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Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

- Vlag in top bij Wovesto

- Twee Rooise dokters

- Pater Pushpa

- Het oudste gezin

pag. 7 

pag. 8

pag. 9

pag. 17

Folders deze week:

Van Tiel haarden en interieur
Kunstgebit zorgcentrum

Iedereen mag mee stemmen op de winnaar

Stuur uw dierendagfoto en win!
Uw hond met een hoedje of een bril, uw kat in een grappige pose of uw collectie hage-
dissen op een mooie manier vastgelegd. Binnenkort is het weer dierendag en dus houden 
we weer de traditionele dierendag fotowedstrijd! Vorig jaar kregen we enorm veel leuke 
en ludieke foto’s toegestuurd. Natuurlijk willen we daar onze lezers ook dit jaar weer mee 
vermaken. Alle foto’s die binnenkomen, hangen we in de etalage van dierenspeciaalzaak 
De Borchmolen aan de Borchmolendijk. Zorg dat uw favoriet wint en stem op de mooiste 
foto!! Geef in de winkel uw favoriete foto door. Tot zondag 7 oktober kan er gestemd 
worden. Op 10 oktober komt de winnaar in de krant, samen met vele andere gewel-
dige plaatjes! Stuur uw foto(s) naar redactie@demooirooikrant.nl en maak kans op een 
mooi dierenpakket van dierenspeciaalzaak De Borchmolen! 

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

29 SEPTEMBER
11:00 - 15:00 uur

Kom vrijblijvend kijken: 
er is meer mogelijk dan u denkt!
Op zaterdag 29 september is het weer NVM Open Huizen Dag! Een mooie kans 
om geheel vrijblijvend binnen te kijken bij vele, vaak aantrekkelijk geprijsde 
huizen. Juist nu kan het interessant zijn om de overstap naar een grotere of 
leukere woning te maken. Bent u starter of huurder die wil kopen? Ook dan is er 
vaak meer mogelijk dan u nu wellicht denkt. Als u een leuk huis heeft gezien op 
de NVM Open Huizen Dag, schakel dan een NVM-aankoopmakelaar in. Hij kan 
u nader informeren over huizen die u heeft bezocht, onderhandelingen voeren 
en u bij de aankoop ontzorgen. Kijk op nvm.nl voor meer informatie en op 
funda.nl voor de deelnemende huizen. Goed gevoel. NVM.

facebook.com/NVMopenhuis

OPEN HUIS

NVM12-0704 Adv A4 OHD 29-09-2012.indd   1 09-08-2012   15:33:45

Boskantseweg 41a - 5492 BV - Sint-Oedenrode
W W W . LVA N D E W A R E N B U R G . N L

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Kooplustig publiek steunt Nijnselse jeugd op goederen- en dienstenveiling
Maar liefst 115 kavels kwamen za-
terdagavond in de Beckart onder 
de hamer. De twee veilingmeesters 
Frans Sijbers en Ed Steenbakkers 
lieten het publiek met regelmaat 
gretig tegen elkaar opbieden. De 
opbrengst van de veiling komt vol-
ledig ten goede aan de jeugd van 
Tiona, Harmonie Sint-Antonius, 
de voetbalvereniging en de Hei-
kneuters. Notaris Albert Grimbel 
du Bois, die zelf in Nijnsel woont, 
zag er op toe dat de veiling eerlijk 
verliep.

Publiek wordt langzaam kooplus-
tiger
Vooral aan het begin van de avond 
moest het publiek het opbodritme 
nog vinden. Voor enkele kavels 
was er slechts een bieder. De vei-
lingmeesters moesten soms de 
blaren op hun tong praten om een 
tweede bod te krijgen.

» Lees verder op pag. 3

Noodkreet Oranjevereniging
“Het groeit ons boven het hoofd!” 
Erik Huijbregts méént het. Als 
voorzitter van de Oranjevereniging 
Sint-Oedenrode voorziet hij de te-
loorgang van de Rooise Oranje-
vereniging. Niet door de financiën, 
de club heeft ondanks een jaar met 
tegenvallers de kas op orde weten 
te houden. De pijn zit in het be-
stuur, dat schreeuwt om aanvul-
ling en liefst ook verjonging maar 
vooral zo snel mogelijk.

“Een paar bestuursleden hebben 
om gezondheidsredenen moeten 
stoppen of een stap terug moe-
ten doen. Er zijn nu nog 3, 4 be-
stuursleden die actief kunnen zijn 
en zoeken al een tijd naar nieuwe 
leden, op allerlei manieren, maar 
daar is geen enkele reactie op ge-
komen. We kunnen er geen vinger 
achter krijgen hoe dat komt.” 

Misschien heeft de vereniging een 
wat stoffig imago?
“Als we ieder jaar hetzelfde pro-
grammaatje zouden afdraaien 
zou ik me daar iets bij voor kun-
nen stellen. Maar we kijken steeds 
uit naar nieuwe activiteiten. Naast 

de vrijmarkt en de versierde fiets-
tocht een compleet programma op 
Odendael, we faciliteren A-mee-
zing Rooi, bij de nostalgische ker-
mis vorig jaar hebben we onze nek 
uitgestoken en we leveren nu ook 
een bijdrage aan de dodenherden-
king en het bevrijdingsfeest. 

» Lees verder op pag. 3

Gemeente tegenvallers: geen 1,1 
maar 1,3 miljoen “ombuigen”
Hoewel de totale zogeheten “Be-
rap” bij de begroting nog naast 
de Septembercirculaire van het 
Ministerie moet worden gelegd, 
tilde portefeuillehouder Financiën 
Jeanne Hendriks alvast een tipje 
van de sluier op. Met de huidige 
kennis van Zaken zal er extra be-
zuinigd moeten worden. De eer-
ste schatting van 1,1 miljoen euro 
moet daardoor worden bijgesteld 
naar 1,3 miljoen.

Hendriks benadrukt dat het slechts 
een grove schatting is. “Een voor-
beeld. De Septembercirculaire viel 
gisteren (vorige week woensdag, 
red.) op de mat en moet nog wor-
den doorgerekend. De WMO-
ombuiging hadden we geschat 
op twee ton, en dat gaan we niet 

redden. Maar we weten nu al dat 
de WMO-bijdrage door het rijk 
wordt verhoogd. Onze tegenval-
ler bij de WMO zou dus wel eens 
mee kunnen vallen. Maar bij som-
mige posten kan ook het tegen-
overgestelde gebeuren dus we 
houden een slag om de arm.” 
Andere tegenvallers zitten aldus 
Hendriks in de terugvallende in-
komsten uit legeskosten. Door de 
uitbreiding van het vergunning-
vrij bouwen mist de gemeente 
125.000 euro aan legeskosten. 
“De omzet van de gemeente is in 
de afgelopen twee, drie jaar ge-
daald van 36 miljoen naar 30 mil-
joen. Om in de toekomst betere 
financiële inschattingen te maken 
gaat de gemeente de kwaliteit 
van de basisregistratie verbeteren.      

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Oplage
12.800 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout
m.m.v.
SAS support
Tekstbalk

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
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

Aanleverspecificaties
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 11
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 2011
Huisvuilinfolijn: 0413-481220
Ma., di., wo., vr. 09:00 – 11:00 uur
Meldingen en servicelijn
Openbare ruimte en riolering:
Tel.: 0413-481376
Storingen:
Elektriciteit + gas 0800-9009
(niet eigen installatie)
UPC 0900-1580
Water
073-6838000
(altijd; dag en nacht)
Drukriolering 06-22579758
(buiten kantooruren)
Calamiteiten 06-51602917

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

Duurzaam ondernemen

Bouwen buitengebied iets verruimd

Wanneer de tijd stil staat...
Uitvaartverzorging A. Kuis

Wanneer de tijd stil staat...
www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
      Sint-Oedenrode  Sluisplein 60, 5492 AM
   tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

De gemeente en de Provincie zijn 
elkaar een beetje tegemoet geko-
men in de bouwmogelijkheden in 
het buitengebied. De gemeente-
raad wilde het aantal m2 verrui-
men naar 750 zonder daar een te-
genprestatie aan te verbinden, de 
provincie hield vast aan 550. Door 
het nemen van een zogeheten 
voorbereidingsbesluit op het be-
stemmingsplan doet de gemeente 
een stap richting Provincie, die op 
haar beurt een uitbreiding tot 600 
m2 toe zal staan. Dit alles in af-
wachting van de bodemprocedure 
bij de Raad van State.

Dat is zo ongeveer de sterk ver-
korte en vereenvoudigde weer-
gave van een tussenoplossing in 
een zaak die volgens portefeuille-
houder Cees van Rossum “bijzon-
der complex” is. Gevraagd naar de 
aanvragers wilde hij er niet meer 
over kwijt dan dat het om “een 
beperkt aantal” zou gaan. In de 
praktijk zal er waarschijnlijk ook 
nog eens beperkt gebruik worden 
gemaakt van de tussenoplossing: 
sommigen willen meer uitbreiding, 
anderen wordt het wellicht te duur 
in deze tijd van financiële tegen-
vallers.

Gemeente zet graskarpers in 
tegen Aarvederkruid
De gemeente gaat het Aarveder-
kruid, berucht bij hengelsporters 
en natuurbeheerders omdat het 
vreselijk woekert, uit de Kiene-
hoefvijvers maaien en verwijde-
ren. Het is niet de eerste keer dat 
de gemeente dat doet, maar als je 
het niet met wortel en tak verwij-
dert groeit het gewoon door.

Uit een Visserijkundig onderzoek 
door de Eerste Rooise Hengelsport-
vereniging is als suggestie naar vo-
ren gekomen om graskarpers uit te 

zetten om het kruid in toom te hou-
den. Ook daar gaat de vergelijking 
met gras op: laat er vee op grazen.

Een omstreden methode is het, dat 
geeft portefeuillehouder René Dek-
kers grif toe. Want ook onder water 
liggen de gevaren van overbemes-
ting op de loer, met blauwalg als 
grootste risico. Na intensief overleg 
met het ministerie heeft deze de 
verzekering gegeven dat dit toch de 
beste aanpak is, aldus Dekkers. En 
dat gaat dus ook gebeuren. 

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

Tel. 0413-476733
www.isb-techniek.nl

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur

Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

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

een geslaagde keus 
€ 37,50 p/lesuur

Ik kom vrijblijvend bij je thuis  
de R.I.S. uitleggen

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

www.verkeersschoolschellekens.nl

Beeldkwaliteit bedrijventerrein 
Nijnsel moet groeien

Fase 2 en 3 van de revitalisering 
van bedrijventerrein Nijnsel. Een 
mondvol, en het thema waar BBN 
+ K plus omwonenden maandag-
avond in De Beckart over praatten. 
Vooral het beeldkwaliteitsplan 
riep nogal wat vragen op. Het 
duurde even voordat het iedereen 
duidelijk was, dat de bestaande 
ondernemingen niet meteen hun 
voorgevel hoeven te verbouwen 
om daaraan te voldoen.   

De interactieve avond werd be-
zocht door zo’n 35 ondernemers 
en aanwonenden. Woordvoerders 
van de gemeente, van aannemer 
Heijmans en van projectontwik-
kelaar Van Stiphout, wethouder 
René Dekkers en architect Sjef van 
Griensven namen beurtelings het 
woord, namens BBN + K praatte 
Ruud van de Laar de onderdelen 
aan elkaar.
Op de voorgenomen werkzaam-
heden zelf was amper commen-
taar van de aanwezigen. Mogelijk 
speelt daarin een rol, dat bijna ie-
dereen tevreden was over de gang 
van zaken bij fase 1. Dekkers wees 
er op, dat de Provincie met een 
subsidie van 618.000 euro een ge-
baar had gemaakt waarmee Rooi 
in zijn handjes mag klappen: me-
ninge andere gemeente kreeg nul 
op het rekest. De provincie ver-
wacht dan wel een tegenpresta-
tie van de ondernemers: zorg dat 
je pand en alles dat daarvoor ligt, 
er goed uitziet. Dit kan overigens 
niet worden afgedwongen. “Maar 
je pand is wel het visitekaartje van 

je bedrijf” benadrukte Van de Laar.
Van Griensven gaf aan de hand 
van foto’s, plus bewerkingen daar-
van, voorbeelden van hoe dat er 
uit zou kunnen zien. Soms is een 
likje verf voldoende, of andere ge-
velplaten, maar in andere gevallen 
zou een opbouw aan te bevelen 
zijn op panden die de straat nu een 
wat rommelig aanzien geven.
Het beeldkwaliteitsplan (BKP) 
heeft nogal wat voorschriften maar 
alleen bij nieuwbouw worden die 
stikt toegepast. Daarbij speelt ook 
een rol waar de zichtzijde van het 
pand zich bevindt. Aan de A50-
kant luistert het nogal nauw, daar 
hebben hogere dan wel verhoog-
de panden de voorkeur. 
Op bepaalde plaatsen op het ter-
rein is bewoning toegestaan. Ook 
voor kantoorunits zijn mogelij-
heden, er komt onder meer een 
bedrijfsverzamelgebouw. Voor de 
nieuw te bouwen panden en units 
zijn zowel koop- als huurmogelijk-
heden.
Tijdens de uitvoering van het werk 
zal kortdurende, maar ernstige 
overlast zijn vanwege het aan-
leggen van nieuwe riolering. De 
planning daarvan gebeurt in nauw 
overleg met de ondernemers ter 
plaatse. Op de straten komt asfalt 
zonder suggestiestroken, met hier 
en daar een rood fietspad. 
Aan het eind van de avond kwa-
men ondernemers en deskundi-
gen in het “ondernemerscafé” in 
groepjes bijeen om de plannen 
en hun idee daarvan verder uit te 
werken.    

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant

Hanneke Vervoort

Beelden van keramiek
In 1990 ben ik af-
gestudeerd in Kera-
mische Vormgeving 
aan de Academie 
voor Beeldende 
Vorming in Tilburg. 
Mijn beelden bouw 
ik op met lapjes 
en stroken klei. 
Meestal bouw ik in 
het beeld ook een 
skelet van klei voor 
steun en stevigheid. 

Mijn inspiratiebron-
nen zijn architectuur 
en natuur. Tijdens 
vakanties in To-
scane, de Provence, 
de Luberon en Bretagne zag ik de 
mooiste rotsformaties met warme 
aardetinten en prachtige berg-
dorpjes die één zijn met de rotsen 
waarop ze gebouwd zijn. De struc-
turen en kleuren van rotsen en 
bergwanden in combinatie met de 
bebouwing van mensen vind ik erg 
boeiend. Poorten, torens, ruїnes, 
tempels, kloosters, burchten en 

huizen, ik bouw ze 
graag!

Met verschillende 
kleuren klei maak 
ik kleiplaten met al-
lerlei patronen en 
structuren. Met 
deze lappen en sto-
ken klei bouw ik 
mijn beelden op. 
Soms verwerk ik ook 
porselein en glazuur 
in mijn werk. Dat 
geeft weer een an-
dere uitstraling. 
Als ik begin aan een 
beeld, heb ik wel een 
idee in mijn hoofd 

en een schetsje op papier.  Maar al 
werkende groeit het beeld. Ik laat 
me door de verschillende lappen 
klei inspireren en verrassen. De 
beelden zijn erg harmonieus; on-
danks de drukke patronen, past al-
les goed bij elkaar. Al mijn beelden 
zijn uniek. Op mijn website is mijn 
werk te zien: 
www.hannekekeramiek.nl 
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Stichting Papgat komt met speciale carnavalskrant

Stichting Papgat bestaat de komende car-
naval 55 jaar en komt daarom met een spe-
ciale editie van de traditionele carnavals-
krant. De uitgave wordt extra dik en daarbij 
wordt de krant in full-colour uitgebracht.

Normaal was de carnavalskrant te koop 
voor een vast bedrag, maar deze keer wordt 
hij in Sint-Oedenrode gratis huis-aan-huis 
verspreid. De carnavalsclubs van Sint-Oe-

denrode gaan de krant huis-aan-huis aan-
bieden. Mensen mogen dan een vrijwillige 
bijdrage geven, die geheel ten goede komt 
aan de betreffende club. 

Natuurlijk kunnen Rooise bedrijven weer 
gebruik maken van advertentieruimte. De 
meeste ondernemingen zijn al op de hoog-
te, anderen worden nog benaderd voor de 
mogelijkheid om te adverteren. 

nog 87 dagen
tot carnaval 

nog 87 dagen
tot carnaval 
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Prijswinnaars Bon-vur-Ton actie

Vorige week vond de tweede edi-
tie plaats van de consumentenac-

tie Bon-vur-Ton. Wederom heb-
ben enkele ondernemers uit het 
centrum enkele prachtige prijzen 
ter beschikking gesteld. De vol-
gende mensen hebben een bon in 
de ton gegooid en daarmee een 
mooie prijs gewonnen:

Fanny van de Loo (5491 KN): Een 
geheel verzorgde lunch voor twee 
personen bij Brownies en Downies.
H. Rust (5492 GE): Een juweliers-
bon van Welten juweliers t.w.v. 
100 euro.
F. van de Oever (5491 GS) , H. 

Pijnenburg (5691 LM), Anita Ver-
voort (5692 VH) en Van Bokhoven 
(5101 TG): Allemaal winnen ze 
een slagersbon t.w.v. 25 euro van 
Traiteur – Slagerij Verheijen.
Van Dijk (7641 GG): Een kleding-
bon van Muller Mode t.w.v. 100 
euro.
Mayke v/d Schoot (5491 JH): Een 
kledingbon van Caprice t.w.v. 100 
euro.
J. v/d Burgt (5491 JD): Een diner 
voor twee met een fles wijn bij De 
Pastorie.
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KEURSLAGERKOOPJE

Gemarineerde kipreepjes

500 gram

5

50

SPECIAL

Runderribeyereepjes

100 gram

2

20

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden rosbief

GRATIS 100 gram tonijnsalade

TIP VAN UW KEURSLAGER

HOUTHAKKERSTEAK

4 stuks

5

50

WEEKAANBIEDING

HACHEEVLEES +

uien&kruiden

500 GRAM

5

95

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

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

www.kluijtmans.keurslager.nl

info@kluijtmans.keurslager.nl

In plaats van op te bieden werd er 
in het begin van de avond soms 
zelfs afgemijnd. De prijs die de 
veilingmeester noemde gaat dan 
niet omhoog maar juist naar be-
neden. Bij kavel 14, dat was een 
oude kroegspiegel met een opdruk 
van de Heinekenbrouwerij, kropen 
de kopers voor het eerst echt uit 
hun schulp. Het spel van bieden en 
opbieden was begonnen. Er werd 
vanaf dat moment regelmatig fa-
natiek tegen elkaar opgeboden en 
dat was goed voor de opbrengst. 
Toch werd er zeker in het begin 

van de avond niet te veel betaald 
voor de kavels. Koopjesjagers had-
den de kans van hun leven.

Gehele opbrengst gaat naar Nijn-
selse jeugd
Particulieren en bedrijven uit de re-
gio stelden belangeloos goederen 
en diensten ter beschikking. De 
opbrengst van de veiling komt dan 
ook voor de volle honderd procent 
terecht bij de vier deelnemende 
verenigingen. Die deden zelf ook 
een duit in het zakje door diensten 
ter beschikking te stellen. Het pu-

bliek bood daar gretig op. Zo kon 
men bieden op een optreden van 
de Kneuterkapel of Tiona. Wie 
zichzelf of een ander op een sere-
nade door de Nijnselse Harmonie 
wilde trakteren, regelde dat voor 
een zacht prijsje met de veiling-
meester. Natuurlijk kon de voet-
balvereniging niet achterblijven. 
Hun maandagmiddagploeg maakt 
de tuin in orde van de hoogste 
bieder op kavel 87. Ook DeMooi-
RooiKrant bracht kavels in door 
advertentieruimte ter beschikking 
te stellen.

Vervolg voorpagina

Nijnselse goederen- en dienstenveiling

Afgelopen jaar hebben we het ove-
rigens heel moeilijk gehad. Naast de 
leegloop van ons bestuur hebben we 
ook veel minder medewerking van de 
horeca gehad, ook al nemen wij ze 
veel zorg uit handen. Bij enkele hore-
caondernemers zijn onze vrijwilligers 
zelfs al een paar keer voor niks aan de 
deur geweest om hun bijdrage van 
vorig jaar nog te innen, dat motiveert 
ook niet echt. We komen nu ook 
handjes tekort, daarom moeten we 
meer uitbesteden en dat kost weer 
geld. De resterende bestuursleden 
moeten steeds vaker op twee plaat-
sen tegelijk zijn. Zo moest ik dit jaar 
kiezen voor de kindermarkt of hand-
jes schudden met de gedecoreerden. 
Ik heb voor het eerste gekozen.”

Hoe vergaat het andere Oranjever-
enigingen in deze tijden?
“Ik zou het niet weten. Wij hebben 
geen contacten daarmee en er is al 
lang geen overkoepelende organisa-
tie meer.” 

Wat gebeurt er als niemand de 
handschoen oppakt?
“We hebben vorige week dinsdag 
besloten tot deze noodkreet. Als 
we vóór oktober geen positieve re-
acties hebben, zijn we genoodzaakt 
om alleen nog maar de kindermarkt 
te organiseren.”

Wat kan een nieuw bestuurslid 
verwachten?
“Een gezonde vereniging met een 
goede sfeer, die er ondanks de te-
genwind de schouders onder wil blij-
ven zetten en met nieuwe activitei-
ten komen. Een club die, met behulp 
van 1500 euro gemeentelijke subsi-
die, enkele trouwe sponsoren en de 

contributie van ruim 40 leden, elk 
jaar een mooi programma neer kan 
zetten. Verstand van geld is geen 
vereiste, maar wél welkom, want 
ook onze penningmeester heeft die 
taak moeten neerleggen. Wie meer 

wil weten kan kijken op onze website 
www.oranjeverenigingsint-oedenro-
de.nl. Wie belangstelling heeft, kan 
dat via de website kenbaar maken. 
Enthousiaste bestuursleden ontvan-
gen we met open armen!”  

Vervolg voorpagina

Noodkreet Oranjevereniging

De nieuwe 
herfstgeuren van 
Yankee Candle 
zijn binnen!
Camonile Tea , Honey & Spice, 
Red Velvet en Blissful Autumn.  

Mooie sfeerbrenger 
voor de herfst:
windlichten in 6 kleuren.
keuze uit div. teksten.  
€ 19,95
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Kandidaat ‘Ondernemer van het Jaar 2012’

Jeroen Voorbij: Bike Center Sint-Oedenrode

De weken worden als een razende 
afgestreept. We zijn alweer toe 
aan het voorstellen van de laatste 
kandidaat voor de Ondernemer 
van het Jaar 2012 verkiezing. Bin-
nenkort volgt de daadwerkelijke 
verkiezing. Het zal spannend wor-
den wie er met de prestigieuze 
titel aan de haal gaat. De laatste 
ondernemer die tot kandidaat is 
gebombardeerd is Jeroen Voorbij 
van Bike Center Sint-Oedenrode. 
Een merknaam die je vaak letter-
lijk en figuurlijk voorbij ziet ko-
men. Jeroen, geboren in Waalre en 
woonachtig in Eindhoven, is ape-
trots op zijn bedrijf, maar uiteraard 
ook op de kandidaatstelling.

Veel fietsenzaken zijn begonnen 
vanuit een liefde voor de sport. 
Was dat bij jou ook zo?
“Ja, vanaf mijn dertiende werk ik 
al mee in fietsenwinkels. In het be-
gin werkte ik daar alleen in de zo-
mervakantie, maar later kwamen 
daar ook de weekenden bij. Ik was 
een fanatiek mountainbiker. Heel 
mijn leven ben ik er al mee bezig. 
Vijftien jaar lang heb ik op redelijk 
hoog niveau gemountainbiked. In 
1992 begon ik met het fietsen van 
wedstrijden. Vier jaar later zat ik 
bij de Experts, nu zijn dat de profs. 

