nos Jungit Apollo (NJA) 
verzorgt op zondag 27 oktober een 
najaarsconcert in cultureel educa-
tief centrum Mariendael in Sint-
Oedenrode. Zij ontvangen daar 
fanfare Sint Cecilia uit Zijtaart. 

Een jaar geleden was NJA op bezoek 
in Zijtaart. Het was fijn om na lange 
tijd weer eens samen te musiceren. 
Er werd afgesproken dat deze uit-
wisseling een vervolg zou krijgen in 
Sint-Oedenrode, zodat ook Rooise 
muziekliefhebbers nog een keer de 
kans krijgen deze 2 fanfares te be-
luisteren. A.s. zondag, 27 oktober is 
het zo ver. 

Fanfare NJA zal, onder leiding van 
dirigent Carlo Balemans, het con-
cert openen. 
De muzikanten hebben voor dit 

concert een nieuw repertoire inge-
studeerd. Het zijn allemaal werken 
die in een ver of iets minder ver ver-
leden al eens zijn gespeeld. Maar 
voor de meeste (jonge) muzikanten 
is het de eerste keer dat ze deze 
stukken uit zullen voeren. Achter-
eenvolgens zult u kunnen luisteren 
naar: ‘Blue rondo a la turk’ – Dave 
Brubeck, ‘Tintagel Castle’ van Leon 
Vliex en ‘The phantom of the opera’ 
– Andrew Loyd Webber in een ar-
rangement van Johan de Meij. 

Na een korte pauze neemt fan-
fare Sint-Cecilia, onder leiding van 
Albert-John Vervorst, het stokje 
over. Zij spelen het programma, dat 
zij begin november ook uit zullen 
voeren op het Jumbo Muziekfesti-
val. Voor Fanfare Sint Cecilia is dit 
concert in Mariendael dan ook een 

mooie gelegenheid om zich goed 
op dit muziekfestival voor te be-
reiden. Het programma omvat de 
volgende muziekstukken : ‘Fest-
musik der stadt Wien’ - R. Strauss, 
Arr. J. Stoffels, ‘The Saba adventure’ 
- Joop van Dijk, ‘In a Cause Called 
Glorious’- Stephen Melillo,  
Arr. Harrie Janssen en ‘Land of  
Legends’ - Andreas L. Schulte. 

Het belooft een mooie muzikale 
middag te worden, met een uiteen-
lopend repertoire. Echter hebben 
alle uit te voeren werken één ding 
gemeen: Het is erg toegankelijke 
muziek, prettig om naar te luisteren, 
maar met voldoende uitdaging voor 
de muzikanten. Fanfare NJA nodigt 
u van harte uit om naar dit concert 
te komen luisteren. De aanvang is 
15.00 u. en de toegang is gratis.

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

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

“Ouderwets Gastvrij” 

za 26 oktober 21.00 uur 

The Bluestalkers
Blues van de bovenste plank

zo 27 oktober 14.30 uur 

Dr. Brass
brassband

za 2 november 21.00 uur

Four Blues
jazz kwartet

Een compleet avondje uit?

Eerst een hapje eten? Reserveren gewenst

Reactie op 
fusie Sint Oedenrode met andere gemeenten

JA NEESint-
Oedenrode

Veghel

SchijndelBoxtel? fus ie?

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

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

De discussie over de fusie van Sint 
Oedenrode met andere gemeenten 
roept veel emoties en vragen op. 
De verhalen zijn meestal politiek ge-
kleurd waarbij het lijkt dat fusie on-
ontkoombaar is. In een gesprek met 
een van de wethouders werd duide-
lijk gemaakt dat samenwerking geen 
optie zou zijn omdat het niets zou 
opleveren. Daarom is er gekozen 
voor fusie. De heer Richard de Visser 
heeft opgeroepen om een open dis-
cussie te gaan voeren. Prima, maar 
dat zal dan moeten zonder dat een 
fusie centraal blijft staan. Ik vraag 
me af of dat nog kan? De toon is 
immers gezet. 

Ik ben wethouder geweest in de ge-
meente Waalre en woon inmiddels 
met veel plezier in Sint-Oedenrode. 
Een dorp dat wat lijkt op Waalre 
maar dat in mijn beleving in elk ge-
val een beter winkelcentrum kent 
en een zeker zo goed ondernemers-
klimaat en verenigingsleven heeft. 
Ook in Waalre wordt de discussie 
gevoerd over schaal-vergroten met 

soortgelijke emoties en vragen. Als 
inwoner van Sint Oedenrode vind 
ik dat het niet alleen een politiek 
verhaal moet zijn. De politiek moet 
beseffen dat het vooral om de in-
woners gaat. Het blijkt dat de poli-
tiek nog steeds niet in staat is om 
voldoende vertrouwen van de in-
woners te krijgen, niet in staat om 
de uitgaven voldoende in grip te 
houden en onvoldoende opkomt 
voor het lokale algemene belang. 
Of je het nu fusie, schaalvergroting 
of herindeling noemt uit onder-
zoek blijkt dat het niets oplevert, zie 
een rapport van Coelo van 28 mei 
2010. De conclusie, ik citeer: “Het 
is onverstandig bezuinigingen door 
gemeentelijke opschaling in te boe-
ken. Wie dat toch doet, heeft op zijn 
minst iets uit te leggen. Besparingen 
in het openbaar bestuur zijn eerder 
te verwachten wanneer gemeenten 
een grotere verantwoordelijkheid 
krijgen zelf inkomsten te verwerven, 
en wanneer de bureaucratische druk 
op gemeenten om zich over vrijwel 
al hun activiteiten te verantwoorden 

wordt getemperd.” 

Juist door schaalvergroting wordt de 
afstand tot de inwoner groter, wordt 
het meer bureaucratisch en het le-
vert financieel in elk geval niets op 
aldus Coelo. Laat ik als inwoner 
nu bewust gekozen hebben voor 
een kleinere gemeente het is alle-
maal wat persoonlijker, je hebt het 
idee nog dat je bestuurders ergens 
op kunt aanspreken en de sociale 
cohesie lijkt beter. In die zin dat de 
mensen meer betrokken lijken te zijn 
bij het verenigingsleven en toch wat 
meer voor elkaar over hebben in de 
buurt waar je woont. 
Ik vraag me echter af hoe we dat 
na een fusie weten te behouden en 
houden we het dan financieel nog 
wel in de hand?
Terecht stellen andere schrijvers dat 
er ook andere mogelijkheden zijn die 
de moeite waard zijn om te onder-
zoeken. Mogelijkheden waarbij in 
elk geval de gemeente Sint Oeden-
rode opkomt voor het lokale alge-
mene belang (de inwoners). Natuur-
lijk kan de gemeente zich verdedigen 
door te stellen dat ze al die taken 
onmogelijk zelf kan uitvoeren, dat 
daarvoor onvoldoende expertise in 
huis is en dat er wat moet gebeuren. 
Ja maar daarvoor hoef je niet met-
een te fuseren waardoor je in mijn 
beleving de regie uit handen geeft. 
Politiek: durf los te laten en kijk naar 
andere oplossingen!

Harry Teeven
Dommelrodelaan 41
   
Bron Coelo (onderzoeksbureau 
voor o.a. effecten van overheids-
beleid): http://www.coelo.nl/ar-
tikelen/esb%20schaalvergroting.
pdf  

leef je uit op zaterdag 2 november

Natuurwerkdag in de Vressel

Op deze dertiende Natuurwerkdag 
kan iedereen van jong (8+) tot oud 
onder begeleiding aan de slag op 
ruim 400 locaties in Nederland. On-
der het motto 'Leef je uit!' vinden 
uiteenlopende activiteiten plaats. 
Van onder andere poelen schoon-
maken tot bomen knotten, fruitbo-
men snoeien en grienden afzetten. 

Het IVN Sint-Oedenrode sluit ook 
dit jaar weer aan bij de landelijke 
natuurwerkdag. Wij doen dat in 
het Vressels Bos bij het ven op de 
hoek van Vogelsven en Heieind. 
Het is belangrijk dat de randen van 
de vennen open gehouden worden, 
zodat er voldoende licht en warmte 
door kan dringen. Dit is belangrijk 
voor de leefomgeving van o.a. de 
groene en bruine kikker, salaman-

ders en hagedissen, libellen, juffers, 
vlinders, bijen en kevers.  Het ver-
wijderen van grove den en andere 
ongewenste zaailingen, zoals berk-
jes, uit de heide zorgt ervoor dat 
ook de heide open blijft. Dit gebeurt 
vooral met de hand, de iets grotere 
dennetjes worden met snoeischaren 
afgeknipt. U bent van harte welkom 
om mee te komen helpen. We be-
ginnen om 9 uur en werken door tot 
half 1. Laarzen zijn noodzakelijk. Wij 
zorgen voor snoeischaren en werk-
handschoenen en natuurlijk voor de 
koffie met iets lekkers. U kunt zich 
aanmelden door een mailtje te stu-
ren naar  ivnrooi@gmail.com onder 
vermelding van “Natuurwerkdag”. 
Zie voor het laatste nieuws: 
www.ivnrooi.nl.

“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.



Woensdag 23 oktober 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 21
Verbeelding

Elke derde zondag van de maand 
wordt in het Damiaancentrum Ne-
derland een themawandeling ge-
houden onder de naam ‘Gesprek te 
Pas’. Met deze wandelingen hoopt 
het Damiaancentrum Nederland 
mensen met elkaar te laten praten 
over zichzelf en zaken, waarover we 
in het algemeen niet zo vaak heb-
ben. Een verslaggever van DeMooi-
RooiKrant liep afgelopen zondag-
morgen met deze wandeling mee. 
Het thema dit keer: verbeelding. 

Het was een mooie herfstachtige 

zondagmorgen en binnen in het 
Damiaancentrum stond de koffie 
en thee al klaar. Na ontvangst door 
Hans Lakwijk, die het gesprek en de 
wandeling begeleidde, volgde een 
inleiding door hem over het thema 
van deze morgen. Met een aantal 
citaten, discussievragen en gedich-
ten over ‘verbeelding’ werden de 
deelnemers aan het denken gezet. 
Tijdens de wandeling konden ze het 
eigen verhaal en mening kwijt. Met 
een luisterend oor naar de mede-
wandelaars. Er werd inspiratie op-
gedaan of mensen werden gemoti-

veerd door standpunten.

Tegen half twaalf keerde de groep 
weer terug in het Damiaancentrum 
en met koffie of thee (en koek) 
werd nog even nagepraat. Het 
thema zette de wandelaars in ieder 
geval tot nadenken over de eigen 
rol in de maatschappelijke werkelijk-
heid. Het was voor velen een zeer 
zinvolle zondagmorgen geworden, 
zowel voor lichaam als voor ziel 
en geest. Info: Gesprekken te Pas: 
0413-291200 of 06-10223044 of 
www.damiaancentrum.nl

Lezerspodium....

Klankbordgroep iWOP Kienehoef, Cathalijne en 
Kinderbos
De afgelopen twee edities van 
DeMooiRooiKrant hebt u al van 
alles kunnen lezen over de Groe-
ne Long in de wijk Kienehoef. 
Dit initiatief is ontstaan vanuit 
de Klankbordgroep iWOP KCK. 
Ook in de andere wijken zijn ac-
tiviteiten waar te nemen die hun 
oorsprong vinden in de samen-
werking van de gemeente met de 
bewoners  van de drie subwijken.

Mensen die het Cathalijnepad ge-
bruiken, wandelend of fietsend, 
of misschien zelfs met de auto, 
hebben waarschijnlijk al gezien 
dat er bij het begin van het pad 
een bord is geplaatst waarop 
staat dat het pad primair een 
fietsstraat is, waar auto’s wor-
den gedoogd en geen autostraat, 
waar ook fietsers hun weg moe-
ten vinden. Overleg met de ge-
meente heeft er in geresulteerd 
dat deze aanpassing ook op het 
wegdek wordt aangegeven, zo-
dat voor iedere weggebruiker (zo 
u wilt: pad-gebruiker) duidelijk is 
dat het hier een fietsstraat betreft. 
Eigenlijk zou dat meteen met het 
plaatsen van het bord gebeuren, 
maar omdat de toestand van het 
asfalt niet erg best is, moeten er 
eerst reparaties aan het wegdek 
gedaan worden, voordat de deze 

aanpassing kan plaatsvinden. Van 
de gemeente hebben we doorge-
kregen dat dit in het voorjaar van 
2014 zal gebeuren.

Van een heel andere aard is het 
werk aan het Sweelinckplein: Op 
zaterdagmorgen 12 oktober wa-
ren er vanaf 8 uur buurtbewoners 
aan het werk om de grondwerk-
zaamheden voor het pannaveldje 
af te werken. Een pannaveldje is 
een multifunctionele speelplaats 
voor kinderen, met een afschei-
ding er om heen. De gemeente 
had eerder gras weggehaald en 
geel zand gestort, het was nu aan 
de omwonenden om de plek van 
tegels te voorzien. In de loop van 
de dag kwamen er meer mensen, 

ook kinderen, helpen om het voor 
elkaar te krijgen. Tegen het einde 
van de middag kon de laatste te-
gel er in en was de klus geklaard. 
Binnenkort wordt het hek rond 
het betegelde veldje geplaatst.

Kortom: Participatiesamenleving 
is in Den Haag een woord waar 
men over struikelt, maar in Sint-
Oedenrode iets wat je gewoon 
gestalte geeft! Als de drie projec-
ten in onze wijken verder gestalte 
hebben gekregen laten we het u 
weten. 

Frans hulzink, Voorzitter klank-
bordgroep iWoP kienehoef 
cathalijne kinderbos.

een nieuw winkelpand voor Albert heijn?

Hebben we een grotere Albert Heijn nodig dan?
Deze supermarkt bedient een 
heel groot aantal een- en twee-
persoons huishoudens. Daarvoor 
hebben we immers het hele cen-
trum volgebouwd met apparte-
menten.

Daar ligt de uitdaging en de 
opdracht voor dhr. Koopman. 
Dienstverlenend bezig zijn voor 
deze doelgroep. Logistiek gezien 
is er ook niet zo’n groot probleem 
want iedere klant heeft dat al 
lang voor zichzelf opgelost. En de 
afhaalservice van AH sluit daar 
goed bij aan.

Op het moment dat inwoners van 
Sint-Oedenrode op een XL ma-
nier boodschappen willen doen 
dan zijn daar al voldoende mo-
gelijkheden voor. Gun elkaar een 
goed belegde boterham. 
Als dhr. Koopman graag een veel 
grotere winkel heeft dan kijkt hij 
maar eens rond in de regio. Het 
is niet aan de gemeente om zo’n 
persoonlijke behoefte te gaan fa-
ciliteren. Wel om te waken over 
de kwaliteit van het afgesproken 
winkelgebied.
Als met het verwijderen van de 
bibliotheek de hartfunctie van het 

centrum al wordt aangetast dan 
zijn,  met het verwijderen van de 
supermarkt, nu dus ook de lon-
gen aan de beurt. 

Het gebied markt en omgeving 
worden nu aangewezen als be-
schermt dorpsgezicht maar wat 
houdt dat in als het alleen over de 
buitenkant gaat en niet over de 
inhoud? En wat is zo’n afspraak 
hier in Rooi eigenlijk waard?

mieke van schijndel
stompersstraat 16

Eens in de vier jaar heeft u de 
kans om de samenstelling van de 
gemeenteraad mede te bepalen. 
De gemeenteraad besluit over lo-
kale aangelegenheden binnen de 
landelijke of provinciale kaders. 
Hoewel keuzes soms erg voor de 
hand liggen, zijn veel keuzes toch 
niet zo gemakkelijk gemaakt als 
het lijkt.

In deze periode zijn de verschil-
lende politieke partijen potentiële 
nieuwe raadsleden aan het wer-
ven voor de kandidatenlijst van 
de gemeenteraadsverkiezing op 
19 maart 2014. Hiervoor is pas 
geleden een informatieve avond 
geweest op het gemeentehuis 
met als gastheer Wim Daniëls. 
In de informele setting met de 
nodige humor kwamen verschil-
lende facetten van het raadswerk 
aan bod. Conclusie van de avond: 
nauwelijks nieuwe gezichten en 
vooral heel weinig jonge mensen. 
Dat lijkt het probleem in veel ge-
meenten: weinig jonge mensen. 
De fractie Hart voor Rooi heeft 
daar minder last van. Vier jaar ge-
leden stonden er 3 twintigers in 
de top-5 van de kandidatenlijst. 
Dat maakt van Hart voor Rooi 
nog geen jongerenpartij maar wel 
een partij met een frisse blik die 
voorstellen beoordeelt op inhoud.

De samenstelling van de fractie is 
daarbij van essentieel belang. Als 
fractie werk je vier jaar intensief 
samen, de chemie moet kloppen. 
Bij de behandeling van raadsvoor-
stellen worden deze eerst binnen 

de fractie besproken om tot een 
goed gemeenschappelijk voorstel 
te komen dat past binnen het par-
tij programma. In de fractie is de 
afgelopen periode altijd eenduidig 
gestemd, hoewel dat niet per se 
hoeft. Als raadslid heb je ‘n eigen 
verantwoordelijkheid en heb je de 
keuze om anders dan je fractie te 
stemmen.

Bij een raadsvoorstel is de af-
weging tussen maatschappelijk 
belang, persoonlijk belang en fi-
nancieel belang soms erg lastig te 
maken. Regelmatig laten betrok-
kenen uit de gemeente van zich 
horen als een raadsvoorstel hen 
aangaat middels een zienswijze, 
brief of het spreekrecht. Deze 
betrokkenheid is heel belangrijk 
en moet volgens onze fractie ook 
vaker gezocht worden. Daarbij is 
het belangrijk om geen onterech-
te verwachtingen te scheppen en 
een uiteindelijke beslissing goed 
uit te leggen. Hoewel een keuze 
soms voor de hand ligt moet de 
gemeenteraad zich ook houden 
aan haar vastgestelde visies en op 
de lange termijn kijken naar een 
degelijk beleid. 

Potentiële nieuwe raads- of com-
missieleden die onze gemeen-
schap willen versterken met een 
rood en groen hart voor Rooi zijn 
van harte welkom bij onze partij.

Fractie hart voor rooi
janneke van Vugt, 
janine heisterkamp, 
tom van Wanrooij en 
rik compagne

www.hartvoorrooi.nl  
@hartvoorrooi

Chemie binnen 
fractie moet 
kloppen

Hart voor Rooi

leef je uit op zaterdag 2 november

Natuurwerkdag in de Vressel
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Mooi op  leeftijd
Alzheimer Café
Op maandag 28 oktober wordt 
in restaurant-zaal De Nachtegaal, 
Boxtelseweg 15 te Schijndel, weer 
een avond van Alzheimer Café 
Regio ’t Groene Woud georgani-
seerd. Het thema van de avond is: 
Notaris.

Op deze avond staan we stil bij de 
wettelijke regelgeving waarmee u 
als dementerende of als mantelzor-
ger van iemand met dementie te 
maken krijgt. Er kan een moment 
ontstaan dat u de eigen zaken niet 
meer kunt regelen. Notaris Pruik 

zal specifiek uitleg geven over vra-
gen zoals bijvoorbeeld: Wat zijn uw 
rechten nadat de ziekte dementie bij 
u is vastgesteld? Wie kan namens u 
optreden bij financiële zaken? Hoe 
zit het met wettelijke vertegen-
woordiging? Hoe kun je regelen dat 
op betrouwbare en professionele 
wijze het vermogen wordt beheerd? 
Na de uitleg is er ruimte voor uw 
vragen. Vanaf 19:00 uur is iedereen 
van harte welkom. Het programma 
start om 19:30 uur en de avond 
wordt afgesloten om 21:30 uur. De 
toegang is gratis.

nationale ouderendag sint-oedenrode geslaagd

Seniorenraad Sint-Oedenrode draagt stokje over
De compli-
mentjes en 
lieve bedank-
brieven van ou-
deren stromen 

binnen bij het werkcomité Natio-
nale Ouderendag Sint-Oedenrode.  
Met trots kan de initiatiefnemer, de 
Seniorenraad Sint-Oedenrode, te-
rugkijken op een geslaagd project, 
maar het is nu tijd om te evalue-
ren en voor 2014 het stokje over te 
dragen  aan een nieuw werkcomité 
dat gevormd wordt uit leden van 
de bestaande Rooise organisaties. 

Deze hebben ook in 2013 al mee-
gedraaid in het werkcomité, in de 
klankbordgroep of als vrijwilliger en 
waarderen de prettige samenwer-
king met de leden van de Senioren-
raad. Maar hun doel is bereikt, het 
introduceren van de Nationale Ou-
derendag in Sint-Oedenrode. Het is 
nu tijd voor de Seniorenraad om de 
mede-organisatie van dit Brabantse 
pilot project, los te laten en zich 
weer te richten op haar doelstel-

ling, de bekende 4 S’en:  Signale-
ren, Stimuleren, Samenwerken en 
Steunverlenen. Er hebben zich al 
kandidaten aangemeld en de Seni-
orenraad is ervan overtuigd dat ook 
in 2014 de Nationale Ouderendag 
in Sint-Oedenrode een vervolg zal 
krijgen. 

De Seniorenraad dankt alle betrok-
kenen voor hun steun en mede-
werking en met name de Rooise 
organisaties zoals Zonnebloem, 
Rode Kruis, Ommekaar, Welzijn de 
Meierij, Odaparochie, Zorgcentrum 
Odendael, Rhode  en de Gemeente 
Sint-Oedenrode. Maar meer nog 
alle vrijwilligers die het mogelijk 
hebben gemaakt om alle persoon-
lijke wensen van ouderen in vervul-
ling te laten gaan. Wij hopen dat 
iedereen een warm gevoel heeft 
overgehouden aan deze mooie dag 
en dat ook het nieuwe werkcomité 
volgend jaar kan rekenen op hun 
medewerking. Een bijzonder woord 
van dank is ook op zijn plaats voor 
de lokale en regionale media, zoals 

DeMooiRooiKrant, MiddenBrabant, 
TV Meierij, Eindhovens Dagblad en 
Groot Eindhoven, voor de ruime 
aandacht die zij aan de Nationale 
Ouderendag hebben besteed.

En tot slot bedanken wij alle spon-
soren, die de (financiële) middelen 
beschikbaar gesteld hebben om 
de Nationale Ouderendag Sint-
Oedenrode te realiseren. Provincie 
Noord-Brabant, Rabobank Sint-
Oedenrode-Schijndel, Stichting 
Meierode, Wovesto, Kringloop- en 
Ontmoetingscentrum d’n  
einder,  Ondernemersvereniging 
BTB, Wielen de Leeuw & Partners, 
Slagerij Kluijtmans, Restaurant Pan 
& Cook, Brasserie De Beleving, 
Restaurant Brownies & Downies, 
Cultureel Educatief Centrum  
Mariëndael, Zorgcentrum 
Odendael, Vrienden van Odendael, 
Rode Kruis, Rijksmuseum 
Amsterdam, Zoo Parc Overloon, 
Museum Bevrijdende Vleugels Best 
en DeMooiRooiKrant

Dagbesteding De Stek beter toegankelijk

De mooie locatie van dagbesteding 
De Stek is vanaf heden gemakkelijk 
en veilig te bereiken voor de gas-
ten. Tot heden liep men over het 
gazon om de ruimte in de Meijerij 
flat te bereiken. Dit was niet veilig 
en  het omlopen via  de officiële 

weg om de Meijerijflat heen was 
voor de meeste mensen te ver.

Lions club Sint Oedenrode en Van 
Gerwen Weg- en Waterbouw Sint 
Oedenrode hebben de handen in 
elkaar geslagen om een pad en 

terras te verwezenlijken. De Stek 
bedankt de Lions club en Van Ger-
wen Weg- en Waterbouw harte-
lijk want door middel van hun gift 
kunnen de gasten veilig De Stek 
bereiken en de komende zomer 
van het terras gebruik maken.

Wilt u niet weken wachten totdat u eindelijk gewoon 

kunt eten met uw nieuwe gebitsprothese? Wij zijn het 

helemaal met u eens. Daarom worden de implantaten en 

gebitsprothese bij ons op dezelfde dag geplaatst. 

Pijnloos natuurlijk. Zo verlaat u lachend onze praktijk!

Heeft u nog andere vragen over uw gebitsprothese? 

Bel naar 0499 – 87 13 87.

Implantaat en 
gebitsprothese op 
dezelfde dag klaar?

Vraag ’t aan Jeroen

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

Rolstoelwandelen populair
Enkele keren per jaar trekken vrij-
willigers er met rolstoelers van 
zorgcentrum Odendael op uit. Ze 
maken dan een wandeling door 
het dorp of door de omgeving. 
Afgelopen maandagavond was 
het weer tijd voor een rondje. 
Ditmaal stonden er twee bestem-
mingen op het programma; su-
permarkt EMTÉ en het mutsen-
museum in de Paulusgasthuisjes. 
Maar liefst 17 dames en heren 
meldden zich met hun rolstoel 
aan. Dat zorgde voor een mooie 
stoet door het hart van Rooi. Het 
geeft maar weer aan hoe populair 
het rolstoelwandelen op dit mo-
ment is. Ook voor deze mensen 
een ideale manier om er eens tus-
senuit te knijpen.  

Lezing over de pelgrimstocht naar 
Santiago de Compostela
Op donderdag 7 november 14.30 
uur wordt door de PVGE in De 
Bongerd, Astroïdenlaan 2 in  
Breugel,  een lezing georganiseerd 
over de historie en beleving van 
de pelgrimstocht naar Santiago de 
Compostela. Henk Griffioen, die 
deze lezing houdt, heeft zelf twee-
maal deze pelgrimage volbracht, 
de laatste keer in 2009, deels om 
terug te kijken op zijn leven, maar 
ook om vooruit te zien naar de 
nieuwe periode in zijn leven. 

Ieder jaar begeven tienduizenden 
pelgrims zich op pad om Santiago de 
Compostela te bereiken om tot slot 
een dienst bij te wonen in de indruk-
wekkende kathedraal van Santiago. 
En ieder heeft zijn reden: men staat 
op een keerpunt in zijn leven, men 
wil een moeilijke periode achter zich 
laten, men gaat voor een genezing 
van een dierbare of verwerkt het 
afscheid van iemand, die zeer na-
bij was. Henk Griffioen neemt aan 
de hand van beelden van zijn pel-
grimstocht zijn gehoor mee op reis, 

een indrukwekkend relaas over de 
doortocht door het Spaanse land-
schap, de vele Spaanse steden en 
dorpen en de ontmoeting met vele 
gelijkgezinden.  Wie zelf deze tocht 
gemaakt heeft, zal dit zijn hele leven 
bijblijven. De PVGE stelt deze bijzon-
dere lezing  open voor alle senioren. 
De kosten, die men ter plaatse kan 
voldoen, zijn 3,00 euro, waarbij een 
kopje koffie of thee is inbegrepen. 
Zo mogelijk opgave van uw komst 
met naam en vermelding 
“Santiago” naar email: 
nelvm@online.de  i.v.m. de indeling 
van de zaal.   

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen

www.facebook.com/demooirooikrant
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C A R A V A N T E C H N I E K
S I N T - O E D E N R O D E  B V

TOT € 2.500 ,- KORTING  OP UW NIEUWE BURSTNER CARAVAN MODEL 2014 

Eerste 2014
modellen binnen!

vanaf 720kg. Superlicht!!

Diverse merken movers
voor de scherpste prijzen

Caravan- en camper schadeherstel
Van alle merken met originele onderdelen

Tot 4 jaar garantie en behoud van 
fabrieksgarantie

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

Nieuwe modellen Movers Schadeherstel

WWW.VANUDENCARAVANS.NL

o.a. Truma, Enduro, 
Powermover en Al-Ko Mammut

NATIONAAL KAMPEER EN CARAVAN EVENT 
BIJ VAN UDEN CARAVANTECHNIEK SINT-OEDENRODE

van 19 t/m 27 oktober
Van 11.00 tot 17.00 uur

Caravan huren 3 weken 
halen 2 weken betalen

Pro� teer nu ook van vroegboek 
korting in het hoogseizoen

Bij aanschaf van een nieuwe caravan: 
Isabella Moonlight voortent van € 2.300,- voor € 950,- 

Zondag 
27 oktober 
geopend

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

112 Sint-OedenrOde

Na Pastorie ook Amigos slacht-
offer van kledingdieven
Sint-Oedenrode - Kledingdieven 
hebben het duidelijk gemunt op 
Sint-Oedenrode. In de nacht van 
vorige week maandag op dins-
dag werd kledingzaak De Pasto-
rie het slachtoffer. In de nacht van 
dinsdag op woensdag is Amigos 
Menswear de dupe geworden, 

voor de tweede keer dit jaar.

Aan de achterkant van de zaak 
werd een deur geforceerd. Er is 
een grote hoeveelheid jassen en 
broeken meegenomen. Heeft u 
die nacht iets verdachts gezien? 
Meld het dan zo snel mogelijk 
aan de politie. 0900-8844

Thuis in uw regio makelaars

Kromme Steenweg 4, Helmond  -  0492-525552  -  info@helmond.vansantvoort.nl
www.vansantvoort.nl

Op een unieke locatie, met vrij uitzicht aan de voor- en achterzijde, gelegen 
volop ruimte biedende en fraai afgewerkte vrijstaande woonboerderij met 5 
riante slaapkamers, een inpandige garage, een vrijstaand bijgebouw met carport, 
een royale tuin en weiland. 
Het sfeervolle geheel is gesitueerd aan een rustige, doodlopende straat aan de 
rand van Nederwetten en het buitengebied, op ca. 15 minuten van het centrum 
van Eindhoven en op korte afstand van diverse uitvalswegen zoals de snelwegen 
A50, A2 en A58.
Het betreft een zeer comfortabel en uitstekend onderhouden woonboerderij 
met volop ruimte, een privacybiedende tuin en een multifunctioneel bijgebouw.

