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Folders deze week:
Forum klus-wijs
Huiskens optiek
Pari bodyfashion

Roxs elektro

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

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

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

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

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

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Volop paarden en mode in Roois centrum

De zomer zit er weer op en dat be-
tekent niet alleen dat de herfst be-
gint. In Sint-Oedenrode is het dan 
ook tijd voor de fokpaardendag. 

Die wordt alweer zo'n jaar of zeven 
in het centrum gehouden tegelijk 
met de winkelzondag. De combi-
natie van de twee evenementen 

brengt elk jaar weer veel mensen 
op de been. Toch leken er dit jaar 
minder bezoekers op de beide eve-
nementen af te zijn gekomen dan 

voorgaande jaren.

» Lees verder op pag. 6

Tijden veranderen 
en verkeersregels ook

» Lees verder op pag. 3

Mooi in ‘t Groen
Het is nu tijd om na te denken over 

uw tuin in het najaar/de winter.
Vind hiervoor uw Rooise kwaliteits- 

partner en bekijk de Groenstrook 
op pag. 15,17,19,23 en 31

Mooi
voor vrouwen

Zie pag. 26-27

Verhuizing & heropening

Zie pagina 4 & 5
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MooiRooikrantDe2 ROUWBERICHTEN

DeMooiRooiKrant biedt u iets unieks. Wilt u uw steun 
betuigen aan de familie van een overledene? 
Dan kunt u een reactie plaatsen onder het rouwbericht op 
www.rooisefamilieberichten.nl.

Steun betuigen via 
www.rooisefamilieberichten.nl

COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster
Marianne Ketelaars

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede wat hij ons 
gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van onze 
vader, schoonvader en trotse opa

Ben Kastelijn
Hij overleed in de leeftijd van 58 jaar.

 Sint-Oedenrode: Nicky en Ine
  Lizzy

 Sint-Oedenrode: Roy en Robin

Sint-Oedenrode 19 september 2014
Correspondentieadres: 
Wilhelminastraat 14, 5491 JL St Oedenrode

U bent welkom afscheid te nemen van ons pap in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA, Volkelseweg 32 te Uden, 
op woensdag 24 september van 18.00 tot 18.30 uur.

De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag 25 september 
om 14.00 uur in de aula van crematorium Uden, Belgenlaan 11 
te Uden.

Mocht u geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen 
gelieve deze als zodanig te beschouwen.

Land van Rode, Meierijstad of 
Koevering 
Land van Rode, Meierijstad of 
Koevering wordt de naam van de nieuw-
bakken gemeente die Schijndel, Sint-
Oedenrode en Veghel gaan vormen. 
Dat maakte René Bastiaanse, de voor-
zitter van de naamgevingscommissie, 
afgelopen woensdagavond bekend in 
het gemeentehuis van Schijndel. De 
drie gemeenteraden bepalen respec-
tievelijk op 25 september en 2 okto-
ber of de namen voorgedragen kunnen 
worden aan de inwoners. 

De inwoners van de gemeenten 
Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode 
zijn via een promotiecampagne opge-
roepen om een naam voor de nieuwe 
gemeente in te zenden. Het was de 
taak van de naamgevingscommissie 
om uit 565 inzendingen drie gemeen-
tenamen te selecteren en voor te dra-
gen aan de gemeenteraden.

Routing
De gemeenteraden van Schijndel, Sint-
Oedenrode en Veghel bepalen tijdens 
de raadsvergadering van respectievelijk 
25 september en 2 oktober of de drie 

namen kunnen worden voorgelegd 
aan de inwoners. De digitale stembus-
sen gaan vanaf maandag 6 oktober 
open. Inwoners van de drie gemeen-
ten van 12 jaar en ouder kunnen met 
hun BSN-nummer een stem uitbren-
gen. Voor inwoners die niet zelf of met 
behulp van anderen digitaal kunnen 
stemmen zijn in de drie gemeentehui-
zen én in andere openbare gelegenhe-
den stembussen en stemformulieren 
beschikbaar. De diverse verzorgingste-
huizen worden persoonlijk bezocht om 
daar de bewoners in de gelegenheid te 
stellen ook te stemmen. De stembus-
sen sluiten op vrijdag 17 oktober om 
17.00 uur.

Keuze naam
De inwoners van Schijndel, Sint-
Oedenrode en Veghel bepalen dus 
wat de naam van de nieuwe gemeente 
wordt. De naamgeving van de nieuwe 
gemeente is één van de onderdelen 
van het herindelingsontwerp, wat mo-
menteel opgesteld wordt. Op woens-
dag 19 november wordt de uitslag be-
kend gemaakt. 

Nooit vragend 
Nooit klagend 

Jouw liefde zal altijd bij ons blijven 
 

Na alle fijne jaren die wij met haar mochten 
beleven, hebben wij met veel verdriet 

afscheid genomen van  
mijn lieve vrouw, ons mam en oma 

 

Veva van de Wiel Veva van de Wiel Veva van de Wiel Veva van de Wiel ––––    LathouwersLathouwersLathouwersLathouwers    
 

∗ Sint-Oedenrode, 15 september 1939        
† Eindhoven, 21 september 2014 

 
echtgenote van 

 
Stephan van de WielStephan van de WielStephan van de WielStephan van de Wiel    

 
Stephan 
 
Inge en Kees 

Sara 
Iris 

 
Dommelrodelaan 13T 
5492 GG Sint-Oedenrode 
 
Wij nemen afscheid van Veva op vrijdag  
26 september om 11.00 uur in de Lux-zaal van 
crematorium Rijtackers,  
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven. 
 
Veva is in Rouwcentrum Kuis, Sluisplein 58 te 
Sint-Oedenrode, waar u op donderdag  
25 september van 19.00 tot 19.30 uur afscheid 
van haar kunt nemen. 

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

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

niveau aan het MKB en particulieren.

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

Overweldigend was uw medeleven en steun 
op vele manieren, na het onverwachte overlijden 

van onze lieve dochter en zus:

Annemiek

Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken.
Wij waren erg onder de indruk en voelen ons zeer 

getroost.

Jan & Francien Peerenboom
Karin & Ronald



Woensdag 24 september 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 3

  bakkerij bekk
e

r
s

Beierse
appelstukken
per stuk

1,00 

2 WEKEN GELDIG
t/m 7 oktober

Spelt appeltjes

brood
per stuk

2,50 

2 WEKEN GELDIG
t/m 7 oktober

BEN JIJ AL IN ONZE APPEL STORE GEWEEST?
je maakt nog steeds kans op een iPod
Bij de nieuwe  appeloogst zat zowaar een iPod en die kun jij winnen.  Haal onze app-stempelkaart, 
bij 5 stempels maak je kans op een iPod. Bij aankoop van 2 appelproducten krijg je een stempel.

Appelkanjers
per stuk

1,00 

2 WEKEN GELDIG
t/m 7 oktober

in Nijnsel elke woensdag

in Sint Oedenrode elke dinsdag

BROODDAG
 5 BRODEN HALEN 

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

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

 
 

www.biobest-theater.nl

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

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

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

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

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

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

SPECIALS: 
Ladies Night: Walking on Sunshine (€13,50) wo. 11 juni  20:00.
PRIJZEN: p.p. basis zaal, balkon +  € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

 
 

www.biobest-theater.nl

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

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

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

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

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

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

SPECIALS: 
Ladies Night: Walking on Sunshine (€13,50) wo. 11 juni  20:00.
PRIJZEN: p.p. basis zaal, balkon +  € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 

Speelweek van wo 24/09  t/m wo 01/10/2014
Koemba: De Zebra Die Zijn Strepen Kwijt Is (2D NL) (€ 6,50) (wo. 24 sept. € 5,-) 13:30, vr. 16:45, za./

zo.11:15, (wo. 01 okt.) 13;30 - Hoe Tem Je Een Draak 2 2D NL  za. 13:30 - Oorlogsgeheimen zo. 13:30 
- Into The Storm  do. 20:45, vr./za. 21:30, zo. 20:15 - Pijnstillers (€ 7,-) do. 18:45, vr. 19:00, za. 15:45 & 

19:00, zo. 15:45, & 18:00, ma. 20:00, (wo. 01 okt.) 15:45 & 20:00
Speciale voorpremies tijdens de Nationale Filmdagen: 

Pijnstillers (€ 5,-)(wo. 24 sept.) 15:30 en 18:45 - Bloedlink (€ 5,-)(wo. 24 sept.) 21:00
Specials: Biobest 50+ Lucia de B (€ 6,-) do./vr.  14:00

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

UW INLIJSTWERK
VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL

 

LIJSTENMAKERIJ

www.brabantlijsten.nl

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

Land van Rode al in de lucht
Bij nieuwe ontwikkelingen worden 
toepasselijke domeinnamen in ijl-
tempo vastgelegd. Dit gebeurde 
ook met de namen Land van Rode, 
Meierijstad en Koevering.

De eerste website met de naam 
Land van Rode is inmiddels al online.
Op de site www.landvanrode.nu 
nodigen Jan en Maria Verhagen 

van SolexVerhuurRooi iedereen uit 
om alvast eens per Solex kennis te 
maken met de fraaie omgeving van 
de drie gemeenten Veghel, Sint-
Oedenrode en Schijndel. Zo straalt 
het hele gebied rust en schoonheid 
uit en is het per Solex dubbel genie-
ten van de 10 kerkdorpen, tientallen 
buurtschappen en mooie natuurge-
bieden, aldus de nieuwe site.

Tijden veranderen en ook de regels 
hoe we met elkaar om willen gaan 
ontkomen niet aan veranderingen. 
Ook de verkeersregels worden van 
tijd tot tijd aangepast omdat we 
met zijn allen tot het inzicht komen 
dat het anders moet of anders kan. 
Daarom was er maandag in Nijn-
sel bij de Beckart een zogenaamde 
BROEMdag en daar namen 63 vijf-
tigplussers aan deel. De oudste 
deelnemers waren een 82 en 86 
jaar oud.

Veel mensen halen rond of kort 
na hun achttiende verjaardag het 
rijbewijs. Tegen de tijd dat ze de 
vijftig zijn gepasseerd, hebben veel 
verkeersregels afgedaan die zij ooit 
eens hebben geleerd. Daarom heb-
ben Veilig Verkeer Nederland afde-

ling Sint-Oeden-
rode, de Stichting 
Toegankelijkheid 
samen met de 
rijscholen een 
BROEMdag in het 
leven geroepen.  
Op die dag kun-
nen automobilis-
ten van vijftig jaar 
en ouder hun ogen en oren laten 
testen, worden de nieuwste ver-
keersregels uitgelegd en krijgen zij 
tips over hun rijstijl.

CADO is wat anders dan een ca-
deau
Het verkeer is veel veranderd in de 
afgelopen tijd. Het werd drukker op 
de wegen, Sint-Oedenrode kreeg 
een snelweg met regels die op an-

dere wegen niet gelden. Maximale 
snelheden zijn anders geworden en 
er zijn nieuwe verkeersborden bij-
gekomen, maar er zijn er ook ver-
vallen. Wie wel eens op de snelwe-
gen rond Eindhoven rijdt, zal zeker 
de bordjes 'CADO' hebben gezien. 
De deelnemers aan de BROEMdag 
weten sinds maandag dat daar een 
calimiteitendoorgang is. Voor men-
sen in nood misschien wel een ca-
deau, maar toch heel iets anders.

Lijnen verraden de snelheid
Maar ook zeggen de lijnen op de 
weg tegen woordig iets over de 
toegestane snelheid. Zo betekent 

een dubbele witte streep op het 
midden van een weg dat je niet 
mag inhalen. Dat zal voor iedereen 
duidelijk zijn, maar als er tussen die 
witte strepen een groene streep zit, 
betekent dat, dat je 100 km/h mag 
rijden en zo zijn er nog tal van wee-
tjes over de nieuwe verkeersregels, 
weetjes die de deelnemers sinds 
maandag weer paraat hebben.

Vervolg voorpagina

Tijden veranderen en verkeersregels ook

Van den Berg 
Installatietechniek b.v.

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

WWW.ISB-TECHNIEK.NL

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

T: 0413 - 47 67 33
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Alle wenskaarten 3 halen 2 betalen

WIJ GAAN VERHUIZEN!
HEROPENING VRIJDAG 26 SEPTEMBER 

Bij aankoop van 2 originele inktcartridges: 
1 pak Quantore printpapier grati s

Bij besteding vanaf € 20,- een Quantore pakket grati s 
(zolang de voorraad strekt)

VOOR IEDERE KLANT 
EEN LEUKE ATTENTIE

Set 6 Quantore markeersti ft en 
van € 2.95 voor € 1.50

Set 10 Quantore fi neliners/viltsti ft en 
van € 2.95 voor € 1.50

Nieuwe adres: Heuvel 20 Sint-Oedenrode
Tel 0413-473919 www.paperas.nl
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Mob.06-10025295 www.risero.nl
--------------------------------------

Trage en langzaam opstartende com-
puter? Voor slechts €35 lossen wij dit 

--------------------------------------
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij ?
Last van houtworm? Van Acht Plaag-

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

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode

MEER GROEI IN UW GAZON?
Nieuw in ons assortiment: 
Kovemix (Organische NPK)

 

Kom langs of bezoek onze site voor meer info!

• Meer groei
• Betere beworteling

• Meer kleur
• Reukloos

Hulpverlening

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

Gevonden/verloren

Diverse soorten vogelvoer:
kanariemengeling, volieremengeling,

parkieten- en kanarievoer, strooivoer voor tuinvogels
Kom bij ons langs of kijk voor meer info op onze website

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

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

ONS ASSORTIMENT IS UITGEBREID

 Al genoteerd 
in uw agenda?

NVM 
OPEN HUIZEN DAG

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

tel: 0413-490000
info@dekoningmakelaardij.nl
www.dekoningmakelaardij.nl

 

4 oktober 2014 van 11.00 - 15.00 uur

Miek’s Stijl 
‘‘net even anders”

NIEUW! 
ontwerp je eigen herinneringsklok, 

voor geboorte, trouwen, relatiegeschenk enz. 

 Ko� eren 24, Sint-Oedenrode, 06-20684866

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

‘t Paperas verhuist naar de Heuvel

’t Paperas verhuist: na 18 jaar ziet 
de (kantoor)boekhandel zich ge-
noodzaakt de locatie aan de markt 
te verlaten. De laatste weken is er 
hard gewerkt. Op dit moment wordt 
alles opgebouwd en ingericht in het 
nieuwe pand. Binnen een paar da-
gen moet alles weer op de planken 
staan of uitnodigend uitgestald lig-
gen. Komende vrijdag is de winkel 
namelijk alweer geopend. Vanaf 
dan kunt u terecht bij ’t Paperas aan 
de Heuvel.

De verhuizing komt niet zomaar 

uit de lucht vallen. “Eigenlijk weet 
heel Sint-Oedenrode het al”, ver-
telt eigenaar Pieter van de Kamp. 
“Daaruit zie je direct de betrokken-
heid van onze klanten.” Voor veel 
ondernemers zijn het economisch 
zware tijden. Ook ’t Paperas moet 
de broekriem aanhalen. “We heb-
ben een vaste kern van klanten, daar 
is niet zoveel aan veranderd. Men-
sen besteden nu gewoon minder en 
dat kan ik ze ook niet kwalijk nemen. 
Het enige dat wij nu kunnen doen, 
is kosten besparen. Het pand aan 
de Heuvel is iets kleiner en daardoor 

goedkoper.” 
De reden mag dan minder rooskleu-
rig zijn, toch ziet ’t Paperas de toe-
komst zonnig tegemoet. Het nieuwe 
winkelpand is iets kleiner, maar het 
oogt er opmerkelijk ruim. Pieter: 
“Het is daar veel breder en we heb-
ben er een mooie lichtinval. Boven-
dien blijven we gewoon in het cen-
trum. Ik denk niet dat de loop daar 
minder zal zijn.” Maaike, Marjan, 
Conny, Jenneke en juffrouw Mientje 
van de administratie hebben er zin 
in. “Vooral nu”, bekent Marjan. Het 
bestaande meubilair gaat mee naar 
de nieuwe locatie en krijgt een nieu-
we kleurstelling met een zonnige 
‘touch’. “Het ziet er straks allemaal 
weer heerlijk fris uit.” 
Naast de fysieke winkel, heeft ’t 
Paperas een eigen website in be-
heer. Iedereen kan thuis vanuit de 
luie stoel heerlijk snuffelen tussen al 
die boeken. Alle bestellingen voor 
23.00 uur, heeft u de volgende dag 
al in huis. Zelfs producten onder de 
€20,- worden zonder verzendkosten 
verstuurd. Pieter is bovenal erg trots 
op de uitgebreide collectie printer-
cartridges en toners. Daarmee kan 
’t Paperas concurreren met nabije 
groothandels in de regio. “Maar 
onze service en vriendelijkheid staan 
voorop”, zegt hij. “De klant moet 
met een goed gevoel naar buiten 
gaan.” Dat laatste komt wel goed, 
daar zorgen de dames van ’t Pape-
ras wel voor. “Wij gaan mee, dus 
het vertrouwde blijft”, lacht Marjan. 
“Ook in de nieuwe winkel zien we 
iedereen weer met een glimlach te-
gemoet.”

Komende vrijdag opent ’t Paperas 
de nieuwe winkel aan de Heuvel. 
Die dag kunt u profiteren van di-
verse mooie aanbiedingen en krijgt 
u een leuke attentie mee. Vrijdag 
3 oktober heeft de boekhandel de 
Rooise schrijfster Susan Moonen uit-
genodigd. Zij komt die avond haar 
debuutroman ‘Conflict’, uitgegeven 
via de Crime Compagnie, presente-
ren en signeren.

Hypotheek Inloopspreekuur 
Op zaterdag 
27 september 
organiseert de 
Rabobank een 
landelijk Hypo-
theek Inloop-
spreekuur, deze 
vindt een week 

voorafgaand aan de landelijke NVM 
open huizen dag (zaterdag 4 ok-
tober) plaats. Hypotheekadviseurs 
geven vrijblijvend antwoord op alle 
woonvragen.

Datum inloopspreekuur
U kunt op zaterdag 27 september 
van 12.00 uur tot 15.00 uur bij on-
derstaande vestigingen van Rabo-
bank Hart van De Meierij terecht:  
•  Jan Tinbergenstraat 1 in   

Sint-Oedenrode 
• Stationstraat 32 in Boxtel

Vrijblijvende oriëntatie
U krijgt tijdens het inloopspreekuur:
•  een kort oriëntatiegesprek met de 

adviseur

•  antwoord op uw hypotheekvragen
• berekening van uw maandlasten
•  uitleg over oriënteren met het Ra-

bobank Hypotheekdossier
•  een oriëntatierapport mee naar 

huis

Meer informatie
Kijk voor meer informatie ook op:
https://www.rabobank.nl/
particulieren/producten/
hypotheken/inloopspreekuur

Samen sterker

Meld je aan via www.rabobank.nl/hvdm

Wij geven je inzicht in de financiële zaken die komen kijken bij het kopen van je

eerste huis. Bezoek onze woonavond op maandag 13 oktober (’t Spectrum in

Schijndel) of op dinsdag 28 oktober (clubhuis hockeyclub MEP in Boxtel).

Kom in oktober naar een van onze woonavonden!

Volg ons ook op twitter: @RaboHvDM

begint met
inzicht in je
mogelijkheden.

Uitzicht op je
eerste huis 

Verkoopadres van Bakkerij v.d. Eertwegh 
Telefonische verkoop via Piet v. Erp Tel. 0413-472654

The Blue Stars in de Beckart 
te Nijnsel
Op zaterdag 27 september a.s. 
zijn De Blue Stars te gast in Nijnsel 
voor een spetterend optreden van 
hun 2de cabaretprogramma “Voor 
het donker binnen” The Blue Stars, 
een orkestje uit Den Dungen, maar 
niet echt. Werkelijkheid en fantasie 
lopen helemaal door elkaar heen 
Voor het donker binnen, zo heet het 

2de programma van the Blue Stars. 
De linken naar het moderne leven 
worden op een cabareteske wijze 
gelegd. The Blue Stars zijn: Harrie 
Sijbers, Rob Verschuren, Joost Eg-
mond en Benjo Plandsoen. Zij staan 
garant voor een heerlijk avondje uit 
in de vernieuwde Beckart te Nijnsel.

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

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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Deelnemers Klantenkaart

You! fashion for women 

  

0413-470777
www.you-fashion4women.nl Ko�eren 4  

Welten juweliers Heuvel 34 0413-870049
www.weltenjuweliers.nl

  

  

Bakkerij Bekkers Hertog Hendrikstraat 14 0413-472607
www.bakkerijbekkers.nl

  

  

  Het Roois Kaashuis 
 

Kerkplein 1a 
 

0413-478791

Caprice 

 

Markt 20a 

 

0413-475988
www.capricemode.nl

Silver Factory 

 

Borchgrave 39 

 

0413-471222
www.juwelieropaal.nl

  

  

  

  

‘t Paperas 

 

Heuvel 20 

 

0413-473919
www.paperas.nl

Jan de Leijer

  

Borchmolendijk 20a 

 

0413-472520
www.partyservicedeleijer.nl

Autoservice Wehkamp

 

Eerschotsestraat 74 

 

0413-473022
www.rooyseautobedrijven.nl/wehkamp

  

  

  

  

Roxs Electroworld 

 

Borchmolendijk 9 

 

0413-472362
www.electroworldroxs.nl

Opaal 

 

Heuvel 40 

 

0413-472784
www.juwelieropaal.nl

 
  

  

  

  

  

Apotheek   0413-472280
www.apothekensintoedenrode.nl

Voor gevonden en verloren Rooi2000-spaarkaarten 
kunt u terecht bij You! fashion for women & more, Ko�eren 4

maandag gesloten. 
dinsdag, woensdag en donderdag: 9.30 tot 18.00 uur

vrijdag: 9.30 tot 20.00 uur
zaterdag: 9.30 tot 17.00 uur

Pari Heuvel 15a 0413-330838

C.J. Brekelmans Boskantseweg 59 0413-472562
www.tuincentrumbrekelmans.nl

Markt 30

Bosscheweg 30 - Beek en Donk 
T: 0492 - 46 12 38 • www.josverschuren.nl

AL 30 JAAR HET STERKSTE IN 

AUTOBANDEN
  Eerlijke banden 
voor de beste prijzen

  Vakkundige montage 
en controle

 Uitstekend advies

  Leverancier van 
alle bekende merken

UW BANDEN VOORDELIG
ONLINE BESTELLEN
WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

Bel voor een scherpe 
offerte op maat!

Kies voor de kracht van Verschuren
Bezoek ook eens onze 

nieuwe webshop!

Ontdek de nieuwe gemeente

www.landvanrode.nu

In de vroege zondagochtend was 
het deel van de Markt tussen het 
oude gemeentehuis en  de kiosk 
omgebouwd tot een grote zandbak. 
Vanaf elf uur zouden zo'n dertig ei-
genaren hun paarden voor jaarlijkse 
keuring aanbieden. Terwijl de paar-
den in de verschillende categorieën 
samen met hun begeleiders rondjes 
in de grote zandbak liepen, wezen 
de strenge juryleden keer op keer 
een paard aan dat de ring moest 
verlaten. Het paard dat het langst 
voor de jury mocht paraderen, was 
de winnaar van de dag.

Later op de middag herhaalde dat 
ritueel zich tijdens het showgedeelte 
nog een keer. Maar nu waren het al-
leen de kampioenen van de ochtend 

die hun rondjes voor het inmiddels 
talrijk toegestroomde publiek moch-
ten draaien. Een lekenjury mocht be-
palen welk paard zich kampioen der 
kampioenen mocht noemen.

Modeshows
Even verderop, op het Kerkplein, 
was de catwalk van de Rooise kle-
dingzaken. Net als de laatste jaren 
was er één catwalk. Daar waren de 
kledingtrends van het komende na-
jaar en winterseizoen te zien. Kleding 
en schoenen voor jong en oud. Pre-
sentatrice Claudia van Gorkum prees 
de nieuwste mode aan. 'Dierenprint, 
aaibaar, zwart, grijs en wit, maar ook 
blauw en bordeaux waren veel ge-
hoorde kreten tijdens de ruim ander-
half uur durende modeshow. Mis-

schien duurde de modeshow wel te 
lang, want een aanzienlijk deel van 
het publiek keerde de modeshow na 
een goed uur de rug toe. Vooral fa-
milie, vrienden en bekenden van de 
laatste groep mannequins zaten de 
hele rit uit.

Minder publiek
Ondanks het mooie weer waren er 
op het oog minder bezoekers dan 
de afgelopen jaren. Wellicht dat het 
kwam door het weer van de och-
tend toen er af en toe wat regen 
viel. Maar er was ook minder te zien 
dan een jaar geleden. Toen speel-
den er enkele orkestjes in het dorp 
en die ontbraken dit jaar. Maar ook 
de hoefsmid die aan belangstelling 
nooit gebrek heeft, ontbrak dit jaar.

Vervolg voorpagina

Volop paarden en mode in Roois centrumVolop paarden en mode in Roois centrum

Film: TV Meierij
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Actie 

loopt 

NOG 1 

WEEK!

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

   Zaterdag 27 september 

    vanaf 20.00 uur

     Zondag 28 september 

      vanaf 14.00 uur

 

in café 't Kofferen

Kofferen 29 Tel. 0413-473589

 Entree € 5,- incl, 2 consumptiebonnen

 Voorverkoop bij café 't Kofferen

Phoxy bezoekt PSV-klas in Nijnsel

Martijn van de Brand uit Nijnsel had via de 
Phoxy-club gelezen over de ‘PSV-klas van het 
jaar.’ Hij wilde graag meedingen naar deze 
prijs met groep 5/6. 

Hij vroeg aan iedereen om zoveel mogelijk met 
PSV kleding, shawls, petten en dergelijke naar 

school te komen. Er werd in de middag een foto 
gemaakt van de hele klas in PSV ornaat. Er viel 
een leuke prijs te winnen. Die prijs kwam woens-
dag het lokaal binnen lopen. Het was Phoxy zelf, 
de officiële mascotte van de voetbalclub uit Eind-
hoven. De kinderen reageerden dolenthousiast. 
Zo hadden ze alle moeite niet voor niets gedaan. 

Kofferbakverkoop en speelgoedbeurs
tijdens Boskant Kermis  
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de, door 
de gezamenlijke buurtverenigingen georgani-
seerde,  kofferbakverkoop en speelgoedbeurs 
op zaterdag 18 oktober van 13.30 tot 16.30 uur 
tijdens Boskant kermis. Deze vindt plaats in de 
Pastoor Teurlingsstraat. 

Wie ongebruikte ‘zundspullen’ op zolder heeft 
liggen en er een zakcentje aan over wil hou-
den, kan zich melden voor een afgebakende 
plek. De organisatie verwacht veel publiek want 
naast kindervertier en kofferbakverkoop is er 
tevens een speelgoed- en kinderkledingmarkt 

in de gymzaal van “De Meidoorn”. Aanmel-
den voor een verkoopplaats tijdens Boskant 
kermis bij de organisatie tel: 0683379050 of  
kdebrouwer4@gmail.com 

De kosten van een standplaats bedragen: 
•  Een afgebakende plek voor auto, aanhanger, 

kruiwagen of kleed: € 9,00, 2 plaatsen voor 
€15,-. 

•  Een marktkraam op de speelgoed/ kinderkle-
dingbeurs: € 9,00

•  De entree bedraagt €1,50 waarvoor beide 
markten te bezoeken zijn. 

Bamboe 

Zonder dat hij bloeit al een blikvanger in uw 
tuin
Bamboe is niet alleen als plant, maar ook als ma-
teriaal een geweldige toevoeging aan uw tuin. 
De naam Bamboe is afkomstig uit het Maleis en 
is de benaming voor een aantal plantensoorten 
die een geslachtengroep vormen van grassen. 
De stengels van de bamboe zijn van binnen hol 
en worden meerdere malen onderbroken door 
de knoppen waar de takken uitgroeien. Bamboe 
groeit ongelofelijk snel. In een seizoen kan een 
stekje volledig uitgroeien tot een grote volwas-
sen plant.
De afgelopen jaren is de bamboe in de tuin erg 
populair geworden. Met name de Fargesia is in 
opkomst doordat deze geen uitlopers heeft, met 
als voordeel dat er niet door heel je tuin bamboe 
gaat groeien. Gelukkig is de bamboe al prach-
tig zonder dat hij bloeit, want de bamboe bloeit 
maar zelden. Bamboe wordt ook veel gebruikt 
als materiaal voor meubelen, parket en steigers.

Soorten
Een bamboe kiezen is niet eenvoudig. Er zijn 
bamboes in alle soorten en maten. Fargesia's 
kunnen 1 tot 5 meter hoog worden en hebben 
een kleiner blad en een dunne halm. Woeker-
bamboes zijn er in verschillende maten: dwerg-
bamboes (20 cm-1 meter), middelgroot (1,5-3 
meter) en reuzenbamboes (tot wel 15 meter).

Plantseizoen
In principe kun je de bamboe het hele jaar rond 
planten, behalve in periodes van vorst en ex-
treme droogte. Gebruik bij het plaatsen stikstof-

rijke compost, zodat de wortels zich goed kun-
nen zetten en geef een tijdje extra veel water. 
In het voorjaar zijn de jonge scheuten nog erg 
zacht en kwetsbaar, pas daarom op dat je deze 
niet beschadigt. Vrijwel alle bamboes plaats je 
in de schaduw, enkele soorten zijn geschikt om 
voortdurend in de zon te staan. 

Onderhoud
Wind en zon kunnen de bamboe behoorlijk uit-
drogen. Vooral in potten of bakken geldt dit ook 
's winters. Houd daarom altijd in de gaten of de 
bamboe niet te droog wordt. Sommige soorten 
krullen hun blad op bij gebrek aan water, an-
dere soorten zien er vergeeld uit. Strooi voor een 
evenwichtige voeding 3 à 4 keer per jaar met 
organische mest, verspreid deze over de aarde 
tussen de halmen en geef daarna flink water.
Ook een bamboe moet gesnoeid worden. Dit 
kan als een dichte haag of met oog voor de open 
structuur van de halmen. Wil je de groei stimule-
ren, snoei dan alleen in de zomer of van okt-jan. 
De aanmaak van jonge scheuten ligt dan stil en 
de nieuwe scheuten zijn voldoende uitgehard 
om ze niet teveel schade toe te brengen.
Een Fargesia dijt wel uit in de breedte, maar de 
wortelkluit blijft compact.  Bij een woekeraar 
adviseren wij de bamboe te begrenzen. Woeke-
rende bamboe gaat ondergronds namelijk graag 
aan de wandel. Alle soorten die niet beginnen 
met de naam Fargesia zijn woekerende bam-
boes.

Weinig mensen zijn bekend met het onderhou-
den en planten van bamboe. Vandaar dat de 
Gasthuishoeve op zondag 28 september een 
themadag organiseert met tips en advies recht-
streeks van de kweker, voor meer informatie 
www.gasthuishoeve.nl
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Summum • Moscow • Dante 6 • Drykorn 
10 Days • Closed • Liebeskind • Penn&Ink  

Gratis 
attentie 
van Liebeskind 

 bij aankoop vanaf 150.- euro       

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

Boskanters al volop in feest stemming 

KBO Boskant 50jaar
Na het voorproefje van 2 septem-
ber, de jubileum fietsdag. Met als 
gangmakers Harrie en Gerard, die 
ons de mooie natuur in de Geel-
ders lieten zien. Gevolgd op 10 
september door o.a.de films over: 
“Boskant van vroeger en nu,” door 
Huub en Eef.  Maar ook de pakjes-
regen op 17 september is erg ge-
zellig geweest. 

Vrijdag  26 september wordt er ge-
zamenlijk getoost op die 50 prach-
tige jaren van de Boskantse K.B.O.   
T’s aalt wa is ook van de partij.  

Zaterdag 27 september is ook een 
zeer belangrijke dag, een dag van 
bezinning met oa. Eucharistieviering  
bij de Rita kapel. Het Ritakoor ver-
zorgt voor het laatste maal de ge-
zangen. Dan met de hoogste spoed 
naar De Vriendschap. Daar wordt 
nog even stil gestaan bij de leden die 
25 jaar of langer met K.B.O. Boskant 

zijn begaan en zoveel voor het clubje 
hebben gedaan.  

Hopelijk kunnen de Boskanters terug 
kijken op een feest, zoals er maar 
zelden een is geweest.

Fotowedstrijd: Hoe ‘groen’ ben jij?
In het kader van de Dag van de 
Duurzaamheid op 10 oktober orga-
niseert Wovesto een fotowedstrijd 
‘Hoe groen ben jij?’. Wovesto daagt 
inwoners van Sint-Oedenrode uit 
een foto te maken en in te sturen 
die laat zien hoe duurzaam jij thuis 
bezig bent. Ook Wovesto draagt bij 
aan duurzaamheid; 87% van de wo-
ningen heeft een groen energielabel 
en op kantoor wordt slim omgegaan 
met papiergebruik.

Breng ‘jouw groen’ in beeld
Hoe ‘groen’ ben jij: scheid jij je af-
val? Geef je je meubels een tweede 
leven? Eet je een dag in de week 
geen vlees? Gebruik je ecologische 

schoonmaakproducten? Dit zijn 
slechts enkele voorbeelden die bij-
dragen aan een beter milieu. 

Maak een foto van hoe jij thuis bij-
draagt aan een groenere samenle-
ving en stuur die op.
Een jury kiest de beste foto. De win-
nende foto wordt bekend gemaakt 
op 10 oktober, de Dag van de Duur-
zaamheid. De winnaar ontvangt een 
cadeaubon ter waarde van € 50.

Voorwaarden
Stuur jouw foto vóór 6 oktober 2014 
naar communicatie@wovesto.nl of 
upload hem op de Facebookpagina 
van Wovesto, www.facebook.com/

Wovesto. Vermeld bij de foto de 
titel, je naam, adres en telefoon-
nummer. Op Facebook geef je je 
persoonlijke gegevens door via een 
privébericht. 

Alle voorwaarden voor de fotowed-
strijd zijn te vinden op 
www.wovesto.nl.  

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

Doe mee met de fotowedstrijd 
 Hoe ‘groen’ ben jij?

In het kader van de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober organiseert 
Wovesto een fotowedstrijd Hoe ‘groen’ ben jij? Doe mee en stuur je foto in!