Door een ernstig ongeluk moest ik 
dat op een laag pitje zetten. Daar-
na ben ik fulltime in een fietsen-
winkel gaan werken.”

Volgde je ook een opleiding in je 
vakgebied?
“Ik heb eerst LTS/Mavo, toen 
Havo, toen MBO vakopleiding en 
daarna MBO detailhandel gedaan. 

En verder ieder jaar de cursussen 
van de fabrikanten: Gazelle, Ba-
tavus/Sparta, Trek etc. met name 
belangrijk voor de razendsnelle 
ontwikkelingen op elektrisch ge-
bied."

Hoe ben je in Sint-Oedenrode te-
recht gekomen?
“Toen de fietsenzaak Wijnen des-

tijds stopte, begon er een nieuwe 
zaak op deze plek. Goliath bikes 
heette dat toen. Daar heb ik in de 
beginjaren gewerkt. Daarna ben 
ik vijf jaar bij het fietsenmerk Trek 
werkzaam geweest, in de tech-
nische dienst. Op een gegeven 
moment kreeg ik de aanbieding 
om Goliath Bikes over te nemen. 
Ik besloot mijn baan op te zeggen 

en in het diepe te springen. Het 
was een flinke cultuurshock. Col-
lega’s werden ineens werknemers, 
dat was wel even wennen in het 
begin. Door de jaren heen ontwik-
kelde ik een goede taakverdeling 
en zo bewaarde ik het overzicht. 
Inmiddels ben ik alweer zes á ze-
ven jaar bezig.”

Wat doet het met je dat je kandi-
daat bent voor de verkiezing ‘On-
dernemer van het Jaar’?
““Dat ik ben voorgesteld als kan-
didaat vind ik echt geweldig. Ik 
beschouw het als een vorm van 
welkom zijn. Blijkbaar worden we 
geaccepteerd om wat we doen en 
wat we willen zijn, het valt dus op 
wat we hier doen. Bij een fietsen-
maker komt iedereen wel een keer. 
Daarom vallen wij sneller op dan 
bijvoorbeeld een boomkweker of 
een industrieel bedrijf. Daar komen 
de mensen veel minder vaak.”

Welke voordelen denk je uit de 
kandidaatstelling te halen?
“Dit is een ideaal moment om alle 
processen weer eens goed onder 
de loep te nemen. Klopt mijn be-
drijfsvoering wel? Zijn de taakom-
schrijvingen van mijn personeel 
duidelijk? Zijn de doelen goed? Een 
buitenstaander heeft vaak een fris-
se en andere kijk op je bedrijf. Al-
leen dat al is erg leerzaam en leuk.”

Kijk voor de andere kandidaten op 
www.rovjlions.nl

Coöperatieve Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel U.A. 
gevestigd te Schijndel

Wij nodigen leden van de afdeling 

Particulieren van harte uit voor 

de afdelingsvergadering op maandag 

22 november 2010. U bent welkom 

vanaf 19.30 uur in de Beurs, Heuvel 44 

in Sint-Oedenrode. 

In het eerste deel van de vergadering

wordt een toelichting gegeven op de

jaarcijfers 2009 en de huidige bancaire

ontwikkelingen. Daarnaast blikt de

ledenraad terug en vooruit. 

Tevens staan we stil bij het vertrek van

Theo van Hoek, directeur Particulieren. 

Hij neemt per 1 januari 2011 afscheid van

onze bank.

Als afsluiting is misdaadverslaggever John

van den Heuvel onze gast. 

De volledige agenda en de notulen van

de vorige vergadering liggen voor leden

van de afdeling ter inzage op onze

kantoren in Schijndel en Sint-Oedenrode.  

We hopen u te mogen verwelkomen!

De afdelingscommissie & de directie

Hieronder vindt u de verkorte agenda:

- Opening 

- Notulen vorige vergadering 

- Toelichting op de jaarrekening 2009  

- Ontwikkelingen coöperatief bankbedrijf 

- Ledenraad aan het woord 

- Aandacht voor het vertrek van 

  Theo van Hoek, directeur Particulieren

- Mededelingen en rondvraag 

- Lezing John van den Heuvel

Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel

Onze leden van de afdeling
Particulieren zijn van harte welkom.

Starter van de maand

Anmelin: Let’s make your home a better place

De eigenlijke betekenis van An-
melin is ‘liefste’, een woord met 
een brede betekenis. En dat klopt 
helemaal. Met Anmelin steunt 
eigenaar Danielle Wagemaker 
ouders bij de opvoeding van hun 
puber(s). ‘Let’s make your home 
a better place’ is het veelzijdige 
motto van Anmelin. Je ‘home’, 
dat ben je zelf. Het gaat om het 
zijn wie je bent en om daarmee 

je grootste potentie naar boven 
halen.

Naast haar werk als groepsleidster 
in een Justitiele Jeugd Inrichting 
en als mental coach, begon Da-
nielle in maart 2010 met Anme-
lin. Onlangs besloot ze de stoute 
schoenen aan te trekken. Ze nam 
ontslag en vestigde haar kantoor 
in Campus Fioretti. Met Anmelin 

doet ze precies datgene wat ze het 
allerliefste doet. Alle ideeën die ze 
in de loop der jaren heeft laten 
sudderen, komen er nu uit. “Nu 
ik doe wat ik echt ben, is werken 
voor mij geen werk meer”, vertelt 
Danielle Wagemaker enthousiast. 
Daarmee is ze zelf het lichtend 
voorbeeld van wat ze voor haar 
cliënten wil betekenen.

Het eerste doel van Danielle is: 
mensen gelukkiger maken. Als 
tweede doel stelt ze zichzelf:
de wereld mooier maken. Via An-
melin wil Danielle beide doelen 
verwezenlijken en direct genoeg 
inkomsten genereren om dit in de 
toekomst te kunnen blijven doen. 
Danielle: “De laatste jaren ben ik 
naar Anmelin toe gegroeid. Het is 
ontstaan uit een bepaalde onvrede 
over hoe we hier in Nederland in 
de hulpverlening met cliënten om-
gaan. Er wordt heel hard gewerkt, 
maar de insteek is altijd vanuit het 
probleem dat wordt ervaren. Men 
kijkt naar wat er niet goed gaat. Ik 
kijk liever naar wat wel goed gaat 
en probeer dat te versterken. Op 
die manier kijk je er zelfs positief 
tegenaan. Ieder mens is in poten-
tie geweldig. We zijn allemaal wel 
ergens goed in.”

Groepsgewijs geeft Danielle infor-
matieavonden en trainingen. Ze 
geeft advies over hoe je met je pu-
ber om kunt gaan. “Het gaat om 
de bewustwording van je eigen 
mindset”, licht de opvoeddeskun-
dige toe. ”Mijn duurzaamheidsge-
richte methode is gebaseerd op de 
zes D’s: denk, doel, dien, duidelijk, 

divers en doen. Stapsgewijs word 
je je bewust van je eigen denkpa-
troon. Je stelt zelf de doelen die jij 
belangrijk vindt en daar ga je iets 
mee doen. In het begin zal je mer-
ken dat je in je oude valkuilen blijft 
vallen. Dat is helemaal niet erg, 
maar pak het wel weer op, want 
het levert je veel op. Als je de cy-
clus van de zes D’s blijft volgen, 
word je er gelukkiger van. Uitein-
delijk krijg je een duurzame relatie 
met je kind en daarmee haal je het 
beste in hem of haar naar boven.”

Zou u graag de relatie met uw kind 
willen verstevigen? Het beste ha-
len uit uzelf én uit uw kind? Kijkt 
u dan eens op www.anmelin.nl en 
schrijft u zich in voor de volgende
informatieavond. Op 8 November 
verzorgt Anmelin in de theaterzaal 
van Mariendael de bijeenkomst 
´all about their generation.´ Het 
wordt een gezellige avond waarin 
de duurzaamheidsgerichte me-
thode centraal staat. Deelname is 
gratis, maar wees er wel snel bij.
Het aantal plaatsen is beperkt en 
vol is vol.

www.anmelin.nl

Starter van de 
maand is een 
initiatief van:
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ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Beste papbuiken en papbuikinnen.

Iedereen terug van vakantie?  Goed 
zo, want het begint al wat te wor-
den, we hebben nl. tip vijf al binnen 
gekregen, ik gooi ‘m er meteen in:

tip 5:
Alle kleuren 
staan hem goed

Jaaa, daar zegt de Prinskeuzecom-
missie iets, Jeroen Pauw woont te 
ver weg, maar misschien een verre 
neef of zo die in Papgat is komen 
wonen ? 
Of iemand die de regenboogvlag 

uitdraagt ?
Of iemand die al in diverse clubs 
heeft gezeten dus al diverse gekleur-
de kielen gedragen heeft ?
Wat te denken van de persoon(en) 
met de blauwe knoop, oranje comité 
en gestreepte kiel ?
En dan hebben we nog de kame-
leon………..
Een ding is zeker, geel rood en groen 
staan hem prima !

Voor de late vakantiegangers die nu 
terug zijn zet ik het nog even kort op 
een rijtje, onze neije Hoogheid komt 
uit de Raad, het is een feestjaar, ook 
voor hem dus, de neije en zun adju-
dant kunnen iets besturen en gezel-
ligheid kent geen tijd.
U bent lekker uitgerust van de va-
kantie en dan moet er nu toch wel 

een, of misschien 
wel meer lichtjes 
gaan branden!

Beste mensen, 
wanneer u na deze 
vijfde tip denkt te 
weten wie die neije is, dan kunt u 
de oplossing sturen naar de voorzit-
ter van de Prinskeuzecommissie, en 
dat is: 
Jos van Bergeijk, 
Kruisakker 4, 
5491AT Sint-Oedenrode, 
mailen mag ook: 
bergeijk.rooi@planet.nl
En als u de eerste bent die ons kop-
pel goed heeft geraden, Prins én Ad-
judant, dan ontvangt u uit handen 
van dit koppel een overheerlijke fles 
Papgatwijn en de eeuwige roem.

Op jacht naar de Prins

Slagerij Kluijtmans valt in de prijzen

Slagerij Kluijtmans heeft op 19 
september, tijdens de Internatio-
nale ambachtelijke vakwedstrijden 
van Slavakto, verschillende prijzen 
binnen gehaald. Zijn ambachte-
lijke rookworst en rosbief werden 
met  goud met ster bekroond. De 
boerenmetworst, boullie salade en 
rookvlees van Kluijtmans kregen 
het stempel goud. 

Vakwedstrijd
De Internationale Slavakto vak-
wedstrijden staan bekend als de 
meest prestigieuze in slagersland. 

De ambachtelijke producten zijn 
gekeurd door speciaal geselec-
teerde keurmeesters. Bij deze keu-
ring heeft de jury de producten 
zeer kritisch beoordeeld op andere 
smaak, kleur, uiterlijk en mondge-
voel. Deze criteria hebben alles te 
maken met hoe u als consument 
producten waardeert. 

Ambacht
De ambachtelijke slager onder-
scheidt zich door de eigen pro-
ductie van vleesspecialiteiten, 
vleeswaren, worstsoorten en 

maaltijden. Slagerij Kluijtmans be-
nadrukt dat hij in de worstmakerij 
uiterst zorgvuldig te werk gaat. Er 
wordt gebruik gemaakt van tra-
ditionele recepten en kwalitatief 
hoogwaardige grondstoffen, krui-
den en specerijen. Dat deze pro-
ducten niet alleen heel lekker zijn, 
maar ook van uitzonderlijke kwali-
teit, heeft de slager met deze Inter-
nationale Slavakto vakwedstrijden 
daadwerkelijk bewezen. Iedereen 
is welkom om de producten deze 
week bij slagerij Kluijtmans te ko-
men proeven.

nog 87 dagen
tot carnaval 

nog 87 dagen
tot carnaval 
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Nieuwe Erven 2 - Liempde 
0411-631570 -  www.kiddoozkinderkleding.nl

Openingstijden:
maandag 

 van 13.00 tot 17.30 uur
dinsdag t/m donderdag 

van 09.30-17.30 uur
 vrijdag van 09.30-20.00 uur 

zaterdag van 09.30-16.30 
uur

Altijd korting bij 
Kiddooz, super 
spaaractie voor 

directe korting!!!

superleuke en betaalbare 
merkkleding voor baby’s en kinderen 

vanaf maatje 44 t/m maat 176!

BIJ ONS GÉÉN EINDELOOS 
SPAARSYSTEEM 

OF KILOMETERVERGOEDING, 
MAAR 

STANDAARD 
10% KORTING 

OP DE GEHELE NIEUWE 
COLLECTIE!!!!!

gratis parkeren voor de deur!!

Blue - Rebel - Retour - Mexx - Twinlife 

LCKR - Z8 - Petrol - Jubel - Sturdy 

Cars - Doerak - Feetje - Claesens 

Noppies - Geisha - Salty Dog

Vingino - Garcia - Sevenoneseven (717)

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

Nikki 16 jaar. 
Kusjes Kimberly, 
Naomi en Monica

Opa Mies en oma Mien
zijn 40 jaar getrouwd!

Hartelijk Gefeliciteerd

Robert & Conny
Linde, Mark, Dirk, Lotte

Wilbert & Ellen
Dewi, Robin, Joris

Trots en blij 
verwelkomen wij onze zoon

Sander
17 - 9 - 2012

René en Cindy van Voorst
broertje van Kevin en Imke

Dommelrodelaan 14
5492 GH Sint-Oedenrode

Thomas
Thomas Pieter

Geboren
  21 september 2012

Zoon van
Arjan van Esch & Marjan Rovers

Peettante en Peetoom: Anja en Peter

Eimbert 18 5392 NH Sint-Oedenrode
tel. 0413-490981

MODESHOW 
 

Modeshow inc. hapje en drankje.

Woensdag 3 oktober
Aanvang: 19.00 uur

Kaartjes à € 5,- vanaf nu te koop.
Beperkt aantal plaatsen VOL = VOL

Pap/Opa 
proficiat 90 jaar 

2-10-2012 

-  Eten bij strekenproeverij van den elsen in de vernieuwde serre en het 
terras van de Gertruda Hoeve

- Streekgebonden kaart
- Open vanaf 12.00 uur (behalve op maandag en dinsdag)
- Terras
- Oplaadpunt voor fietsen
- Wandel- en fietsroutes verkrijgbaar

Strekenproeverij van den elsen - 
Van den Elsenstraat 23 - 5694 ND Son en Breugel

info@gertrudahoeve.nl - 0499 - 471 037 - 
www. gertrudahoeve.nl

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Lees DeMooiRooiKrant 

en laat je verrassen!
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Niks mis met het geheugen van Sint-Oedenrode

Onder het motto “Het geheugen 
van Sint-Oedenrode” hield het 
Brabants Historisch Informatie-
centrum – kortweg BHIC – don-
derdagavond een bijeenkomst 
waarvan iedereen wijzer werd. 
Het Rooise collectief geheugen 
werd namelijk niet alleen aan de 
bezoekers getoond en opgefrist, 
maar ook door hen aangevuld.

Het werd een boeiende en soms 
vermakelijke interactie tussen pu-
bliek en spreekstalmeester René 

Bastiaanse, die verrassend goed op 
de hoogte bleek en samen met het 
goed op elkaar ingespeelde team 
de presentatie op een hoger plan 
tilde. Eerst nam regiohistoricus 
Henk Buijks van het BHIC het pu-
bliek mee in een ritje langs Rooise 
wegen en vooral wateren, via de 
verrassend overzichtelijke www.
bhic.nl. Nog lang niet compleet 
trouwens: op dit moment is nog 
“slechts” 20 van de 40 (!) strek-
kende kilometers oud papier gedi-
gitaliseerd. Van grof naar fijn: op 

het tabblad stamboom kun je met 
een beetje geluk zelfs de streken 
van je voorvaderen teruglezen. 
Een waarschuwing is wel op z’n 
plaats: als je er eenmaal in geke-
ken hebt, ligt verslaving op de loer. 
Vervolgens testte Bastiaans in een 
quiz met petje op, petje af het the-
ma uit op de aanwezigen. 

Feest van herkenning
Na de pauze kwam het interac-
tieve gedeelte: door bezoekers 
meegebrachte foto’s werden ge-
toond en, na instemming van het 
publiek, gescand voor opname in 
het digitale archief van het BHIC. 
Tussen die twee momenten was 
het goed gevulde zaaltje van Oud 
Nijnsel een en al oog en oor. Bij 
veruit de meeste plaatjes wist wel 
iemand wie er op stond en waar 
en wanneer die genomen was, en 
de rest van het publiek haakte er 
gretig op in. Het toch al ontspan-
nen sfeertje eindigde in een feest 
van herkenning. Dat was ook het 
team niet ontgaan. Hun vrees dat 
het zaaltje te klein was, dat het er 
veel te warm zou worden of dat de 
techniek kuren zou vertonen bleek 
ongegrond. Alles klopte.  

EHBO van Zwachtel naar Zorgboerderij
Voordat de Rooise EHBO tien 
jaar geleden haar heil zocht in De 
Zwachtel in Boskant was verhui-
zen voor de vereniging schering en 
inslag. Op verschillende plekken 
in het dorp hield de Eerste Hulp Bij 
Ongelukken haar cursussen. Daar-
na vond het eindelijk een thuis in 
het kerkdorp. Pas een decennium 
later kwamen de verhuisdozen 
noodgedwongen weer van stal en 
vorige week dinsdagavond beleef-
den de leden hun eerste avond in 
het nieuwe onderkomen. Het werd 
een speciale bijeenkomst.

De reden waarom de EHBO el-
ders een clubhuis moest zien te 
vinden was de huur in Boskant. 
Die werd door de gemeente ver-
hoogd en kon door de EHBO niet 
meer worden opgehoest. Na lang 
zoeken kwam de club terecht bij 
Henk Wiersma en Mirjam van de 
Vossenberg. Zij waren vorige week 
ook aanwezig en stonden meteen 
in het middelpunt. Voorzitter Klaas 
Haan vroeg namelijk om applaus 
voor de ‘geweldige locatie’. “Het 
grote voordeel van deze locatie is 
de bereikbaarheid”, vervolgde hij. 
“Daarnaast mogen we hier ge-
bruik maken van opslag en kun-
nen we onze caravan stallen. Van-
avond begint hier de eerste les, 
maar eerst willen we Mirjam en 
Henk wat aanbieden.”

De gastheer en gastvrouw kre-
gen uit handen van de voorzitter 
een splinternieuw AED apparaat 
cadeau. Winkeliersvereniging 
Rooi2000, waarvan voorzitter 
Tonnie Heijmans ook in de zaal 
zat, was de grootste geldschieter. 
De associatie legde 1200 euro op 
tafel. De EHBO en Rooi Hartsafe 
maakten het bedrag compleet. 
Mirjam was erg blij met het ap-
paraat. “We hadden het er al eens 
vaker over gehad om een AED ap-
paraat hier neer te hangen. Dit is 
een geweldig cadeau”, keek ze la-
chend de ruimte rond. Daar voeg-
de ze nog aan toe dat ze erg blij 
waren met de EHBO. “We waren 
al langer op zoek naar een huur-
der, maar toen jullie aanklopten, 
gingen we er meteen op in. De 
EHBO past hier perfect.”

Kortom, iedereen toonde zich bui-
tengewoon tevreden met de nieu-

we thuisbasis. Ook oud-voorzitter 
Willie van der Steen. “Het enige 
grotere voordeel aan Boskant 
was, dat De Zwachtel helemaal 
van ons zelf was. Daar konden 
we in wanneer we wilden. Daar 

staat tegenover dat we hier meer 
ruimte hebben, samen met Rooi 
Hartsafe”, besloot hij. Daarna kon 
de allereerste les van het seizoen 
beginnen. De eerste wond was al 
gesignaleerd.

Twan Lathouwers van Rooi Hartsafe legt aan Tonnie Heijmans, Mirjam van de 
Vossenberg, Henk Wiersma en Klaas Haan uit hoe het AED apparaat werkt.

Deelnemers Klantenkaart
Comfort Zones  0413-769027
www.comfortzones.nl

Van De Kamp Hertog Hendrikstraat 12 0413-472768
www.vandekampschoenenensport.nl

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

Switch  0413-470561
www.switchfashion.nl

Cigo Heuvel 32 0413-479291
www.cigo.nl

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

Top1Toys  Hertog Hendrikstraat 1a  0413-475821
www.top1toys.nl

Forum  Liempdseweg 3  0413-472092
www.bouwmarktforum.nl

 Hertog Hendrikstraat 10  0413-470168

Het Roois Kaashuis  Kerkplein 1a  0413-478791

Caprice  Markt 20a  0413-475988
www.capricemode.nl

Silver Factory  Borchgrave 39  0413-471222
www.juwelieropaal.nl

Van Beeck   0413-477902
www.netex.nl/stomerijvanbeeck

De Beurs  Heuvel 44  0413-472645
www.debeurssintoedenrode.nl

De Borchmolen  Borchmolendijk 14  0413-473510
www.deborchmolen.nl

  

‘t Paperas  Markt 25  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

Voetcentrum Anja  Eerschotsestraat 52a  0413-476544
www.voetcentrum.nl

Formido  Eerschotsestraat 44  0413-490333
www.formido.nl

Amigos  Heuvel 22  0413-478588
www.amigos-menswear.nl

Foto de Vakman  Kerkplein 1  0413-473147
www.fotodevakman.eu

Roxs Electroworld  Borchmolendijk 9  0413-472362
www.electroworldroxs.nl

Opaal  Heuvel 40  0413-472784
www.juwelieropaal.nl

Markt & Dommelrode Markt 12  0413-472280
Apotheken  Hertog Hendrikstraat 5a  0413-475665
www.apothekensintoedenrode.nl

Pari  Heuvel 15a  0413-330838

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

Digitotaal  Heuvel 20  0413-473567
www.digitotaal.com

Attent 

 

Meidoornstraat 2 

 

0413-470271
www.attent.nl

Het servicepunt voor uw Rooi2000 pas is voortaan bij 
Comfort Zones. Openingstijden vanaf 1 september: 

maandag en dinsdag gesloten. 
Woensdag en donderdag: 10.00 tot 18.00

vrijdag: 10.00 tot 20.00
zaterdag: 10.00 tot 17.00 

vloerkleden
vinyl

inbetweens
zonwering
paneelgordijnen
roede
enz.

Kofferen 25 5492 BL Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 470 991

www.smitswoonboetiek.nl

tapijt 
vinylstroken

laminaat
gordijnen

vitrage
vouwgordijnen

rails
enz.
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Wonen 
met allure

in het groen

T  (0413) 47 69 10

www.projectkoningsvaren.nl

Informatie over
nieuwbouwproject

Bezoek 29 september 

ons informatiecentrum 

op Kofferen 8 tijdens de  

Open Huizen Route!
29 september

13.oo - 14.30 uur

Kofferen 8

In Koningsvaren vindt u 38 luxe appartemen ten. De unieke S-vorm van het  
gebouw draagt bij aan optima le bezonning. U heeft een prachtig uitzicht en 
volop privacy.

Als bewoner van Koningsvaren ligt park Kienehoef aan uw voeten. In 
het groene hart van Sint-Oedenrode heeft u alles in de buurt en is het  
comfortabel wonen.

Bezoek ons informatiecentrum op zaterdag 29 september van 13.00 - 14.30 uur 
op Kofferen 8 in Sint-Oedenrode. Wij informeren u graag wat mogelijk is.

Vlag in top voor energie-neutrale-woningen bij Wovesto

Donderdag 20 september be-
reikten de 27 energie-neutrale-
woningen aan de Dille in Sint-
Oedenrode en de Knotwilg in 
Boskant het hoogste punt. Een 
mooie mijlpaal binnen dit bij-
zondere project dat Wovesto in 

samenwerking met de gemeen-
te, de provincie, architectenbu-
reau Archiservice en Bouwbedrijf 
Nieuwenhuizen-Daandels uit-
voert. De voorstudie van het pro-
ject kwam tot stand met subsidie 
van de provincie Noord Brabant. 