Nuenen, Kerkhoef 25

vraagprijs € 995.000,-- k.k.

Annie Veldkamp exposeert in het Bolshoi gostiny dvor 

Rooise viltkunst in Sint-Petersburg
Annie Veldkamp, die onlangs 
nog in Mariëndael exposeer-
de, gaat met een deel van haar 
collectie naar het Russische 
Sint-Petersburg. In de stad van 
Tsaar Peter laat zij haar collec-
tie van 26 oktober tot en met 
3 november aanstaande aan 
het Russische publiek zien. 
Tijdens de opening van de 
tentoonstelling is er een mo-
deshow. Dan zullen zes Rus-
sische modellen de doeken 
van Annie op de catwalk laten 
zien.

Enkele maanden geleden werd 
Annie door de viltcontactgroep 
gevraagd of ze in Sint-Peters-
burg wilde exposeren. In het 
Bolshoi Gostiny Dvor is van 26 
oktober tot 3 november de 'Vijfde 
internationale tentoonstelling van 
artistieke vilt- en textielkunst'. 
Daar exposeren dan tachtig Eu-
ropese kunstenaars. Nederland 
wordt daar door zeven kunste-
naars vertegenwoordigd. Annie is 
een van die zeven.

Aanvankelijk was Veldkamp heel 
enthousiast en meldde zich direct 

aan. Toch kwamen er later twijfels 
en overwoog ze om niet naar Sint-
Petersburg te gaan. Ze meldde zich 
zelfs weer af, maar daar kreeg ze 
na de grandioze opening van haar 
tentoonstelling in Mariëndael toch 
weer spijt van. Snel stuurde Annie, 
ondanks dat het eigenlijk al te laat 
was, nog wat foto's in van haar 
werk. Met succes, want ook de 
Russen waren meteen enthousiast. 
Er braken drukke tijden aan voor 

Annie en haar partner Patrick. 
Er moesten visa worden ge-
regeld. Persoonlijk naar Den 
Haag om de visa aan te vra-
gen en een week later de visa 
weer halen. Transport regelen 
voor de kleden. Niet gewoon 
in een koffer stoppen en als 
bagage meenemen, nee of-
ficieel met papieren voor de 
douane, voor Schiphol, voor 
de overstap in Duitsland en 
natuurlijk de Russische doua-
ne. Een week later met de te-
rugreis dezelfde riedel, alleen 
dan omgekeerd. “Het is maar 
goed dat ik van te voren niet 
wist, wat er allemaal bij komt 
kijken”, zegt Annie lachend.

Als Annie uit Sint-Petersburg te-
rugkomt, is er voor haar nauwe-
lijks tijd om uit te rusten. Aan het 
einde van die week heeft ze al-
weer een nieuwe expositie in het 
'Kunstkerkje' van Velp bij Grave. 
De uitgelezen kans voor de men-
sen die Mariëndael gemist hebben 
en Sint-Petersburg net iets te ver 
vinden om Annies doeken te be-
kijken.

Informatieavond over groepsdruk
Puberouder en helemaal bij de 
tijd? Pak je smartphone en kom 
naar onze interactieve informatie-
avond over groepsdruk! Het “CJG-
geeftantwoord” organiseert sa-
men met GGD Hart voor Brabant, 
Novadic Kentron en het jongeren-
werk van “Welzijn de Meierij” 
een thema-avond voor ouders van 
jongeren tussen de 11 en 18 jaar. 

Op een interactieve manier (met 
behulp van uw eigen smartphone!) 
worden de onderwerpen alcohol, 
drugs en social-media besproken. 
Theatergroep Helder zal u door 
middel van pakkende sketches aan 
het denken zetten. 

We geven u tijdens deze avond 
inzicht in de belevingswereld van 
pubers. Verder krijgt u handvaten 

en tips om het dagelijks leven met 
een puber gezellig en levendig te 
houden.

Mis deze avond niet en kom dins-
dag 29 oktober naar Mariendael, 
Laan van Henkenshage 2 in Sint-
Oedenrode. De toegang is gratis 
en de koffie staat klaar. Aanmel-
den via info@CJGgeeftantwoord.
nl of 0800-254 00 00.
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

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
Houtsestraat 17 5492 TM 09-10-2013 Gewijzigd uitvoeren reeds vergunde  
   aanbouw
Meerkoet ter hoogte  ------ 18-10-2013 Kappen 17 bomen
van nr. 23 t/m 39 
   
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Uiterlijke  Omschrijving
  beslisdatum 
  verlengd met: 
Zwembadweg 66 5491 TE  02-12-2013 Plaatsen aardbeienstellingen
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Ollandseweg 142 5491 XC 16-10-2013 Milieuneutraal wijzigen van een   
   pluimveehouderij, hondenfokkerij  
   en hondenkennel
Houtsestraat 6 en  5492 TM 21-10-2013 Aanbrengen tijdelijke verharding
ongen. 
Percelen sectie  ------ 21-10-2013 Aanbrengen tijdelijke verharding
ODR01N, 
nrs. 138 + 197   
Slophoosweg 13 5491 XR 21-10-2013 Egaliseren grond
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode Omschrijving
Hoogstraat 20 5492 VW Uitbreiding zeugenstal (fase 1 activiteit bouwen)
Witte Bleek 4 – 6a 5491 RH Veranderen van varkenshouderij, activiteit milieu

Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 
24 oktober 2013 ter inzage. 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode  Omschrijving
Erica 7  5491 VR  Veranderen van  inrichting activiteiten 
te Sint-Oedenrode   milieu en bouwen

Hierop is procedure 3 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 24 
oktober 2013 ter inzage.

Meldingen ingevolge Activiteitenbesluit
Adres inrichting Postcode  Omschrijving
Dreef 3 5491 SX  Veranderen van een melkveehouderij
Schietbergweg 15 5492 TH  Veranderen van een 
   steigerverhuurbedrijf
Zwembadweg 66 5491 TE  Veranderen van een witloftrekkerij  
   en tuinbouwbedrijf
Vresselse-Akkers 3a 5491 PG  Veranderen van een paardenhouderij
Bikkelkampen 17-19 5491 RE  Oprichten van een ondergrondse 
   betonnen mestopslag bij een 
   varkenshouderij
Goeiendonk 20 5492 VR  Veranderen van een rundveehouderij

Vergunningen

Gemeenten moeten steeds ‘meer met min-
der’ en daardoor staat de (kwaliteit van 
de) dienstverlening, maar ook het  
voorzieningenniveau onder druk. 
Schijndel en Sint-Oedenrode hebben daar-
om in opdracht van hun gemeenteraden 
een onderzoek uitgevoerd naar de (on)mo-
gelijkheden van een fusie. Dit onderzoek (of 
verkenning) lag eind juni op de tafel van de 
gemeenteraden (www.sint-oedenrode.nl). 
De raden spraken zich toen uit over de vorm 
(een bestuurlijke fusie), de schaal, het pro-
fiel en mogelijke partners hierbij. 

Waarom een fusie?
Uit onderzoek bij vergelijkbare gemeenten 
blijkt dat een fusie beter uitpakt dan een 
samenwerkingsverband. Ook is het demo-
cratischer, immers geeft de gemeenteraad 
zelf direct sturing aan de organisatie. Een 
bestuurlijke fusie leidt tot minder coördina-
tiekosten en bestuurlijke drukte en verbe-
tert de dienstverlening.

Voordelen
Fusie heeft voor de dienstverlening aan 
onze inwoners voordelen. 
Zo zijn er bijvoorbeeld meer ambtenaren 
deskundig op een bepaald vakgebied. De 
inwoner treft dus eerder een ambtenaar die 
van ‘de hoed en de rand’ weet, ook omdat er 
minder inhuur nodig is.
Grotere gemeenten zijn ook beter in staat 
het voorzieningenniveau voor hun inwoners 
op peil te houden. En natuurlijk hoeven zij 
minder zaken in een samenwerkingsver-
band onder te brengen. 

Alleen maar voordelen? Dat niet….
De afstand tot het bestuur kan toenemen. 
Maar door onder andere wijk- en dorpsra-
den een belangrijke functie te geven blijft 
deze betrokkenheid gewaarborgd. Dit bete-
kent voor de nieuwe gemeente meer losla-
ten en in de kernen laten regelen. 

Schaal
Een fusie tussen Schijndel en Sint- 
Oedenrode (samen 41.000 inwoners) is op 
termijn niet genoeg. Voor een toekomstbe-
stendige gemeente, voor de komende 15 tot 
20 jaar, is een schaal van meer dan 50.000 
inwoners nodig. Onderzoek laat bovendien 
zien dat de financiële effecten voor fusiege-
meenten tot 50.000 inwoners minder gun-
stig zijn dan voor grotere fusiegemeenten. 
Een extra fusiepartner is dus nodig.

Extra partner
Schijndel en Sint-Oedenrode nodigden an-
dere Meierijgemeenten en Veghel dan ook 
uit om zich bij een bestuurlijke fusie aan te 
sluiten. We willen namelijk twee keer herin-
delen voorkomen, want dat kost veel tijd en 
menskracht. De gemeente Veghel heeft in 
mei al kenbaar gemaakt graag aan te haken 
bij het initiatief van Schijndel en 

Sint-Oedenrode om te gaan fuseren. In 
Boxtel heeft de gemeenteraad hun college 
gevraagd te onderzoeken in hoeverre dit 
fusieproces ook voor hen interessant kan 
zijn. Boxtel heeft zich al wel aangesloten bij 
een ambtelijke samenwerking in de Meierij 
(Haaren, Sint-Michielsgestel en Vught). 

Profiel - identiteit
De kerkdorpen verschillen van de hoofdker-
nen en dat blijft zo. Een herindeling veran-
dert niets aan de identiteit en leefbaarheid 
van wijk of dorp. Immers, de mensen zelf 
maken het dorp. In onze nabije omgeving is 
Liempde hiervan een goed voorbeeld. 

Welke stappen zijn en worden gezet?
De gemeenteraden werken sinds juni met 
kerngroepen. Deze kerngroepen vormen 
een vertegenwoordiging van de gemeente-
raden, meestal de fractievoorzitters van de 
politieke partijen. 
De kerngroepen voeren diverse verkennen-
de gesprekken. 
Zo buigen de kerngroepen zich op dit mo-
ment onder andere over de vraag wie de 
derde partner moet zijn. En aan welke crite-
ria moet die derde partner voldoen? 
Daarbij kunnen we een aantal onafhanke-
lijke onderzoeken benutten én het aanvul-
lend schriftelijk onderzoek dat we zelf dit 
voorjaar hebben gehouden onder 1200 in-
woners. 
Daarbij spelen bijvoorbeeld ook het woon-
klimaat, de arbeidsmarkt, de bereikbaar-
heid, het onderwijs, de maatschappelijke 
relaties, de financiële positie en het voor-
zieningen- en serviceniveau van die derde 
partner een rol. 

Kortom, wat is de toegevoegde waarde van 
die derde partner? 
Afgesproken is dat de kerngroepen eind no-
vember, door de verkennende gesprekken 
de richting kunnen bepalen. 

Wanneer zijn de inwoners aan zet?
Een richting is nodig om het gesprek met 
de inwoners inhoudelijk goed te kunnen 
voeren.  
Dan moet je wel weten met welke vragen 
je naar inwoners gaat. Dat vergt een goede 
voorbereiding en verkenning op de voors en 
tegens van de voorgenomen fusie, de part-
ner en de koers van de nieuwe gemeente. 
Dat is een flinke klus en die heeft tijd nodig, 
zeker nog tot eind november. 

Vanaf dan wil de politiek bij inwoners toet-
sen in hoeverre zij het met de voorgenomen 
stappen eens zijn. Na november zullen er 
dus bijeenkomsten, overleggen en gesprek-
ken volgen om de mening van de inwoners 
bij de besluitvorming in de zomer van 2014 
te betrekken. 
Een uitgelezen kans ligt er natuurlijk ook bij 
de verkiezingen in maart 2014. 

Samenwerking 
Schijndel  -  Sint-Oedenrode 

Meldingen

Verloren en Gevonden Voorwerpen

Verloren voorwerpen
•  Bruine handtas met inhoud

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Ardie van den Biggelaar

Hartverwarmend…
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 15 oktober tot en met 21 
oktober 2013 zijn de volgende aanvragen 
bij de gemeente ingekomen:
•  Van Stichting Kinderboerderij Kienehoeve 

voor het houden van een lampionnenop-
tocht in december 2013 in park Kienehoef 
te Sint-Oedenrode. De aanvraag geldt ook 
voor de jaren 2014 tot en met 2017.

Hierop is procedure 1 van toepassing

Melding vergunningsvrije evenementen
•  Aan IVN Sint-Oedenrode voor het hou-

den van activiteiten rondom het thema 
Nacht van de Nacht op 26 oktober 2013 
in en rondom de Knoptoren aan de 
Kerkdijk te Sint-Oedenrode.

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
•  Aan Remon Iarz, circus Italiano voor het 

houden van circusvoorstellingen van 
13 november tot en met 17 november 
2013 op het evenemententerrein in 
sportpark de Neul te Sint-Oedenrode.

Evenementen

Inleiding         

Door de Wet dualisering gemeenten is meer de nadruk gelegd op de kaderstellende en con-
trolerende taak van de gemeenteraad. Dit geeft een scheiding in de posities en bevoegdheden 
tussen de raad en het college van burgemeester en wethouders en heeft gevolgen voor de in-
richting en invulling van de gemeentebegroting. De Programmabegroting is het boekwerk die 
de kaderstellende en de controlerende functie van de gemeenteraad ondersteunt. Op hoofd-
lijnen worden de financiële middelen vastgesteld voor de uitwerking van beleidsprogramma's. 
Deze begroting wordt vastgesteld door de gemeenteraad.     
     

Programmabegroting       
 
Kenmerkend voor deze begroting is dat deze is onderverdeeld in programma's waarbij van elk 
programma de baten en lasten worden gepresenteerd. De gemeenteraad stelt de begroting 
vast en stelt gelden beschikbaar voor de begroting op programmaniveau. Een programma is 
een samenhangende verzameling van producten, activiteiten en geldmiddelen gericht op het 
bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten. Bij een programma staat een drietal 
vragen centraal, te weten: 

1. Wat willen we bereiken ?       
2. Wat gaan we daarvoor doen ?       
3. Wat mag dat kosten ?         
 
In de programmabegroting 2014 zijn de beleidsvoornemens 2014 en de meerjarenraming 
2015 tot en met 2017 verwerkt.        
Daarnaast worden in de programmabegroting ook de maatschappelijke effecten van het voor-
genomen beleid opgenomen. 
       
Door de gemeenteraad is gekozen voor de volgende programma's:    
      
Programma 1 - Sociale dienstverlening (Zorg)     
Aandacht en zorg voor kwetsbare groepen, met inachtneming van de eigen verantwoordelijk-
heid, om zodoende hun zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie te vergroten.   
     
Programma 2 - Maatschappelijke voorzieningen (Welzijn)    
Stimuleren van de maatschappelijke participatie van zoveel mogelijk Rooise inwoners op de ter-
reinen van zorg en welzijn en op het gebied van educatie optimale vorming en ontwikkeling 
mogelijk te maken. 

Programma 3 - Bouwen en Wonen (Wonen)      
Het faciliteren en het bevorderen van een duurzame, kwalitatief, kwantitatief hoogwaar-
dige woon-, werk- en leefomgeving.       
 

Programma 4 - Leefomgeving en infrastructuur     
Het in samenwerking met de lokale bevolking op peil houden van de leefbaarheid en daar 
waar nodig versterken.        
       
Programma 5 - Vrije Tijd en Economie       
Het binnen de kaders van de Rooise identiteit (groen en cultuurhistorie) bevorderen en benut-
ten van mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding en ondernemen in Sint-Oedenrode.  
   
Programma 6 - Burger en Bestuur        
Het realiseren van een toegankelijke, klantgerichte en professionele organisatie, die in samenwer-
king met de inwoners werkt aan passende oplossingen voor de behoeften in de samenleving. 
       

Bestuurlijke structuur        
  
Samenstelling van de gemeenteraad       
 
 

   
          
College van burgemeester en wethouders      
    
Burgemeester P. Maas         
Gemeentelijke Samenwerking, revitalisering bedrijventerrein en ontwikkeling centrumvisie, 
representatie en evenementen, bestuurlijke aangelegenheden, beleidscoördinatie, dienstver-
lening en I&A (m.b.t. dienstverlening), grondzaken (aan- en verkoop), juridische zaken en hand-
having, burgerzaken en verkiezingen, inburgering en vluchtelingenwerk, brandweer en politie, 
communicatie en archief, coördinatie kernen en wijken Sint-Oedenrode.   
       
Wethouder R. Dekkers         
Economische zaken, sociale zaken en werkgelegenheid, verkeer en vervoer, landschapsbeleid, 
sport, openbare werken, afval/riolering, accommodatiebeleid kernen Boskant, Centrum en  
Vogelenzang (incl. IDOP en IWOP), nieuwbouw sporthal de Streepen.    
 
     

Gemeentebegroting  2014  
     

Partijen    Zetels  Wethouders   
C.D.A.    3      
V.V.D.    4  1    
Hart voor Rooi   3  1    
D.G.S.    3      
BVT Rooi   2      
E.B.K.    1      
Peter Verkuijlen   1      
Niet-partijgebonden wethouder   1    
  Totaal  17  3

Huisvuil Agenda
Openbare raadsvergadering

De gemeenteraad van Sint-Oedenrode 
vergadert op donderdag 31 oktober 
aanstaande. De vergadering begint om 
20.00 uur. Op de voorlopige agenda 
voor deze openbare vergadering komen 
de volgende onderwerpen voor:
•  subsidieverordening   

gemeentelijke monumenten 2013
•  programma dienstverlening   

2014-2018
•  kaderstelling woningbouw Mater  

Lemmensstraat/Baron Willem van  
Harenlaan

•  begroting 2013 en 2014 Omgevings-
dienst Brabant Noord

• verlenging contract met accountant
•  vaststelling verordening ‘Gedragscode 

voor politieke ambtsdragers’

•  vaststelling 2e bestuursrapportage 
2013

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

Inzameling oud papier week 43

Zaterdag 26 oktober
•  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;

•  Wijkvereniging Kinderbos; oud papier 
wordt opgehaald in de wijk Kinderbos 
op zaterdag tussen 09.00 en 11.00 uur.

Maandag 28 oktober
•  W.s.v. EJOS; oud papier wordt opge-

haald in de wijken Armenhoef,  

Dommelrode, Eerschot, Haverland en 
Centrum vanaf 18.30 uur

Woensdag 30 oktober
•  Basisschool De Springplank; container 

bij school in Julianastraat op woensdag 
van 08.00 tot 13.00 uur

•  Buurtvereniging Zwijnsbergen; contai-
ner op Zwijnsbergen 3 van 10.00 tot 
17.00 uur

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

tainer tegenover Ollandseweg 98 van 
maandag t/m zaterdag.   

   Tijdens de zomertijd van 08.00 tot  
20.00 uur. 

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 of 
e-mailadres: info@sint-oedenrode.nl

Meldpunt zwerfafval
Ziet u afval in de openbare ruimte liggen? 
Bel (0413) 481 376 of 
stuur een e-mail naar: info@sint-oedenrode.nl 
en het afval wordt opgeruimd.
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Gemeentebegroting  2014     
 

Wethouder C. van Rossum         
Ruimtelijke ordening, grondexploitatie, recreatie en toerisme, volkshuisvesting, reconstructie, 
milieu (m.u.v. afval), kernen Nijnsel, Heikant en Eerschot (incl. IDOP en IWOP)   
       
Wethouder J. Hendriks - van Kemenade       
Middelen; financiën, P&O, informatisering & automatisering, volksgezondheid, kunst, cultuur 
en erfgoedbeleid, onderwijs, welzijn, WMO, toegankelijkheid, jeugd, accommodatiebeleid,  
kernen Olland en Kienehoef incl. IDOP en IWOP, de Holm.     
   

Sociale structuur         
      
Aantal inwoners        
 

 
         

Aantal uitkeringsgerechtigden      

  
         

Begroting 2014: Lasten en baten      
   

Financiële structuur 2014  

Plannen voor 2014        
       

Wat zijn de plannen voor 2014?       
 
Er is een inventarisatie gemaakt van alle wensen (investeringen en bestedingen) die er zijn. 
De keuze van het college van burgemeester en wethouders leidt voor 2014 tot o.a. de   
volgende investeringen en bestedingen.       
          
Programma 1 - Sociale dienstverlening (zorg)      
  * Geen nieuwe investeringen en bestedingen    
     
Programma 2 - Maatschappelijke voorzieningen (welzijn)     
  * Meerjarig onderhoud schoolhuisvesting basisonderwijs   
  * Renovatie school Padua       
  
Programma 3 - Bouwen en Wonen (Wonen)       
  *Financiële gevolgen RUD-vorming      
   
Programma 4 - Leefomgeving        
  * Landschapsontwikkelingsplan      
  * Onderhoud/herinrichting Boskantseweg     
  * Openbare verlichting       
  
Programma 5 - Vrije tijd en economie       
  * Toplaagrenovatie veld 1 sportpark Boskant     
  * Renovatie veld 1 sportpark Nijnsel     
  * Toplaagrenovatie veld 2 sportpark Olland     
    
Programma 6 - Burger en bestuur        
  * Bijdrage regiofonds Noordoost Brabant     
  * Dienstverlening        
  * Planmatig onderhoud gemeentelijke gebouwen    
     
          

Belastingdruk 2014       
 
De belastingdruk betreft de onroerende zaakbelasting, de afvalstoffenheffing/reinigings-
rechten en het rioolafvoerrecht.        
De belastingvoorstellen worden afzonderlijk aan de gemeenteraad aangeboden.  
         

Inzien begroting        
 
Voor belangstellenden die geïnteresseerd zijn in meer gedetailleerde informatie ligt de nog 
vast te stellen programmabegroting in het gemeentehuis bij het taakveld financiën ter inzage. 
De programmabegroting staat ook op de gemeentelijke website (www.sint-oedenrode.nl). 
Bovendien zijn de begrotingsstukken tegen kostprijs verkrijgbaar.    
 

Begrotingsbehandeling        
  

Bij de begrotingsbehandeling door de gemeenteraad, welke plaatsvindt op donderdag 7 
november om 19.00 uur in het gemeentehuis, wordt gedebateerd op hoofdlijnen.  
    
U bent van harte welkom bij de vergadering van de gemeenteraad.    
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Naar leeftijdsopbouw kan de volgende indeling worden gemaakt:    
Leeftijdsopbouw per 1 januari 2013  mannen vrouwen totaal  
Jonger dan 5 jaar     442 467 909  
5 tot 10 jaar     519 535 1.054  
10 tot 15 jaar     611 587 1.198  
15 tot 20 jaar     574 500 1.074  
20 tot 25 jaar     518 487 1.005  
25 tot 30 jaar     465 445 910  
30 tot 35 jaar     461 454 915  
35 tot 40 jaar     491 491 982  
40 tot 45 jaar     636 666 1.302  
45 tot 50 jaar     690 676 1.366  
50 tot 55 jaar     668 720 1.388  
55 tot 60 jaar     660 627 1.287  
60 tot 65 jaar     661 608 1.269  
65 tot 70 jaar     570 537 1.107  
70 tot 75 jaar     395 390 785  
75 tot 80 jaar     305 350 655  
80 tot 85 jaar     169 235 404  
85 tot 90 jaar     84 130 214  
90 tot 95 jaar     15 58 73  
95 jaar of ouder     5 19 24  
  Totaal    8.939 8.982 17.921 

gegevens 1 juli 2013        

Soort uitkering:       Aantal  
Wet Werk en Bijstand (WWB) - alleenstaanden   64  
Wet Werk en Bijstand (WWB) - alleenstaande ouders   29  
Wet Werk en Bijstand (WWB) - gehuwd/samenwonend  17  
Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ)    1 
Elders verzorgden - alleenstaanden        
Inkomensvoorziening Ouderen en Arbeidsongesch. Werknemers (IOAW) 8  
Inkomensvoorziening Ouderen en Arbeidsongesch. Zelfstandigen (IOAZ) 0  
  Totaal      119  
         
Personen werkzaam in gesubsidieerde arbeidsregelingen:     
 Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)   151  
Overige gesubsidieerde banen     3  
  Totaal      154

Programma    Lasten  Baten 
     x € 1.000 in % x € 1.000  in %
1 Sociale dienstverlening (zorg)  8.920,0 26,7 5.020,0 15,0
2 Maatschappelijke voorzieningen (Welzijn) 3.368,0 10,1 254,0 0,8
3 Bouwen en wonen (Wonen)  5.727,0 17,2 4.165,0 12,5
4 Leefomgeving en infrastructuur  5.502,0 16,5 3.033,0 9,1
5 Vrije Tijd en Economie   3.533,0 10,6 1.287,0 3,9
6 Burger en bestuur   6.342,0 19,0 19.633,0 58,8
  Totaal   33.392,0 100,0 33.392,0 100,0

       Totaal  
       (x € 1.000)  
Exploitatie uitgaven     33.392  
Saldo (voordelig)      271  
Opbrengst gemeentelijke belastingen (excl. leges)  6.510  
Algemene uitkering gemeentefonds (excl. WMO)  12.026  
Boekwaarde investeringen op 1 januari   38.643  
Vaste schuld op 1 januari     30.272  
Reserves en voorzieningen op 1 januari   15.874  
(waarvan t.b.v. grondexploitatie)    1.000 
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23 oktober         
Alpha-cursus 18.30 - 21.30
Info-avond Lourdesreis, parochiezaal 
Nijnsel  20.00 - 21.30

24 oktober         
Pastoraal Team 12.30-14.00

26 oktober         
H. Vormsel, vormheer 
Mgr. Mutsaerts, Petrus’ Banden Son 
18.30-19.30

27 oktober         
H. Vormsel, vormheer 
Mgr. Mutsaerts, Martinus-Centrum       
09.30-10.30

28 oktober         
Pastoraal gesprek Odendael                                                                    
13.30-17.00

29 oktober         
Bijeenkomst gezinsvieringgroep 
Kerstmis 20.00-21.30
Bijeenkomst doopvoorbereidingsgroep
20.00-21.30

30 oktober        
Alpha-cursus 18.30-21.30
Info-avond Lourdesreis, 
dagkapel Petrus’ Banden 20.00-21.30

1 november       
Rondbrengen ziekencommunie                                                             
10.00-12.00 
Viering Odendael 10.00-11.00                         

Ons gebed mag niet gereduceerd worden tot een uur op 
zondag. Het is belangrijk om een dagelijkse relatie met de 
Heer te onderhouden.

Paus Franciscus

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voor de tijden van de vieringen
zie de kerkberichten elders in deze krant.
designed by: dmrk ©
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dertiende eeuwfeest heilige oda

Een schoolproject?

Parochie heilige oda in samenwerking met de basisscholen van sint-oedenrode

Ouderbrief

Sint-Oedenrode is genoemd naar 
Oda. Voor elke inwoner is het re-
levant om iets te weten van deze 
vrouw. Dat geldt ook voor onze 
kinderen. Het dertiende eeuw-
feest is een mooie aanleiding om 
op school aandacht te besteden 
aan haar leven.

De koepel van de katholieke ba-
sisscholen in Sint-Oedenrode, 
SKOSO, heeft afgelopen jaar een 
netwerk in het leven geroepen dat 
nadenkt over, en mede een invul-
ling geeft aan de katholieke identi-
teit van de scholen. Niet alleen de 
scholen zijn vertegenwoordigd in 
dit netwerk, maar ook ouders en 
de parochie. Samen zijn zij op zoek 
naar mogelijkheden om de katho-
lieke identiteit zo vorm te geven 
dat het de kinderen ten goede 
komt, en waaraan alle partijen 
deel hebben. Dat is best bijzonder!
Vanuit dit netwerk is een school-
project tot stand gekomen over de 
heilige Oda:
•  Voor de kinderen: zij komen op 

een speelse wijze in contact met 
deze speciale heilige, en met 
verering van heiligen in het al-
gemeen.

•  Vanuit de scholen: het project 
wordt mede uitgevoerd door de 
leerkrachten en is geïntegreerd 
in het gewone schoolprogram-
ma voor levensbeschouwing en 
catechese. De lessen zijn onder 
schooltijd.

•  Vanuit en voor onze gezinnen: 
In heel veel gezinnen is het een 
goed gebruik een kaarsje aan te 

steken voor iemand, of Maria 
aan te roepen om hulp. Door in 
te gaan op wat nu een heilige 
is, en hoe deze ons kan helpen, 
valt er licht op dit gebruik. Ook 
voor gezinnen die zich niet her-
kennen in het katholieke geloof, 
is het leerzaam deze gebruiken 
van binnen uit te leren kennen.

•  Vanuit de parochie: parochia-
nen en pastores ontvangen de 
kinderen van midden- en bo-
venbouw in het kerkgebouw en 
geven uitleg over de naamgeef-
ster van de parochie. Zij doen dit 
graag, ter ondersteuning van het 
onderwijs. De parochie sluit het 
Odajaar af met een feestelijke 
viering, workshop en musical, 
speciaal voor gezinnen.