Fotowedstrijd Hoe ‘groen’ ben jij?
Maak een foto hoe jij thuis bijdraagt aan een beter milieu (hergebruik, schei-
den afval, minder vlees eten etc.) en stuur die vóór 6 oktober op. De winnaar 
ontvangt een cadeaubon ter waarde van € 50.

Inzenden foto
•	 naar communicatie@wovesto.nl met titel, naam, adres, telefoonnummer of
•	 uploaden op de Facebookpagina, www.facebook.com/Wovesto. Verstuur 

je gegevens via een privébericht.

Voorwaarden
Kijk voor alle voorwaarden van de fotowedstrijd op www.wovesto.nl

Laat zien hoe jij thuis bijdraagt aan duurzaamheid: 
Hoe ‘groen’ ben jij?

www.wovesto.nl
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Cherlyn
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Lezerspodium....

Mies van den Broek, verloskundige

Uit het oog, niet uit het hart

Tussen 1957 en 1961 verbleef ik (*1937) als onder-
officier bij de Koninklijke Luchtmacht te Soesterberg 
en met de vaste wil om alsnog een HBS-diploma te 
halen, had ik mij aangemeld bij het Gemeentelijk 
Utrechts Avondlyceum. Het schooljaar 1959 – 1960 
begon op maandag 7 september. Een van de leer-
lingen was MILVA Mies van den Broek en ondanks 
het weinig elegante uniform was zij waarlijk een ver-
schijning.

Mies (A- en B-gediplomeerd verpleegster) was toen 
werkzaam als operatiezuster in het Militair Hospitaal 
te Utrecht. Wij waren in de klas de enige militairen 
en door de band die dat schept, raakten wij bevriend. 
Geen andere leerling uit die klas is er dan ook in mijn 
herinnering gebleven. Ik mag wel zeggen: Mies deed 
mij wat.

Zelf zwaaide ik af bij de Luchtmacht in februari 1961, 
terwijl Mies de MILVA verliet in mei 1962 om de oplei-
ding tot vroedvrouw te gaan volgen waarna zij zich in 
het voorjaar van 1964 in Sint-Oedenrode vestigde als 
verloskundige en grote bekendheid verwierf als ‘zus-
ter’ van den Broek. Ze beëindigde haar praktijk op 1 
september 1989.
Naarmate de jaren verstreken nam bij mij niet alleen 
de wens toe naar een weerzien, maar ook alsnog in 
de gelegenheid te zijn haar lot te kennen. Ja, hoe was 
het haar vergaan? We raakten elkaar uit het oog en 
probeer iemand dan nog maar eens terug te vinden. 
De pogingen daartoe door mij door de jaren heen on-
dernomen bleven vruchteloos tot in maart 2012 de 
afdeling Persoonsgegevens van de gemeente Utrecht 
positief reageerde en mijn mail met het verzoek haar 

op te sporen aan Mies doorgeleidde. Er volgde een 
prompte, edoch sombere reactie. Wat bleek: Zij was 
toen al enige tijd ernstig ziek. Mies overleed op Goede 
Vrijdag 6 april 2012. Wij hebben elkaar niet mogen 
ontmoeten en ook al lag daar ruim 50 jaar tussen, het 
verdriet is er niet minder om. Gelukkig heb ik nog af-
scheid van haar kunnen nemen en was ik aanwezig bij 
haar afscheid.

Fotograferen en filmen waren o.m. haar hobby en na 
menige bevalling ging zij dan ook op de foto met de 
nieuwe wereldburger. Bij deze verzoek ik de lezers van 
DeMooiRooiKrant zo zij in het bezit zijn van bedoelde 
foto’s of wellicht anders foto’s van zuster Mies, deze 
aan mij te mailen.
Mijn emailadres is: jcgmol@planet.nl.

Met groeten en dank voor uw moeite,

Drs. Hans Mol
Raadhuisstraat 2
Diemen  

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

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

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

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

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

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

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

Plaats gratis uw reactie 
op de internetsite 

rooisefamilieberichten.nl 
voor:

· Geboortes
· Felicitaties

Neem een kijkje op 
rooisefamilieberichten.nl

AL 20 JAAR VAKWERK

.....PROFESSIONALS IN LIJSTEN
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WAT MOOI IS, MOET MOOI BLIJVEN

De InlijsterijDe Inlijsterij
Harry en Jeanne Passier
Emmausstraat 5  Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 - 47 65 00 / www.inlijsterij.nl

wo, do en vr 09.30 - 12.00u
en 13.30 - 17.00u
za 9.30-13.00 (ma en di gesloten)

Geopend:

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

Geef je dan NU op voor onze

NAAICURSUS
in Sint-Oedenrode

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

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

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

Antwan Kuis

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

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

gevallen repareren zonder 
de rits te vervangen!

Ook drukknopen, nestelringen, 
etc. vervangen wij direct!

WAAR???
Bij van der Wijst Kleinvak.

Elke week op de markt 
Donderdag 8.00 tot 12.30 uur 

te Veghel
Vrijdag 8.00 tot 12.30uur 

te Sint Oedenrode

Zie ook:
www.vanderwijstkleinvak.nl

HOERA,

ONZE ZUS ZIET SARAH!

Jammer voor Emté, 
Betty stopt ermee!

Na 22 jaar, 
genieten maar!

Het is echt waar
Papa wordt 50 jaar

Mark Kim Luuk

Met weinig haar, 
ook nog 50 jaar!

Gefeliciteerd met jullie
50-jarig huwelijk

 
Martien & Riky Voets - van den Heuvel

Geniet van deze bijzondere dag!
 

Rezi - Adrie - Jorg - Lisan
Hans - Leonie - Sanne - Tycho

www.facebook.com/demooirooikrant

Trots en blij zijn wij met de 
geboorte van onze dochter

Juul
22-9-2014

Michiel van der Heijden en Kim de Bont
zusje van Noud

Eerschotsestraat 30
5491 AC Sint-Oedenrode

Advertentie 12

Geboren 
18-9-2014

Dochter van Twan en Kim Koot
zusje van Lieke

Dommelrodelaan 6
5492 GJ  Sint-Oedenrode

Sanne

Familieberichten aanmelden via redactie@demooirooikrant.nl
of loop even binnen op ons kantoor, Heuvel 17
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Wederom indrukwekkende parade door Rooi

Op woensdagochtend om 8.00 uur 
vertrok vanuit Son, over de vers aan-
gelegde Baileybrug, opnieuw een 
stoet (ditmaal met uitsluitend Britse 
voertuigen) richting Sint-Oedenrode 
in het kader van 70 jaar Market 
Garden. Ook ditmaal was de parade 
indrukwekkend te noemen.

Een uur later reden de eerste voer-
tuigen het centrum van Rooi in. 

Door panne van een tankwagen liep 
het geheel vertraging op. Daardoor 
moest de colonne noodgedwongen 
wachten in het dorp. Voor de lokale 
middenstand was dat een mooie op-
steker. De soldaten en hun materi-
eel trokken aardig wat bekijks en ze 
doken winkels in om versnaperingen 
en souvenirs te kopen.

De soldaten waren opgetogen en 

genoten van de aandacht. “Good 
atmosphere”, “incredible”, “very 
welcome”, “wonderfull”, “im-
pressed.” Zomaar wat termen die uit 
hun monden kwamen.  Eén soldaat 
was er zelfs erg emotioneel onder. 
Hij barstte bijna in tranen uit, omdat 
er zoveel mensen zwaaiden en hen 
bedankten, terwijl zij er niet eens bij 
waren 70 jaar geleden.

Lezerspodium....

De bevrijdingsfeesten

Zware voertuigen door Nijnsel

Een paar uur na de militaire co-
lonne door het centrum van Sint-
Oedenrode, reed een stoet 
zwaardere militaire voertuigen 
door het kerkdorp Nijnsel. Het 
was een imposant gezicht om de 
tanks door het centrum te zien 
rollen. Evenals de grote vracht-
wagens met kanonnen en de 
amfibievoertuigen. 

Boven op een echte Sherman-tank

Groep 6b van basisschool Dommel-
rode bezocht afgelopen vrijdag de 
tentoonstelling van Vehchele in Vil-
la Klondike te Veghel. Klondike was 
het hoofdkwartier van de 101ste 
Airborne Divisie (de 'Screaming Ea-
gle'), het Amerikaanse regiment dat 
Sint-Oedenrode en Veghel in 1944 
bevrijdde.

agboekfragmenten, foto’s, voor-
werpen en een film vertelden het 
verloop van de bevrijding tijdens 
Operatie Market Garden met veel 

aandacht voor de luchtlandingen in 
Eerde. De beleving van authentieke 
voorwerpen was bijzonder. Vooral 
de échte Sherman-tank maakte in-
druk!

Kijk voor meer 
foto’s van 70 jaar 

bevrijding op 
www.mooirooi.nl

Afgelopen week was ik op verschil-
lende plaatsen bij de herdenkingen 
en de bevrijdingsfeesten, In Son in 
de kerk was een dienst met  pro-
testanten en katholieken, ongeveer 
300 personen. Bevrijdingsconcert  
Son op het kerkplein 3000 bezoe-
kers. Bevrijdingsconcert in Eind-
hoven 10 000 Bezoekers. Krans-
legging bij het monument door 
veteranen en Airborne vrienden 
aan de Lindedijk  10 bezoekers 
uit Sint Oedenrode. Paradropping 
Schijndelse heide honderden be-
zoekers. Paradropping Groesbeek 
meer dan 10 000 bezoekers.

Op Zondag tocht oude voertuigen 
200.000 toeschouwers. Militair 
kamp Veghel 20.000 bezoekers. 

Doortocht Son over de nieuwe ba-
liebrug honderden bezoekers
Bij het binnenrijden in Son (de Ka-
naalstraat) Parachutes, vlaggen en 
slinger., De Nieuwsraat parachutes 
tussen de rijbanen. Veghel een en 
al vlaggen en slingers met Airborne 
vlaggetjes. Son, Veghel en Schijn-
del overal bloemen bij de monu-
menten. In Sint-Oedenrode een 
potje gele asters met een Ameri-
kaans vlaggetje {minder kon het 
niet.} Sint Oedenrode had wel een 
mooie expositie in het gemeente-
huis , Privébezit.

Ik kwam in contact met een Engelse 
familie waarvan de vader had ge-
vochten o. a. bij de Hambrug voor 
de bevrijding van Sint- Oedenrode.  

Het deed me pijn te moeten zeg-
gen dat Sint-Oedenrode niet actief 
meedeed aan de bevrijdingsfees-
ten.
Ik werd geassisteerd door een toe-
vallig paserende vrouw die vloei-
end Engels sprak, dat gaf mij de 
mogelijkheid kort met hem te pra-
ten en hij nam erg geëmotioneerd 
afscheid, het ging hier over soldaat  
Bleckledge. Ik heb inmiddels mail-
contact met hem.
Ik vraag mij af wat Sint Oedenrode 
heeft bezield om alles ongeïnteres-
seerd voorbij te laten gaan.

Theo van Kuijk
Borchmolendijk 60
0413 820293
kuijk010@kpnmail.nl

Wat een minimale aandacht door 
onze gemeente Sint-Oedenrode 
aangaande 70 jaar bevrijding.
Voor vele Rooienaren een grote 
teleurstelling dat er zo minimaal 
aandacht voor was, nee dan had-
den onze buurgemeente Veghel en 
Son & Breugel het heel anders voor 
elkaar aan festiviteiten. De plaat-
selijke Oranjevereniging samen 
met andere inwoners hadden het 
een en ander aan festiviteiten wil-
len organiseren rond 17 september 

de dag waarop Sint-Oedenrode 
in 1944 werd bevrijd door de 101 
Airborne Divisie, maar helaas dit is 
niet door gegaan vanwege geen 
financiële ondersteuning door de 
gemeente Sint-Oedenrode. Vol-
gens onze inwoners en dan vooral 
de oudere inwoners heeft de ge-
meente niet begrepen wat er tij-
dens de bevrijdingsgevechten op 
17 september 1944 en daarna hier 
heeft plaatsgevonden. 
Door een particulier initiatief van 

Rooienaar Hans Vervoort is door 
middel van zijn 101 Airborne expo-
sitie in het gemeentehuis onze be-
vrijders op een hele mooie manier 
herdacht, het is/was een indruk-
wekkende expositie, geweldig be-
dankt hiervoor namens vele Rooie-
naren en de andere bezoekers van 
deze expositie.
 
Jos Wijn
j.f.m.wijn@kpnmail.nl

Film: TV Meierij
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Zonen Canadese veteraan zoeken Rooi weer op

Charlie Fielding. Die naam zegt 
u misschien wel iets. Op 29 april 
2013 stond er een verhaal over 
deze voormalige Canadese soldaat 
in DeMooiRooiKrant. Pal na de 
bevrijding van Sint-Oedenrode in 
1944 werd hij er gestationeerd. Het 
dorp kreeg een bijzondere plek in 
zijn hart. De mensen die er woon-
den ook. Later nam hij zoons Bill en 
Doug mee terug.

Vandaag de dag leeft Charlie nog 
steeds. Hij is inmiddels 96, rijdt nog 
auto, maar is fysiek niet meer in 
staat om ver te reizen. Spijtig ge-
noeg moest hij daardoor de herden-
kingsfestiviteiten rondom 70 jaar 
Market Garden in Nederland mis-
sen. Zijn zoons Bill en Doug gingen 
wel, zodat ze aan vader konden rap-
porteren. Rooienaar Piet Verheggen 
fungeerde tijdens het bezoek van de 
twee als gids, maar ook als vriend van 
de Fieldings. Charlie kwam destijds 
in Rooi namelijk terecht bij familie 
Verheggen toen Piet vier was. Jaren-
lang correspondeerde Fielding met en-
kele gezinsleden, waaronder later Piet.
“In 1961 nam vader ons voor het 

eerst mee naar Sint-Oedenrode”, 
vertelt Bill in het kantoor van De-
MooiRooiKrant, de dag na de in-
drukwekkende nabootsing van de 
bevrijdingsintocht. “We woonden 
destijds met het gezin in Duitsland 
omdat vader er als Canadese soldaat 
naar was uitgezonden. We bezoch-
ten de familie Verheggen en kwamen 
in contact met Karel, Peter, Hennie, 
moeder en Piet. De mensen waar 
onze vader zoveel over had gespro-
ken. Hij heeft zelfs foto’s laten zien.” 
Charlie vertelde regelmatig over zijn 
avonturen tijdens de oorlog. Over 
Sint-Oedenrode, maar ook over an-
dere plaatsen waar hij was geweest. 
“Hij praatte over de goede dagen, 
maar ook over de slechte dagen. 
Over dingen waar ze om moesten 
lachen en over trieste gebeurtenis-
sen. Jarenlang heeft hij op scholen 
deze verhalen verteld aan kinderen. 
Om ze bij te brengen wat er in die 
jaren allemaal is gebeurd. Dat vond 
hij belangrijk”, licht Doug toe.
Tien jaar geleden waren Doug en 
Bill voor het laatst hier. Samen met 
hun vader. Bill: “We waren in Ber-
gen op Zoom bij een militaire be-

graafplaats. Daar vond ik het graf 
van één van zijn strijdmakkers. Al 
die jaren wist mijn vader niet waar 
hij was gebleven. Hij knielde neer 
voor het graf. Het was een erg 
emotioneel moment. Hij is meer-
dere vrienden verloren tijdens de 
oorlog.” In de Canadese Provin-
cie Alberta en in zijn woonplaats 
Hannah is Charlie een man met 
aanzien. Hij kreeg al meerdere on-
derscheidingen en iedereen loopt 
met hem weg. “Overal noemen 
ze hem liefkozend Ome Charlie”, 
merkt Doug op. 

Binnen enkele dagen bezochten de 
Canadezen meerdere evenementen. 
Hun vader wachtte met smart op de 
foto’s om te kijken 
of hij nog straten 
en gebouwen zou 
kunnen herkennen. 
“Vast wel”, zegt 
Doug. “Hij mag 
dan wel 96 zijn, 
maar zijn geheugen 
is beter dan dat van 
mij.”

Piet Verheggen (midden) met Bill (l) en Doug Fielding

Samen sterker

Meld je aan via www.rabobank.nl/hvdm

Wij geven je inzicht in de financiële zaken die komen kijken bij het kopen van je

eerste huis. Bezoek onze woonavond op maandag 13 oktober (’t Spectrum in

Schijndel) of op dinsdag 28 oktober (clubhuis hockeyclub MEP in Boxtel).

Kom in oktober naar een van onze woonavonden!

Volg ons ook op twitter: @RaboHvDM

begint met
inzicht in je
mogelijkheden.

Uitzicht op je
eerste huis 

Operatie Market Garden: een gedurfd plan
Dinsdag 16 september hield Ruud Wildekamp bij de 
heemkundige kring De Oude vrijheid een lezing over de 
bevrijding van oostelijk Noord Brabant. 

Het begon allemaal op 17 september 1944 met de lucht-
landingen bij Son, Veghel en Grave en het oprukken van 
het Britse Tweede Leger naar Nijmegen en Arnhem, ope-
ratie Market Garden. Het was tijdens de oorlog veruit de 
grootste militaire operatie op Nederlands grondgebied.De 
operatie bestond uit een ongekend grote luchtlandings-
operatie (Market) en een grondoffensief (Garden). 
De gedachte (van Montgomery) was dat hiermee de Duit-
se troepen in het westen van het land geisoleerd zouden 
komen te staan en een makkelijke prooi zouden zijn voor 
de geallieerden, die zo konden doorstoten naar het Ruhr-
gebied 
De zware Duitse tegenaanvallen bij Eindhoven en Veghel 
zijn er mede de oorzaak van dat Market Garden mislukte 
en Arnhem in Duitse handen bleef. 

De avond was met bijna 100 belangstellenden prima be-
zocht en mede dankzij een uitstekende presentatie via de 
laptop door Ruud Wildekamp, een duidelijk verhaal. 

Huis-aan-Huis-blad met het o�  ciële gemeentenieuws.
Oplage 13.000: Sint-Oedenrode, Boskant, Nijnsel, 

Olland, Liempde, Sonnniuspark (Son).
A� egplaatsen: Schijndel, Lieshout, Mariahout, Son, 

Breugel, Eerde en Zijtaart
De krant is cross mediaal en gekoppeld aan: 
www.mooirooi.nl / www.DeMooiRooiKrant.nl

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

Herdenkingsceremonie op 
19 september in Sint-Oedenrode

Aanwezig waren burgemeester P. 
Maas, namens de Amerikaanse Am-
bassade Colonel Leo P. Buzzerio, de 
vaandelwacht 101e, Airborne Divisie 
en gasten van de 101e, 82e Airborne 
Division en US Troopers Transport, 
Erewacht Para Commando’s het Sint 
Joris Gilde, vrienden, gasten en leden 
van de Ver. Airborne Vrienden. 

Om 12.15 uur was er een ontvangst 
in het gemeentehuis en werd er de ex-
positie 70 jaar bevrijding bezocht. Na 
dit  bezoek was er een kranslegging bij 
de Britse Oorlogsgraven. Om 13.20 
uur ging het gezelschap naar het Air-
bornemonument ‘to the Dutch’ waar 

na de toespraak van de Rooise burge-
meester, de kranslegging volgde. 
Veteraan Joe Reilly, Amerikaan, 93 
jaar, hield ook een toespraak. Hij dien-
de van 1943 tot  1945 in de Tweede 
Wereldoorlog als paratrooper bij de 
101ste luchtmachtdivisie. Hij vocht 
o.a. tijdens D-day. 
Tenslotte werd de Last Post gespeeld 
door dhr. C. van Doorn en na 1 mi-
nuut stilte ging het Airbornegezel-
schap naar Best.

Het Airborne monument ‘to the 
Dutch’ is een geschenk van de vetera-
nen van de 101ste Airborne Division 
Association.

KUIJTEN

WASMACHINE SERVICE SON

reparatie en verkoop

wasmachines, vaatwasmachines, droogtrommels, kookplaten, ovens etc.

Dommelstraat 7
5691 AS Son

TEL: 0499 - 476510
E-MAIL kuijten.witgoed@live.nl

WITGOED
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Aan leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) BS Dommelrode

Textiel voor Textiel

In oktober 2013 is het startsein gege-
ven op Basisschool Dommelrode voor 
het project milieueducatie. Hierna 
hebben de kinderen les gehad over 
duurzaamheid en recyclen.

Aansluitend op dit project houdt Basis-
school Dommelrode twee keer per jaar 
kledinginzameling voor de organisatie 
Reshare. Begin van dit schooljaar heeft 
de ouderraad besloten de opbrengsten 
van de kledinginzameling te gebruiken 
voor nieuwe T-shirts. De T-shirts willen 
we laten bedrukken met het school-
logo en kunnen gebruikt worden bij-
voorbeeld bij sportdagen/schoolreisjes.

Aan leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) 
van Basisschool Dommelrode; verza-
mel zoveel mogelijk (oude)kleding/
textiel en breng het naar school op 29 
en 30 september. Ook opa’s, oma’s en 

familieleden zijn welkom om kleding af 
te geven. U kunt de volgende zaken 
inleveren: Schone kleding, lakens, gor-
dijnen, pluche beesten, riemen, hand-
tassen en schoenen (aan elkaar gebon-
den). Graag in goed gesloten zakken 
aanleveren. Op 23 en 24 maart 2015 
is de tweede kledinginzameling van dit 
schooljaar.

Maandag 29/9 van 18.30 tot 19.30 
uur en dinsdag 30/9 van 8.00 tot 9.00 
uur. De oudervereniging staat klaar 
aan de hoofdingang van Basisschool 
Dommelrode aan de Mater Lemmens-
straat 31 om de zakken in ontvangst 
te nemen. In de lessen hebben jullie 
geleerd hoe belangrijk recyclen is, dus 
zijn wij benieuwd hoeveel jullie komen 
brengen. Alvast bedankt voor jullie 
inzet. Oudervereniging Basisschool 
Dommelrode

Kledinginzameling 
Basisschool de Sprongh in Olland
In het kader van het project milieu 
educatie hebben de kinderen van BS 
de Sprongh  les gehad over duur-
zaamheid en recyclen.

Aansluitend op dit project houdt BS 
de Sprongh twee keer per jaar een 
kledinginzameling in samenwerking 
met organisatie Leger des Heils / 
ReShare
Op maandag 29 september en dins-
dag 30 september is de eerste inza-
meling van dit schooljaar.  De op-
brengst van deze inzameling komt 
volledig ten goede aan de kinderen 
van BS de Sprongh.

Daarom roepen wij leerlingen en 
hun directe familieleden van BS de 
Sprongh op om de volgende zaken 
in te leveren:  dames,- heren,- kin-
derkleding, schoenen, beddengoed, 
riemen, hoeden, handtassen, gordij-
nen en pluche speelgoedbeesten.
Deze mogen in vuilniszakken wor-
den aangeleverd op maandag 29 
september tussen 8.15 en 15.30 uur 
en dinsdag 30 september tot 09:00 
uur op onderstaand adres:
Basisschool de Sprongh, Pastoor 
Smitsstraat 40 b. Olland. Bij voor-
baat dank, oudervereniging van Ba-
sisschool de Sprongh in Olland.

In de rubriek “Politiek Dichterbij” 
geeft DeMooiRooiKrant maande-
lijks een raadslid de kans zich aan 
de lezers te presenteren.

Deze week: Nick de Laat.

Eerst even terug naar je beroep.
Kun je uitleggen wat dit precies be-
tekent?
Ik werk 3 dagen per week bij de 
Provincie  Noord Brabant. Ik werk 
daar als adviseur  mee aan een 
Leefbaarheids-programma (vroeger 
meer bekend als IDOPS voor ge-
bouwen denk bijv. aan De Loop’r in 
Olland). Nu bestaat dit uit meerdere 
kleinere projecten op gebied van 
bijv. winkelleegstand, zorg en het 
digitale dorpsplein. Deze projecten 
moeten veel samenwerken om bijv. 
de financiering rond te kunnen krij-
gen. Meer informatie hierover is te 
vinden op de side www.leefbaarbra-
bant .nl
Omdat het een deeltijdbaan is, werk 
ik ook nog bij de Sligro in Veghel 
(ontstaan vanuit een vakantie/
weekend baantje).
Ik heb in mijn opleiding bewust ge-
kozen voor bestuurskunde omdat ik 
altijd heb willen werken in een baan 
met maatschappelijke interesse en 
beleving. Het publieke domein heeft 
bij mij een duidelijke voorkeur.
Binnen de studies kwam ook regel-
matig de politiek om de hoek kijken 
en ik denk dat daar dan ook al mijn 
interesse voor de politiek is ontstaan

Is je beroep goed te combineren 
met het raadslidmaatschap en in 
jou geval ook de functie van frac-
tievoorzitter?
Ja, is heel goed te doen, zeker omdat 
ik werk in een deeltijdbaan en ik dus 
nog wel eens kan schuiven met mijn 
werktijden. Het project waaraan ik nu 
meewerk loopt over enkele maanden 

af en dus moet ik ook een deel van 
mijn tijd gebruiken voor het zoeken 
van een volgende baan, maar ook die 
zoektocht is heel flexibel.
De functie van fractievoorzit-
ter vraagt ook wel extra tijd, maar 
met de nodige steun van de ander 
fractieleden verloopt dit soepel. Ik 
wil wel van alles op de hoogte zijn, 
maar ik hoef niet alles zelf te doen. 
Ik voel me meer de coördinator van 
alles en probeer alles via korte lijn-
tjes te laten lopen. Tot nu toe tot 
volle tevredenheid.

Hoe is je politieke loopbaan tot nu 
toe verlopen?
In de aanloop naar de vorige ver-
kiezingen ben ik lid geworden van 
de VVD (zoals eerder gezegd is mijn 
interesse in de politiek al ontstaan 
tijdens mijn studie)
Ik ben toen terechtgekomen op de 
verkiezingslijst  en toen gevraagd 
werd wie er zich beschikbaar wilde 
stellen als fractievoorzitter heb ik 
aan gegeven daar wel voor open te 
staan. En zo werd ik meteen “in het 
diepe” gegooid.
Tot nu toe bevalt het mij heel goed. 
Er staat een fractie achter mij waar ik 
steeds op terug kan en mag vallen. 
Het kost wel best veel tijd en soms 
lijkt het er wel op alsof je agenda 
door al dat werk wordt overgeno-
men.

Jullie noemen je ook wel “lokale li-
beralen” wat is het verschil met de 
landelijke VVD?
Wij hebben daar bewust voor geko-
zen omdat verschillende raadsleden 
zich meer als een lokale partij voe-
len, maar dan wel met de liberale 
uitgangspunten van de landelijke 
VVD. Het is ook erg belangrijk dat 
we, indien nodig,steeds  gebruik 
kunnen maken van de lobby “naar 
boven toe”.

Wat zijn je ervaringen met de ge-
meentepolitiek tot nu toe?
Het bevalt mij tot nu toe prima. Ik 
vind dat heel veel zaken op een 
pragmatische, maar ook heel men-
selijk niveau worden behandeld. 
De drie belangrijkste woorden om 
de gemeentepolitiek te typeren zijn 
voor mij; spannend, uitdagend en 
afwisselend.
Spannend omdat de uitkomst niet 
al van te voren vaststaat; uitdagend 

omdat je met steeds nieuwe vraag-
stukken te maken krijgt; en afwisse-
lend omdat je je bezig moet houden 
met allerlei verschillende vraagstuk-
ken en plannen.

Ben je raadslid voor 24 uur per dag 
of wil je dit ook wel los zien van 
andere zaken?
Ik vind zelf dat je als raadslid steeds 
aanspreekbaar moet zijn. Natuurlijk 
zijn er ook de momenten dat je “een 
andere pet” op hebt, maar steeds 
moet je rekening houden met wat 
de burger van je verwacht.
Verder zorgen internet, mobieltjes en 
de andere sociale media er wel voor 
dat je veel en vaak bereikbaar bent.

Het “hot-item” de fusie; kun je 
je voorstellen dat de gemiddelde 
Rooienaar het even gehad heeft 
met de politiek?
Ik denk dat op dit moment de emo-
tie het overgenomen heeft van de 
rationele argumenten. Het proces 

De Politiek Dichterbij

NICK DE LAAT
Geboren: in Sint Oedenrode
Geboortedatum: 17-02-1987
Vriendin Wendy
Opleiding: Bestuurskunde in Den 
Bosch/Masteropleiding inTilburg.
Beroep: Junior adviseur Kennis-
ontwikkeling Leefbaarheid bij de 
Provincie Noord Brabant.
Hobby’s: Voetbal (actief 5de 
Rhode) en zaalvoetbal.

ENERGIE BESPAREN?

Hertog Janplein 28 | 5469 BJ Erp | Tel. 0413 - 21 23 39
                                                           www.�reendesign.nl 

info@�reendesign.nl

DEMO’S, INFORMATIE EN
INSTRUCTIES VAN:

NORDIC FIRE EN ALTECH

 speksteen kachels
 HOUT-CV KACHEL
 PELLETKACHELS

               
                     

KOM DAN NAAR ONZE
STOOKDAGEN
1+2+3+4 OKTOBER

PRAKTIJK PODOTHERAPIE 
BRUGMANS

Behandeling van:
  -Voetklachten
  -Verkeerde stand voeten/tenen
  -Verkeerde houding/looppatroon
  -Knie/heup/rugklachten t.g.v. voetstand
  -Nagelproblemen
  -Diabetische/Rheumatische voeten

De praktijk podotherapie is direct toegankelijk, 
dus men kan een afspraak maken voor een consult 
of behandeling zonder verwijzing van de huisarts.

Op dinsdag, woensdag en vrijdag: 
Laan van Mariendael 8a
5492GB Sint-Oedenrode

Tel: 0413-478610/06-83598124
info@podotherapiebrugmans.nl
www.podotherapiebrugmans.nl

TIJK POD
M

en/tenen
t

TIJK PODOTHERAPIE
MANS

en/tenen

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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loopt al best lang en eigenlijk zou deze afron-
dingsfase een logische stap moeten zijn. Dat is 
het echter niet en voor ons is het erg belangrijk 
om dat toch weer om te buigen.

Hoe willen jullie dat doen?
Door steeds opnieuw uit te leggen wat er in 
het voorafgaande proces gebeurd en bespro-
ken is. De 3 K’s zijn daarvoor nog steeds de on-
derlegger; we zullen in de toekomst  de Kosten 
moeten bewaken, de Kwaliteit mag niet min-
der worden en de Kwetsbaarheid moeten we 
zo goed mogelijk beheersen.
Dat steeds opnieuw uitleggen hebben we ge-
probeerd door de inloop-avonden te organi-
seren. Opvallend vind ik wel dat de publieke 
belangstelling hiervoor nou niet zo geweldig 
groot was.
Verder valt mij nog op dat, ondanks de  nega-
tieve geluiden, alle raadsleden achter de fusie 
blijven staan. Niet om te pesten, maar omdat 
wij echt geloven dat het een goede stap is.
Ik denk wel dat het in eerste instantie geschort 
heeft aan de communicatie naar de bevolking 
toe. De inhaalslag die we nu maken zal dat 
nooit helemaal goed kunnen maken.

Deze raadsperiode is voor mij geslaagd 
als………..
Wij na deze raadsperiode Sint Oedenrode met 
een goed voorzieningenniveau en gezonde fi-
nanciën achterlaten
Verder heb ik nog wel zaken die voor mij erg 
belangrijk zijn: de betrokkenheid naar de bur-
ger vergroten, keuzes goed uitleggen (commu-
nicatie!) altijd constructief blijven werken en 
zeker geen polarisatie….blijf elkaar opzoeken.

De mooiste plek (waar de foto gemaakt wordt)
In eerste instantie dacht  ik aan het trapveldje 
op de Kienehoef Noord, maar daar staan nu de 
“milieu-neutrale”  woningen.
Daarom kies ik voor de Markt; voor iedereen 
heel herkenbaar, voelt heel vertrouwd en laat 
zien dat we een heel mooi centrum hebben, 
omgeven door  diverse kroegen en met vol-
doende ruimte voor de diverse evenementen.

Tot slot Nick, bedankt voor dit gesprek. Wil je 
nog iets toevoegen?
Ik denk dat er nog veel winst is te behalen door 
een goede communicatie.

27e ROOISE 
Klompenklets 

Vrijdag 21 november, aanvang 20.00 uur 
Zaterdag 22 november, aanvang 20.00 uur 
Zondag 23 november, aanvang 15.00 uur 

In Grand Café & Zalencentrum De Beurs 
Heuvel 44 Sint-Oedenrode 

Met: 
Hans Eijkemans 
Berry Knapen 

Jasper van Gerwen 
Jan Strik 

Rob Schepers ( Helmond ) 
Rene van Boxtel 

Hans Verbaarschot 
 

Op zondag 23 nov. is er vooraf  
ook weer een brunch. 

Toegangsprijs, incl. entree hiervoor is   €22,50 
 

KAARTVERKOOP START ZATERDAG  
4 OKTOBER, 12.00 UUR 

Grand Café & Zalencentrum De Beurs 
Toegangsprijs € 12,50 

 
Organisatie K.V. de Narrekap 
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Zullie hè’n meer aon ullie es jullie aon 
hullie, mèène wij.
Wij menen dat zij meer aan jullie hebben dan jullie aan hen.
Uit: Bij wijze van spreuke van 
fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

Wat zeg je?
Fokpaarden.....

aiiii!

Afgelopen zondag was het weer
“Fokpaardendag”.

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Carro 

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Hanneke Ooijen

Ollandseweg 154
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

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

10 verschillen  6 oktober dag van de leraar

OPLOSSING 
VORIGE WEEK:

Ik hoorde klanken

Ik hoorde klanken
zoals het koele water 
wiegt langs het riet 
op een warme zonnige dag

woorden waarin het gevoel
het diepste, kostbaarste 
van de mens lag verscholen

rondom statige gewelven
bleef het gesproken verlangen
in een echo voor even hangen

treffend als de adem 
een streling langs stoelen

met zintuigen te voelen

een kunstige omarming 
door rust omhuld 
in het dagelijks tumult

julius

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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Zoals

De kamer neemt de tijd,
kleedt zich geduldig aan met licht,
de dingen vloeien terug binnen de omtrek
van hun naam.

Hoe ze zijn aangespoeld uit zee,
en hoe zij verder heten komt
vindbaar aan de dag.

Terwijl er slaap uit de gordijnen drij� ,
worden de muren weer van steen,
de ramen weer van glas.

Een boom spreekt zich weer uit als boom.
Omdat er niets vergeten is, begint een dag
zoals een dag begint.

     Kees Hermis

Contact

‘Uw tuinman voor 
in en om uw huis!’