De woningen worden december 
2012 opgeleverd.

De kosten voor energie zijn de af-
gelopen jaren flink gestegen. Zij 
vormen een steeds groter deel van 
de maandelijkse woonlasten. De 
komende jaren zal dit alleen maar 
verder stijgen. Dit was een reden 
voor Wovesto om te kijken naar 
duurzame alternatieven om zo de 
kosten voor haar bewoners te be-
perken. Samen met vier gemeen-
ten, drie woningcorporaties, een 
aantal specialisten en de provincie 
Noord-Brabant ontwikkelde zij de 
zogenaamde Brabantwoning. Een 
eengezinswoning die zelf energie 
opwekt en zo de energiereke-
ning, afhankelijk van woongedrag, 
nagenoeg op nul kan brengen. 
Hierdoor snijdt het mes aan twee 
kanten: lagere woonlasten en 
duurzame woningbouw. 

Vier belangrijke principes
De Brabantwoning kent vier prin-
cipes:
Betaalbaar: De huren van de wo-
ningen liggen onder de huurtoe-
slaggrens waardoor ze niet alleen 
betaalbaar zijn, maar ook de mo-
gelijkheid bieden voor huurtoe-
slag.
Duurzaamheid: Zonnepanelen en 
-collectoren op het zuid/zuid-wes-
ten zorgen voor optimale energie-
opwekking. Grote ramen zorgen 
in de winter voor extra warmte en 
de automatische zonwering zorgt 
voor koelte in de zomer.
Levend organisme: De woningen 
hebben een sedum dakbedek-
king. Dit zorgt voor extra isolatie. 
Regenwater wordt via het sedum 
geabsorbeerd en verdwijnt op na-
tuurlijke wijze in de grond. Daar-
naast wordt regenwater opge-
vangen dat bewoners vervolgens 

kunnen gebruiken voor hun plan-
ten binnen en buiten.
Kwaliteit: Slimme installaties zo-
als een zonneboiler, mechanisch 
afzuigsysteem met warmteterug-
winning en duurzame materialen 
zorgen niet alleen voor comforta-
bel en gezond wonen, maar ook 
voor lage woonlasten. 

Prettig wonen
Behalve een lage energierekening 
kunnen de nieuwe bewoners van 
de Brabantwoning ook rekenen 
op een woning die is voorzien van 
alle gemakken en eisen van deze 
tijd: drie slaapkamers, een open 
keuken, tuin op het zuiden en vol-
doende parkeergelegenheid. 

Voorlichtingsavond
De woningen worden ruim voor 
oplevering toegewezen aan de 
huurders of kopers zodat zij hun 
keuze kunnen maken voor de af-
werkingsmaterialen in de keuken 
en badkamer. Wovesto vindt het 
belangrijk dat bewoners hierin zelf 
hun keuze kunnen maken. Op 
woensdag 19 september bezoch-
ten 80 belangstellenden de voor-
lichtingsavond in de grote zaal van 
Odendael. 

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

Partypan
Gekruide kipreepjes

Varkensreepjes (shoarma
of gyros)

Gekruide biefreepjes

Krielaardappelen met
roerbakgroenten

barbecuesaus, knoflooksaus
en cocktailsaus à 

la Verheijen

stokbrood en kruidenboter

huzarensalade, aardappel-
salade en rauwkostsalade 

(alles uit eigen keuken!)

€12,95per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Twee Rooise dokters zien elkaar na 37 jaar
Het was in 1970, dat aan de Ka-
tholieke Universiteit van Nijme-
gen  twee  Rooienaren begonnen 
aan hun studie geneeskunde. Bijna 
5 jaar zaten ze naast elkaar in de 
collegebanken, altijd op de ach-
terste rij,  om elkaar vervolgens 
uit het oog te verliezen. De een, 
Axel  Wenstedt, volgde zijn vader 
als huisarts op in Rooi. De ander, 
Ad van der Meijden, werd uroloog 
in het Groot Ziekengasthuis te ’s-
Hertogenbosch. Nu, beiden met 
pensioen, ontmoeten ze elkaar  op-
nieuw na 37 jaar. In aanwezigheid 
van DeMooirooikrant.

Waarom zijn jullie dokter gewor-
den?
A.W.: “Mijn vader was huisarts in 
Rooi. Ik vond zijn beroep interes-
sant en aantrekkelijk. Zelf wilde ik 
een vak kiezen met een combina-
tie van technische vaardigheden 
en persoonlijke contacten met pa-
tiënten, zodanig dat ik hen door en 
door leerde kennen. Deze combi-
natie was in het huisartsenvak van 
toen, volop aanwezig.”
AVDM: “In mijn familie was nie-
mand arts. Ik had een technisch be-
roep gekozen: chemisch laborant bij 
Philips in Eindhoven. Steeds werd ik 
geconfronteerd met het feit dat ik 
geen middelbare school- opleiding 
had afgemaakt en dus nooit een 
behoorlijke functie zou kunnen krij-
gen. Dus volgde ik de avond HBS, 
deed staatsexamen in 1970 en zou 
eigenlijk scheikunde gaan studeren 
aan de T.H. in Eindhoven. Maar 
toen realiseerde ik me dat ik ook 
“iets anders” dan scheikunde kon 
gaan studeren. Het werd genees-
kunde met later nog een speciali-
satie in Urologie( urinewegen, nier, 
blaas, prostaat etc.) .”

Heeft het vak geneeskunde ge-
bracht wat je ervan verwacht had?
A.W.: “Aanvankelijk wel. Ik was 
zeer gesteld op een goede arts-
patiënt relatie en ik kon die tot 
stand brengen met mijn patiënten. 
Gaandeweg, veroorzaakt door de 
politieke en maatschappelijke ver-
anderingen , merkte ik dat ik steeds 
minder tijd had om dokter te zijn. 
Steeds meer tijd werd opgeslokt 
door administratieve en manage-

ment taken en op het laatst van 
mijn carrière besteedde ik meer tijd  
aan papierwerk dan aan mijn pati-
enten . Ik vond het onverteerbaar 
dat deze opgedrongen administra-
tieve rompslomp mij werd opgelegd 
door allerlei instanties en personen, 
die van het beroep huisarts  niets 
wisten of begrepen.”
AVDM: “Anders dan het huisarts 
zijn 30 jaar geleden, betekende 
het werken in een ziekenhuis dat je 
bereid moest zijn in teamverband 
te werken met talloze artsen, ver-
pleegkundigen en laboranten. Ei-
gen opvattingen en ideeën waren 
slechts ten dele uitvoerbaar. Het 
teamwerk kende ik nog van mijn 
tijd bij Philips maar evenals Axel 
zag ik met lede ogen aan dat mijn 
“kunde”, waarvoor ik 13 jaar lang 
een dure opleiding had gevolgd, 

slechts gedurende beperkte tijd kon 
worden toegepast. Onevenredig 
veel tijd ging verloren aan manage-
ment taken, personeelsbeleid, het 
schrijven van nutteloze rapporten 
en jaarverslagen, terwijl in dezelfde 
tijd  vele patiënten geopereerd had-
den kunnen worden of anderszins 
geholpen. Denk maar eens aan de 
wachtlijsten!”

Wat waren gedurende jullie loop-
baan toonaangevende doorbraken 
binnen jullie vakgebied?
A.W.: “Ik wil er twee noemen. Al-
lereerst de komst van de “maag-
zuurremmers”. Deze medicijnen 
zijn tegenwoordig zonder dokters-
recept verkrijgbaar. Ze hebben er-
voor gezorgd dat een vervelende 
chronische ziekte nu tot het ver-
leden behoort : de “maagzweer”. 

Een tweede doorbraak is de massale 
komst van de rollator. Via dit sim-
pele hulpmiddel kunnen nu tiendui-
zenden ouderen zich verplaatsen, 
daar waar ze eerder tot de bank in 
huis of een rolstoel, geduwd door 
anderen, veroordeeld waren. Ove-
rigens was ik de eerste die een pa-
rapluhouder op de rollator mon-
teerde, zodat mijn moeder de eerste 
was die ook in de regen kon gaan 
wandelen.”
AVDM: “Ook ik wil twee doorbra-
ken noemen. Tijdens mijn loopbaan 
werd ontdekt dat een eiwit in het 
bloed ‘psa’ een uitstekend hulp-
middel is om prostaatkanker op te 
sporen, voordat de patiënt klachten 
heeft. De tweede doorbraak is de 
komst van de niersteenvergruizer. 
Hiermee is het mogelijk om zonder 
narcose en zonder operatie 95 % 

van de nierstenen te behandelen.”

Jullie zijn nu beiden gepensio-
neerd. Stel je voor dat jullie weer 
opnieuw jong waren. Zouden jullie 
dan weer hetzelfde vak kiezen?
A.W.: “Zoals eerder gezegd: aan-
vankelijk kon ik mijn vak als huis-
arts uitoefenen zoals ik dat wilde. Ik 
voelde mij ten opzichte van de pa-
tiënt niet de kapitein op het schip, 
maar wel de loods die het schip 
veilig in de haven moest brengen. 
Maar die functie van loods werd mij 
steeds meer ontnomen, waardoor 
het schip op eigen kracht moest va-
ren of met loodsen die hun vak niet 
goed hadden geleerd . Het model 
van huisarts zijn, zoals ik het voor-
sta, is in Europa vrijwel verdwenen. 
Alleen in Denemarken en Zweden 
bestaat het nog. Mijn tweede pas-
sie is de klassieke muziek. Maar ik 
besef dat je hiermee in Nederland 
je brood niet kunt verdienen. Kijk 
maar naar de afschaf van subsidies 
waardoor de kunst een enorme klap 
krijgt.”
AVDM: “Geneeskunde, of zo-
als Axel zegt geneeskunst, is een 
prachtig vak en dat zal altijd zo 
blijven. Ik heb een onderdeel ervan 
(urologie)met plezier uitgeoefend. 
Ik had nauwelijks Rooienaren als 
patiënt, maar dit werd veroorzaakt 
door de geografische ligging van 
Rooi. Patiënten  werden eerder naar 
het dichterbij gelegen Veghel of 
Eindhoven verwezen. Toch heb ook 
ik dingen in mijn loopbaan gemist. 
Graag had ik meer wetenschappe-
lijk werk gedaan, iets wat eigenlijk 
alleen goed mogelijk is in een uni-
versiteitsziekenhuis.”

Twee Rooienaren zien elkaar dus te-
rug. Ze waren samen arts in een re-
cent verleden, druk, druk werkend 
op slechts 20 km afstand van elkaar. 
Zonder persoonlijk contact maar 
wel met waardering voor elkaars 
werk. Nu zien ze elkaar terug in 
Mooi Rooi. Er was geen verkeersla-
waai, de lucht was blauw en zuiver 
en alles was nog groen. Alleen als je 
er niet woont, besef je wat je mist.

Axel Wenstedt met  Ad van der Meijden voor het voormalige praktijkadres van Axel, Schout van Peellandlaan 
3. En zijn 87-jarige moeder Wenstedt die daar ook lang gewerkt heeft.

Linnebin Art Gallery
Brons, ceramiek, 

glas en schilderkunst

di-vr 16.00-18.00 uur
of op afspraak

Streepenstraat 29
tel:0413-280000

 "voor een mooi uniek kado"

Samen kun je meer dan alleen

Onder dat motto heeft Basisschool 
Dommelrode vorige week woens-
dag een jaarlijkse spelletjesdag 
gehouden. Met het stralende na-
jaarszonnetje hadden de tachtig 
leerlingen uit groep 1, 2 en 3 er 
alle reden toe om lekker buiten te 
spelen. 

In de ochtend hadden de kinderen 
een spelletjesconcours afgelegd. 
De spelletjes stonden geheel in het 
teken van samenwerken, denk aan 
samen schilderen of samen een par-
cours afleggen met een lintje aan 
elkaars enkels. Teamwork is hier-
bij erg van belang en daar werd 

dan ook hard aan gewerkt. De elf 
groepjes hadden daarnaast schilde-
rijtjes gemaakt die uiteindelijk ten-
toongesteld werden aan de papa’s 
en mama’s. Ieder schilderij bevatte 
één letter van de woorden ‘samen 
sterk’.

Lerares Karin van Capelleveen: “Dit 
soort kleine evenementen worden 
ieder jaar gehouden. Het thema 
van de speciale dag is ieder jaar an-
ders. We hebben dit keer voor ‘sa-
men sterk’ gekozen omdat het een 
vreedzame school is. De kinderen 
leren vandaag om nog meer samen 
te werken, want samen kun je na-

tuurlijk meer dan alleen.”

Tegen de middag werd er flink 
met bananendozen gesjouwd 
om een grote toren te maken. 
Soms met een beetje hulp van 
de ouders en leerkrachten 
omdat zo’n toren natuurlijk 
alsmaar hoger wordt, echter 
voor de kinderen was het een 
extra uitdaging. Ter afsluiting werd 
er nog een dansje uitgevoerd op het 
vliegerlied en werd de hele groep 
op de foto gezet door een delegatie 
fotografen. 
“We willen iedereen ontzettend be-
danken die deze dag tot een goed 

einde hebben gebracht, dankzij de 
hulp van de ouders en leerkrachten 
is dat zeker gelukt”, straalt Karin. 
Voor de kinderen was het zeker een 
dag om nooit te vergeten. Zij gin-
gen met blije gezichtjes weer naar 
huis.

Kossen | Design

T: 06-53369747    
E: info@kossendesign.nl  
I: www.kossendesign.nl  
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“ ’s Nachts lenzen dragen en 
dan de hele dag scherp 
zien zonder bril of lenzen.”

Nachtlens
Nachtlenzen draag je alleen maar ‘s nachts. En 
overdag heb je dan, zonder bril of lenzen, het 
scherpste zicht. Terwijl je slaapt, corrigeren de 
lenzen - zonder dat je er iets van merkt - je ogen. 
Steeds meer mensen kiezen voor het gemak van 
Nachtlenzen. Daarmee heb je volledige vrijheid,  
want overdag hoef je geen bril of lenzen te dragen.

Stap eens vrijblijvend bij ons binnen en vraag naar 
Nachtlenzen.

®

PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 

Heuvel 18, Tel. 0413-472720 Sint Oedenrode

“Je gaat heen waar de bisschop je zendt”
“Dan zeg ik altijd, mooi Rooi, 
net als de krant”, antwoordt Pa-
ter Pushpa op de vraag hoe het 
met hem gaat. Pas anderhalf jaar 
krijgt hij Nederlandse les, maar 
het valt op dat Puspha onze taal 
al bijzonder goed spreekt. Mede 
daarom hebben de meeste Rooie-
naren hem al in het hart gesloten. 
Maar wat brengt een goedlachse, 
gelovige Indiër in Sint-Oedenro-
de? Zijn we al zo ver gezakt dat 
we buitenlandse paters in onze 
parochie op moeten nemen? Het 
antwoord is ja.

“Ik denk dat de komst van Pushpa 
de mensen aan het denken heeft 
gezet”, zegt pastoor Blom, die 
Puspha onder zijn hoede nam na 
zijn aankomst in Sint-Oedenrode. 
“Zo’n veertig jaar geleden waren 
we de hofleverancier van missio-
narissen in continenten als Afrika, 
Azië en Zuid-Amerika”, vervolgt 
hij. “Nu is het andersom. Ook in 
grote steden als Utrecht, Roer-
mond en Haarlem lopen al veel 
buitenlandse priesters rond. De bis-
schop ziet dat hij het niet kan red-
den met alleen mensen uit zijn ei-
gen bisdom.” Bisschop Hurkmans 
uit Den Bosch zocht onder andere 

contact met India. Daar zitten heel 
veel paters. Teveel, daarom kun-
nen er honderden, misschien wel 

duizenden uitgezonden worden.
Pushpa groeide op in een deel-
staat in het zuidoosten van In-

dia. Hij wist vanaf zijn vijftiende 
dat hij priester wilde worden. Zijn 
moeder, waar hij een ontzettend 

goede band mee heeft, inspireerde 
hem. Iedere morgen om 4.30 uur 
stuurde ze haar zoon naar de kerk 
om te gaan bidden, jaar in jaar uit. 
Vanaf zijn vijftiende volgde Pushpa 
een elfjarige opleiding in een semi-
narie. Zijn broer bewandelde een 
vrijwel identiek pad. Hij is aange-
sloten bij de Damianen. Mist hij 
zijn familie? Pushpa: “Natuurlijk 
mis ik ze wel eens, maar een paar 
keer per jaar ga ik terug om ze te 

zien. Ook het land mis ik soms. 
Het is mijn moederland, maar net 
als voor jullie noem ik Nederland 
mijn vaderland. “

Zo’n drie jaar geleden kwam 
Pushpa terecht in Den Bosch. 
Het eerste jaar verbleef hij in een 
particuliere parochie. Achter de 
grote kathedraal woonde hij met 
andere student priesters. Van de 
zusters van Carolus kreeg hij privé 

les Nederlands. Na verloop van 
tijd mocht de jonge pater invallen 
wanneer de parochie in de Bos-
sche binnenstad mankracht nodig 
had. Puspha: “Den Bosch is heel 
mooi, maar Rooi is veel mooier. 
De mensen zijn hier mooi en aar-
dig. Zo heb ik nooit opmerkingen 
gekregen over mijn huidskleur. Ik 
voel dat de mensen weten dat het 
belangrijk is wat ik doe.” 

Blom toont bewondering voor zijn 
jonge collega. “Ik vind het heel 
erg knap dat een jong iemand huis 
en haard verlaat om een bepaald 
doel na te streven. Hij was in Sint-
Oedenrode, maar ook in Breugel al 
heel snel ingeburgerd. Regelmatig 
gaat hij op bezoek bij mensen die 
het nodig hebben. Zieke mensen, 
of eenzame parochianen. Hij doet 
dat om ze te helpen, maar ook om 
zijn Nederlands bij te spijkeren. 
Wat ook een groot compliment 
verdient, is dat hij onlangs twee 
uitvaarten helemaal zelf heeft ver-
zorgd. Zijn voordeel is dat hij mak-
kelijk contact maakt. Hij staat open 
voor de mensen.” Ook tijdens de 
mis heeft Pushpa niet echt moeite 
met de taal. “Gelukkig wordt La-
tijns over de hele wereld gespro-
ken”, grapt de Indiër.

Op de vraag hoe lang hij in Rooi 
blijft, weet Pushpa niet te ant-
woorden. “Maar dat weet ik ook 
niet”, helpt Blom hem. “Je gaat 
heen waar de bisschop je zendt.”

NET ALS JULLIE NOEM IK NEDERLAND 
MIJN VADERLAND.”

Blink vraagt vrijwilligers

Ben jij die uitblinker? Blink zoekt 
maatjes voor mensen met een be-
perking. Je onderneemt als maatje 
één keer in de twee weken leuke 
dingen met een jongere of een 
volwassene.
Blink is er voor alle mensen met een 

beperking en hun mantelzorgers. 
Als maatje help je bijvoorbeeld een 
autistische jongere of chronisch 
zieke volwassene en ontlast je de 
mantelzorger. Gewoon door sim-
pelweg samen een kopje koffie te 
drinken, lekker te wandelen of te 
fietsen. Blink biedt een zorgvuldige 
matching. 

Wilt u zich aanmelden of meer 
informatie, neem contact op 
met het vrijwilligerssteunppunt: 
Femke Broeders, 0413-476149, 
f.broeders@welzijnsalus.nl of 
www.welzijnsalus.nl

29 september: 
Dress Red Day

De Hartstich-
ting roept heel 

Nederland op om op woensdag 29 
september in het rood gekleed te 
gaan, dan is het Dress Red Day. 
Daarmee laten de mensen zien 
dat ze het belangrijk vinden dat er 
meer onderzoek moet komen naar 
hart- en vaatziekten bij vrouwen.

Dit is namelijk doodsoorzaak num-
mer 1 bij vrouwen, terwijl onder-
zoek vooral bij mannen wordt 
gedaan. Om een rode kleurgolf in 
Nederland te realiseren, roept de 
Hartstichting iedereen ook op om 
een foto te maken die in het teken 
staat van de kleur rood.
Men kan de actie ook steunen 
door 3HART te sms'en naar 4488. 
Daarmee doneert men eenmalig 
€ 3 voor onderzoek naar hart- en 
vaatziekten bij vrouwen.

Jubileumfeestmid-
dag Scouting Rooi

Scouting Rooi 
bestaat dit 
jaar 65 jaar en 
dat is reden 
voor feest! Op 
zaterdag 29 

september vieren we dit met een 
jubileumfeestmiddag voor leden, 
ouders, sponsoren, buurtbewoners 
en alle andere inwoners van Sint-
Oedenrode. Scouting Rooi nodigt 
iedereen dan ook van harte uit voor 
deze feestmiddag.

De jubileumfeestmiddag wordt om 
12.00 geopend door onze voorzit-
ter, waarna op het terrein rondom 
de blokhut allerlei Scoutingactivi-
teiten te doen zijn. Om 15.30 uur 
wordt het jubileumjaar op een bij-
zondere en feestelijke wijze afgeslo-
ten. Graag tot zaterdag 29 septem-
ber op ’t Achterpad 3 (Eerschot)!

JOS MARTENS & ZN B.V.
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES

Ginderdoor 55, tussen Lieshout & Mariahout tel 0499-423131 www.josmartens.nl
OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD

benzinekettingzaag 12  Mooi Rooi - Nuenense krant.indd   1 9/10/2012   1:36:30 PM
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De Rooise Brouwerijen (deel 2)
In 2011 verscheen in Sint-Oeden-
rode het boek: “Roemrijk Rooi”. 
Hierin stond ook een klein stukje 
over de Rooise brouwgeschiede-
nis. Jan van Eerd uit Sint-Oedenro-
de had voor wat informatie Harrie 
de Leijer, van het bier historisch 
documentatiecentrum benaderd. 
Op zijn beurt stelde hij Jan de 
vraag om voor De Kroniek van de 
Brabantse Brouwgeschiedenis een 
uitgebreid stuk te schrijven over de 
Rooise Brouwerijgeschiedenis. Sa-
men met Hans Hendriks van heem-
kundige kring “de Oude Vrijheid” 
is hij gedigitaliseerde archieven 
in gedoken. De heer N. Koomans 
heeft in de jaren 1979–2006 veel 
onderzoek gedaan naar voorma-
lige eigenaren van panden in Sint-
Oedenrode. Het leverde zinvolle 
informatie op over de – naar het 
schijnt - acht brouwerijen in Rooi. 
Deze vier weken publiceren we en-
kele fragmenten uit de Kroniek. 

Het Brouwerspand in 2012.

Hier zien we het bezit van brou-
wersfamilie van den Broek, dat 
zich uitstrekt tussen Emmausstraat 
en Streepenstraat. Aan de zijde 
van de Streepenstraat was de toe-
gangspoort naar de brouwerij. Het 

woonhuis van de familie Van den 
Broek (Emmausstraat 11) werd in 
1906 gebouwd door bierbrouwer 
Cornelis Johannes van den Broek.

Zijn vader Hendrikus v.d. Broek, 
afkomstig uit Culemborg had 
brouwerij "De Valk" op 17 de-
cember 1845 voor f 5510,- van 
Carolus van Hombergh gekocht. 
Cornelis huwde met Adriana 
J.W.M. Raupp, dochter van de be-
kende med. arts dokter Josephus 
Godefridus Raupp. Zij kregen vijf 
kinderen: Hein, Joop, Johan, Ma-
ria en Johanna. Cornelis stierf In 
1921, terwijl z'n vrouw al in 1898 
was overleden. De zonen Johan 
en Hein namen later de brouwerij 
over.  Op den duur was het ech-
ter voor de kleine brouwerijen niet 
meer rendabel om zelf te brouwen 
en de meeste betrokken hun bier 
van grotere brouwerijen. Zo had 
“De Valk” zijn bier van brouwerij 
Smits van Waesberghe uit Breda. 
Limonade kocht men van "De 
Snelle Sprong" uit Tegelen. Hein 
stierf in 1943, waarna het interieur 
van de brouwerij werd verkocht 
aan  het Nederlands Openlucht-
museum in Arnhem voor f 2000,-. 
De brouwerij werd afgebroken in 
ongeveer 1965. In het goed ge-
restaureerde brouwershuis woont 
momenteel (1986) een kleinzoon 
van Cornelis van den Broek die de-
zelfde naam draagt. 