Voor meer informatie over dit 
project en de feestelijke afsluiting 
kunt u terecht op de website van 
de parochie: 
www.heiligeodaparochie.nl 
bij schoolproject

manon van den Broek

heilige oda
713-2013

De vruchten van de Geest
De herfst is niet altijd fijn met al 
zijn kou, regen en wind, maar le-
vert soms wel heel mooie plaatjes 
op. Als ik vanuit de keuken de 
tuin in kijk, zie ik de laatste tijd 
regelmatig eekhoorntjes die druk 
bezig zijn om noten te verzamelen 
voor de winter. Een mooi gezicht 
hoe ze die grote noten meeslepen; 
het liefst meer dan één, maar dat 
gaat bijna altijd fout, want daar-
voor zijn hun pootjes te klein. 
Dus ze komen telkens weer terug 
naar de grote notenboom die voor 
ons keukenraam staat en die in 
deze tijd van het jaar rijkelijk zijn 
vruchten rondstrooit. 

Zo gul als die notenboom is ook de 
Geest van God. Als we openstaan 
voor die Geest, zullen ook wij, door 
Hem, rijke vruchten mogen voort-
brengen. Over die vruchten van de 
Geest hebben we verschillende ke-
ren gesproken bij de vormselvoor-
bereiding: liefde, vreugde, vrede, 
geduld, vriendelijkheid, goedheid, 
vertrouwen, zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing. Mensen die ge-
raakt zijn door de Geest van God 
stralen één of meerdere van deze 

dingen uit. Het zijn goede vruch-
ten, die de wereld weer een stukje 
mooier maken.

In het weekend van 26 en 27 okto-
ber zullen ruim zestig kinderen uit 
onze parochie worden gevormd. 
We wensen hen toe dat de heilige 
Geest ook hun hart zal raken en 
dat ze meer en meer uitgroeien tot 
geïnspireerde gelovigen en vooral 
goede medemensen. Dat gaat ook 
na het vormsel niet vanzelf. De 
Geest heeft de medewerking van 
mensen nodig om zijn vruchten te 
kunnen uitdragen. Dat vraagt onze 
openheid voor Zijn kracht en hulp, 
en onze inzet om er ook echt iets 
van te maken. Dat is niet iets een-
maligs voor de vormselviering, een 
goed voornemen dat binnen een 
paar dagen al weer in de koelkast 
staat. Ons hele leven lang doet de 
Geest een beroep op ons, en met 
Zijn hulp mogen wij aan de slag 
gaan. Als de noten van de noten-
boom op zijn, is de eekhoorn weer 
klaar voor dit jaar. De vruchten van 
de Geest rijpen het hele jaar door. 

diaken Wilchard cooijmans

Actie Schoenmaatjes 

een bijzonder cadeau van een 
kind in nederland aan een kind in 
een arm land

De actie Schoenmaatjes gaat weer 
beginnen. Dat is een actie van de 
ontwikkelingsorganisatie Edukans, 
waarbij kinderen in Nederland een 
schoenendoos vullen met school-
spullen, toiletartikelen en speelgoed 
voor kinderen in arme landen.  De 
afgelopen jaren zijn 2 miljoen kinde-
ren verrast met een prachtig cadeau.

Deze actie wordt hier georgani-
seerd door de gezamenlijke kerken 
van de Protestantse Kerk  
Nederland Sint-Oedenrode, Son 
en Breugel en de zeven kerken 
van de Oda parochie. Ook  enkele 
scholen in Son en Breugel doen 
mee. Kinderen van andere scholen 
kunnen natuurlijk ook meedoen. 
De doos kan ingeleverd worden 
tot en met zondag 17 november 
2013 in de kerken, voor of na een 
viering, bij de verschillende paro-
chiebureaus of bij de deelnemende 
scholen. Gevulde schoenendozen 
kunnen ook ingeleverd worden op 
het Parochiebureau Son en Breu-
gel, Kerkplein 7, Son. Deze is open 
van maandag tot en met vrijdag, 
van 9.30-12.00 uur. 

Speciaal voor alle kinderen die een 

doos gevuld hebben en die zelf 
willen inleveren, is het parochie-
centrum in Son open op woens-
dagmiddag 13 november van 
14.00 tot 16.00 uur. 

Hoe vul je een schoenendoos?
Kinderen die meedoen, krijgen een 
mooie folder. Daarin staat hoe je 
de schoenendoos maakt en vult. 
De folder kan worden afgehaald in 
de kerk, bij deelnemende scholen 
of op een van de parochiebureaus. 

De dozen worden in het voorjaar 
uitgedeeld in landen als Ghana, 
Kenia, Libanon, Irak, Malawi en 
Oeganda. Veel kinderen daar le-
ven in moeilijke omstandigheden 
in weeshuizen, vluchtelingenkam-
pen en sloppenwijken. Een schoe-
nendoos is voor hen een cadeau 
om nooit te vergeten. 
N.B. Het gaat hier om gewone 
schoenendozen, laarzendozen zijn 
niet toegestaan omdat dan het 
verschil in cadeau voor de kinde-
ren te groot wordt.

Deze actie in Breugel Son en St. 
Oedenrode wordt gecoördineerd 
door mevrouw Charlotte de Greef. 
Zij is te bereiken via het Parochie-
bureau Son en Breugel, Kerkplein 
7, Son, telefoon 0499-471266, of 
via de deelnemende scholen.

Welkom op nog twee 
Lourdes-info-avonden
Aanstaande woensdag 23 oktober 
zijn alle belangstellenden welkom in 
de parochiezaal in Nijnsel. We star-
ten om 20.00 uur en rond half tien 
hebben we alles in en rond Lourdes 
bekeken en besproken. We draaien 
een mooie film waarbij pastoor Rens 
het woord voert, bijgestaan door de 
andere leden van het Lourdes-comi-
té. Ook al bent u er al vaker geweest, 
u bent van harte welkom. Het is 
prachtig om alle ervaringen te horen, 
die zijn altijd weer anders en uniek.

De leden van het Lourdes-comité zijn 
samen al meer dan honderd (!) keer 
naar Lourdes geweest dus dit mooie 
bedevaartsoord heeft voor hen geen 
geheimen meer. Ze willen hun  

enthousiasme graag met u delen en 
al uw vragen worden beantwoord. 
De reis start op 26 april volgend jaar 
en eindigt op 3 mei. Vele pelgrims uit 
ons bisdom hebben zich al aangemeld 
om mee te gaan. U voelt zich meteen 
thuis tussen al die Brabanders. We rei-
zen eerst een stuk met de bus naar de 
Belgisch-Franse grens en daar stap-
pen we over op de ‘snelle trein’ die 
in het begin van de avond in Lourdes 
het station binnenrijdt.

Bent u woensdag verhinderd, dan 
kunt u een week later, op woensdag 
30 oktober, nog terecht in de dag-
kapel van de Petrus’ Banden kerk in 
Son, eveneens om 20.00 uur. De kof-
fie staat klaar. 
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Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

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

NIEUWE COLLECTIE MEUBELS & ACCESSOIRES!

Mo&El brengt
warmte & sfeer

in uw huis!

• Verrassend en eigentijds 

• Gemoedelijke ambiance 

• Gratis interieuradvies

• Maatwerk uit eigen huis

Sint Genoveva-kerk, Breugel

Zaterdag 26 oktober
18.30 uur: Eucharistieviering in Son                                                                                   
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)        
                                                    
Zondag 27 oktober
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor
intentie: Eibert van de Streek, Dina 
van Mook-van Wouw, Hanny Aert-
sen-van Keulen, Willy Jaspers, Leo-
pold Voncken, om zegen over onze 
parochie

Vrijdag 1 november Allerheiligen
19.00 uur: Eucharistieviering 
Intentie: om zegen over onze paro-
chie

Zaterdag 2 november Allerzielen
19.00 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)
intentie: Willy Jaspers, overleden 
ouders Swinkels-van Rooy en fa-
mily, Martien Roestenburg, Sjaak 
van de Ven, Herman en Toos van 
den Boogaard en zonen Herman en 
Frans, overleden leden van de KBO: 
Alice Brinkman, Oda Geerts-van de 
Bersselaar, Jan van Helmond, mevr. 
van Lieshout-Verkuijlen, Ad Habra-
ken, Miep van den Donk-Verhoe-
ven, Riek van de Ven-de Jong, om 
zegen over onze parochie.

De Goede Herder

Zaterdag 26 oktober 19.00u. 
Eucharistie met parochieel koor.
Intenties: Gerard van Berkel; Mar-
tien van der Kallen; Jan van der 
Heijden. Lenny van Ladesteyn-van 
Schijndel.
 
H. Martinus Olland

Zaterdag 26 oktober   
Geen eucharistie.

Martinuskerk 

Zondag 27 oktober 9.30 uur: 
Vormselviering door Mgr. Mut-
saerts. Zang koor Aurora.
Intenties: Gijs en Maria van Liempd, 
Opa Sjaak van der Kallen, Ouders 
Hendriks-Hazenberg, Sjaak, Jan 
en Nelly, Carel en Anna van Kem-
pen-van de Pas, Johan Schepens 
en overl. fam. Schepens-van den 
Oever, Tiny en Jan Habraken-van 
Iperen, Antoon en Riek Gevers-van 
Roosmalen, Mien Gevers-Bekkers 
en overl. fam. Gevers en overl. fam. 
Bekkers, Opa Albert Bekkers, Bets 
van Acht-van den Berk, oom Piet 
van Lankveld.

Maandag 9.00u. Eucharistie.
Dinsdag 9.00u. Eucharistie.
Woensdag  9.00u. Eucharistie. 
Donderdag 9.00u. Eucharistie.

Vrijdag  Allerheiligen 19.00u. Eu-
charistie met koor uit Nijnsel en 
Boskant.
De viering in Odendael, i.v.m. 1e 
vrijdag, komt te vervallen.

Zaterdag Allerzielen 17.00u. Eu-

charistie met het Martinuskoor. In-
tentie: Harold Sanders 
Parochiecentrum, tel. 476455.  
E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl

Sint Petrus’  Banden-kerk, Son

Zaterdag 26 oktober
18.30 uur: Eucharistieviering waarin 
kinderen uit Son en uit Breugel wor-
den gevormd door hulpbisschop 
mgr. drs. R. Mutsaerts. De viering 
wordt opgeluisterd door Kinderkoor 
De Notenkrakertjes. (via de analoge 
UPC kabel FM 94.4 MHz) Er is geen 
Eucharistieviering in Breugel.

Zondag 27 oktober
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
Seniorenorkest “Sonore”
intenties: Willem en Grarda van Ke-
menade-Nouwens, Pieter van Riet 
(1e jaargetijde), Riek Vogels-San-
ders (1e jaargetijde) en haar echt-
genoot Theo, familie Van Dijk-van 
de Wijdeven, Frida van de Gevel, 
An van Dinter-van de Ven, Diny van 
Kemenade, Ad van Dongen, Wiesje 
Spit-Fijen.

Maandag 28 oktober
19.30 uur: Eucharistieviering

Woensdag 30 oktober
19.30 uur: Eucharistieviering

Vrijdag 1 november, Allerheiligen
19.30 uur: Eucharistieviering
Er is vanochtend geen viering.

In de maand oktober wordt in de 
Sint Petrus’  Bandenkerk op maan-
dag en woensdag voorafgaand aan 
de Eucharistieviering om 19.10 uur 
het Rozenhoedje gebeden. Op za-
terdag wordt om 19.00 uur het Ro-
zenhoedje gebeden in de Mariaka-
pel aan de Beverlaan.

Protestantse Kerk Knoptoren
 
Zondag 27 oktober, Dienst in Son, 
10.00 uur, Voorgangster mw. Van 
der Mast, Bijbelzondag.

Parochie H. Rita Boskant

Zaterdag 26 oktober om 17.30 uur 
Eucharistieviering met zang Rita-
koor.
Misintenties: Jan en Anna van Thie-
nen van Kuringen en Peter de zoon.
Overl. Ouders v.d. Heijden van Kuik 
en zoon Willie.
Fam. van de Vleuten v.d. Oetelaar.

Odendael

Dinsdag 22 oktober 19.00 uur:
Rozenhoedje bidden in stilte-
ruimte.

Zondag 27 oktober 10.00 uur: 
woord en communieviering met 
Odendael koor. Intentie uit dank-
baarheid.

Kerkberichten Herfstfoto van de week
Zonnestralen boven liempdse kapel

Op dit moment laat de najaarszon zich goed zien. Zo ook boven deze kapel aan de Hezelaarstraat in Liemp-
de. Fotograaf M. Wagenaars koos het perfecte moment om de foto te nemen. Daarom wilden we u deze 
foto niet onthouden. Heeft u ook een mooie foto gemaakt in het herfstlandschap? Deel deze dan met ons 
en wellicht wordt het de herfstfoto van de week. Stuur uw foto naar redactie@demooirooikrant.nl

Spelenderwijs leren over Oda

“Dit is best eng!” roept een 
jongen, terwijl hij geblinddoekt een 
weg zoekt over het kerkhof achter 
de Martinuskerk. Gelukkig wordt 
hij geholpen door een klasgenoot 
die precies vertelt wat ze ziet. Sa-
men volbrengen ze de opdracht die 
ze van de juf meekregen. De Heilige 
Oda was ook blind en juist daar 
staan de kinderen bij stil. Wie was 
de Heilige Oda? Wat betekende 
deze Heilige voor Sint-Oedenrode? 
Deze twee weken leert de basis-
schooljeugd alles over haar. 

Het Jaar van de Heilige Oda duurt 

nog iets meer dan twee maan-
den. Een belangrijk onderdeel 

van alle activiteiten en evenemen-
ten rondom dit belangrijke feit is het 
lespakket wat is aangeboden aan 
de Rooise basisscholen. Manon van 
den Broek, Trudis Duffhues en An-
dré van den Warenburg hebben zich 
ingezet om het pakket samen te stel-
len. “Dat was een hele klus”, geeft 
Manon toe. “We hebben er in totaal 
vier maanden aan gewerkt. Het zijn 
lessen voor de boven-, midden- en 
onderbouw. Centraal staat natuurlijk 
Oda, maar ook de vraag ‘Wat is een 
Heilige?’ Daar komen ze deze twee 
weken achter.”

Terwijl Manon uitlegt hoe het les-
pakket tot stand is gekomen, schie-
ten kinderen van basisschool Bos-
kant in groepjes door de kerk. Ze 
zijn bezig aan een fotopuzzeltocht, 
die natuurlijk informatie geeft over 
de Heilige Oda. Vooraan in het ge-
bouw houdt een andere klas zich 
bezig met een opdracht over gelui-
den en buiten leidt Wim van Rooij 
een klasje van basisschool Dommel-
rode rond over het kerkhof. Hij legt 
precies uit wat er allemaal speelt en 
wat alles betekent. Manon: “Het is 
wel mooi om te zien dat ieder kind 
anders reageert. Sommigen zijn nog 
nooit in deze kerk geweest, terwijl 
anderen wel kleine dingen over Oda 
of God weten.”

Een initiatief wat  goed aansluit op 
dit project is de samenwerking die 
een ongeveer een jaar geleden is 
ontstaan tussen de Odaparochie en 
SKOSO, het bevoegd gezag van ze-
ven Rooise basisscholen. De ‘K’ van 
SKOSO staat voor katholiek. Maar 
wat is nu de praktische invulling van 
die ene letter? Medewerkers van de 
parochie proberen daar samen met 
leraren en ouders achter te komen. 
Er is een speciaal team voor samen-
gesteld. 

door: marij Wagenaars
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“We moeten het doorvertellen, dan blijft het levend”

Hij wordt ook wel de ruggen-
graat en de ziel van de Rooise 
Kunststichting genoemd: Peter 
van den Berk. Al vanaf begin 
jaren negentig, toen de Kunst-
stichting in het leven werd ge-
roepen, zet hij zich in om Rooi 
op kunstzinnig gebied op de 
kaart te zetten. Na bijna twintig 
jaar kijkt hij trots terug op de 
projecten die de stichting heeft 
gerealiseerd. 

De keramische bank en tafel bij 
de Molenwiel was het allereerste 
project van de Kunststichting die 
in 1995 werd opgericht. Intussen 
zijn daar een veertigtal kunst-
werken bijgekomen, verspreid 
over heel Sint-Oedenrode. Peter 
zelf heeft zo zijn favorieten. De 
kunstbruggen bij Ahrend en Cor-
ridor, maar ook het kunstwerk op 
het Ollandse dorpsplein hebben 
een speciaal plekje in zijn hart. 
“Vooral op het kunstwerk in Ol-
land ben ik erg trots. Het duurde 
even voor iedereen in het dorp 
enthousiast was, maar daarna 

had het heel veel draagvlak”, 
weet Peter. “Het ging er nog 
even over of het kunstwerk niet 
moest worden weggehaald, maar 
gelukkig kregen we steun uit het 
dorp. Het ligt er nog steeds.”

Geschiedenis vertellen
Dat Peter al bijna twintig jaar in 
het bestuur zit van de stichting 
is niet vreemd. De Rooienaar 
heeft immer het verlangen om de 
geschiedenis te doen herleven. 
Peter: “We moeten doorvertel-
len, dan blijft het levend. Het is 
belangrijk om te weten hoe onze 
voorgangers geleefd hebben. Bij-
voorbeeld de munten in het weg-
dek in het centrum. Die vertellen 
een heel verhaal. Over de tram 
die er liep, over de synagoge 
die Rooi gehad heeft en over de 
markten bij de Paulusgasthuisjes 
en de Knoptoren. Van tijd tot tijd 
vertel ik dit verhaal nog een keer, 
zodat het in leven blijft. Maar 
mijn grootste motivatie om dit al-
lemaal te doen komt uit mijn ge-
dachte als beeldhouwer. Ik vind 

het belangrijk dat mensen in aan-
raking komen met kunst. Het al-
lernieuwste project, de Kas Plek, 
is een mooi voorbeeld. Deze zo-
mer hebben allerlei mensen van 
verschillende rangen en standen 
elkaar daar ontmoet om kennis 
te maken met kunst. Dat is toch 
geweldig! Een perfect voorbeeld 
van hoe het moet zijn en kun-
nen.”

Het project 7 waarvan 3 kostte 
bijna 8 ton. Dankzij de Kunst-
stichting werd dat bijna helemaal 
gesubsidieerd door partijen bui-
ten Sint-Oedenrode.

7 waarvan 3
Het eerste grote project voor de 
Kunststichting was het Kiene-
hoefproject. Kunstenaars moch-
ten in het Kienehoefpark zelf een 
plek uitzoeken om er iets te re-
aliseren. Uiteindelijk ontstonden 
er vijf heel uiteenlopende kunst-
werken. “Dat werd direct breed 
gedragen”, herinnert Peter zich. 
“Alle scholen waren erbij betrok-

ken, er was een tentoonstelling 
in de oude Mariëndael en de 
gemeente was heel enthousiast 
over het project. Het was heel 
bijzonder om dat te realiseren. 
Om het van idee tot eindfase uit 
te werken. Eigenlijk was het een 
opstap naar een nog veel groter 
plan.” Toen het Kienehoefproject 
was afgerond borrelde het idee 
‘Slotjes van Sint-Oedenrode, 7 
waarvan 3’, al in de hoofden van 
verschillende personen, van on-
der andere Peter van den Berk en 
Floris Alkemade. 7 waarvan 3 re-
fereert aan zeven kasteeltjes die 
Rooi vroeger had en waar er nog 
drie van over zijn. Peter: “7 waar-
van 3 bestaat uit een hele serie 
kunstwerken die de mythen rond 
dit dorp en de bijzondere historie 
vertellen. Het is een boeiende sa-
menvatting van de geschiedenis 
rond het jaar 1000.” Het project 
kostte bijna acht ton. Een im-
mens bedrag voor een kleine ge-
meente als Sint-Oedenrode. Toch 
kreeg de Kunststichting het voor 
elkaar om veruit het grootste ge-

deelte van het bedrag van bui-
tenaf te laten financieren. Daar-
mee tilde de Kunststichting haar 
activiteiten naar een nationaal 
niveau. Landschapsarchitect Paul 
Roncken maakte een raamwerk 
dat het cultuurhistorische kader 
vormde voor de ontwikkeling 
van de route en het project. De 
Kunststichting voerde het uit in 
samenwerking met de Stichting 
Kunst en Openbare Ruimte uit 
Amsterdam, met ondersteuning 
van Leader +, gemeente Sint-
Oedenrode, Rabobank en BKKC 
Tilburg.

“De educatie rondom dit project 
moet nog op gang komen, maar 
dat gaan we zeker oppakken”, 
belooft Peter. “Het is belangrijk 
dat onze kinderen meer weten 
over de geschiedenis van Sint-
Oedenrode.” Dit en nog veel 
meer heeft de Kunststichting bij-
gedragen aan de culturele waar-
de van het dorp. En er zal vast en 
zeker nog meer volgen…

eén van de vele bijzondere rotondes die rooi rijk is. orakel, van christiaan Zwanikken kunstwerk in het hof van rode
de toren in het weiland aan de 
Boskantseweg

OPEN ZONDAG 27 OKTOBER

www.fireendesign.nl info@fireendesign.nl

11.00 uur - 17.00 uur

U wilt een haard in huis?

officieel DRU dealer!

designed to be different

Maar u weet nog niet precies wat? Kom dan naar Erp.
In onze moderne en uitgebreide showroom vindt u

ongetwijfeld de haard die bij u past. Van ontwerp tot en 
met de realisatie: Wij helpen u graag!

zaterdag 26 oktober 
van 10.00 - 17.00 uur.

zondag 27 oktober 
van 12.00 - 17.00 uur.
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Mooi
voor vrouwen

MooiMooiMooi
voor vrouwenvoor vrouwenvoor vrouwen

MooiMooi
5

Marieke van Weert
(van Beeck stomerij)

Boeken:
1. Haar naam was Sarah
2. Hersenschim 
3. De vliegeraar  

Films:
1. The Gladiator 
2. Schindler’s list
3. The Godfather 

Sport:
1. voetbal  
2. wielrennen  
3. autosport

Drinks:
1. ijsthee  
2. RedBull  
3. Ruschka (Russisch bier)

Website:
1. www.bol.com 
2. www.nu.nl  
3. www.vi.nl 

Handige Harrie
We wonen nu bijna vier jaar in ons huis. Na een 
grondige verbouwing zijn er nog steeds ‘een aan-
tal openstaande punten’ die afgewerkt moeten 
worden. Vorige maand hebben wij de buitenzijde 
van ons stulpje een schilderbeurt gegeven. 

Dat wil zeggen…… de schilder heeft dit gedaan. 
Want ‘wij’ zijn niet zo handig. ‘Wij’ zijn ook een 
beetje laks. ‘Wij’ zijn ook heel snel tevreden. U 
begrijpt: in huize van den Eshof zijn we niet zo 
van de klus. Eenvoudige karweitjes zoals een 
lamp verwisselen: daar gaat  minimaal 4 weken 
overheen. Een televisie aan de muur ophangen: 
minimaal 4 jaar. Mijn man en ik hebben dus vier 
linkse handen. En dat is verdomd lastig. Een spij-
ker kunnen we zelfs niet recht in de muur krijgen. 
We durven het niet aan om met een boormachine 
aan de slag te gaan. Gevolg: kale muren waar nog 
geen schilderij tegenaan hangt. Die staan gewoon 
nog op de grond. Oké, ik heb het een keer ge-
probeerd. Bij een vriend had ik een boormachine 
geleend, want ik wilde persé, op die dag, een gor-
dijnrail ophangen. Hoe moeilijk kan het zijn men-
sen? Vier gaten boren?! Het resultaat: 8 gaten in 
de muur en een gordijnrail die schots en scheef 
hangt. Na deze eerste en enige poging heb ik mijn 
klusactiviteiten dus maar gestaakt; ik heb andere 
kwaliteiten, die uitstekend tot hun recht komen 
in onze fantastische keuken, die ons tijdens de 

verbouwing de nodige kopzorgen heeft gekost. 
Want toen wij het huis kochten, had ik meteen 
een beeld van een heel groot kookeiland. Echter 
de zoektocht naar onze ideale keuken verliep niet 
geheel vlekkeloos. Te duur, te standaard, véél te 
duur, nét niet, zijn-ze-nou-helemaal-gek-gewor-
den-zo-duur…dat is ongeveer de samenvatting 
van een aantal maanden keukenjacht. Uiteindelijk 
belandden we bij een interieurbouwer afkomstig 
uit ons eigen Rooi. Hij begreep exact wat wij wil-
den! En hij kon onze droomkeuken ook nog eens 
binnen ons budget realiseren. Gaandeweg ont-
dekten we dat hij alles kon maken. Boekenkastje 
hier, kastenwandje daar: de interieurbouwer werd 
tijdens de verbouwing onze grote held. Nadat de 
verbouwing klaar was, vertrok hij met stille trom 
uit ons leven. Weg handige Harrie. We waren op 
onszelf aangewezen. Na vier jaar zijn we erach-
ter dat we niet zonder handige Harrie’s kunnen. 
Afgelopen weekend hebben we ons lijstje met 
openstaande punten maar weer eens ververst. 
Met stip op 1: de televisie ophangen…..gevolgd 
door minstens 20 andere klussen. We hebben nog 
een lange weg te gaan. 

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

Column
Sassefratsen

Saskia van den Eshof

De 
favorieten van 

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

Woonaccessoires party bij u thuis?

tel. 0413-479265Heuvel 36, 5492 AD Sint-Oedenrode
 www.dehoofdzaak.com

tel. 0413-479265Heuvel 36, 5492 AD Sint-Oedenrode
 www.dehoofdzaak.com

Alles voor je haar voor iedereen.

Bij inlevering van deze advertentie 
gratis waterstof bij Wella haarverf.

Openingstijden:
Maandag 13.00 - 17.00 uur

Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
Zaterdag 9.00 - 16.00 uur

Nu geopend in Sint-Oedenrode!!
Beau-ty Nails Nikki

Uw professionele nagelstyliste
Gelnagels - Gel FX - Manicure

Maak nu een afspraak en ontvang 10% korting 
op de eerste behandeling.

Nikki van den Broek - 0651707947
Deze actie is geldig tot 31 december 2013

Ko�eren 3A
5492 BL  S int- Oedenrode

Tel.   0413-477829
w w w.unique -k apsalon.nl

Een revolutie in 
de kappers-geschiedenis!

Nu bij kapsalon Unique 
in Sint-Oedenrode.

100% grijsdekking 
in 10 minuten!

NIEUW
1 UUR SERVICE
wassen - knippen
kleuren - drogen 

Kofferen 3a   5492 BL Sint-Oedenrode 
Tel.: 0413-477829    www.unique-kapsalon.nl

 
 
 
 
 
 

 
    

   SANS SOUCIS 
Het volledige 
assortiment  

   is bij ons 
verkrijgbaar. 
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FEET Care
UW PEDICUR E AAN HUIS
Judith van Laarhoven  
Sint-Oedenrode

 06-50958622

 i nfo@feetcare.nu

 w ww.feetcare.nu

Doen uw voeten pijn of zijn ze moe, dan zijn ze aan Feet Care toe
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ook voor:
• produktverkoop
• manicure

• harsen
• bruids make-up

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

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

Marijke Mohr, diëtist
Laan ten Bogaerde 15 
(1ste verdieping)
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genda woonevenementen oktober/november 2013:
• Dutch Design Week 2013  
      Eindhoven is in de woonmaand, het podium voor Dutch Design Week, 19 - 27 oktober 

2013 het grootste designevenement van Nederland.
• KreaDoe 30 okt - 3 november 2013
   KreaDoe in de Jaarbeurs te Utrecht is de grootste hobbybeurs van Nederland!
• La Table Sfeerbeurs
     In de Grote Kerk van Naarden-Vesting ontvouwt zich de La Table Sfeerbeurs, 
   7-10 november 2013 voor de laatste maanden van het jaar.
• Spirit Of Winter 2013
   Spirit of Winter van 13 - 17 november 2013 speelt zich af in de Paleis het Loo voortuinen.
• D-Day Design  Najaar 2013
   De 8de editie van D-Day in Timmerfabriek Maastricht, 15 t/m 17 november 2013 is een 
   nieuw podium voor design!
• Excellent Wonen & Leven Beurs
   Van 21 - 25 november 2013 vindt de Excellent Wonen & Leven Beurs plaats in het 
    Beurs gebouw Eindhoven.
• Margriet Winter Fair 2013
   In Jaarbeurs Utrecht vindt van 15 - 21 november 2013 de Margriet Winter Fair plaats.
• Beurs Domotica & Slim Wonen
   Beurs Domotica & Slim Wonen 2013, 20 - 21 november 2013 wordt voor de 8e keer in het   
   Evoluon te Eindhoven georganiseerd.
• Country & Christmas Fair 2013
   De Country & Christmas Fair,  
   20-24 november 2013 te Haarzuilen heeft een   
   300m2 ijsbaan en honderden met kaarsen verlichte 
   vuurkorven, kerstbomen en kilometerslange feest
   verlichting in de avond.
• Meesterlijk Design & Ambacht
   De beurs Meesterlijk – design & ambacht vindt 
   plaats van 29 november - 1 december 2013 op 
   het Westergasfabriek Amsterdam terrein. 
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Marieke van Weert
(van Beeck stomerij)

Boeken:
1. Haar naam was Sarah
2. Hersenschim 
3. De vliegeraar  

Films:
1. The Gladiator 
2. Schindler’s list
3. The Godfather 

Sport:
1. voetbal  
2. wielrennen  
3. autosport

Drinks:
1. ijsthee  
2. RedBull  
3. Ruschka (Russisch bier)

Website:
1. www.bol.com 
2. www.nu.nl  
3. www.vi.nl 

Handige Harrie
We wonen nu bijna vier jaar in ons huis. Na een 
grondige verbouwing zijn er nog steeds ‘een aan-
tal openstaande punten’ die afgewerkt moeten 
worden. Vorige maand hebben wij de buitenzijde 
van ons stulpje een schilderbeurt gegeven. 