Tuin-klusbedrijf John van Oss

Kruidenlaan 63

5491 KN Sint-Oedenrode

M 06 362 03 852

T     0413 47 66 86

E tuinklusbedrijfjohnvanoss@upcmail.nl
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Onderhoud Aanleg Klussen

Komt u niet toe aan het onderhouden 

van uw tuin? Wij kunnen u een 

helpende hand bieden met:

•	 Het	onkruid	vrijhouden	van	uw	tuin;

•	 Uw	tuin	voorzien	van	een	voorjaars-		

	 en/of	winterbeurt;

•	 Het	knippen	van	hagen;

•	 Uw	gazon	onderhouden;

•	 Het	snoeien	van	bomen.

Is uw tuin toe aan een metamorfose? Bij 

het aanleggen van uw tuin kunnen wij u 

helpen met:

•	 Het	ontwerpen	van	uw	tuin;

•	 Bestrating	aanleggen;	

•	 Gazon	aanleggen;	

•	 Het	aanleggen	van	een	vijver;	

•	 Planten	en/of	plantenbakken	

	 zetten.

Wordt het klussen in uw tuin u teveel? 

Laat	het	ons	weten	zodat	wij	u	hulp	

kunnen bieden met:

•	 Het	herstellen	van	uw	bestrating;

•	 Uw	vijver	schoonmaken;

•	 Het	herstellen	van	een	pergola;	

•	 Het	zetten	van	een	schutting;

•	 Grondbewerking;

•	 Het	leggen	van	een	vlonder	terras.
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Nieuw in Sint-Oedenrode: 
Hydrotherapie!

Fysiotherapiepraktijk Joost de Vaan | Koninginnelaan 2 | 5491 JV Sint-Oedenrode | T +31 (0)413 471227 | info@fysiotherapiejoostdevaan.nl

kijk ook op de website www.fysiotherapiejoostdevaan.nl

Voor wie?
Vanaf begin oktober is er de mogelijkheid om onder 
begeleiding van een fysiotherapeut, therapie te krij-
gen in Zwembad de Neul in Sint-Oedenrode. Fysio-
therapiepraktijk Joost de Vaan en Zwembad de Neul 
bieden u deze vorm van therapie (‘hydrotherapie’) 
aan en de hydrotherapie zal plaats  gaan vinden op 
maandagochtend. Doordat u tijdens de hydrothera-
pie minder hinder ondervindt van de zwaartekracht 
die op ‘t lichaam werkt, is hydrotherapie geschikt 
voor een diverse groep mensen. Hydrotherapie 
is o.a. geschikt voor mensen met een reumatische 
aandoening of fybromyalgie, mensen met hart-
klachten, COPD-patiënten en mensen met een spier-
ziekte. Daarnaast is het ook geschikt voor mensen 
met bekkeninstabiliteit, rugklachten,  artrose, whip-
lashklachten, balansproblemen, overgewicht of 
na een orthopedische operatie (bijv. nieuwe knie/
heup).

Waarom?
Hydrotherapie bestaat uit het uitvoeren van oefe-
ningen in het water, waardoor pijn vermindert  en de 

kracht en de mobiliteit verbetert. Tevens kan hydro-
therapie gebruikt worden voor het verbeteren van 
de algemene conditie en om de plaatselijke en al-
gehele belastbaarheid te vergroten. Hydrotherapie 
kan in groepsverband of individueel worden aange-
boden. Het instructiebad is 0,40 tot 1,10m diep met 
een temperatuur van 31,5 graden. Het grote bad is 
1,20 tot 3,50m diep met een temperatuur van 28,5 
graden.

Vergoeding:
De vergoeding voor hydrotherapie is afhankelijk 
van uw persoonlijke zorgverzekering. Voor deze ver-
goeding verwijzen we u naar de polisvoorwaarden 
van uw verzekering. Indien er geen vergoeding vanuit 
uw zorgverzekering mogelijk is, heeft u ook de mo-
gelijkheid om een abonnement aan te schaffen.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een groepsles, indivi-
duele therapie of meer informatie willen, belt u dan 
naar Fysiotherapiepraktijk Joost de Vaan 
(0413-471227) of stuurt u een email naar: 
info@fysiotherapiejoostdevaan.nl 

Nu ook 
nieuwe oogst
blauwe bessen

Annie v Hoof
Roest 2a, Olland, 0413-473608

Geopend op:  maandag t/m zaterdag  
www.vanhoofasperges.nl

“Nieuwe oogst”  

Frambozen

De laatste week asperges, verkoop t/m 2 juli a.s.

zondag 
29 juni 

geopend

N O G  S T E E D S  V O L O P  Z O M E R F R U I T ! !

Frambozen, blauwe bessen, rode- of aalbes en bramen

De lekkerste jams en sappen hebben wij op voorraad!
Ook volop fruit om zelf smoothies en jams te maken.

Openingstijden  Ma t/m Vrij van 12.00-18.00u 
    zat. van 10.00-17.00u

 

Annie van Hoof  |  Roest 2a  |  Olland  |  0413-473608

www.vanhoofzachtfruit.nl

Laatste mogelijkheid EHBO-opleiding
Schrijf je nu in voor de opleiding ‘Eer-
ste hulp’ en profiteer van de éénma-
lige korting op het opleidingsgeld. Wij 
zijn als vereniging gesponsord door 
het Roois Tourspel en kunnen alleen 
nu deze korting bieden. Normaal 

betaal je €195,00 nu kost de gehele 
opleiding €97,50. Op donderdag 2 
oktober 2014 start de opleiding ‘Eer-
ste Hulp’ van 19.30 tot 22.00 uur 
bij Zorgboerderij Dommelhoeve. In 
12 lessen krijg je de basis eerst hulp 

aangeleerd en kan je handelen bij 
ongelukken in of om het huis, werk 
of sportvereniging. Nu de laatste 
mogelijkheid om je in te schrijven via 
info@ehbo-sint-oedenrode.nl. Doe 
dit voor 27 september 2014
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

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

--------------------------------------
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij ?
Last van houtworm ?
Van Acht Plaagdierenbestrijding
0413-530212
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322
06-13937343
--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw tex-
tiel. Nachtegaal 10, Sint-Oedenrode 
0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------
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
--------------------------------------
rijschoollestbest.nl 
Vanwege 15 jarig bestaan
Nu 15 lessen € 450,-
Meld je aan op onze site.
--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin;
Van Driel Beplanting
0413-478 322
06-13937343
--------------------------------------
Yoga, massage, balans. Oorkaarsbe-
handelingen voor allerlei oorklachten. 
Elisa Hanff, Schootsedijk 15, 
06-16694902 www.liesbethhanff.nl
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------
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.
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)

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

Te koop/Te huur

Navulbare, huismerk cartridges
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Kamer te huur centrum 
Sint Oedenrode, € 493,58 incl. p.m. 
Info: Van Kuringe Makelaardij 
0413-474933
--------------------------------------
Te koop
Dressoir 2 m. lang en tafel 1.60 m. 
lang met 2 verlengstukken van 40 cm.
Donker teakhout, in goede staat.
Tel. 06-28089019
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Cadeaubonnen van Fleurop-Rooi 
2000-VVV zijn onbeperkt geldig en te 
besteden bij Brekelmans 
Tuincentrum, Boskantseweg 59
0413-472562
--------------------------------------
Vernieuwen van batterij (horloge, au-
tosleutels etc.) Ook horlogebandjes
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Gratis, gratis:
Bolchrysant bij aankoop van € 17,50 aan 
tuinplanten. Groencentrum van Heesch, 
Kerkdijk-zuid 7b, Sint-Oedenrode
--------------------------------------
Feestartikelen voor Abraham en Sarah 
etc.
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Te koop: 2 ha. mais 
Tel. 06 28866777
--------------------------------------
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
--------------------------------------
Tweedehands speelgoed, baby en kin-
derkledingbeurs.
12 oktober in de Dreef in Aarle-rixtel.
180 marktkramen. Van 11:00-14:00. 
www.kinderkledingbeurs.net
--------------------------------------
WANDELSCHOENEN
NIEUW EN GOEDKOOP
Uit faillissementen
Verschillende merken en maten
In Nijnsel tel. 06-13492866
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Te huur: Ruime tussenwoning met 
drie slaapkamers, zolder en berging in 
de wijk Kienehoef, Sint Oedenrode. 
Huurprijs euro 875,-. Bel voor meer 
informatie: 06 51 55 60 94.
--------------------------------------
Stapelbed af te halen (in centrum) te-
gen advertentiekosten: info: 474045
--------------------------------------
Te Koop: Zware Snijmais 
Tel: 06-51931195
--------------------------------------

Gezocht

Gezocht: Een gezellige woonruimte in 
Sint-Oedenrode (mijn geboortedorp) 
info: 06-20026024
--------------------------------------

Hulpverlening

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

   
Wat zou de gelegen-
heid geweest zijn dat 
deze prachtige dames 
parmantig door het dorp 
liepen?  En waar is de 
foto gemaakt? Laat het 
ons even weten aub! 
Stuur uw antwoord naar 
redactie@demooirooi-
krant.nl, bel naar 0413-
479322 of loop eens 
binnen in ons kantoor; 
Heuvel 17. De koffie 
staat klaar.

Oplossingen vorige week:
Johannes Wapstra geboren in 1865, ge-
trouwd met Anna Maria van Eijndhoven 
geboren in 1880, getrouwd op 19 okto-
ber 1900. Doorgegeven via stamboom-
gegevens door Ton van der Heijden.

De personen op de foto zijn de vader en 
moeder(dus mijn opa en oma) van mijn vader(Piet Wapstra). De namen 
weet ik helaas niet. 
Joke Korsten-Wapstra.

Dhr. en Mevr. Wapstra,
Henny Kusters uit Liempde

Historische beelden

Marktplein
Eén op één coaching in de natuur bij 
burn-out, depressie, stressklachten, 
overgewicht. De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------
Leven en werken vanuit je eigen 
kracht. Begeleiding, advies bij verschil-
lende hulpvragen. Praktijk voor per-
soonlijke coaching Willy van Berkel. 
www.willyvanberkel.nl, 0610861979.
--------------------------------------
Wilt u uw kind net dat steuntje in de 
rug geven? www.debundel.net
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Gevonden in de buurt van de Jum-
bo, leren etui met opdruk, inhoud 
auto+huissleutel, info: 0413-473201
--------------------------------------
Gevonden: parkeerplaats de Neul een 
bril waarschijnlijk een kinderbril 
info: 0413 474522
--------------------------------------

Interieur

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

Diversen

28 september vlooienmarkt 
Sporthal Strijp Eindhoven 
Rijstenweg 7 9-16 uur. 
€ 2 p.p. 06-20299824
--------------------------------------
Op zoek naar een goed doel? 
Denk eens aan het Hospice 
Sint-Oedenrode. Rekeningnummer
NL77RABO0143738410
--------------------------------------

Iedere vrijdag van 
14.30 tot 18.00 uur

Op Beckartplein 
Nijnsel

Prof. Kappers-
benodigdheden

--------------------------------------
Geef uw MooiRooitje door via 
redactie@demooirooikrant.nl

of loop binnen op ons kantoor: 
Heuvel17.

Ekkersrijt 1403, 5692 AL Son • T 0499 - 47 74 78 • www.caravan-camperservice.nl

AD HAZENBERG
Caravan en Camperservice

Schadeherstel & Onderhoud van uw camper of caravan

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

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

een opbergmeubel 
-heel funktioneel en 

praktisch

Soms is 1 
gewoon niet 

genoeg
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Kanaalstraat 29 t/m 33, 5691 NB Son Tel: 0499-461069 | www.houthandelmaas.nl

kom ook eens kijken in onze showroom, van maar liefst 2000m2.
Tuinafscheiding, schuttingbouw, overkappingen,

veranda’s , tuinpoorten, kunstgras.

Al meer dan 20 jaar nummer 1 in tuinhout, tuinafscheidingen, verandas, speeltoestellen, blokhutten, tuinhuizen en garages

  

 

Maatwerk in tuinhout 
 

In eigen werkplaats maken 
wij allerlei toepassingen van 
hout voor in de tuin zoals 
schuttingen, tuinhuisjes, 
terrasoverkappingen en 
vlonders. 

Specialist in tuinverlichting 
 

In onze showroom vindt u de 
grootste collectie buitenverlichting 
voor huis & tuin waarvan 1000 
modellen zijn opgesteld. Kom langs 
voor lichtadvies en een lichtplan. 
NIEUW: verduisterde led-garden! 

Uitgebreide informatie op onze site   Berkdijk 14 
   Sint Michielsgestel 
WWW.TUINTOTAAL.NL   073 - 551 42 51   

We houden de Dorpsherberg zoals die is

Met de komst van de familie Hubers 
naar Olland heeft de Dorpsherberg 
in Olland weer een uitbater. Barry 
en Natasja Hubers runnen sinds 
ruim een maand samen met hun 
dochters Naomi en Bionda het café 
aan het Dorpsplein in het kleinste 
Rooise kerkdorp. 

Hoewel de familie Hubers vanuit het 
Belgische Achel naar Olland is geko-
men, wil dat niet zeggen dat onze 
streek nieuw is voor hen. De roots 
van de familie ligt namelijk aan de an-
dere kant van de Dommel in Liemp-
de. Daar begonnen Barry en Natasja 
in 1999 hun horecacarièrre in 'D'n 
Durpsherberg'. “Met de komst van 

de kinderen zijn we wat anders gaan 
zoeken”, vertelt Barry. Daarom zijn 
we in 2003 naar België vertrokken en 
zijn daar een bedrijf begonnen. We 
zijn daar toen met mobiele fritures 
begonnen en hebben daarmee veel 
evenementen in België en Nederland 
bezocht. Maar het caféleven bleef 
ons trekken en nu de kinderen groter 
zijn, zijn we dan ook blij dat we weer 
in een café staan.

Niet lang nadenken
“Een jaar geleden waren we er net 
te laat bij. Toen de kans om het café 
over te nemen zich veel sneller dan 
verwacht opnieuw voordeed, hoef-
den we dan ook niet lang na te 

denken. We hebben eigenlijk direct 
ja gezegd”, zegt Hubers. “Op 1 au-
gustus kregen we de sleutel en na 
een week schoonmaken hebben we 
op 8 augustus geopend”.

Haloweenparty
“Of we grote plannen hebben met 
het café? Nee niet echt, de Dorps-
herberg is een authentiek café en dat 
willen we graag zo houden”, zegt 
Barry. “Natuurlijk hebben we wel 
plannen, maar het zijn geen specta-
culaire dingen die we op onze wen-
senlijst hebben staan. Je moet dan 
eerder denken aan eendaagse activi-
teiten en daar zitten zeker voor deze 
regio nieuwe dingen bij. Zo hebben 
we op 31 oktober een haloweenwan-
deling met aansluitend Freakyval. 
Dat hebben we in België leren ken-
nen en is een griezelwandeltocht met 
aansluitend een gekostumeerd feest. 

“Maar ook hebben wij een licentie 
om steppegras, het bekende Belgi-
sche aardappelgerecht, te serveren”, 
vertelt de kastelein. “Niet dat we het 
idee hebben om van de Dorpsher-
berg een restaurant te maken, maar 
mensen die voorbij komen en wat 
willen eten willen we wel een be-
perkte kaart voor kunnen leggen”.

Officiële opening komt er aan
Barry en Natasja voelen zich met 
hun dochters in Olland al helemaal 
thuis en daarom willen zij over enke-
le weken hun café officieel openen. 
“Daarvoor worden de vaste klanten 
en de verenigingen die hun honk in 
de Dorpsherberg hebben zeker uit-
genodigd”, zo sluit Barry af.

Barry en Natasja Hubers samen met hun dochters voor de Dorpsherberg

Van den Berg 
Installatietechniek b.v.

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

WWW.ISB-TECHNIEK.NL

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

T: 0413 - 47 67 33

Zij Actief Nijnsel viert 75 jaar jubileum
Woensdag 1 oktober a.s. staat in 
het teken van het 75 jarig jubileum 
wat samen met de leden gevierd 
gaat worden.

Bestuur en programmacommissie 
zijn al vanaf januari druk in de weer 

om een mooi programma in elkaar 
te zetten.
Dit is gelukt, de uitnodigingen zijn 
inmiddels naar de leden verstuurd, 
de voorbereidingen getroffen. 
Om 16.30 uur worden de leden wel-
kom geheten, waarna er een feeste-

lijk en afwisselend programma voor 
hen in elkaar is gezet. 
Vooraf op  zondag 28 september a.s. 
om  11.00 uur, is er in de H. Anto-
nius van Padua kerk in Nijnsel  een 
eucharistie viering ter nagedachtenis 
van de overleden leden.

Sunday afternoon jazz in de Ossekop

Eet-& Muziekcafé de Ossekop 
heeft regelmatig live optredens, 
variërend van pop, sixties, rythm & 
blues, tot soul en rock & roll.  Ko-
mend seizoen start de Ossekop met 
een open jazzpodium. Iedere laatste 
zondag van de maand  van 15.00 
tot 18.00 uur

De Eindhovense jazzgitarist  Dick 

Onstenk zorgt, samen 
met  Paul Miggiels op 
drums en Bas Cooij-
mans op contrabas, 
voor een solide back-
line. Komende zondag 
28 september trapt 
het trio om 15.00 uur 
af met een minicon-
cert met special guest 
Lisette Elbers op alt-
sax. Daarna wordt 
het podium open-
gesteld voor deelne-

mers aan jazzjam. Uitgangspunt 
voor de jamsession is de muziek 
uit the real American Songbook. 
Deelnemers, muzikanten of vo-
calisten, zijn van harte welkom. 
Microfoons zijn aanwezig, instru-
menten en eventuele versterkers 
moeten door deelnemers zelf wor-
den meegebracht. Nader informatie 
www.ossekop-rooi.nl. 

3e Editie Fashion and Friends op 9 oktober bij de Beurs
Na de twee succesvolle edities van 
Fashion and Friends zijn we weer 
druk bezig met de 3e editie. 

Ook dit keer hebben we weer een 
20-tal ondernemers kunnen vinden 
die willen meewerken om het we-
derom een interessante, leuke en 
vooral gezellig avond van te maken.
Op het gebied van mode, gezond-
heid en beauty zal er weer veel te 

zien en te proeven zijn.
Natuurlijk is er weer een mooie ver-
zorgde modeshow met  2 extra’s.  
Le Net die haar lingerie, badmode, 
nachtmode  en shapeware zal tonen 
en Marlies van Gerwen met speciaal 
voor dames ontworpen fietskleding.
Als slagroom op de taart is er een 
loterij met als hoofdprijs een reis-
cheque van 250 euro en bij het naar 
huis gaan krijgt iedereen een  aantal 

aanbiedings- of kortingscoupons die 
te besteden zijn bij de deelnemende 
bedrijven. 

Hopelijk heeft u 9 oktober van 19.30 
tot 22.30 uur tijd om in de nieuwe 
gerestylde zaal van de Beurs te ko-
men genieten van dit alles. Voor een 
entreeprijs van 15 euro wordt u de 
hele avond verwend met hapjes en  
drankjes. De loterij is ook gratis!! 
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Voor:
alle verzekeringen, financial planning,
erkend hypotheekadviseur, RegioBank,

pensioenadvies

Spetterend vriendenconcert Harmonie Nijnsel

Tijdens het vriendenconcert afge-
lopen zondag liet Harmonie Nijn-
sel zich weer van hun beste kant 
horen in de Gasthuishoeve aan de 
Liempdseweg. Dit speciale concert 
stond vooral in het teken van de 
sponsoren, of zoals de harmonie 
ze graag noemt, hun vrienden. 

Rond een uur of twee ’s middags 
begon Streekbelevingscentrum de 
Gasthuishoeve aardig vol te lopen 
met publiek. Voorzitter van de har-
monie Wim van Beek vertelde dat 
het idee om het concert juist hier 
te geven was, om de mensen niet 
alleen producten uit de streek te 
laten bewonderen, maar ook de 
muziek. ‘’Je kunt hier van alles uit 
de streek krijgen zoals bloemen, 
planten en een hoop andere pro-
ducten, maar vanmiddag kun je 
dus ook naar onze muziek komen 

luisteren. Ook is het natuurlijk een 
mooie locatie’’, vertelt Wim.

‘’Veel sponsoren zijn hier vandaag 
aanwezig en dat was ook de be-
doeling. We willen ze laten zien 
wat we met hun bijdrages doen’’, 
vervolgt Van Beek. ‘’Bij onze ver-
eniging willen we het maximale uit 
onze jonge muziektalenten halen, 
om mooie concerten als deze te 
kunnen geven.’’

Nadat Wim het openingswoord 
had gedaan, kon het concert be-
ginnen. Als eerste was de samen-
speelgroep aan de beurt. Zij leid-
den het concert in met wat vrolijke 
muziekstukjes. Vervolgens was de 
slagwerkgroep aan de beurt. Zij 
zorgden voor veel spektakel en 
kregen het publiek zelfs zover om 
mee te klappen op het ritme. 

Als één na laatste was het oplei-
dingsorkest onder leiding van Hans 
van der Velden aan de beurt. Ook 
zij speelden een aantal goede stuk-
ken en kregen een daverend ap-
plaus van het publiek dat erg en-
thousiast was. Het concert werd 
afgesloten door het grote harmo-
nie orkest, ook onder leiding van 
Hans van der Velden. Bijzonder 
aan het orkest was dat er vijftien 
gastleden meededen. Deze gast-
leden repeteerden pas vier weken 
mee en het was dus een aardige 
klus om deze muzikanten goed in 
de groep te laten passen, maar ook 
het grote orkest wist goed te pres-
teren. Na de drie stukken die ze 
gespeeld hadden, was het publiek 
zo enthousiast dat er nog een extra 
toegift kwam. 
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De onDerneming

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

Wij zoeken een:

Media-adviseur
Functie-omschrijving

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

Functie-eisen

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

AAnboD

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

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

brAbAnts centrum
t.a.v. directeur a.i. ir. L.F.M. van Besouw 
Postbus 81
5280 aB Boxtel
louis.vanbesouw@cmenp.nl
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Bloemenseance in Meerschot
Op donderdag 25 september wordt 
er een bloemenseance gehouden in 
Meerschot, Heistraat 22. Deze avond 
wordt verzorgd door Wim van der 
Heijden. Door middel van bloemen 
wordt contact gelegd met overleden 
en nog levende mensen. Bedenk voor-
af enkele vragen, die u wilt stellen, dat 

maakt het op de avond voor u gemak-
kelijker. Het is belangrijk dat de bloe-
men minimaal 3 dagen in huis hebben 
gestaan, één bloem is voldoende om 
een sessie met succes te laten verlo-
pen. De toegang is gratis en voor ie-
dereen toegankelijk. Aanvang 19.30 
uur. De zaal is om 19.15 uur open
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Na Slim Belly voor de buik nu ook: Slim Legs voor billen en benen 

Nieuwe revolutie lokaal afslanken
Veel vrouwen zijn ontevreden met 
hun lichaam. Vooral bovenbenen en 
billen behoren tot de zogenaamde 
‘probleemzones’, die bij een blik in de 
spiegel je humeur behoorlijk kunnen 
bederven. De oorzaak is overtollig 
depotvet, meestal gecombineerd met 
cellulitis en striae. Afslank- en figuur-
specialisten adviseren regelmatige 
beweging en gezonde voeding.

Ook de sportclub van wellnessresort 
Thermae Son is overtuigd van deze 
twee succesfactoren, maar voegt een 
derde component toe: de lokale door-
bloeding van de probleemzones. “Bij 
veel vrouwen zijn vooral bovenbenen 
en billen slecht doorbloed. Dat beperkt 
de stofwisseling en daarmee de vetre-
ductie,” zo legt Marco Nooijen, sport-
manager van Thermae Sport, uit.
De oplossing heet: Slim Legs met de 
Airpressure Bodyforming methode. 
Deze speciale broek ziet er op het eer-
ste gezicht uit als een normale sport-

broek. De geavanceerde techniek 
bevindt zich onzichtbaar in de broek. 
Door de SpiraloSkin®-technologie en 
de gepatenteerde massage op basis 
van luchtdruk worden billen en benen 
lokaal doorbloed. Op deze manier is 
de vetverbranding maar liefst 6x zo 
hoog als zonder de broek, zo is we-
tenschappelijk aangetoond door on-
derzoeksinstituut IMSB in Oostenrijk. 
Ook het huidbeeld (cellulitis) verbetert 
duidelijk. Zelfs striae kan sterk vermin-
derd worden.
De Airpressure Bodyforming methode 
is een unieke combinatie van fitness-
training, bewezen voedingstips en 
de Slim Legs. De deelnemer traint op 
lichte intensiteit op cardio-apparatuur 
of in de groepslessen zoals Zumba®, 
Indoor Cycling of Bodyshape. “Ik ben 
in totaal 8 centimeter omvang kwijt 
aan mijn billen en bovenbenen. En 
mijn huid voelt veel beter en strakker 
aan,” zegt Patricia, die sinds 4 weken 
met Slim Legs traint.

“Onze klanten zijn zeer enthousiast 
over de resultaten en sporten met ple-
zier. Ze barsten van de energie!” aldus 
een tevreden sportmanager. Thermae 
Sport is een van de 900 gelicenceerde 
vestigingen in Europa, die het succes-
volle afslankconcept aanbieden.

De sportclub Thermae Sport is gelegen 
aan de Thermaelaan 2 te Son en Breu-
gel. Voor vragen of aanmelding kunt 
u zich inschrijven bij de sportbalie of 
kijken op www.thermaeson.nl

Duizenden vrouwen in heel Europa 
zijn al overtuigd van het effect van de 
Airpressure Bodyforming methode. 
Om Slim Legs nogmaals in de praktijk 
te testen, worden 100 vrouwen uit de 
omgeving Son en Breugel gezocht. Het 
onderzoek duurt 4 weken met 3 licht 
intensieve trainingen à 30-60 minuten 
per week. Deelnamebijdrage: € 33,50 
per week + ontvangst een gratis Slim 
Legs broekje ter waarde van € 90,00.

advertorial

Toekomst onderwijs en sport 
dwingt tot keuzes
Door een aantal ontwikkelingen moet 
Sint-Oedenrode keuzes gaan maken 
om de toekomst van de voorzieningen 
in het onderwijs en in de sport veilig 
te stellen. Voor onderwijs gaat het om 
het opknappen, slopen of nieuwbouw 
van gebouwen, bij sport om beheer, 
onderhoud maar vooral het in stand 
houden van sportparken.

Bij onderwijs gaat het met name om de 
vijf ‘centrum’basisscholen, die door de 
afname van het leerlingental te groot 
zijn geworden. Onderzoeksbureau La-
ride gaat de situatie onderzoeken om 
wat scenario’s te kunnen voorstellen. 
Uit een drietal aanbestedingen voldeed 
dat bureau het beste aan de opdracht. 
“Bovendien hebben we met Laride 
goede ervaringen opgedaan bij De 
Loop’r, al gaan er nu andere mensen 
van dat bureau mee aan de slag” aldus 
onderwijswethouder Jeanne Hendriks. 
Ze wil niet vooruitlopen op de mo-
gelijkheden. “Al lijkt één basisschool 
voor heel Rooi mij niet waarschijnlijk. 
Het behoud van alle scholen evenmin. 
Er zijn zoveel dingen waar je rekening 
mee moet houden. Basisschool De 
Kienehoef en De Springplank bijvoor-
beeld liggen dicht bij elkaar. Rooi heeft 
maar één openbare basisschool, ja, De 
Springplank. De binnensportmogelijk-
heden worden ook onderzocht. Bij de 
Paduaschool in Nijnsel speelt hetzelfde 

probleem, maar dan beperkter. Reno-
vatie of nieuwbouw en zo ja, op die-
zelfde plek of een plek die slimmer is?”
Bij buitensport gaat het om veel méér 
dan de veelbesproken kunstgrasvel-
den, aldus sportwethouder Ad van 
der Heijden, al was dat wel een aan-
leiding voor het bezien van een lange 
termijnvisie. De andere aanleiding was, 
dat er voorheen alleen op onderdelen 
maatregelen weden genomen. “Het 
mag  niet meer voorkomen dat sport-
verenigingen geconfronteerd worden 
met een contributieverhoging van 
150%, zoals de vorige gemeenteraad 
als bezuinigingsmaatregel heeft be-
slist” aldus Van der Heijden. “Er moet 
een balans zijn tussen een contribu-
tieverhoging en het drukken van de 
kosten door de vereniging zelf.  Het 
onderhoud van de gewone grasvelden 
en de bomen bij sportvelden zijn voor 
rekening van de gemeente, het overig 
groen kan door de vereniging worden 
onderhouden, al houdt de gemeente 
daar wel toezicht op.” 
Als voorbeeld voor een kunstgrasveld 
noemt hij Rhode, dat veel nieuwe le-
den heeft en een veld tekort komt. 
“Daar is geen ruimte voor een extra 
veld. Maar als je op een bestaand veld 
kunstgras legt, kan dat veel vaker wor-
den gebruikt en los je het probleem 
op die manier op.” Voor voetballend 
Nijnsel ligt de situatie weer anders. “Er 

zijn ondernemers geïnteresseerd in het 
korfbalveld. Bij verkoop kan VV Nijnsel 
dit geld besteden aan een kunstgras-
veld. De korfbalvereniging kan ook 
gebruik maken van een voetbalveld. 
Maar we willen wel eerst de verkoop 
rond hebben.”
Maar met een kunstgrasveld ben je er 
nog niet, stelt de sportwethouder. “Je 
moet je eerst afvragen of de vereniging 
vitaal genoeg is om daar rendement uit 
te halen. Na twaalf jaar is dat boven-
dien afgeschreven, daar zal de vereni-
ging rekening mee moeten houden.” 
Het voorwerk voor de visie wordt ver-
richt door onderzoeksbureau Riet, dat 
ook gesprekken houdt met de vereni-
gingen. In februari 2015 hoopt Van der 
Heijden de visie aan de gemeenteraad 
te kunnen voorleggen.         

GROOT ASSORTIMENT 
POMPOENEN 
VANAF € 0,40

RUIME KEUZE IN 
BLOEMBOLLEN

NIEUWE COLLECTIE 
GEURLAMPEN VAN 

ASHLEIGH & BURWOOD

Nu is de tijd om uw tuin te verfraaien 
met kleurrijke zomerplanten!

volop keuze, ook alles voor uw vijver!

www. t u i n c en t r umk r an s . n l

hemelvaartdag geopeNd 
van 10:00 tot 17:00 uur

w w w. t u i n c e n t r u m k r a n s . n l

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

www.verkeersschoolschellekens.nl

1e KEER GESLAAGD  
GITTE DE LOUW
GEFELICITEERD

Dierendag 2014
Wij zijn op zoek naar de leuk-
ste, mooiste, en/of ontroe-
rendste foto van je (huis)
dier.  Mail daarom de favo-
riete foto van je (huis)dier naar 
redactie@demooirooikrant.nl. 
Alle foto's die binnenkomen 
worden opgehangen in de etala-
ge van dierenspeciaalzaak Total-
petshop aan de Streepenstraat. 
Stem op de leukste foto door 
in de winkel je favoriet aan te 
geven. Je kunt tot zaterdag 4 oktober 2014 stem-
men. Op 8 oktober komt de winnaar in de krant, 
samen met de vele andere geweldige plaatjes! Je 
maakt kans op een fantastisch dierenpakket twv 
€ 50,- van dierenspeciaalzaak Totalpetshop

Wij zijn tijdens de 
gehele vakantie 
gewoon open!

Zie hier twee 
ingezonden 
foto’s 2014
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

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

Melding meerjarenvergunning
•  Van V.V. Boskant voor het houden van 

een playbackshow van 9 tot en met 
11 januari 2015 op het sportpark de 
Scheken te Boskant.

Verkeersmaatregel
•  In verband met de kermis in Olland zal 

van 27 september tot en met 30 sep-
tember 2014 tijdens de openingstijden 
van de kermis de Pastoor Smitsstraat te 
Olland afgesloten zijn voor het verkeer. 
Openingstijden zijn: 27 september, 
16.00 uur – 00.30 uur; 28 september, 
13.00 uur – 00.30 uur; 29 en 30 sep-
tember, 16.00 uur – 24.00 uur.

•  In verband met het 50 jarig jubileum van 
de KBO zal op 27 september 2014 tus-
sen 13.30 en 16.00 uur de Kremselen 
tussen de Liempdseweg en Berksstraat 
te Boskant afgesloten zijn voor het ver-
keer.

Evenementen

Verkeer

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

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

Toekomst fusiegemeente 
Inwoners van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel praten 
op 1 oktober verder over toekomst fusiegemeente

Eerder spraken inwoners, ondernemers, 
verenigingen en instellingen met elkaar 
over hun visie op de nieuw te vormen 
gemeente. Deze visie is in concept klaar. 
Graag gaan wij met inwoners in gesprek 
over de concept-visie!
Dat doen we graag op woensdagavond 
1 oktober met een tweede ontmoeting 
tussen de inwoners van de gemeenten 
Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. 
Deze vindt plaats aan de Noordkade, 
N.C.B-laan 52G,  in Veghel. De avond start 
om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is de zaal 
open. Kom op tijd!

Het programma is als volgt:
19.30 uur     Inloop met koffie/thee, indeling 

in groepen
20.00 uur   Welkom door voorzitter stuur-

groep
20.10 uur    Toelichting op de concept-visie 

door de voorzitter van de pro-
jectgroep

20.30 uur Rondetafelgesprekken per thema
21.30 uur Plenaire afsluiting
21.45 uur Afsluiting in ‘de Afzakkerij’

Wilt u meepraten over de concept-visie? 
Meldt u dan aan via 
rondetafel@fusiessv.nl onder vermelding 
van uw gegevens. Wij nemen dan contact 
met u op! De concept-visie en hoe deze tot 
stand is gekomen kunt u vinden op de web-
site van uw gemeente. 
U kunt zich voorbereiden op deze avond 
door de concept-visie vooraf te lezen. 
Mocht dit niet lukken, op de avond zelf ont-
vangt u ook een toelichting. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op 
deze avond aanwezig te zijn, dan kunt u 
uw reactie op de conceptvisie ook geven 
via bovengenoemd e-mailadres.

Wijziging regeling bijzondere culturele 
evenementen (projectsubsidie)

Door de gevolgen van de ombuigingskeu-
zes in 2013 is de subsidieregeling bijzon-
dere culturele evenementen in 2014 aan-
gepast. Afgelopen jaar is gebleken dat de 
overgang van de oude naar de nieuwe re-
geling niet goed is verlopen. Een wijziging 
van de huidige regeling is noodzakelijk.