Deze foto is gemaakt vanaf de 
Streepenstraat, achter de brouwe-
rij is nog net een stukje van het 
woon-huis te zien. Op het mo-
ment dat deze foto werd gemaakt 

was de huidige bebouwing in het 
eerste deel van de Streepenstraat 
er nog niet. De fotograaf staat met 
zijn rug naar de kloostermuur. Het 
zandpaadje kwam ongeveer uit op 
de Streepenstraat ter hoogte van 
de huidige nummers 16-18. 

Rooise brouwinstallatie in het 
Openlucht museum

De collectie van het Openlucht 
Museum was uitgebreid met een 
brouwerij uit Ulvenhout; de Ros-
kam. Deze was in 1937 steen voor 
steen afgebroken en in Arnhem 
weer opgebouwd. Dhr Emmens, 
een medewerker van Brouwerij 
Heineken, kon zich niet vinden 
in hoe deze brouwerij was inge-
richt. De situatie was volgens hem 
te modern. Toenmalig conserva-
tor van het Openlucht Museum, 
Klaartje Schweizer, schreef in het 
“Jaarboek Nederlands Openlucht-
museum 1996” het onderstaande 
artikel, hier volgt de integrale tekst, 
enkele passages zijn weggelaten:

Op een zomerdag in 1941 bezocht 
ir J.A. Emmens het Openluchtmu-
seum en natuurlijk was hij naar de 
bouw van de brouwerij gaan kij-
ken. Wat hij daar zag beviel hem 
helemaal niet. Hij schreef aan A. 

van Erven Dorens, de toenmalige 
directeur van het museum: ‘Ik heb 
met Dr. Heineken over mijn be-
zoek aan het Openluchtmuseum 
gesproken en hij verzekerde mij er 
prijs op te stellen, dat ik mij met 
dezen bouw zou bemoeien om te 
voorkomen dat er onherstelbare 
fouten worden gemaakt.’ Van Er-
ven Dorens informeerde gealar-
meerd bij H.P. Heineken wie die 
Emmens wel was. Nadat hij een 
warme aanbevelingsbrief terug 
had gekregen, kon Emmens aan 
de slag.” Wat was er aan de hand? 
H. Nooren, de laatste eigenaar van 
De Roskam, had de oude, houten 
beslagkuip en gistkuip vervangen 
door meer moderne exemplaren 
van gietijzer. Ondanks de vernieu-
wingen gebeurde al het werk in De 
Roskam nog handmatig. Zelfs voor 
het mengen van het  mout met 
heet water tot beslag, een zwaar 
werk, was geen roermechanisme 
aangeschaft. Maar Emmens vond 
het geheel veel te modern, hij had 
een heel andere Brabantse brou-
werij voor ogen. 

Emmens pakte de zaak voortva-
rend aan. Na enkele weken meld-
de hij een Brabants brouwerijtje 
te hebben gevonden: zoals die 
waarschijnlijk sinds de 17de eeuw 
gewerkt heeft “Deze brouwerij 
heeft alle onderdeelen, welke bij 
brouwerij De Roskam uit ijzer zijn 
vervaardigd, in hout.” Brouwerij 
De Valk in Sint-Oedenrode was 
inderdaad een mooie vondst van 
Emmens. De inventaris van De 
Valk werd, weer dankzij de inspan-
ningen van Emmens, geschon-

ken door het Centraal Brouwerij 
Kantoor. Lees verder in de Kro-
niek der Brabantse brouwhistorie, 
verkrijgbaar bij DMRK, café Van 
Ouds, Drankenhandel De Leijer en 
drankenhandel Van Boxmeer, voor 
slechts 3 euro.      

De brouwinstallatie van de Valk in 
het Openluchtmuseum, situatie in 
1997.

Woonwinkel Guntlisbergen ADC Best, 6000 m2, De Dieze 27, 5684 PR Best, 0499-399108, www.adcbest.nl
Openingstijden: maandag 12:00 tot 17:00 - dinsdag t/m zaterdag 10:00 tot 17:00

Groothandel Guntlisbergen ADC Eindhoven, Meubelen - Project & Horeca inrichting - Kunst & Objecten.
 15.000 m2, Mispelhoefstraat 39, 5651 GK Eindhoven, 040-2064166, www.adcnl.nl

Openingstijden maandag t/m vrijdag 9:00 tot 17:00 - zaterdag 9:00 tot 15:00

Guntlisbergen ADC Best
De meest complete woonwinkel van Nederland

Guntlisbergen

A D C Best
6000 m2

De meest complete woonwinkel van Nederland
Antiek Design Centre

                                                                Ook grote collectie stoelen, Italiaanse modellen vanaf  35 euro per stuk
                                                                      Classic stoelen met en zonder armleuning vanaf  95 euro per stuk

De  huiszwaluw  gespot  in  d’n  Boskant

De huiszwaluw broedt in Neder-
land meestal tegen gebouwen en 
onder dakgoten. Het nest is bol-
vormig, wordt gemaakt van klei 
en heeft een vliegopening aan de 
bovenkant. In d’n Boskant broe-
den ze ook in door hobbyisten ge-
maakte zwaluwnesten zoals op de 

foto te zien is. 

Huiszwaluwen eten enorme hoe-
veelheden muggen en andere 
vliegende insecten. In volle vlucht 
worden deze gevangen waarbij de 
wendbaarheid van de zwaluwen 
goed van pas komt. Huiszwalu-

wen zijn 12.5 cm. lang en hebben 
een korte gevorkte staart. Het is 
een zwart-wit gekleurde vogel. De 
rug en bovenkant van de vleugels 
zijn zwart. Vanonder zijn ze licht-
gekleurd, bijna wit. Ze hebben 
een zwarte kopkap en het meest 
opvallend is de stuit, een witte 
vlek op de overgang tussen rug 
en staart. Het zijn kolonievogels, 
ze leven en broeden in groepen. 
Huiszwaluwen zijn zomergasten, 
in oktober gaan ze verzamelen en 
trekken naar Zuid-Afrika om te 
overwinteren. Jaar na jaar keren ze 
in april weer terug naar het plekje 
waar ze geboren werden om te 
nestelen. De huiszwaluw heeft een 
paar legsels per jaar en het aantal 
eieren die gelegd worden varieert 
van 4 tot 5. Na 20 dagen worden 
de jongen geboren en worden 3 
weken op het nest gevoerd. De 
jongen zitten vaak met de bekjes 
open te wachten op eten. 

Markt 28 
5492 AB Sint Oedenrode 
T (0413) 47 70 30 
F (0413) 47 99 79
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Heuvel 8, 5492 AD Sint-Oedenrode
Tel: 0413-420300, www.cafevanouds.nl

Aanstaande zaterdag 
29 september

vanaf  21:00 uur

Positieve reacties in Olland op multifunctioneel sportveld

Tijdens de informatieavond op 
woensdag 19 september over de 
aanleg van een multifunctioneel 
sportveldje nabij sportpark Ekker-
zicht in Olland waren vele positie-
ve geluiden te horen. Alle aanwe-
zigen waren er van overtuigd dat 
de aanleg van het sportveldje zal 
voorzien in een behoefte bij de Ol-
landse jeugd. 

Het veldje, wat geschikt is voor 
voetval, basketbal en diverse ander 
balsporten, komt volgens het plan 
te liggen nabij de parkeerplaats van 
sportpark Ekkerzicht. Deze locatie 
is als meest gunstige gekomen uit 
een keuze uit vier. Aan iedere plaats 
zijn wel plus- en/of minpunten toe 
te kennen volgens de aanwezigen, 
maar de gekozen locatie kwam als 

meest gunstige uit de bus.

Tijdens de avond kwam ook nog de 
suggestie naar boven om het veldje 
iets verdiept aan te leggen, zodat 
er in de winter een schaatsbaantje 
van gemaakt kan worden. Echter 
het materiaal van de verharding 
van het veldje, asfalt, zou daarmee 
ernstige schade op kunnen lopen 
door opvriezing. Tevens was  men 
van mening dat de schaatsbaan op 
het Dorpsplein thuishoort.

Het verzoek van een vertegenwoor-
diger van de voetbalvereniging om 
bij de aanleg te kijken naar een mo-
gelijkheid voor een uitbreiding van 
het aantal parkeerplaatsen werd als 
reëel beschouwd, maar daarvoor 
moest hij toch even contact opne-

men met de gemeente.
Kortom, een geslaagde informatie-
avond met veel blije gezichten. Rita 
Kanters en Richard Markus, welke 
namens de initiatiefnemers aan-
wezig waren om de vragen te be-
antwoorden, kregen dan ook veel 
complimentjes. De aanleg van het 
sportveldje moet nog voor eind fe-
bruari 2013 zijn afgerond, zo is de 
planning.

Van Ouds past openingstijden aan
Café van Ouds heeft speciaal 
voor de winterperiode de ope-
ningstijden aangepast.
Per 1 oktober zien de openinstijden 

er als volgt uit: maandag gesloten, 
dinsdag vanaf 16.00 uur, woens-
dag vanaf 16.00 uur, donderdag 
vanaf 16.00 uur, vrijdag en zater-

dag vanaf 14.00 uur en zondag 
vanaf 12.00 uur. Bernie en zijn per-
soneel heten u van harte welkom.

Neultuuters on tour

Op zondag 7 oktober maken “de 
Neultuuters” uit Sint-Oedenrode 
een muzikale tocht door het gezel-
lige Brabantse land. Om 12.00 uur 
rijdt de speciaal hiervoor gehuurde 
rode dubbeldekker vanuit Sint-
Oedenrode naar de huiskamer 
van Oisterwijk: eetcafé “de Tijd”. 
Daarna worden de muzikanten 
om 14.30 uur verwacht in grens-
gemeente Baarle-Nassau waar 
gespeeld wordt in “D’n Engel”. 

Vervolgens vertrekt de bus naar de 
Markt in Oirschot waar gespeeld 
wordt in “de Oude Smidse”. De 
tour eindigt rond 18.00 uur in 
Sint-Oedenrode waar deze dag 
op de Markt muzikaal wordt af-
gesloten.  Heb je zin in een dagje 
aangenaam muzikaal gezelschap? 
Voor 15 euro en een telefoontje 
(06-51385410 of 06-29219867) 
ben je verzekerd van een plaatsje 
in de Neultuuters on tour bus. 

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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d’n aonhauwer wint, zin d’n Dokus en hij 
din naor bed mî al z’n dinge aon
(De aanhouder wint, zei de sufferd en hij ging naar bed met 
al zijn kleren aan.)
Bron: Brabantse Spreukenkalender, 
verkrijgbaar bij ’t Paperas. BRABANTSE SPREUKEN

 Bouwen buitengebied iets verruimd

Mooi!!
kunnen we dus
toch de erker
aan onze hut 
gaan plaatsen

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 Een spiegel
 
 een dichter
 zoekt als het ware
 zijn eigen lijden
 
 hoe anders kan hij
 zijn zucht
 naar woorden
 verklaren
 
 of raakt hij 
 ontspoord
 door zijn eigen 
 werkelijkheid
 
 waar een 
 glanzende spiegel
 hem tot nietigheid 
 verleidt

 

PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00u naar 
redactie@demooirooikrant.nl 

onder vermelding van Oogcontact 
en maak kans op 10 x 1/5 staatsloten (straatje)

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week:
Henry Huijberts

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Anny van de Sande
Sint Martenstraat 1
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 0413-473504
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474985
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn Salus
Odendael 3, tel. 0413-476149
ma.-do. 09:00u-12:30u en 
13:00 -15:00u
Voor vragen aan het vrijwilligers-
steunpunt, steunpunt mantelzorg,
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijnsalus.nl
info@welzijnsalus.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10 5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: 
www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)

Puzzelpagina

Waarom zegt men dat je er niet leuk uit moet zien 
voor anderen, maar voor jezelf, en willen we toch 

complimentjes over hoe we er uitzien? 

Puzzel je stuk met
van wie is dit 
puzzelstuk?

Deze puzzel wordt u aangeboden
door Albert Heijn Sint-Oedenrode

Stuur de oplossing in en win ???: 
redactie@demooirooikrant.nl

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

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

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

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

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

lijntrekspel, luckyduck, powerwave, boksbal, rups, kamelenrace, ijswagen,  
bussensport, viswagen, ponyrijden, gebakkraam,  
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Vijfde seizoen

In de spiegel van het raam breit oma
aan een auto, opa rookt pijp
uit een lantarenpaal

Een vuilnisman kiept emmers leeg
boven zijn schrijfbureau, een spreeuw
schijt op de staande klok. Het is
windstil op straat

De amaryllis bloeit en vrijt met
een reclamebord. Over de schoorsteen-
mantel glijden twee slakken die 
het doen. De blote hemel bloost
Lunchpauze, twaalf uur

Een wolk trekt aandacht door de zon
heel langzaam aan te kleden

Kamer en straat hernemen zich,
het raam wordt weer een venster

Zolang er daglicht is, bestaat
het altijddurende seizoen

In de ontspiegeling van dit moment
vloeien de dingen terug binnen de
maat van eigen werkelijkheid

    Kees Hermis
Uit: Oud asfalt, 1998

25e Rooise Klompenklets

Na de uitstekende reacties op de 
24e Rooise Klompenklets eind 
2011 is de “kletscommissie” van 
K.V. de Narrekap vol goede moed 
aan de slag gegaan om ook op de 
25e editie van de Rooise Klom-
penklets een topprogramma te 
presenteren.

In het weekeinde van 23, 24 en 25 
november a.s. staat alweer de 25e 
Rooise Klompenklets op het pro-
gramma. Hoewel geen carnava-
lesk jubileum, is K.V. de Narrekap 
er trots op dat de Rooise Klompen-
klets een echte traditie is gewor-
den binnen Carnaval in Papgat.

In het programma van 2011 was 

er volop plaats voor nieuwe talen-
ten binnen het tonpraten. Diverse 
kletsers stonden als debutant op 
het podium bij Grand Café & Za-
lencentrum de Beurs. 

De 25e editie wordt een feest van 
herkenning. Uiteraard is Berry Kna-
pen, de huidige Brabantse kampi-
oen present. Maar ook oud-kam-
pioenen zoals Harry Hens en Rob 
Scheepers zullen met een nieuw 
kletsverhaal in de ton staan. Het 
programma wordt gecompleteerd 
met kletsers die allemaal finalist bij 
de Brabantse kampioenschappen 
zijn geweest. Allemaal bekende 
namen binnen het tonpraten, zo-
als Ad Vermeulen, Christel van de 

Dungen, Dirk Couwenberg en ui-
teraard Frans Bevers. Ook de beste 
Gelderse  kletser Rob van Elst komt 
weer naar St. Oedenrode. Kortom, 
met deze kletsers wordt het weer 
een avond schateren in De Beurs.  
De aanvangstijd zal 20.00 uur zijn, 
zaal open om 19.00 uur. Uiteraard 
zal de Narrekapel van K.V. De Nar-
rekap zorgen voor de muzikale 
omlijsting. 

Op zondag 25 november is er een 
middagprogramma, aanvangstijd 
15.00 uur. Zaal open om 14.00 
uur. In samenwerking met Grand 
Café &  Zalencentrum de Beurs 
wordt er vooraf een smakelijke 
brunch georganiseerd, totale kos-
ten € 22,50 dit is uiteraard incl. 
toegangskaart voor de Rooise 
Klompenklets. Aanvangstijd van 
de brunch is 12.00 uur.

De voorverkoop zal plaatsvinden 
bij Grand Café &  Zalencentrum 
de Beurs op zaterdag 6 oktober, 
aanvang 12.00 uur. Toegangsprijs 
€ 12.50

Na de voorverkoop blijven de 
kaarten te koop bij Grand Café & 
Zalencentrum de Beurs.
“Meegebrachte etenswaren zijn 
niet toegestaan”. “Er zijn diverse 
hapjes verkrijgbaar”.

Restaurant Wollerich uit Sint-Oedenrode neemt 
deel aan De Vegetarische Restaurantweek
Van 1 tot en met 7 oktober 2012 
doen meer dan 140 restaurants in 
heel Nederland mee aan De Vegetari-
sche Restaurantweek. In Sint-Oeden-
rode doet Restaurant Wollerich mee 
aan de week. In dit restaurant kan ie-
dereen proeven hoe lekker en gevari-
eerd de vegetarische keuken kan zijn. 
Dit is ook nog eens extra voordelig. 
Tijdens deze week kost een vegeta-
risch menu €25 en zijn er minstens 2 
menu’s waaruit kan worden gekozen, 
waarvan één menu speciaal voor de 
week wordt gemaakt. 

“Vegetarisch eten is niet alleen lekker, 
maar de vegetarische keuken is ook 
heel divers. Er is veel meer te maken 
dan vegetarische lasagne vandaar 
dat we ook blij zijn dat er minstens 2 
keuzes zijn waarvan één extra speci-
aal menu voor de week”, aldus Floris 

de Graad, directeur Vegetariërsbond. 

De Vegetarische Restaurantweek is 
een initiatief van de Vegetariërsbond, 
VARA’s Vroege Vogels en Dinnersite. 
Ze willen laten zien dat vegetarisch 
eten meer is dan de geijkte geiten-
kaassalade. Tijdens deze week zal je 
die dan ook niet in de menu’s aan-
treffen, maar in plaats daarvan ver-
schillende heerlijke gerechten. Met 
de week wil de organisatie ook res-
taurants stimuleren om hun vegeta-

risch aanbod te verbeteren. Dit jaar 
nemen ook diverse sterrenrestaurants 
deel aan de week, zoals ook Restau-
rant Wollerich. 

Meer dan 140 restaurants hebben 
zich inmiddels aangemeld voor de 
Vegetarische Restaurantweek, geor-
ganiseerd door de Vegetariërsbond 
en Vroege Vogels in samenwerking 
met Dinnersite. Meer informatie over 
de week is te vinden op 
www.devegetarischerestaurantweek.nl.

 

Thuis feesten?
Verhuur van o.a.
Biertaps
Partytenten
Bartafels en krukken
Servies/bestek/glaswerk

     0413-474051 Springkussens
 Partyservice en drankenhandel

    de Leijer
  www.partyservicedeleijer.nl

 

 

25e ROOISE KLOMPENKLETS 
 

        Vrijdag 23 november, aanvang 20.00 uur 
   Zaterdag 24 november, aanvang 20.00 uur 

        Zondag 25 november, aanvang 15.00 uur 
   

In Grand Café & Zalencentrum De Beurs 
Heuvel 44 Sint Oedenrode 

 
                   Met: Berry Knapen 

                       Harry Hens 
                              Rob Scheepers 
                             Ad Vermeulen 

                                  Dirk Couwenberg 
                                     Christel vd Dungen 

                          Frans Bevers 
                          Rob van Elst 

 
Op zondag 25 nov. is er vooraf ook weer een brunch. 

Toegangsprijs hiervoor is € 10,00 
 

KAARTVERKOOP START ZATERDAG 6 OKTOBER, 12 UUR 
Grand Café & Zalencentrum De Beurs 

Toegangsprijs € 12,50 
 

Organisatie K.V. de Narrekap 

 

DE NIEUWE 
NAJAARSCOLLECTIE 

IS BINNEN! 

Kom snel kennismaken! 
Tegen inlevering van deze originele 

coupon krijgt u een benzinevergoeding 
van € 5,00 als korting op uw aankopen. 

De koffie staat klaar!
Maximaal 1 per klant

UITNODIGING

Knap je fiets op bij  

Salus Jongerenwerk

Donderdagavond 4 oktober kunnen 
jongeren samen met een fietsenma-
ker aan de slag met fietsreparaties 
aan eigen fiets. Bandenplakken, 
fietslampjes vervangen, fietsketting 
doorsmeren en meer kleine repara-
ties om veilig over de weg te kun-
nen bewegen komen aan de orde. 
In het jongerencentrum zijn diverse 
materialen (lampjes e.d.) tegen in-
koopprijs verkrijgbaar, andere zijn 
vrij om gebruikt te worden.

Ook kunnen jongeren hun fiets 
pimpen door gebruik te maken 
van aanwezige verfspuitbusjes, 
sjablonen en ander materiaal. Het 
wordt alweer steeds vroeger don-
ker. Na afloop van de avond is 
Sint-Oedenrode weer een heleboel 
veilige en opvallende fietsers rijker.
Wil jij ook je fiets een opknapbeurt 
geven? Loop dan donderdag-
avond 4 oktober vanaf 19.00uur 
binnen bij Salus Jongerenwerk. 
Vergeet je fiets niet mee te nemen.
Salus Jongerenwerk
Jongerencentrum HONK1224
Laan van Henkenshage 2
jongerenwerk@welzijnsalus.nl
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

Te koop/Te huur

Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------

--------------------------------------
Nieuw bij tuincentrum Krans: handge-
maakte Bath Creamers van bomb.
Schijndelseweg 65
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
(bedrijventerrein Nijnsel) 
Nijverheidsweg 4. Tel : 476805
--------------------------------------
Groot assortiment leuke streekpro-
duchten kado’s o.a. Thee , jam en 
oudhollandse snoep bij Tuincentrum 
Krans, Schijndelseweg 65
--------------------------------------
Norma Supreme pocketvering matras-
sen NU 2e gratis.
Vennotex. (Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------

Uw auto weer als nieuw!
Carcleaning van Laarhoven

Handelsweg 11a
5492 NL Sint-Oedenrode 

0413-476198/ 06-20308105
(Bedrijventerrein Nijnsel)

--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop jij 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Bezoek ook eens onze
webwinkel voor super deals
www.de-onlinewinkel.nl
--------------------------------------

Afgesloten & beveiligde 
buiten opslag huren?
Van 1 m² tot 1000 m²

0413-472893 of 06-47204807
info@masta.nl

Bedrijventerrein de Kampen

--------------------------------------
Voor klusser of hobbyist, te huur wer-
kruimte 50 m2 en/of 
opslagruimte 50 m2
tel: 06-12270191
--------------------------------------
Nieuw bij tuincentrum Krans: muziek 
speeldozen. Loop gerust binnen om te 
zien en te horen! Schijndelseweg 65.
--------------------------------------

Gezellig avondje uit ?
Kom naar het Vestzaktheater in Son 

Brabantse gezelligheid
Kijk voor programma en nieuws

www.vestzaktheaterson.nl
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
Herstofferen is de beste keus
Kreijveld meubelstoffering Liempde
Tel: 0411-631775 of 06-22219528
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden. 
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode

Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------
Te Koop aangeboden:
Een stuk cultuurgrond groot 3.5 Ha
Gelegen aan het Achterom ongenum-
merd te Sint-Oedenrode, vrij te aan-
vaarden. Geïnteresseerde kunnen kon-
tact op nemen met 
tel. Nr. 06 53441236 of 06 38736308.
--------------------------------------
Gratis 2 lieve poezen af te halen. Ze 
zijn geholpen. Met alle benodigde 
spullen. Met pijn in ons hart zijn we 
genoodzaakt afscheid van deze lieve 
knuffelpoezen te nemen.
Fotos op aanvraag.
Rob en Miranda 06-48318853
--------------------------------------

Nare luchtjes in uw auto? 
Laat deze compleet verwijderen 

d.m.v een ozonbehandeling.
Carcleaning van Laarhoven

Handelsweg 11a
5492 NL Sint-Oedenrode

0413-476198 / 06-20308105
(bedrijventerrein Nijnsel)

--------------------------------------
Te huur;
Woonruimte, opppervlakte 134 m2
Meidoornstraat 8
Te aanvaarden per direct
Tel. 06-55187596
--------------------------------------

Cursussen/workshops

Praktijk Fladder je mee; de plek voor
kindercoaching, oudercoaching en
fladderlessen. Kijk op 
www.fladderjemee.nl
--------------------------------------
Proefles voor kids; Wil je even ont-
spannen, creatief uiting geven aan je 
gevoel en wat dichter bij jezelf komen?
Kom dan naar de proeffladderles op 
13 en/of 17 oktober.
zie www.fladderjemee.nl
--------------------------------------

Verloren

Verloren: donderdagavond op de 
Zwembadweg; donkerbruine porte-
monnee. tel. 477845.
--------------------------------------

Gezocht

Gezocht; Vrijwilliger om man met syn-
droom van down op maandagavond 
naar het paardrijden in Mariaheide te 
begeleiden. Tel. 0413-784746
--------------------------------------

Aangeboden

Massage. 
Ook voor jou! Nu ook cadeaubonnen 
verkrijgbaar. Kijk voor meer info op: 
www.de-bodhiboom.nl
of bel: 06 52 21 36 52.
--------------------------------------
Vanaf September:
Jongerenyoga, leeftijd 12 t/m 17 jaar. 
Meer info: www.de-bodhiboom.nl
of bel: 06 52 21 36 52
--------------------------------------
Zoekt u huishoudelijke hulp? 
Slechts € 12,95 per uur, 
zie www.hulpstudent.nl, 
bel 06-1482 6000 
of mail y.kroef@hulpstudent.nl.
--------------------------------------
Klusjes in en rondom uw huis waar u 
als alleenstaande of oudere niet aan 
toekomt? Bel RN Solutions op 
06 20534852 of e-mail 
info@rn-solutions.nl
--------------------------------------
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex bij 
Massagepraktijk Adisa in 
Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl

   

Wie herkent mensen op deze foto? En weet misschien iemand waar 
deze foto is gemaakt? We zijn erg benieuwd. 