Dat wil zeggen…… de schilder heeft dit gedaan. 
Want ‘wij’ zijn niet zo handig. ‘Wij’ zijn ook een 
beetje laks. ‘Wij’ zijn ook heel snel tevreden. U 
begrijpt: in huize van den Eshof zijn we niet zo 
van de klus. Eenvoudige karweitjes zoals een 
lamp verwisselen: daar gaat  minimaal 4 weken 
overheen. Een televisie aan de muur ophangen: 
minimaal 4 jaar. Mijn man en ik hebben dus vier 
linkse handen. En dat is verdomd lastig. Een spij-
ker kunnen we zelfs niet recht in de muur krijgen. 
We durven het niet aan om met een boormachine 
aan de slag te gaan. Gevolg: kale muren waar nog 
geen schilderij tegenaan hangt. Die staan gewoon 
nog op de grond. Oké, ik heb het een keer ge-
probeerd. Bij een vriend had ik een boormachine 
geleend, want ik wilde persé, op die dag, een gor-
dijnrail ophangen. Hoe moeilijk kan het zijn men-
sen? Vier gaten boren?! Het resultaat: 8 gaten in 
de muur en een gordijnrail die schots en scheef 
hangt. Na deze eerste en enige poging heb ik mijn 
klusactiviteiten dus maar gestaakt; ik heb andere 
kwaliteiten, die uitstekend tot hun recht komen 
in onze fantastische keuken, die ons tijdens de 

verbouwing de nodige kopzorgen heeft gekost. 
Want toen wij het huis kochten, had ik meteen 
een beeld van een heel groot kookeiland. Echter 
de zoektocht naar onze ideale keuken verliep niet 
geheel vlekkeloos. Te duur, te standaard, véél te 
duur, nét niet, zijn-ze-nou-helemaal-gek-gewor-
den-zo-duur…dat is ongeveer de samenvatting 
van een aantal maanden keukenjacht. Uiteindelijk 
belandden we bij een interieurbouwer afkomstig 
uit ons eigen Rooi. Hij begreep exact wat wij wil-
den! En hij kon onze droomkeuken ook nog eens 
binnen ons budget realiseren. Gaandeweg ont-
dekten we dat hij alles kon maken. Boekenkastje 
hier, kastenwandje daar: de interieurbouwer werd 
tijdens de verbouwing onze grote held. Nadat de 
verbouwing klaar was, vertrok hij met stille trom 
uit ons leven. Weg handige Harrie. We waren op 
onszelf aangewezen. Na vier jaar zijn we erach-
ter dat we niet zonder handige Harrie’s kunnen. 
Afgelopen weekend hebben we ons lijstje met 
openstaande punten maar weer eens ververst. 
Met stip op 1: de televisie ophangen…..gevolgd 
door minstens 20 andere klussen. We hebben nog 
een lange weg te gaan. 

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

Column
Sassefratsen

Saskia van den Eshof

De 
favorieten van 

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

Woonaccessoires party bij u thuis?

tel. 0413-479265Heuvel 36, 5492 AD Sint-Oedenrode
 www.dehoofdzaak.com

tel. 0413-479265Heuvel 36, 5492 AD Sint-Oedenrode
 www.dehoofdzaak.com

Alles voor je haar voor iedereen.

Bij inlevering van deze advertentie 
gratis waterstof bij Wella haarverf.

Openingstijden:
Maandag 13.00 - 17.00 uur

Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
Zaterdag 9.00 - 16.00 uur

Nu geopend in Sint-Oedenrode!!
Beau-ty Nails Nikki

Uw professionele nagelstyliste
Gelnagels - Gel FX - Manicure

Maak nu een afspraak en ontvang 10% korting 
op de eerste behandeling.

Nikki van den Broek - 0651707947
Deze actie is geldig tot 31 december 2013

Ko�eren 3A
5492 BL  S int- Oedenrode

Tel.   0413-477829
w w w.unique -k apsalon.nl

Een revolutie in 
de kappers-geschiedenis!

Nu bij kapsalon Unique 
in Sint-Oedenrode.

100% grijsdekking 
in 10 minuten!

NIEUW
1 UUR SERVICE
wassen - knippen
kleuren - drogen 

Kofferen 3a   5492 BL Sint-Oedenrode 
Tel.: 0413-477829    www.unique-kapsalon.nl
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ook voor:
• produktverkoop
• manicure

• harsen
• bruids make-up

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

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

Marijke Mohr, diëtist
Laan ten Bogaerde 15 
(1ste verdieping)
5491 GC Sint-Oedenrode
0413-724600 / 06-53199798
contact@mohrdietetiek.nl
www.mohrdietetiek.nl
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genda woonevenementen oktober/november 2013:
• Dutch Design Week 2013  
      Eindhoven is in de woonmaand, het podium voor Dutch Design Week, 19 - 27 oktober 

2013 het grootste designevenement van Nederland.
• KreaDoe 30 okt - 3 november 2013
   KreaDoe in de Jaarbeurs te Utrecht is de grootste hobbybeurs van Nederland!
• La Table Sfeerbeurs
     In de Grote Kerk van Naarden-Vesting ontvouwt zich de La Table Sfeerbeurs, 
   7-10 november 2013 voor de laatste maanden van het jaar.
• Spirit Of Winter 2013
   Spirit of Winter van 13 - 17 november 2013 speelt zich af in de Paleis het Loo voortuinen.
• D-Day Design  Najaar 2013
   De 8de editie van D-Day in Timmerfabriek Maastricht, 15 t/m 17 november 2013 is een 
   nieuw podium voor design!
• Excellent Wonen & Leven Beurs
   Van 21 - 25 november 2013 vindt de Excellent Wonen & Leven Beurs plaats in het 
    Beurs gebouw Eindhoven.
• Margriet Winter Fair 2013
   In Jaarbeurs Utrecht vindt van 15 - 21 november 2013 de Margriet Winter Fair plaats.
• Beurs Domotica & Slim Wonen
   Beurs Domotica & Slim Wonen 2013, 20 - 21 november 2013 wordt voor de 8e keer in het   
   Evoluon te Eindhoven georganiseerd.
• Country & Christmas Fair 2013
   De Country & Christmas Fair,  
   20-24 november 2013 te Haarzuilen heeft een   
   300m2 ijsbaan en honderden met kaarsen verlichte 
   vuurkorven, kerstbomen en kilometerslange feest
   verlichting in de avond.
• Meesterlijk Design & Ambacht
   De beurs Meesterlijk – design & ambacht vindt 
   plaats van 29 november - 1 december 2013 op 
   het Westergasfabriek Amsterdam terrein. 
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t. 0413 474286

Wij maken 
in uw 

bestaande 
kozijnen 

draaikiepramen 

GLAS

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

Staatssecretaris Jetta Klijnsma ontmoet Damiaancentrum

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van 
het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid heeft vorige 
week een ontmoeting gehad met 
het Damiaancentrum Nederland, 
gevestigd aan de Schijndelseweg 
in Sint-Oedenrode. Mevrouw 
Klijnsma heeft projecten bezocht 
die zich inzetten voor kwetsbare 
mensen in onze samenleving. Tij-
dens een busrit van Den Bosch 
naar Tilburg heeft Piet Elands na-
mens het Damiaancentrum een 
gesprek met haar gehad.

Piet Elands: “De busrit begon met 
een dringend telefoontje dat me-
vrouw Klijnsma moest afhandelen. 
Ik stelde voor in het kort iets te 
vertellen over het Damiaancen-
trum. Dat was prima. Maar al snel 
werd gevraagd waarom we het 
centrum naar Damiaan genoemd 
hadden en hoe het ontstaan was. 
‘Damiaan was in 1880 al bezig met 
de participatiemaatschappij’ heb ik 
toen gezegd en natuurlijk gecon-
cretiseerd aan de hand van voor-

beelden. Aan de hand van foto’s 
liepen we door de activiteiten van 
het Damiaancentrum. Bij alle foto’s 
kon ik achtergrondverhalen vertel-
len en aangeven wat al deze ac-
tiviteiten voor mensen betekenen. 
Hoe mensen in feite een nieuw 
perspectief krijgen. De samenwer-
king met Kentra 24 werd vermeld 
en hoe jonge mensen met een van 
onze vrijwilligers in de tuin wer-
ken. Ook de ouderenweken met 
de Onderonsjes, de zomerschool 
waar volwassenen en kinderen 
aan konden meedoen, de ontmoe-
tingstuin waar we groente gaan 
verbouwen voor Keukenpraat, 
maar ook voor de Voedselbank, 
het Textielatelier. En alle andere 
activiteiten passeerden de revue.”

“Mevrouw Klijnsma is zelf wet-
houder geweest en ze gaf aan 
hoe belangrijk een noodfonds is 
voor kwetsbare mensen met fi-
nanciële problemen. Ze gaf aan 
dat we ook de gemeente hierbij 
in moeten schakelen. ‘Die hebben 

een taak wat betreft armoedebe-
strijding.’ Een bijzondere aanpak 
vond ze ook dat we naar allerlei 
organisaties waren toegestapt om 
te vragen wat we voor hen zou-
den kunnen betekenen Ze gaf aan 
dat ons werk prima in haar beleid 
past. ‘Actieve vrijwilligers die zich 
op een creatieve manier inzetten 
voor de samenleving.’ Op een 
bepaald moment zei mevrouw 
Klijnsma tijdens het gesprek: ‘Jullie 
werk heeft een domino-effect. Uit 
het ene volgt het andere’ en tegen 
de beleidsmedewerker zei ze: ‘Dit 
zou eigenlijk ons leidmotief moe-
ten zijn.’

Op mijn vraag of ze ons in de toe-
komst zou willen bezoeken, zei ze 
volmondig ja! Dit moeten we mel-
den aan de beleidsmedewerkers. 
Alle foto’s, schrijnende verhalen 
van maatschappelijk werk en de 
door Paul Strijbos gemaakte bro-
chure over het Damiaancentrum 
werden in dank aanvaard.  

Foto: Ward oranje
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GPS Halloweenavond op de Vlagheide
Op Halloweenavond 31 okto-
ber 2013 organiseert het team 
van DagjeGPS.nl een spannende 
avondwandeling over de Vlagheide 
rond het thema Halloween met 
GPS, lampionnen en opdrachtfor-
mulieren. Om 19:00 uur starten 
de eerste groepen en de activiteit 
eindigt ongeveer om 21:00 uur. 
De GPS-activiteit is bedoeld voor 
kinderen vanaf 3 t/m 10 jaar on-
der begeleiding van hun ouders 

en/of begeleiders. Ouders en bege-
leiders mogen GRATIS deelnemen, 
maar kunnen ook € 7,50 doneren. 
Kosten: kinderen t/m 10 jaar € 5,- 
(inclusief drankje), ouders GRATIS 
of € 7,50 (inclusief twee drankjes). 
Online inschrijven is noodzakelijk en 
kan tot en met woensdag 30 okto-
ber via: www.DagjeGPS.nl of 
www.HetGezelligsteDagjeUit.nl. 
Meer informatie via telefoon: 
0877-848408.

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant

Foto-expositie Hans Vervloed in de bibliotheek

Van 25 oktober tot 12 december 
a.s. zijn in de bibliotheek aan de 
Markt te Sint-Oedenrode foto’s 
te zien van Hans Vervloed. Hans 

Vervloed is al meer dan 40 jaar 
actief als hobby-fotograaf, eerst 
analoog en vanaf 2005 (ook) digi-
taal. Vooral de digitale fotografie 

opent veel nieuw mogelijkheden 
voor nabewerking van het foto-
grafisch materiaal. Daarvan maakt 
hij veelvuldig gebruik.

De geëxposeerde foto’s hebben 
bijna allemaal een vervreemdend 
effect, dat soms pas duidelijk 
wordt als je ze wat langer bekijkt. 
Niet zelden zit in het geëxposeerde 
materiaal humor. Sommige foto’s 
zijn alleen maar grappig, zonder 
verder diepere bedoelingen.
Alle foto’s op de expositie zijn in kleur 
en in zeer verschillende formaten; 
een aantal in lijsten en een aantal in 
groot formaat op dibond (aluminium) 
of forex (soort piepschuim). De ten-
toonstelling is vrij toegankelijk tijdens 
openingstijden van de bibliotheek. 
Entree: gratis. Meer info: 
www.bibliotheekmeierij.nl. 
Openingstijden: maandag en 
woensdag 14.00 – 17.30 uur, 
vrijdag 14.00 – 20.00 uur en 
zaterdag 10.00 – 13.00 uur.
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*14% bijtelling en geen wegenbelasting op Renault Clio en Clio Estate ENERGY dCi 90 S&S ECO2. Afbeeldingen die in deze advertentie zijn gebruikt, kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde auto en/of specifi caties in Nederland en/of fi scale categorie waarin het model valt. Alle personenautoprijzen en diensten zijn inclusief BTW en BPM . Vraag altijd uw dealer naar de exacte details 
voor uw persoonlijke situatie. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor de prospectus en algemene voorwaarden van Renault fi nanciering en voor de exacte actievoorwaarden van deze en andere aanbiedingen op renault.nl of vraag uw Renault-dealer. Renault behoudt zich het recht voor de actie op elk moment te wijzigen of te beëindigen. 
Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op renault.nl. Min./max. verbruik: 3,2-5,2 l./100 km. Resp. 31,3-19,2 km./l. CO2 83-120 g/km.

RENAULT CLIO EN CLIO ESTATE
DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR

CLIO VANAF €13.490,-
EXTRA INRUILWAARDE €1.000,-
EXCLUSIEF KOSTEN RĲ KLAAR MAKEN

OOK IN 2014 MET 14% BĲ TELLING* OOK IN 2014 MET 14% BĲ TELLING*

CLIO ESTATE VANAF €14.990,-
EXTRA INRUILWAARDE €1.000,-
EXCLUSIEF KOSTEN RĲ KLAAR MAKEN
EXTRA INRUILWAARDE €1.000,-
EXCLUSIEF KOSTEN RĲ KLAAR MAKEN

VEGHEL    MOUNTBATTENWEG 6     TEL. (0413) 31 51 31

www.arendauto.nl     volg ons ook op       @arendauto       renaultdealerarendautowww.arendauto.nl     volg ons ook op       @arendauto       renaultdealerarendauto

Samen bereik je meer dan alleen

Samen sterker. Dat is het idee van 
coöperatief bankieren. Bij Rabo-
bank Sint-Oedenrode Schijndel 
staat maatschappelijke betrok-
kenheid hoog in het vaandel. 
Daarom schenken wij een deel 
van onze winst aan de gemeen-
schap. Jaarlijks investeert de bank 
door middel van het Coöperatief 
Dividend in maatschappelijke, 
duurzame, sociale en culturele 
projecten in de gemeenten Sint-
Oedenrode en Schijndel. 

Heeft u een innovatief idee waar-
mee u bijdraagt aan een betere 
leefomgeving voor onze leden en 
klanten? Laat het ons dan weten! 

Gedurende het gehele jaar kunt u 
projecten bij ons indienen. Welke 
initiatieven we ondersteunen, 
besluit de commissie Coöperatief 
Dividend. Meer informatie kunt u 
vinden op www.rabobank.nl/stos.

IVN
Ook het IVN maakte gebruik 
van het dividend. Het diende een 
project in en kreeg een positief 
antwoord. Van het geld is vooral 
gereedschap aangeschaft om de 
vennen en kikkerpoelen in de 
Vressel en Moerkuilen te onder-
houden. Aangeschaft zijn: een 
kettingzaag en een bosmaaier, 
snoeischaren, beschermende kle-

ding en handschoenen en de be-
nodigde brandstof en olie. Het 
gereedschap is vooral nodig voor 
het open houden van de vennen, 
zodat er voldoende licht en warm-
te door kan dringen. Dit is belang-
rijk voor de leefomgeving van o.a. 
de groene en bruine kikker, sala-
manders en hagedissen, libellen, 
juffers, vlinders, bijen en kevers. 
Verder wordt rondom de vennen 
wat hout platgelegd dat dient als 
schuilplaats voor de dieren. Verder 
kun je denken aan maatregelen 
zoals het verwijderen van grove 
den en andere ongewenste zaai-
lingen uit de heide.

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

www.rabobank.nl/stos

Samen kom je tot een beter advies. Daarom hebben wij jongerenadviseurs die willen weten wat jouw

plannen zijn en die met jou bekijken wat de bank hierbij kan betekenen. Ze vertellen je graag meer

over hoe jij je geldzaken snel & makkelijk kunt regelen en helpen je bij je financiële vragen.

Onze jongerenadviseurs helpen je bij je toekomstplannen.

met een
bank die
dat begrijpt.

Je leven inrichten 
zoals jij dat wilt

Workshops ‘Hoeden maken’ 
bij Jane’s Hats 
Jane’s Hats uit Beek en Donk is 
gespecialiseerd in het maken van 
hoeden. Het bedrijf biedt hiervoor 
workshops aan, waarbij deelnemers 
hun eigen professionele zomer- en 
winterhoed kunnen maken. Ook 
kan er een workshop ‘fascinators’ 
(haaraccessoires) gevolgd worden. 

Assortiment
Sommige gelegenheden vragen om 
een mooie hoed. Wie iets bijzonders 
zoekt, kan bij Jane´s Hats kiezen 
uit exclusieve haaraccessoires en 
hoeden, elk met een eigen stijl, 
materiaalkeuze of kleur. Ook is het 
mogelijk naar voorbeeld een hoed te 
laten maken. 

De dames achter Jane´s Hats, Jeanne 
Janssens en Jeanne van den Elsen, 
volgden beiden een opleiding als 
hoedenmodiste. Ze ontwerpen en 
maken de hoeden volledig met de 
hand, voor onder meer bruiloften en 
uitvaarten, maar ook voor amazones 
en het gilde, net als herenpetten en 
-hoeden.

Workshops
De workshop ‘Hoeden maken’ vindt 
in drie dagdelen plaats. Elke keer 
duurt de cursus ongeveer twee uur. 
Deelname aan deze workshop kost 
€60,00. Dit is exclusief de materialen. 
Tijdens de workshop wordt zowel 
een zomer- als winterhoed gemaakt. 
De workshops vinden plaats vanaf 
januari. Dit kan in overleg zowel 
overdag als ’s avonds. 

‘Fascinators’
Bij Jane’s Hats kan ook een workshop 
‘Fascinator maken’ gevolgd worden. 
‘Fascinators’ zijn haaraccessoires (zie 
foto). Alle informatie hierover vind je 
op de website.

Advertorial

Adres: Kerkstraat 40, Beek en Donk
Tel:      06-20495674

Website: www.hoeden.nu
Open:  op afspraak

Een fascinator
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Met ruim 150 winkels het grootste semi-overdekte winkelcentrum van
Nederland. Goedkoop parkeren op een van onze 1800 parkeerplaatsen. WWW.WOENSXL.NL

ZATERDAG 26 OKTOBER, STRAATTHEATER EN KINDERATTRACTIES

KOOPZONDAG
27 OKTOBER

Straattheater
in WoensXL
Op zaterdag 26 oktober is er in winkelcentrum 
Woensel veel gezelligheid door het straattheater 
en de kinderattracties. Er staat een draaimolen 
en springkussen, maar er rijdt ook een treintje 
door het winkelcentrum. Daarnaast kunnen alle 
kinderen zich laten schminken of een glitter tattoo 
laten zetten. Het verbazingwekkende en komische 
straattheater vermaakt jong en oud.

Op zondag zal dansschool Sanjha Dance diverse 
uitvoeringen geven en is ter hoogte van Pets Place 
de TV persoonlijkheid en hondengedragstherapeut 
Marco Starink aanwezig en kunnen er leuke prijzen 
worden gewonnen.

ZATERDAG 26 OKTOBER, STRAATTHEATER EN KINDERATTRACTIES

@ Your Health: Uw gezondheid in beeld

Jarenlang werkte Mechthild de 
Leijer in het ziekenhuis, als inten-
sive care verpleegkundige en in 
andere functies. Toen ze vervol-
gens in 2000 bij een nieuw, inno-
vatief gezondheidscentrum aan de 
slag ging, kwam ze in aanraking 
met i-Health therapie. Mechthild 
was onder de indruk van de resul-
taten die met de therapie behaald 
werden. Mensen die jarenlang te 
kampen hadden met onverklaar-
bare klachten of een trauma uit 
het verleden met zich mee droe-
gen, voelden zich na slechts en-
kele behandelingen een stuk be-
ter. Maar ook spierblessures en 
rugklachten bleken met de the-
rapie snel en pijnloos te kunnen 
worden verholpen. De vraag naar 
de therapie neemt nog altijd toe. 
Daarom opende Mechthild dit jaar 
een eigen praktijk @ your health, 
gevestigd aan de Zwembadweg in 
Sint-Oedenrode. 

Wat is i-Health?
i-Health is een methode waarmee u 
inzicht kunt krijgen in lichamelijke, 

emotionele en/of mentale pro-
blemen en deze mogelijk daarna 
ook oplossen. Daartoe wordt eerst 
een nauwkeurige meting gedaan 
om overzicht te krijgen van waar 
mogelijke problemen zich voor-
doen. Door bepaalde plaatsen op 
de vingers en tenen (acupunctuur-
punten) met een digitale meet-
pen aan te raken wordt daarvoor 
via de huid informatie verzameld. 
Op deze punten bevinden zich 
de uiteinden van de meridianen, 
de energiebanen van het lichaam. 
Door deze pijnloos door te meten 
geeft het lichaam informatie. Af-
hankelijk van deze meetresultaten 
en de klacht wordt zorgvuldig een 
persoonlijk behandelplan gemaakt. 
Dit plan bestaat uit behandelingen 
met licht, (ultrasoon) geluid of een 
combinatie van beiden.
 
Lichaam en Geest
Alle ervaringen die wij als mens 
in de loop van ons leven opdoen 
worden in ons lichaam opgesla-
gen. Soms zijn we ons daarvan 
bewust, soms ook niet. Als het om 

negatieve ervaringen gaat,  kun-
nen die opgeslagen ervaringen la-
ter zorgen voor problemen. Binnen 
de i-Health therapie is het mogelijk 
om zowel het bewuste als het on-
derbewuste te bereiken en derge-
lijke problemen bij de kern aan te 
pakken. Lichaam en geest zijn on-
losmakelijk met elkaar verbonden 
en erop gericht zelf het probleem 
op te lossen. Met de techniek van 
i-Health wordt het zelfhelend ver-
mogen van het lichaam gereacti-
veerd.
 
Werkt het altijd? Wanneer is  
i-Health geschikt?
Natuurlijk kan of mag niemand 
in de gezondheidszorg de garan-
tie geven dat een aanpak in alle 
gevallen werkt. Desalniettemin 
boekt de i-Health methode al ja-
ren lang goede resultaten. Deze 
successen vinden we terug op een 
breed vlak. Voorbeelden zijn: - Het 
verdwijnen van pijn, een spoedig 
herstel na botbreuken en verrekte 
spieren of afgescheurde pezen, 
Het significant beter functioneren 
van spieren en gewrichten, het 
reduceren en zelfs oplossen van 
allergieën, het op orde brengen 
van de hormoonhuishouding bij 
bijvoorbeeld overgangsklachten of 
problemen met de prostaat. Ook 
kunnen paniekaanvallen, angsten, 
verslavingen, CoreBelief en trau-
matische ervaringen goed worden 
behandeld. Binnen drie behande-
lingen is meestal al te merken dat 
de aanpak met i-Health werkt. 
Dikwijls is daarna zelfs geen ver-
dere behandeling meer nodig.

Wilt u meer informatie? Neem 
dan contact op met Mechthild de 
Leijer: 06-23 030255, 
info@atyourhealth.nl of kijk op 
www.atyourhealth.nl. 

advertorial

Blues en Brass weekend in de Ossekop

Dit najaar haalt  Eet & Muziek-
café de Ossekop verschillende 
jazz-, swing- en bluesmuziek 
naar Sint-Oedenrode. Komend 
weekend is het de beurt aan een 
bluesformatie van de bovenste 
plank; The Bluestalkers. 

Typerend bij deze bluesformatie 
is dat naast de gitaar een belang-
rijke rol is weggelegd voor het 
hammondorgel (voor de ken-
ners compleet met leslie). The 
Bluestalkers hebben een passie 
voor de blues en willen die op 
hun eigen wijze vertolken.  De 
bezetting van de Bluestalkers (gi-
tarist, gitarist/harpspeler, Ham-
mondorganist, bassist, drummer) 
leent zich uitstekend voor een 
repertoire variërend van shuffles, 
slow blues, tot swing and jump 
en funky blues.

The Bluestalkers laten zich inspi-
reren door artiesten als Ronnie 
Earl, Little Walter, Dave Specter 
en Taj Mahal.   The Bluestalkers 

speelden  o.a. in het voorpro-
gramma van Sugar Ray Norcia en 
Alex Schultz.    Zaterdag 26 ok-
tober aanvang 21.30   Vooraf 'n 
hapje eten is natuurlijk ook mo-
gelijk, reserveren gewenst.

Op zondagmiddag 27 oktober 
verzorgd Dr. Brass een optreden 
in de Ossekop, aanvang 14.30 
uur. Deze jonge eigentijdse Brass-
band bestaat uit getalenteerde 
(jazz)musici  die gestudeerd heb-
ben op het conservatorium van 
Tilburg waaronder (oud) rooi-
enaar Joost van Genugten op 
sousafoon.  

Geen “bloemetjesgordijn of “er 
staat een paard in de gang“  voor 
deze mannen maar strakke funk, 
subtiele jazz , New Orleans en  
popsongs.  Dit alles met vernieu-
wende arrangementen, een eigen 
sound en 'n dosis entertainment . 
Kortom een Brassband die gezien 
en gehoord moet worden.

advertorial

Natuurlijk kan of mag niemand 
dr. Brass
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Mooi in de regio
met rooise inbreng

Nederlandse premiere vierde symfonie Johan de Meij
Op zondag 3 november, 20:15 uur, 
vindt de Nederlandse première 
plaats van de Vierde Symfonie (Sin-
fonie der Lieder) van Johan de Meij 
door de Philips Harmonie in het Mu-
ziekgebouw Frits Philips Eindhoven. 
Dit alles onder leiding van de com-
ponist zelf, in samenwerking met 
het Nationaal Kinderkoor en sopraan 
Irene Verburg. Toon Schellekens en 
Ben van de Biggelaar, woonachtig te 
Sint-Oedenrode, spelen mee in het 
stuk.

Tijdens het concert zullen opnames 
gemaakt worden voor Brava NL 
Klassiek door Music Media Holland. 
Ze hebben de leden en solisten ge-
volgd op weg naar deze première en 
brengen de mens achter het instru-
ment en de muziek in beeld.

Johan de Meij
Johan de Meij is wellicht de bekend-
ste Nederlandse componist. Zijn 1e 
Symfonie The Lord of the Rings werd 
in 1989 bekroond met de prestigi-
euze Sudler Composition Award en 
verscheen meer dan 20 keer op CD, 

o.a. uitgevoerd door het London 
Symphony Orchestra. 
De inspiratie voor het eerste gedeelte 
van zijn Symfonie Nr.4 is gebaseerd 
op een aantal 19e-eeuws Duitse 
gedichten van Rückert. Deze heeft 
Mahler ook gebruikt voor zijn Kin-
dertotenlieder. Het verlies van een 
kind staat hierin centraal. Het tweede 
gedeelte gaat verder met het thema 
dood, gevolgd door wedergeboorte, 
nieuw leven en hoop.

Nationaal Kinderkoor
Het Nationaal Kinderkoor is een koor 
voor jongens en meisjes van 11 t/m 
15 jaar afkomstig uit heel Neder-
land. Het Nationaal Kinderkoor zingt 
koorconcerten en werkt mee aan 
uitvoeringen en CD/Radio-opnames 
van orkesten zoals het Koninklijk 
Concertgebouworkest en de Berli-
ner Philharmoniker. Dirigenten als 
Sir Simon Rattle, Bernhard Haitink, 
Jaap van Zweden, Maris Janssons en 
Nikolaus Harnoncourt werken graag 
met dit koor. Vanuit dit koor stromen 
veel kinderen door in de professio-
nele wereld van de zang.

Philips Harmonie
De Philips Harmonie, oftewel Philips 
Symfonisch Blaasorkest, is al meer 
dan 100 jaar een orkest van professi-
oneel allure. Het orkest speelt zowel 
klassiek als licht repertoire op hoog 
niveau. Onlangs was het orkest ook 
nog te zien op de grasmat bij PSV 
vanwege het 100-jarig bestaan van 
de club. Sinds 2008 staat het orkest 
onder leiding van Matty Cilissen, die 
tevens dirigent is van de Koninklijke 
Muziekkapel van de Belgische Lucht-
macht en van een aantal andere 
gerenommeerde orkesten. Voor de 
pauze staat het orkest onder leiding 
van Johan de Meij. Na de pauze zal 
het orkest nog werken spelen van 
Saint-Saëns, Glinka en wederom de 
Meij.
Na de pauze zal het orkest nog wer-
ken spelen van Saint-Saëns, Glinka 
en wederom de Meij. 
Ter info: op de site van het Muziek-
gebouw Eindhoven staan de vol-
gende prijzen: volwassenen  
€ 17,50, kindprijs € 12,50, maar hier 
komt nog € 2,50 reserveringskosten 
per kaartje bij.