Het moment van indienen van de aanvraag 
is gewijzigd. In de nieuwe subsidieregeling 

betekent dit dat de aanvragen voor 2015 
voor 1 december 2014 ingediend moeten 
worden bij het college van burgemeester 
en wethouders.
De nieuwe subsidieregeling bijzondere 
culturele evenementen kunt u opvragen bij 
mevr. L. de Vos,  team Economie, Vrijetijd en 
Onderwijs, tel. 0413-481911.  De regeling 
staat ook op de website van de gemeente 
Sint-Oedenrode (www.sint-oedenrode.nl).

Nieuwe ronde Sjors Sportief: SCHRIJF JE IN!
Flyer Sjors Sportief voor de leerlingen 
van groep 1 tot en met 8.
Alle basisschoolleerlingen van groep 1 tot 
en met 8 ontvangen deze week de flyer 
van Sjors Sportief via hun school. De Rooi-
se kinderen van deze groepen die onder-
wijs buiten de gemeente volgen, ontvan-
gen het boekje per post op hun huisadres. 

Inschrijven
Vanaf woensdag 24 september om 14.00 
uur kunnen al deze leerlingen zich in-
schrijven voor één of meerdere kennisma-
kingscursussen via de website van Sjors 
Sportief: www.sjorssportief.nl. Lukt het je 
niet om dit op 24 september te doen, geen 

probleem. Je kunt dit 
ook later doen als je 
maar inschrijft voordat 
de eerste lessen gaan 
starten! De sportles-
sen worden georgani-
seerd in de periode van 6 oktober 2014 
tot en met 30 juni 2015. Heb je nog geen 
profiel aangemaakt? Doe dit dan alvast via 
de website www.sjorssportief.nl.  

Geen flyer ontvangen?
Heb je geen flyer ontvangen? Ga er dan 
snel eentje halen in het gemeentehuis, 
zwembad De Neul, bibliotheek of cultu-
reel centrum Mariëndael.

Melding incidentele festiviteit
De heer M. Toelen heeft op 11 september 
2014 een kennisgeving ingediend voor het 
melden van een incidentele festiviteit. De 
kennisgeving omvat het ten gehore bren-
gen van live en verstrekte muziek in ver-
band met de kermis in Olland. De festiviteit 
zal plaatsvinden op 26 september 2014 van 
20:00 tot 24:00 uur op het terras en binnen 
het pand van de inrichting van café D’n Toel 
aan de Pastoor Smitsstraat 4 te Olland.

Een horeca- inrichting mag maximaal 6 keer 

per jaar gebruik maken van een regeling 
welke de ruimte geeft om af te wijken van 
de geluidsnormen die voor de normale be-
drijfsvoering gelden (geregeld in de APV). 
Voor een recreatie-inrichting is een maxi-
mum van 4 keer per jaar vastgelegd. In de 
Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) 
zijn de exacte geluidsnormen omschreven, 
waaraan moet worden voldaan tijdens een 
incidentele festiviteit. De APV kunt u vinden 
op onze internetsite 
(www.sint-oedenrode.nl).

Wegwerkzaamheden Schijndelseweg
Schijndelseweg afgesloten van 3 oktober 20.00 uur 
tot 6 oktober 05.30 uur.

De provinciale weg N637 tussen Sint-
Oedenrode en Schijndel wordt opnieuw 
geasfalteerd.
In het weekend van vrijdag 3 oktober 
t/m maandag 6 oktober zal de gehele 
weg voor doorgaand verkeer worden 
afgesloten. Campingsport de Wit  is dan 
alleen vanuit Schijndel bereikbaar.
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via 
de A50 (Noordelijke randweg - A50 - af-
slag Eerde - Eerdsebaan v.v.)
Fietsverkeer zal dubbelzijdig op het 
fietspad aan de zijde van Novadic wor-
den gezet zodat aanwonenden en hulp-
diensten gebruik kunnen maken van het 

fietspad aan de andere zijde. 
Aan het begin en einde van het werkvak 
zullen verkeersregelaars een "ingangs-
controle" houden om sluipverkeer zo-
veel mogelijk tegen te gaan. 

Voorafgaand zullen er voorbereidende 
werkzaamheden plaatsvinden. Deze 
werkzaamheden zullen plaatsvinden in 
het verkeer (buiten de bloktijden). Wij 
proberen de verkeersoverlast zoveel 
mogelijk te beperken.
Voor nadere informatie: 
ghuisman@brabant.nl of 
edielissen@brabant.nl

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
Bus 5  5492 SL 13-09-2014 Aanbouwen berging
Kerkplein 3 5492 AN 11-09-2014 Gebruik gemeentegrond 
     tbv plaatsen container
Margrietstraat 46 5492 JN 12-09-2014 Verbouwen woonhuis
Zijtaartseweg 15 5491 SG 15-09-2014 Intrekken OBM voor varkens
Lieshoutseweg en  ------ 11-09-2014 Kappen van 25 bomen
Oude Lieshoutseweg 
ongen. 
Ritaplein,  ------ 11-09-2014 Kappen 10 eiken
Populierenlaan en 
P. Teurlingsstraat ongen. 
Wolfswinkel 8 5491 PP 11-09-2014 Kappen 1 treurwilg
Dommelrodelaan  5492 GG 01-09-2014 Verbouw woningen tot studio’s
15 en 17 
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Ritaplein,  ------ 18-09-2014 Kappen 10 eiken, met herplant
Populierenlaan en 
P. Teurlingsstraat ongen.  
Lieshoutseweg en  ------ 18-09-2014 Kappen 25 bomen, met herplant
Oude Lieshoutseweg 
ongen. 
Vresselse-Akkers 7 5491 PG 22-09-2014 Bouwen bijgebouw met sanitaire  
     voor-zieningen + gebruik aantal  
     bijgebouwen tbv pensionstalling   
     paarden
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Vergunningen

Meldingen

Verloren en gevonden voorwerpen
Verloren voorwerpen
• Witte iPhone met roze bumper
•  Bankpasje, autopapieren, mobiel en rijbewijs
•  Keykoord met daarop Rima taxi en 

huissleutel
• Rijbewijs 

Gevonden voorwerpen
• Fietssleutel
• Bankpasje ABN-AMRO
• Oorbel
• Bril

Willy-Ann Gerits

Modieus!
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Huisvuil

Zorg is niet langer confectie, maar maatwerk

In de zorg staat de komende tijd nog al wat te 
gebeuren. In het nieuws komen de woorden 
transitie, decentralisaties en kanteling dagelijks 
voorbij. Den Haag denkt dat gemeenten de zorg 
beter en goedkoper uit kunnen voeren dan dat 
de rijksoverheid dat nu doet. Of dat ook zo is, 
is de vraag. Dat gemeenten meer moeten doen 
met minder geld dan dat er nu wordt uitgegeven 
is zeker. De gemeente Sint-Oedenrode gaat in 
elk geval haar stinkende best doen om de men-
sen die zorg nodig hebben niet teleur te stellen.

Wethouder Jeanne Hendriks heeft onder andere 
zorg in haar portefeuille. Afgelopen donderdag 
vertelde zij, samen met de mensen die vanaf 1 
januari 2015 de zorg in Sint-Oedenrode gaan co-
ordineren, wat er allemaal op ons afkomt. Eén 
ding werd duidelijk, het gaat straks allemaal an-
ders dan nu. Maar zo verzekerde Hendriks: “wie 
hulp nodig heeft krijgt die”.

Weer om hulp leren vragen
“Veel dingen die vroeger vanzelfsprekend wa-
ren, zijn we verleerd”, zegt wethouder Hendriks. 
“Vroeger was het heel normaal om voor een zie-
ke buurvrouw de boodschappen mee te nemen 
als je toch naar de winkel ging. Tegenwoordig 
durven we niet meer aan de buren te vragen of 
ze iets voor ons willen doen”. Toch is die bereid-
heid er volgens Hendriks nog steeds, “mensen 
wachten vaak met iets voor elkaar te doen totdat 
ze erom worden gevraagd. Als we het hebben 
over het inschakelen over hulp door buren, dan 
gaat het in eerste instantie om dit soort kleine 

dingen. Daar hoeven we toch 
geen duur betaalde beroeps-
krachten voor in te zetten?”.
Met het voorbeeld dat Jeanne 
Hendriks geeft over buren-
hulp, ontstaat een heel ander 
beeld dan wat veel mensen 
zich voorstellen bij berichten in 
de pers. Er wordt dus niet ver-
wacht dat de we de buurvrouw 
helpen met het aantrekken van 
de steunkousen, of dat we de 
buurman wassen omdat hij dat 

zelf niet meer kan. Daarvoor blijven gewoon 
goed opgeleide mensen beschikbaar.

Hoge kosten
De reden waarom de zorg op zijn kop moet is 
duidelijk. Nederland geeft tien procent van het 
bruto nationale product uit aan zorg. Daarmee 
steken we met kop en schouders uit boven onze 
buurlanden. Die geven veel minder geld uit aan 
zorg dan dat wij dat doen.

Gemeenten kennen de mensen
Door de coördinatie van de zorg van het rijk naar 
de gemeenten te brengen verwacht Den Haag 
dat de kosten dalen. Gemeenten kennen de 
mensen en weten wie wat nodig heeft. Zij we-
ten ook welke zorgaanbieder dat het beste kan 
leveren. Ook zijn niet alle situaties gelijk, er zal 
ook veel meer dan nu worden gekeken naar de 
(financiële) mogelijkheden die mensen hebben. 
Dat kan volgens de wethouder betekenen dat 
niet iedereen een even grote eigen bijdrage gaat 
betalen voor exact dezelfde hulp. 

Sociaal Team
Om alles in goede banen te leiden komt er een 
Sociaal Team. Daarin werken mensen van de ge-
meente onder andere samen met de GGD, MEE, 
maatschappelijk werk en Welzijn de Meierij. Dat 
Sociaal Team gaat samen met de mensen die zorg 
nodig hebben kijken welke oplossing vandaag 
het beste is en volgende week kijken ze naar wat 
dan nodig is. Kortom de zorg is niet langer con-
fectie, maar wordt op maat gesneden.

Inzameling oud papier
Donderdag 25 september
•  KVO Nijnsel; papiercontainer aan de 

achterzijde van de Beckart vanaf 07.00 
uur.

Zaterdag 27 september
•  Wijkvereniging Kinderbos; oud papier 

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

•  Ouderraad basisschool Sint Antonius 
van Padua; containers op de parkeer-
plaats tegenover de basisschool aan 

de Jasmijnstraat 11 a, op zaterdag van 
8.00 tot 12.00 uur;

•  Ouderraad van de Odaschool; contai-
ner bij de hoofdingang van de Oda-
school, Laan ten Bogaerde van 10.00 
– 12.00 uur.

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

tainer tegenover Ollandseweg 98 van 
maandag t/m zaterdag. Tijdens de zo-
mertijd van 08.00 tot 20.00 uur. 

Inzameling grof snoeiafval 4 oktober

Bewoners van alle bebouwde kommen 
kunnen hun snoeiafval aan de straat 
leggen (7.30 uur), zonder zich aan te 
melden.

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

bij een groenstrook;
• om 07.30 uur aan de straat;
• gebundeld, maar niet met ijzerdraad;

•  boomstronken en takken met een 
maximale doorsnee van 10 cm;

• lengte; maximaal 1.50 m per bundel;
• gewicht; maximaal 25 kg per bundel.

 Bewoners uit het buitengebied moeten 
zich vóór donderdag 2 oktober 12.00 
uur telefonisch aanmelden via de mel-
dingen- en servicelijn 0413-481376 of 
info@sint-oedenrode.nl.

Zwemmen met de klas dankzij winnende tekening

Wethouder van der Heijden be-
zocht afgelopen donderdagmor-
gen de Odaschool met een bij-
zondere reden. Hij kwam Amber 
feliciteren omdat ze de mooiste te-
kening had gemaakt voor de Sjors 
Sportief actie.

De hele klas juichte voor haar. 
Vooral toen Van der Heijden be-
kend maakte dat ze allemaal een 
middag mogen gaan zwemmen. 
‘Dankzij Amber’, vertelde de wet-
houder er duidelijk bij. Vol trots 
liet ze haar tekening zien aan De-
MooiRooiKrant. Ze kreeg uiteinde-
lijk 34% van de stemmen. Genoeg 
om deze mooie prijs in de wacht te 
slepen.

voo

0413 479322
Heb je nieuws? Bel de tiplijn:

Open Dag
Dierenartsen hebben veel in huis voor groot en klein en laten dat 
graag zien. 
Op Zaterdag 4 oktober 2014 is het landelijke open dag bij dierenartsenpraktij-
ken. Dierenartsenpraktijk Schijndel - Sint Oedenrode doet hier natuurlijk ook 
weer aan mee! 

Wilt u graag weten wat een dierenarts zoal doet, komt u dan zaterdag  
4 oktober 2014 naar onze locatie aan de Kortestraat 1 te Sint-Oedenrode of naar 
onze locatie in Schijndel, Bunderstraat 22. U heeft dan de gelegenheid om een 
kijkje  achter de schermen te nemen  bij verschillende diersoorten, zowel  groot als 
klein. Omdat Dierenartsenpraktijk Sint-Oedenrode  al weer 20 jaar gevestigd is aan 
de Kortestraat 1 presenteren we u een uitgebreid programma met diverse  activi-
teiten en demonstraties. Voor meer informatie zie onze websites  en op 1 oktober 
2014 in DeMooiRooiKrant en DeMooiSchijndelkrant.

De locatie Sint Oedenrode is geopend van 10.00 uur -16.00 uur.
De locatie Schijndel is geopend van 12.00 uur-16.00 uur.

U bent  van harte welkom om, onder het genot van een kopje koffie of thee,  een 
beeld te krijgen van de werkzaamheden in een dierenartsenpraktijk. 
Tot zaterdag 4 oktober 2014!

Medewerkers en dierenartsen 
Dierenartsenpraktijk Schijndel - Sint Oedenrode

      

De dierenarts doet de deur open!

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

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

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

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

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

Medewerkers en dierenartsen 
Dierenartsenpraktijk Schijndel - Sint Oedenrode

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

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

Mededeling voor cliënten van 
dierenartsenpraktijk sint-oedenrode:

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

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

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

.

Mededeling voor cliënten van 
dierenartsenpraktijk sint-oedenrode:

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

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

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

.

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

Adres Sint Oedenrode: 
Kortestraat 1 5491 SZ Sint Oedenrode
0413-472650 www.dapstoedenrode.nl
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24-09    
Alphacursus, parochiezaal Eerschot. 
18.00-21.30 uur

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

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

30-09     
Doopvoorbereiding. 20.00-21.30 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Designed by: DMRK ©

genda

Beste jongere, maak het stil en luister:  
Christus klopt aan de deur van je hart.

Paus Franciscus

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

www.heiligeodaparochie.nl

Aandacht voor vervolgde christenen
Vorige week heeft u op deze paro-
chiepagina kunnen lezen over de 
vele christenen die wereldwijd ver-
volgd worden. Door het geweld van 
IS is die situatie nog slechter gewor-
den. Komende zaterdag en zondag 

willen we in alle vieringen aandacht 
besteden aan onze medechristenen 
die niet in vrijheid hun geloof kun-
nen beleven. In overweging en ge-
bed willen wij onze solidariteit met 
hen tonen.

Henk van Riel veertig jaar organist 
Afgelopen zondag ston-
den we stil bij het gou-
den jubileum van kin-
derkoor Sint-Maarten. 
Aan het einde van een 
feestelijke eucharistie-
viering werden Erie van 
der Zanden en Thea van 
der Schoot in het zon-
netje en de bloemetjes 
gezet.

Daarna werd Henk van 
Riel gehuldigd. Henk 
herdenkt dit jaar dat hij veertig jaar 
als organist in onze parochie werk-
zaam is. Op veertien jarige leeftijd 
begonnen, is Henk nog wekelijks 
actief betrokken bij de liturgie bin-
nen onze parochie. Vele jaren was 
hij de vaste organist van het Smits-
orgel in de St. Martinuskerk. Later 
kwam daar de Goede Herder bij. 
Momenteel is Henk de vaste orga-
nist voor de zaterdagvieringen in de 
St. Martinuskerk en vaste begeleider 
van kinderkoor Sint-Maarten. Ook 

koor Aurora en het Roois 
Gemengd Koor kunnen 
rekenen op de muzikale 
inzet van Henk. 
Orgelspelen is een an-
kerpunt in het leven van 
Henk. Ooit liet hij ont-
vallen dat orgelspelen 
in de kerk op de eerste 
plaats uiting van zijn 
geloof is. Uiteindelijk, 
zo zei hij toen, speel ik 
voor Onze Lieve Heer. 
Een bezield  organist die 

met bezieling orgelspel ten gehore 
brengt en zo de juiste toon zet voor 
de liturgie!!

Parochiebestuur en pastoraal team 
feliciteren Henk met dit bijzondere 
jubileum en danken hem voor veer-
tig jaar trouwe dienst. Altijd beschei-
den op de achtergrond, maar geluk-
kig duidelijk hoorbaar. Ad multos 
annos!!!

Pastoor Vincent Blom

KBO-Boskant 50 jaar
De Katholieke Bond van Ouderen 
in de Boskant viert deze maand 
haar gouden jubileum. Komende 
zaterdag, 27 september, wordt bij 
gelegenheid van dit jubileum, een 
eucharistieviering uit dankbaarheid 
opgedragen bij de H. Ritakapel aan 
het Kremselen in de Boskant. 

Pastoor Vincent Blom is celebrant en 
het Ritakoor verzorgt de zang. Alle 
leden van de KBO-Boskant zijn voor 

deze speciale viering uitgenodigd. Aan 
het einde van deze jubileumviering zal 
een plaquette met de tekst “H. Rita bid 
voor ons” worden onthuld. Deze pla-
quette krijgt een blijvende plaats op de 
Ritakapel en is het jubileumgeschenk 
van de KBO aan de parochie en de 
Boskantse gemeenschap. De eucha-
ristieviering bij de Ritakapel vangt 
aan om 13.30 uur. Aansluitend is er 
van 16.00 – 18.00 uur receptie in De 
Vriendschap. 

“De kerk van barmhartigheid” 

Paus Franciscus 
weet met zijn 
sobere stijl veel 
bewondering te 
oogsten, zowel 
bij gelovigen 
als niet-gelo-
vigen. Bij zijn 
aantreden als 
paus noemde 
hij zichzelf naar 
Franciscus van 

Assisi, de apostel van de armen, 
die in een visioen de opdracht 
kreeg de kerk te herstellen.

In De kerk van barmhartigheid zet 
de paus zijn eenvoudige visie voor 
de kerk uiteen: hulp en steun voor 
allen. Hij pleit voor een sobere kerk 
die niet langer gesloten en in zich-
zelf gekeerd is, maar die een barm-
hartige handreiking doet naar de 
armen en nooddruftigen aan de 
rand van de samenleving. Hij doet 
een gepassioneerde oproep aan 
kerkelijke leiders om nader tot het 

volk te komen, en aan zijn volgers 
om in voor- en tegenspoed te blij-
ven vasthouden aan hun geloof.

De kerk van barmhartigheid is het 
eerste boek waarin de uitspraken 
en geschriften van Franciscus in zijn 
eerste jaar als paus zijn verzameld, 
geautoriseerd door het Vaticaan. 
Het boek is essentieel voor iedereen 
die, of het nu uit geloofsovertuiging 
is of uit algemene interesse, meer 
wil weten over de visie van deze 
unieke geestelijk leider.

Jorge Mario Bergoglio werd op 17 
december 1936 in Buenos Aires ge-
boren als zoon van Italiaanse immi-
granten. Na te zijn afgestudeerd als 
scheikundige, trad hij op 21-jarige 
leeftijd toe tot de orde der Jezuïeten. 
Vanaf 1998 was hij aartsbisschop 
van Buenos Aires, en in 2001 werd 
hij door Johannes Paulus II benoemd 
tot kardinaal. Op 13 maart 2013 
volgde hij Benedictus XVI op als 
paus van de rooms-katholieke kerk.

Oecumenische avond in Son
Op donderdag 2 oktober vindt er 
een oecumenische avond plaats in 
de Protestante kerk in Son.

Alle belangstellenden zijn welkom 
aan de Zandstraat 26. De bijeen-
komst begin om 20.00 uur.

Nieuw boek van de Paus
Het is niet alle dagen dat een nieuw 
boek van de Paus verschijnt. Het is 
nog uitzonderlijker dat dit en goed 
leesbaar boek is, bedoeld voor alle 
gelovigen.

Afgelopen week is het boek van 
Paus Franciscus uitgekomen. Een 
duidelijk en ook niet te dik boek met 
de titel ‘De Kerk en de barmhartig-
heid’. 

Wie wil weten waar onze Paus voor 
staat en wie een beter beeld van 
deze bijzondere kerkvorst wil krij-
gen, doet er goed aan dit boek te 
kopen. Anders dan sommigen zou-
den wensen, gaat dit boek niet over 
de oude strijdvragen maar vooral 
om de kerk als gemeenschap zonder 
muren die openstaat voor de armen 

in lichamelijke en geestelijke zin.

Het boek is onder andere te koop 
bij boekhandel Berne in Heeswijk-
Dinther en op bestelling bij de ge-
wone boekhandel.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn 
het boek zelf aan te schaffen, is de 
parochie graag bereid een leesexem-
plaar ter beschikking te stellen. 

Waar mogelijk zal in de vieringen 
de komende periode inspiratie wor-
den geput uit de woorden van Paus. 
Deze tijd vraagt immers meer dan 
ooit om een open en barmhartige 
houding jegens elkaar en de wereld.

Diaken Frank van der Geld
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De winter komt 
er aan in Kapll
Aangezien de redactie van DeMooi-
RooiKrant al diverse malen gevraagd 
heeft “Hallo, waar blijft je column?” 
ben ik toch wel even verplicht om me te 
verontschuldigen…

De zomervakantie is ten 
einde en het was niet de 
warmste zomer die we in 
ons leven al eens meege-
maakt hebben.  Warmer 
dan 28 graden is het niet 
geweest. Met als gevolg 
dat de mogelijkheid tot 
barbecueën slechts één 
keer gelukt is, terwijl dit 
in Nederland tot mijn fa-
voriete top 5 ‘wat eten 
we vandaag’ behoorde. 
Geen barbecueweer, 
geen zwemweer, maar 
wel het ideale wandel-
weer voor alle gasten. 
Niet te warm, half be-

wolkt en zoveel prachtige groene almen, ideaal dus. 
Geert is het inmiddels samen met de meiden gelukt om onze “Haus-
berg” te beklimmen. Degenen die al bij ons zijn geweest, weten dat 
het over die prachtige hoge berg gaat tegenover ons huis. Op zon-
dagmorgen 10 augustus was het dan zover. Samen met buurman 
Ernst en buurvrouw Monika, bepakt met rugzak, gevuld met provi-
and, gingen ze op weg. Te voet….. helemaal naar boven. Via onze 
moderne communicatie (whatsapp) kreeg ik rond 12 uur een seintje 
dat ze boven waren. Tjee, 3 ½ uur lopen en een hoogteverschil van 
1100 meter. Dat is toch wel intensief. Nadat ze daarboven hadden 
geluncht volgde de weg terug naar beneden. Moe maar voldaan 
kwamen ze in de namiddag terug, waar geproost werd op deze 
dag met een heerlijke eigen gebrande Schnaps! (dat is een traditie)

Maar aan de zomer komt ook een einde. Op 15 augustus begint 
volgens de Tiroler de herfst. Zoals je in Nederland kunt merken dat 
met Rooi kermis de dagen korter worden, merk je hier dat het vanaf 
15 augustus kouder wordt. De dag start altijd fris en zal ook zo 
eindigen. Op 29 november zal James Blunt het skiseizoen in Ischgl 
openen. Dit zal ook dit jaar weer een megafeest worden. Het ski-
seizoen van Kappl opent 12 december.
Maaike is inmiddels gestart aan het HAK in Landeck. Een vijf jaar 
durende opleiding en iedere dag om 6.45u in de ochtend met de 
bus naar school. Lieke zit nu in de derde klas van de Neue Mittel-
schule Paznaun en beide dames hebben het enorm naar hun zin en 
verheugen zich ook weer op de sneeuw, zodat ze in hun vrije uur-
tjes kunnen gaan skiën of snowboarden. Voor meer informatie over 
ons appartement, alle nieuwtjes omtrent het nieuwe skiseizoen en 
meer wetenswaardigheden over het Paznauntal en Tirol vindt u te-
rug op onze website www. apart-indra.at.

Wij hopen het komende winterseizoen wederom op veel bezoek 
van mensen uit Sint-Oedenrode en omgeving, maar we zouden 
het ook erg leuk vinden als de redactie van DeMooiRooiKrant eens 
deze kant op zou komen om te kijken hoe wij hier wonen!

Groetjes uit Kappl! Geert, Indra en meiden.

Luch
tpo

st

Kerkberichten
SINT GENOVEVA-KERK, BREUGEL
Dinsdag 23 september
18.30 uur: Eucharistieviering
Donderdag 25 september
18.30 uur: Eucharistieviering, aan-
sluitend stille aanbidding
Vrijdag 26 september
18.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 27 september
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz) Intentie: ouders Versant-
voort-Swinkels
Zondag 28 september
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor
(via de analoge UPC kabel FM 
94,4 MHz) intentie: familie van de 
Laar- van Heeswijk, Arie en Jet de 
Korte-van de Laar, Annie Swinkels-
Manders, An van Eck-van de Vel-
den, Piet Dillen en Franciska Dillen-
Heesterbeek.
16.00 uur: Concert orgel en poëzie, 
Tineke Steenbrink orgel, Anna Sch-
weizer cello,  gedichten van Stan 
Mooij
Dinsdag 30 september
18.30 uur: Eucharistieviering
Donderdag 2 oktober
18.30 uur: Eucharistieviering met 
aansluitend stille aanbidding

PAROCHIE LIEMPDE
Zaterdag 27 september 18.30 uur 
Leon Muller Ties Spierings (mgd)
Zondag 28 september  09.30 uur 
Overleden ouders Putmans van 
Kasteren verj.
Maandag 21 september 19.00 uur
Dinsdag 22 september 09.00 uur
Woensdag 23 september 19.00 uur 
Donderdag 24 september 09.00 uur 
Vrijdag 25 september 09.00 uur 

OVERWEGING
Een man is net verhuisd en hij 
vraagt zijn buurman hoeveel rollen 
behang hij voor zijn flat heeft ge-
kocht. De buurman antwoord: “20 
rollen”. Na een hele dag ijverig te 
hebben geplakt heeft hij 10 rollen 
over, dus hij gaat naar zijn buurman 
en zegt: “ik heb 10 rollen over”. 
De buurman antwoord: “dat had ik 
ook”… Lieve mensen, het spijt dat 
het de afgelopen keer niet is gelukt 
om iets te schrijven. Verhuizen is al-
tijd een heel gedoe en het kan even 
duren voordat alles is uitgepakt, 
maar gelukkig begin ik al goed te 
aarden hier in Liempde! Uiteinde-
lijk zijn we echter allemaal onder-
weg als pelgrims hier op aarde. Al 
1600 jaar gelden heeft de Heilige 
Augustinus het mooi gezegd in zijn 
commentaar op Psalm 122: “In de 

hemel is de Eeuwige Jerusalem; 
daar wonen onze medeburgers de 
engelen, terwijl wij nog ronddwalen 
hierop aarde; wij zuchten op onze 
pelgrimstocht, maar eens zullen we 
jubelen wanneer we in de Eeuwige 
Stad thuiskomen, want de enge-
len moedigen ons aan om voort te 
gaan totdat we daar zijn; daarom 
zegt de schrijver van de Psalm, ver-
heugd was ik toen mij werd gezegd, 
we gaan op naar het huis van de 
HEER”.

KERKBERICHTEN MARTINUSKERK 
(CENTRUM)
Zaterdag 27 september 18.30 uur: 
Eucharistieviering met het Goede 
Herderkoor.
Intenties:  Riek Habraken – Vogels.
Zondag  28 september 9.30 uur: 
Eucharistieviering met Martinus-
koor. 
Intenties: Miet Oppers – Schepens, 
José van Oirschot – Heijmans, over-
leden ouders Heijmans – van Wan-
rooy en Wim, Jan Kanters, Gerard 
en Jo Renders – van Lith, Ria Tops 
– van Heugten, Dieneke van de Ven 
– van Gerwen, Netje van Erp – van 
Gerwen, Harrie van Erp en Zus van 
Rooij – van Erp, Gerard en Mien 
van Berkel – van der Voort, Jan van 
Acht, Johan van der Rijt, Piet van 
der Vleuten, Tonnie Prinssen – van 
den Berg, Wim Bekkers, Marie-José 
Bekkers en Marian  van Yperen – 
Bekkers, Cees en Maggy Wijffels 
– Verhagen Pronk, Rogier Coolen, 
Cor de Bever, overleden ouders van 
de Kamp – Wevers en overleden 
familieleden, Jo van de Wijdeven – 
van Berkel. 
Maandag 9.00 uur: Eucharistie.
Dinsdag 9.00 uur: Eucharistie. 
Woensdag 9.00 uur: Eucharistie. 
Donderdag 8.30 uur: uitstelling van 
het Allerheiligste.
8.40 uur: Rozenkransgebed.
9.00 uur: Eucharistie. 
Vrijdag  Eerste vrijdag van de 
maand: 10.00 uur: Eucharistievie-
ring in Odendael.
E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

PROTESTANTSE KERK KNOPTOREN
 
Zondag 28 september, 10.00 uur, 
Predikant Ds. Bas Stigter

H. MARTINUS OLLAND

Zaterdag 27 september 
Geen eucharistie.

SINT PETRUS’ BANDEN-KERK, SON

Woensdag 24 september
19.00 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 27 september
18.30 uur: Eucharistieviering in de 
Sint Genoveva-kerk in Breugel
 (via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz)
Zondag 28 september
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Sons Parochiekoor
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz)
intenties:Josephus en Anna van de 
Ven-Vesters, Corrie van Hal, Wolf 
Edlinger, Nico Jonker, Riky van den 
Hurk-van de Kerkhof, overleden fa-
milie Merks-v.d. Meerendonk, An 
van Dijk-van de Wijdeven, overle-
den ouders Van Son-de Vries, Cees 
en Joke Rongen-van Son, Wim van 
Son, Henriette van Zutphen-van 
Son.
Maandag 29 september
19.00 uur: Eucharistieviering
Woensdag 1 oktober
19.00 uur: Eucharistieviering
Donderdag 2 oktober
20.00 uur: Oecumenische avond in 
de Protestantse kerk aan de Zand-
straat
Vrijdag 3 oktober, Eerste Vrijdag 
van de maand
08.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 4 oktober
Geen Eucharistieviering in Son of in 
Breugel

SINT ANTONIUS NIJNSEL

Zondag  28 sept. 11.00u. 
Eucharistieviering  met gemengd 
koor
Intenties: Overl. ouders Grard en 
Mieke van Kessel- van Zutphen, 
Jans v.d. Meerakker, Annie Sche-
pens- Claassen, Han Korsten, Nel 
en Richard Janssen- Rovers en zoon 
Gerard, Voor alle zieke en overle-
den leden van “Zij Actief Nijnsel” 
voorheen KVO Nijnsel, vanwege 75 
jarig bestaan.  

ODENDAEL
Zondag 28 sept 10.00 uur Woord 
en Communieviering met Oden-
dael koor, int. De Heer vd Velden/ 
Mevr. Blummel-van Breugel/Mevr. 
Uppers van de Rijt 1-10 een jaar 
overleden 
Vrijdag 3 oktober 1e vrijdag van 
de maand Eucharistieviering met 
Odendael koor
Dinsdag 7 oktober om 19.00 uur 
Rozenhoedje binnen in de stilte 
ruimte

WELKOM OP ONZE OPEN DAGEN
OP 27 & 28 SEPTEMBER

TUINCENTRUM, HOVENIERS & COUNTRYSTORE
Peppelhoeve - Liempdseweg 6 - 5492 SM Sint-Oedenrode - www.peppelhoeve.nl

Open: wo. t/m za. van 10.00 tot 17.00 uur en zo. 12.00 tot 17.00 uur, ma. en di. op afspraak.

DIVERSE
GAST EXPOSANTEN

Tuincentrum
Stijltuinen met overkappingen en open haarden.
Decoraties, potterie en groots assortiment 
bijzondere tuinplanten, bomen, Buxus en fraaie 
herfstbloeiers. Dit weekend: diverse aanbiedingen 
van planten en decoraties.

Hoveniers 
Creatieve ontwerpen voor stijlvolle tuinen.
Professionele tuinaanleg en vakkundig onderhoud.

Countrystore
Nieuwe collectie van oa: Jack Murphy, Saint James,
Blundstone, Barwick, William Lockie, Fisherman.

De advertenties die we in de Groenstrook gaan zetten, hebben 
formaat 135x100mm en 278x100mm. Wil je de strook daarop 
aanpassen (zo minimaal mogelijk) en mij de PDF hiervan doors-
turen als deze gereed is?

Tuintips oktober
∙ De border kan deze maand nog veranderd worden als je dat wilt. Omdat het  blad   
  nog niet afgestorven is, kun je goed zien waar alle planten staan.
∙ Het planten van diverse fruitbomen kan al beginnen. De grootte van de tuin maakt
  hierbij niet uit. Ook in een kleine stadstuin komen bijvoorbeeld lei fruitbomen langs   
  een tuinmuur of schutting goed tot hun recht en nemen weinig plaats in.