Stuur uw antwoord naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-
479322 of kom eens binnen op ons kantoor aan Heuvel 17. De koffie 
staat klaar!

Uitslag historische beelden week 38

De foto is gemaakt bij Kamp Oda op 12 
december 1941 door RK Foto-persbu-
reau Het Zuiden uit Den Bosch

Staand; G. van  Boxmeer, Jan Derks, 
Jantje Foolen, Huibers, Van Deursen, 
Marinus van Drongen, Van de Loo
Martien van Nunen, Nol van de Laar, 
Theo Quivooi, Van Roosmalen, Jan van 
Boxtel, De Hommel, Rudolf van de Velden
Janus Abelen, Sjef Witlox, Jan Reijs, Jan van Lieshout, Thieu van Box-
meer, Piet van der Meijden

Zittend; Toon Heijmans, Lamber en Janus van de Kamp, Arend en vader 
van de Kamp, Toon van de Rijt
Annie Ketelaars, Piet en Jan van de Kamp, Hermans en Galjé, Geubel

Ingezonden door
Fons van Boxmeer, de zoon van Gradje van Boxmeer 
(op de foto rechts boven)

Historische beelden
--------------------------------------
Meer tijd voor jezelf ? Meer tijd voor 
ontspanning ? Kies voor ontspan-
ningsmassage. Kijk voor informatie en 
afspraak maken op 
www.ellenvorstenbosch.nl
--------------------------------------

Dieren

Hondenschool het Rooike te Sint-Oe-
denrode:
* puppy & gehoorzaamheidscursussen
* nieuw: workshop steppen met je 
hond en/of ‘samen-fit’ stepcursus.
www.hondenschoolhetrooike.nl 
M. 06-270.384.63
--------------------------------------

Diversen

ongedierte!!!
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Sint-Paulusgasthuis: tentoonstelling 
‘Door weer & wind’ in Museum van 
Brabantse Mutsen, en beeldenten-
toonstelling in de kruidentuin, info op 
www.sint-oedenrodemuseum.nl
--------------------------------------
Buurtvereniging “Den Berg” uit 
Liempde organiseert op zondag 30 
september aanstaande weer haar 
jaarlijkse vlooienmarkt.
--------------------------------------
Bedankt voor de reis naar Oosten-
rijk
Bij deze willen wij Hein Bos Coach-
Travel bedanken voor de mooie 
reis naar Oostenrijk
Het was fantastisch.
Namens alle mede reizigers.
J.v.d.M.
--------------------------------------

“Deze aardappel 
wilde ik even 
laten zien”

Zo kwam Toon der Kinderen van 
De Rooise tuinvereniging bij De-
MooiRooiKrant binnengelopen. 
Hij had een immense aardappel 
bij die hij vond tijdens het rooien. 
Zo’n grote had hij naar eigen zeg-
gen nog nooit gezien. 

Jokeren, rikken 
en beugelen
Vrijdag 28 september liggen de 
kaarten voor het jokeren en rikken 
weer op tafel. Alle leden vanaf 16 
jaar zijn welkom. Deze avond be-
gint om 20.00 uur in Meerschot 
Heistraat 22. Maar iedereen is 
vanaf 19.30 uur welkom want dan 
is de koffie en thee al klaar.

Ook wordt er weer een loterij ge-
houden. Heb je geen geluk in de 
loterij. Na afloop van het kaarten 
gaat iedereen weer met een vlee-
sprijs naar huis. Voor het beugelen 
op zaterdag 6 oktober op de Misse 
in Olland kunnen onze leden zich 
opgegeven bij Betsie van Gerwen, 
telefoon 476256. Deelname is gratis

Muzikaal-Theater door Hotel Witlox
Denk niet dat Hotel Witlox iets te 
maken heeft met het vroegere ho-
tel bij het station in Best.
 
Hotel Witlox is een klein theater-
collectief, dat gevormd wordt door 
drie professionele Vlaams Bra-
bantse theatermakers. Het werd 
opgericht in 2007 en produceerde 
sindsdien al een aantal succesvolle 
voorstellingen. 
In de zomer van 2012 maakten zij 
Het Lied van de Krekel, dat in pre-
mière ging tijdens Theaterfestival 
Boulevard in Den Bosch.
 
In het najaar van 2012 werd Het 
Lied van de Krekel weer opgepakt. 
En richten Hotel Witlox zich daar-
bij op festivals en de theaters in het 
vlakkevloercircuit van Nederland 
en Vlaanderen. Maar daarnaast 
wilde ze de voorstelling heel graag 
spelen in de theaters van de wat 
kleinere plaatsen in Noord-Bra-
bant. Omdat ze geloven dat Het 
Lied van de Krekel daar heel erg 
op zijn plaats is. 

Hoewel het verhaal zich afspeelt 
in de tropen, en het een univer-
sele strekking heeft, klopt er een 
Brabants hart in. Het is voor Hotel 
Witlox  extra spannend om in Rooi 
te spelen, omdat het verhaal min 
of meer gebaseerd is op verhalen 
van mensen die ze aldaar kennen. 
Mensen uit Rooi dus. Er zitten nog 
wel meer door Rooi (en Nijnsel) 
geïnspireerde dingen in de voor-
stelling, zoals meestal in de tek-
sten die Herman van de Wijdeven 

schrijf.
 
Ieder dorp in Brabant heeft zijn 
Indië-veteranen, op elk kerkhof 
liggen gesneuvelde soldaten be-
graven. Velen kennen (kenden 
inmiddels, in de meeste geval-
len) wel iemand die er geweest 
is, velen kennen de verhalen. Bij 
de voorstellingen van afgelopen 
zomer merkten Hotel Witlox dat 
deze geschiedenis nog heel erg 
leeft bij veel mensen en dat ze nog 
altijd veel los maakt. De reacties 
waren vaak ontroerend, soms zelfs 
overweldigend.
 
Deze muzikale voorstelling vertelt 
het verhaal van een jonge Bra-
bantse boerenzoon die wordt uit-
gezonden naar Nederlands-Indië, 
om te gaan vechten tijdens de Po-
litionele Acties, eind jaren veertig 
van de vorige eeuw.

Het enige wat hem in de alledaag-
se waanzin overeind houdt, is zijn 
liefde voor het inlandse meisje Si-
nah. Als de oorlog hen uiteen drijft 
weet hij niet dat hij haar zwanger 
achterlaat. Een paar jaar later keert 
de soldaat terug naar het dorp 
van Sinah. Daar komt hij voor een 
hartverscheurende keuze te staan.
 
Meer verklappen we niet.   
Kom zelf luisteren en kijken op vrij-
dag 5 oktober in Mariëndaal.

Organisatie; Roois Kultuur Kontakt
 

Marktplein
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Cursussen keramiek in Sint-Oedenrode

Klei is magisch! Zacht, soepel en 
in veel vormen kneedbaar. Dit sei-
zoen biedt MiK Pieter Brueghel 
nieuwe keramiekcursussen aan in 
Sint-Oedenrode, zowel voor be-
ginnende en gevorderde volwas-
senen als voor (groot)ouders met 
kinderen.

Beeldend kunstenaar en docent 
Cecil Kemperink helpt beginners 
en gevorderden een persoonlijke 
stijl ontwikkelen tijdens de jaarcur-

sus ‘Beelden bouwen in keramiek’. 
Vanuit hun eigen ideeën, technie-
ken en opdrachten,  werken de 
deelnemers aan de ontwikkeling 
van hun eigen ‘handschrift’ in klei/
beeldtaal. Het is laagdrempelig en 
geschikt voor degene die al sinds 
basisschool geen klei meer in han-
den hebben gehad, maar dat wel 
weer  graag zouden willen! Werk-
stukken maken met je handen en  
je hart.  Je hoofd daarbij wat min-
der gebruiken dan we gewend zijn, 
is een belangrijk uitgangspunt. 
Dinsdagavond 19.30-22.00 uur - 
30 bijeenkomsten van 2,5 uur – Lo-
catie: Mariëndael Sint-Oedenrode.
Iets bijzonders doen met uw (klein)

kind? MiK Pieter Brueghel organi-
seert ‘Kneden maar’, een korte 
cursus handvormen met klei voor 
ouder en kind. Beiden mogen al-
les maken en reageren op elkaars 
werk, met alle ruimte voor experi-
ment en fantasie.
Dinsdagmiddag 16.15-17.45 uur – 
5 bijeenkomsten van 1,5 uur – Lo-
catie: Mariëndael Sint-Oedenrode 
– Leeftijd van de kinderen: 7 tot en 
met 12 jaar.

Alle informatie over cursussen, 
workshops en inschrijven is ook te 
vinden op de websites 
www.pieterbrueghel.nl en 
www.mikweb.nl

OPENDAG!

MiK PIETER BRUEGHEL VEGHEL

MiK MARIËNDAEL SINT-OEDENRODE 
OP ZOEK NAAR EEN  

CREATIEVE UITDAGING?

ZONDAG  2 SEPTEMBER12 
00-16 

00 UUR

ZONDAG  9 SEPTEMBER
13 

30-15 
30 UUR

Picknick met een Klik

‘Geven, delen, samenwerken en waarderen is de 
toekomst in ondernemen’

Op de prachtige locatie van Kloos-
terhotel Zin in Vught vond op 
woensdag 19 september de eer-
ste editie van Picknick met een 
Klik plaats. Met 17 enthousiaste 
startende ondernemers, waaron-

der  Paul van Dijk van Eportfolio  
uit Sint-Oedenrode, die stonden 
te trappelen om zes ervaren on-
dernemers het hemd van het lijf te 
vragen, kon dit evenement alleen 
maar slagen. Heerlijk nazomer-

weer met mooie Hollandse wolken 
en de perfecte organisatie zorgden 
voor de kers op de taart.

Picknick met een Klik is een concept 
dat is bedacht door Rachel van de 
Greef uit Schijndel. Startende on-
dernemers worden tijdens dit eve-
nement op een speciale manier in 
contact gebracht met zes ervaren 
ondernemers, die inspirators wor-
den genoemd. Tijdens een aantal 
korte sessies, kunnen beide partijen 
kennis maken en onderzoeken of 
er een ‘klik’ is ontstaan. Na afloop 
van de speeddates kiezen de star-
ters een ondernemer uit waar ze 
vervolgens, tijdens een uur duren-
de picknick, verder kunnen praten 
over ondernemen in het algemeen 
en hun bedrijf in het bijzonder.

Opening van de tuinkas Zorgboerderij 
Dommelhoeve

Afgelopen zaterdag  22e septem-
ber was de familiedag van zorg-
boerderij Dommelhoeve. Deze 
dag was het moment om de tuin-
kas officieel te openen. De fami-
liedag wordt georganiseerd om de 
familieleden van de gasten van de 
zorgboerderij te laten ervaren wat 
een zorgboerderij is en waar hun 
familielid elke keer naar toe gaat.

De tuinkas is er afgelopen voorjaar 

neergezet. De financiering hier-
van is gedaan door de opbrengst 
van het 5 jarig jubileum vorig jaar 
mei en een bijdrage van kringloop 
winkel Den Einder. Verder is er het 
nodige voorwerk gedaan tijdens 
de NL DOET dag afgelopen maart 
jl. Kortom een echte aanwinst voor 
de mensen van de zorgboerderij. 
Hierdoor is het jaar rond mogelijk 
om te werken in en te genieten 
van het tuinieren.

Dhr Hubers, aanwezig vanaf het eerste 
uur op de zorgboerderij opent de tuinkas.

B.V.T. Rooi in vergadering
Uitnodiging voor de bijeenkomst van B.V.T. Rooi op dinsdag 2 oktober 
aanvang 10.00 uur in het gemeentehuis. Voor de fractie, de steun-
fractie en belangstellenden. Dit ter voorbereiding op de uitgewerkte 
ombuigingideeën tot concrete opties. Daarover wordt op 8 oktober, 
een ronde tafel bijeenkomst gehouden.  

Jubileumconcert koor Cantecleer
Zondag 30 september vindt dit concert plaats in Ma-
riëndael. Het wordt een feestelijk concert waarbij 
de volgende koren optreden: het huidige Cantecleer 
Rooi, Jubileumkoor Cantecleer Rooi met 35 oud-le-
den  en Zangvereniging Cantecleer uit Niel België.

De koren brengen een zeer gevarieerd progamma 
ten gehore. Het concert wordt afgesloten met een 
Ode aan Cantecleer. De tekst van deze ode is speci-
aal voor dit veertigjarig jubileum geschreven. Verkoop 
van toegangskaarten à € 6.50, inclusief consumptie, 
vanaf 13.00 uur aan de zaal. Voor kinderen beneden 
de twaalf jaar geldt een gereduceerde prijs van € 2.00. 
Tevens is er een jubileumkrant te koop met verhalen 
en foto’s over veertig jaar Cantecleer.

Aanvang concert 14.00 uur. Meer informatie op 
www.koor-cantecleer.nl.

 MARIAHOUT
Uw officiële OPEL-AGENT

Goed en betaalbaar 
ONDERHOUD

Voor alle merken
DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 

STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl

Foto - Hi Ho Silvert

The Wieners
Vintage Rock’n’Roll uit de fifties! The Wieners spelen 

zowel grote hits als B-kantjes en rariteiten, van Buddy 
Holly, Johnny Cash, Elvis Presley, Everly Brothers, 
Johnny Burnette, Roy Orbison en nog veel meer. 

6 oktober 
vanaf 21.00 uur entree gratis

Cafe “Oud Rooy” Markt 13 5492 AA Sint Oedenrode
Tel: 0413-473166 www.oudrooy.nl



Woensdag 26 september 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe16 

ONLY 
Dames jeans

vanaf: 

€ 29,95
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Vier generaties Van Acht

Deel het cijfer acht door twee en je krijgt het cijfer vier. De familie van Acht bestaat 
namelijk niet uit  drie maar vier generaties en dat is natuurlijk heel erg bijzonder. 
De jongste spruit, Julian van Acht, is op zeven september 2012 geboren en verblijd-
de daarmee de hele familie. De stralende lach op het gezicht van overgrootmoeder 
wanneer ze de foto komt laten zien, zegt natuurlijk meer dan genoeg.   

Jan van Acht, Carel van Acht, Jan van Acht, Julian van Acht.

Het oudste gezin van Nederland

Rooienaar Jan Bouwdewijns komt 
uit een gezin van 19 kinderen, 
waar er nog 18 van in leven zijn. 
Iedere twintig dagen en een paar 
uur worden ze samen een jaar ou-
der. Aan het einde van deze week 
bereiken ze de gezamenlijke leef-
tijd van 1334 jaar! Daarmee zijn 
de broers en zussen Bouwdewijns 
het oudste gezin van Nederland.

Jan en zijn broers en zussen groeiden 
op in een boerderij tussen Zijtaart 
en Mariahout. Vader Piet komt oor-
spronkelijk uit Aarle-Rixtel, moeder 
Johanna uit Beek en Donk. Het 

waren pioniers. Net als vijf andere 
boerengezinnen bouwden ze een 
boerderij aan de Veghelsedijk. Fa-
milie Bouwdewijns groeide gestaag 
en uiteindelijk liepen er 19 kinderen 
rond, waaronder twee tweelingen. 
Vader werd 78, moeder Johanna, 
ook wel Anna genoemd, werd uit-
eindelijk 85 jaar. Ze zei altijd 'van 
kiendjes kopen, worde nie ouwd', 
maar ze heeft tegendeel bewezen. 
Zoals gezegd zijn achttien van de 
negentien nog in leven. Volgens 
Jan zijn de meeste nog erg vitaal. 
De jongste is 62 en de oudste 83. 
Samen hebben ze een gemiddelde 

leeftijd van 74,1 jaar. Door de jaren 
heen is bovendien niemand buiten 
de boot gevallen. Ze hebben nog 
veel contact.

Sjaak, Frans, Pieter, Toos, Gert en 
Jan wonen in Sint-Oedenrode. 
Ook de rest woont in een straal 
van 11 km rondom het ouderlijk 
huis. Op één zus na die in Canada 
woont. Het is een echte Brabantse 
familie. Volgens Jan leven ze alle-
maal Bourgondisch, maar zijn het 
stuk voor stuk harde werkers. 

Op voeten en fietsen naar school

Vorige week donderdag heeft basis-
school Sint-Petrus meegedaan aan 
de landelijke ‘Op voeten en fiet-
sen naar school’ dag georganiseerd 
door Veilig Verkeer Nederland. 

De verkeerswerkgroep van school 
had deze actie op touw gezet. Leer-
lingen die dichtbij school wonen, 
waren, zoals altijd te voet. De vele 
leerlingen van wat verder weg, wa-
ren nagenoeg allemaal met de fiets. 
Er waren gisteren nauwelijks auto’s 

te zien. De Petrusschool is de enigste 
school in Sint-Oedenrode die al het 
BVL-label heeft en daarom wil zij ze-
ker een goed voorbeeld zijn voor de 
leerlingen. De school doet bewust 
mee aan acties die de veiligheid voor 
de leerlingen verhogen. Zeker als 
leerlingen verder weg wonen, zijn 
ouders snel geneigd de auto te pak-
ken met als uitleg dat dit veiliger is. 
Maar de school probeert juist door 
(praktische) verkeerslessen en deel 
te nemen aan dit soort acties, ouders 

duidelijk te maken dat zij hun kinde-
ren veel beter bewust kunnen ma-
ken van het verkeer om hen heen.  
Dat kinderen juist moeten leren om-
gaan met het verkeer. 

De actiedag was een groot succes en 
de school hoopt dat alle leerlingen 
en ouders, als ze naar school gaan, 
steeds opnieuw nadenken en….met 
de fiets of te voet naar school ko-
men! De leerlingen zelf zijn hier ook 
voor.

Theater 2012/2013
Mathilde Santing    02 november   2012  aanvang 20.15 uur 
Van der AA’s en Zekhuis  10 november   2012   aanvang 20.15 uur
Mark van de Veerdonk 11 januari   2013        aanvang 20.15 uur
Dirk Scheele *  26 januari   2013        aanvang  14.00 uur 
      of 16.00 uur
Guido Weijers**  17 april        2013         aanvang 20.15 uur

Kaartverkoop start op zondag 9 september bij de balie van Mariëndael 
van 13.00 tot 16.00 uur. Vanaf 10 september te koop bij het VVV en 
Mariendael.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.mariendael.nu

*)   2 voorstellingen
**)  max. 4 kaarten per persoon

Leerlingen Odaschool actief met ´Groene Voetstappen´
Van voetstappen hebben 
we allemaal gehoord, maar 
van groene voetstappen? 

Massaal hebben de leerlingen van 
de Odaschool op woensdag 19 
september hun Groene Voetstap 
op de kaart gezet. ‘Groene Voet-
stappen’ is een project binnen de 
Europese Mobiliteitsweek, welke 
jaarlijks in de derde week van sep-
tember plaatsvindt. De Groene 
Voetstappen worden als volgt ver-
zameld: je laat de auto lekker staan 
en komt in plaats daarvan lopend 

of met de fiets naar school. Goed 
voor het milieu en nog gezellig 
ook, want fietsen en lopen kun je 
samen met je vriendjes en vrien-
dinnetjes doen! 

De werkgroep BVL (Brabants Ver-
keersveiligheidslabel) heeft het 
project deels geadopteerd. De 
werkgroep pleit voor een verkeers-
veilige omgeving van de school. 
Dit thema loopt als een rode draad 
door het schooljaar. Er  worden 
diverse activiteiten georganiseerd 
in het kader van de verkeersveilig-

heid. 

De leerlingen en de ouders van de 
Odaschool hebben allemaal volop 
hun steentje bijgedragen aan dit 
project. We zijn trots op alle Groe-
ne Voetstappen die de leerlingen 
samen gezet hebben. De badge 
die de kinderen ontvangen heb-
ben, mogen ze met trots dragen, 
want ze hebben een ‘groen voet-
stapje’ genomen naar een beter 
milieu en hopelijk houden ze  dat 
ook zo vol!

Winnaars toegangskaarten voor 
Rock around the Jukebox bekend
De winnaars van de vrijkaarten voor Rock around the Jukebox zijn be-
kend. In DeMooiRooiKrant van woensdag 19 september kon u vijf keer 
twee kaartjes voor deze beurs winnen, die op 13 en 14 oktober in het 
Autotron van Rosmalen wordt gehouden. Het enige dat u daarvoor 
hoefde te doen was het beantwoorden van twee vragen. Dat de vragen 
niet al te moeilijk waren bleek wel uit het hoge aantal inzenders dat wist 
dat het Autotron sinds 1987 in Rosmalen is gehuisvest. Het antwoord 
op de tweede vraag was dat het Autoron daarvoor in de Drunen was 
gevestigd. Uit de goede inzendingen zijn vijf winnaars getrokken.

Die winnaars zijn:
- Paula van der Heijden
- Hans Verkuilen
- Paul van der Laar
- Jeanne van Genugten
- Dirk van Gelder

De winnaars kunnen hun kaartjes op komen halen op het kantoor van 
DeMooiRooiKrant aan de Heuvel 17 in Sint-Oedenrode. U wordt ge-
vraagd om een afdruk van het mailtje met uw goede antwoorden mee 
te nemen.
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Als rechtgeaard wijnliefhebber moet je er één keer geweest zijn, in het 
Mekka van alle, wereldwijd verspreide proevers, in het Walhalla van 
de jagers op het rode goud. Met Bordeaux heb je het eigenlijk niet 
over de prachtige stad, die sinds enige jaren op de wereld erfgoedlijst 
staat, maar veel meer over het gebied eromheen, de linker- en de 
rechteroever van de Gironde, waar de rivieren de Dordogne en de 
Garonne in uitmonden. Dat hier ’s werelds beste wijnen groeien (ho, 
ho, zullen liefhebbers van Bourgognewijnen  roepen) zal bij veel men-
sen bekend zijn, maar toch is het verwonderlijk dat dat dan ook juist 
in deze streek gebeurt. Qua landschap niks bijzonders, tenminste niet 
mooier of lelijker dan andere wijnstreken in Frankrijk (de wijngaarden 
wel tot in de puntjes verzorgd), dus is er blijkbaar iets anders: de com-
binatie van druivensoorten, bodem, klimaat en menselijk handelen, 
die liefhebbers, verzamelaars en beleggers soms prijzen van meer dan 
duizend euro voor één fles wijn van ’n bepaald chateau doen betalen. 
Hier gedijen voornamelijk de druivenrassen cabernet sauvignon en 
merlot, aangevuld met wat cabernet franc of nog drie minder bedui-
dende soorten. Op de linker oever domineert de cabernet sauvignon 
en op de rechter met name de merlot, da’s zo’n beetje de stelregel. Als 
je ’n aantal dagen door het hele gebied rijdt, wat eigenlijk onmogelijk 
is, begin je jezelf af te vragen “wie dat allemaal op moet zuipen?” In 
mei nog voeren we over het Canal du Midi en zagen de wijngaarden 
van de Minervois, oneindige vlaktes zonder horizon, en dat is dan nog 
maar een klein deel van de wijnplas die Languedoc heet. Toen vroe-
gen we ons hetzelfde af, maar nu was ik nog meer onder de indruk 
van dit onmetelijke areaal aan wijnstokken.