COOP.NL

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 21 t/m zondag 27 oktober 2013. week 43

Tax  Liempde 
Nieuwstraat 59

ZONDAG OPEN
14-18 UUR

besteding van €15,- 
is excl. krat bavaria

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

ZONDAG OPENZONDAG OPENZONDAG OPENZONDAG OPEN

7.49
10.98

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

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

Bij iedere € 10,- aan boodschappen*Bij iedere € 10,- aan boodschappen*Gratis Triqo®

LAATSTE WEEK SPAREN VOOR TRIQO’S

NU OOK 
DROGISTERIJ 

ASSORTIMENT

Op zoek naar de prins van Ploegersland Liempde

Wekelijks tot zijn openbare instal-
latie op vrijdag 25 oktober geeft 
de Geheimcommissie van Prinsen-
vereniging de Ploegers een Tip wie 
de nieuwe Prins van Ploegersland 
gaat worden. Let vooral op de de-

tails in de tip en ontdek het ant-
woord achter het grote geheim.

Heeft iedereen de tip opgevolgd 
om een balletje op te gooien bij je 
buurman? Je hebt nog een week 
om dit alsnog te doen. We heb-
ben vele leuke reacties gehad op 
de gepubliceerde namen. Niet in 
de laatste plaats van de genoemde 
personen zelf. Ze waren net als wij 
aangenaam verrast. Deze week tip 
10 en tegelijkertijd tip 11. Voor tip 
10 gaan we naar de wereld van 
de rappe pratende zangers. Onze 
prins heeft een wel zeer speciale 

relatie met rapper Ali B. Meer zeg-
gen we niet.
Tip 11 is kort en bondig. Kom vrij-
dag 25 oktober naar de openbare 
installatie. Je bent van harte wel-
kom. We verwachten je om 20.15 
uur zodat we om 20.30 uur kun-
nen beginnen.

Denk je te weten wie het is? Stuur 
een e-mail naar redactie@ploegers.nl 
en maak kans op twee kaartjes voor 
de Zittingsavonden. Inzenden kan 
tot vrijdag 25 oktober 18.00 uur. 
Wil je de Tips nog een keer terug-
lezen, kijk op www.ploegers.nl. 

goederen- en dienstenveiling

Opmaat naar 140 jaar Fanfare Concordia
In 2014 viert Fanfare Concordia 
Liempde een lustrum dat aan nie-
mand voorbij mag gaan.             Goe-
de muziek maken is de passie van 
haar leden en dat al bijna 140 jaar 
lang. In het komende jubileumjaar 
staan veel unieke muzikale momen-
ten geprogrammeerd.  
      
Maar bovenal gaat Fanfare Concor-
dia Liempde op 26 oktober 2013 in 
“De Serenade” een goederen- en 
dienstenveiling houden. Twee vei-
lingmeesters brengen dan een groot 
aantal mooie en vaak ook ludieke 
goederen en diensten ter veiling. 
Evenals 4 jaar geleden belooft het 
weer een avond te worden met span-
nende en hilarische momenten.

Het doel van de veiling van dit jaar is 
DE JEUGD. Jeugd moet worden op-
geleid, heeft een instrument, kleding, 
lesboeken en nog veel meer nodig als 
ze instromen in het opleidingsorkest. 
Dit alles kost veel geld, maar wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst.
Wat kunt u zoal verwachten op za-
terdag 26 oktober aan goederen en 
diensten: diverse kunstwerken, rond-
leidingen/workshops, bezorging van 
ontbijt aan huis, rijtoer door de om-
geving, muzikale optredens, zwem-
badverwarming, clinic kleiduiven-
schieten, verzorging van quizavond, 
een kruiwagen bier, tocht met mo-
torjacht, picknick/koffietafel en sur-
prise?????
                                                           
Bovendien verloten we in de pau-

ze driemaal een rondvlucht boven 
Liempde. Dus, heeft u zin in een hila-
rische avond uit en bent u benieuwd 
naar wat er zoal onder de hamer 
komt, schroom dan niet om binnen 
te komen. Vanaf 18.00 uur heeft De 
Serenade aan de Oude Dijk 117 te 
Liempde haar deuren geopend. Vanaf 
dan kunt u de aangeboden goederen 
bekijken. Om 20.00 uur starten de 
veilingmeesters Jan van der Wiel en 
Henri Schalkx met de veiling. Pinnen 
is mogelijk! Bent u niet in de gelegen-
heid om op deze avond aanwezig te 
zijn en wil u toch een bod uitbrengen 
op een van de aangeboden goederen 
of diensten, neem dan contact op 
met:
Toon Voets: 0411-632067, 
e-mail: toonvoets@hetnet.nl

Lezing over nalatenschap en wat daar zoal bij komt kijken
Het is voor velen niet de leukste 
klus en ook zeker niet de makkelijk-
ste: de afwikkeling van een nalaten-
schap.

Waar moet u rekening mee houden 
? Welke valkuilen zijn er? Heb ik al-
les wel goed geregeld voor mijn na-
bestaanden? Het is voor nabestaan-
den vaak een enorme zoektocht en 
veel gedoe om gegevens te achter-

halen. Daarnaast zijn wensen vaak 
een vraagteken.

Over al dit soort zaken en wat er 
allemaal komt kijken bij een goede 
nalatenschapsplanning en de afwik-
keling van een nalatenschap en hoe 
u daarbij geholpen kunt worden, 
zal Wilmie van Brunschot-Gemen, 
partner van Cretio, een presentatie 
geven op donderdag 31 oktober en 

zaterdag 2 november om 10.30 uur 
(ontvangst vanaf 10.00 uur) in de 
presentatieruimte bij de Senioren-
winkel, Hoofdstraat 127 te Schijndel.
U wordt hierbij uitgenodigd om aan-
wezig te zijn bij deze interessante 
lezing. Vanwege een beperkt aantal 
plaatsen graag vooraf aanmelden 
bij Wilmie van Brunschot: per tele-
foon op 06 349 715 71 of per email: 
w.van.brunschot@cretio.nl

Polen leren zwemmen bij 
Thermae Son
Vanaf 2 november 2013 zal Well-
ness & Healthresort Thermae 
Son in het zwembad zwemles-
sen gaan verzorgen voor Polen. 
Thermae Son wil Polen graag de 
mogelijkheid bieden zwemlessen 
te volgen op het niveau volgens 
de Nederlandse norm en on-
der begeleiding van een ervaren 
zweminstructrice en een Poolse 
vertaalster.

In Nederland is het schoolzwem-
men, zwemles in schoolverband, 
veelal verplicht. Dit is in Polen niet 
het geval. In Polen krijgen de be-
woners vaak pas op later leeftijd 
zwemles en zijn de zwemlessen 
niet te vergelijken met de norm 
van een Nederlands zwemdiplo-
ma. Zwemles met kleding aan of 
reddingszwemmen zijn bijvoor-
beeld onbekende  begrippen in 
Polen. 

Het is opvallend dat afgelopen ja-
ren tientallen Polen om het leven 
zijn gekomen door te zwemmen 
in de Nederlandse rivieren, me-
ren, plassen of zee. Bij Nederlan-
ders heerst echt een zwemcultuur 
en wordt er tijdens zonnige dagen 
vaak gezwommen in open water, 
waarbij een goede zwemtechniek 
erg belangrijk. De meeste Polen 
zwemmen in hun eigen land in 
een zwembad onder toezicht en 
geregeld in ondiep water. Voor 
eigen veiligheid en veel zwem-
plezier is de reddingsbrigade in 
augustus 2013 een campagne 
begonnen zwemlessen op Neder-
landse bodem te stimuleren. 

Thermae Son wil Polen graag de 
mogelijkheid geven zwemles-
sen te volgen op het niveau vol-
gens de Nederlandse norm en 
onder begeleiding van een erva-
ren zweminstructrice en met een 
Poolse vertaalster. Deze lessen 
zullen worden aangeboden in 
verschillende leeftijdscategorieën 
met maximaal 8-11 personen per 
groep, waardoor iedere zwemmer 
ook persoonlijke aandacht krijgen. 
Een zwemles duurt circa 55 minu-
ten. De Poolse zwemmers begin-
nen bij zwemdiploma A. Na beha-
len van het A diploma kunnen de 
zij verdergaan met zwemdiploma 
B. 

Contact 
Voor meer informatie kijk op 
www.thermaeson.nl en vragen/
inschrijving kunt u mailen naar 
zwembad@thermaeson.nl of te-
lefonisch contact opnemen via 
0499-476383.

Eva den Otter
Gefeliciteerd

1ste keer geslaagd
Mobiel: 06-43581407

e-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl

www.verkeersschoolschellekens.nl
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Maak het verschil voor een kind of jongeren!

markt 15     5492 AA sint-Oedenrode     tel:0413-473979

tapperij en eeterij d  n dommel 

Presenteert:

Zondag 27 oktober 
vanaf 19.00 uur

Op veler verzoek, de begeleidingsband van 
Bert Heerink, Schipper en bemanning.

Onvervalste bluesrock !

Schipper en bemanning

Lieke (14 jaar): “In de maanden 
waarin we nu samen dingen on-
dernemen, heb ik eigenlijk het ge-
voel dat we alleen maar lol heb-
ben met elkaar. Maar ik leer veel 
van haar en ik kan ook alles aan 
haar vertellen. Ze heeft een luis-
terend oor en is echt een maatje 
voor mij.”

Een vrijwilliger bij maatjesproject 
Match van Stichting Oosterpoort 
biedt een kind of jongere, die door 
omstandigheden een steun in de 
rug hard nodig heeft, een jaar vol 
ontspanning, plezier en exclusieve 
aandacht. Hoe? Door samen we-
kelijks gezellige activiteiten te on-
dernemen. Samen taarten bakken 
bijvoorbeeld, squashen, mens-er-
ger-je-nieten of lekker wandelen 
in het bos. Tijdens de afspraken 
wordt door de matchvrijwilliger 
spelenderwijs ingezet op groei bij 
het kind. En met succes. De posi-
tieve benadering, het luisterende 

oor en het positieve voorbeeld-
gedrag van de vrijwilliger brengt 
veel teweeg bij een kind: een vro-
lijke lach, nieuwe vaardigheden, 
meer zelfvertrouwen, openheid 
en ontspanning, een glinstering in 
de ogen, … Match maakt zo echt 
het verschil voor een kind en, niet 
te vergeten, voor diens gezin.  

Op dit moment wachten er ver-
schillende kinderen uit Uden, 
Veghel en omgeving op een ma-
tje. Daarom is Match dringend 
op zoek naar enthousiaste men-
sen (18+), die het project willen 
komen versterken. Op maandag 
04 november aanstaande houdt 
Match een informatiebijeen-
komst, waarin het project van a 
tot z wordt toegelicht. De bijeen-
komst vindt plaats bij het inloop-
punt van het Centrum voor Jeugd 
en Gezin in Uden, aan de Alde-
tiendstraat 23 in Uden. De start 
is om 19:30 uur, de bijeenkomst 

eindigt om 21:00 uur. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom!
Een matchvrijwilliger staat er niet 
alleen voor. Match zorgt voor een 
zorgvuldige voorbereiding en pro-
fessionele begeleiding gedurende 
de koppeling. 

Match wordt uitgevoerd door 
Oosterpoort, een instelling voor 
jeugd- en opvoedhulp, in samen-
werking met meerdere Centra 
voor Jeugd en Gezin in de regio 
Noordoost Noord-Brabant. Het 
project sluit goed aan bij de hui-
dige maatschappelijke tendens, 
waarin de inzet van burgers voor 
burgers sterk wordt gestimuleerd. 
Dit jaar viert Match haar 10-jarig 
bestaan.

Meer informatie? Kijk op 
www.oosterpoort.org/match of 
bel (0412)46.53.00.
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WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS BLAD     

Son en Breugel, Ekkersrijt en Esp

v
Het meest gelezen

weekblad van

Son en Breugel
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WIJ BUNDELEN ONZE KRACHTEN!

De onDerneming

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

Wij zoeken een:

Media-adviseur
Functie-omschrijving

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

Functie-eisen

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

AAnboD

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

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

brAbAnts centrum
t.a.v. directeur a.i. ir. L.F.M. van Besouw 
Postbus 81
5280 aB Boxtel
louis.vanbesouw@cmenp.nl
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Werken en naastenzorg
Op woensdag 6 november 2013 
organiseert MEE twee informatie-
bijeenkomsten voor mensen met 
een beperking en hun naasten. 
Deze keer over arbeidsmogelijk-
heden voor mensen met een be-
perking en naastenzorg. Kies één 
van de thema’s en meld u aan via 
www.mee-nob.nl/schuifaanbij-
MEE (of telefoon 0413 33 47 33). 
Deelname is gratis. De bijeenkom-
sten zijn van 19.30 tot 21.00 uur 
op het kantoor van MEE Noord-
oost Brabant, Volkelseweg 2 in 
Uden. 
De bijeenkomst ‘Aan het werk’ 
gaat over de mogelijkheden om te 
werken na het schoolverlaten: re-
gulier werk, mogelijkheden vanuit 

de Wet sociale werkvoorziening 
(WSW) en dagbesteding. Er is aan-
dacht voor de indicatiestelling voor 
de WSW en dagbesteding vanuit 
de AWBZ. En ook regelingen zoals 
Wajong, WIA uitkering en de Wet 
Werken naar Vermogen komen 
aan bod. 
De bijeenkomst ‘Wat als betaalde 
zorg wegvalt’ belicht dat door de 
bezuinigingen betaalde zorg niet 
meer vanzelfsprekend is en dat we 
steeds meer een beroep op onze 
naasten moeten gaan doen. Hoe 
ziet uw netwerk (uw familie, vrien-
den en bekenden) eruit? Wie kan 
er iets voor u betekenen en hoe 
organiseert u dat? Wat kan MEE 
daarin betekenen? 

De eerste woensdagavond van de 
maand organiseert MEE ‘Schuif 
aan bij MEE’. Dit zijn twee infor-
matiebijeenkomsten die plaatsvin-
den in kleine groepen. Elke bijeen-
komst heeft een ander thema, dat 
te maken heeft met meedoen met 
een beperking. Tijdens ‘Schuif aan 
bij MEE’ informeert een medewer-
ker van MEE Noordoost Brabant u 
over het gekozen thema. Ook is er 
ruimte voor uw vragen en het uit-
wisselen van ervaringen rond het 
thema met de andere aanwezigen. 

Ondersteuning bij leven met een 
beperking 
MEE ondersteunt mensen met 
een beperking en hun netwerk 

op alle levensgebieden en in alle 
levensfasen. Daardoor kunnen zij 
naar vermogen meedoen in de 
samenleving. Wij zijn onafhanke-
lijk en staan naast onze cliënten. 
Wij helpen hen hun eigen kracht 
te versterken en de mogelijkheden 
van hun netwerk te benutten. Dit 
vergroot de zelfredzaamheid en 
kwaliteit van bestaan. Onze ken-
nis en ervaring zetten wij in om 
de samenleving beter in te richten 
voor mensen met een beperking. 
Zo maakt MEE meedoen ook echt 
mogelijk.

kijk op www.mee-nob.nl voor 
meer informatie.

Nieuws of tips?
bel de MooiRooi tiplijn:

0413-479322
of mail naar 

redactie@demooirooikrant.nl
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Lezing Ons skôn 
“Groene Woud”
In deze beamerpresentatie laat Bert 
Vervoort zien hoe mooi en veelzij-
dig de natuur dichtbij huis is, in ons 
eigen Nationaal Landschap ”Het 
Groene Woud”. 

Verschillende aspecten komen aan 
bod; zoals de dassen, die met hun 
grote burchten steeds verder in 
onze omgeving oprukken. En wat 
dacht u van de bij zure vennen le-
vende heikikkers, waarvan de man-
netjes in de paartijd enkele dagen 
helemaal blauw worden. Het suc-
ces van de herintroductie van de 
boomkikkers in de Mortelen komt 
aan bod en  ook verschillende vo-
gelsoorten uit Het Groene Woud 
passeren de revue, zoals de grote 
gele kwikstaart die langs stromende 
wateren broed en de gierzwaluwen 
die in dorpen en steden nog broe-
den  onder dakpannen of speciale 
nestkasten. Ook aan de grote ver-

scheidenheid aan paddenstoelen 
wordt aandacht besteed. Het ge-
heel wordt opgefleurd met foto’s 
van de verschillende landschappen.  
Als je je ogen de kost geeft is er 
zeer veel te genieten voor de na-
tuurliefhebber in ons eigen Groene 
Woud.  De lezing is op donderdag 
31 oktober om 20.00 uur in Cafe 
het Groene Woud te Liempde. De 
entree is gratis.   

WWW.PIXELBOXDESIGN.NL

RUUD VAN DE POL
HEUVEL 17 SINT-OEDENRODE
06 24809565
INFO@PIXELBOXDESIGN.NL

GRAFISCH ONTWERP
DRUKWERK
WEBSITES
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Dit artikel gaat niet over die onbetaalbare dingen waarover ik enkele co-
lumns geleden schreef: vaartuigen die één miljoen euro per strekkende 
meter kosten en het grootste gedeelte van het jaar stil dobberend op de 
luimen van hun eigenaren liggen te wachten. Het woord “plezierjacht” 
wordt op dit ogenblik in de media klakkeloos overgenomen van een aan-
tal politici en actievoerders, dat daarmee wederom een karikatuur en 
slecht beeld van de dertigduizend actieve jagers in Nederland wil maken. 
Het woord is beladen, zet de groenrokken neer als dijenkletsende schiet-
gragen, die het absoluut niet nauw nemen met de moraal, laat staan 
respect jegens dieren. “Plezierjacht moet worden afgeschaft, past niet 
meer in deze tijd!” wordt nogal makkelijk geroepen, terwijl binnen nu en 
een maand de schappen in de supermarkten uitpuilen van de hertenbief-
stukjes en hazenruggen, het “plezierjachtseizoen” is immers afgelopen 
week geopend. Dat het merendeel van dat scharrelvlees uit het buiten-
land komt laten we even buiten beschouwing, zozeer neemt de vraag 
ernaar toe. Geheel tegen verwachting kwam een pact van (voorname-
lijk linkse) politieke partijen met deze anti-jacht stellingname, juist in een 
periode waarin jagers en andere natuurbeschermingsorganisaties elkaar 
steeds vaker vonden in vraagstukken van schadebestrijding en popula-
tiebeheer. “Mooi Nederland” heet het ambitieuze politieke programma, 
waarin geen plaats meer zou zijn voor de jacht op haas, fazant, konijn en 
wilde eend. Lutz Jacobi, woordvoerder in dezen namens de PVDA, verga-
loppeerde zich voor de camera’s met de opmerking dat de zgn. beheer-
jacht werd uitgevoerd door professionals en plezierjacht door amateurs. 
Ook schaarde zij het reewild onder de plezier-wildlijst. Niets van dit alles 
is echter waar; reewild wordt slechts volgens provinciale afschotplannen 
beheerd, en wel door voornamelijk goed opgeleide amateur-jagers. Ook 
op terreinen van natuurbeschermingsorganisaties worden amateurs inge-
zet voor het beheer. Je zou hopen en geloven dat e.e.a. echt de laatste 
stuiptrekking van de anti-jachtlobby zou zijn, want zo dun en broos zijn 
haar argumenten, zo sentimenteel haar motieven. Jacht op genoemde 
diersoorten zou een smet werpen op onze beschaving, aldus de heilspro-
feten die menen te kunnen uitmaken wat beschaving is, ook zogenaamd 
namens u. Want dat wil in principe zeggen dat het doden van dieren 
überhaupt niet meer in deze beschaving past, tenminste als men een 
beetje consequent is, maar daar twijfel ik ten zeerste aan. Zie de kiloknal-
lers in de schappen….
Zou de ontwikkeling van kweekvlees een kentering in onze relatie tot 
consumptiedieren teweeg brengen? Niet dus, tenminste als je het aan de 
jagende journalist Oswin Schneeweisz vraagt. Volgens hem is aan kweek-
vlees kraak noch smaak, net als die watertomaat die wij naar Duitsland 
exporteerden. Mensen hebben een toenemende smaakbehoefte, van au-
thenticiteit tot een weerspiegeling van hoe de dieren en andere producten 
zijn groot geworden.

Zo maar een middagje peuteren met ’n paar jachtvrienden. Enkele bewo-
ners in ons jachtveld hadden geklaagd over de konijnen in hun tuinen en 
of wij daar wat aan konden doen. Dus struinden wij de ruige slootjes rond 
de bebouwing af, waaruit onze hondjes de grijze knagers opstieten. Op-
perste concentratie en discipline werden vereist, daar tussen die huizen, 
waar de bewoners van achter de ramen onze verrichtingen volgden. Bij 
elk raak schot gingen de duimen omhoog en bij elke misser werden we 
zichtbaar uitgelachen. Na afloop gingen we naar onze “jachthut”, een 
pipo-wagen ergens achter het erf van een bevriende boer. Daar nuttigden 
wij een kop soep en nog wat versterkends en luisterden naar elkanders 
jagerslatijn. Met ’n paar konijnen de man gingen we naar huis, eerste klas 
scharrelvlees. Plezierjacht anno 2013, so what?

Konijn met pruimen, bier en mosterd (max 3 pers.)
1 wild konijntje in delen, 2 flessen bier van hoge gisting.
200 gram gedroogde pruimen, 2 uien, 1 teen knoflook, tak tijm,
2 kruidnagel, 1 blad laurier, 2 eetlepels witte wijn azijn
Bloem om te bestuiven, 25 gram bloem, 25 gr boter, 2 eetl. grove mosterd
Bestrooi de konijnendelen met peper en zout en bestuif met wat bloem, 
braad in wat boter rondom bruin en haal uit de pan. Fruit de uien, knof-
look, tijm, kruidnagel en laurier hierin aan en blus af met wat azijn. Leg 
het konijn erbij, de ontpitte en in grove stukken gesneden pruimen en 
schenk het bier erbij. Breng aan de kook, roer de mosterd door de saus en 
laat daarna op een klein vuurtje langzaam sudderen. Meng 25 gr bloem 
en 25 gr boter en doe hiervan vlokjes in de saus, zodra het vlees gaar is. 
Verwijder tijm, kruidnagel en laurier en laat de saus nog zachtjes binden. 
Proef af met peper en zout. Puristen zouden hier een mooi Belgisch biertje 
bij drinken, voor hun plezier….

MET VOLLE MOND...
culinaire column door:
Pieter van de kamp

Plezierjacht

op 26 oktober vanaf de knoptoren

Bekijk Rooi van boven in het donker
Nederland is een 
van de meest ver-
lichte landen ter 
wereld. Jaarlijks 
worden miljoe-
nen euro’s ver-

spild door inefficiënte verlichting. 
Slecht afgeschermde lichtbronnen 
veroorzaken veel strooilicht dat niet 
op wegen of straten valt. Andere 
belangrijke bronnen van lichthinder 
zijn glastuinbouw, sportveldverlich-
ting, terreinverlichting, sierverlich-
ting en reclameverlichting.

Niet alleen mensen hebben last van 

teveel licht. Ook voor dieren en plan-
ten is het belangrijk dat de nachten 
duister blijven. Duisternis is net als 
stilte en ruimte een van de oerkwa-
liteiten van het landschap. Een over-
daad aan licht verstoort het bioritme 
van allerlei organismen en kan een 
heel ecosysteem ontwrichten. Om 
de schoonheid van de nacht te be-
nadrukken en aandacht te vragen 
voor de gevolgen van lichthinder, 
organiseren de Natuur- en Milieu-
federaties jaarlijks de Nacht van de 
Nacht. Dit jaar vindt de Nacht van 
de Nacht plaats op zaterdag 26 ok-
tober 2013. In de nacht van zater-

dag 26 op zondag 27 oktober gaat 
de klok een uur terug en kunnen we 
extra lang genieten van een donkere 
nacht.

Hoe licht (of donker) het is in en 
om Sint-Oedenrode kun je vanaf de 
Knoptoren heel mooi bekijken. Tus-
sen 21:00 en 23:00 bent u van harte 
welkom om een kijkje te komen ne-
men. Verder kunt u (met een beetje 
geluk) allerlei soorten nachtvlinders 
bekijken, mogelijk zien we nog wat 
vleermuizen of een uil. Voor het 
laatste nieuws over deze activiteit zie 
www.ivnrooi.nl.

showkorps Brabantband

Trompet, slagwerk of althoorn spelen bij Jong Brabant
Heb je altijd al een instrument 
willen spelen bij een vereniging, 
maar wel graag met mensen van 
je eigen leeftijd, grijp dan nu je 
kans! 

In 2007 is Showkorps Brabantband 
gestart met Jong Brabant, het 
jeugdkorps van de Brabantband, 
een muziekvereniging voor de 
jeugdigen uit Sint-Oedenrode. Het 
idee is om kinderen op een leuke 
manier kennis te laten maken met 
het maken van muziek en het be-
spelen van een instrument in een 
vereniging. Omdat natuurlijk niet 
iedereen weet of hij of zij het be-
spelen van een muziekinstrument 
leuk vindt, kun je deelnemen aan 
vier probeerlessen. Je kunt kiezen 
uit drie verschillende instrumen-

ten: trompet, slagwerk of althoorn. 
Tijdens deze lessen kom je met een 
groepje bij elkaar, leer je op een 
leuke manier op een instrument 
spelen en leer je hoe je de muziek 
moet lezen. Iedereen vanaf 6 jaar 
of vanaf groep 3 van de basis-
school kan meedoen! Heb je al ooit 
muziek gemaakt en kun je al wat 
noten lezen, je bent van harte wel-
kom. Heb je nog nooit op een in-
strument gespeeld en kun je geen 
muziek lezen, ook dan ben je van 
harte welkom.
Tijdens deze lessen krijg je een in-
strument te leen dat je ook mee 
naar huis mag nemen zodat je thuis 
ook volop kunt proberen muziek 
te maken. Als blijkt dat je het leuk 
vindt, mag je de vier weken daarna 
nog gratis meedoen met Jong Bra-

bant, daarna kun je je aanmelden 
als lid van de vereniging. Jong Bra-
bant verzorgt ook al diverse optre-
dens. Jong Brabant laat zich vooral 
zien bij activiteiten voor de jeugdi-
gen in Sint-Oedenrode, denk bij-
voorbeeld aan Sinterklaas, Kerst, 
Carnaval etc.
Wil je gewoon eens een kijkje ne-
men bij Jong Brabant, kom dan 
op vrijdagavond tussen 18.00 en 
19.00 uur naar Mariendael, daar is 
Jong Brabant dan aan het oefenen. 
Wil je meedoen met de vier pro-
beerlessen in Cultureel Centrum 
Mariëndael, kosten € 5,00 voor 
vier lessen, meld je dan aan vóór 
10 november bij Harriët van Cas-
teren, telefoon: 0413-479462 
(na 19.00 uur) / e-mail: 
hcjvancasteren@gmail.com.

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

Roodharige hersenspinsels

Enkele weken geleden vond de 
Rooise Rooiendag plaats bij Miss 
Hyacinth in Sint-Oedenrode. Deel-
nemers werd gevraagd om een ge-
voel op papier te zetten. Hoe gaat 
een roodharige door het leven? Is 
dat zoveel anders dan iemand met 
blond, bruin of zwart haar? Hier 
vindt u een kleine selectie van die 
roodharige hersenspinsels….

Woordenstroom: bedeesd

Bedeesd….wat nu toch?? Zou 
het zo zijn dat ik als roodharige 
bedeesd ben? Dat klinkt bijna als 
een schande. Een bedeesde rood-
harige. 
Een roodharige is vurig, pittig, sen-
sueel, spattend wispelturig, fel. 
Maar niet bedeesd. Of kan je ook 
vurig bedeesd zijn? Of pittig be-
deesd? Of sensueel bedeesd? Tja, 
grote goedheid. Wat een dilemma. 
Bedeesd, wat een vreemd woord 
eigenlijk. Waar komt het eigenlijk 
vandaan? Even een klein onder-
zoekje vanbinnen.
Bedeesd is een laagje van binnen, 
bekleding ter bescherming van 

mijn kwetsbare hartje. Een zacht 
fluwelen tapijtje. Ik zal maar niet 
loslaten wat er allemaal echt van-
binnen zit. Dat wordt een uitspat-
ting van bruisende energie, do-
minant en overrompelend. Vurig 
en oneindig. Liefde zo rood dat je 
hele lijf er pijn van doet. Tranen zo 
warm, dat je huid er van brandt. Te 
veel om in één lijf te kunnen rond-
gaan. Te veel om in één leven hier 
op aarde te ontsnappen. Dus mis-
schien mag ik blij zijn met een be-
deesd fluwelen tapijtje. Dat maakt 
me zachter.
Lief tapijtje van me, ik houd van je.

mijn rode haar past bij mij

Het is gewoon anders. Bijna ieder-
een is bruin of blond of zwart ofzo. 
Nou, daar kom ik aan met mijn 
rode haren. Maar het past bij mij. 
Het is lekker opvallend, het staat je 
leuk en het is mooi. Mooi omdat 
het laat zien wie je bent en mooi 
omdat je jezelf durft te zijn. Het 
maakt niet uit wie je bent en wat 
je doet. En dat is fijn. Ik zou voor 
geen goud mijn haar willen verven.

mijn rode haar past bij mij 
want….