Zit u met vragen zoals: 
∙ Ik wil mijn tuin veranderen maar weet niet hoe?
∙ Wat kost een ontwerp, wat krijg ik ervoor en heb ik dat nodig?
∙ Wat kost tuinonderhoud op jaarbasis en wat heb ik nodig?
∙ Alles word zo groot maar wat moet er nou gesnoeid worden?
∙ Er moet van alles gedaan worden; wat gaat me dat kosten? 
Raadpleeg dan de professionalsop onze Groenstrook
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De grootste in kleine prijzen Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Aanbiedingen geldig van woensdag 24 september t/m dinsdag 30 september 2014
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VLOEIBAAR
1 liter 2.29

OXI ACTION 
SENSITIVE
940 gram 3.99459

189

439

050

VANISH 
VLEKVERWIJDERAAR
wit

DOVE
DOUCHECREME
diverse varianten

DURACELL
BATTERIJEN
penlight (AA) of 
mini penlight (AAA)

PEDIGREE OF WHISKAS 
SNACK
diverse soorten

A-merken
voor verrassend

lage prijzen
PIERRE CARDIN
HOOFDKUSSEN
70x60 cm

KINDER
ONDERGOEDSET
diverse prints o.a. Cars, Planes, 
Spiderman, Minnie Mouse en Princess
katoen/elastan, maten 92-122

MEISJES 
ondergoedset 2.79

JONGENS 
ondergoedset 2.99

CROKY CRAZY
RIBBEL CHIPS 
paprika, naturel of bolognese
130 gram

XEROX
KOPIEERPAPIER
hoge kwaliteit , FSC keurmerk
A4, 80 gram, 500 vel 

AQUAFRESH
MONDWATER
fresh mint
500 ml

VILEDA
VLOERSYSTEEM
reinigingsysteem voor nat en 
droog gebruik wasbaar op 60°C

AIRWICK
GEURKAARS
wilde bramen, 
oriental, vanille
appel/kaneel

SHELL
MOTOROLIE
10W-40
1 liter

L'OREAL OF RIMMEL
MAKE-UP
diverse soorten en varianten

MATCHBOX 
SPEELGOEDAUTO
diverse varianten

PHILIPS
LED LAMP
E27, 5.5 Watt
350 Lumen
energie-
label A+

WD-40
MULTISPRAY
smeermiddel,
roestverwijderaar,
contactspray,
reiniger en
roestbescherming
siliconenvrij
300 ml

599

279

069

139

699139 399249

229

095

349219Vanaf

SUN VAATWAS-
TABLETTEN
classic
105 stuks

classic of
citroen
76 stuks

569

699
4 OKTOBER DIERENDAG

12 -PACK12 -PACK1200 GRAM

PEDIGREE DENTASTIX
3-pack / 77 gram 0.50

PEDIGREE RODEO
70 gram  0.50

WHISKAS KATZINI’S
50 gram  0.75

WHISKAS CRUNCH
100 gram  0.99

500 ML

Vanaf

 Meer dan 5.000 artikelen 

  Meer dan 1.500
artikelen onder €1

  Iedere week 150
nieuwe artikelen

SHINE
GLANSSPOEL-
MIDDEL
1000 ml

0.89

RESERVE
OVERTREK

3.19

SES KNUTSEL-
ARTIKELEN
superdough klei 
of strijkkralen

2.49

AXE
AFTERSHAVE
diverse varianten
100 ml

2.29

PRODENT
TANDPASTA
75 ml

0.99

COLGATE
TANDENBORSTELS
3-pack

0.99

PIERRE CARDIN
DEKBED
200x200 cm

16.95

INKJET
FOTO CANVAS

2.49

SHELL
MOTOROLIE
5W-40
1 liter

4.99

EXCLUSIEF BIJ ACTION

WEEKACTIE! WEEKACTIE!



Woensdag 24 september 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 25

De grootste in kleine prijzen Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Aanbiedingen geldig van woensdag 24 september t/m dinsdag 30 september 2014
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diverse varianten
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E27, 5.5 Watt
350 Lumen
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3-pack / 77 gram 0.50
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500 ML
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  Meer dan 1.500
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Mooi
voor vrouwen
MooiMooiMooiMooiMooi

5
Silvie van de meulengraaf

schoonheids- en pedicure salon 
About Beauty

Boeken:  
De Kraamhulp
Haar naam was Sarah
Komt een vrouw bij de dokter
 
Film:
The Impossible
Untouchable
The Help
 
Sport:
Tennis
Hardlopen
Snowboarden
 
Drankje:
Rosé bier
Zoete witte wijn
Cola Zero
 
Website:
www.about-beauty.nl
www.zalando.nl
www.neoderma.nl

De 
favorieten van GGeld geeft vrijheid; het betekent onder andere 

dat je leven niet door anderen wordt bepaald. 
Het is jammer dat de meerderheid van de Neder-

landse vrouwen onvoldoende interesse voor en 
kennis van geldzaken heeft. Erger nog, een groot 

deel van de Nederlandse vrouwen is economisch afhankelijk (van 
de staat of een man). Vrouwen moeten zich er niet van af maken 
dat zij er op vertrouwen dat hun partner hun financiële zaken wel 
goed voor hen zal regelen. Elke vrouw is hoe dan ook zelf verant-
woordelijk voor haar eigen financiën.

eld is erg belangrijk 
voor vrouwen

Naar de tandarts gaan. Dat staat in de top 5 van 
mijn niet-favoriete activiteiten. Ik weet dat het 
moet maar telkens ga ik met lood in mijn schoe-
nen naar de halfjaarlijkse controle. Waar die te-
genzin vandaan komt weet ik niet precies maar 
ik heb wel een vermoeden. Het is ergens in mijn 
jeugd ontstaan. De tandarts in mijn geboorte-
plaats blonk uit in norsheid. We moesten altijd 
veel te lang wachten in een weinig inspirerende 
spreekkamer waar je het snerpende geluid van 
de boor door de muur heen hoorde. Op de har-
de banken keek ik naar de afgebladderde witte 
muren met een vergeelde posterinstructie ‘Hoe 
poets ik mijn tanden’. Om het wachten ‘te ver-
zachten’ lagen er een aantal exemplaren van het 
reuze boeiende blad Arts en Auto. In de vijftien 
jaar dat ik daar kwam, waren dat altijd dezelfde 
exemplaren. Tijdens mijn afstuderen (dat is twin-
tig jaar geleden) ben ik in opdracht van een fabri-
kant in tandartsapparatuur onderzoek gaan doen 
naar wat mensen belangrijk vinden als ze naar de 
tandarts gaan. Daar kwam overduidelijk uit dat de 
wachtkamer een grote bron van ergernis was van 
patiënten. Te kil, te koud, oud meubilair. Tandart-
sen vonden het ook totaal niet belangrijk en de 
wachtruimte was in veel gevallen sluitpost op de 
begroting. In mijn  aanbevelingen pleitte ik des-
tijds voor een patiënt vriendelijkere wachtruimte. 

Gelukkig deelt mijn tandarts van tegenwoordig 
die gedachte. De wachtruimte is vrolijk, er liggen 
actuele tijdschriften en er hangt een televisie aan 
de muur. Op de achtergrond hoor je een lekker 
muziekje. De tandartsen en assistenten zijn aardig 
en communicatief vaardig. Als je in de stoel ligt, 
kun je ter a� eiding naar de televisie kijken die in 
het plafond is gemonteerd. Daar zie ik dan weer 
niets van omdat ik altijd mijn ogen dichtknijp in 
de hoop dat het tandartsbezoek er snel weer 
opzit. Dat was de laatste keer niet het geval. Ik 
had een gat in mijn verstandkies. De beste oplos-
sing was om deze eruit te trekken. Met zwetende 
handen en klotsende oksels liep ik de behandel-
kamer binnen. De assistente stelde me gerust. 
Over het algemeen was dat karweitje snel ge-
piept. Helaas voor mij duurde het iets langer. Na 
dik een uur gewrik in mijn kaakholte liep ik totaal 
ontdaan de tandartspraktijk uit. Inmiddels loop ik 
al bijna twee weken met pijn in mijn kaak, oor en 
bijholtes. Ik las op internet dat zoiets erbij hoort. 
Dus met een dagelijkse dosis paracetamol kom ik 
de dagen door. Dat ik geen harde dingen moet 
eten, was ik even vergeten. In een onachtzaam 
moment snoepte ik het laatste restje beschuit met 
muisjes van mijn zoon op. Plots greep ik naar mijn 
kaak. Een scherpe pijn volgde. Ik vloekte: er was 
een muisje in mijn gat gekropen!  
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NIEUW!
bij Schoonheidssalon Eindeloos: 

Dermalogica is wereldwijd de eerste 
keus op het gebied van professionele 
huidverzorging en huidverbetering. 
Het merk is uitsluitend bij profes-
sionele schoonheidssalon verkrijgbaar 
en vanaf 29 september ook bij ons in 
de salon. De producten van Derma-
logica bevatten geen ingrediënten die 
de huid kunnen irriteren zoals parfum. 

Door de natuurlijke product eigen-
schappen behaalt Dermalogica keer op 
keer de beste resultaten voor de huid. 
De producten zijn voor zowel mannen 
als vrouwen en voor elk type huid.
Maak snel een afspraak voor een 
Gratis uitgebreide huidanalyse 
d.m.v. Face Mepping en kom erachter 
welke punten in uw huid perfect zijn 
en welke gebieden van uw gelaat 
we kunnen verbeteren voor een top 
resultaat.

We zijn sinds begin september te zien in 
Take ten bioscoop in Uden en 
daarom hebben we een leuke actie 
voor u, bezoek een � lm in zaal 1 of 4. 
Lever uw bioscoop kaartje in bij uw 
volgende complete behandeling en 
ontvang €15,00 korting

Borchmolendijk 12a   |   5492AK St. Oedenrode   |   T: 0413-474234   
   www.schoonheidssaloneindeloos.nl
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‘H

rouwen zijn trouwer aan hun 
bank(ier) dan mannen. 

ress Red Day

oger opgeleide vrouw ziet 
geld niet als statussymbool’ 

Vier op de tien mannen koopt weleens een financieel product bij 
een andere instelling dan de hoofdbank. Bij vrouwen is dat drie op 

de tien. Ook hechten zij meer belang aan persoonlijk contact met 
hun bankier, terwijl mannen er voor heel wat bankproducten geen 

probleem mee hebben om ze via internet te kopen.

Een meerderheid van de vrouwen is verantwoordelijk voor 
het beheren van de gezamenlijke bankrekeningen 

(52,9 procent) en de jaarlijkse belastingaangifte (57,3 procent).

De meeste hoger opgeleide Nederlandse vrouwen zien geld als 
een vorm van zekerheid en veel minder als middel om macht en 

erkenning te krijgen. Ruim 70 procent ziet geld als middel om de 
financiële behoeften te dekken, waar dat ruim 40 procent in 
Europa is. 

ist je dat?W

Top 3 van posten waaraan men verwacht weer geld aan uit te geven:1.Woning opknappen/verbouwen
2.Kleding

3.Vakantie

Lingerie le Net
Nieuwstraat 14, 5692 AC Son | 0499 - 475725

Nieuwe Emmasingel 94, 5611 AM Eindhoven | 040 - 2366803

www.l inger ie- lenet.n l

BH € 32,99
Hipster € 15,99

Overal is informatie over voeding te vinden, maar hoe weet u 
of dit bij u past? Door uw eet- en leefpatroon in kaart te 

brengen, kan ik u als diëtist gericht advies geven. 
Strenge diëten werken doorgaans niet. Ik heb aandacht voor 

úw situatie. Een advies dat op u persoonlijk is afgestemd. 
Het gaat vaak om kleine veranderingen in uw dagelijkse 

eetpatroon. Dicht bij uzelf blijven biedt de meeste kans op 
lange termijn succes.

Is uw eigen risico uit de basis-
verzekering volledig op dan kunt u 

nog gebruik maken  van 3 uur gratis 
behandeling in 2014. Afhankelijk van 

uw verzekeraar kan een 
verwijzing van een 

huisarts / specialist nodig zijn.

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

Op 27 september is het Dress Red Day. Draag iets 
roods en organiseer een actie om geld in te 

zamelen voor de Hartstichting.
Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd doodsoorzaak 

nummer 1 bij vrouwen.
Onderzoek is tot nu toe vaak vooral bij mannen gedaan. 

De resultaten zijn niet zomaar te vertalen naar vrouwen. 
Er zijn belangrijke verschillen tussen vrouwen en mannen. 
Meer onderzoek is nodig om deze verschillen in kaart te 
brengen. Op Dress Red Day wordt er aandacht gevraagd voor 
vrouwen en hart- en vaatziekten en wordt er geld opgehaald 
voor onderzoek naar vrouwen en hart- en vaatziekten.
 

Silvie van de Meulengraaf
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plaats blonk uit in norsheid. We moesten altijd 
veel te lang wachten in een weinig inspirerende 
spreekkamer waar je het snerpende geluid van 
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naar wat mensen belangrijk vinden als ze naar de 
tandarts gaan. Daar kwam overduidelijk uit dat de 
wachtkamer een grote bron van ergernis was van 
patiënten. Te kil, te koud, oud meubilair. Tandart-
sen vonden het ook totaal niet belangrijk en de 
wachtruimte was in veel gevallen sluitpost op de 
begroting. In mijn  aanbevelingen pleitte ik des-
tijds voor een patiënt vriendelijkere wachtruimte. 

Gelukkig deelt mijn tandarts van tegenwoordig 
die gedachte. De wachtruimte is vrolijk, er liggen 
actuele tijdschriften en er hangt een televisie aan 
de muur. Op de achtergrond hoor je een lekker 
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en communicatief vaardig. Als je in de stoel ligt, 
kun je ter a� eiding naar de televisie kijken die in 
het plafond is gemonteerd. Daar zie ik dan weer 
niets van omdat ik altijd mijn ogen dichtknijp in 
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opzit. Dat was de laatste keer niet het geval. Ik 
had een gat in mijn verstandkies. De beste oplos-
sing was om deze eruit te trekken. Met zwetende 
handen en klotsende oksels liep ik de behandel-
kamer binnen. De assistente stelde me gerust. 
Over het algemeen was dat karweitje snel ge-
piept. Helaas voor mij duurde het iets langer. Na 
dik een uur gewrik in mijn kaakholte liep ik totaal 
ontdaan de tandartspraktijk uit. Inmiddels loop ik 
al bijna twee weken met pijn in mijn kaak, oor en 
bijholtes. Ik las op internet dat zoiets erbij hoort. 
Dus met een dagelijkse dosis paracetamol kom ik 
de dagen door. Dat ik geen harde dingen moet 
eten, was ik even vergeten. In een onachtzaam 
moment snoepte ik het laatste restje beschuit met 
muisjes van mijn zoon op. Plots greep ik naar mijn 
kaak. Een scherpe pijn volgde. Ik vloekte: er was 
een muisje in mijn gat gekropen!  
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probleem mee hebben om ze via internet te kopen.
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het beheren van de gezamenlijke bankrekeningen 
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Overal is informatie over voeding te vinden, maar hoe weet u 
of dit bij u past? Door uw eet- en leefpatroon in kaart te 

brengen, kan ik u als diëtist gericht advies geven. 
Strenge diëten werken doorgaans niet. Ik heb aandacht voor 

úw situatie. Een advies dat op u persoonlijk is afgestemd. 
Het gaat vaak om kleine veranderingen in uw dagelijkse 

eetpatroon. Dicht bij uzelf blijven biedt de meeste kans op 
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Op 27 september is het Dress Red Day. Draag iets 
roods en organiseer een actie om geld in te 

zamelen voor de Hartstichting.
Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd doodsoorzaak 

nummer 1 bij vrouwen.
Onderzoek is tot nu toe vaak vooral bij mannen gedaan. 

De resultaten zijn niet zomaar te vertalen naar vrouwen. 
Er zijn belangrijke verschillen tussen vrouwen en mannen. 
Meer onderzoek is nodig om deze verschillen in kaart te 
brengen. Op Dress Red Day wordt er aandacht gevraagd voor 
vrouwen en hart- en vaatziekten en wordt er geld opgehaald 
voor onderzoek naar vrouwen en hart- en vaatziekten.
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Mooi op  leeftijd

9  Wakkere Wijk    
9.2 Slapeloze uren

Detective Rien Raavens krijgt van 
mensen op de Kienehoef de op-
dracht te onderzoeken wie er achter 
de reeks treiterijen en vernielingen 
van hun pleintje zit.

Toen Rien de opdracht van de ver-
ontruste buurtbewoners aannam, 
wist ze meteen wat haar te doen 
stond: posten en observeren, op 
wisselende tijden, zowel overdag 
als ‘s nachts. ‘Raaf, deze klus vraagt 
om een creatieve aanpak, je mag 
niet opvallen en moet onherkenbaar 
zijn,’ zegt ze tegen zichzelf terwijl 
ze in haar kast met toneelkleding 
neust.
Ze neemt haar agenda in de hand 
en gaat aan het plannen. Dan kijkt 
ze op haar horloge en met een 
brede grijns zegt ze: ‘Tijd voor mijn 
eerste ronde.’

Een uurtje later fietst een postbe-
zorger haar wijk in. Ze parkeert haar 
fiets bij de oprit van een plein op 
de Kienehoef. Ze draagt een grote, 
volle schoudertas zonder poststuk-
ken maar met oud papier en recla-
mefolders. De bezorger neemt alle 
tijd om van huis naar huis te lopen 
en rommelt ondertussen in haar tas. 
Ze geeft haar ogen goed de kost. 
Bij een vernielde lantaarnpaal houdt 
ze stil: ’Het lijkt wel of er een steen 
tegenaan is gegooid’, zegt ze tegen 
een voorbijganger die met zijn fietst 
langsrijdt. De man bromt wat on-
verstaanbaars en draait weg.
De volgende ochtend, rond acht 
uur, laat een grijsharige vrouw haar 
Maltees Leeuwtje uit op hetzelf-
de woonerf. Gewapend met een 
schopje en het bekende plastic zakje 
maakt ze een ronde over het plein. 
Ze loopt langzaam en lijkt in zichzelf 
gekeerd. Af en toe stopt ze om het 
hondje te aaien of op te pakken en 
neemt dan haar omgeving in zich 
op. Wat ze ziet zijn loom fietsende 
scholieren, auto’s die wegrijden en 
een vrouw die een vuilnisbak bui-
tenzet. Niets bijzonders dus. ‘Je zult 
’s nachts vast meer kans van slagen 
hebben Raaf,’ spreekt Rien zichzelf 
toe.

Het is halverwege de nacht als een 
zwart autootje dezelfde wijk inrijdt. 
De bestuurder zet zijn auto op een 
beschutte plek aan het eind van een 
stille straat. Rustig stapt hij uit. Hij 
loopt niet naar een huis zoals je zou 
verwachten, maar de straat uit naar 
het plein met de kapotte lantaarn-
paal waar inmiddels ook het plant-
soen is vernield. Wat later parkeert 
hij zijn auto in een donkere hoek 
van het ‘gehavende’ woonerf. Nu 
het straatlicht is uitgevallen is dit een 
klein kunstje. Hij blijft in zijn auto 
zitten met een thermoskan naast 
hem op de stoel en een nachtkijker 
binnen handbereik. Hij zit daar vele 
slapeloze uren maar lang voordat de 
volgende morgen het leven weer op 
gang komt, is het zwarte autootje 
weer verdwenen. Zo gaat het vele 
nachten achtereen. Iedere nacht 

verschijnt er een andere auto met 
een andere persoon erin.
Als ze thuiskomt van het nachte-
lijke posten, ontdoet Rien zich van 
haar vermomming en zoekt ze snel 
haar bed op. Toch komt ze slaap 
tekort en werkt al dit gedoe erg 
op haar, gewoonlijk opgewekte, 
humeur. Het is Bart die haar met: 
’Wat ben jij een chagrijn de laatste 
tijd’, flink wakker schudt en haar 
aan het twijfelen brengt over haar 
opsporingstrategie.

Rien besluit nog één nachtelijke ron-
de te maken en dan verslag uit te 
brengen aan haar opdrachtgevers. 
En juist die nacht schiet ze raak. 
Vanuit haar auto ziet ze een schim 
over het plein dwalen. Ze staat op 
scherp. Hoewel Rien, door de ka-
potte straatlantaarn, niet heeft kun-
nen zien waar de persoon, een man, 
vandaan is gekomen, krijgt ze hem 
goed in het vizier met haar nacht-
kijker. De man loopt schichtig om 
zich heen kijkend naar een huis, belt 
daar aan en duikt weg achter een 
struik. De ‘belletjestrekker’, veert 
Rien op. Ze ziet hetzelfde nog een 
paar keer gebeuren. Als er lichten 
aangaan in enkele slaapkamers is 
de man alweer van het plein ver-
dwenen. Maar hij heeft Rien in zijn 
kielzog.

Nu Rien weet waar de ‘belletjestrek-
ker’ thuishoort, is het tijd voor een 
andere aanpak. Eerst gaat ze maar 
eens flink uitslapen. Die avond staat 
ze met een goeie fles wijn en een 
ovenschotel bij Bart. ‘Liewe Bart, 
ek is myself weer. Nou is dit tyd vir 
jou. Ik heb in de culinaire column 
‘MET VOLLE MOND’ in DeMooi-
RooiKrant een lekker recept opge-
speurd.’ Met een grote grijns zegt 
Bart: ’Kom erin speurneus, ik laat 
me graag verwennen.’
   
Wat het speurwerk betreft houdt 
Rien niet alleen het pleintje in de 
gaten, maar ook de ‘belletjestrek-
ker’ en zijn huis. Thuis zoekt ze op 
internet naar zijn achtergrond. Mis-
schien is hij wel de ‘boze buurman’ 
waar de bewoners van het plein 
over geklaagd hebben.
Een paar nachten later ziet Rien de 
man, gewapend met een schop, 
op pad gaan. Ze volgt hem naar 
het plein. Als de man druk bezig is 
om enkele straattegels los te wrik-
ken, staat ze ineens voor zijn neus. 
Onverschrokken zegt ze: ‘Meneer 
Bruinsma, ik ben Rien Raavens, 
detective, ik denk dat u en ik even 
moeten praten.’ 

Wordt vervolgd  
Opgetekend door S. Coops 

Volg ons op twitter @rooiseraaf

’t Onderonsje: uiterlijke verzorging
Iedereen vanaf 55 jaar is op don-
derdag 25 september om 14:00 uur 
welkom bij ’t Onderonsje in het 
Damiaancentrum. U maakt kennis 
met uiterlijke verzorging geschikt 
voor vrouwen én mannen.

Op donderdag 25 september is er 
weer een Onderonsje van 14:00 tot 
16:00 uur in het Damiaancentrum 
aan de Schijndelseweg 46. Iedereen 

vanaf 55 jaar mag deelnemen. En 
wederom is er een mooi program-
ma. Tijdens dit Onderonsje maakt 
u kennis met uiterlijke verzorging. 
Paul Strijbos zal u wegwijs maken op 
het gebied van uiterlijke verzorging 
aan de hand van Chinese geneeswij-
zen. Hierbij worden goede huidver-
zorgingsmiddelen gebruikt die ook 
goedkoop zijn. De uiterlijke verzor-
ging is voor vrouwen én mannen 

geschikt! Voor het materiaal voor dit 
Onderonsje wordt gezorgd.

We starten om 10:00 uur met kof-
fie of thee, en natuurlijk hebben we 
er ook wat lekkers erbij. ‘t Onder-
onsje is een plaats van ontmoeting 
en gezelligheid. Aanmelden voor dit 
Onderonsje is niet nodig. De kosten 
bedragen € 1,50 per persoon voor 
koffie/thee met iets lekkers erbij.

Voor gratis informatie-gesprek,
bel: 0413-477444

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

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

Tip van de Prins
Beste papbuiken en papbuikinnen.

De herfst heeft haar intrede gedaan 
en dat is deze week duidelijk te mer-
ken aan de lagere temperaturen, in 
de auto’s van de jagers komen de 
plaids tevoorschijn, ze willen het niet 
(te) koud krijgen als ze uren staan te 
wachten/jagen of er ergens acties ko-
men/zijn.
En wie weet helpt de volgende tip 
hen wel:

Gelukkig, het zijn geen stilzitters, had-
den we ook helemaal niet verwacht. 
We hebben nog nooit een Prinselijk 
koppel gehad waar geen muziek in 
zat, maar in de nieuwe zit toch wat 
meer muziek in dan normaal, behoor-

lijk wat zelfs!
Vorige week kregen we al als tip dat 
ze “der dik tegen klappen”, mis-
schien heeft dat wel indirect met deze 
tip te maken.
Of de eerste “3 x 3 + 1 = 11” kan 
ook met de nodige muziek te maken 
hebben.
Maar ook tip 2 “het volgt elkaar skon 
op”, als ze in de mars lopen bij een 
harmonie bijvoorbeeld.
En als we dan over “de raad” begin-
nen…… daar zit meestal ook wel be-
hoorlijk wa muziek in, zowel letterlijk 
als figuurlijk !!
Het kan natuurlijk ook een ontzet-
tende liefhebber van erwtensoep zijn.

Het blijft nog even gissen voor velen 
onder ons, er komen bij de Prinskeu-
zecommissie al namen binnen, ze ver-
raden ons alleen niet of daar al een 
goede oplossing bij zit. Wel kan ik u 
het volgende vast verklappen, houdt 
volgende week deze media in de ga-

ten, er komt een 
tip zoals nog nooit 
een tip is geweest, 
een primeur voor 
Papgat, en hij is 
speciaal, zo goed, zo mooi, en oooh 
zo verrassend!

Maar bent u er al uit na de vijfde 
tip wie de neije Hoogheid en zijn/
haar adjudant is, schroom niet om 
het op papier/mailbox te zetten 
en te versturen naar de voorzit-
ter van de Prinskeuzecommissie: 
Mail: henryenkitty@gmail.com  en/
of in de brievenbus bij Henry van der 
Zanden,  Willem-Alexanderstraat 38 
te Papgat.
En ook dit jaar, voor de eerste goede 
(complete)oplossing staat een heer-
lijke fles papgatwijn klaar welke onze 
neije hoogheid persoonlijk zal over-
handigen aan de winnaar.

ALAAF!

Tip 5:
D’r zit behoorlijk 
wa muziek in.

Kinderen Odaschool sponsoren eigen speelplaats

Elk jaar organiseert de Odaschool een 
sponsorloop voor hun leerlingen. Ook 
deze keer gingen de leerlingen weer 
langs de deuren om sponsoren te zoe-
ken. Het opgehaalde geld gaat dan 
altijd naar een goed doel. Deze keer 
was dat goede doel wel heel dichtbij 
de school.

Het opgehaalde geld ging dit jaar na-

melijk naar de eigen speelplaats. Alle 
kinderen van groep 1 tot en met groep 
8 deden mee aan de het jaarlijkse eve-
nement. De speelplaats wordt volle-
dig door vrijwilligers vernieuwd en de 
school is veelal afhankelijk van spon-
soren. 
Vrijwilligers Rinus van der Heijden en 
Roel Jansen en leraren Sanne van Kaat-
hoven en Tim Verstraaten zaten dit jaar 

in de organisatie van de sponsorloop 
en verzorgden ook samen de opening. 
Ook werden de VIP’s, zoals de vrij-
willigers worden genoemd, tijdens de 
sponsorloop in het zonnetje gezet. Zij 
kregen speciale plaatsen aan de tafel 
bij het startpunt, waar de kinderen elk 
rondje een stempel kregen. Albert He-
ijn sponsorde ook mee en verzorgde 
o.a. chips, broodjes en drinken. 

Van Gogh’s Aardappeleters nu ook in Rooi te bezichtigen
Jaarlijks wordt het schilderij De 
Aardappeleters door miljoenen 
mensen bewonderd. Dit wereldbe-
roemde werk van Vincent van Gogh 
is nu tot leven gebracht in het Rooi-
se Museum voor Brabantse Mut-
sen en Poffers. In een van de Sint-
Paulusgasthuisjes aan de Kerkstraat 
is de afbeelding uit 1885 levensecht 
te bewonderen. Er is geen ander 
schilderij dat het Brabantse boe-
renleven en de kledij van de men-
sen uit die tijd zo realistisch toont. 
De gasthuisjes zijn eeuwen ouder, 
maar de sfeer binnen is hetzelfde. 
De vrouwen op het schilderij eten 
aardappels, drinken koffie en dra-

gen Brabantse hekkegatsmutsen. 
Soortgelijke mutsen behoren tot de 
collectie van het Museum. 
 
Erpeleters van Thieu Sijbers
Conservator Willem van Liempt is 
vele uren bezig geweest om het schil-
derij waarheidsgetrouw tot leven te 
brengen. De kleding, de mutsen en 
het servies stammen allen uit eind 
1800. Het resultaat is prachtig. U gaat 
terug in de tijd waar aardappels da-
gelijks op het menu stonden en kijkt 
naar de armoede van dit boerengezin. 
Terwijl u naar het tafereel kijkt hoort u 
Thieu Sijbers (onder andere vertolker 
van het Brabantse lied) zijn gedicht 

De Erpeleters voorlezen. Dan lijkt het 
echt alsof de tijd even stil staat.  
 
Collectiewisseling
De aardappeleters zijn tot en met 
2015 te bezichtigen. De entreeprijs 
van het museum is twee euro per per-
soon. Voor museumjaarkaarthouders 
en kinderen tot 18 jaar is de toegang 
gratis. Het museum is van dinsdag tot 
en met zaterdag van 10.00 – 16.00 
uur geopend. Rondleidingen zijn ook 
buiten de reguliere openingstijden 
mogelijk. Voor boekingen kunt u 
bellen met Gerdien van den Brand, 
06 123 95 222. Meer informatie op 
www.sint-oedenrodemuseum.nl. 
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Fietstocht rondtelum Hoog Rooi 

Op zondag 28 september organi-
seert het IVN haar jaarlijkse land-
schapsfietstocht. Een prachtige rou-
te van ongeveer 20 km op de fiets. 
Regelmatig wordt even afgestapt 
voor een foto, praatje of uitleg van 
bijzonderheden in het landschap. 
De route voert kris-kras tussen 
St.Oedenrode en Boxtel en zit 
boordenvol landschappelijke afwis-

seling en biologische verassingen. 

Gestart wordt om 9.00 uur vanaf het 
parkeerterrein tegenover het park 
de Kienehoef aan de Zwembadweg. 
De tocht duurt tot ongeveer 12.30 
uur. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met IVN Rooi, 
ivnrooi@gmail.com of kijk voor het 
laatste nieuws op www.ivnrooi.nl. 

Schaapskudde langs het Duits lijntje.

150 jaar hulp aan dieren

Op 4 oktober is het dierendag; een 
dag waarin mensen traditioneel 
hun huisdier extra verwennen. Dat 
is mooi, maar er zijn veel dieren 
die worden vergeten. Niet door de 
Dierenbescherming, want deze or-
ganisatie komt al 150 jaar op voor 
de belangen van álle dieren: gezel-
schapsdieren, landbouwdieren, die-
ren in het wild en proefdieren. 

Ook in deze regio wordt hard ge-
werkt om dieren in nood te hel-
pen. Om dat ook in de toekomst te 
kunnen blijven doen, kan de Die-
renbescherming afdeling Brabant 
Zuid-Oost financiële steun goed ge-
bruiken. Daarom gaan collectanten 
in de week van 28 september tot en 
met 4 oktober langs de deuren voor 
de jaarlijkse collecte.

Resultaten en successen
In 150 jaar Dierenbescherming zijn er 
veel mijlpalen geweest. Een belang-
rijke mijlpaal kwam al vroeg: in 1886 
werd dierenmishandeling een mis-
drijf volgens de wet. In 1910 werd 
een eerste resultaat geboekt met de 

invoer van de trekhondenwet: alleen 
honden die minimaal een jaar oud 
waren en een schofthoogte van 60 
centimeter hadden, mochten aange-
spannen worden. Pas in 1961 werd 
de hondenkar definitief verboden. 
In 1986 werd de Stichting Landelijke 
Inspectiedienst Dierenbescherming 
(LID) opgericht. De dienst werkt met 
vrijwillige inspecteurs en met be-
roepsinspecteurs. Deze laatsten be-
schikken over opsporingsbevoegd-
heid. Sinds 2011 is er een actieve 
samenwerking met de dierenpolitie. 
In 2007 introduceerde de Dieren-
bescherming het Beter Leven ken-
merk, omdat nog geen procent van 
de jaarlijks 450 miljoen dieren in de 
Nederlandse veehouderij werd ge-
houden in diervriendelijke systemen 
(zoals biologisch). Het Beter Leven 
kenmerk stimuleert veehouders, 
slachterijen en supermarkten om 
dieren een beter leven te geven. Hoe 
meer verbeteringen ze voor de die-
ren aanbrengen, hoe meer sterren 
hun product krijgt. 
Alle hoogtepunten van 150 jaar Die-
renbescherming bekijken kan via 

www.dierenbescherming.nl.

Inzet voor dieren in Zuidoost Brabant
In deze regio ontplooit de Dierenbe-
scherming verschillende activiteiten. 
Zo is de meldkamer dierenhulp 24 
uur per dag telefonisch bereikbaar 
voor hulp aan dieren in nood. Voor 
de helft van de 10.000 jaarlijkse mel-
dingen is inzet van dierenambulance 
nodig. Zij vervoeren dag en nacht 
gewonde, zwervende of zieke die-
ren. Is medische zorg niet nodig en is 
een eigenaar niet direct te traceren, 
dan vindt opvang plaats in  Dieren-
opvangcentrum De Doornakker in 
Eindhoven. Jaarlijks vangt dit asiel 
ruim 2100 honden, katten, konijnen 
en knaagdieren op. Daar wordt goed 
voor gezorgd; niet alleen voedsel 
en een dak boven het hoofd, maar 
ook medicijnen en operaties (indien 
nodig) en persoonlijke aandacht en 
socialisatie.
Niet alleen in het asiel worden dieren 
opgevangen, ook in gastgezinnen is 
plaats voor jonge en zieke dieren. 
Jaarlijks worden er onder andere 
650 kittens opgevangen en gesoci-
aliseerd in gastgezinnen. Daarnaast 
verzorgt het dierenopvangcentrum 
ieder jaar de eerste opvang voor 
1400 dieren uit het wild die in de 
problemen zijn geraakt.
Voor alle opgevangen huisdieren 
zoekt het dierenopvangcentrum een 
nieuw baas.

Steun de Dierenbescherming; geef 
aan de collectant!
Een verjaardag vieren is natuurlijk 
feestelijk, maar liever nog zou de 
Dierenbescherming zien dat haar 
werk na 150 jaar niet meer nodig 
zou zijn. Toch zitten er nog steeds 
veel dieren in de knel. De Dierenbe-
scherming gaat daarom onvermoei-
baar door met haar werk. Steun de 
Dierenbescherming en geef gul aan 
de collectant!

VRIJDAG 26 SEPTEMBER
A� oop rock en roll-avond, de echte oude rock en roll, 

€ 20 p.p. onbeperkt, bier, fris en wijn van 20.30u tot en met 01.30u

ZATERDAG 27 SEPTEMBER
 Een gezellig � stje met DJ Philadelphia

ZONDAG 28 SEPTEMBER
 nr`kes koers van 10.00u tot 15.30u ongeveer 15 km � etsen, 

� ets kroegentocht vanaf 16.00u Duo Ambrosio tot ???