We hadden met onze wijnclub de verkenningstocht door een bureau 
laten uitstippelen, gewoon omdat er bijna geen beginnen aan is wan-
neer je dit zelf wilt doen. Het bureau was blijkbaar uitgegaan van 
een topconditie betreffende onze fysieke gesteldheid en verblijdde 
ons met een compleet gevuld programma, waarbij niet alleen aan 
het natje maar zeker ook aan het droogje was gedacht. De Borde-
lais (bewoners van deze streek) houden er uitgesproken ideeën op 
na omtrent omvang en zwaarte van de gerechten. Ik geef u een paar 
voorbeelden: een flink ontbijt (continentaal, niet dat armoedige stukje 
stokbrood met jam) gevolgd door een lunch met twee verschillende 
salades en charcuterie, zalm met beurre blanc en heerlijke vruchten-
crumble na. Het diner bestond uit opgerolde carpaccio met kruiden-
melange, varkensfilet met honing-tijmsaus en mousse au chocolat 
toe. Een andere dag was er weer dat ontbijt, een lunch van salade 
met gerookte eendenborst en spekjes, soort jachtschotel van gecon-
fijte eend en clafoutis van vijgen en bosvruchtenijs toe. ’s Avonds aten 
wij op een (prachtig aangekleed) chateau en werden vergast op een 
tartaar van zalm, op druiventakken geroosterde entrecôte met sauce 
Bordelaise, kaas en aardbeientaart toe. Dit alles natuurlijk omfloerst 
door de plaatselijke, betere wijnen. Dit is een bescheiden uittreksel 
van deze “tour à grande bouffe” en nu ik dit stukje schrijf op de 
laatste dag van onze memorabele reis voel ik me inderdaad als Philip 
Noiret in de gelijknamige film, omgeven door peristaltische geluiden. 
(wordt vervolgd)

Wij waren ondergebracht in de voortreffelijke B&B Chateau Julie in 
Virsac, gerund door het Nederlandse echtpaar Renée en Rinse Seven-
ster. Van hen is dit (lunch)recept:

Salade d’Hareng (4 pers.)
4 haringen (liefst gerookt, spekbokking)
4 aardappelen (vastkokend), 1 rode ui
Voor de dressing: 1 theel. Mosterd (Maille à l’ancienne)
1 eetl. witte balsamico-azijn, 4 eetl. arachide olie, mespuntje suiker
Grof gemalen peper, roze peperkorrels
Kook de aardappels en snijd in dunne plakken. Snijd de haring klein. 
Snijd de rode ui in dunne ringen en meng met de haring en aardappel 
Maak de dressing van de mosterd, balsamico, peper, suiker en olie en 
meng die door de salade. Dresseer op borden en bestrooi met geplette 
roze peperkorrels. Wij dronken er rosé van Chateau Julie bij.

P.S. als je geen gerookte haring kunt vinden, mag je ook Hollandse 
nieuwe gebruiken

MET VOLLE MOND...
Culinaire column door:
Pieter van de Kamp

Bordeaux

Privé verpleegsters in Rooi?

Op bijgaande foto zijn de dames 
van Cabaretgroep `Tis aalt wa`in 
een nietsverhullend verpleeg-
stersuniform gehuld en ik moet 
constateren dat ze er wel héél 
degelijk uit zien. Of dat zo blijft 
tijdens de show vertellen ze niet 
maar de dames kennende zal al-
les wel duidelijk worden als ze 
hun liedjes ten gehore brengen. 
De vaak hilarische teksten zijn im-
mers flink aangedikt en worden 
daardoor een parodie op het ge-
wone leven.
 
De negen nep-verpleegsters zeg-
gen in hun beroep erg streng te 
moeten optreden maar nu zijn ze 
nog goedlachs en vertellen ze vro-
lijk dat ze wel heel graag aan de 
slag willen. In deze nieuwe show 
beelden de dames nog meer be-
roepen uit maar daar zeggen ze 
niks over omdat ze de mensen 
graag willen verrassen met hun 
zelfbedachte uitdossingen.
Als we aan Ria Hulsen vragen, 
‘Hoe kom je toch aan al die tek-
sten?`, zegt ze dat ze die vraag 

op een show-avond regelmatig 
te horen krijgt en haar antwoord 
is dan ook altijd, `De onderwerpen 
springen gewoon in mijn hoofd en 
dan moet ik aan de gang. Ik heb 
thuis op verschillende plaatsen een 
bril en papier liggen en ook in mijn 
fietstas en in de caravan want als 
ik iets bedenk moet ik het meteen 
opschrijven`.
 
We hebben nu 7 verschillende 
shows en in elke show zitten zo`n 
twintig liedjes, plus daarbij nog 
de liedjes die ik wel gemaakt heb 
maar ook weer net zo snel ver-
dwijnen omdat ze dan toch niet 
lekker zingen. Ik maak elke keer 
een selectie van de liedjes die ik in 
het afgelopen jaar geschreven heb 
en kies dan uit welke het beste bij 
elkaar passen zodat het een vloei-
ende show wordt. 
 
Zolang ik nog steeds nieuwe on-
derwerpen kan beschrijven gaan 
we hiermee door want we hebben 
allemaal ontzettend veel plezier in 
het zingen van de liedjes die al-

lemaal meerstemmig en in onze 
mooie brabantse taal ten gehore 
worden gebracht.   
 
Voor die 7 shows hebben we ook 7 
verschillende tassen met kleding en 
attributen die bij die show horen. 
Daarom gebeurt het regelmatig 
dat er nog even nagevraagd wordt 
of ze de goeie tas wel bij hebben 
als we al aan het rijden zijn. Ikzelf 
heb b.v een keer mijn liedjesmap 
vergeten dus heb ik even naar huis 
gebeld of de map nagebracht kon 
worden en ja, dat kon, alleen werd 
toen de verkeerde map gebracht! 
Maar we zijn goed op elkaar in-
gespeeld en we kunnen inmiddels 
improviseren als de beste. 
 
De nieuwe show is te zien op za-
terdagmiddag 13 oktober, vrijdag-
avond 26 oktober, zaterdagavond 
10 november en vrijdagavond 
23 november. De shows worden 
opgevoerd in Zalencentrum De 
Vriendschap in Boskant en kaartjes 
á 5 euro zijn telefonisch te bestel-
len bij Ria Hulsen (473674)

Harmonie Nijnsel: het wordt één groot feest
De donkere dagen zijn alweer in 
aantocht, en dus is het tijd voor 
een lichtpuntje: Een sfeervolle 
muzikale avond met een gezellige 
afterparty. Zorg dat je erbij bent op 
22 & 23 december of 22 april! 

Allereerst wil ik het kerstconcert 
onder jullie aandacht brengen. Dit 
zal plaats vinden in de kerk in Nijn-
sel, waar zo’n 150 zitplaatsen zijn 
met een mooie accoustiek. Het is 
de perfecte locatie voor een in-
tiem concert waarbij de gevoelige 
snaar van het publiek geraakt zal 
worden. Samen met diverse gast 
muzikanten zoals bijvoorbeeld het 
kwartet Keychord willen we de 
Rooise en Nijnselse muziekliefheb-
bers klaar stomen voor een sfeer-
volle kerst. Na het concert ben je 
van harte welkom in de Beckart 
voor een heuse afterparty. De eer-
ste consumptie zal je van de har-
monie ontvangen. Ben erbij op 22 
of 23 december!

Verder komt er nog een bijzon-
dere muzikale avond aan, name-
lijk: Nijnsel Meets! Onze harmonie 
zal in samenwerking met Rooise 
verenigingen iets moois op touw 
zetten, te beginnen met Aurora. 
Dit zal plaats gaan vinden in de 
goede herder te Eerschot. Om de 
avond nog een speciaal tintje te 
geven zijn we nog in gesprek met 
aanvullende gastmuzikanten, dus 
houdt de media goed in de gaten. 

Waarschijnlijk zal het thema van de 
avond luiden: Nijnsel Meets Aurora 
And Goes Italien. Maar om dit ge-
heel helemaal compleet te maken 
zal er een diner arrangement wor-
den aangeboden in de sfeervolle 
knoptoren. Uw avondje uit begint 
dan al om 17.30 met een heerlijk 
glaasje champagne en aansluitend 
een 3 gangen diner. Na het concert 
nodigen wij iedereen weer uit in de 
knoptoren om onder het genot van 
een drankje het feest voort te zet-
ten en na te genieten van deze bij-
zondere avond. Houd 22 april vast 
vrij in je agenda!
Als laatste is er voor de percussie 
liefhebbers ook nog een mooi eve-

nement in aantocht. In het centrum 
van ons mooie dorp organiseren 
we op een zonnige zondag in juni 
een slagwerk spectakel. Waarbij 
onze vereniging gaat samenwer-
ken met andere slagwerk of per-
cussie groepen. Wij zorgen ervoor 
dat je perplex zult staan van wat 
deze groepen in hun mars hebben. 

In de komende tijd brengen wij je 
verder op de hoogte van het wel 
en wee rondom deze evenemen-
ten. Je zult gaan genieten van 
deze avonden, dus houdt de me-
dia goed in de gaten. Tevens kun je 
onze website bezoeken voor meer 
nieuws. www.harmonienijnsel.nl 

Jonker de Jegerstraat 25
5491 BP Sint-Oedenrode

info@hoveniersbedrijfbrouwers.nl
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Gebruik Social Media goed of 
gebruik het niet

Social Media zijn helemaal in. Een 
paar jaar geleden wist bijna nie-
mand wat het was. Tegenwoordig 
gaat er  geen dag voorbij of Hyves 
en Facebook passeren de revue. 
Twitteren is bijna net zo vanzelf-
sprekend als sms'en. Toch kle-
ven er aan het gebruik van Social 
Media ook gevaren. Een vinkje 
niet aankruisen op Facebook kan 
miljoenen euro's schade veroor-
zaken zoals vorige week in het 
Groningse Haren duidelijk werd. 
Toch biedt het gebruik van Social 
Media vooral kansen. Oud Nijn-
selaar Wim Kusters, legde dat za-
terdagavond voorafgaand aan de 
Goederen- en Dienstenveiling in 
de Beckart uit.

Vooral voor het bedrijfsleven bie-
den Social Media veel kansen. “Tot 
voor enkele jaren geleden was het 
alleen maar mogelijkheid om via 
een advertentie in de krant met 
grote groepen klanten te commu-

niceren. Met de komst van Social 
Media ontstaat er bijna een één op 
één relatie met de klant. Bovendien 
is deze klant veel beter te volgen 
dan vroeger”, legde Wim Kusters 
de aanwezigen in de Beckart uit. 
Op Social Media kan een onderne-
mer namelijk precies zien hoe vaak 
een advertentie is bekeken. Bo-
vendien is ook veel sneller te zien 
wat klanten wel en vooral wat hen 
niet interesseert. Dat geeft de on-
dernemer mogelijkheden om veel 
sneller te reageren en bij te sturen.

Alleen met een goed marketing-
concept
Toch is niet alles zo simpel als dat 
het lijkt. Om Social Media efficiënt 
in te zetten moet de ondernemer 
wel een marketingconcept heb-
ben. Zomaar in het wild wat be-
richten twitteren of op Facebook 
zetten is als schieten met hagel. Je 
raakt misschien wel iets, maar je 
weet nooit wat. Wanneer de on-
dernemer een goede marketings-
trategie heeft is Social Media een 
heel goed en goedkoop marke-
tinginstrument.

Keerzijde van de medaille
Maar het kan ook andersom uit-
pakken. Omdat iedereen op Social 
Media kan reageren, kan één fout 
ook  tegen de ondernemer wer-
ken. Wanneer een product niet 
voldoet, kan letterlijk de hele we-
reld de reacties van boze klanten 
zien. Daar waar vroeger een brief 
met een klacht vaak binnenska-
mers bleef, kan nu iedereen die 
meelezen en vaak ook ongezouten 
kritiek leveren. Toch mag dat geen 
reden zijn om Social Media niet te 
gaan gebruiken, want de voorde-
len zijn veel groter dan de nadelen.  

Un Skon Koffieconcert van Cohda-Krek

Zondagmorgen 23 september om 
11.00 uur begon het Koffiecon-
cert verzorgd door het gezelschap 
Cohda-Krek, winnaar van de dia-
lectpenning 2012 in Lieshout, in 
het Damiaancentrum aan de Schijn-
delseweg. De toegangsprijs was 1 
pak koffie wat ten goede kwam aan 
het koffieproject van het centrum, 
het Damiaancentrum verzamelt 
pakken koffie voor de voedselbank.

Ruim zestig mensen kwamen luis-
teren naar de mooiste Brabantse 
liederen, gezongen in het Meierijse 
dialect. Van meezingers tot luister-
teksten. Cohda-KREK bestaat uit: 
Sjef van Rooij (muziek), Hans van 
Lakwijk (tekst), Ellen van der Ven, 
Marieke Lakwijk, Roan Raymakers 
en Ruth van der Pol, allen zang. Het 
werd een gezellig koffieconcert met 
een primeur, voor het eerst werd 
door het gezelschap het nieuwe 

Damiaan-lied ten uitvoer gebracht. 
Solo’s werden afgewisseld met com-
binaties van de groepsleden. Zon-
nige liedjes en liedjes over de regen, 
liefde en een gekregen missaal, van 
je plechtige communie, en mooi 
liedje veur Maria.
Tenslotte hoorden we een “rondje 
Den Bosch”. Het ging over de Bin-
nendieze, de Draak en een Bosch 
Cafee en over de “Bartjes” wijk. Het 
war un skon concert.

De week van de opvoeding

In heel Nederland is het van 1 
tot 7 oktober 2012 “de week van 
de opvoeding”. Opvoeden is na-
tuurlijk niet iets wat je op gezette 
tijden doet, het is een continue 
bezigheid en iedereen draagt 
zijn steentje eraan bij. Of je nu 
ouder, leerkracht, trainer bent of 
als vrijwilliger veel met kinderen 
omgaat, in het grootbrengen van 
kinderen hebben we allemaal een 
taak.

Tijdens de landelijke week van de 
opvoeding draait het om ontmoe-
ting en uitwisseling tussen ouders, 
mede-opvoeders, kinderen en 
jongeren. De week geeft op een 
positieve manier aandacht aan 
opgroeien en opvoeden. Om een 
beeld te krijgen van de activiteiten 
deze week van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJGgeeftant-
woord): 
We beginnen met een thema-
avond voor opvoeders van moei-
lijk lerende pubers (wat verandert 
er in de puberteit, hoe commu-
niceer ik met een puber, grenzen 
stellen en straffen). Daarnaast zijn 
er deze week oppascursussen voor 

jongeren van 12-16 in de gemeen-
ten Landerd, Sint-Oedenrode, 
Uden en Veghel. Verder de cursus 
Peuter in zicht voor ouders van 
2-4-jarigen, een presentatie Po-
sitief Opvoeden (Triple P) op een 
kinderdagverblijf in Sint-Oedenro-
de, het kinderkookcafé Superchefs 
voor kinderen van groep 7/8 van 
de basisschool en sociale vaardig-
heidstraining. 
Om een compleet beeld te krijgen 
van ons aanbod aan lezingen en 
cursussen kijk op www.cjggeef-
tantwoord.nl, bel 0800-254 00 00 
of loop eens binnen bij ons in Boe-
kel, Landerd (Schaijk, Zeeland), 
Sint-Oedenrode, Uden of Veghel.

... even naar Primera

 

Agenda’s
en

kalenders

Deze week 
19% korting

BTW verhoging 1 oktober

Wij nemen op 
26, 27, 28 en 29 september 

de hele BTW voor onze 
rekening bij alle agenda’s 

en kalenders

Sint Oedenrode
Borchgrave 41
Tel. 0413 477049
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Evenementen

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) 48 1911
F (0413) 478 060
info@sint-oedenrode.nl
www.sint-oedenrode.nl

Openingstijden publieksplein
Maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 - 12.30 uur. Voor pas-
poorten, rijbewijzen en overige 
burger¬zaken is het publieksplein 
ook geopend op maandagmiddag 
van 16.00 uur tot 20.00 uur.

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

Spreekuur wethouders:
Het spreekuur van de wethouders 
is op afspraak. Wanneer u een wet-
houder graag persoonlijk wilt spre-
ken over een bepaalde zaak kunt 
u via het bestuurssecretariaat, tel. 
(0413) 481 911, een afspraak ma-
ken.

Belangrijke adressen 
en telefoonnummers

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

Milieuklachten:
Provincie (24 uur): (073) 681 2821

Meldingen en servicelijn:
Openbare ruimte en riolering
(0413) 481 376

Milieu:
Huisvuilinformatielijn 
(0413) 481 911, maandag t/m 
donderdag van 9.00 tot 11.00 uur
Milieustraat: Eversestraat 11, Tel. 
(0413) 474 927, geopend van 
maandag t/m vrijdag van 12.00 tot 
17.00 uur en op zaterdag van 10.00 
tot 17.00 uur

Storingsnummers:
Elektriciteit (niet in uw eigen 
installatie) 0800 - 9009
Gas (niet in uw eigen installatie) 
(0492) 594 794
Telekabel, UPC, klantenservice, 
storingen 0900 - 1580
Water, dag en nacht, ook in het 
weekend (073) 683 8000
Drukriolering buiten kantooruren 
06 - 22 57 97 58
Calamiteiten 06 - 51 60 29 17
IBA 0900 - 7337337

Alarmnummers
112 bij spoed, levensgevaar of he-
terdaad
0900 - 8844 voor aangifte, vragen, 
meldingen voor politie (lokaal 
tarief)
(0412) 631 515 ambulance      
(073) 612 3123 brandweer     
0800 - 7000 voor Meld Misdaad 
Anoniem
www.politie.nl/brabant-noord voor 
internetaangifte en informatie 
(wijkagenten: F. van Rozendaal, 
A. van Erp)

Inzameling oud papier

Zaterdag 29 september
-  Wijkvereniging Kinderbos; oud papier 

wordt opgehaald in de wijk Kinderbos 
tussen 09.00 en 12.00 uur;

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

Jasmijnstraat 11a, van 8.00 tot 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 zaterdag  6 oktober 2012

Bewoners van alle bebouwde kommen 
kunnen hun snoeiafval aan de straat leg-
gen (7.30 uur).
Voor bewoners van het buitengebied 

geldt dat zij zich telefonisch moeten aan-
melden, vóór donderdag 4 oktober 12.00 
uur, via de meldingen- en servicelijn 
0413-481376 of info@sint-oedenrode.nl. 

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

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
-  Aan de heer B. de Brouwer voor het 

houden van de Elvisdag op 18 augus-
tus 2013, 17 augustus 2014, 16 au-
gustus 2015, 14 augustus 2016 en 20 
augustus 2017 op het Kerkplein, de 
Heuvel te Sint-Oedenrode.

-  Aan Bouwmarkt Forum voor het houden 
van de vuurwerkshow op 13 december 
2012 in sportpark de Neul te Sint-Oe-
denrode.

-  Aan mevrouw K. Strijbos voor het houden 
van een straatbarbecue op 22 septem-
ber 2012 in de Roesmontstraat te Sint-
Oedenrode.

Hierop is procedure 1 van toepassing 
(zie procedurekader).

Melding vergunningsvrije 
evenementen
-  Van de Sint-Petrusschool voor het hou-

den van een sponsorloop op 27 sep-
tember 2012 tussen 12.00 en 13.00 uur 
in de Schoolstraat, Den Hof, Den Dries 
en het Binnenveld te Olland.

Verkeersmaatregel
-  In verband met de kermis in Olland 

zullen de volgende wegen van 29 
september tot en met 2 oktober 2012  
gedurende de openingstijden van de 
kermis (13.00–24.00 uur) afgesloten 
zijn voor het verkeer: een gedeelte van 
de Pastoor Smitsstraat (tussen de R.K. 
kerk H. Martinus en de Schoolstraat) 
en het gedeelte van Het Binnenveld 
(tussen de Pastoor Smitsstraat en de 
Schoolstraat) te Olland.

-  In verband met de sponsorloop van de 
Sint-Petrusschool in Olland zullen op 
27 september 2012 tussen 12.00 en 
13.00 uur de volgende wegen afgeslo-
ten zijn voor het verkeer: gedeelte van 
de Schoolstraat, Den Hof, gedeelte van 
Den Dries en gedeelte van Het Binnen-
veld te Olland.

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Postcode Ingekomen Omschrijving
Mahlerplein ongen. -- 18-09-2012 Kappen 1 lindeboom
Bakkerpad 17 5492 TL 18-09-2012 Bouwen sanitairgebouw
Slophoosweg ongen. -- 20-09-2012 Aanleggen inrit
Airborneweg 10 5492 NB 14-09-2012 Wijzigen ventilatiesysteem in stal
Nijverheidsweg –  -- 24-09-2012 Kappen van 74 bomen i.v.m. 
     herinrichting Handelsweg   
     bedrijventerrein
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Schietwilg 22 5492 SW 20-09-2012 Bouwen vrijstaand woonhuis
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Ingetrokken omgevingsvergunning
Adres  Postcode    Besluit   Omschrijving
      verzonden 
Kienehoef park,  5491 KA    20-09-2012 Bouwen klimbos met opslagruimte
Klothal 3     en hekwerk, intrekkingsbesluit  
     van 18-09-2012
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode Omschrijving
Jekschotseweg 10 5491 RB Veranderen van varkenshouderij, activiteit milieu.
Hierop is procedure 2 van toepassing (zie procedurekader). 
De stukken liggen met ingang van donderdag 27 september 2012 ter inzage. 

Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting Postcode  Omschrijving
Alfred Nobelstraat 5 5491 DB  Veranderen van transportbedrijf ingevolge  
    het Besluit algemene regels voor inrichtingen  
    milieubeheer.
Eimbert 9  5492 NH  Oprichten van tennispaviljoen ingevolge  
    het Besluit algemene regels voor inrichtingen  
    milieubeheer.
Kofferen 29 5492 BL  Veranderen van café ingevolge het Besluit  
    algemene regels voor inrichtingen 
    milieubeheer.
Bovengenoemde meldingen liggen gedurende twee weken ter inzage.

Bijeenkomst over ombuigen op maandag 8 oktober
Een kwestie van Samen Rooien!

Op 8 oktober aanstaande wordt om 
20.00 uur in het gemeentehuis een 
bijeenkomst over de ombuigingen ge-
organiseerd voor geïnteresseerden. Af-
gelopen periode heeft een groot aantal 
verenigingen en instellingen een brief 
gekregen van de gemeente. Onderwerp 
van de brief was ombuigingen (bezuini-
gingen). De gemeente heeft namelijk te 
maken gehad met financiële tegenval-
lers en bezuinigingen op rijksniveau.