Het was er al voordat ik mezelf 
bewust was van kleur? Vroeger 
kan ik er best wel mee gepest zijn. 
Niet dat ik me dat kan herinneren, 
dus het heeft dan ook geen nega-
tieve gevoelens nagelaten. Ik ben 
de enige rooie uit ‘n (boeren)ge-
zin met 6 kinderen; 3 jongens en 
3 meiden en ook de jongste. Nu, 
inmiddels 59 jaar, sinds ik ’n vrouw 
ben weet ik dat mensen (mannen) 
denken dat een roodharige vast 
iets bijzonders is? En…wie weet.  
Mijn nichtje, die 4e is van ’n gezin 
met 5 dochters, was ook bij hun de 
enige rooie. Wij zeiden altijd “dat 
komt omdat  bij onze vaders de 
buizen roestig zijn.” Zij is niet hier 
en dus niet zo “trots” op haar rood 
als ik dat ben. Ik vind deze dag erg 
mooi en ben blij dat ik hier ook bij 
hoor.
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JOS MARTENS & ZN B.V.
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES

Ginderdoor 55, tussen Lieshout en Mariahout t:0499-423131 www.josmartens.nl
OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD

MOTORZAGEN
VANAF 

€ 169 

HEGGENSCHAREN
VANAF  

€ 119
BLADBLAZERS
VANAF 

€ 99 

ACCUGEREEDSCHAP
WWW.STIHL.NL VOOR 
ACTUELE MAAND ACTIE

HAKSELAARS
VANAF 

€ 299  

Mooi Rooi 2013 Stihl  NAJAAR.indd   1 9/27/2013   11:39:48 AM

Zwemdiploma in handen

diploma A1

diploma B diploma c

diploma A2

Vorige week stonden een heleboel kinderen voor een ‘moeilijke’ test. Na maanden oefenen mochten de jonge waterratten op voor hun zwemdiploma. De lessen hebben duidelijk hun 
vruchten afgeworpen, want al deze kinderen slaagden voor het examen. Kijk op www.mooirooi.nl voor nog meer foto’s. (foto’s: jan ebbenn)
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Sportgala 2013 aanstaande vrijdag in De Beurs

Aanstaande vrijdag is het zover. 
Het Sportgala 2013 zal voor het 
eerst in haar vernieuwde opzet 
plaatsvinden. In de nieuwe locatie 
De Beurs zullen de Rooise spor-
ters en vrijwilligers als vanouds in 
het zonnetje worden gezet. 

De afgelopen maanden werden 
Rooienaren via deze krant op de 
hoogte gehouden van de voorbe-
reidingen en nominaties. Intussen 
zijn alle kampioenen en genomi-
neerden uitgenodigd en blijkt de 

belangstelling voor het gala even-
als voorgaande jaren erg groot. 
Helaas is maar een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar en zijn de 
toegangskaarten zorgvuldig on-
der de sporters en genodigden 
verdeeld. Na afloop van het gala 
zal er geproost worden in het café 
van de Beurs dat voor deze ge-
legenheid wordt omgedoopt tot 
Sportcafé. Het Sportcafé is voor 
iedereen toegankelijk zodat dege-
nen die niet aanwezig kunnen zijn 
bij het gala, de nieuwe titeldragers 
alsnog kunnen feliciteren. 

Naast het uitreiken van de ver-
schillende titels en het huldigen 
van de kampioenen wordt de ge-
nodigden  ook dit jaar een gevari-
eerd programma geboden. Zo zal 
de Rooise zangeres Jesje de Schep-
per het Sportgala muzikaal openen 
en zal Neeltje van Kasteren met 
haar dansgroep een optreden ver-
zorgen.  Sportschool Theo van den 
Oever staat op het programma 

voor het geven een spectaculaire 
demo. Tot slot is de stichting on-
gelooflijk trots op het ontvangen 
van gastspreker Richard Bottram. 
Richard liep een jaar lang bijna 
dagelijks een marathon en zal op 
het Sportgala over deze bijzondere 
prestatie komen vertellen.  

Hoewel het gala volledig in het te-
ken staat van de sporters en vrij-
willigers, geeft de stichting vooraf 
al aan de verschillende sponsoren 
erg dankbaar te zijn. De Gemeente 
Sint-Oedenrode, DeMooiRooiKrant, 
MK2, Rabobank, Van Kuringe Ad-
viesgroep, De Beurs, Joost de Vaan 
fysiotherapie, Emvo Techniek, Sport-
school Van den Oever, Bloembin-
derij de Keizerskroon, Kevin Machi-
nebouw (A&K Techniek), Kalmann 
mediaproducties en Rango Concepts 
droegen allemaal een steentje bij. In 
de vorm van diensten, producten 
en/of financiële ondersteuning is 
het organiseren van deze sportieve 
avond mogelijk gemaakt. 

Cloeck & Moedighjeu de boules

Na de derde speelavond om het mix 
clubkampioenschap doubletten gaat  
in poule A met 5 +35 het doublet 
Tonny van Eerd/Huub van Abeelen 
aan kop, met op de 2e plaats het 
doublet Hennie van Eck/Jan van der 
Schoot (4 +13). 

Hierna volgen maar liefst 6 doublets 
met 3 winstpartijen, zodat het deze 
week nog spannend wordt welke 
doublets naar de finale gaan.  In 
poule B is de koppositie overgeno-
men door het doublet Maria van Ber-
kel/Wim vd Rijdt (6 +41). Op de 2e 
plaats volgen Mariet Verschuijten/

Jan van Thienen (5 +40), op de 3e 
plaats Gerrie van Erp/Kees Luijten (5 
+35) en op de 4e plaats Toos Hazen-
berg/Erik Verschuijten (5 +11). Ria 
van de Loo/Frans Van de Velden zijn 
teruggevallen naar de 5e plaats (4 
+23), maar maken nog steeds kans 
op een finaleplaats. Zaterdagmiddag 
is het door Cloeck & Moedigh geor-
ganiseerde NJBB cyclustoernooi van 
start gegaan met 28 doublets. 
Dit toernooi wordt op 4 zaterdagen 
in oktober, november, december en 
januari gespeeld en is met deelne-
mers uit de hele regio sterk bezet 
en reeds lang volgeboekt. In poule 

A werd het doublet Maarten van 
Hout/Ralf Ebben van BC Jagershoef 
dagwinnaar (5 +44), van Cloeck & 
Moedigh vinden we het doublet Jan 
van der Schoot/Kees Luijten (4 +12) 
na deze 1e speeldag terug op een 4e 
plaats en in poule B werd het doublet 
Marian Korsten/Lauran Bonafe van 
het Dommels Boeleke dagwinnaar (3 
+17) en staat het doublet Hanneke 
van Erp/Toon Bergen (3 +5) van 
Cloeck & Moedigh op een 5e plaats. 
De Cloeck & Moedigh spelers Karel 
en Erik Verschuijten, in dit toernooi 
uitkomende voor La Ferme Boel, 
staan 3e (3 +13). 

paardensport

Nijnselse Ruiters niet met lege 
handen naar huis
In manege De Pijnhorst werd af-
gelopen weekend de aftrap voor 
het selectieseizoen voor de klas-
se Z dressuur gegeven. Voor de 
overige klassen was het alweer 
de tweede selectiewedstrijd. De 
Nijnselse Ruiters lieten weer zien 
dat ze sterke proeven neer kunnen 
zetten.

In de klasse Z2 dressuur was het 
Marieke Siertsema die weer hoge 
ogen gooide met haar Zarotte. Ze 
behaalde een knappe 2e plaats. 
Zoon Martijn van Stiphout deed 
niet voor zijn moeder onder. Met 
Allure startte hij voor de eerste keer 

in de klasse M2 wat hem direct een 
mooie 3e plaats opleverde.
Ook Eveline van de Ven had weer 
succes. Zij wist in de klasse Z1 met 
Allure de 4e prijs op te eisen. Teun 
Kluijtmans kwam in De Mortel 
aan start op de indoor springwed-
strijd voor paarden. Met Cornelis 
behaalde hij in de klasse M een 
mooie 5e prijs. Eveline Hazen-
berg zadelde haar Annet voor de 
dressuurselectie in Geldrop voor 
pony's. Ze liet blijken de kneepjes 
van het vak goed onder de duim te 
hebben, want ze behaalde een 4e 
prijs in de klasse DE-L1.

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Mailing, website of brochure?
Wij schrijven deze graag voor u

Ryan Lo-a-Njoe derde in Bonnjudo

Zaterdagochtend vertrok Ryan Lo-A-
Njoe naar een groot en sterk bezet 
judotoernooi in Bonn, Duitsland. 
Hier moest Ryan in de -17 meedoen. 
Hij was hier de jongste in zijn poule 
en moest flink aan de bak.

Hij won zijn eerste drie wedstrijden 
voor tijd met Ippon. Toen kwam hij in 
de kwartfinale een sterke Duitse jon-
gen tegen die hem geen ruimte gaf 
om te judoën. Vlak voor tijd kreeg 
Ryan een yuko tegen en kon dat 
niet meer goed maken. Ryan moest 

zich klaarmaken voor de strijd naar 
de derde plek. Vrij eenvoudig wist 
hij de volgende twee wedstrijden te 
winnen en dan mocht hij voor de 
derde plaats gaan judoën. Jammer 
genoeg gaf die tegenstander, een 
oude bekende van Ryan, al op voor 
de wedstrijd begon en is Ryan derde 
geworden op het Internationale Judo 
Toernooi in Bonn.

Zondag  zijn een aantal beginnende 
judoka’s van Dai Ippo naar een leuk 
instaptoernooi in Oisterwijk geweest. 

Voor sommigen het eerste toernooi 
en een paar zijn al een keer eerder 
op een toernooi geweest. Dat ze al-
lemaal goed getraind hebben kon je 
wel merken tijdens de wedstrijden. Er 
werden vele mooie Ippons gemaakt. 
De resultaten liegen er dan ook niet 
om. Alizee Foolen, Sara van de We-
tering en Demi van Duijnhoven wer-
den eerste. Olivier Stulheus en Lars 
van Duijnhoven werden tweede, 
Jannick Schilder en Sem van Keme-
nade werden welverdiend  derde.

Trainer Dai-Ippo tevreden over deelname WK in Japan

Maandag 14 oktober zijn de trai-
ners van Dai-Ippo, Eric Markgraaff 
en Cor van der Heijden, afgereisd 
naar Kyoto voor het WK Kodokan 
Kata te Kyoto (Japan). 

Na een intensieve voorbereiding 
moest het dan gebeuren op zon-
dag 20 oktober.  
De trainingen in Japan gingen 

goed en van de bondscoach kwa-
men nog wel wat tips om het ge-
heel er nog beter uit te laten zien. 
Kijkend naar anderen zag je nog 
wel verschillen dit terwijl alle han-
delingen precies voorgeschreven 
zijn. Eric en Cor moesten als voor-
laatste maar wel voor de Japanse 
wereldkampioenen van vorig jaar. 
En dan de mat op. Een zeer stroeve 

mat die het typische loopje wel be-
invloedde. In de 4e techniek bleef 
de voet van Cor even vast staan 
op de mat. Even uit balans, maar 
daarna toch de draad weer opge-
pikt. De uitvoering was niet vlek-
keloos maar achteraf gezien toch 
naar tevredenheid uitgevoerd. Het 
blijft een jurysport en daar kun je 
altijd opmerkingen over blijven 
maken. Eric en Cor werden 7e 
in hun poule en over-all 17e. Als 
je dan realiseerd dat dit hun 6e 
wedstrijd was in deze discipline is 
dit zeker niet slecht. Er zit zeker 
nog groei in hun optreden, gaf 
de bondscoach aan. Toch de ze-
nuwen? Wie zal het zeggen. Het 
Belgische koppel, dat in mei nog 
Europees kampioen werd, maakte 
een grote fout en werd daardoor 
laatste. En wetende dat Eric en Cor 
onder hun leiding het geheel van 
de uitvoering bijgeschaafd heb-
ben, geeft maar weer eens aan 
hoe hard topsport kan zijn. Ver-
wacht wordt dat ze weer scherp 
zijn voor a.s. weekeinde, want dan 
wordt het Klompentoernooi voor 
de 34e keer gehouden.

biljarten

Rooise Biljartcompetitie
In ronde 6 werd er weer volop ge-
scoord door Wapen van Eerschot 
en Gin Keus (88), D’n Toel (84) en 
Boskant en Krijt op Tijd 82 punten. 

Korte partijen: Jan Sanders (Gin 
Keus) waarbij een serie van 8 ca-
ramboles en Henk van Eerdt (D’n 
Toel) 20 car. in 11 beurten (moy. 
1,81), Hans Hulsen (Kofferen) 48 
car. (bandstoten) in 12 beurten 
(moy. 4), Nico Saris (Krijt op Tijd) 
24 car. in 12 beurten (moy. 2), 
Mark Verhagen (Gin Keus) 22 car. 
in 13 beurten (moy. 1,69), Ron van 
Adrichem (Boskant) en Bart van 
de Bergh (Gin Keus) 20 car. in 13 
beurten (moy. 1,53), Willy Smetsers 
(B.C. Eerschot) 56 car. in 14 beurten 
(moy. 4), Bernie de Brouwer (Jacht-
rust) 30 car. in 14 beurten (moy. 
2,14) en Hans de Wit (Oud Rooi) 
22 car. in 14 beurten (moy. 1,57).
Uitslagen: Kofferen – St.Joris 76-

64, Boskant – ’t Pumpke 82-58, 
Krijt op Tijd – Jachtrust 82-58, 
Dorpsherberg – Wapen van Eer-
schot 52-88, Oud Rooi – Beurs 
78-62, D’n Toel – B.C. Eerschot 
84-56, Wellie Winne Welles – Gin 
Keus 52-88.
Stand: 1 Gin Keus 519, 2 Oud Rooi 
473, 3 Kofferen en Boskant 461, 5 
D’n Toel 452, 6 Wapen van Eer-
schot 436, 7 Wellie Winne Welles 
431, 8 Beurs 424, 9 Jachtrust 390, 
10 St.Joris 385, 11 Krijt op Tijd 
384, 12 ’t Pumpke 380, 13 B.C. 
Eerschot 365, 14 Dorpsherberg 
314.
Progamma Ma. 21 okt: Kofferen – 
Wellie Winne Welles
Di. 22 okt.: St.Joris – Boskant en 
D’n Toel – Beurs
Do. 24 okt.: Gin Keus – Krijt op 
Tijd, ’t Pumpke – Dorpsherberg, 
Jachtrust – Oud Rooi en Wapen 
van Eerschot – B.C. Eerschot

Ollandse Biljartkampioenschappen
Maandag 21 oktober, de achtste 
speelavond, zijn 12 partijen uit de 
eerste ronde gespeeld. 

Dat het einde van de eerste ronde 
in zicht is en dat elk punt er toe 
doet, was toch bij een aantal spe-
lers wel te merken. Dit zorgde dan 
ook voor een aantal verrassende 
uitslagen. De kortste partij speelde 
Jos Markus  tegen Martin Huy-
berts t.w. 11 beurten met het ge-
middelde van 1.64 en zijn hoogste 
serie van 4 . Martin gaf goed partij 
maar kreeg niet zijn gewenste aan-
tal beurten. Bij Dorien Jans was er 
sprake van een constante partij. Zij 
maakte haar 27 caramboles in 12 
beurten met een gemiddelde van 
2.25 en haar hoogste serie van 9. 
Ook deze week werden er weer 
een aantal hoge series gemaakt 
door Antoon Versantvoort (21), 
Cees Bouter (19), Ton van Alphen 
(13) en Jan Sanders (8).

Uitslagen D’n Toel: 
Antoon Versantvoort 9 – Harrie 
Toelen 5; Jo Timmermans 5 – Erik 

Huijbregts 5; Ruud van Driel 6 – 
Renee Wisse 8; Martin Huyberts 
7 – Jos Markus 10; Ad v.d.Bergh 8 
– Jan Sanders 9; Gerard v.d. Tillaart 
5 – Cees Bouter 8.

Uitslagen De Dorpsherberg:
Wil v.d. Pasch 10 – Bart v.d. Bergh 
9; Ton van Alphen 9 – Frans van 
Esch 7; Lia v.d. Ven 5 – Maarten 
van Hoof 6; Eric Bekkers 10 – Jan 
de Jong 6; Bart van Esch 4 – Rene 
Bodet 5; Dorien Jans 10– Dorita 
Bekkers 5.

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst
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B. H. V. Nieuwsvissen

Roofviswedstrijd: Op zaterdag 25 
oktober van 14.00-16.00 uur zal 
de roofviswedstrijd worden ge-
houden. Aan deze wedstrijd kun-
nen alle senioren deelnemen.

Feestavond: Zaterdag 2 november 
aanvang 20.00 uur is de feestavond 
bij De Vriendschap. Uiteraard zijn er 
op deze avond weer de nodige prij-
zen te winnen. Wij hopen op  een 
grote opkomst. U komt toch ook?

Najaarswedstrijden: De vijf na-
jaarswedstrijden zitten er weer op. 
Voor de klassering tellen de drie best 
geviste wedstrijden. De vijf best ge-
klasseerden zijn: 1. L. v.d. Heijden 4 
punten, 2. W. van Breugel 4  

punten, 3. J. Verhoeven 5 punten, 
G. Rovers 5 punten, 6. P. Rovers 6 
punten.

Voorlichtingsbijeenkomst vergoedingen  
Fysiotherapie 2014

Waarom
Het doel van de voorlichting is een uitleg te geven over de vergoeding  

van Fysiotherapie in 2014. Daarnaast worden ook de eventuele  
veranderingen t.o.v. 2013 besproken. 

Voor wie
De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die meer wil 

weten over de vergoeding van Fysiotherapie.   
Aanmelden is niet nodig, toegang is gratis. 

Tijd 
Maandag 25 november is de voorlichting bij 

Fysiotherapiepraktijk Joost de Vaan van 19.00 tot 20.00
2 december is de voorlichting bij Fysiorooi.

Locatie
Fysiotherapiepraktijk Joost de Vaan
Koninginnelaan 2, 
5491 JV Sint-Oedenrode
0413-471227
www.fysiotherapiejoostdevaan.nl

FysioRooi
Neulstraat 23, 

5492 DC St-Oedenrode
0413-473196

www.fysiorooi.nl

Sonse-Heideweg 3
5492 TE Sint-Oedenrode
06-23537494
www.robvanschijndel.nl

Aqua-Max CW4

gemonteerd 

voor €1.750,- 
(incl. btw)

Rob van Schijndel
Installatietechniek

Sonse-Heideweg 3
5492 TE Sint-Oedenrode
T  06 23 53 74 94
I  www.robvanschijndel.nl

Cv-ketels van Itho Daalderop kenmerken 

zich door royaal warm water en een degelijk 

verwarmingssysteem. Zo heeft de Aqua-Max 

een zéér hoog rendement en daardoor een 

zéér laag energieverbruik voor u als gebruiker. 

Bij Rob van Schijndel kunt u nu profiteren 

van deze voordelige actie; de Aqua-Max CW4  

gemonteerd voor €1.750,- inclusief BTW. 

De montage is compleet inclusief appendages.

Bij montage vóór 31-12-2013

krijgt u 4 kaartjes voor 

de Winter Efteling cadeau!

paardensport Willeke van der Velden wint 
tijdens thuiswedstrijd

De tweede selectiewedstrijd voor 
de discipline dressuur werd dit 
weekend verreden op de thuis-
basis van de Rooise Ruiters en 
Ponyruiters. Manege de Pijnhorst 
verwelkomde dit weekend vele 
dressuurcombinaties. De ponyrui-
ters gingen naar manege Meulen-
dijks te Geldrop voor hun tweede 
dressuur selectiewedstrijd. 

Pensionstal de Schoot uit Sint-
Oedenrode liet op de thuiswed-
strijd van zich horen. Op zater-
dag nam Laura Petersen deel in 
de klasse M1. Ondanks een paar 
kleine foutjes, was dit toch goed 
voor een mooie 6e plaats. Zon-
dag kwamen Mariola Voorn en 
Suzanne Klomp aan de start in de 
klasse B. Voor beide dames was 
dit pas de tweede wedstrijd, maar 
hier was niets van te merken. Ze 
reden een goede proef waarmee 
Suzanne Klomp en Annatrichta op 
een 3e plek eindigden. Vlak daar-

achter eindigden Mariola Voorn 
en Copyright op een 4e plek. Na 
deze resultaten is er het vermoe-
den ontstaan dat Gerard van den 
Berk (eigenaar van Pensionstal de 
Schoot) extra haver in het voer van 
de paarden heeft gedaan. Judith 
Gilsing-Ferhout werd met Goofie 
W 2e in dezelfde rubriek. 

In de klasse L2 reden ook twee 
Rooise amazones mee. Langs de 
kant had zich veel publiek verza-
meld om Miranda Ulehake met 
Delorus en Willeke van der Vel-
den met Enjoy aan te moedigen. 
Beide reden ze een goede proef, 
maar het was nog even afwachten 
wat de jury ervan vond. Tijdens 
de prijsuitreiking kreeg Miranda 
een mooie 2e prijs uitgereikt. De 
winst ging naar Willeke van der 
Velden en Enjoy; zij wonnen met 
een enorm hoge score en de volle 
overtuiging deze rubriek.

In Geldrop kwamen de ponyrui-
ters aan de start op de dressuur 
selectiewedstrijd. Lieke van de Eer-
twegh reed met haar pony Lady 
mee in de klasse C-B. Ze behaal-
den een knappe tweede plaats. In 
de klasse D-M1 verschenen Hilde 
van den Oever en Rana in de rij-
baan. Ze wisten in deze rubriek 
een tweede plaats te behalen, he-
laas met maar een punt verschil 
met de eerste plaats. Voor Hilde en 
Lieke zijn dit positieve resultaten 
voor de selectiestanden van kring 
Eindhoven. Vrijdag namen Anne-
lieke Stoop en Progress Ysabella 
deel aan de dressuurwedstrijd in 
Lieshout. Ze reed twee proeven 
die goed waren voor een tweede 
prijs in de klasse M2. 

Natuurlijk kan Bram van Gaal niet 
achter blijven in deze prijzenreeks. 
Hij ging dit weekend naar Oirschot 
waar een springwedstrijd werd ge-
organiseerd. In de klasse M reed 
hij met Caro een goede eerste om-
loop. Ondanks een pechbalk in de 
barrage, was hij toch goed voor 
een 5e plaats. In de klasse Z wist 
hij een snelle tijd neer te zetten 
met zijn paard Wannebee, waar-
mee hij een tijd lang op de eerste 
plek bleef staan. Helaas was een 
van de laatste combinaties 8 hon-
derdste seconde sneller. Hierdoor 
mochten Bram en Wannebee zich 
op een mooie tweede plaats op-
stellen tijdens de prijzenceremonie. 

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

Willeke van der Velden en enjoy
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Brons op WK outdoor

Van 13 t/m 20 oktober was het 
WK outdoor voor junioren in Wuxi 
(China). Eén van de deelnemers 
daar was Sjef van den Berg. 

Hij schoot zowel individueel als in 
het heren recurve junioren team. 
Sjef wist zich met 1314 punten te 
plaatsen als 5e schutter voor de fi-
nales. Het team stond na de kwa-
lificatie op de 9e plaats. In de 16e 
finale moest Sjef aantreden tegen 
een Oekraïense schutter. Ondanks 
de goede scores verloor Sjef deze 
ronde met 3-7. Hij eindigde indivi-
dueel op de 17e plaats. Het team 
moest in de 8e finale schieten te-
gen China. Nederland won deze 
ronde met 214-212. In de kwart-
finale troffen zij het als eerste ge-
plaatste Korea. Net als bij het WK 
senioren zorgen de Nederlanders 
voor een verrassing. Zij wonnen 
met 219-213. In de halve finale 
troffen zij het team van de Ver-
enigde Staten. Het ging in het be-
gin gelijk op, maar in de derde ron-
de ging het mis. Nederland verloor 
met 212-217. In de bronzen finale 
schoot Nederland tegen het verras-
send sterke Belgische team. Na 24 
pijlen stond de stand gelijk op 209-
209. Een shoot-off was nodig om 
de winnaar te bepalen. Nederland 

schoot hierin 26 punten en België 
schoot 25 punten. Het Nederlands 
juniorenteam won dus de bronzen 
medaille op het WK junioren out-
door.

Dinsdagmiddag schieten bij de Ro-
zelaer de veteranen vanaf 55 jaar 
hun wedstrijd vanaf 18 meter op 
een groot blazoen. Winnaar van de 
dag was Jan van Bergen met 221 
punten. Verdere uitslag: Antoon 
Vervoort 216, Jan Gordijn en Jan 
van Erp 214, Ron Spijker 206, Leo 
van Breugel 202, Wim Boonstoppel 
193, Albert van Ofwegen 163, Piet 
van Kemenade 131, Jan Habraken 
115 en Jan Lathouwers 116.

Vrijdagavond hebben de senio-
ren de 2e wedstrijd uit geschoten 
voor de wisselbeker tegen Beatrix 
in Acht. Geschoten wordt in 2 jaar-
lijkse wedstrijden. Winnaar is de 
club die het dichtst bij het vooraf 
opgegeven gemiddelde eindigt. De 
totaal uitslag was +20 voor Ont-
spanning en -26 voor Beatrix. Na 
een geslaagde avond nam Ont-
spanning de trofee mee naar huis. 
Individuele uitslagen: Jos van den 
Berg 119 (151), Jan van Bergen 
226 (221), Wim Boonstoppel 142 
(169), Toon Hermes 138 (137), 

Albert van Ofwegen 159 (159), 
Mart Verhoeven 207 (209),  
Marjelein Verhoeven-van de Staak 
187 (174), Piet van den Berg 228 
(227), Lotte Steijaert (202) 195 en 
Daan Martens 199 (173). 

In het weekend werd er in Eerde 
een indoorfita geschoten. Voor 
Ontspanning schoten Dione en 
Floris Mesu en Piet en Jos van den 
Berg en Mart Verhoeven daar mee. 
Dione schoot 498 punten en werd 
1e bij de dames cadetten. Floris 
schoot 475 punten en werd 9e bij 
de heren cadetten. Jos schoot 248 
punten. Hij werd hiermee 2e bij de 
houtschutters. Piet schoot driemaal 
mee. Zijn scores waren 558, 551 en 
565. Hij werd eerste bij de heren 
cadetten. Mart schoot 491 en 480 
punten. Hij werd 12e bij de heren 
recurve. Op maandagavond heb-
ben de Vrienden van Pieter Breugel 
hun clubavond. Dinsdagmiddag 
heeft de Rozelaer hun wedstrijd. 
Dinsdagavond is 4e indoorwedstijd 
van NHB en vrijdagavond ook voor 
de jeugd. Vrijdagavond 25 okto-
ber is de Halloween wedstrijd. De 
leden hebben een eigen sleutel en 
kunnen vrij trainen als de accom-
modatie niet bezet is. De jeugdtrai-
ningen zijn op woensdagavond.

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

Werklustige dames van Odisco 1 
belonen elkaar

Afgelopen zondag reisde Odisco 
1 af naar Sint Michielsgestel, waar 
de dames het tegen hun buren 
Geko 1 mochten opnemen. Odisco 
begon opgewekt en vol strijdlust 
aan de wedstrijd, maar helaas  ke-
ken de dames uit Olland na 4 mi-
nuten al tegen een 2-0 achterstand 
aan, omdat Geko twee keer van af-
stand de bal in de korf schoot. 

Gelukkig begon de aanval van 
Odisco ook te draaien en kon Ma-
rieke van Heeswijk in de 10e mi-
nuut iets terug doen met een rake 
strafworp. Jammer genoeg wist 

Geko er weer een afstandschot in 
te schieten. Maar de Ollandse da-
mes vonden het toen welletjes: de 
verdediging werd beter georgani-
seerd, de aanval zette een tandje 
bij en Lisa Wouters trok met twee 
doorloopballen de stand weer ge-
lijk. Met deze stand werd er gerust. 
In de kleedkamer van Odisco was 
de stemming positief, want de da-
mes wisten dat ze Geko met lege 
handen achter zouden kunnen la-
ten. Met die instelling werd er de 
tweede helft ingegaan en met suc-
ces, want Odisco liep uit naar 3-6 
via de zusjes van Heeswijk: Floor 

en Marieke knalden een afstand-
schot raak en Marlon gooide een 
strafworp binnen. De dames uit 
Gestel probeerden mee te blijven 
doen, maar verzuimden hun kan-
sen af te maken en frustraties wer-
den steeds meer op elkaar afgere-
ageerd. Een paar minuten voor tijd 
viel er nog een afstandschot van 
hen in, maar dat mocht niet meer 
baten. De dames van Odisco na-
men de punten mee naar huis, die 
ze vooral verdiend hebben door 
voor elkaar te (blijven) werken en 
als team de wedstrijd tot een goed 
einde te brengen. 4-6. 

KV Rooi sluit eerste helft buitenseizoen af met nederlaag
Vorige week werd door het slech-
te weer de wedstrijd tegen de Fla-
mingo’s uit Mariahout afgelast. 
Daarom stond vandaag de laatste 
buitenwedstrijd tegen de Horst 
uit Groesbeek op het programma. 
KV Rooi hoopte nog twee punten 
te kunnen halen om zo dichter te 
kunnen aansluiten bij de bovenste 
ploegen. 

De wedstrijd begon aan de kant 
van de Horst sterk. In de eerste 5 
minuten stond het al 2-0 op het 
scorebord. KV Rooi werd hierdoor 
wakker geschud en paste de ver-

dedigende tactiek aan. Dit bleek 
te werken, want de Horst wist niet 
hoe ze dit op moesten lossen. Zij 
bleven maar schieten, maar raak-
ten geen korf. De verdediging aan 
de kant van Rooi zat goed dicht. 
Helaas lukt het ook het aanvals-
vak van KV Rooi niet tot scoren te 
komen. Elkaar belonen deden de 
dames vandaag dus niet. Door de 
sterke verdediging en geen kansen 
afmaken aan de kant van Rooi, 
gingen we de rust in met een ach-
terstand van 2-1. 