MAANDAG 29 SEPTEMBER
(H)Ollandse dag met een feest DJ en zanger van ELMB productions

DINSDAG 30 SEPTEMBER
 Vrij podium voor alle talenten uit Olland en omstreken van zingen 

tot DJ en alles er tussen in

Opgeven voor vrij podium en nr`kes koers bij de dorpsherberg

 Wij wensen u alvast veel kermis plezier,
 Barry, Natasja en de kids

PASTOOR SMITSSTRAAT 48 TE OLLAND

Sabine van den Boogaard
Berkstraat 28 5492 EB Sint Oedenrode

Tel 06 - 54255787

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

Andere dagen en avonden op afspraak!

Duurzame streekproducten. Ervaar de beleving 
van een echte Liempdse pannenkoek! Meer info:

Personeel
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Mooi in de regio
Nationale Snipperdag
Reisswolf organiseert op woensdag  1 oktober 
de Nationale Snipperdag. Op deze dag kunnen 
bedrijven en particulieren op professionele 
wijze gratis vertrouwelijke documenten laten 
vernietigen. Geen overbodig luxe! Zeker niet 
in tijden waar fraude met persoonsgegevens 
aan de orde van de dag is. Mooie bijkomstig-
heid is dat wanneer u deelneemt aan deze dag, 
u het goede doel steunt. Voor iedere kilo ver-
trouwelijk papier die op de Nationale Snipper-
dag wordt vernietigd, doneert Reisswolf een 
bedrag van 2 cent aan Stichting Opkikker.

Gratis vertrouwelijk papier vernietigen
Voor velen is de Nationale Snipperdag een 
moment om eens op te ruimen. Oude bank-
afschriften die op zolder liggen, administratie 
van jaren geleden, financiële gegevens die ver-
ouderd zijn,  worden ter vernietiging aangebo-
den op deze dag. Normaal gesproken is dit een 
betaalde dienst, maar op de Nationale Snip-
perdag vernietigt Reisswolf alle vertrouwelijke 
documenten gratis. 

Directeur Freerk Potze: “Helaas zien wij in de 
praktijk toch vaak dat er misbruik wordt ge-
maakt van persoonsgegevens. Vaak halen cri-
minelen deze gegevens van papieren die bij het 
oud papier staan en persoonsgebonden gege-

vens bevatten. Op een dag als de Snipperdag 
willen wij iedereen de gelegenheid geven om 
gratis vertrouwelijke gegevens op een profes-
sionele wijze te laten vernietigen. Fraude is dan 
niet meer mogelijk.” aldus Potze.
Goed doel
Reisswolf koppelt elk jaar een goed doel aan de 
Nationale Snipperdag. Voor iedere kilo vertrou-
welijk papier dat op deze dag vernietigd wordt, 
doneert Reisswolf een bedrag van 2 cent. Dit 
jaar doneert Reisswolf een bedrag aan  Stichting 
Opkikker. Stichting Opkikker organiseert Opkik-
kerdagen voor gezinnen met een langdurig ziek 
kind.  Bezoekers hebben invloed op de hoogte 
van de donatie aan de stichting. Hoe meer ver-
nietigd papier er wordt aangeboden op de snip-
perdag ,des te hoger de donatie zal zijn.

Nationale Snipperdag op meerdere locaties in 
Nederland 
De vertrouwelijke documenten kunt u bij één 
van de vestigingen van Reisswolf inleveren, te 
weten Heesch (Zoggelsestraat 7), Hengelo (Pa-
relstraat 9), Scheemda (Haven Z.Z. 22, ingang 
Energieweg) en Wognum (Spoorstraat 5). De 
Snipperdag begint om 10.00 uur en eindigt om 
16.00 uur. Aanmelden of inschrijven is niet no-
dig, u kunt vrijblijvend langskomen om uw ver-
trouwelijke documenten te laten vernietigen. 

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw officiële OPEL-AGENT

GOED BETAALBAAR ONDERHOUD.
VOOR ALLE MERKEN

www.autocorsten.nl    Mariastraat 64, Mariahout    0499 422 176

DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE 
PRIJZEN STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

De nieuwe Prins van Ploegersland tip 6
Zaterdag 25 oktober wordt de nieuwe Prins 
van Ploegersland bekend gemaakt tijdens de 
openbare installatie in Ploegersresidentie zaal 
De Punder. Tot die tijd geeft de Geheimcom-
missie van Prinsenvereniging De Ploegers we-
kelijks tips wie de nieuwe Prins wordt.

Die vijfde tip heeft toch wat mensen op een 
spoor gezet. Diverse actieve Liempdenaren zijn 
al genoemd. Maar hebben jullie de andere vier 
tips er bij betrokken? Volgens de Geheimcom-
missie zou er dan al een link naar de nieuwe 
Prins gelegd kunnen worden.

Voor Tip 6 gaan we naar een uitzending van 
Omroep Dommelland van vorig jaar. Onze 

Prins Willem Oranje en Adjudant François wa-
ren daar om samen met hun Boxtelse collega’s 
carnaval te promoten. Daarbij waren ook De 
Dorini’s aanwezig. De gezamenlijke koldervor-
sten liepen toen de polonaise op de carnavals-
kraker van De Dorini’s van dat jaar. Zonder dat 
ze het zelf wisten sloeg die carnavalskraker pre-
cies op onze nieuwe Prins die in de clip van De 
Dorini’s zo de hoofdrol zou kunnen vervullen.

Denk je te weten wie het is? Stuur een e-mail 
naar redactie@ploegers.nl en maak kans op 
twee kaartjes voor de Zittingsavonden en een 
exclusieve Meet&Greet met de Prins en Adju-
dant. Wil je de Tips nog een keer teruglezen, 
kijk op www.ploegers.nl. 
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Lezerspodium....
Argumenten fusie steeds meer onderuit. En toch…

Kostenbesparing en sterkere dienst-
verlening dienden als onderlegger 
bij de fusiebesprekingen voor een 
grotere gemeente. Deze argumenten 
zijn inmiddels, ook door gedegen 
onderzoeken, achterhaald. Ook de 
motieven van de complexe decentra-
lisatie zorgtaken zijn inmiddels door 
een samenwerkingsverband tussen 
20 gemeenten weggevallen. Minis-
ter Plasterk heeft zijn fusieplannen 
grotendeels ingetrokken, onze ge-
meente gaat echter onverstoorbaar 
verder.

In de door een brede vertegenwoor-
diging van Rooise burgers en ambte-
naren opgestelde toekomstvisie “ De 
Rooi(s)e Draad Versterkt “ wordt in 
de sterkte-zwakteanalyse de toegan-
kelijkheid van ons gemeentelijk appa-
raat geroemd. Het besturen bij fusie 
op afstand voor 80.000 mensen zal in 
ieder geval anders zijn.
Rooienaren die aan die toekomstvi-
sie hebben bijgedragen, verwoord-
den in de Rooise Draad Versterkt de 
bijzondere identiteit en kracht van 
Sint-Oedenrode.  Ook werd in deze 

visie vastgelegd, en dus ook onder-
schreven door het gemeentebestuur, 
dat onze gemeente zelfstandig blijft 
en zich richt op samenwerking met 
omringende gemeenten en provin-
ciale kernontwikkelingen: Brainport 
Eindhoven, logistieke regio Tilburg, 
en de Food Line langs de A50. Een 
samenwerking op maat dus, die door 
onze centrale ligging veel kansen zou 
bieden.
Enkele maanden later alweer, koos 
het gemeentebestuur voor fuseren. 
“Huh? dacht ik: “Waarom stopt een 
grote groep betrokken dorpsgeno-
ten zoveel inzet in de toekomst en 
eigenheid van ons dorp en legt het 
gemeentebestuur zijn zelfstandig-
heidsbeleid weer snel terzijde om ver-
volgens tegendraads over te gaan tot 
fuseren?”. Plannen en beslissingen 
die willens en wetens binnenskamers 
werden gehouden zonder dat onze 
dorpsgenoten daarover echt werden 
geïnformeerd. O ja, burgerparticipa-
tie was in “ De Rooise Draad Ver-
sterkt” trouwens een van de belang-
rijkste prioriteiten. 
Een groepje bezorgde dorpsgeno-

ten is ruim voor de verkiezingen de 
meeste politieke partijen langs ge-
weest, omdat er in geen enkel partij-
programma op dat moment iets over 
fusie was vermeld. Tijdens die bezoe-
ken ook nog eens vanuit bezorgdheid 
gevraagd naar onze gemeentelijke 
onderhandelingsstrategie met de mo-
gelijke fusiepartners:
-  over het inzetten van de visie en 

knokken voor behoud van onze 
Rooise identiteit,

-  over de financiële status van de 
fusiepartners en de gevolgen voor 
onze bewoners,

-  over meetbare criteria waaraan de 
voorgenomen fusie zou moet vol-
doen,

-  over de zorg dat onze belangen 
niet verzuipen in een overheid op 
afstand,

-  over het vermogen om een ingezet 
fusieproces bij voortschrijdend in-
zicht te durven heroverwegen.

En tot slot hebben we gevraagd aan 
de politieke partijen om de keuze voor 
fuseren tot het belangrijkste  verkie-
zingsitem te maken. Een redelijk ver-
zoek bij een zo belangrijke beslissing 

voor ons dorp. Ook deze vraag werd 
niet gehonoreerd.
“Onderzoek doen we later wel, eerst 
de intentie tot fuseren hard maken. Er 
komt nog een definitieve keuze”  kre-
gen we steevast te horen. Nou kan ik 
me niet herinneren dat deze tussen-
stap naar de bewoners is gecommu-
niceerd of ik heb de afgelopen maan-
den iets gemist. 
Inmiddels is 80 % van de raad die de 
fusiebeslissing in feite genomen heeft 
vertrokken en gaat de nieuwe raad 
onverdroten verder met deze niet met 
de bevolking afgestemde keuze.
Enige tijd geleden reageerde Richard 
de Visser in MooiRooiKrant nog eens 
dat o.a. inspraak van de bewoners-
avonden over de fusie niet een dia-
loog was maar een eenzijdige infor-
matieavond met de boodschap: het is 
goed voor jullie. Hij legde de vinger 
op de zere plek. 
In het ED-artikel van Romano van der 
Meijden van vorige week, als reactie 
op het krantenverhaal van onze bur-
gemeester, trof mij vooral zijn zorg 
over het totaal negeren van de Rooi-
se bevolking bij de fusiebesprekingen, 

terwijl dat toch een kleine moeite zou 
zijn geweest. Misschien konden de 
onderhandelaars daar zelfs wijzer van 
worden en er, als onze vertegenwoor-
digers, hun voordeel mee doen.

Ik ben geboren en getogen Rooi-
enaar. Ik ben, net als mijn dorpsge-
noten, niet iemand die meteen in de 
pen klimt om overal op te reageren. 
Helaas zou ik zeggen, want vanuit de 
gemeenschap hoor ik te vaak: “ Ze 
doen toch wat ze willen en ge kunt er 
niks aan veranderen”. Misschien is op 
deze karaktereigenschap wel gegokt. 
Maar na ruim een jaar verwondering 
over hoe blijkbaar ‘politiek gespeeld 
wordt’ en dat bezorgdheid vanuit de 
gemeenschap blijkbaar niet op prijs 
wordt gesteld, vond ik het tijd om 
mijn reactie  te publiceren. Ik ben een 
beetje het vertrouwen in onze politiek 
kwijtgeraakt. Wellicht is er iemand te 
vinden die mijn zorgen en onze be-
langen wel wil delen en verdedigen!?

Rinus van der Heijden
06 20133472 

27e Rooise Klompenklets
Na de geweldige reac-
ties op de 26e klom-
penklets van 2013, is 
de “Kletscommissie” 
van k.v. de Narrekap 
wederom vol goede 
moed begonnen om 
ook voor de 27e edi-

tie van de Rooise Klompenklets een 
topprogramma neer te zetten met de 
allerbeste tonpraoters. 

In het weekend van 21, 22 en 23 
November a.s. zal, in de geheel ge-
renoveerde benedenzaal van “Grand 
café & Zalencentrum De Beurs”, het 
jaarlijkse spektakel van k.v. de Nar-
rekap weer losbarsten. Dit evenement 
behoort al jaren tot een echte traditie 
binnen het carnaval in Papgat.

Ook dit jaar is de commissie er weer 
in geslaagd een spectaculair pro-
gramma samen te stellen. De 27e 
editie van de Rooise Klompenklets 
zal een combinatie worden van 
“oude” bekenden en debutanten 
op het Rooise podium. Debutanten 
als Rene van Boxtel, Hans van Baar-
schot en Rob Scheepers (uit Hel-
mond) verdienen zeker een plaats in 
dit programma. Debutant van vorig 

jaar Jasper van Gerwen komt, na 
zijn geweldige optreden van afgelo-
pen jaar, op herhaling met natuurlijk 
een andere buut. Het programma 
wordt gecompleteerd door de oude 
rotten uit het vak: Hans Eijkemans, 
Jan Strik en Berry Knapen. Kortom 

het wordt weer een avondje schate-
ren in de Beurs. De aanvang is om 
20.00 uur (zaal open 19.00 uur). De 
Narrekapel van k.v. de Narrekap zal 
natuurlijk weer zorg dragen voor de 
muzikale omlijsting.

De voorverkoop zal plaatsvinden bij 
Grand café de Beurs op zaterdag 4 
oktober, aanvang 12.00 uur. Toe-
gangsprijs € 12,50.

Op zondag 23 november is er een 
middagprogramma, aanvangstijd 
15.00 uur (zaal open om 14.00) uur. 
Grand café & Zalencentrum de Beurs 
organiseert een smakelijke brunch 
voorafgaand aan de Klompenklets, 
totale kosten € 22,50 dit is uiteraard 
incl. toegangskaart voor de Rooise 
Klompenklets. Aanvangstijd van de 
brunch vanaf 12.00 uur. Natuurlijk 
zijn de kaarten ook los te koop 
(€ 12,50) voor het programma.

Na 4 oktober vindt de kaartverkoop 
plaats via Grand café & Zalencentrum 
de Beurs, Heuvel 44 te Sint-Oedenrode. 
Tijdens de Rooise Klompenklets zijn 
meegebrachte etenswaren NIET toe-
gestaan, (Zalencentrum de Beurs zal 
zorgen voor alternatieven).

NVM open huizen route 
4 oktober a.s.

Let op uw brievenbus !
Binnenkort ontvangt u onze speciale flyer 

met alle deelnemende panden!
Overzichtelijk + makkelijk mee te nemen

Gemist?..... Neem een exemplaar mee op ons kantoor!

Makelaardij Van de Laar 
Kofferen 71, 5492 BM Sint-Oedenrode

Tel. 0413 47 21 18 | info@vdlaar.nl | www.vdlaar.nl
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Podiumplek voor VDZ Racing in Hellendoorn Rally

autosport

Afgelopen weekend (vrijdag 19 en 
zaterdag 20 september) werd de 
Hellendoorn Rally, de laatste ronde 
van de Nissan 350Z Challenge van 
dit seizoen, verreden. Het VDZ Ra-
cing Team, met coureur Roel van 
der Zanden en gelegenheidsnaviga-

tor Ilse van de Sande, stond ook aan 
de start van deze zware rally in het 
oosten van Nederland.

Na problemen bij een aantal andere 
Nissan equipes wist het duo op te 
klimmen naar de derde plaats, een 
positie die ze, ondanks de lastige 
omstandigheden, tot het eind van de 
wedstrijd wisten vasten te houden.
“De tweede podiumplek van dit sei-
zoen in de Nissan 350Z Challenge! 
Ik ben natuurlijk zeer tevreden met 
dit eindresultaat. Het was een lastige 
wedstrijd met zeer dichte mist op vrij-
dagavond, droge en stoffige omstan-
digheden op zaterdag en als afsluiter 

nog een flinke hoosbui die de laatste 
klassementsproef verraderlijk glad 
maakte. Ondanks die lastige omstan-
digheden zijn we de wedstrijd zonder 
problemen doorgekomen en hebben 
prima tijden op de klokken weten te 
noteren. De samenwerking met Ilse 
verliep goed. Ze coachte me goed tij-
dens de wedstrijd en ook op de klas-
sementsproeven in de mist hield ze 
haar hoofd koel. We gaan dit seizoen 
nog één wedstrijd rijden om ervaring 
op te doen en wedstrijd kilometers 
te maken. Wie er dan naast me gaat 
plaatsnemen weet ik nog niet, maar 
ik heb er in elk geval erg veel zin in,” 
vertelt Roel van der Zanden. 

Foto: Arjan Klingenberg / Rallystart.nl

Rob van Berkel/Karel Verschuijten 
doubletten clubkampioen 2014

jeu de boules

In de eerste finalepartij won het dou-
blet Rob van Berkel/Karel Verschuijten 
nipt met 13-12 van het doublet Piet 
Habraken/Jan Bekkers. Later bleek 
dit van cruciaal belang te zijn. 

In de andere eerste finalepartij won 
het doublet Jan van Erp/Angela Ger-
ritsen ruim met 13-6 van het doublet 
Hanneke van Erp/Huub van Abeelen. 
Ook in de tweede finalepartij was er 
winst voor Rob van Berkel/Karel Ver-

schuijten op Jan van Erp/Angela Ger-
ritsen (13-9). In de andere partij won 
Piet Habraken/Jan Bekkers hun partij 
met 13-11 van Hanneke van Erp/Huub 
van Abeelen. In de derde en laatste fi-
nalepartij won Hanneke van Erp/Huub 
van Abeelen met 13-9 van Rob van 
Berkel/Karel Verschuijten en Piet Ha-
braken/Jan Bekkers won met 13-7 van 
Jan van Erp/Angela Gerritsen. Zowel 
het doublet van Rob van Berkel/Karel 
Verschuijten als het doublet Piet 
Habraken/Jan Bekkers wonnen beide 
in de finales 2 partijen maar op basis 
van het onderling resultaat uit de eer-
ste partij werd het doublet Rob van 
Berkel/Karel Verschuijten doubletten 
clubkampioen 2014. Op de 2e plaats 
kwam Piet Habraken/Jan Bekkers, 3e 
werd Jan van Erp/Angela Gerritsen en 
4e Hanneke van Erp/Huub van Abee-
len. In de B-finale wist het doublet 
Toon Hulsen/Jo vd Heijden alle 3 de 
partijen te winnen en eindigde daar-
mee op de 5e plaats in het toernooi. De 
Troostfinale werd gewonnen door In-
grid vd Eijnden/André vd Nieuwenhof. 

In het midden Rob van Berkel en Karel Verschuijten 
winnaars doubletten clubkampioenschap 2014

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

www.ossekop-rooi.nl

“Ouderwets Gastvrij” 
Een hapje eten? Reserveren gewenst

Iedere laatste zondag van de maand

Start: Zondag 28 September 
aanvang 15.00u

 Sunday afternoon 
jazz 

m.m.v. Trio Dick Onstenk en 

Special guest Lizette Elbers

 Vanaf zaterdag 
vernieuwde menukaart

Maximale score Mats van den 
Brand in Hellendoorn

De volgende wedstrijd voor het VDZ 
Racing Team en Roel van der Zan-
den is de Conrad Euregio Rally welke 
op de eerste zondag in november 
wordt verreden in Hengelo (Ov.)

Top 3 Nissan 350Z Challenge 
Hellendoorn Rally 2014:
1. Matthias Boon
2. Mike Veldhuizen
3. Roel van der Zanden

Na een geweldige strijd over tien 
klassementsproeven heeft KNAF Ta-
lent First Mats van den Brand en zijn 
navigator Eddy Smeets tijdens de 
Hellendoorn Rally op 19 en 20 sep-
tember jl. de eerst plaats in de Ford 
Fiesta Sport Trophy behaald en zijn 
na een ijzersterke wedstrijd met de 
Ford Fiesta R2 van Verkooijen Rally 
Sport op een welverdiende elfde 
plaats geëindigd in het algemeen 
klassement.

KNAF Talent First Mats van den 
Brand:
“Ik heb genoten tijdens deze wed-
strijd. Het is jammer dat er vier klas-
sementsproeven werden geannu-
leerd vrijdagavond want ik zat net 
lekker in mijn ritme. Op zaterdag 
wisten we de snelheid er goed in te 
houden en leek er een mooie strijd te 
gaan ontstaan met Leo van der Eijk. 
Hij crashte helaas hard, wist gelukkig 
samen met zijn navigator Jac Gillis 
de auto ongedeerd te verlaten, maar 
de strijd om de klasse overwinning 
bij de Fiesta’s was toen gestreden. 
We hebben daarna samen met het 
team VRS besloten toch het tempo 
vast te blijven houden en dat is goed 
gelukt. De winst in de Fiesta Trophy 

is natuurlijk fantastisch maar met dit 
deelnemersveld op de elfde plaats 
finishen is natuurlijk helemaal ge-
weldig!”

Navigator Eddy Smeets:
“Dit was weer een mooi weekend 
voor ons. Het team van Verkooijen 
Rally Sport heeft het ook weer goed 
gedaan. De proeven waren mooi 
met flink wat onverhard. Vooral de 
23 kilometer lange klassementsproef 
bij Hellendoorn was mooi. Op zo’n 
lange proef komt het echt aan op een 
strakke samenwerking in de auto en 
dat zit bij mij en Mats gewoon goed. 
Natuurlijk was het ook erg jammer 
dat de proeven op vrijdag zijn gean-
nuleerd, maar we hebben toch be-
wezen dat de overwinning meer dan 
verdiend is. De volgende wedstrijd is 
de Euregio Rally dan gaat het om de 
eindoverwinning bij de Nederlandse 
Ford Fiesta Trophy 2014. Daar kijken 
we nu alweer met z’n allen naar uit. 
Ik heb er in elk geval veel zin in.”

KTF Mats van den Brand met de VRS 
Fiesta R2 in actie op het onverhard in 
Hellendoorn 
Foto:  Rallystart.nl | Emiel Brinkman. 
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Naast de zwemlessen aan kinderen, verzorgen wij vele andere leuke 
activiteiten voor jong en oud:

Op vrijdag avond tussen 18.45 - 20.15 uur toveren 
we het zwembad om tot een discotheek. We ver-
duisteren de ramen en de discolampen met hun 
e� ecten doen hun werk. Onze D.J. verzorgt de 
muziek. Natuurlijk liggen de spelvoorzieningen 
in het water. 

Wanneer                                                                                                                                               
Iedere vrijdag van 18.45 tot 20.15 uur.                                                                                                                                             
Voor wie                                                                                                                                              
Het discozwemmen is toegankelijk voor iedereen met een zwemdiploma. Er 
komen voornamelijk jeugdige zwemmers. Er is regelmatig een kinderfeestje 
- al dan niet met een arrangement van Dommelzicht..

Het hele gezin is op zondagochtend welkom 
tijdens het recreatief zwemmen. In het ondiepe 
bad zijn dan veel spelmaterialen aanwezig waar-
mee je heerlijk kunt spelen. Zit je op zwemles, 
dan kun je laten zien aan je ouders of verzorgers 
wat je al hebt geleerd! Of nog even extra 
oefenen... het bad personeel kijkt ook op 
zondagochtend graag even mee!                                                                                                   

Wanneer                                                                                                                                               
Iedere zondag van 10.30 tot 13.00 uur.                                                                                                                                             
Voor wie                                                                                                                                              
Het familiezwemmen, het woord zegt het al, is 
speciaal voor ouders met kinderen. 

Te druk om na werktijd aan je conditie te werken? Dan is lunchzwemmen echt 
iets voor jou. Elke dinsdag kun je tussen de middag baantjes komen trekken. Je 
zult merken dat je jezelf zich elke dag � tter voelt!                                                                                                                

Wanneer 
Iedere dinsdag van 12.00 tot 13.15 uur.                                                                                                                                                                         
Voor wie
Lunchzwemmen is bedoeld voor alle zwemmers met een zwemdiploma die 
graag een baantje trekken.

Tarieven     

Kinderen tot 3 jaar     € 1,50
Kinderen 3 tot en met 17 jaar   € 3,70
Volwassenen     € 4,40
12 badenkaart kinderen 3 tot en met 17 jaar en 65+ € 37,00      
25 badenkaart kinderen 3 tot en met 17 jaar en 65+ € 74,00
12 badenkaart volwassenen    € 44,00
25 badenkaart volwassenen    € 88,00

Zwembad De Neul, een spettergoed zwembad bij u om de hoek. 
Heb je interesse? Aarzel niet en vraag informatie bij een van onze mede-
werkers of kijk op onze homepage www.deneul.nl.
Op dit moment zijn er bij diverse doelgroepen weer plaatsen beschikbaar.  

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

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

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

Zwembad de Neul

Activiteiten

Discozwemmen   

Familiezwemmen

Lunchzwemmen

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

•  Begeleidend zwemmen en water-
gymnastiek voor ouderen

• Combi - Fit
• Recreatief zwemmen
• Verenigingszwemmen
• Discozwemmen

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

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

Odisco 1 verliest vooral van zichzelfkorfbal

     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

Afgelopen zondag moest Odisco 
een uitwedstrijd spelen tegen Eyc-
kelkorf in Bergeijk. De scheids-
rechter kwam niet opdagen, waar-
door de coach van Eyckelkorf de 
wedstrijd floot. Dit heeft een grote 
stempel gedrukt op de wedstrijd.

Odisco kwam weer sterk uit de start-
blokken en maakte 0-1 via Marlon 
van Heeswijk. Maar via een aantal 
cruciale beslissingen van de scheids-
rechter (vrije ballen en strafworpen) 
werd het 1-1. Hierna werd een straf-
worp van Odisco afgekeurd we-
gens lopen, maar op de film was dit 
duidelijk zichtbaar onterecht. Toch 
slaagde Dena Essens erin de 1-2 te 
scoren. Hierna volgde een helft van 

zeer discutabele beslissingen en toch 
wist Odisco de rug te rechten. Via 
Meike Leenderts, Marlon van Hees-
wijk en Marieke van Heeswijk, wist 
Odisco met 5-5 de rust in te gaan.
In de rust werd Odisco verteld zich 
vooral met zichzelf bezig te houden 
en de kansen af te maken, want dit 
ontbrak in de 1e helft. Verder moest 
er rustiger verdedigd worden, dan 
zouden de punten mee naar huis 
moeten gaan.

Na rust was Odisco geen schim meer 
van voor de rust: De scheidsrechter 
had zich herpakt, maar de dames 
bleven daarin ver achter. De dames 
van Odisco speelden nu vooral te-
gen zichzelf en waren met van alles 

bezig behalve met hun eigen spel. 
Hierdoor werd de 2e helft een wed-
strijd van een ploeg die de knop om 
moest zetten en dat niet deed. Dit 
resulteerde in een snelle achterstand 
van 8-5. Deze achterstand kwam 
Odisco niet te boven. Ondanks dat 
Meike Leenderts nog 3 x scoorde, 
bleef het een wedstrijd die snel ver-
geten dient te worden. Eindstand 
12-8.

Odisco kwam sterk uit de startblok-
ken, maar korfbalde dus vooral te-
gen zichzelf. Volgende week zal alles 
weer recht gezet moeten worden 
tegen ELKV. Deze wedstrijd start om 
13:00u op sportpark Ekkerszicht in 
Olland.

Floris Jansen domineert op de 
Masters District Oost-Brabant 
Tennis 2014

tennis

Afgelopen weekeind vonden de 
Masters plaats bij TV het Bokt in 
Eindhoven. De beste 12 tennissers 
uit iedere categorie gingen met el-
kaar de strijd aan om de Master titel 
2014 in zijn of haar klasse.

Uit Sint-Oedenrode deed de 17 ja-
rige Floris Jansen mee. De als eerste 
geplaatste Floris moest na een bye in 
de eerste ronde het opnemen tegen 
Tom Siddals. Met 6-3 6-3 was Floris 
duidelijk te sterk voor Tom. 

Zondag ochtend speelde Floris de 

halve finale tegen Charles Meijs. Flo-
ris wist de zeer sterk serverende Me-
ijs een aantal keren te breken waar-
door hij deze wedstrijd naar zich toe 
trok met 6-3 6-3.

In de finale speelde Floris tegen 
Wouter Uyterlinde. Ook dit was een 
wedstrijd op hoog niveau. Lange 
slagenwisselingen met een hoog 
tempo en afwisselend spel werd er 
door beide heren gespeeld. Floris 
bleek uiteindelijk de sterkste. Met 
6-2, 4-6, 6-3 werd Floris de winnaar 
in zijn categorie.

Word lid van het PADI Seal team!

Duiklessen voor kinderen in 
oktober van start

duiken

The Dutch Dive Academy start in 
oktober met een PADI Seal Team-
opleiding. Het PADI Seal Team is 
een duikopleiding speciaal voor 
jonge kinderen. De kinderen ma-
ken spelenderwijs kennis met de 
duik- en de onderwaterwereld. Dit 
gebeurt in 5 modules, aquamissions 
genaamd. Elke aquamission bestaat 
uit 2 lessen waarin de basisduik-
vaardigheden worden aangeleerd. 
Na het afronden van deze 5 aqua-
missions worden ze lid van het DDA 
PADI Seal Team en krijgen ze een 
PADI Seal Team brevet. 

Daarna kunnen de kinderen door-

gaan en Master Seal Team lid 
worden! Dan volgen ze speciale 
Aquamissions, bijvoorbeeld nacht-
specialist, wrakspecialist, safety spe-
cialist, etc. Er zijn genoeg leuke en 
spannende onderwateractiviteiten te 
doen. 
Het PADI Seal Team programma 
wordt gegeven door gebrevetteerde 
en geoefende PADI-professionals. 

Waarom het zo leuk is 
Het PADI Seal Team-programma is 
een gestructureerd programma. Het 
houdt de kinderen aan het duiken en 
leren. Bij de speciale aquamissions 
ligt de nadruk op het veilig duiken. 

De kinderen leren verantwoordelijk-
heid te nemen en ze blijven er ple-
zier aan beleven. PADI Seals krijgen 
op deze manier een voorproefje van 
veel soorten duiken. Wanneer de 
kinderen 10 jaar oud zijn, kunnen ze 
doorstromen naar het PADI Junior 
Open Water Diver-brevet. 

Deelname 
De kinderen dienen minimaal 8 jaar 
te zijn, een zwemdiploma te hebben 
en zich op het gemak in het water. 

De duikuitrusting die wordt gebruikt 
In het Seal Team programma leren 
de kinderen de basisduikuitrusting 
te gebruiken. Er wordt gebruik ge-
maakt van de uitrusting voor hun 
grootte en postuur. 

Lesdagen en tijden 
De praktijklessen voor het Seal 
Team-programma start de eerste 
zondag van oktober en eindigt de 
laatste zondag van maart. De lessen 
worden elke zondag van 13.00 uur 
tot 14.15 uur verzorgd in zwembad 
De Neul te Sint-Oedenrode. 

Meer informatie of aanmelden? 
Bel 06-30060092 of b.g.g. 
06-22425634. Mailen kan ook: 
info@dutchdiveacademy.com.
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Vierde Topcompetitie BMX

bmx

De Rooise rijders hebben de vierde 
Topcompetitie gereden in Luyksge-
stel. Zaterdag 20 september heeft 
Koen van der Wijst timetrails gere-
den bij de boys 15/16 jarige en is 
tweede geworden.

Zondag 21 september reed Fedde de 
Bie bij de 8 jarige enwerd 3x 8e in de 
manches. Jelt de Bie reed boys 9/10 
jarige en werd in de manches 3x6e. 
Bij de boys 11/12 jarige werd Kyro 
van Schijndel in de manches 1-1-4, 
in de kwart finale 1e en in de halve 
finale 2e en vervolgens in de finale 
8e
Bas Verhagen werd 3x4e in de man-

ches en in de kwartfinale 5e. Lex 
Veldt werd in de manches 6-3-5.
Bij de boys 13 jarige werd  
Wessel van Dijk in de manches 3x3e 
in de kwart finale werd hij bijna uit 
de baan gereden en werd 5e. Ilse  
Verhagen rijdt bij de Elite Woman en 
werd 3x7e in de manches.
Koen van der Wijst Boys 15/16 ja-
rige werd in de manches 3x1e, in de 
kwartfinale 1e, in de halve finale 2e 
in de finale reed hij voor de derde 
plek maar werd flink aangetikt en is 
gevallen.
Alex Veldt rijdt bij de Cruissers all en 
werd in de manches 4-6-4 en in de 
finale 8e.

Wisselende resultaten teams 
TTV Attaque

tafeltennis

Team 1 en team 2 leden beiden een 
grote nederlaag met maar liefst 9-1, 
team 3 won met 7-3 en het jeugdteam 
speelde met 5-5 gelijk.

Attaque 1 ging op bezoek bij de 
Meppers in Heeze. Het werd een 
nederlaag van 9-1. Menno van Os 
wist één partij te winnen, Maarten  
Kerkhof en Dirk Kastelijn wisten geen 
overwinning te boeken. Attaque heeft 
na twee wedstrijden 8 punten en  be-
zet hiermee de 4e plaats.
Attaque 2 speelde een uitwedstrijd 
bij NTTV in Nuland. De nederlaag 
van 9-1 viel te groot uit omdat veel 
wedstrijden gelijkwaardig waren maar 
steeds net in het voordeel van NTTV 
vielen. Peter Verhagen wist één wed-

strijd te winnen, Henry van Casteren 
en Leon Huijberts wisten geen wed-
strijd te winnen. Attaque staat met 
slechts 3 punten op de laatste plaats.
Attaque 3 speelde bij Taverbo in 
Boxtel. Het werd een goede overwin-
ning van 7-3. Anne van de Sande,  
Stefan Kerk en Cliff van Driel wonnen 
ieder twee wedstrijden, verder werd 
het dubbelspel nog gewonnen. Attaque 
staat met 13 punten op de 1e plaats.
Het jeugdteam speelde een uitwed-
strijd bij Flash in Eindhoven. Het was 
een volledig gelijkwaardige wedstrijd 
en eindigde dan ook  in een uitslag van 
5-5.  Zowel Bas Janssen alsmede Mika 
van Heeswijk wonnen twee wedstrij-
den, Sam Heijmans won er één. Met 7  
punten staat Attaque op de 5e plaats.