Tot nu toe hebben we vooral met gene-
rieke kortingen (“schaven”) op vele ter-
reinen de ombuigingen kunnen realise-
ren. Met de ombuigingsopgave die ons 
nu wacht, gaat dat niet meer. We zullen 
nu op basis van scherpe en vaak pijnlij-
ke keuzes moeten gaan snijden. De ge-
meente heeft vele wettelijke verplichte 
taken, waarop niet kan worden omgebo-
gen. Dat betekent dat de beïnvloedbare 
ruimte klein is. Daarbij is het belangrijk 
dat we weloverwogen, evenwichtige en 
maatschappelijk verantwoorde keuzes 
maken. Er is niet aan te ontkomen dat 
deze keer verdergaande maatregelen 
moeten treffen ofwel “dieper moeten 
snijden”. 

Vanaf juni is de gemeente al bezig om 

ombuigingsideeën te verzamelen. Af-
gelopen zomer zijn deze uitgewerkt tot 
concrete ombuigingsopties. Een klank-
bordgroep (bestaande uit een afvaardi-
ging van de gemeenteraad) heeft de op-
ties besproken.  Zo is de gemeenteraad 
actief betrokken bij dit proces. 
Het college van B&W maakt het ombui-
gingsvoorstel voor de gemeenteraad. 
Het is vervolgens aan de gemeenteraad 
om de uiteindelijke keuzes te maken 
over de voorgelegde ombuigingsopties. 
Over deze keuzes besluit de gemeente-
raad in zijn vergadering van 8 november 
aanstaande. 

Tijdens de bijeenkomst van 8 oktober 
geven we een toelichting op de voor-
stellen en is er gelegenheid tot het stel-
len van vragen. U kunt zich vanaf heden 
aanmelden voor die bijeenkomst via 
bijeenkomst8oktober@sint-oedenrode.nl   

We streven er naar dat 
Sint-Oedenrode gesterkt uit deze finan-
cieel-economische crisis komt en dat 
iedereen hierbij naar vermogen zijn of 
haar verantwoordelijkheid neemt. Dat 
vraagt van ons allen een houding van 
‘Samen Rooien’.

Help vandalisme te voorkomen!
Graag doet de gemeente en de politie 
een beroep op u voor het volgende: 
In de nacht van 14 september zijn er 
twee vlaggenmasten weggehaald nabij 
de Markt/Borchmolendijk. Daarnaast 
zijn er de laatste tijd wat kleine brand-
jes gesticht in Park Henkenshage. Daar 
is geprobeerd een bankje, zwerfafval en 
gras in brand te steken. 

Wat vragen we aan u? 
Bent u hiervan getuige geweest of heeft 
u informatie die kan helpen bij het ver-
halen van de kosten op de daders, bel 
dan met de politie via 0900-8844 
(geen spoed wel politie) . 

Alvast dank voor uw medewerking!

Melding incidentele festiviteit 
De heer M. Toelen heeft op 11 septem-
ber 2012 een kennisgeving ingediend 
voor het melden van een incidentele 
festiviteit. De kennisgeving omvat het 
ten gehore brengen van zowel live als 
versterkte muziek in verband met kermis 
Olland op vrijdag 28 september 2012. 
De festiviteit zal plaatsvinden in het café 
en op het terras 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 rege-

ling welke de ruimte geeft om af te wijken 
van de geluidsnormen die voor de norma-
le bedrijfsvoering gelden (geregeld in het 
Activiteitenbesluit). Voor een recreatie-
inrichting is een maximum van 4 keer per 
jaar vastgelegd. 

In het evenementenbeleid zijn de exacte 
geluidsnormen omschreven, waaraan 
moet worden voldaan tijdens een inciden-
tele festiviteit. Het evenementenbeleid 
kunt u vinden op onze internetsite 
(www.sint-oedenrode.nl).
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112 Sint-OedenrOde
Alarmnummer 112
Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844
Brandweer Sint-Oedenrode 0413-472222
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

Getuigenoproep overval Chinees 
restaurant Happy Garden
Op woensdagavond omstreeks 
21.00 uur werd aan het Monseig-
neur Bekkersplein een restaurant 
overvallen. Er kwam een man de 
zaak binnen via het afhaalgedeel-
te en hij bedreigde het personeel 
met een wapen. 
Hij droeg een donker, mogelijk 
paarse jas met vermoedelijk een 
capuchon eraan vast. De ver-
dachte had namelijk zijn hoofd 
bedekt, waardoor zijn gezicht niet 
goed zichtbaar was. Zijn lengte 
wordt geschat op ongeveer 1.75 
meter, slank postuur, 22 - 25 jaar 
oud. Heeft u informatie die kan 
bijdragen aan het oplossen van 
deze overval, neem dan contact 
op met 0900-8844 of anoniem 
0800-7000

Politie arresteert verdachten 
weghalen sprinklerkoppen
De politie heeft woensdag twee 
mannen aangehouden omdat ze 
verdacht worden van het weg-
halen van bijna 300 sprinkler-
koppen bij een tuindersbedrijf in 
Sint-Oedenrode. 

De mannen boden de meta-
len koppen woensdagochtend 
rond 9.00 uur te koop aan bij 
een schroothandel in Helmond. 
Omdat de medewerkers het niet 
vertrouwden, hebben ze de po-
litie gewaarschuwd. Agenten zijn 
naar het bedrijf gegaan en heb-
ben daar de twee mannen aan-
gehouden. Uit onderzoek bleek 

dat de koppen afgelopen nacht 
in Sint-Oedenrode zijn weg-
gehaald vanaf het land van het 
tuindersbedrijf. De verdachten 
zijn in verzekering gesteld voor 
verder onderzoek. Het gaat om 
een 30-jarige man zonder vaste 
woon- of verblijfplaats en een 
32-jarige Helmonder.

Wielrenner gewond na botsing 
op Lieshoutsedijk
Zaterdagmorgen is rond 10.00 
uur een wielrenner gewond ge-
raakt nadat hij ten val was geko-
men. Uit tegengestelde richting 
kwam een auto waardoor een 
groepje wielrenners moest uitwij-
ken. Dit gebeurde in een flauwe 
bocht op de Lieshoutsedijk nabij 
de Oude Lieshoutsedijk in Sint-
Oedenrode.
 
Het was de laatste wielrenner van 
een klein groepje welke in de berm 
in de slip raakte en viel. Of hij 
ook in aanraking is gekomen met 
de auto is niet bekend.  De auto 
heeft vermoedelijk niets van het 
ongeval meegekregen en heeft 
zonder te stoppen zijn weg ver-
volgd. Nadat ambulancemede-
werkers de man gefixeerd op een 
wervelplank hadden vastgelegd 
is hij met o.a. een hoofdwond per 
ambulance overgebracht naar het 
ziekenhuis. Doordat de wielren-
ner midden op de rijbaan lag kon 
het overige verkeer tijdelijk geen 
doorgang vinden. De racefiets 
van de gewonde man is door een 
collega wielrenner en een passant 

met de auto thuis gebracht.  
Tekst: Sander van Gils

Wietkwekerij opgerold in Boskant
In de woning boven supermarkt 
Attent aan de Meidoornstraat in 
Boskant is afgelopen woensdag 
laat in de middag een wietkwe-
kerij opgerold. 
De politie kreeg vanuit Limburg 
een telefoontje van de moeder 
van de bewoner. Ze maakte zich 
zorgen over haar zoon, omdat hij 
naar eigen zeggen onwel dreigde 
te worden. De politie ging pools-
hoogte nemen. Niemand deed 
open, dus moest er ingebroken 
worden. Binnen troffen agenten de 
man bewusteloos aan. Hij is direct 
overgebracht naar het ziekenhuis.
Behalve een bewusteloze man 
trof de politie ook een wietkwe-
kerij aan van circa vijftig planten. 
Het bleek een moderne kwekerij 
die aangesloten was op het ge-
wone stroomnet.

Inbrekers verstoppen zich ver-
geefs in toilet in Sint Oedenrode

Sint Oedenrode, 25-09-2012 
De politie heeft maandagavond 
rond 23.30 uur een 30-jarige 
Eindhovenaar en een 35-jarige 
man uit Best aangehouden in een 
pand aan de Schijndelseweg. 
Wat eerder kreeg de politie een 
melding dat er een inbraak gaan-
de was. Ter plaatse troffen agen-
ten de twee verdachten die zich 
verscholen hadden op het toilet. 
Zij wilden gereedschap weghalen. 
Beide mannen zijn aangehouden 
en meegenomen naar het bureau 
voor verder onderzoek.

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Procedures

Ter inzage en informatie
De op de procedure betrekking heb-
bende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage op het gemeentehuis aan 
het Burgemeester Wernerplein 1 
in Sint-Oedenrode. Voor informatie 
kunt u zich wenden tot het publieks-
plein, tijdens werkdagen geopend 
van 9.00 uur tot 12.30 uur en tele-
fonisch bereikbaar onder nummer 
(0413) 481911. Op verzoek kan, 
tegen betaling van leges, een kopie 
van de ter inzage gelegde stukken 
worden verkregen. 

Bezwaarschrift (procedure 1)
Nadat een besluit bekend is ge-
maakt, kan daartegen een bezwaar-
schrift worden ingediend door 
belanghebbenden. Om als belang-
hebbende te worden aangemerkt, 
moet het gaan om een eigen, per-
soonlijk, concreet en direct geraakt 
belang. 

Het bezwaarschrift moet worden 
ondertekend en moet tenminste be-

vatten:
-  de naam en het adres van degene 

die het bezwaar indient
- de dagtekening;
-  een omschrijving van het besluit 

waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar. 
Als termijn voor het indienen van 
een bezwaarschrift geldt 6 weken 
vanaf de datum dat het besluit aan 
de aanvrager is toegestuurd of uit-
gereikt. 

Het indienen van een bezwaar-
schrift schorst de werking van ons 
besluit niet. Het kan zijn dat u van 
mening bent dat hierdoor een on-
aanvaardbare situatie ontstaat, die 
zo spoedeisend is dat op korte ter-
mijn een voorlopige voorziening 
moet worden getroffen. In dat ge-
val kunt u de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 
Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch
schriftelijk verzoeken een voorlo-
pige voorziening te treffen (art. 8:81 

Awb) Voor het indienen van een ver-
zoek om voorlopige voorziening is 
griffierecht verschuldigd. 

Zienswijzen door een ieder 
(procedure 2)
Iedereen kan tegen een ontwerp-
besluit schriftelijk en/of mondeling 
zienswijzen indienen.  U kunt uw 
zienswijze indienen gedurende 6 we-
ken nadat het ontwerpbesluit ter in-
zage is gelegd. Bij het inbrengen van 
zienswijzen kan men verzoeken de 
persoonlijke gegevens niet bekend 
te maken.

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

Sporthal de Streepen: modern, open, licht en ruimtelijk…
Kom naar de open dag op zondag 7 oktober!

Na maanden van goede en harmonieuze 
samenwerking tussen de gemeente en 
diverse partners is de nieuwe sporthal 
een feit! Met trots presenteert de ge-
meente, samen met verenigingen, daar-
om het resultaat.

Op zondag 7 oktober van 10.30 uur tot 
15.00 uur is er een open dag voor alle 
inwoners van Sint-Oedenrode. Dan staan 
de deuren van de sporthal open voor pu-
bliek! Deze dag wordt muzikaal geopend 
door de “Brabant Band”. Aansluitend 

presenteren diverse verenigingen zich in 
de zaal. De nieuwe sporthal is van vloer 
tot nok te bewonderen en bruist van de 
activiteiten! Noteer zondag 7 oktober 
dus in uw agenda!.

Tess Eijkemans wint 
tekenwedstrijd Sjors Sportief

Tess Eijkemans heeft afgelopen 
donderdagmiddag de eerste prijs 
ontvangen voor de mooiste teke-
ning van de Sjors Sportief teken-
wedstrijd. Van wethouder Dek-
kers kreeg ze een uitnodiging om 
met de hele klas een keer te gaan 
zwemmen bij zwembad De Neul. 
Ook mocht ze een klein presentje 
voor zichzelf uitpakken.

Kinderen van zeven basisscho-
len kregen de opdracht om een 
tekening te maken voor op het 
schoolsportboekje Sjors Sportief 
2012/2013. Uiteindelijk won Tess 
van de Franciscusschool in Bos-
kant. In totaal zijn er 1200 stem-
men uitgebracht, 400 daarvan gin-
gen naar de Boskantse scholiere. 
Een beetje verlegen, maar super 
trots nam ze de prijs in ontvangst. 

Ook haar klas was erg blij met de 
prestatie. 

De tekenwedstrijd is tevens een 
manier om het project Sjors Spor-
tief extra onder de aandacht te 
brengen. Kinderen kunnen zich 
weer opgeven om te proeven aan 
verschillende sporten in Sint-Oe-
denrode. Dat kan via de website 
www.sjorssportief.nl 

Van wethouder Dekkers kreeg Tess 
nog een extra cadeautje

Gemeente gaat hondentoiletten opruimen
In de eerste week van ok-
tober gaat de gemeente 
alle hondentoiletten op-
ruimen. Hiermee wordt 
uitvoering gegeven aan 

één van de opdrachten vanuit de ge-
meenteraad om te bezuinigingen op de 
beheerkosten van de openbare ruimte. 
Niet anders dan voorheen blijven de 
eigenaren van honden ook na de rui-
ming van de hondentoiletten verant-
woordelijk voor het uitlaatgedrag van 
hun honden. Dit betekent dat de eige-
naar er altijd op bedacht moet zijn dat 
de hond tijdens de uitlaatronde ergens 

zijn/haar behoefte doet. In dat geval is 
de eigenaar ook verplicht dit direct op te 
ruimen. Gelukkig is een groot deel van 
de hondenbezitters zich hiervan al lang 
bewust en behoren schepje en/of plastic 
zakje tot de vaste attributen tijdens elke 
uitlaatronde. Ook dierenspeciaalzaken 
kunnen u hierin nog nader adviseren. 

Wij vertrouwen er op dat hondeneige-
naren hun verantwoordelijkheid nemen 
en samen ons dorp schoon houden van 
hondenpoep. Ook de BOA zal hierbij een 
oogje in het zeil houden. 
Meer info: (0413) 481 376.  

Verkeer

Aanbrengen EmulsieAsfaltBeton (EAB) op 
Komtraverse en gedeelte Ollandseweg.
Enkele weken geleden zijn de gaten in 
de Ollandseweg, de Liempdseweg en de 
komtraverse (Schijndelseweg, Linden-
dijk, Corridor en Nijnselseweg) gedicht.  
Nu wordt er nog een dun laagje EAB aan-
gebracht om de wegen te conserveren. 
Dit jaar wordt het conserveringslaagje 
aangebracht op de komtraverse en op 
het deel van de Ollandseweg tussen de 
Rotonde ter hoogte van de Koninginnel-
aan en de Schijndelseweg. 
Zoals het er nu naar uitziet worden dan 
volgend jaar de Liempdseweg en de Ol-
landseweg voorzien van het conserve-
ringslaagje.

Woensdag 26 september 2012 is de aan-
nemer begonnen om markering te fre-
zen. In de nacht van woensdag op don-
derdag en in de nacht van donderdag op 
vrijdag wordt dan de EAB aangebracht. 
Dat gebeurt ‘s-nachts om de overlast zo 
veel als mogelijk te beperken.

Er wordt gebruik gemaakt van verschil-
lende omleidingen. De omleiding is af-
hankelijk van de plaats waar wordt ge-
werkt.  De nachtwerkzaamheden starten 
om 20.00 uur.  
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Het is weer bijna zover: Olland Kermis

Van vrijdag 28 september tot en 
met dinsdag 2 oktober is het zo-
ver: Olland kermis.  Voor café d’n 
Toel een goede reden om weer 
een spetterend feest op touw te 
zetten. Al biedt Olland de klein-
ste kermis in de omstreken, bij d’n 
Toel zou je dat niet zeggen. Met 
een nieuwe uitgebreide tent, gra-
tis entree en de grootste artiesten, 
biedt het café een topprogramma 
voor iedereen. 

Iedere dag komen er andere ar-
tiesten. DJ Mike is de enige die 
iedere dag van de partij zal zijn. 
DJ allround feest DJ maakt overal 
een feest van. Hij begint op vrij-
dag vanaf 20.00 uur samen met 
de band NUL40, een professionele 
band met gedreven muzikanten. 
Kwaliteit staat voorop, doorspekt 
met veel humor. Een dag later 
staat d’n Toel compleet op zijn kop 
tijdens het live optreden van Can-
vas. Met de bekendere feestnum-

mers, afgewisseld door eigen werk 
en de nodige improvisatie, staan 
de optredens van Canvas bol van 
show, humor, onzin en bijbeho-
rende acts. 

Op zondag 30 september zal van-
af 13.00 uur Die Drei Dörfer Musi-
kanten  optreden in de kermistent 
van Olland. Om  19.00 uur is You 
& Me in de tent aanwezig om de 
boel op stelten te zetten met hun 
vocale en instrumentale kwali-
teiten. Op maandag 1 oktober is 
het gezelligheid troef bij café d’n 
Toel. Vanaf 13.00 uur kun je een 
kaartje komen leggen tijdens onze 
Matinée toepen. Kun je toepen? 
Toep dan mee en maak kans op 
een vat bier. Vanaf 19.00 uur zorgt 
coverband You & Me wederom 
voor muziek pur sang.  Last but 
not least geldt zeker voor dinsdag 
2 oktober. Vanaf 20.00 uur treedt 
de band Jailbreak op. De vier mu-
zikanten van Jailbreak hebben hun 
sporen inmiddels wel verdiend. Ze 
houden vooral van veel lol maken 
en dat doen ze graag samen met 
het publiek. Dat zit dus wel goed 
bij café c’n Toel. De kleinste kermis 
met het grootste feest. Kom ook 
en feest met ons mee.

Olland kermis bij De Dorpsherberg
Olland staat binnenkort op z’n 
kop. Van vrijdag 28 September tot 
en met dinsdag 2 Oktober siert de 
kermis het dorpsplein en kan de 
jeugd er weer naar hartenlust van 
genieten. De Dorpsherberg maakt 
direct van de gelegenheid gebruik 
om er, voor jong en oud, weer een 
mooi feestje van te maken. 

Vrijdagavond vindt de aftrap 
plaats met het aloud bekende 
spaarkasfeest. Alle leden kunnen 
dan hun spaarkas komen legen en 
er samen een gezellige boel van 
maken. Voor niet-leden geldt een 
prijs van €20,- per persoon. Vanaf 
21.00 uur begint drive inn show El 
Mieno. De volgende dag zal de live 
band Eternity het feest nog eens 
dunnetjes overdoen. Iedereen die 
tijdloze muziek weet te waarderen, 
is die dag bij De Dorpsherberg op 
de juiste plek. 

Zondag 30 September begint de 
kermis al in de middag. De Ol-

landse Dorpskapel zal rond 13.00 
uur een aanvang nemen met haar 
muzikale wandeling door het dorp. 
Rond 14.00 uur komen zij we-
derom bij de Dorpsherberg terug. 
Vanaf dat moment komt de Bosche 
zanger Arno Vos het feest verster-
ken. U kunt wederom genieten van 
drive inn show El Mieno en daar-
naast van de gebroeders DJ. Vanaf 
18.30 uur zet de live band 100% 
katoen de grote feestzaal bij De 
Dorpsherberg op z’n kop. Het feest 
gaat door tot in de late uurtjes.

Ook na het weekend is het feest 
nog niet voorbij. Op maandag en 
dinsdag draait de kermis gewoon 
nog even door. DJ Bompa, o.a. be-
kend vanwege de carnavalsknal-
ler van 2011 ‘Als Brabander ben 
ik geboren’, zal die dagen vanaf 
20.00 uur De Dorpsherberg vullen 
met muziek en met gezelligheid. 
Komt u ook naar de Ollandse ker-
mis? Feest u dan gezellig mee bij 
De Dorpsherberg.

Die Drei Dörfer Musikanten in Olland
Op zondag 30 september verzorgen 
Die Drei Dörfer Musikanten weer 
een muzikaal opreden. Ditmaal in 
café D’n Toel aan de Pastoor Smits-
straat 4 in Olland. Het concert 
duurt van 13.30 tot 16.30 uur.

Dit dient als vervanging van het 
concert  van 26 augustus wat van-

wege het slechte weer helaas af-
gelast moest worden. Omdat het 
dan in Olland kermis is, is er voor 
die gelegenheid speciaal een feest-
tent opgesteld. Dus het weer kan 
geen spelbreker zijn. We zitten in 
ieder geval droog. Wij hopen op 
een volle tent en verwachten veel 
luisteraars te mogen begroeten.

De fortuinweek loopt op rolletjes

Bij aankomst zag het er al feestelijk 
uit bij Kringloopcentrum “d’n ein-
der”. Ballonnen en vlaggen sier-
den de muren. Binnen stond een 
kleurrijk Rad van Fortuin, waar dan 
ook graag aan gedraaid werd door 

de bezoekers. Terwijl de mensen 
rond snuffelden op zoek naar leu-
ke aanwinsten vertelde Greet van 
Adrichem over de stand van zaken. 
“Het is de afgelopen week lekker 
druk geweest en alles is goed ver-

lopen. De klanten zijn daarnaast 
ook altijd erg tevreden over hoe de 
winkel eruit ziet.” Dankzij de For-
tuinweek kan er in ieder geval een 
mooi bedrag aan een goed doel 
geschonken worden. 

Wervelend aanbod Jeugd Creatief
Ieder jaar op-
nieuw beleven 
kinderen uit het 
primair onder-
wijs veel ple-

zier aan het aanbod van Jeugd 
Creatief.  Dit aanbod bestaat uit 
kennismakingslessen van allerlei 
creatieve en kunstzinnige cursus-
sen die aangeboden worden door 
lokale kunstenaars en kunstinstel-
lingen binnen Sint – Oedenrode. 
Dat aanbod is heel divers; van 
trompetteren tot trommelen, van 
een ‘broekzakmonster’ tot  ‘mu-
sicalstar’ en nog heel veel meer. 
Ook dit jaar is het aanbod werve-
lend te noemen.

De aanbieders zijn de lokale vereni-
gingen en stichtingen, enthousiaste 
amateur- en professionele kunste-
naars en kunstinstellingen (IPBru-
eghel en MIK). Kinderen kunnen 
op deze manier  even ‘proeven’ 

tijdens de kennismakingslessen  
voordat zij zich eventueel inschrij-
ven voor de cursus, die de rest van 
het seizoen gegeven  wordt. Jeugd 
Creatief wordt, in opdracht van de 
gemeente Sint – Oedenrode, ge-
organiseerd door Curioso, markt-
plaats voor cultuur educatie. 
Cultuur educatie levert een belang-
rijke bijdrage aan de ontwikkeling 
van kinderen: ‘Kunst is een spel , 
en spel is de motor voor de ont-
wikkeling van de hersenen’. (M. 
Mieras) Omdat het aantal kinde-
ren dat van Jeugd Creatief  gebruik 
maakt alsmaar groter wordt en ook 
de aanbieders Jeugd Creatief goed 
weten te vinden, is er door Curioso 
vorig jaar besloten  het web op te 
gaan. Daardoor kan alles mooi op 
tijd en helder aangeboden en ge-
makkelijk  verwerkt worden.
Voor de herfstvakantie krijgen de 
kinderen van groep 3 t/m 8 op 
school een brief mee waarin pre-

cies staat beschreven hoe ze op de 
website www.sumbit.nl een keuze 
kunnen maken tussen de verschil-
lende kennismakingslessen.  In-
schrijven kan voor de kinderen van  
groep  3 t/m  8 vanaf 25 september 
tot en met 9 oktober. Vervolgens 
zijn  de kennismakingslessen voor 
groep 3, 4 en 5 in de maanden ok-
tober, november en december. 

Voor de groepen 6, 7 en 8 vinden 
deze plaats in februari, maart, april 
en mei in 2013. Uiteraard wordt u 
hiervan tegen die tijd door middel 
van een mailbericht aan herinnerd. 
Als de keuze is gemaakt, is het wel 
nodig dat een ouder toestemming 
geeft voor deelname en daarna 
krijgt u vanzelf via uw mailbox be-
richt wanneer en op welke kennis-
makingsles de enthousiaste deel-
nemer wordt verwacht. Alvast heel 
veel plezier!