In de rust werd benadrukt dat 

het aanvalsvak het team moest 
belonen en de kansen moesten 
afmaken. Dit deden ze dus ook 
en scoorde via een mooi afstand-
schot. Helaas bleef het hier voor de 
dames uit Rooi ook bij. Na erg veel 
kansen lukte het de Horst toch om 
nog een aantal keren van afstand 
te scoren, waardoor ze uiteindelijk 
uitliepen naar 7-2. 
Een wedstrijd waarbij KV Rooi 
sterk verdedigde, maar het tijdens 
de aanvallen niet lukte om de kan-
sen af te maken. Wederom weer 
mooie dingen gezien en mooie 
leerpunten aan over gehouden. 

KV Rooi C2 kampioen

Na een valse start is het de C2 van 
KV Rooi toch gelukt om kampioen te 
worden. De laatste wedstrijd werd 
overtuigend gewonnen met 7-0. 
Heel goed gedaan dames. Proficiat.

Op de foto: achterste rij: Lisa 
Habraken, Juul v Kemenade, coach 

Corien Habraken, Iris Hulsen, 
Nienke Rovers, voorste rij: Britt van 
Rooij, Marloes vd Vleuten, Lynn 
Vervoort, Wies Coenemans, Jessie 
van Boekel. Op de foto ontbreken: 
Lynn Vorstenbosch, Marlein van 
Acht en Lisanne vd Wielen.

Jan van Tongeren pakt Olympisch jeugdticket voor Nederland
Concordia Boskant heeft iets met 
Olympisch. Zo heeft Rick van den 
Oever van Concordia Boskant in 
2010 al een zilveren medaille ge-
wonnen op de jeugd Olympische 
Spelen in Singapore. In 2012 wist 
die zelfde Rick van den Oever Het 
Olympische ticket voor Nederland 
binnen te halen, waarop later Rick 
van der Ven de 4e plaats behaalde 
in Londen.

Afgelopen week waren de we-
reldkampioenschappen voor juni-
oren (17-20jaar) en kadetten (13-
17jaar) in Wuxi China waar Jan 
van Tongeren (14 jaar)  van Con-
cordia Boskant mocht debuteren.
Jan werd in de kwalificatie 54e en 
beste Nederlander bij de kadetten. 

In de eerste eliminatieronde op 60 
meter  verloor Jan van de Indone-
siër Purnama na een setstand van 
5-5 met een Shoot off 10-9. Al met 
al een heel mooi debuut van Jan. 
Tijdens dit wereldkampioenschap 
was er ook een zogenaamd o.k.t. 
(Olympisch Kwalificatie Toernooi) 
Op vrijdag tijdens dit o.k.t. waren 
er 17 tickets voor de Jeugd-Olym-
pische Spelen 2014 in Nanjing te 
verdienen (max 1 per land). De 
eerste 16 werden rechtstreeks ge-
plaatst. Jan kwam op de kwalifica-
tie al uit op een mooie 29e plaats. 
In de eerste eliminatieronde 1/48e 
finale had Jan een bye (vrijstelling). 
In de 1/24e finale won Jan van de 
Mexicaan Arellano met 6-4. In de 
1/16e finale wist Jan met duide-

lijke cijfers (6-0)  te winnen van 
de Slovaak Balaz, zodat Jan bij de 
beste 16 zat en daarmee een ticket 
voor de Jeugd Olympische spelen 
2014 veilig stelde.

Nu is alleen nog niet zeker dat Jan 
zelf ook daadwerkelijk naar de 
Jeugd-Olympische spelen mag. 
Dit zal onderling in Nederland nog 
moeten worden uitgemaakt via 
een bepaalde selectie onder  de 
kanshebbers in de leeftijdscate-
gorie geb. jaar 97-99. Al met al 
een geweldig debuut van Jan van 
Tongeren van Concordia Boskant. 
Interesse gekregen in handboog-
schieten? Loop gerust vrijblijvend 
binnen op Boskantseweg 77a.
 

handboogschieten

KV Nijnsel 1 moet na spannende 
wedstrijd punten delen
Afgelopen zondag speelde Nijn-
sel 1 aan tegen Winty 1 in Win-
telre. Het beloofde een spannende 
wedstrijd te worden omdat beide 
teams streden om de kopposi-
tie. De teams zijn aan elkaar ge-
waagd, een vorig duel eindigde in 
een gelijkspel. 

Het eerste doelpunt voor de te-
genstanders viel al na vijf minuten. 
Door een goed afstandschot wis-
ten zij nogmaals te scoren en stond 
Nijnsel binnen tien minuten op een 
2-0 achterstand. Gelukkig lukte het 
Nicole de Koning een kleine kans 
goed te benutten, 2-1. De verde-
diging van Nijnsel had het zwaar 
en Winty wist tot driemaal toe te 
scoren (5-1). Toch gaf Nijnsel niet 
op en begon aan een inhaalslag. 
Het afstandschot van Nicole de 
Koning was nog maar het begin. 
Kort hierna scoorde ook Manon 
van Walbeek, 5-3. Er volgde nog 
een tegendoelpunt, maar Nijnsel 
liet zich niet van de wijs brengen.  
Binnen 15 minuten brachten Selly 
van Roosmalen, Dimphy Goverde 
en wederom Nicole de Koning de 
stand op 6-7 en daarmee nam 

Nijnsel vlak voor rust de leiding. 

Na de rust begon Nijnsel sterk aan 
de tweede helft. Binnen enkele 
minuten vergrootte Sanne van 
Roosmalen de voorsprong met 
een knap afstandsschot. Het duur-
de niet lang voordat hier een ant-
woord op kwam. Er werden fouten 
gemaakt en hierdoor volgde rap 
twee tegendoelpunten,  dit resul-
teerde in een gelijke stand,  8-8. 
Deze stand was maar van korte 
duur, Sandra Verhagen en Sanne 
van Roosmalen wisten beiden nog 
een afstandschot te scoren, maar 
ook Winty vond nog eenmaal het 
gat van de korf. Met slechts enkele 
minuten op de klok was de span-
ning te snijden. Helaas maakte 
Winty één minuut voor tijd het ge-
lijkmakende doelpunt. Eindstand: 
10-10. 
Doelpunten: Nicole de Koning 
(4x), Sanne van Roosmalen (2x), 
Manon van Walbeek, Sandra Ver-
hagen, Dimphy Goverde en Selly 
van Roosmalen (1x). Aankomen-
de donderdag speelt KV Nijnsel 
1 thuis om 20:15 een inhaalwed-
strijd tegen Midako 1.

bmx

Laatste rit topcompetitie Rooise 
BMX’ers
Op zondag 20 oktober hebben de 
Rooise BMX’ers de laatste Top-
competitie van het seizoen gere-
den in Zoetermeer.
 
Boys 9 jarigen
Jelt de Bie werd in de manches 3 
x 7e.
 
Boys 10 jarigen
Bas Verhagen werd in de manches 
3 x 4e, kwartfinale 5e.
Kyro van Schijndel werd in de 
manches 2e,1e en 7e (van de baan 
geduwd) Kwartfinale helaas geval-
len.
Lex Veldt werd in de manches 7e, 
6e en 7e.
 

Boys 12 jarigen
Wessel van Dijk werd in de man-
ches 3e, 2e en 3e, in de kwartfi-
nale 3e, halve 4e en finale 8e.
Bij deze klasse was er geen alge-
meen klassement.
 
Boys 15/16 jarigen
Koen van der Wijst werd in de 
manches 2e,2e en 1e, in de kwart-
finale 2e, halve finale 4e
en de finale 4e. In het algemeen 
klassement 3e.
 
Cruissers all
Alex Veldt werd in de manches 3 
x 4e, in de halve finale 4e en in de 
finale 8e. In het algemeen klasse-
ment 8e.
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Seizoenscup voor terechte winnaars

golf

Na afgelasting wegens waterover-
last vorige week zijn afgelopen 
zondag op De Schoot in Rooi de 
finales gespeeld van de Seizoens-
cup I (laagste handicap), II en III 
(hoogste handicap).

Na een serie van vijf wedstrijden 
mochten de beste 16 spelers/sters 
van elke categorie nu de finale spe-
len, bij prachtig nazomerweer en 
mooi herfstkleuren. Van een serie 
van zes wedstrijden worden de beste 
vijf individuele scores opgeteld om 
de eindwinnaars te benoemen, dus 
één slechtste score mag vervallen.

Seizoenscup I (beste spelers/sters) 

werd royaal gewonnen door Dick 
Seijkens, bij Seizoenscup II ging 
de beker naar Leny Kremers, en 
bij Seizoenscup III ging uiteindelijk 
Connie van Roosmalen met de eer 
strijken. Op een vol en gezellig ter-
ras werd de afsluiting feestelijk ge-
vierd en zo komt er weer een einde 
aan de officiële qualifyingwedstrij-
den van dit seizoen.

Maar in de winterperiode wachten 
natuurlijk nog de vele gezelligheids-
wedstrijden. Altijd leuk om mee te 
doen, en natuurlijk ook om aan de 
swing te werken. Dus voor de gol-
fers liever geen langdurige strenge 
winter!

darten Darttoernooien in café Van Ouds

Afgelopen weekend vlogen de 
pijlen door Van Ouds. Zowel op 
zaterdag als op zondag stond er 
een toernooi op het programma, 
geregeld door Bullshooter Sint-
Oedenrode. Op zaterdag speel-
den de volwassenen, terwijl op 
zondag tientallen kinderen tegen 
elkaar gooiden.

Voor de kinderen was het alweer 
het vijfde toernooi. Verschillende 
vrijwilligers stonden klaar om ze 
een onvergetelijke middag te be-
zorgen. Binnen werd gedart en 
buiten werd volop gespeeld. Bo-
vendien schminkte Dominique van 
der Heijden de kinderen die dat 
wilden. Mede dankzij sponsoren als 
cafetaria Peer van der Linden, café 
d’n Toel, café Van Ouds, Stucadoor 
Harry van de Bomen, Peter Opheij 
auto’s, Van de Ven parketvloeren 

en Mark van den Akker 
timmerwerken, werd 
het een mooie middag. 

Op zaterdagmiddag viel de 
opkomst ook niet tegen. Er waren 
zelfs spelers uit Hoorn aanwezig. 
Om 13.00 uur werd begonnen 
en wat van tevoren niemand voor 
mogelijk hield, gebeurde toch. Tot 
22.30 uur ’s avonds werd er door-
gespeeld. De reden was de gezel-
ligheid. De spelers hadden het zo 
naar hun zin, dat ze toernooi na 
toernooi afwerkten. André de  
Ruiter won het single toernooi met 
Carlo de Hoon als nummer twee. 
Eric Rosenbrand werd derde. Het 
koppeltoernooi werd een prooi 
voor Hein Jansen en Arno van 
Roosmalen. Andre de Ruiter en 
Wendy Schilder werden tweede. 
Carlo de Hoon en Jarno Kapteijns 

completeerde het podium. Het 
toernooi wat later op de avond 
plaatsvond werd gewonnen door 
Arno van Roosmalen. Hein  
Jansen werd tweede. Dezelfde 
sponsoren als bij de kinderen 
maakten dit mogelijk. Daaraan 
toegevoegd Jan Bergman en  
Jeroen van Rijckevoorsel.

op www.mooirooi.nl vind je de 
uiteindelijke winnaars van het 
kindertoernooi.

Uitslagen

darten

Softtipcompetitie

Uitslagen 
Oranjebar 1 –Van Ouds   19 - 4
Kofferen 1 – Merx 2        19 - 4
D’n Toel – Bergplaets       10 – 11

Programma donderdag:
Kofferen - Hart van Veghel
Van Ouds - Nogus 2 
Oranjebar 2 – d’n Dommel
D’n Toel - Merx 3
Allen 20.30 uur aanvang

Single competitie

Programma zo 27/10:
Harrie van Dinther - Michael Toelen   

16:00u Van Ouds
Jeroen V. Rijckevorsel - Randy v. Oos-
tenbrugge 13:00u D’n Dommel
Jeffrey van Liempd - 
Mark Van Den Akker  14:00u D’n Toel
Mark Leendertst - 
Jarno Kapteijns 13:00u d’n Toel
Harry Boomen - Freddie der Kinderen 
14:00u in ‘t Kofferen
Raymond van de Ven - Arno van 
Roosmalen 13:00u ‘t Kofferen

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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KIJK OP 
ACTION.NL       

VOOR DE 100 

NIEUWSTE ARTIKELEN

WEEKACTIE! WEEKACTIE!
DAMES/HEREN
SPORTIEVE JAS
diverse trendy kleuren
warm en comfortabel
dames: 
maten S-XL
heren: 
maten S-XXL

THERMO
SKISOKKEN
diverse kleuren
maten 35-48

JONGENS/MEISJES
WINTERJAS
met capuchon
diverse uitvoeringen
maten 92-122

WAXMOODS
GEURBRANDER GIFTSET
smelt waxtablet en verspreidt een heerlijke geur
incl. 6 wax geurtabletten

PAILLETTEN
DAMES TRUI
diverse kleuren
maten S-XL

LUXE 
JAARAGENDA
leder look
A5 formaat

DISNEY
PLUCHE KNUFFEL
diverse soorten
fraai gedetailleerd
ca. 30 cm

BIOGRAFIE
STEVE JOBS
720 pagina’s

NEW BRIGHT
BESTUURBARE AUTO
schiet raketten 
op afstand af
radiografisch 
bestuurbaar
incl. raketten 
en doelwit

NIVEA DOUCHEGEL 
OF SHAMPOO
diverse soorten
250 ml

SILVERLIT BESTUURBARE 
HELICOPTER
3-kanaals infrarood besturing
gyroscoop voor automatische stabiliteit
met LED verlichting
model Bell 222

FLEECE/POLY
ELEKTRISCHE DEKEN
150x80 cm
60 Watt

TRENDY DRIEPOOT 
SFEERLAMP
zwarte of witte kap
hoogte 40 cm

AQUAFRESH
MONDWATER
fresh mint
500 ml

14.95

1.49 1.39

1.39

2.39 0.79

4.79

1.69

2.99

16.996.999.95

16.99

8.99

12.95

REFILL WAX 
GEURTABLETTEN
diverse geuren
6 stuks

DÉ TREND 

VAN HET SEIZOEN!

COMPLETE
GIFTSET!

4 PAAR

DECO-TREND!

PRIJSDOORBRAAK!
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MooiRooikrantDe 45
Ollandia op bezoek bij DVG
In het komende weekend staat 
er weer eens een echte Dommel-
derby op het programma, want 
zondag verschijnen aan de over-
kant van de Dommel op sportpark 
de Roode Bleek in Liempde de 
vaandelteams uit de buurdorpen 
Liempde en Olland aan de aftrap. 

DVG en Ollandia hebben beiden de 
punten hard nodig om uit de on-
derste regionen van de standenlijst 
van de standenlijst weg te komen 
en niet te ver achter te geraken op 
de middenmoot. DVG is toch een 
van de ploegen die vooraf op de 
standenlijst in de bovenste regionen 
werd vewacht. Het heeft een moei-

zame competitiestart, maar zal er 
zeker tegen Ollandia alles aan doen 
om het tij te keren. Daarbij rekenen 
ze zondag op een goede afloop, 
want de DJ in de kantine na afloop 
is al geregeld. Ollandia zal zondag-
middag dus een warm ontvangst 
krijgen en zal op het veld vanaf de 
eerste aftrap meteen goed bij de les 
moeten zijn. Na de matige wedstrijd 
en het verlies afgelopen zondag 
heeft Ollandia iets recht te zetten 
en hopelijk zullen er dan ook  alles 
aan moeten doen om dit Liempds 
feestje enigzins te verstoren. De 
supporters zijn van harte welkom 
om onze Ollandia jongens in deze 
derby te steunen.  

Rhode zondag thuis tegen Boekel Sport
Rhode was zondag vrij. De afgelaste 
wedstrijd tegen Achates kon nog 
niet ingelast worden omdat Achates 
voor de beker moest spelen. Rhode 
speelde wel in Kerkdriel  een oefen-
wedstrijd tegen DSC dat met 3-1 met 
sterkere bleek. Van de overige teams 
won alleen Rhode 7 niet. Rhode 2 
haalde een knappe overwinning in 
Venray en draait goed mee in de 
1e klas. Rhode 4 won de beker-
wedstrijd tegen Sparta en plaatste 
zich daarmee voor de 3e ronde. De 

dames hebben een moeilijke start 
gehad maar wonnen hun wedstrijd 
ook, net als Rhode 5 en 10.

A.s. zondag speelt Rhode tegen 
promovendus Boekel Sport. Boekel 
begon met 2 gelijke spelen en een 
nederlaag aan de competitie, maar 
de laatste wedstrijden werden ge-
wonnen en is zeker een tegenstan-
der waar rekening mee gehouden 
moet worden. Voor meer informa-
tie zie www.rhode.nl

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Sem Burghout
Ollandia

Afgelopen zondag was Sem 
Burghout 'Pupil v.d. Week' bij 
Ollandia1 - Fc Schadewijk 1. Na-
dat Sem de aftrap verricht had, 
kon de wedstrijd echt beginnen. 
Sem is 9 jaar oud en hij woont 
samen met zus Michelle in 
Olland. Hij zit in groep 6 van Bs 
De Sprongh. 

Gym vindt hij het leukst op school, 
terwijl hij de taallessen minder 
leuk vindt. Later hoopt Sem prof-
voetballer te worden. Sem voet-
balt in de E2 en hij gelooft dat zij 
dit jaar weer kampioen kunnen 
worden. Als rechtsback probeert 
Sem zoveel mogelijk een tegen-
goal te voorkomen. Wilbert Maas 
is zijn favoriet binnen Ollandia.
Sem kijkt op tegen Wesley 
Sneijder en Lionel Messi. Zijn fa-

voriete voetbalclubs zijn PSV en 
Fc Barcelona. Naast voetballen 
houdt Sem van stoeien, gamen, 
buiten spelen en nerf schieten. 

Daan Schriek
Rhode

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

De 8 jarige Daan Schriek  is zon-
dag 27 oktober “Pupil van de 
Wedstrijd” bij de thuiswedstrijd 
van Rhode 1 tegen Boekel Sport  
1.

Daan voetbalt in de F3. Zijn trai-
ners/ leiders  zijn Eric Sleegers, 
Ramon Smits  en John van den 
Brand. Daan is een zeer gedreven 
speler en de topscoorder van de 
F3. Hij heeft altijd zin om te voet-
ballen en vanuit zijn rechtsvoor-
positie zet hij via de zijkanten van 
het veld de bal vaak voor zodat er 
gescoord kan worden. Ook weet 
Daan vaak naar binnen te trekken 
en met een vaak verwoestend 
schot de bal in het net te knallen. 
Als de wedstrijd wordt afgelast 
baalt Daan het meest. Maar was 
helemaal happy dat hij de pu-
pil van de wedstrijd is geworden 
en is helemaal trots dat hij met 
Rhode’s beste spelers het veld op 
mag lopen. Zijn favoriete voet-
balclub is PSV. Daan  zit in groep 

5 van basisschool Dommelrode. 
Hij vindt schrijven het leukst op 
school.  Hij is iedere week trouw 
aanwezig bij de training en wed-
strijd. Daan zal aanwezig zijn bij 
de warming-up van Rhode 1, de 
aftrap nemen en de verdere ver-
richtingen van Rhode 1 vanuit de 
dug-out volgen. Wij wensen hem 
een gezellige voetbalmiddag bij 
Rhode.

Rhode 4 
Hollandse 
Middag
Dames en heren!! Komt dat zien, 
komt dat zien!! Op zondag 27 
oktober organiseert Rhode 4 een 
spectaculaire Hollandse Middag 
met een happy hour, hollandse 
muziek, hapjes, kaasmeisjes en 
een spetterend optreden van nie-
mand minder dan de opkomende 
revelatie op Nederlands zangge-
bied, Bas Vermeer!! Daarnaast een 
DJ- optreden van Rhode 4 spelers 
DJ Ted en DJ Tom-E. Zij zijn onder 
meer bekend als DJ Ted van Cafe 
’t Straotje en het eigen platenla-
bel van DJ Tom-E. Kick-off 15.00 
uur @ Kantine Rhode. Dus trek je 
beste Hollandse outfit aan en BE 
THERE!!! 

ollandia verliest, Boskant speelt gelijk

Mager weekend voor Rooise clubs
voetbal

De regenpauze van vorige week 
heeft de Rooise clubs weinig goed 
gedaan. Terwijl Rhode en Nijnsel 
van nóg een vrije zondag genoten, 
moesten Ollandia en Boskant wel 
voor de competitie aan de bak. De 
resultaten waren allerminst om 
over naar huis te schrijven: beide 
ploegen gaven een niet onver-
diende voorsprong uit handen.

Ollandia – Schadewijk 1-3 (1-1)
Het motortje dat Ollandia heet 
draait nog steeds niet op volle 
toeren mee in de vierde klasse. 
De ploeg begon weliswaar ‘goed, 
geconcentreerd en met druk naar 
voren’ aan de ontmoeting met 
Schadewijk, alle kansen die dat op-
leverde werden vakkundig naast, 
over of in handen van de keeper 
gespeeld. „We hadden na een 
halfuur spelen op 3-, 4-0 moeten 
staan”, bromde de duidelijk onte-
vreden coach Gerard van Zutphen 
na afloop van de wedstrijd. Een 

door de keeper van de bezoekers 
slecht verwerkte hoge bal lever-
de, via Robert Erven, na tien mi-
nuten spelen nog wel de 1-0 op. 
„Vier minuten daarna krijgen we 
een grote kans, kort daarop weer 
een vrije trap en een corner, begin 
tweede helft schuift Paul van Driel 
de bal nog naast een leeg doel”, 
somt Van Zutphen op. „We zijn te 
onrustig gaan voetballen, te veel 
de lange bal hanterend, en we 
hebben door niet te scoren Scha-
dewijk te lang laten leven.” Daar 
maakten de bezoekers na rust 
dankbaar gebruik van, al was het 
aantal gemiste kansen vóór rust 
de grootste makke. Van Zutphen: 
„Toen hebben we de wedstrijd uit 
handen gegeven.” Zondag moet 
Ollandia naar DVG.

Boskant – Mariahout 1-1 (0-0)
Gelijkspelen tegen een ploeg die 
wordt getipt voor de nacompeti-
tie: Boskant had er vooraf graag 

voor getekend. Maar na afloop 
bleef bij coach Henry van Wan-
rooy toch vooral de zure smaak 
van twee weggegeven punten 
hangen. „Als we iets beter voet-
ballen, en de kansen die we kre-
gen benut hadden, dan hadden 
we zeker gewonnen”, merkte de 
oefenmeester na afloop op. En dus 
werd Boskant niet zozeer geknakt 
door de goede tegenstander (‘al 
was het gelijkspel uiteindelijk niet 
onverdiend’), maar door eigen ge-
brek aan kunnen. Van Wanrooy: 
„Na de 1-0 zijn we slechter gaan 
spelen, heeft Mariahout wat lange 
jongens ingebracht, en gingen wij 
te ver achterover leunen. Dan roep 
je de gelijkmaker natuurlijk over 
jezelf af.” De ploeg, door de eigen 
coach omschreven als ‘nog wat 
jeugdig, en daardoor iets te wissel-
vallig’, kan zondag al laten zien dat 
het heus niet zo bang is voor de 
grote jongens van de vierde klasse. 

TOPSCORERS PER 20-10-2013
 
1. Robert Erven   Ollandia 4
 Pieter van de Warenburg Boskant  4
3.  Maikel Merks   Boskant  3
4.  Johan van der Pas  Nijnsel  2
 Paul van der Rijt   Nijnsel  2
 Joep van de Mortel  Rhode  2
 Sander Driessen   Rhode  2
8.  Edo Brans   Boskant  1
 Geert van Gils   Boskant  1
 Maarten van der Linden  Boskant  1
 Rens van de Warenburg  Boskant  1
 Rens van de Wijdeven  Boskant  1
 Lars van Zutphen  Nijnsel  1
 Leon Peters   Nijnsel  1
 Robin Wetzer   Nijnsel  1
 Stefan Hulsen   Nijnsel  1
 Toby Verhoeven   Nijnsel  1
 Bart van de Tillaart  Ollandia 1
 Paul van Driel   Ollandia 1
 René Raaymakers  Ollandia 1
 Stefan Erven   Ollandia 1
 Michel Daniëls   Rhode  1
 Paul Smeets   Rhode  1
 Stan van de Mortel  Rhode  1
 Tim Stewart   Rhode  1

2013-2014

DeMooiRooiKrant
gewoon gezellig 

leesvoer!

  

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe



Woensdag 23 oktober 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe46 Uitslagen/programma

Uitslagen

VV Boskant

Uitslagen senioren:
Blauw Geel’38 1-Boskant 1  2-0 
Boskant 1-Mariahout 1  1-1
Boskant 2-Avanti’31 2  3-2
Rhode 5-Boskant 4  6-3
Boskant 5-Erp 6 4-0
Boskant 6-Avanti’31 8  2-3
Boskant 7-Avanti’31 12  0-6
Nijnsel VR3-Boskant VR1  1-3

Uitslagen jeugd: 
Nijnsel B1-Boskant B1  0-4
Sparta’25 C3-Boskant C1  4-8 (beker)
Boskant E1-Avanti E1  1-16 (beker)

Programma senioren zo 27/10:
SDDL 1-Boskant 1  14.30u.
Heeswijk 2-Boskant 2  12.00u.
Gemert 6-Boskant 3  12.00u.
Boskant 4-Nulandia 5  12.00u.
Boskant 5-DVG 6  11.30u.
Ollandia 3-Boskant 6  11.00u.
Boskant 7-WHV 5  10.00u.
Boskant VR1-Elsendorp VR1  10.00u.

Programma jeugd za 26/10:
Boskant B1-ELI B1  a.14.30u.
VOW C1-Boskant C1  v.12.00u.
Boskant C2-Blauw Geel C7  a.13.00u.
Handel D1G-Boskant D1  v.09.45u.
Boskant E1-Rhode E3  a.10.30u.
Sparta’25 F3G-Boskant F1  v.09.30u.
Essche Boys M. F1-Boskant M. F  v.09.30u.