Monsterzege voor damclub 
d’Amateurs!

dammen/schaken

Op 20 september is het combina-
tieteam van d’Amateurs in de lan-
delijke 2e klasse gestart met een 
monsterzege op Rivierendammers 2. 
Het werd maar liefst 17-3. Daarmee 
is d’Amateurs in een klap  kandi-
daat voor een van de hoogste plek-
ken op de ranglijst. Aangemoedigd 
door supporters en in opperste con-
centratie liepen de dammers al snel 
uit naar 10-0. Toen pas konden de 
spelers van Rivierendammers iets te-
rug doen door een overwinning van 
T. de Swart op Jos van der Wielen. 
Uiteindelijk telde d’Amateurs acht 
overwinningen, een remise en een 
nederlaag. Een droomstart!

Gedetailleerde uitslag d’Amateurs - 
Rivierendammers 2:
1.  Jos van der Wielen - Theo de 

Swart  0-2
2.  Antoine van Zandvoort -  

Gozé van Pelt  2-0
3.  Arno Bloks - Henk de Jong  2-0
4.  WillemPeter Berkelmans - Menno 

Eijkelenboom  2-0
5.  John Wilsens - Jan van Haarlem 2-0
6.  Kees Sterken - Fokko Burema 1-1
7. Leo van Vlerken - Bas Vink 2-0
8. Tom Vissers - Johan Tol 2-0
9.  Rob Pijnenburg - Corstiaan  

Groenenberg 2-0
10 Piet Jonkers - William Gijsen 2-0
Damclub  d'Amateurs  uit Sint  
Michielsgestel  is samen met R.D.S. 
uit Sint-Oedenrode en T.D.V. uit 

Tilburg een samenwerkingsverband 
aangegaan. Leden van d'Amateurs 
kunnen hierdoor in de landelijke 
competitie spelen. Het basistiental 
van dit combinatieteam  bestaat uit 
zes spelers van d'Amateurs, twee 
spelers van R.D.S. en twee spelers 
van T.D.V. en speelt in de tweede 
klasse E.

Op 18 oktober speelt d’Amateurs 
zijn tweede wedstrijd. Er wordt dan 
weer thuis gespeeld tegen Limburg 
combinatieteam. Belangstellenden 
en supporters zijn welkom in: 
Ontmoetingscentrum de Huif, 
Hortensiastraat 2 
5271 GT Sint Michielsgestel. 
De wedstrijd begint om 12.30 uur

Op naar volgend seizoen
Met nog zes liefhebbers werd de 
laatste vlucht aangegaan die vanuit 
Sens 405 km met totaal 116 duiven 
aan de start. Gelost om 10.00 uur 
kwamen ze  met een westenwind en 
een niet echt heldere lucht naar huis.
De eerste werd geklokt door 
H.v.Boxmeer om 15.08 uur snelheid 
1314  m.p.m dus de laatste vlucht werd 

een prooi voor Harrie.v. Boxmeer. 
De eerste 15 in Sint Oedenrode 
waren. H.v.Boxmeer.1,4,6,7,8,13. 
J .v.Boxmeer.2,3,5,9,10,12,14. 
TH.v.Houtum.11. J.v.Houtum.15.
 
Nu gaan de duiven op rust en ruien 
voor een nieuw verenkleed voor het 
volgend seizoen.

Argo Waterpoloseizoen is gestartwaterpolo

Afgelopen weekend is het water-
poloseizoen weer van start gegaan. 
In heel Nederland werden de eerste 
wedstrijden voor de competitie  2014-
2015 gespeeld en zo ook in Best.  

Argo kwam met 3 jeugdteams en 3 
senioren teams in actie en hebben de 
unieke prestatie neergezet dat alle 
teams gewonnen hebben. 
En dus ook Dames 1, wat mocht 
aantreden tegen Njord uit Veldho-
ven. Vorig jaar speelde het team de 
wedstrijden nog op Bondsniveau en 
werd er het hele seizoen niet gewon-
nen. Na een succesvol toernooi in 
Hasselt, waar het team van Anja van  
Wanrooij de beker mee mocht nemen, 
wist het team in ieder geval wel wat 
winnen was. Met veel vertrouwen en 
vooral ook veel zin in een leuke pot 
doken de dames het zwembad in. Al 
heel snel bleek dat Argo een maat te 
groot was voor Njord, een team wat 
een mix is van jeugd en zeer ervaren 
spelers. Argo kon op routine de wed-

strijd naar zich toe trekken, zonder 
ook maar echt een moment getest 
te worden. Er wordt gescoord door 
een groot aantal spelers en keepster  
Yvonne vd Vorstenbosch hoefde 
slechts 2 maal de bal uit het net te 
halen. Met een einduitslag van 14-2 
positioneert Argo zich al weer direct 
in de top van deze competitie, daar 
waar het team naar verwachting ook 
zal meedraaien dit seizoen. Doel-
punten werden gemaakt door Josine 
Raaijmakers (5x), Anita vd Heijden 
(3x), Liesbeth vd Korst (3x), Lotte 
van Schijndel, Gabri van Boxmeer en 
Paula Smith.

C1 - SBC2000: 8-3,
D1 - SWNZ (SG): 9-4,
Dames 1 - VZV Njord: 14-2,
E1 - Brunssum: 18-0,
Heren 1 - Thalassa: 8-1,
Heren 2 - AquAmigos: 17-7.

Programma waterpolo
Zaterdag:

16:00 uur: AquAmigos - E1, in Olympia 
te Waalwijk.
16:00 uur: ZPC De Zeeuwse Kust - 
E2, in Vrijburgbad te Vlissingen.
16:15 uur: DBD - D1, in ZIB te Best.
18:00 uur: Nayade - Heren 1, in TU/e 
bad te Eindhoven.
18:15 uur: AquAmigos - Heren 2, in 
Olympia te Waalwijk.
20:45 uur: De Vennen - Dames 1, in 
De Vennen te Dongen.
Zondag:
16:30 uur: De Treffers - C1, in Kwek-
kelstijn te Rosmalen.

Zwemmen
Afgelopen zondag is ook voor de 
zwemmers het wedstrijdseizoen weer 
van start gegaan. De zwemmers van 
de Recreatieven hebben in het Golf-
bad in Oss deelgenomen aan de 1e 
Meerkamp wedstrijd. Tijdens deze 
wedstrijd is er 6 keer een 1e plaats, 
6 keer een 2e plaats en 7 keer een 3e 
plaats behaald. Daarnaast zijn er 22 
persoonlijke records gezwommen. 
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Nicole Gevers en Kim van Esch 
clubkampioen

paardensport

Zondag jongstleden werd op de ter-
reinen van de familie van Gastel 
voor zowel de pony’s als de paar-
den de clubkampioenschappen ver-
reden. Om clubkampioen te kunnen 
worden moet een dressuurproef 
gereden worden en een parcours 
gesprongen worden. Elke deelne-
mende combinatie doet dat op zijn 
of haar niveau.

Als eerste werden de dressuurproe-
ven verreden. Bij de pony`s ging de 
overwinning naar Kim van Esch met 
haar pony Lady Sita. Ze behaalden 
192 punten. Bij de paarden ging 
de overwinning naar Nicole Gevers 
met haar paard Bentley. De jury be-
loonden haar proef met 204 punten. 
Marloes van Stiphout en haar paard 
Figaro behaalden 201 punten een de 
tweede plaats. Suzan van Gastel en 
haar paard Don Carlos werden door 
de jury beloond met 200 punten en 
een derde prijs.

`s Middags werden de hindernissen 
in de manege geplaatst en konden 
de leden van de Nijnselse ruiters en 
ponyruiters doen wat ze het liefste 
doen: springen. Bij de pony`s kwam  
Eveline Hazenberg met haar pony  
Annet als winnaar uit de bus. 
Bij de paarden kwam Noortje  
Gevers en haar paard Breaker als 
beste uit de bus, gevolgd door 
Marwin van de Nieuwenhuijzen 
en zijn paard Barca en Suzan van  
Gastel en haar paard Don Carlos. Na 
wat rekenwerk op het secretariaat 
kwam bij de pony`s Kim van Esch en 
haar pony Lady Sita en bij de paarden 
Nicole Gevers en haar paard Bentley 

als clubkampioenen uit de bus. De 
dag werd afgesloten met een gezel-
lige barbecue.
Volgend weekend gaan de paar-

den met hun ruiters en amazones 
uitwaaien aan zee in Renesse om 
daarna aan het winterseizoen te be-
ginnen.

duivensport

Vios te sterk voor KV Nijnsel
Na de overwinning van vorige week 
tegen Alico, vertrok Nijnsel vol goede 
moed richting het Limburgse Otter-
sum. Hier stond de wedstrijd tegen 
het uit de overgangsklasse gedegra-
deerde team VIOS op de planning. 

Voor aanvang van de wedstrijd werd 
door coach Fred van Oekel nog even 
benadrukt dat dit team door hem 
hoog ingeschat werd en we er dus 
weer flink tegenaan moesten.  
De wedstrijd is nog maar net vijf mi-
nuten bezig wanneer de scheidsrech-
ter, onterecht, een strafworp toekent 
aan tegenstander VIOS. De strafworp 
wordt genomen en brengt de stand al 
snel op 1-0. De verdediging van Nijn-
sel staat als een huis, maar in de aanval 
worden de kansen niet benut. Tijdens 
een time-out wordt het team verteld 
dat de rust bewaard moet worden, 
omdat VIOS erg veel druk geeft. Dit 
advies wordt opgevolgd en in de acht-
tiende minuut weet Anne Sijbers van 
afstand te scoren (1-1). VIOS heeft 
helaas snel antwoord terug en scoort 
van dichtbij, door weg te trekken on-
der de korf en kort daarna benutten zij 
een doorloopbal, wat de stand brengt 

op 3-1. In de aanval van Nijnsel wordt 
de bal nu goed in de ploeg gehouden, 
waardoor Sandra een aantal kansen 
krijgt op afstand en scoort. Met 3-2 
gaan de teams de rust in. 

VIOS staat goed te spelen en het ni-
veau ligt dan ook hoog. Nijnsel werd 
in de rust opgepept en moest zich de 
tweede helft weer herpakken. Kansen 
benutten, dat was van belang. Deze 
opdracht werd goed opgepakt, want 
in de eerste minuten van de tweede 
helft scoort Myrna Foolen twee keer. 
Dit bracht de stand op 4-4. Nijnsel 
krijgt weer meer hoop. Helaas ant-
woordt VIOS snel met een ver af-
standsschot (5-4). Nijnsel werkt hard 
in de verdediging, maar VIOS is vaak 
net een stapje voor. Bijna alle kansen 
worden benut, waardoor ze uitlopen 
tot 10-6. In de laatste tien minuten 
wordt Nicole de Koning gewisseld en 
maakt A-junior Aniek van Zutphen 
haar debuut. Aniek speelt goed en 
weet zelfs te scoren (10-7). Nijnsel 
werkt hard, maar VIOS gaat steeds 
beter spelen en scoort in de laatste vijf 
minuten zelfs vier keer. Wat de eind-
stand op 15-7 brengt.

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
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Kolin Metaalbewerking B.V. 
sponsor F-pupillen bij Ollandia

voetbal

Met trots presenteert v.v.Ollandia 
haar nieuwe jeugdsponsor. De jon-
ge enthousiaste ondernemer Frank 
Hagelaars steekt onze F-pupillen in 

het nieuw en geeft hiermee aan het 
volste vertouwen te hebben in de 
toekomst van onze vereniging. 

Frank Hagelaars is bedrijfsmatig ver-
bonden met Nijnsel. Kolin Metaal-
bewerking B.V. is te vinden in de 
Speijkerstraat 6 op het industrieterrein 
van Nijnsel. Samen met een aantal 
vakkundige medewerkers  runt Frank 
Hagelaars daar met succes zijn bedrijf. 
Maar zijn roots liggen in Olland. Sinds 
een aantal jaren woont Frank met zijn 
vrouw en kinderen in Olland en is hij 
weer helemaal ingeburgerd bij Ol-
landia. In het verleden was Frank zelf 
een getalenteerde Ollandia speler die 
node gemist werd toen hij vanwege 
regelmatig terugkerende blessures ge-
noodzaakt was te stoppen met zijn ac-
tieve voetbalcarrière. Nu zien we hem 
gelukkig weer terug op de Ollandse 
velden. Als trainer/leider zal hij samen 
met Hans van Eijk en Gerwin Exters 
onze F-pupillen de fijne kneepjes van 
het voetbal te leren. Wie weet groeien 
ze onder hun leiding uit tot talentjes 
waar we in de toekomst nog veel van 
zullen horen. Frank hartelijk dank.

V.l.n.r.: Zittend: Teun Hagelaars, Baran Karaymizra, Bram van Heesch, 
Bjorn van Eijk. Staand: Jurre Engbers, Stef v Krieken, Seth Joosten, Jasper 
v Krieken, Dylan Exters. Leiders/trainers: Naast Angelique (vrouw van 
Frank) Hans van Eijk, Frank Hagelaars en Gerwin Exters.       

Nijnsel/TVE Reclame 5 in het nieuw dankzij 
duosponsoring!

Vaak zie je plotseling een sponsor 
opduiken voor het aankleden van 
een sportteam. Lovenswaardig! Wat 
je minder vaak ziet is dat een duo-
sponsoring het voortouw neemt. 

Dit was afgelopen zondag het geval 
bij Nijnsel/TVE Reclame. Nijnsel/TVE 
Reclame 5 namelijk genoot het voor-
recht om te worden gesponsord door 
twee sponsoren, te weten ’t Stroatje 

en HabbEvents. Een succesvolle 
kroeg en een ondernemer die een 
totaalorganisatie van evenementen 
verzorgt. Nick van de Pol en Koen 
van Roosmalen runnen al jaren Oud 
Nijnsel en sinds vorig jaar ’t Stroatje 
in de kom van Rooi. Veel leden van 
vv Nijnsel/TVE Reclame mogen zij 
tot hun vaste klantenkring rekenen.

Mart Habraken uit Nijnsel die te-

genwoordig in Breugel woont, heeft 
sinds 2010 een artiesten- en eve-
nementenburo dat bedrijfsfeesten 
organiseert. Hij heeft in zijn stal een 
aantal goed aangeschreven artiesten 
en top dj’s die garant staan voor een 
onvergetelijk feest.

Waarom deze jonge, succesvolle on-
dernemers toetreden tot de toch al 
goed gevulde sponsorstal van vv Nijn-
sel/TVE Reclame? ‘Wij kennen veel 
van die jonge, enthousiaste gasten, 
we komen ze regelmatig tegen en vin-
den het tof om wat te kunnen orga-
niseren voor die jongelui. vv Nijnsel/
TVE Reclame heeft het organisatorisch 
uitstekend voor elkaar en in dat pro-
fessionalisme herkennen wij ons.’

Het was voor Nijnsel/TVE Reclame 5 
even schrikken en slikken toen Nick 
van de Pol te kennen gaf dat hij zelf 
ook wilde meespelen in het team en 
hij er en passant aan toevoegde dat 
hij een hekel heeft aan de dugout, 
maar goed, ook hier geldt, ‘wie be-
taalt bepaalt’……..   

Ollandia ontvangt Herpinia
Na 2 uitwedstrijden staat er zon-
dag weer een thuiswedstrijd op het 
programma. Ditmaal komt Herpinia 
uit Herpen op bezoek. Dit is een 
team dat aan het einde van het vo-
rige seizoen degradeerde uit de 3de 
klasse, maar daar graag weer zo 
spoedig mogelijk. in wil terugkeren 
en zal dus naar Olland komen voor 
de 3 punten. 

Voor Ollandia een onbekende te-
genstander, maar het zal alles doen 

voor een goed resultaat en graag de 
goede competitiestart een goed ver-
volg willen geven. Ollandia 2 moet 
naar Lieshout voor de wedstrijd en 
daarbij graag ook de punten mee-
nemen bij ELI. Ollandia 3 moet 
voor een gemeentelijke derby naar 
Rhode, terwijl de Ollandia Vetera-
nen thuis het altijd moeilijke Irene 
ontvangen.

De Ollandia Vrouwen moeten naar 
Uden voor de wedstrijd tegen FC de 

Rakt. Zaterdag komen ook de diver-
se jeugdteams in actie, dus voor de 
supporters is er weer volop de kans 
om zijn of haar favoriet te steunen.

Boskants vaandelteam om door een ringetje te halen
Als er al iets is aan te merken op het 
vaandelteam van vv Boskant dan zal 
dat in ieder geval geen betrekking 
hebben op het tenue waarmee dit 
seizoen de wedstrijden worden ge-
speeld. Want dat ziet er gelikt uit! 
Dankzij de financiële bijdrage van 
Marielde van den Broek-de Koning, 
jarenlang al, is het vaandelteam van 
vv Boskant `als door een ringetje te 
halen`. Natuurlijk is dat geen garan-
tie voor sportief succes, maar de ba-
sis is er wel mee gelegd. Het bestuur 
van vv Boskant en de spelers van 
Boskant 1 zijn Marielde dan ook zeer 
erkentelijk voor haar steun!

Lees DeMooiRooiK
rant 

en laat je verrassen!

Sam van Duijnhoven
Rhode

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

De 8 jarige Sam van Duijnhoven is 
zondag 28 september  “Pupil van de 
Wedstrijd” bij de thuiswedstrijd van 
Rhode 1 tegen Avanti’31  1.
Zijn  trainers/ leiders zijn Jan de Laat 
, Stan van Hastenberg en zijn vader 
Bart. Sam is een echte ras – voetbal-
ler. Op de zaterdag staat hij zijn man-
netje bij de F1. Rechtshalf speelt hij 
het liefst. Met zijn prachtige voor-
zetten heeft hij al vele teamgenoten 
doen scoren. Ook staat hij bekend 
om zijn harde schot. Verschillende 
keepers van de tegenpartij huiveren 
al als Sam een vrije trap moet gaan 
nemen. Hij doet het net van de goal 
met regelmaat bollen en dan weten 
we het al. “Die zit.” Daarnaast gaat 
Sam het duel niet uit de weg. Voorop 
in de strijd als het echt moet. Een ech-
te “Rhodenaar” die met veel plezier, 

sportief en met passie speelt. PSV is 
zijn favoriete club. Andere hobby van 
Sam is vissen. Hij  zit in groep 5 van 
basisschool Dommelrode. Geschiede-
nis vindt hij het leukst om te doen. 
Sam is iedere week trouw aanwezig 
bij de training en wedstrijd. Sam zal 
aanwezig zijn bij de warming-up van 
Rhode 1, de aftrap nemen en de ver-
dere verrichtingen van Rhode 1 van-
uit de dug-out volgen.
Wij wensen hem een gezellige voet-
balmiddag bij Rhode.

Zussen de Beer clubkampioenen

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT
BICKZ VEILIGHEIDSSCHOENEN S3

WILHELMINASTRAAT 20C | MARIAHOUT
TEL: 0499-422126 | WWW.HUURBIJHAROLD.NL

De jaarlijkse clubkampioenschappen 
gingen zondagochtend van start bij 
manege de Pijnhorst. De Rooise Rui-
ters en Ponyruiters streden om de fel-
begeerde titel; clubkampioen 2014. 

Liv van den Berk gaf om half 10 de 
aftrap aan deze zeer geslaagde dag. 
Met haar pony Debbie nam ze voor 
de eerste keer deel aan een wed-
strijd. Ze haalde echter meteen een 
mooi aantal punten. Daarna begon-
nen de andere ruiters aan hun dres-
suurproeven. Deze werden allen naar 
tevredenheid afgesloten. Evi de Beer 
zat met een ‘big-smile’ op haar paard, 
iets wat later ook uit het puntentotaal 
bleek. De enige amazone die pech 
had, was Suzanne Klomp. Zij kreeg 
namelijk een hele plensbui over haar 
heen. 
Voor Hilde van den Oever was dit 
een uitgesproken kans om te oefenen 
voor volgend seizoen, waar ze het 
een klasse hogerop gaat proberen. 
Een mooie proef werd neergezet in de 
klasse D-Z1. 
’s Middags werd begonnen met een 
springparcours, waarbij het hoogste 
puntenaantal de doorslag zou geven. 
Het springparcours had dit keer een 
aantal afwijkende regels. Het was 

de bedoeling dat de ruiters een zelf 
gekozen parcours aflegden. Zodra er 
een balk van een hindernis valt, mag 
deze hindernis niet meer genomen 
worden. Zo vinden er steeds wijzigin-
gen in het parcours plaats.
Vanaf de zijkant keek het publiek toe. 
Anne de Beer had haar paard al op stal 
gezet en stond, als supporter, langs 
de kant de anderen toe te juichen. 
Ze zag dat haar zus Evi de Beer een 
mooi puntentotaal bij elkaar sprok-
kelde en besloot dat ze dit wellicht 
wel kon verbeteren. In haar spijker-
broek sprong ze het parcours rond en 
behaalde ook nog eens veel punten. 
Als afsluiting van de dag werd het on-
derdeel behendigheid gedaan; wat als 
enige in teamverband werd gespeeld. 
Het resultaat van deze “behendig-
heid” in teamverband telt altijd mee 
en mag niet als streepresultaat gezien 
worden. De vragen bij dit onderdeel 
waren erg pittig, maar er werd enorm 
veel gelachen. Na gezamelijk wat 
gegeten te hebben, werden de prij-
zen uitgereikt. Zowel voor de sectie 
pony’s als paarden werd er een com-
binatie gehuldigd. De zussen Evi en 
Anne de Beer veroverden beiden deze 
felbegeerde titel. Zij mogen zich een 
jaar lang clubkampioen noemen. 

paardensport

Liv v.d. Berk
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Kof� e Odendael 

Van € 1,90
 voor € 1,65

Grote huzarensalade 
van € 4,25 voor € 3,80 
Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,15 

Tosti ham-kaas 
van € 2,60 naar € 2,30

september  
oktober
2014

Seniorenwinkel
Hoofdstraat 127

5481 AD Schijndel
Tel: 073 547 52 78

aanbieding: 
Op vertoon van uw Rooise pas 
ontvangt u 5% korting op alle 

zit- en slaapprodukten



Woensdag 24 september 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 37
Ollandia doet zichzelf ernstig tekortvoetbal

Ollandia had na 2 wedstrijden wel-
iswaar 6 punten, maar had dat niet 
behaald met goed voetbal en mis-
schien wel iets meer gekregen dan 
verdiend. Ollandia verloor met 3-1 
van Juliana Mill door 2 persoonlijke 
fouten en door niet de kansen te be-
nutten die er in overvloed waren.

Onder leiding van een uitstekende 
arbiter en in een heerlijk najaarszon-
netje begon Ollandia aan de wed-
strijd op het prachtige sportpark 
van Juliana Mill.  Nadat Ollandia in 
het begin via Jan Wouters een kans 
kreeg, nam Juliana Mill nadien iets 
meer het initiatief zonder tot grote 
kansen te komen. Een lange bal van 
achteruit wordt door onze verdedi-
ging niet goed aangenomen waar-
door de wegspringende bal voor 
de voeten komt van de spits die dit 
buitenkansje uitstekend en beheerst 
afmaakt. En 2 minuten later gaat 
onze doelman helaas ook in de fout 

door de bal tegen de rug van een te-
genstander te trappen waardoor een 
vrijstaande speler van Juliana Mill ter 
hoogte van de penaltystip de bal zo 
het doel in kan laten rollen, 2-0. Met 
45 minuten op de klok gaat Ollandia 
met een 2-0 achterstand rusten in de 
wetenschap dat het niet de mindere 
is van Juliana Mill en de beter kansen 
heeft gehad.

Na rust zien we hetzelfde spelbeeld. 
Na al in de 47e minuut een mooie 
kans voor Jan Wouters was het 1 
minuut later wel raak. Jan Wouters 
wist met een steekpass Stefan Erven 
te bereiken die met een beheerste 
schuiver de aansluitingstreffer op het 
scorebord liet zetten. Iets later kreeg 
Juliana Mill een grote kans maar de 
kopstoot van de spits werd met een 
ferme duik door Tom tot corner ver-
werkt. Voor Ollandia waren er grote 
kansen voor met name Robert Erven.
Trainer Hugo van de Sande stond op 

het punt om iets meer risico te ne-
men door Rob van der Heijden door 
te laten schuiven naar het midden-
veld toen diezelfde Rob in de fout 
ging door op de rand van de zestien 
de bal te verliezen aan de spits van 
Julian Mill die dit buitenkansje netjes 
wist af te ronden In de resterende tijd 
was Ollandia niet meer bij machte 
om nog iets terug te doen.

Ollandia kan terug kijken op een goe-
de wedstrijd waarbij ze gelijkwaardig 
waren aan Julian Mill en door de kan-
sen onvoldoende te benutten zichzelf 
tekort hebben gedaan. Complimen-
ten ook voor de scheidsrechter die de 
stevige maar sportieve wedstrijd in 
goede banen wist te leiden en daar-
door een mooi schouwspel voor de 
toeschouwers wist te creëren.

Volgende week wacht een andere 
onbekende tegenstander, Herpinia 
uit Herpen.

NOG 2 WEKEN
Houd ons en de kranten in de gaten!

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

• Exclusief assortiment stoelen

• Gordijnen en PVC vloeren

• Verrassend en eigentijds 

• Sfeervolle geschenken

• Gratis interieuradvies

Nijnsel/TVE Reclame voelt zich al 
snel thuis in vierde klasse
Na promotie kan het vaak alle kan-
ten in met een team. Of ze spelen 
de pannen van het dak tot verbazing 
van vriend en vijand, of het wordt al 
snel duidelijk dat de nieuwe klasse te 
hoog gegrepen is of iets er tussenin. 
Nijnsel 1 laat op dit moment zien dat 
ze zich thuis voelt in de ‘nieuwe klas-
se’ waar ze in het verleden overigens 
al langere tijd in vertoefde. 

Zondag kwam ‘Zijtaart’ op bezoek, 
VOW. Een jong team dat niet bijster 
sterk aan de competitie begon maar 
waarin inmiddels wel duidelijk is dat 
‘iedereen van iedereen kan winnen’. 
Nijnsel, zeker trainer/coach Theo 
Hageman, had nog een wat wrange 
nasmaak van het bezoek aan DVG 
van vorige zondag in de mond. Op 
0-1 komen, daarna meerdere kan-
sen op een grotere marge, maar uit-
eindelijk toch met een nederlaag van 
het veld af stappen.

Tegen VOW werd al snel een veld-
overwicht opgebouwd dat ook tot 
kansen en kansjes leidde maar het 
vizier stond nog niet op scherp. De 
gasten kwamen zelfs op voorsprong 
na een goed genomen corner waar-
bij de bal in het dak van het doel 
van de kansloze Glenn van Zutphen 
verdween. Een domper die echter 
nog geen vijf minuten later tot het 
verleden behoorde toen Stefan Hul-
sen alert was in de zestien en de ver-
diende gelijkmaker liet aantekenen. 
De 1-1 stand stond ook met de rust 
op het scorebord.
Na de thee eenzelfde spelbeeld; Nijn-
sel dat de druk verder opvoerde en dit 
leidde in de 51e minuut tot een mooie 
kans voor Rob Witlox die goed op een 
dieptepass was doorgelopen. De bal 
kwam uiteindelijk net aan de verkeer-
de kant van de paal terecht. Het bleef 

echter niet bij deze waarschuwing 
want tien minuten later maakte Toby 
Verhoeven het de keeper dusdanig 
lastig dat deze niet adequaat ingreep 
en de bal tot ontzetting van alles wat 
oranje wit was over de doellijn rolde. 
Eindelijk de begeerde voorsprong. Dit 
doelpunt gaf de thuisclub vleugels 
want in de laatste twintig minuten 
haalde Nijnsel nog drie keer de trekker 
over met allemaal erg kostelijke doel-
punten. In de 71e minuut Johan van 
der Pas, in de 84e minuut aanvoerder 
Koen Berkvens en net voor tijd door 
Nick Lathouwers die uiterst koelbloe-
dig de fraaie 5-1 overwinning op het 
scorebord toverde.

De spelers kregen na afloop een 
welverdiend applaus van het tal-
rijke publiek, er was echt aan klan-
tenbinding gedaan. Coach Theo 
Hageman: ‘Ik had een gelukkige 
hand van wisselen want de omzet-
tingen sorteerden vrijwel meteen 
effect. Dat was ook nodig want we 
maakten de tegenstander ongewild 
sterker terwijl ik al snel zag dat we 
de bovenliggende partij waren, ook 
conditioneel. Als we vorige week na 
de 1-0 voorsprong ook gas waren 
blijven geven, hadden we minimaal 
één punt uit Liempde meegenomen. 
Maar goed, dat was een dure les en 
vandaag hebben we laten zien dat 
we ook niet voor niets leergeld heb-
ben betaald.’

Aanstaande zondag speelt Nijnsel/
TVE Reclame uit bij het lastige Cito in 
Oss, een ploeg die nog niet in goe-
den doen is maar daar snel een eind 
aan zal willen maken. Een week later 
staat de derby Nijnsel-Ollandia op 
de kalender, de titanenstrijd tussen 
twee subtoppers uit het linkerrijtje. 
Het is wel eens anders geweest……. 

Boskant bezorgt SES eerste nederlaag
Boskant heeft een prima prestatie 
neergezet door de uitwedstrijd te-
gen SES, een van de titelkandidaten, 
met 1-3 in haar voordeel te beslis-
sen. 

In een aantrekkelijke wedstrijd heeft 
Boskant, enigszins verrassend, maar 
op basis van de 2e helft zeker niet 
onverdiend, de volle winst weten te 
behalen in de uitwedstrijd tegen SES. 
Toch had het zomaar anders kunnen 
lopen als de thuisclub de kansen die 
het voor de rust creëerde, had weten 
af te maken. Dus ook deze keer een 
wedstrijd met twee helften?

De thuisclub startte voortvarend. 
Al in de 4e minuut moest Boskant 
keeper Tom van der Heijden, die 
ook deze wedstrijd een prima in-
druk achterliet, al aan de bak bij 
een kopbal van Martijn van Lith. 
Het was dan ook enigszins verras-
send dat Boskant in de 6e minuut op 
voorsprong kwam. Een voorzet van 
Rens van de Wijdeven kon door de 
verdediging van SES nog net voor 
Roy van der Linden worden weg-
gewerkt. Niet voldoende want in 
de rebound wist Brett Veldkamp te 
scoren: 0-1. In de 10e minuut was 
SES dicht bij de gelijkmaker, maar 

opnieuw wist Tom van geen wijken. 
In de 20e minuut kwam de thuisclub 
verdiend op gelijke hoogte. De snel-
le en moeilijk te bespelen Gijs Bens 
maakte op links goed ruimte en zag 
zijn strakke voorzet door Martijn van 
Lith op een wat merkwaardige ma-
nier in het Boskant doel verdwijnen: 
1-1. Hoewel SES bleef drukken, was 
de eerstvolgende kans toch voor 
Boskant. Een venijnig schot van Ron 
van Uden werd echter door een at-
tent keepende SES doelman Rensco 
van Katwijk tot corner verwerkt. In 
de 33e minuut leek de voorsprong 
voor SES op komst. Na een snelle 
aanval belandde de bal bij de geheel 
vrijstaande Tijn Cuppen. 

Gelukkig voor Boskant duurde het 
even voor hij de bal onder contro-
le had, voldoende lang voor Tom 
om de bal van z’n schoen te pluk-
ken! Vijf minuten later een nieuwe 
poging van SES, deze keer via een 
afstandsschot van Robin Aalbers. 
Pech voor de thuisclub, de bal spat-
te uiteen op de lat. De laatste actie 
voor rust kwam op naam van Frank 
van der Heijden. Ook aan Boskant 
zijde pech want z’n vlammend schot 
zoefde via de krullen van een van de 
verdedigers, over.

Festilent – Rhode: 0 – 0
Rhode heeft onnodig punten lagen 
liggen bij het Zeelandse Festilent. 
Gedurende de gehele wedstrijd had 
Rhode nagenoeg het betere van het 
spel, alleen werd er niet gescoord, 
ondanks riante mogelijkheden. Bei-
de teams begonnen met veel strijd 
en inzet aan de wedstrijd. Er werden 
nauwelijks kansen gecreëerd door 
beide teams. Op het einde van het 
eerste helft kreeg Rhode twee kan-

sen om de score te openen, beide 
keren miste Alex Lemstra , zodat de 
ruststand 0 – 0 was.

In de tweede helft startten beide 
teams opnieuw fel, zonder fraai 
voetbal. De beste kans van de wed-
strijd was voor Alex Lemstra die al-
leen op de keeper afging, in een re-
flex behoedde de keeper  zijn team 
voor een achterstand. Rhode pro-

beerde met twee nieuwe aanvallers 
meer druk uit te oefenen op het doel 
van Festilent. Beide invallers, Michel 
Daniëls en Kyron Brus , creëerden 
een kans, echter zonder succes. Fes-
tilent  zette hier bijzonder weinig te-
genover. Maar om een wedstrijd te 
winnen moeten er gescoord worden 
en dat zat er deze middag niet in 
voor Rhode, zodat Rhode met een 
kater huiswaarts keerde.

Zondag heropening kantine

Rhode heeft kunstgras binnen!
Op de foto poseert voorzitter Wim 
van Meijl voor het nieuwe kunst-
gras bij Rhode. Wellicht had hij lie-
ver gezien dat het een geheel nieuw 
kunstgrasveld betrof, maar helaas is 
het “slechts” een met kunstgras be-
kleedde wand in de totaal gereno-
veerde kantine. “Een stille hint rich-
ting de gemeenteraad, dan hebben 
we alvast een klein beetje kunstgras 
op De Neul” zegt Wim met een 
knipoog en een lach.  

In de zomerstop is er namelijk bij 
Rhode hard doorgewerkt om de 
kantine helemaal te restylen en daar-
in zijn zij bijzonder goed geslaagd; 
de bar is bekleed met hout, er staan 
grote gezellige staantafels, twee 
fraaie zithoeken, nieuwe lampen een 
nieuwe tegelvloeren alles is weer fris 

geschilderd en er zijn dus een aantal 
wanden bekleed met kunstgras. Wie 
even niet meer bij Rhode is geweest 
zal het amper meer herkennen.
Daarnaast is er tevens een prachtige 
ruimte gecreëerd wat in de week-
enden dienst doet als wedstrijdse-
cretariaat en doordeweeks gebruikt 
wordt door BSO de verbinding. “Wij 
hebben al jaren een zeer prettige 

samenwerking met BSO de verbin-
ding en hebben hen vanaf het begin 
betrokken in onze plannen. Ook zij 
zijn bijzonder gelukkig met het re-
sultaat”, aldus voorzitter Wim van 
Meijl.
Jeroen van Doorn, voorzitter van de 
projectgroep, is ook bijzonder con-
tent met het resultaat. “Binnen de 
bestaande mogelijkheden, hebben 
we het maximale resultaat bereikt. 
Rhode heeft weer een clubgebouw 
waar we trots op kunnen zijn!”