Rhode

Uitslagen senioren:
SV Venray 3 - Rhode 2 1-4
Rhode 4 - Sparta’25 5 4-1
Rhode 5 – Boskant 4, 6-3
Rhode 7 - Blauw Geel 16 2-4
Rhode 10 - Mariahout 5 3-2
Rhode VR1 - Vorstenbosch VR1 1-0

Uitslagen jeugd za 19/10:
Rhode A1-Erp A1  1-4
Rhode B1-Avanti’31 B1  7-2
Mariahout B2-Rhode B2  2-13
Rhode B3-Schijndel B2  2-4
Rhode B4-Blauw Geel B6  9-6
Schijndel C1G-Rhode C1  5-0
Schijndel C4-Rhode C3G  1-5
Rhode C4-Schijndel C3  0-5 
Rhode D4-DVG D2G  5-5
Blauw Geel E5-Rhode E2  0-9
DVG E4G-Rhode E5  1-17
Rhode E7-DVG E2G  0-7
Avanti’31 F1-Rhode F1  1-3
VOW F2-Rhode F2  1-24
Rhode F4-Avanti’31 F3G  7-1 
Rhode MA1-SV Budel MA1  3-2
Rhode MC1-Constantia MC1  0-13
Rhode MD1-Hapse Boys MD2  1-6
Rhode VR1-Vorstenb. Boys VR1  1-0

Programma senioren zo 27/10:
Rhode 1 - Boekel Sport 1 14:30u
Rhode 2 - Deurne 2 11:00u
Blauw Geel 4 - Rhode 3 
10:00u
Blauw Geel 10 - Rhode 4 12:00u
Rhode 5 - Ruwaard 2 10:00u
Rhode 6 - Mariahout 4 12:00u
Rhode 7 - Erp 6 12:00u
Boekel Sport 5 - Rhode 8 11:00u
Gemert 12 - Rhode 9 10:00u
Rhode 10 - Heeswijk 5 10:00u
Keldonk VR1 - Rhode VR1 11:00u
Stiphout Vooruit – Veteranen 16:30

Programma jeugd za 26/10:
Theole A1-Rhode A1  15:00u 
DVG A2-Rhode A2  14:30u 
OSS’20 B1-Rhode B1  14:15u 
Venhorst B1-Rhode B2  14:30u
Rhode B3-Mierlo Hout B3  14:30u 
Schijndel B4-Rhode B4  15:00u 
Rhode C1-ZSV C1  13:00u 
Rhode C2-Nijnsel C1  13:00u 
Helmond C1-Rhode C3G  13:00u 
Rhode C4-Blauw Geel’ C6  13:00u 
Boekel Sport C4-Rhode C5  13:00u 
Brandevoort D1-Rhode D1G 12:30u 
Rhode D2-Sparta’25 D2G  11:30u 
Rhode D3-Blauw Geel D5  11:30u 
Rhode D4-Elsendorp/Fiducia D2  

11:30u 
Rhode D5  vrij 
Rhode E1  vrij 
Rhode E2-Avanti’31 E2  9:15u 
Boskant E1-Rhode E3  10:30u 
Rhode E4G-Erp E3  9:15u 
Schijndel E6-Rhode E5  9:00u 
Rhode E6-Sparta’25 E5G  9:15u
Avanti’31 E5-Rhode E7  9:30u 
Rhode E8-Gemert E7  9:15u 
Avanti’31 E4G-Rhode E9G  9:30u
Rhode F1-Sparta’25 F1  10:30u 
Rhode F2-DVG F1  10:30u 
Erp F2-Rhode F3  10:30u 
Rhode F4-SCMH F1  10:30u 
Erp F4-Rhode F5G  10:30u 
Rhode F6-Handel F1  10:30u 
Avanti’31 F4G-Rhode F7  10:30u 
Boerdonk F1-Rhode F8  11:00u 
Rhode F9G-Blauw Geel F9M  10:30u 
Irene F3-Rhode F10G  10:30u 
Sparta’25 MA1-Rhode MA1  14:30u 
Rhode MC1  vrij 
Rhode MD1-Schijndel MD1  10:15u 
Rhode mini onderling 10:00u

Ollandia

Uitslagen senioren: 
Milheezer Boys 1-Ollandia 1   4-1
Ollandia 1-Fc Schadewijk 1   1-3
Sparta’25  4-Ollandia 2   0-2
Boerdonk 4-Ollandia 3   1-5
 
Uitslagen jeugd: 
Ollandia A1-WEC A1   2-7

Programma senioren zo 27/10:
DVG 1-Ollandia 1   14.30u
Ollandia 2-WEC 2    11.00u
Ollandia 3-Boskant 6   11.00u
EVVC 7-Ollandia 4   10.00u

Programma jeugd za 26/10:
Ollandia A1-UDI A4   14.30u
Ollandia B1-ASV’33  B2   14.30u
Sparta’25 C3-Ollandia C1  v:11.45u 
Ollandia D1-Sparta’25 D3   11.30u
Blauw Geel E6-Ollandia E1   v:8.15u
ASV’33 E3G-Ollandia E2   v:9.30u
Ollandia F1-Boekel Sport F4   9.30u
Ollandia MF1-DVG MF4  10.30u
 

VV Nijnsel

Uitslagen senioren:
Blauw Geel 6 - Nijnsel/TVE Recl. 3   3-5
Nijnsel/TVE Recl. 5 - Boekel Sport 7   1-2

Uitslagen jeugd:
Nijnsel/TVE Recl. A1 - ASV’33 A1  4-0
Nijnsel/TVE Recl. B1 - Boskant B1  0-4
Boekel Sport C4 - Nijnsel/TVE C1   0-6
Nijnsel/TVE VR1 - Baardwijk VR1   2-3
Nijnsel/TVE VR2 - Keldonk VR1    6-2
Nijnsel/TVE VR3 - Boskant VR1    1-3

Programma senioren zo 27/10: 
Nijnsel/TVE Recl. 1 - WEC 1 14:30u
Nijnsel/TVE  2 - Boekel Sport 2 12:00u
Bruheze 2 - Nijnsel/TVE Recl. 3 12:00u
Nijnsel/TVE Recl. 4 - Avanti’31 7 12:00u
Nijnsel/TVE 5 - Blauw Geel 17 10:00u
Nijnsel/TVE 6 - Boekel Sport 8 10:00u
Wilhelmina VR1 - Nijnsel/TVE VR1 10:00u
WEC VR1 - Nijnsel/TVE VR2 10:00u
Programma za 26/10:
Gemert Vets - Nijnsel/TVE Vets. 15.30u

Programma jeugd za 26/10:
Fiducia A1 - Nijnsel/TVE A1  15:00u
Nijnsel/TVE B1 - Brandevoort B1 14:30u
Rhode C2 - Nijnsel/TVE Recl. C1 13:00u
Nijnsel/TVE Recl. C2 - DVG C3 13:00u
Mariahout D2G - Nijnsel/TVE D1 13:00u
Mierlo Hout E3 - Nijnsel/TVE E1 9:30u
Blauw Geel E9 - Nijnsel/TVE E2 9:15u
MULO F7 - Nijnsel/TVE F1 9:00u
Nijnsel/TVE Recl. F2 - Erp F6 10:00u
Nijnsel/TVE MD1 - WEC MD1 10:00u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 16/10
1 Echtpr. V.Gerwen 60,83 % 2 Hrn. 

H.v.Genugten- H.v.Erp 57,50 % 3 Echtpr. 
Seegers 54,17 % 4 Dms. N.Lathouwers- 
Z.Bevers 52,50 %.
 
Bridgeclub Rooi 750

Uitslag clubcompetitie 16/10:
A-lijn : 1. Jan van Lanen & Theo Janssen 
63,02 2. Irmgard Etman & Willem de Roo 
61,25 3. Christine van Heertum & Mieke 
Janssen 56,88 4. Lia van Ham & Leny 
Kremers 54,69
B-lijn: 1. Will Schilder & Bas de la Parra 
59,58 2. Heleen Voets & Ineke Wijtzes 
56,67 3. Willem Pieters & Rien Voets 
55,00 4. Diny v.d. Biggelaar & Wilma v.d. 
Biggelaar 54,58 
C-lijn: 1. Harrie Hol & Ad van Kaatho-
ven 61,98 2. Bep Machielsen & Joost van 
Heertum 58,13 3. Jetty van der Velden & 
Dirk Gillissen 55,33  4. Tonnie van Acht & 
Jos van Acht 51,35 

B.C.”d’n einder ‘05”

Uitslag 16/10
A Lijn. 1. Joop en marianne Muller 67.71 
2. Jos en Marlies Teulings 66.15 3. Peter 
Schepers- Liesbeth Bekkers 64.58  4. Jan 
en Mien v Rooij 56.25 . B lijn. 1. Mieke 
Ketelaars- Riet Donker 59.38 2.Hennie en 
Wil Merkelbach 56.46 3/4. Ad v.d.Brand- 
Lenie Wijn en Rinus Kuipers-Jan v.d. Vel-
den 50.42. zie ook: www.deneinder.nl

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 17/10
A-lijn: 1 en 2 gedeeld:Marietje v. Aarle 
& Jo Verhoeven en Harrie & Jan v. Erp 
59.37; 3 en 4 gedeeld: Heleen Wiers & 
Frans v.d Boomen en Mieke & Frans v.d. 
Ven 53.12.
B-lijn: 1. Nellie & Jan Seegers 61.66; 2. 
Annie Kastelijn & Addy Rijkers 56.66; 3. 
Liesbeth v. Dijk & Nelly Philipsen 55.41; 
4. Bertha v.d. Laar & Mien v.d. Velde 
54.58.

Uitslag 2e cyclus 
A-lijn: 1. Riet & Cees v. Hout  55.82; 2. 
Marietje v. Aarle & Jo Verhoeven 54.88; 
3.Harrie & Jan v. Erp 53.09; 4. Nellie & 
Ad Vervoort 52.57
B-lijn( promoveren): 1. Anny & Corrie 
Dortmans 57.83; 2. Annie Kastelijn & 
Addy Rijkers 54.73; 3.  Hilda v.d. Kaden 
& Diny Vos 53.24; 4. Nellie & Jan Seegers 
52.23.

Bridgeclub Rooi 750 

Uitslag Lustrumviering  
kroegentocht 19 oktober met 36 paren. 
1.Theo Janssen & Bas de la Parra 64,09 
2. Nellie Spanjers & Nellie Vervoort 63,60 
3. Hetty van Geffen & Lieke Pieters 60,42 
4. Marijke van den Berk & Nancy Lat-
houwers 58,09 5. Frank Heijckmann & 
Leon Heijckmann 57,23 6. Jan Machiel-
sen & Henk Schakenraad 57,11 7. Will 
Schilder & Tino Hillenaar 56,37 8. Theo 
van Geffen & Rien Voets 56,00 9. Lenie 
v.d. Wall & Mieke van Lankveld 55,27 
(10). Diny v.d. Biggelaar & Hermien Bot-
ter 54,90 (10). Maria Broeke & Lin de la 
Parra 54,90 12. Riet v.d. Laar & Mia de 
Leijer 54,66

ZBC’01 Zijtaart

Competitie 15/10
A-lijn: 1. Riet v.Hout & Corry Kastelijn 
66,67 % 2. Hilly v.Bosbeek & Ria Swin-
kels 5,33 % 3.Chris & Christien v.Helvoirt  
53,33 % 4.Cor Mollen & Toos v.Berlo 
52,92 % B-lijn: 1.Mieke Toebast & Toos 
Vissers 67,36 % 2.Clasien Nolle & Trudy 
Smulders 57,99 % 3. Harry & Rina v.Berlo 
57,29 % 4.Adriaan v.d.Tillart & Jack Se-
brechts 54,51 %. 

Bridgeclub KBO Zijtaart

Competitie 18/10
A-lijn: 1.Tonnie Kivits & Jan Langen-
huijzen 57,64 % 2.Ben & Tiny v.d.Steen 
en Toon & Marietje v.Schaijk 55,56 % 
4.Wim & Tiny v.Lieshout 54,17 % B-lijn: 
1.Piet Thijssens & Riek Rijkers 65,10 % 

2.Anny v.d.Hurk & Tonny Rijkers en Mar-
tien v.Cleef & Marietje v.d.Horst 55,21 
% 4.Harry & Marietje v.d.Wijgert 52,08 
% Vanwege de bridge vacantie in Spanje 
gelieve af te melden bij Chris & Christien 
v.Helvoirt.  

BC ’t Koffertje

Uitslag van 21/10:
A-lijn: 1 Nicole van de Berg & Theo van 
Geffen 60,07; 2 Ad van Helvoort & Jan 
van Lanen 58,26; 3 An van Genugten & 
Wil van Gerwen 55,83; 4 Jan Machiel-
sen & Rien Voets 55,21 B-lijn: 1 Corry & 
Jos van der Hamsvoort 63,75; 2 Jan van 
Rooij & Piet Voss 61,25; 3 Bep Machiel-
sen & Heleen Voets 56,67; 4 Irmgard Et-
man & Dirk Gillissen 56,25 C-lijn: Angela 
van Rooij & Jan van der Velden 60,63; 2 
Corrie Dortmans & An van der Vleuten 
54,38; 3 Wil Merkelbach & Jeanne Swin-
kels  53,65; 4 Riet van de Laar & Ans 
Wiessing 53,13

Bridgeclub De Neul

Uitslag 21/10:
A-lijn: 1. Corry v. Niftik & Ria v. Zon 
64.58; 2. Marietje v. Aarle & Mia v.d. 
Eertwegh 61.01; 3. . Liesbeth Bekkers & 
Peter Schepers 4. Mien v Rooij & Mien v 
Schijndel  58.04.
B-lijn: 1. Jana & Harrie v.d. Acker 58.85; 
2. Hannie d. Laat & Zus v.d. Rijt 58.33; 3. 
Jo Evers & Jo Kremers 55.99; 4. Heleen 
Wiers & Frans v.d. Boomen 53.91.
C-lijn: 1. Hans Brand & Jo Verhoeven 
62.78; 2. Tineke Klomp & Cor v. Gerwen 
61.42; 3. Netty v. Dijck & Thea Huijberts 
55.63; 4.  Annie & Corrie Kastelijn 54.51.
Open herfstdrive op 9 november. Zie 
www.bcdeneul.nl of tel. 472824
                                                                                                                                  

zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbalcompetitie

Uitslagen Vrij 11/10:
Brasserie de Beleving – 
Schildersbedrijf Gebr. Harks 3-6
Gerits/vd Warenburg – 
’t Straotje/Lvdb Inst. Techniek 4-7
Krans Hoveniers – 
Bart Klerkx Hoveniers 7-5
Afisca Adm. En Belastingadvies – 
www.twinscooking.nl 7-3

Ma 14/10:
Dorpsherberg/van Driel – 
Rewi/van Acht  3-1
Wetering Boys – Afisca Adm. En Belas-
tingadvies 2-4

Programma:
Wetering Boys – 
www.twinscooking.nl 19.30u
Royal Queen Seeds - 
Rewi/van Acht 20.15u
HNM-Finance – Afisca Administratie 
En Belastingadvies 21.00u
Amigos Menswear/van Dijk – 
Huiskens Opt. en Horen 21.45u

Ma 28/10:
Woonwinkel Excl. Wonen – 
Pijnappels/van Schijndel 21.00u
Presenteert.com – 
JT Carservice/van Kasteren 21.45u

waterpolo

Argo

Uitslagen waterpolo
E2 – Aquamigos 1-20

Programma waterpolo zaterdag:
Aegir - E2, in Ottenbad 15.00u
Aegir - D1, in Ottenbad 15.45u
Njord - E1, in Den Ekkerman 16.15u
De Vennen - C1, in De Vennen 16.45u
Gorgo - Heren 2, in De Beemd 18.45u
HZPC Horst - Heren 1, 
in De Berkel  19.00u
Dames 1 - Aqua-Novio`94 
in Z.I.B-Best 19.10u

zwemmen

Argo

Programma zwemmen
Komende zondag staat de 1e Minio-
ren wedstrijd op het programma, die 
wordt gehouden in ‘Het Dommelbad’ 
te Boxtel, aanvang 14.30 uur.

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:
De Horst 1-KV Rooi 1  7-2
Rooi MW1-Prinses Irene MW1  13-11
KV Rooi MW2-Tuldania MW1  5-5
Be Quick MW1-KV Rooi MW 3  4-10
Stormvogels C3-KV Rooi C2  0-7
KV Rooi D2-Olympia D1  1-6 

Odisco

Uitslagen woe 16/10:
Tovido 2 - Odisco 2  15 - 0
Corridor MW1 - Odisco MW1   6 - 5
Zo 27/10:
Geko 1 - Odisco 1   4 - 6
Geko 2 - Odisco 2    17 - 2

KV Nijnsel 

Uitslagen:
Winty 1-Nijnsel 1  10-10
Flash A1-Nijnsel A1  6-1
Flash E1-Nijnsel E1  3-0

Programma do 24/10: 
Nijnsel 1-Midako 1  a.19.30u.

hardlopen

Uitslagen Fortuna ‘67

Molenhoeks Makkie, Molenhoek  
Mannen 40 
359. Ge de Louw 10.000 m 
1.08.23
Oldemeijercross Hardenberg 
Mannen 40 
9. Jorrit  Dekkers 09.000 m 
  38.59

Mizuno halve marathon Amsterdam 
Mannen 
7756. Frans Gezelle Meerburg 21.097 m 
2.14.43

Bosmarathon Soest 
Vrouwen 
6. Inge van Oijen 2.13.13

Marathon Eindhoven 
Jongens Trim 
101. Wiebe  Temmink 05.000 m 
21.48
Mannen 
90. Jeffrey van Hout 
Halve marathon 1.26.48
Mannen 35 
109. Thijs  Thielemans 
Halve marathon 1.35.12
244. Bart van de Sande 
Halve marathon 1.42.26
Mannen 40 
160. John Welvaarts 
Halve marathon 1.37.58
174. Gert-Jan van Thienen 
Halve marathon 1.38.50
300. Andre  Olislagers 
Halve marathon 1.44.19
733. Peter van Wieringen 
Halve marathon 2.01.18
Mannen 45 
60. Art  Vissers 
Halve marathon 1.31.00
405. Twan  Eijkemans 
Halve marathon 1.48.37
Mannen 50 
124. Ronald van der Endt 
Halve marathon 1.39.53
155. Pieter  Jansen 
Halve marathon 1.42.00
252. Mari  Leenderts 
Halve marathon 1.46.29
Mannen 55 
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Uitslagen
40. Ad van der Heijden 
Halve marathon 1.37.34
108. Pierre  Lardenois 
Halve marathon 1.46.39
158. Ad van de Laar 
Halve marathon 1.51.33
Mannen 60 
61. Jos van Uden 
Halve marathon 1.48.19
139. Henk  Heijmans 
Halve marathon 2.02.36
Mannen 65 
44. Wim van Vugt 
Halve marathon 1.59.40
69. Peter  Hellings 
Halve marathon 2.17.55
Vrouwen 40 
245. Lisette van der Kallen 
Halve marathon 2.08.34
Vrouwen 45 
41. Ingrid  Jansen 
Halve marathon 1.48.37
Vrouwen 50 
7. Rikie  Huyberts 
Halve marathon 1.43.59
58. Anja van der Heijden 
Halve marathon 1.59.46
59. Roos  Dortmans 
Halve marathon 1.59.46
79. Astrid  Dillen 
Halve marathon 2.02.22
Vrouwen 70 
3. Isa van Heijningen 

Halve marathon 2.39.48
Mannen 45 
46. Eric van den Oetelaar 
Marathon 3.12.18
207. Luc  Minderhoud 
Marathon 4.32.55
Mannen55 
8. Henry  Wijffelaars 
Marathon 3.22.06
Vrouwen 35 
43. Pam van den Hurk 
Marathon 4.44.10
Vrouwen 55 
7. Tineke  Mous  
Marathon 4.15.33
3e plaats Ned Kampioenschap 

hockey

MHC Sint-Oedenrode

Uitslagen senioren: 
Helmond D1 - Oedenrode D1 2 - 1

Programma senioren 27/10:  
Oedenrode H4 - Den Bosch H17 10:30u
Oedenrode D3 - Tegelen D4 11:00u
Oedenrode D1 - Hopbel D1 12:45u
Oedenrode HA - Civicum HA 13:00u
Oedenrode D5 - Gemert D3 14:30u
Oedenrode H2 - Hopbel H4 14:30u
Peel en Maas H2 - Oedenrode H3 11:15u

Den Bosch D8 - Oedenrode D2 12:15u
Den Bosch HJ - Oedenrode HB 12:15u
Eindhoven D5 - Oedenrode D4 12:45u
Drunen D6 - Oedenrode D6 14:15u
DES H1 - Oedenrode H1 14:30u

Programma jeugd 26/10:    
Oedenrode J8E1 - Or.Zwrt J8E2 9:00u
Oedenrode M8E2 - Cranend. M8E1 9:00u
Oedenrode ME1 - Deurne ME1 9:00u
Oedenrode ME2 - Eersel ME1 9:00u
Oedenrode MF1 - Eindhoven MF1 9:00u
Oedenrode JE1 - Cranendonck JE1 10:00u
Oedenrode ME4 - Nuenen ME4 10:00u
Oedenrode MD2 - Grave MD1 10:30u
Oedenrode MD1 - EMHC MD1 11:30u
Oedenrode MC3 - Conc. MC5 12:00u
Oedenrode JC1 - Venray JC1 13:00u
Oedenrode MB2 - HOD MB4 13:30u
Oedenrode MC1 - Basko MC1 14:30u
Oedenrode MA2 - MEP MA3 15:00u
Basko ME5 - Oedenrode ME3 9:00u
Mierlo J8E2 - Oedenrode J8E2 10:15u
HCAS JF1 - Oedenrode JF1 10:15u
Mierlo M8E3 - Oedenrode M8E1 10:15u
Tilburg MA3 - Oedenrode MA1 10:30u
Gl-Zwrt MD3 - Oedenrode MD3 11:15u
Eindhoven JD2 - Oedenrode JD1 11:30u
Mierlo JE2 - Oedenrode JE2 11:30u
Hopbel MC3 - Oedenrode MC2 12:45u
EMHC MB1 - Oedenrode MB1 13:15u
Best JB2 - Oedenrode JB1 17:00u

Naast de zwemlessen aan kinderen, verzorgen wij vele andere leuke 
activiteiten voor jong en oud:

Voorbereiding op de zwemles

Als overgang van baby-peuter-
zwemmen (waarbij een ouder 
meezwemt in het water) naar de 
echte zwemles (kind alleen in 
het water) bieden wij het junior-
zwemmen aan. Spelenderwijs ma-
ken wij de kinderen watervrij en 
leren de kinderen de beginselen 
van de beenslagen, met het ac-
cent op spelenderwijs. Kinderen 
vanaf 3½ tot 5 jaar kunnen hieraan 
deelnemen.
Bij de overgang van juniorzwemmen naar de zwemles worden kinderen vanuit deze 
groepen met voorkeur geplaatst. 

Tijdstip
Vrijdag  10.45-11.30 uur (gevorderden)
  11.30-12.15 uur (beginners)

Bij ons kun je het hele 
jaar terecht voor aller-
lei zwemactiviteiten. 
Ons zwembad heeft 
een activiteit voor kin-
deren tussen 6 en 12 
jaar oud, genaamd:
Aqua-Kids

Vind je zwemmen kei-
gaaf en wil je graag al-
lerlei leuke dingen in het water doen, 
dan ben jij degene die we zoeken. Wij hebben een recreatief clubje, 
waarbij je alles mag en niets moet. We gaan eens kijken of jij diegene bent die 
het mooiste bommetje kan maken, of misschien kan je wel heel goed met een bal 
zwemmen! 
Allerlei spelletjes gaan we doen in het water of we trekken alle materialen uit de kast 
en gaan apekooien, met of zonder discomuziek. Weet jij trouwens wat aqua-joggen 
is?, want dat gaan we ook eens doen. Kortom je bent gewoon drie kwartier lekker be-
zig in en rond het water met een gezellig clubje en bovendien kun je alle zwemslagen 
die je geleerd hebt nog eens toepassen!

Aanmelden
Dit kan aan de balie van het zwembad tijdens de openingstijden van het recreatief 
zwemmen.
Schrijf je vóór 9 november in, dan hoef je geen inschrijfgeld te betalen. 

Tijdstip 
Maandag  18.00-18.45 uur
Dinsdag  18.00-18.45 uur
Donderdag 18.00-18.45 uur
Vrijdag  18.00-18.45 uur

Heb je interesse? Aarzel niet en vraag informatie hierover bij een van onze 
medewerkers of kijk op onze homepage www.deneul.nl.

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

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

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

Zwembad de Neul

Activiteiten

Junior zwemmen

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

•   Begeleidend zwemmen en  
  watergymnastiek voor ouderen
• Recreatief zwemmen
• Verenigingszwemmen
• Discozwemmen
• Zonnebanken

Aqua kids

hockey Rooise dames komen te kort

Terwijl alle andere Rooise hockey-
teams genoten van een hockeyvrij 
weekend, vanwege de herfstvakan-
tie werden geen competitiewed-
strijden gespeeld, moest het eerste 
damesteam wel aan de bak. Op het 
programma een stevig potje in en 
tegen Helmond, nummer twee op 
de ranglijst. 

Rooi, dat voorafgaand aan de wed-
strijd nog derde stond, trad voor 

het eerst aan zonder centrale mid-
denvelder Hilde Sijbers. Zij vertrok 
afgelopen week naar het Peruaanse 
Cusco voor vrijwilligerswerk. Haar 
positie werd zondag prima ingevuld 
door de talentvolle Floor Oppers. 
Hoewel Rooi na een minuut of tien 
via een strafcorner met 1-0 achter 
kwam, speelde het een goede eer-
ste helft. Halverwege kwam het dan 
ook op gelijke hoogte. Eefje Janus 
speelde Pleun de Leijer in, die  

Annelous Oerbekke in de cirkel wist 
te bereiken. Annelous speelde de bal 
knap vrij en kon de bal vervolgens 
met haar backhand voorbij de Hel-
mondse keeper spelen. Rooi kreeg 
aan het einde van de eerste helft de 
meeste kansen maar wist niet meer 
te scoren. Met een gelijke stand gin-
gen beide teams de kleedkamer in. 
Na rust voerden de Helmondse mei-
den, die uitgesproken voor het kam-
pioenschap gaan, de druk verder op. 
De rust en volwassenheid waarmee 
de Rooise dames de afgelopen weken 
gespeeld hadden, was zondag ver 
te zoeken. Rooi verloor daarmee de 
controle over de wedstrijd. Halverwe-
ge kwam Helmond opnieuw op voor-
sprong, opnieuw uit een strafcorner. 
In de twintig minuten die nog op de 
klok stonden, kon Rooi niet meer tot 
scoren komen. Lin Schakenraad had 
in de allerlaatste seconde nog een 
kans, maar wist de rebound van de 
strafcorner niet te maken. Rooi zakte 
dankzij deze verliespartij een plaatsje 
op de ranglijst en zal komende week 
alle zeilen bijzetten om optimaal 
voorbereid te zijn voor de derby van 
komende zondag. Dan ontvangen de 
dames De Hopbel uit Schijndel.

Zwemvierdaagse: een groot zwemfestijnzwemmen

Aan de jaarlijkse Zwemvierdaagse 
van zwemvereniging Argo mo-
gen deelnemers van alle leeftijden 
meedoen. Dat was ook deze editie 
weer zo. Kinderen, maar ook vol-
wassenen waagden zich aan vier 

dagen baantjes trekken. Natuurlijk 
voor het plezier, voor het sportief 
bezig zijn, voor de gezelligheid 
maar uiteraard ook voor de mooie 
medaille. Op donderdag kreeg 
iedereen die de vier dagen vol-

maakte het eremetaal. Vrijdag was 
traditioneel de inhaaldag. Daarna 
was het tijd voor een instuif. Dat 
was natuurlijk wederom dolle pret! 
Kijk maar eens naar de foto!
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in de regioMooi adverter
en

Programma-informatie

Rondje Rooi 
U kunt bij Rondje Rooi kijken 
naar:

Mamacafé in Gouden Leeuw 
- Nationale Ouderendag pakt 
groots uit in Rooi - Wie kleurt de 
politiek in Rooi? - Steeds meer 
belangstelling voor Tai Chi - Dag 
van de Duurzaamheid - Een 
nieuw verkeersbord?

Rondje Rooi wordt uitgezonden 
op de volgende tijden
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 
uur. 
De inhoud wordt elke 2 weken 
vernieuwd.

Aflevering 8 Oog Op Rooi
TV Meierij nodigde als gasten 
voor een gesprek met Michiel 
Bakker uit: Annette Broekman en 
Marie-Louise van Heijst over hun 
leefstijlprogramma om overge-
wicht bij kinderen tegen te gaan, 
Alfred Kempe over “een leven na 
Polleke” en de Rooise politiek, 
Jan Vogels over de puur Rooise 
Revue die binnenkort speelt.
Aan de mensen op straat wordt 
naar hun mening gevraagd over 
“boren naar schaliegas in Sint-
Oedenrode”.
Willy Damen vertelt wetenswaar-
digheden over de Grote Doelen-
laan.

Oog Op Rooi wordt uitgezonden 
vanaf zaterdag 19 oktober en ge-
durende 1 week herhaald. (Uit-
zendtijden 02:00 – 05:00 – 08:00 
– 11:00 – 14:00 – 17:00 – 20:00 
en 23:00 uur.)

Uitzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via 
Trined en KPN op kanaal 559. 
OnsBrabantNet digitaal via 
kanaal 38, analoog op 792 MHz. 
Via UPC analoog op 256 MHz.

Internet
Met nieuws, informatie, weer, 
foto’s, en films is TV Meierij
wereldwijd te volgen via 
www.tvmeierij.nl 

www.facebook.com/demooirooikrant

13 juni - 30 november 
Tentoonstelling Heilige Oda

Locatie: Martinuskerk 

23 oktober 
Seniorendag

Odendael

24 oktober
Fashion & Friends

de Beurs 

25 oktober - 12 december 
Foto-expositie 
Hans Vervloed

Bibliotheek 

25 oktober 
Sportgala Sint-Oedenrode

de Beurs 

25 oktober 
Kaarten bij 

Wijkvereniging Eerschot
Meerschot 

25 oktober
DJ Jens

café Oud Rooy

25 oktober 
Vrijdagavondvertelling

Bibliotheek 

25 oktober 
Film: Getting Home

Mariendael 

26 - 27 oktober 
Blues en Brass weekend

Eet- en muziekcafé 
de Ossekop 

26 oktober 
Blaasmuziek Plus

‘t Leeuwke 

26 oktober 
Bekijk Rooi van boven 

in het donker
Knoptoren 

26 oktober 
The Bluestalkers

De Ossekop 

27 oktober - 22 december
Tentoonstelling 

Wil Agema-Kersten
Mariendael 

27 oktober 
Open Rooise Crosslopen

park Kienehoef 

27 oktober 
Paranormale beurs

Meerschot 

27 oktober
Open dag, caravanshow

Jan Tinbergenstraat 6 

27 oktober
Dr. Brass

Eet- en muziekcafé 
De Ossekop 

27 oktober 
Najaarsconcert NJA

Mariëndael 

27 oktober 
Hollandse Middag 

Kantine Rhode 

27 oktober 
Schipper en Bemanning

d’n Dommel 

28 oktober 
Groot Roois Dictee

Gemeentehuis 

29 oktober 
Informatieavond over groepsdruk

Mariendael 

31 oktober 
Diabetesdagen

Apotheek Dommelrode 

31 oktober 
GPS Halloweenavond

Vlagheide

1 - 3 november 
MooiRooi 

Kind-Ouder tennistoernooi 
TV de Kienehoef 

1 - 3 november 
Roemrijk Rooi Revue 

Mariendael 

2 november 2013 - 1 februari 2014
Persoonlijke en Intuïtieve Ontwikkeling

Het Lindenhuis, Hongerstraat 14

2 en 3 november
The Voice of Van Ouds

café Van Ouds 

2 november 
Four Blues jazzkwartet

Eet- en Muziekcafé 
De Ossekop 

3 november 
Literair concert met Sanne Terlouw 

‘Rozeneilend’
De Knoptoren 

3 november
Afscheid Ed Steenbakkers

de Beurs 

3 november 
Onthulling boek 
55 jaar Papgat

de Beurs 

3 november 
Rikken en jokeren

Dorpsherberg 

6 november 
Diabetesdagen

Apotheek Dommelrode 

 7 november 
Cursus zelfverdediging 

voor vrouwen
Damiaancentrum 

8 november 
90’s Party 

Café Van Ouds 

8 november 
Nerd Party

The Joy 

8 - 9 november 
Roemrijk Rooi Revue

Mariëndael 

9 november 
Oceandrum maken

Leef & Vind 

9 november 
Elf-elf bal
De Beurs 