Aanstaande zondag zal direct na de 
wedstrijd Rhode – Avanti’31 om-
streeks 16:30uur de kantine fees-
telijk worden heropend. Iedereen 
is van harte uitgenodigd om hierbij 
aanwezig te zijn en een kijkje te ko-
men nemen.
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MooiRooikrantDe38 Uitslagen/programma

Uitslagen

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen
Nijnsel/TVE Reclame D1-Boskant D1 2- 4
Ravenstein A1-Nijnsel/TVE A1  afg.
Nijnsel/TVE B1-Boekel Sport B2 4-2
Nijnsel/TVE Reclame C1-DVG C2G 0-13
Gemert D7-Nijnsel/TVE Reclame D1 0-7
Irene E1-Nijnsel/TVE Reclame E1G 3-2
Nijnsel/TVE Reclame E2 - Rhode E8G 0 -22
ASV’33 F3-Nijnsel/TVE Recl. F1G 0-6
Nijnsel/TVE Recl. F2G-Venhorst F5G  8-1
Brandevoort-MC1-Nijnsel/TVEMC1 4-2
Nijnsel/TVE Reclame 1-VOW 1 5-1
Nijnsel/TVE Reclame 2-OSS’20 3 1-3
Margriet 5-Nijnsel/TVE Reclame 3 7-3
Nijnsel/TVE Reclame 4-Boerdonk 3 8-1
Nijnsel/TVE Reclame 5-Avanti’31 8 2-4
Nijnsel/TVE Reclame 6-Boskant 5 2-1
Heeswijk 8-Nijnsel/TVE Reclame 7 2-2
SV Venray VR3-Nijnsel/TVE VR1   8 -0
Gemert VR2-Nijnsel/TVE VR2 3-0
Boskant VR1-Nijnsel/TVE VR3 1-3
RKPVV Vet-Nijnsel/TVE Vet             2-1

Programma 27/9
Nijnsel/TVE A1-NLC’03 A1 14.30u
Avanti’31 B2-Nijnsel/TVE B1 14.30u
WEC C2-Nijnsel/TVE C1 13.00u
Nijnsel/TVE D1-Rhode D5 11.30u
Nijnsel/TVE E1G-WEC E2G 10.00u
Blauw Geel’38 E10-Nijnsel/TVE E2 09.15u
Nijnsel/TVE F1G-Boerdonk F1 10.00u
VOW F3-Nijnsel/TVE F2G 10.30u
Nijnsel/TVE MC1-NWC MC1 13.00u
Nijnsel/TVE Vet - Blauw Geel’38 Vet 16.30u
28/9
Cito 1-Nijnsel/TVE Reclame 1 14.30u
Gemert 4-Nijnsel/TVE 2  10.00u
Nijnsel/TVE 3-Avesteyn 3 12.00u
Mariahout 5-Nijnsel/TVE 4 10.30u
VOW 4-Nijnsel/TVE 5 11.30u
WEC 6-Nijnsel/TVE Reclame 6  10.00u
Nijnsel/TVE Reclame 7-DVG 8 10.00u
Nijnsel/TVE VR1-RKVVO VR1 14.30u
Nijnsel/TVE VR2-VOW VR2 12.00u
Nijnsel/TVE VR3-UDI’19 VR3 10.00u

VV Boskant

Uitslagen senioren
SES 1-Boskant 1 1-3
Boskant 2-Sparta’25 2 3-2
Boskant 3-Schijndel 5 3-2
Rhode 8-Boskant 4 2-2
Nijnsel 6-Boskant 5 2-1
Rhode 10-Boskant 6 5-1
Boskant VR1-Nijnsel VR3 1-3

Programma senioren 28/8 
Boskant 1-NLC’03 1 14.30u.
Oss’20 3-Boskant 2 10.00u.
Avesteyn 5-Boskant 3 10.00u.
Boskant 4-DVG 6 12.00u.
Boskant 5-Irene 3 10.00u.
Boskant 6-WEC 7 10.00u.
ELI VR2-Boskant VR1 10.00u.

Uitslagen jeugd
Boekels Sport A2–Boskant A1 4-3
Boskant B1–Avanti ’31 B2 0-1
Blauw Geel C6–Boskant C1 2-3
RKVV Keldonk D1G–Boskant D1 0-14
Boskant E1–Ollandia E1 0-15
Rhode F5–Boskant F1 10-0

Programma  jeugd Za 27/9
Boskant A1-Blauw Geel’38 A3 a.14.30u.
Sparta’25 B2-Boskant B1 v.13.30
Boskant C1-Gemert C5 a.12.30u.
Boskant D1-Schijndel D3 a.11.30u.
Gemert E4-Boskant E1 v.8.15 a.9.15u.
Boskant F1-Blauw Geel’38 F6a.10.30u.
Essche Boys mini F1-Boskant F2 v.8.30

Rhode

Uitslagen senioren
Festilent 1 - Rhode 1   0-0
Someren 3 - Rhode 2   1-2
WHV 2 - Rhode 3   0-1
Rhode 4 - DVG 3   1-0
Blauw Geel 8 - Rhode 5   9-8
Rhode 6 – Blauw Geel 9   5-3
VOW 3 - Rhode 7   3-1
Rhode 8 - Boskant 4   2-2
Blauw Geel - Rhode 9   1-6

Rhode 10 - Boskant 6   5-1
Mariahout VR1 - Rhode VR1   0-2
 
Programma senioren
Rhode 1 - Avant1 1   14:30
Rhode 2 - Brevendia 2   11:00
Rhode 3 - FC Schadewijk 2   11:00
UDI 7 - Rhode 4   11:00
Rhode 5 - SCMH 2   10:00
WEC 4 - Rhode 6   12:00
Rhode 7 - RKVV Keldonk 4   12:00
Schijndel 7 - Rhode 8   10:00
Rhode 9 - Ollandia 3   12:00
Avanti’31 10 - Rhode 10   10:00
FC Uden VR1 - Rhode VR2   12:00
Mariahout - Veteranen   16:30
Voor meer info zie: www.rhode.nl.

Uitslagen Junioren
Orion A1 - Rhode A1 9 - 4
Rhode A2 - Berghem Sport A1 7 - 1
Avanti’31 A2 - Rhode A4 4 - 0
Rhode B1 - Volharding B1G 2 - 0
Rhode B2 - Blauw Geel’38 B2 1 - 3
Avanti’31 B3 - Rhode B3 4 - 2
Rhode B4 - Blauw Geel’38 B6 1 - 9
SchijndelC1G - Rhode C1G 5 - 0
Rhode C2 - Gemert C3 1 - 3
Blauw Geel’38 C5 - Rhode C3 4 - 0
Boekel Sport C4 - Rhode C4 2 - 5
Pupillen:
Rhode D1G - Sparta’25 D1 4 - 0
Rhode D2 - Mierlo Hout D2 0 - 0
Blauw Geel’38D5 - Rhode D3G 1 - 10
Rhode D4 - Irene D1 2 - 14
Rhode D5 - Blauw Geel’38D9 3 - 4
Erp D4 - Rhode D6G 4 - 0
HVCH E1 - Rhode E1 2 - 5
Rhode E2G - Rood Wit’62 E4 9 - 3
Rhode E3 - Blauw Geel’38 E3 4 - 8
Rhode E4 - Gemert E4 4 - 2
Rhode E5 - WEC E3 20 - 0
Mariahout E2G - Rhode E6G 0 - 6
Gemert E8 - Rhode E7G 2 - 9
Nijnsel/TVE E2 - Rhode E8G 0 - 22
Rhode E9G - ASV’33 E5 1 - 4
Rhode F1G - Rood Wit’62 F1 7 - 3
Blauw Geel’38 F2 - Rhode F2G 3 - 2
DVG F2 - Rhode F3 5 - 3
Rhode F4 - Venhorst F2G 4 - 0
Rhode F5 - Boskant F1 10 - 0
Venhorst F3 - Rhode F6 10 - 3
ELI F2G - Rhode F7G 7 - 0
DVG F4 - Rhode F8 11 - 3
Rhode F9G - ASV’33 F4 3 - 1
NWC MC1 - Rhode MC1 9 - 1
 
Programma zaterdag 27 /9
Rhode A1 - WSC A1 14:30u
Rhode A2  vrij
Rhode A3 - VOW A1 14:30u
Rhode A4 - Erp A2 14:30u
Rood Wit’62 B1 - Rhode B1 14:45u
WEC B1 - Rhode B2 14:30u
Rhode B3 - Handel B1 12:45u
ELI B2 - Rhode B4 14:30u
Rhode C1G - Mifano C1 12:45u
Venhorst C1 - Rhode C2 13:00u
Rhode C3 - Avanti’31 C3 13:00u
Rhode C4 - Avanti’31 C4G 11:30u
MULO D1 - Rhode D1G 11:15u
Stiphout Vooruit D1G - Rhode D2 12:45u
Rhode D3G - Handel D1 11:30u
Gemert D5 - Rhode D4 13:15u
Nijnsel/TVE D1 - Rhode D5 11:30u
Rhode D6G - Gemert D8 10:30u
Rhode E1 - Schijndel E1 9:15u
Sparta’25 E4 - Rhode E2G 9:15u
Erp E2 - Rhode E3 9:15u
DVG E2 - Rhode E4 10:30u
ASV’33 E3 - Rhode E5 10:30u
Rhode E6G - Boekel Sport E5G 9:15u
Rhode E7G - MULO E7 9:15u
Rhode E8G - WEC E4G 9:15u
Gemert E11 - Rhode E9G 9:15u
Gemert F1 - Rhode F1G 10:30u
Rhode F2G - SchijndelF2 9:15u
Rhode F3 - Sparta ‘25 F2G 10:30u
WEC F2G - Rhode F4 10:30u
Avanti’31 F3G - Rhode F5 10:30u
Rhode F6 - Blauw Geel’38 F7 10:30u
Rhode F7G - Schijndel F6 10:30u
Rhode F8 - Gemert F9 10:30u
Schijnde F7 - Rhode F9G 10:15u
VOW MB2 - Rhode MB1 13:00u
Rhode MC1 - MULO MC2 11:30u
Rhode MD1 - VOW MD2 10:30u
Mini-pupillen: 
Onderling wedstrijdjes aanvang 
10:00u

Ollandia

Senioren Uitslagen:
Juliana Mill 1-Ollandia 1   3-1
Ollandia 2-Avanti’31 3   1-3
Ollandia 3-Vorstenbossche Boys 4  4-0
WEC VE1-Ollandia VE1   2-0

Programma Zon 28/9 
Ollandia 1-Herpinia 1   14.30u
ELI 3-Ollandia 2   11.00u
Rhode 9-Ollandia 3  12.00u
Ollandia VE1-Irene VE1   10.00u
Fc De Rakt VR1-Ollandia VR1  12.30u

jeugd Uitslagen
Ollandia F1-Boskant F1   0-2
Schijndel/De Wit A2-Ollandia A1  1-0
SCMH C1-Ollandia C1   2-5
Ollandia D1-Sparta’25 D3   4-3
Boskant E1-Ollandia E1   0-15
Ollandia E2-Boekel Sport E4   8-1
Gemert F6-Ollandia F1   13-1
Ollandia MF1-ODC MF5   1-5

Programma Za 27/9
Ollandia C1-Blauw Geel’38 C6  13.30u
Avanti’31  D2-Ollandia D1  v:10.45u
Ollandia E1- Blauw Geel’38 E5  10.30u
Blauw Geel’38 E7-Ollandia E2 v: 8.15u
Ollandia F1-ASV’33 F3   9.30u
DVG MF2-Ollandia MF1  v:8.45u

zaalvoetbal

Uitslagen
RooiPresenteert.nl - 
Schildersbedrijf Gebr.Harks 3 - 4
Wetering Boys - 
Huiskens Optiek en Horen 2 - 6
Van Kasteren Restyling - 
Afisca Adm.- en Belastingadv. 7 - 8
Pijnappels / van Schijndel  - 
Rewi / van Acht 5 - 3
Amigos /Mark van Dijk Schilder - 
www.twinscooking.nl 0 - 5
Royal Queen Seeds – Brasserie de Be-
leving 4 - 1
Woonwinkel Exclusief Wonen - 
Café van Ouds 4 – 2

Programma Vrij 26/9
Bart Klerkx / Brabant Sports 
- Schildersbedrijf Gebr.Harks  19.30u
HNM-Finance- RooiPresenteert.nl 20.15u 
www.twinscooking.nl - 
Van Kasteren Restyling 21.00u
Afisca Adm.- en Belastingadv. - 
Pijnappels / van Schijndel  21.45u
Rewi / van Acht - Wetering Boys 22.30u
Ma 29/9 
Huiskens Optiek en Horen - 
Café van Ouds 21.00u
Amigos /Mark van Dijk Schilder - 
Woonwinkel Exclusief Wonen 21.45u

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
Stormvogels 1-Rooi 1  14-5
Altior 4-KV Rooi 2  9-7
JES 2-KV Rooi 3  4-5
Nijnsel MW2-KV Rooi MW1 7-8
Flash MW1-KV Rooi MW2  9-14
Altior MW1-KV Rooi MW3  5-9
De Korfrakkers A3-KV Rooi A1  11-1
KV Rooi B1-DSV B1  16-5
DSV C1-KV Rooi C1  1-6
KV Rooi C2-BIO C1  3-2
KV Rooi D1-SVOC’01 D1  3-1
Prinses Irene D4-KV Rooi D2  6-1
KV Rooi E1-Celeritas E1  3-5
Odisco F1-KV Rooi F1  7-7

Programma Woe 24/9
KV Rooi MW1-Alico MW1  a. 19.30u.
KV Rooi MW2-Emos MW1  a. 20.00u.
Za 7/9
KV Rooi A1-Corridor A1  a. 14.30u
KV Rooi B2-Odisco B1  a. 15.00u
KV Rooi C1-EDN’56 C1  a. 13.30u
DDW C1-KV Rooi C2  v. 11.30u
JES D1-KV Rooi D1  v. 11.15u
KV Rooi D2-Korloo D1  a. 10.30u
KV Rooi E2-Odisco E2  a. 09.30u

De Korfrakkers F3-KV Rooi F1 v. 09.15u
Zo 28/9
KV Rooi 1-VVO1  a 13.00u
KV Rooi 2-De Merels 2  a. 11.00u
KV Rooi 3-Emos 3  a. 10.30u.

KV  Odisco 

uitslagen
Odisco F1 – Rooi F1    7 – 7
Odisco E2 – Be Quick E4    7 – 3 
Odisco E1 – Stormvogels    4 – 0
Odisco D1 – De Korfrakkers D2   4 – 2 
Odisco B1 – Corridor B1    6 – 1  
Corridor mw 1 -  Odisco mw 1  18 - 9 
Eyckelkorf 1  - Odisco 1             12 -  8 
Odisco 2 – De Kangeroe 2        7 - 18      

Programma Za 27-09
Rooi B2 - Odisco B1              15.00 uur  
NDZW D1 - Odisco D1      9.30 uur  
Bladella E3 - Odisco E1          10.00 uur  
Rooi E2 - Odisco E2                  9.30 uur  
Be Quick F3 - Odisco              10.00 uur  
Zo  28 – 9
Odisco 1 – ELKV/FLYNTH 1      13.00 uur  
Odisco 2 -  De Korfrakkers 6 10.30 uur  
           
KV Nijnsel

Uitslagen
Flamingo’s (M) MW1-Nijnsel MW1 17-7 
Nijnsel MW2-Rooi MW1   7-8
Emos A3-Nijnsel A1  3-18
Avanti (S) A2-Nijnsel A2   4-7
Nijnsel C1-SDO ‘99 C1  3-2
Nijnsel E1-De Korfrakkers  7-1
VIOS (O) 1- Nijnsel 1 15-7

Programma Woe 24/9
Nijnsel MW1-Corridor MW1   19.15u. a.
Corridor MW2-Nijnsel MW2 19.45u. v. 
Za 27/9
Nijnsel A1-De Kangeroe A1  13.15u. a.
Nijnsel A2-De Korfrakkers A3  11.15u. a.
Bladella C2-Nijnsel C1  11.00u. v.
Flamingo’s (M) E2-Nijnsel E1  9.15u. v.
Zo 28/9
Nijnsel 1-Korloo 1  11.30u. a.

hardlopen

19 september Vught Open BNO Cir-
cuit 15 georganiseerd door A.V. Prins 
Hendrik
Vrouwen verspringen
Irene van der Velden 3.60 (2e)
Mannen35 3.000 m
Jos van Uden 14.42,00
Peter Hellings 16.43,00 (Clubrecord)

In het eindklassement behaalde Irene 
van der Velden een 1e plaats op het 
onderdeel springen (ver- hoog- en 
hinkstapsprong)

20 september Haaren Brabantse Parel 
georganiseerd door Mauri:
MannenTrim 10.500 m
Thijs Thielemans 43.45 (3e)

21 september Soerendonk Halve en 
Kwart Marathon georganiseerd door 
Loopgroep Cranendonck
Mannen60 10.500 m
Peter Hellings 1.03.59

Mannen60 Halve marathon
Jos van Uden 1.47.33

Vrouwen45 Halve marathon
Rikie Huyberts 1.42.22 (3e)

21 september Hilvarenbeek Beekse 
marathon georganiseerd door A.V. 
Achil ‘87
VrouwenTrim 5.000 m
Irene van der Velden 24.31

MannenTrim 30.000 m
Jeffrey van Hout 2.10.59
Henry Wijffelaars 2.21.58
Eric van den Oetelaar 2.29.08

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 17/9
1 Hrn. Van Erp 72,92 2 Echtpr. Van 
Gerwen 59,17 3 Echtpr. Seegers 57,08 

B.C. “d’n einder ‘05”

Uitslag 17/9 
A lijn 1. Jo Evers-Anja Lafleur 57.92 
2/3 Mari en Nellie v.d.Vleuten en Mia 
Poels-Ria v Zon 56.77  B lijn 1. Rien en 
Helma v.d.Heuvel 68.33  2. Thea Huij-
bers- Ger Vervoort 62.92  3. Hennie 
en Wil Merkelbach 59.78 % zie ook: 
www.deneinder.nl
 
BC ’t Koffertje

uitslagen 22/9
A-lijn: 1 Jan Machielsen & Rien Voets 
66,25; 2 Tonnie & Ton van Acht 61,25; 
3 Cees Laas & Sjef van Rooij 56,88; 4 
Hetty van Geffen & Wil Schilder 55,00
B-lijn: 1 Jan Engbers & Leon Heijck-
mann 71,30; 2 Irmgard Etman & Dirk 
Gillissen 65,00; 3 Bep Machielsen & 
Heleen Voets 54,92; 4 Jan van Rooij & 
Piet Voss 54,33
C-lijn: 1 Nelly Derks van de Ven & Jo 
Renders 61,46; 2 Dinie van Oorschodt 
& Janneke van Oosterhout 56,04; 3 
An van Erp & Harry van Genugten 
51,46; 4 Maria Bloem & Ria Goosens 
49,58
 
Bridgeclub De Neul 

Uitslagen 15/9
A-lijn: 1. Mien van Rooij en  Jan van 
Rooij 65.95; 2. Netty van Heeswijk en 
Jan van Heeswijk 61.71; 3. Toon Ma-
joor en Jan Wouters 60.16.
B-lijn: 1 Cor van Gerwen en Toon van 
der Vleuten 59.64; 2. Wim van Iersel 
en Peter Schepers 56.77; 3. Nel van 
Hout en Riet van de Laar 56.25.
C-lijn: 1. Bertha van de Laar en Nellie 
Lathouwers 62.73; 2. Diny van Erp en 
Joke van der Laak 57.64; 3. Nel Diele-
mans en Riki de Poorter 57.18

Uitslagen 22/9
1. Harrie van Erp en Harry Hutsche-
maekers 66.41; 2. Ria Habraken en 
Toon Habraken 58.59; 3. Maria Broe-
ke en Francien de Koning 55.47.
B-lijn: 1.  Ria Jongepier  en Netty Leij-
tens 64.56; 2. Corrie Kapteijns en Babs 
van der Vleuten 63.52; 3. Nel van 
Hout en Riet van de Laar 63.15.
C-lijn: 1. Helma  van de Heuvel en 
Rien van de Heuvel 64.32; 2. Ans van 
de Laar en Addie Rijkers 63.54; 3. Lies-
beth Bekkers en Ria Verboort 59.38.
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.nl

 

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst
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MooiRooikrantDe 39

Rooise Biljart Competitie

biljarten

In ronde 2 behaalde Boskant een 
uitstekende score van 95 punten. 
Ook D’n Toel deed het goed  met 
82. 

Korte partijen: Cees van Hout (D’n 
Toel) 24 car. in 10 beurten (moy. 
2,4), Hans Hulsen (Kofferen) 44 car. 
(bandstoten) in 11 beurten waarbij 
een serie van 20 (moy. 4,0), Dorita 
Bekkers (Dorpsherberg) 20 car. in 
11 beurten (moy. 1,81), Maarten 
van Hoof (Gin Keus) 22 car. in 11 
beurten (moy. 2,0), Cees van Oor-
schot (St.Joris) 24 car. in 13 beurten 
(moy. 1,84), Dennis van Beers (B.C. 
Eerschot) 22 car. in 13 beurten (moy. 
1,69), Chris van Gerwen (Wapen 
van Eerschot) en Johnny Bax (Beurs) 
20 car. in 13 beurten (moy. 1,53) en 
Bart Bekkers (B.C. Eerschot) 20 car. 
in 14 beurten (moy. 1,42).
Uitslagen: Dorpsherberg – B.C. Eer-

schot 75-65, Kofferen – Wapen van 
Eerschot 73-67, D’n Toel – Jachtrust 
82-58, Wellie Winne Welles – Gin 
Keus 74-66, ’t Pumpke – Boskant 
45-95, Beurs – St. Joris 71-69. Oud 
Rooi was vrij.
Stand: 1 Boskant (2) 159, 2 Gin Keus 
(2) 156, 3 St.Joris (2) 155, 4 Wellie 
Winne Welles (2)  150, 5 Jachtrust 
(2) 145, 6 Beurs (2) 142, 7 B.C. 
Eerschot (2) 139, 8 Wapen van Eer-
schot (2) 133, 9 Kofferen (2) 126, 10 
Dorpsherberg (2) 125, 11 ’t Pumpke 
(2) 99, 12 D’n Toel (1) 82, 13 Oud 
Rooi (1) 69.
Programma:
Ma. 22 sept. Boskant – Beurs
Di. 23 sept. Dorpsherberg – Kofferen
St.Joris – Oud Rooi
Do. 25 sept. Gin Keus – ‘t Pumpke
Wellie Winne Welles – B.C. Eerschot
Wapen van Eerschot – D’n Toel
Jachtrust is vrij.

Ontspanning: 
Competitie is weer begonnen

handboogschieten

Op dinsdagmiddag heeft de Roze-
laer hun wekelijkse wedstrijd ge-
schoten. Dagwinnaar was Antoon 
Vervoort met 221 punten. De ove-
rige uitslagen: Jan Gordijn 211, Jan 
van Erp 210, Leo van Breugel 205, 
Wim Boonstoppel 204, Antoon 
Hermes 202, Albert van Ofwegen 
175, Jan Lathouwers 146 en Jan 
Habraken 127.

Dinsdagavond hebben de senioren 
thuis hun eerste indoor competitie-
wedstrijd geschoten. De scores wa-
ren: William Huyberts 274, Martie 
Verhoeven 240, Mark Kuys 226, Jan 

Gordijn 219, Antoon Hermes 214 en 
Jos van den Berg 135 (hout).
Op vrijdagavond schoot de 
jeugd zijn competitiewedstrijd in  
Schijndel. De scores waren: Sjef van 
den Berg 294, Piet van den Berg 
287, Floris Mesu 253, Lotte Steijaert 
239, Remco Boleij 222 (PR), Simon 
Boersbroek 219, Teun Martens 207,  
Dione Mesu 196, Bram Kuys 189, Dani 
Hobbelen 182 en Tim Hulsen 128.
Op de clubavond werd een veld- 
en jachtwedstrijd geschoten. Hierbij 
wordt er geschoten op dierenbla-
zoenen op verschillende afstanden. 
De winnaar van de avond was  

William Huyberts met 302 punten. 
De overige scores: John van Mulu-
kom 242, Jan van Erp 242, Martijn 
de Kok 226, Roos Staals 206, Frans 
van de Braak 204 en de houtschut-
ters: Michael Moonen 118, Antoon 
Vervoort 108 en Agnes Vissers 90.
Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubwedstrijden en op dinsdagmid-
dag de Rozelaer. Dinsdagavond is de 
1e NHB indoor wedstrijd thuis en op 
vrijdagavond wordt de uit de najaar 
competitie de veld en jacht wedstrijd 
geschoten. Vrij trainen voor leden als 
de accommodatie niet bezet is.

keuze uit alle netwerken:
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Wedstrijdverslag Rooi-Veghel

hockey

Na de verliespartij van vorige week was 
het aan Rooi om zich te herpakken in de 
kraker tegen Veghel. Geel-Zwart dat vo-
rige week nipt had verloren van Asten is 
een tegenstander die Rooi al kent vanuit 
de tweede klasse. Mede omdat Veghel 
‘om de hoek’ ligt zijn de spelers altijd 
extra gebrand op het winnen van deze 
wedstrijd. Al met al  een gelijkwaardige 
tegenstander in een wedstrijd die alle 
kanten op kan.

Deze gelijkwaardigheid was terug te zien 
in de wedstrijd. Beide teams gaven weinig 
kansen weg en alhoewel er vlug gescha-
keld werd, bleven de echt grote kansen 
uit.. Het was Geel-Zwart dat via haar straf-
corner op voorsprong kwam. Lang zag het 
erna uit dat Geel-Zwart met de 1-0 voor-
sprong de kleedkamer zou opzoeken, was 

daar niet Willem van der Heijden die alert 
reageerde op een fout in de verdediging. 
Hij bleef koel oog in oog met de Veghelse 
goalie. 1-1 was een goede uitgangspositie 
voor na de rust. 

Na rust kreeg Rooi licht overwicht en dit 
betaalde zich ook uit in  een aantal kansen 
en corners. Na een paar goede reddingen 
van de Veghelse keeper was het Rooi dat 
weer een strafcorner kreeg.  Deze corner 
was hard en hoog en deze keer had de 
keeper geen antwoord. De 2-1 stond op 
het scorebord en lang wist Rooi dit vast 
te houden. 2 minuten voor tijd verslapte 
Rooi echter waar Veghel fijn van profiteer-
de. Ze zette een aanval op en schoten op 
goal. De bal rolde de goal in en voor Rooi 
was er te weinig tijd om nog wat terug te 
doen. De punten werden verdeeld.

Rabobank opnieuw hoofdsponsor 
Mixed Hockey Club Sint-Oedenrode

Zondag 21 september beklonken de 
MHC Sint-Oedenrode en Rabobank Hart 
van De Meierij  het voortzetten van hun 
samenwerking, waarmee de Lokale Ra-
bobank wederom met 3 jaar haar hoofd-
sponsorschap verlengt. Dit gebeurde 
onder de toeziende ogen van Heren en 

Dames 1, vele leden en supporters van 
de vereniging. De sponsorovereenkomst 
werd ondertekend door  de voorzit-
ter  GertJan van Thienen van MHC  
Sint-Oedenrode en Hans Barelds, direc-
tievoorzitter van Rabobank Hart van De 
Meierij. 

Ollandse biljartkampioenschappen

De gespeelde wedstrijden van 22 sep-
tember 2014 zijn wisselend verlopen. 
Naast minder goede partijen werden 
ook mooie partijen gespeeld. Jo v.d. 
Biggelaar speelde zijn partij tegen Ad 
v.d. Bergh uit in 15 beurten met een 
gemiddelde van 1.87 en zijn hoogste 
serie van 8 . Albert van Driel had maar 
16 beurten nodig om zijn partij naar 
zich toe te trekken. Hij kwam tot een 
gemiddelde van 3.25 en zijn hoogste 

serie van 10 . Nieuwkomer Rob van 
Oorschot speelde ook een goede par-
tij (20 beurten ,0.80 gemiddeld en zijn 
hoogste serie 4) . Verder werden er 
hoge series gemaakt door Harrie Toe-
len (11), Ad v.d. Bergh (7) en Bert v.d. 
Plas (7). In verband met Olland kermis 
staat de eerstvolgende speelavond ge-
pland op maandag 6 oktober. 
Uitslagen D’n Toel: Jan Verhagen 6  – 
Jan de Jong 9; Henk van Eerdt 10 – Mia 

Nooijen 0; Peter van Driel 9 – Lia v.d. 
Ven 10; John van Oorschot 7 – Harrie 
Toelen 7; Ruud van Driel 10 – Rene Bo-
det 5; Ad v.d. Bergh 7 – Jo v.d. Bigge-
laar 10. Uitslagen De Dorpsherberg:Jos 
van Bakel 9 – Rien Kastelijn 6; Wil Koo-
len 5 – Bert v.d. Plas 9; Wim v.d. Zan-
den 6 – Rob van Oorschot 8; Gerard 
v.d. Tillaart 7 – Albert van Driel 10; Wil 
v.d. Pasch 3 – Harrie v.d. Heijden 9 ; Jos 
Essens 10 – Erik Huijbregts 7.

biljarten
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MooiRooikrantDe40 Evenementen

Sint Oedenrode

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

Sint Oedenrode

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

Programma 
informatie 
TV-Meierij

Rooi Actueel
Rooi Actueel met nieuws, actualitei-
ten en trends in korte uitzendingen. 
Uitzending: elk heel uur, vlak voor 
alle andere programma’s.

Rondje Rooi
Vanaf 25 september komen in Rond-
je Rooi de navolgende onderwerpen 
aan bod: 

o  Opening tentoonstelling Hans van 
Engeland

o  Remember September op grootse 
wijze gevierd

o  Kransleggingen op Martinuskerk-
hof en bij Airbornemonument

o  Tweede Wereldoorlog in foto’s, 
voorwerpen en meer … 

o  Blik op cultureel programma Ma-
riëndael

o Video “Stoppen met roken”
o  Oprichting wijkraad Kinderbos, 

Kienehoef en Cathalijne
o Ballonvaart Rijsingen
o Verkeersvaardigheidstraining 50+
o Wegwijs in de Martinuspassage
o Het Roois Spelleke

Uitzending tot en met 8 oktober op 
de volgende tijden:
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

UItzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via KPN 
op kanaal 559.TRINED op kanaal 12.
OnsBrabantNet digitaal via kanaal 
38, analoog op 792 MHz. Via UPC 
analoog op 256 MHz.

Internet
Met nieuws, informatie, veel foto’s 
en films is TV Meierij wereldwijd te 
volgen 
via www.tvmeierij.nl 

Facebook
Met achtergronden, foto’s en meer 
…  op: www.facebook.com/tvmeierij

4 juni 2014 - 3 juni 2015
Dansen KBO - 

iedere woensdagmiddag
De Ontmoeting

5 juli 2014 - 4 juli 2015
Dansen KBO - 1e zaterdag vd maand

De Ontmoeting

18 juli - 30 september 
Expositie oud-medewerkers

Odendael

7 september - 2 oktober 
tentoonstelling Louis Kleijne
Cultureel Centrum Mariendael

13 - 28 september 
Expositie 70 jaar bevrijding

Gemeentehuis

13 - 28 september 
Expositie Hans van Engeland

Campus Fioretti

25 september 
“Muziekverkenningen”: 

muziek door de eeuwen heen
Odendael

26 september 
Gezamenlijk diner en feestavond 

KBO Boskant

26 - 30 september 
Olland Kermis

Olland

27 september 
Eucharistieviering met receptie KBO 

Boskant
Parochiekerk

27 september 
Lotgenoten in rouw Lunchwandeling

De Vresselse Hut, 

27 september
Creatieve workshop “In je kracht!”

Mariëndael 

27 september 
The Blue Stars 

De Beckart 

27 - 28 september 
The Voice of Rooi
café ‘t Kofferen

28 september 
Open Jazz Podium

Eet-& Muziekcafe de Ossekop

3 oktober 
Filmtheater Mariendael 

presenteert
 ‘Io e te’

CEC Mariendael

4 oktober 
Werelddierendag

Kinderboerderij De Kienehoeve

4 oktober 
Open Dag Dierenarts

 Sint-Oedenrode

5 oktober 
Paddenstoelenexcursie 

Gemonde
vertrek vanaf Markt

5 oktober 
Muziek-theatervoorstelling 

The fool on the hill
De Knoptoren

5 oktober 
Rikken en Jokeren 

Ollandse Dorpskapel
Dorpsherberg

10 oktober 
Veiling VV Nijnsel
Kantine VV Nijnsel

11 oktober 
Jochem van Gelder & Ron Bons met 

‘Verboden voor ouders’
CEC Mariendael

11 oktober 
“Jazittie” coverband, pop, soul, 

dance classics
 Eet-& Muziekcafe de Ossekop

12 oktober 
Mojo Hand 

rythm & bluesband
Eet-& Muziekcafe de Ossekop

12 oktober - 19 december 
Tentoonstelling 

Lena Bakker-Strijbos
Cultureel centrum Mariendael

12 oktober 
Mathieu Dirven 

koffi econcert 
‘t zit in de familie

Kasteel Henkenshage

13 oktober 
KBO-fi lm: De stem van het water

Odendael

19 oktober 
Koppelkoersfi etsen

Boskant

25 - 26 oktober 
The Crazy Ladies Day
 Kasteel Henkenshage

25 oktober 
Blaasmuziek Plus

de Beckart

26 oktober 
Rikken en Jokeren 

Ollandse Dorpskapel
Dorpsherberg

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl bel 0413 479322 of mail 
redactie@demooirooikrant.nl

Hier kan uw 

advertentie 
staan

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

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

ONDERNEMERS OPGELET!
Alles onder één dak.
Uw advertentie doorgeplaatst in de regio, 
voor gunstige tarieven.

• Eén voordelig tarief 
• Eén aanspreekpunt 
• Eén factuur 
• Maximale dekking en bereik, dus optimaal rendement! 

Doorplaatsen in Nuenen, Laarbeek, Mierlo, Maasdriel, 
Bernheze, Veghel, Schijndel, Boxtel, Best, Son en Breugel? 
Doorplaatsen in heel de regio is mogelijk. 
Bel: 0413-479322 / redactie@demooirooikrant.nl