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e
 

 
Eindhoven, Leenderweg 277e

 

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

dinsdag 12:00 uur tot 17:00 uur
vrijdag 12:00 uur tot 17:00 uur
zaterdag 9:00 uur tot 17:00 uur

6 dagen per week open
Elke zondag open 12-17 uur
Maandag gesloten

Openingstijden

	  

TE  HUUR
BEDRIJFSRUIMTEN IN LIEMPDE

De Biezen 1 a/b/c Liempde
Nieuwbouw bedrijfshal in combinatie met kantoorruimte 

op industrieterrein “Daasdonk” in Liempde. 
Pand met uitstraling, oplevering casco, afwerking in overleg. 

Te huur in zijn geheel of in delen (201 m²/158 m²/125m²). 
Veel is mogelijk, alles is bespreekbaar.

tel: 0411-688855

www.maatvastmakelaars.nl
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Nieuw huis kopen en oude huis nog verkopen?
Alleen met overbruggingsgarantie
U bent koper?
U bent 100% overtuigd: dit wordt 
uw nieuwe woning. Alleen u heeft 
uw eigen huis nog niet verkocht. 
Met Overbruggingsgarantie wor-
den deze dubbele woonlasten ge-
compenseerd. Dat geeft u de tijd 
om uw huidige woning optimaal 
te verkopen. U ontvangt maande-
lijks het compensatiebedrag op uw 
rekening, zonder terugbetaling en 
met de zekerheid en kwaliteit van 
de officiële Overbruggingsgaran-
tie. 

U bent verkoper?
zolang de eigen woning nog niet 
is verkocht, durven veel kopers 
de stap naar een nieuwe woning 
niet te zetten. Bang voor dubbele 
woonlasten. Als verkoper kunt u de 

koper geruststellen: met de Over-
bruggingsgarantie biedt u, binnen 
de overeengekomen garantieter-
mijn (1 of 2 jaar), compensatie van 
eventuele dubbele woonlasten. Zo 
maakt u uw woning dus óók aan-
trekkelijk voor de groep kopers die 
hun eigen woning nog niet heeft 
verkocht. U vindt sneller een koper 
voor uw huis.

Een nieuwe woning kopen terwijl u 
uw oude nog niet heeft verkocht? 
Met Overbruggingsgarantie wor-
den eventuele dubbele woonlasten 
gecompenseerd. Voordelen voor 
zowel de kopende als de verkopen-
de partij. Overbruggingsgarantie 
loopt maximaal 2 jaar. De verkoper 
compenseert de lasten van de ko-
per op basis van een vast percen-

tage: 2.5% van de koopsom van 
de woning per jaar. Het garantie-
bedrag staat dus vooraf vast: 2.5% 
voor 1 jaar, 5% voor 2 jaar.

Wat het kost
verkoper en koper betalen beiden 
éénmalig 395 euro, inclusief BTW 
aan aanmeldings- en afwikkelings-
kosten. De notaris keert op aange-
ven van CBOV het compensatie-
bedrag maandelijks aan de koper 
uit. Het bedrag dat de verkoper 
aan compensatie vergoedt, gaat af 
van de koopsom van het huis.

Meer informatie?
Kijk op de website en reken direct 
uit wat Overbruggingsgarantie u 
kan opleveren!
www.overbruggingsgarantie.nl

NVM-makelaar houdt kennis op peil
Makelaars die lid zijn van de bran-
chevereniging NVM, zijn verplicht 
hun kennis en kunde voortdurend 
aan te scherpen. NVM-makelaars 
zijn dan ook betrouwbare en on-
afhankelijke adviseurs met een 
gedegen vakkennis en een groot 
inzicht in de (regionale) markt.

Lid worden (en blijven) van de 
NVM kan niet zomaar. Kandida-
ten nemen voortdurend deel aan 
educatie om hun kennis op peil te 
houden. Immers, de ontwikkelin-
gen op het gebied van onroerend 
goed gaan snel, dus is het voor de 

NVM niet meer dan logisch dat 
de bijscholing dat tempo volgt. 
Een NVM-makelaar moet sowieso 
voldoen aan strenge eisen op het 
gebied van deskundigheid, be-
trouwbaarheid en onafhankelijk-
heid. Bovendien kent de NVM een 
erecode. Die schrijft voor dat elk 
lid het belang van zijn opdrachtge-
vers moet beschermen en bevor-
deren. Een NVM-lid bewaakt ver-
trouwelijke informatie, voorkomt 
belangenverstrengeling en komt 
naar beste vermogen tegemoet 
aan reële verwachtingen. Ook on-
derhoudt een NVM-lid goede con-

tacten met zijn collega’s. Hij maakt 
zich niet schuldig aan oneerlijke 
concurrentie en staat borg voor de 
kwaliteit van zijn personeel.

De strenge regels en voorschriften 
omtrent het lidmaatschap van de 
NVM bieden opdrachtgevers dui-
delijk een toegevoegde waarde. 
Want in de vastgoedbranche stelt 
geen enkele andere brancheorga-
nisatie zulke strenge eisen voor een 
kwalitatief hoogstaande dienstver-
lening. Het NVM-logo op gevel en 
briefpapier is dan ook niets minder 
dan een kwaliteitslabel.

Veel draagvlak voor open woningmarkt
Iedereen moet in Rooi in aan-
merking kunnen komen voor een 
huur- of koopwoning. De gren-
zen moeten open voor mensen 
van buiten Sint-Oedenrode, en 
voor mensen zonder economische 
binding daarmee. Dat vond een 
grote meerderheid van de voor-
bereidingscommissie die zich vo-
rige week dinsdag uitsprak over 
manieren om de vastgelopen wo-
ningmarkt los te trekken.

De commissieleden mochten hun 
zegje doen over acht scenario’s, 
waarover deskundigen zich al had-
den uitgesproken. Ook mochten 
ze zelf scenario’s toevoegen.

Aanvullend op de openstelling, 
werden onder meer verlaging van 
de grondprijzen genoemd, meer 
woningen in de hoofdkern, en de 
gemeente promoten als aantrek-
kelijke woongemeente.  

Vooral dat laatste scenario werd 
omarmd: het kende geen nade-
len of risico’s. De verlaging van 
de grondprijzen ondervond meer 
weerstand maar kreeg toch de 
meeste fracties over de streep. 
Meer woningen in de hoofdkern 
stond op gespannen voet met on-
der meer de IDOP’s. Vooral Jan-
neke van den Heuvel (HvR/ PvdA) 
nam daar stelling tegen. “Júist in 

die kernen, de cirkel moet rond 
zijn” betoogde ze. Aan de reeds 
toegezegde bouwplannen in de 
kleine kernen wordt overigens niet 
getornd, aan de startersleningen 
evenmin. Een woonwensenonder-
zoek, dat ook in een van de sce-
nario’s werd genoemd, werd breed 
gedragen en gaat er zeker komen. 

Gevraagd naar eventuele nieuwe 
ideeën kwam VVD-er Wil Maas, 
zelf afkomstig uit de bouwwereld, 
met het “waterdicht bouwen” zo-
als hij dat noemde, casco opleve-
ring en “laat die mensen zelf knut-
selen”. Gaandeweg de discussie 
kreeg dat idee ook wat bijval.  

Koop zonder risico, met de No-Risk clausule van de NVM!
U kunt eenvoudig voorkomen dat 
u straks met 2 huizen zit
Hopelijk ziet u op deze NVM Open 
Huizen Dag de woning waar u 
graag zou willen wonen. Maar we 
kunnen ons voorstellen dat u twij-
felt over de aankoop, bijvoobeeld 
omdat u uw eigen woning nog 
niet heeft verkocht. Toch kunt u 
met een gerust hart uw droomhuis 
kopen, mits u gebruik maakt van 
de NVM No-Risk clausule. Want 
als u de NVM No-Risk clausule in 
uw koopcontract opneemt, kunt 
u uw aankoop ontbinden in het 
geval de verkoop van uw huidige 

woning onverhoopt te lang duurt. 

Een ander huis komt dichterbij met 
de NVM No-Risk clausule
Veel mensen durven geen woning 
te kopen voordat hun eigen huis 
verkocht is en stappen daardoor 
bij voorbaat niet over naar een 
andere woning. Maar mensen die 
kopen met de NVM No-Risk kun-
nen die overstap vaak wél maken. 
Want met de NVM No-Risk clau-
sule heeft u rustig de tijd om uw 
huis te verkopen, zonder dat u enig 
risico loopt of dubbele lasten heeft. 
Vraag daarom nu uw NVM-make-

laar hoe u de No-Risk clausule in 
uw situatie het best kunt gebruiken

 BEST KAPELWEG 26    
• Type: vrijstaande woonboerderij
• Bouwjaar: 1850, 
  omstreeks 1900 uitgebreid
• Inhoud: ca. 1.400 m³

• Koop 1: woonboerderij met   
  ondergrond en erf, 
  oppervlakte ca. 5.000 m²
• Koop 2: landbouwgrond, 
  oppervlakte ca. 6.740 m²
• Koop 3: woonboerderij met 
  ondergrond, erf en landbouw
  grond (totaal koop 1 en 2), 
  oppervlakte 11.740 m²

Op zoek naar een uniek object? 
Deze woonboerderij is gelegen op een 
prima locatie net buiten de bebouwde kom. 
De boerderij dient gerenoveerd en gemoderniseerd te worden alvorens te 
kunnen worden bewoond, echter u kunt het object geheel naar eigen wens 
en smaak aanpassen. 
Splitsing en/of verplaatsing van de boerderij behoort tevens tot de mogelijkheden! 
Aan de voorzijde en naast de boerderij heeft u de beschikking over een riant 
perceel grond, momenteel in gebruik als weiland. 

Wij nodigen u graag uit voor de kijkdagen op: 
woensdag 10 oktober van 16.00 uur tot 17.00 uur 
en zaterdag 13 oktober van 11.00 uur tot 12.00 uur. 
Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 26 oktober 2012, 12.00 uur. 

Vraag vrijblijvend de verkoopbrochure aan met de verkoopvoorwaarden en 
het inschrijfformulier.

Te koop bij inschrijving
Karakteristieke
woonboerderij

    Tel.: 0499 - 37 55 65 
    www.berkkerkhof.nl 

Maandag t/m vrijdag 
onbeperkt eten ALL YOU CAN EAT 

19,50 EURO pp
65+ € 18,50 keuze uit 50 gerechten

Zaterdag en zondag  

€ 16,80 pp 65+ € 15,80
geopend: maandag t/m  donderdag 16.00 - 21.00
Vrijdag en zaterdag 16.00 - 22.00
Zondag en feestdagen 12.00 - 22.00 

Lindendijk 5
5491 GA Sint-Oedenrode

Tel. 0413-477102

 

Bouwjaar 1948. Inhoud ca.885 m2. Perceelopp. 9125 m2. 

Kijk voor meer informatie over deze woning
op onze website: www.korsten.nl

Vraagprijs € 639.000,- k.k.

SCHIJNDELSEWEG 73 SINT-OEDENRODE

Open huis
Aanstaande zaterdag tussen 11.00 uur en 15.00 uur.

Korsten Makelaardij
Zeven Eikenlaan 24, Veghel

Tel. 0413-352720

Karakteristieke, authentieke VRIJSTAANDE WOONBOERDERIJ 
met royaal BIJGEBOUW en SCHUUR/LOODS gelegen 

in buitengebied tussen Schijndel en Sint-Oedenrode.

€ 349.500

Zaterdag 29 sept
OPEN HUIS

Incl. Meubels & Stoffering
Ruim huis met 4 woonlagen 

Gelegen in het Centrum

Sluisplein 48
 11.00 - 15.00 uur

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
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29 SEPTEMBER

11:00 - 15:00 uur

Kom vrijblijvend kijken: 

er is meer mogelijk dan u denkt!

Op zaterdag 29 september is het weer NVM Open Huizen Dag! Een mooie kans 

om geheel vrijblijvend binnen te kijken bij vele, vaak aantrekkelijk geprijsde 

huizen. Juist nu kan het interessant zijn om de overstap naar een grotere of 

leukere woning te maken. Bent u starter of huurder die wil kopen? Ook dan is er 

vaak meer mogelijk dan u nu wellicht denkt. Als u een leuk huis heeft gezien op 

de NVM Open Huizen Dag, schakel dan een NVM-aankoopmakelaar in. Hij kan 

u nader informeren over huizen die u heeft bezocht, onderhandelingen voeren 

en u bij de aankoop ontzorgen. Kijk op nvm.nl voor meer informatie en op 

funda.nl voor de deelnemende huizen. Goed gevoel. NVM.

facebook.com/NVMopenhuis

OPEN HUIS
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Bastion 10:

Royaal appartement 
met twee ruime slaap-
kamers, berging en 
parkeerplaats in de kel-
der en een prachtig uit-
zicht over de Linden-
dijk en de Hambrug, 
gelegen op loopaf-
stand van het centrum 
en diverse voorzieningen.

Woonopp.ca. 130 m2.
 Inhoud ca. 360 m3. 

Bouwjaar 1999.

Vraagprijs: € 319.000,= k.k.

Koninginnelaan 41:

Nette, verrassend 
ruime, tussenwoning 
met  4 slaapkamers en 
berging, gunstig ge-
legen aan de rand van 
woonwijk Kienehoef 
met scholen, winkels  
en sportvoorzieningen 
op loopafstand.

Perc.opp. 158 m2. 
Inhoud ca. 330 m3. 

Bouwjaar 1975.

Vraagprijs: € 199.500,= k.k.

Oranje Nassaulaan 130:

Schitterende twee-
onder-één-kap woning 
met garage, 4 slaapka-
mers, compleet inge-
richte keuken en luxe 
badkamer gelegen aan 
de rand van woonwijk 
Kienehoef met natuur/
wandelpark de Kiene-
hoef , scholen en sportvoorzieningen op loopafstand.

Perc.opp. 402 m2. 
Inhoud ca. 580 m3. 

Bouwjaar 1975.

Vraagprijs: € 375.000,= k.k.

Oude Lieshoutseweg 6a:

Speels ingedeelde vrij-
staande woning met 
overkapping, slaapka-
mer en badkamer op 
de begane grond, twee 
slaapkamers en dou-
cheruimte op de verdie-
ping en aangebouwde 
garage met carport.
Een prima levensloopbestendige woning gelegen op een 
mooie lokatie met goede uitvalswegen.

Perc.opp. 308 m2. 
Inhoud ca. 416 m3. 

Bouwjaar 1986.
Vraagprijs: € 337.500,= k.k.

Stompersstraat 6c:

Fraai afgewerkt mo-
dern appartement met 
gezellige loggia,  twee 
slaapkamers en een 
eigen parkeerplaats 
met separate buiten-
berging op een rustige 
plek en toch nabij het 
gezellige centrum van 
Sint-Oedenrode gelegen.

Woonopp. ca. 100 m2. 
Inhoud ca. 450 m3. 

Bouwjaar 1999.

Vraagprijs: € 275.000,= k.k.

Corridor 1:

Het ENIGE vrijstaande 
appartement van 
Sint-Oedenrode!
Royaal en speels in-
gedeeld appartement 
met twee ruime slaap-
kamers, serre, fraai dak-
terras en vrij uitzicht op 
de Dommel gelegen 
op loopafstand van het centrum.

Woonopp. ca. 230 m2. 
Inhoud ca. 600 m3. 

Bouwjaar 2003.

Vraagprijs: € 365.000,= k.k.

Dommelrodelaan 13e:

Ruim appartement 
met twee slaapkamers, 
balkon met uitzicht op 
het monumentale ge-
meentehuis en eigen 
parkeerplaats en ber-
ging in kelder, gelegen 
in het centrum van 
Sint-Oedenrode. Ach-
ter het complex ligt een met beplanting aangelegde tuin van 
ca. 250 m2 waar de bewoners gebruik van kunnen maken.

Woonopp. ca. 120 m2. 
Inhoud ca. 300 m3. 

Bouwjaar 1999.
Vraagprijs: € 399.000,= k.k.

Deelnemende panden NVM Open Huizen Route
van 29-9 a.s. tussen 11.00 en 15.00 uur.

Waar u die dag ook welkom bent:
Heistraat 28, tussenwoning, vraagprijs € 189.000,= k.k.
Sofiastraat 5, appartement, vraagprijs € 127.500,= k.k.
Sluisplein 48, stadswoning, vraagprijs € 349.500,= k.k.
Boskantseweg 22b, patiobungalow, vraagprijs € 399.000,= v.o.n.
Boskantseweg 94, helft boerderij, vraagprijs € 400.000,= k.k.
Kruisakker 28, vrijstaand geschakelde woning, vraagprijs € 369.000,= k.k.
Karthuizerweg 4, vrijstaande woning, vraagprijs € 299.000,= k.k.
Roest 1, vrijstaande woning, vraagprijs € 519.000,= k.k.
Boskantseweg 77, vrijstaande woning, vraagprijs € 645.000,= k.k.
Dreesstraat 22, vrijstaande woning, vraagprijs € 600.000,= k.k.
Horst 7, vrijstaande woning, vraagprijs € 549.000,= k.k.
Roest 9a, vrijstaande woning, vraagprijs € 459.000,= k.k.
Capellevelt 3 te Eerde, vrijstaande woning (casco), vraagprijs € 350.000,= k.k.

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

Telefoon: 0413 47 21 18 E-Mail: info@vdlaar.nl
Internet: www.vdlaar.nl
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Landingsweg 4 5492 TC Sint-Oedenrode tel: 0413-490000

www.dekoningmakelaardij.nl

29 SEPTEMBER

11:00 - 15:00 uur

Kom vrijblijvend kijken: 

er is meer mogelijk dan u denkt!

Op zaterdag 29 september is het weer NVM Open Huizen Dag! Een mooie kans 

om geheel vrijblijvend binnen te kijken bij vele, vaak aantrekkelijk geprijsde 

huizen. Juist nu kan het interessant zijn om de overstap naar een grotere of 

leukere woning te maken. Bent u starter of huurder die wil kopen? Ook dan is er 

vaak meer mogelijk dan u nu wellicht denkt. Als u een leuk huis heeft gezien op 

de NVM Open Huizen Dag, schakel dan een NVM-aankoopmakelaar in. Hij kan 

u nader informeren over huizen die u heeft bezocht, onderhandelingen voeren 

en u bij de aankoop ontzorgen. Kijk op nvm.nl voor meer informatie en op 

funda.nl voor de deelnemende huizen. Goed gevoel. NVM.

facebook.com/NVMopenhuis
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Sofiastraat 23, 
5491 JM SINT OEDENRODE
Appartement met badkamer en sepa-
raat toilet in de wijk Kienehoef
58 m² woon
Vraagprijs € 134.000,=

Vogelliusstraat 9, 
5491 BN SINT OEDENRODE
Tussenwoning met berging en drie 
slaapkamers in de wijk Eerschot met 
bijkeuken en overkapt terras
85 m² woon, 175 m² perceel
Nieuwe vraagprijs € 174.000,=

Klaproosstraat 4, 
5492 KC SINT OEDENRODE
Instapklare, sfeervolle tussenwoning in 
Nijnsel, met 4e slaap-/hobbykamer op de 2e 
verdieping en een berging: een ideale star-
terswoning. 102 m² woon, 153 m² perceel
Vraagprijs € 214.000,=

Streepenstraat 57, 
5492 BD SINT OEDENRODE
Hoekwoning met berging op mooie 
locatie in de wijk Dommelrode
100 m² woon, 343 m² perceel
Vraagprijs € 234.000,=

Pastoor Hackenstraat 39, 
5491 CE SINT OEDENRODE
In 2008 gebouwde starterswoning in 
de wijk Eerschot
83 m² woon, 93 m² perceel
Vraagprijs € 212.000,=

Van der Horststraat 16, 
5491 LJ SINT OEDENRODE
Goed onderhouden tussenwoning in 
een rustige straat in de wijk Kinderbos
113 m² woon, 145 m² perceel
Vraagprijs € 225.000

Mr. C. Goselingstraat 39, 
5684 WJ BEST
Uitgebouwde middenwoning met 
garage/berging in de wijk Wilhelmina-
dorp
100 m² woon, 203 m² perceel
Vraagprijs € 193.500,=

Hazelaarstraat 30, 
5492 ET SINT OEDENRODE
Goed uitgebouwde tussenwoning met 
grote bergingsschuur in Boskant
110 m² woon, 229 m² perceel
Vraagprijs € 225.000,=

Violenstraat 1, 
5492 HM SINT OEDENRODE
Gemoderniseerde en royaal uitge-
bouwde tweekapper met berging, 
carport en vijf slaapkamers
127 m² woon, 235 m² perceel
Vraagprijs € 245.000,=
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Landingsweg 4 5492 TC Sint-Oedenrode tel: 0413-490000

www.dekoningmakelaardij.nl

Odaplein 209, 
5492 AW SINT OEDENRODE
Riant appartement bestaande uit twee 
woonlagen plus een balkon en vliering met 
eigen parkeerplaats en berging in het hart 
van Sint-Oedenrode 115 m² woon 
Vraagprijs € 272.000,=

Dahliastraat 35, 
5492 HL SINT OEDENRODE
Goed uitgebouwde twee-onder-een-
kap woning op een mooi perceel te 
Nijnsel
112 m² woon, 307 m² perceel 
Vraagprijs € 295.000,= 

Azaleastraat 22, 
5492 JB SINT OEDENRODE
Mooie, gemoderniseerde twee-onder-
een kap woning met garage en tuinka-
mer te Nijnsel
115 m² woon, 333 m² perceel 
Vraagprijs € 299.000,=

Eerschotsestraat 23, 
5491 AA SINT OEDENRODE
Recent uitgebouwde vrijstaande 
woning in Eerschot met garage/carport 
op een zeer ruim perceel
115 m² woon, 1068 m² perceel
Vraagprijs € 450.000,=

Hazelaarstraat 6, 
5492 ES SINT OEDENRODE
Uitgebouwde tweekapper met garage 
achterzijde vrij gelegen
120 m² woon, 357 m² perceel
Nieuwe vraagprijs € 299.000,=

Hertog Janstraat 62 B, 
5491 BV SINT OEDENRODE
Vrijstaande woning met aparte 
kantoorruimte/ berging en ruime tuin
173 m² woon, 527 m² perceel
Vraagprijs € 439.000,=

Sweelinckplein 42, 
5491 XL SINT OEDENRODE
Royaal uitgebouwde hoekwoning met 
garage, veel leefruimte op de begane 
grond in de wijk Kinderbos
122 m² woon, 178 m² perceel 
Vraagprijs € 295.000,=

Dommelrodelaan 5, 
5492 GG SINT OEDENRODE
Goed uitgebouwde ruime tussenwoning, 
vijf slaapkamers, met vrij uitzicht over park 
in het centrum van Sint-Oedenrode
153 m² woon, 180 m² perceel
Vraagprijs € 255.000,=

Pinkvelden, 
5685 HJ Best
Ruime twee-onder-een-kapwoning 
type herenhuis met inpandige garage 
en tuinhuis in de wijk Heivelden 
150 m² woon, 236 m² perceel
Vraagprijs € 399.000,=

Schoor 5a,
5492 TB SINT OEDENRODE
Helft van prachtige, nieuw gebouwde 
woonboerderij op riant perceel met 
garage
260 m² woon, 1905 m² perceel
Vraagprijs € 614.000,= 
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Kom vrijblijvend kijken: 
er is meer mogelijk dan u denkt!

Op zaterdag 29 september is het weer NVM Open Huizen Dag! Een mooie kans 

om geheel vrijblijvend binnen te kijken bij vele, vaak aantrekkelijk geprijsde 

huizen. Juist nu kan het interessant zijn om de overstap naar een grotere of 

leukere woning te maken. Bent u starter of huurder die wil kopen? Ook dan is er 

vaak meer mogelijk dan u nu wellicht denkt. Als u een leuk huis heeft gezien op 

de NVM Open Huizen Dag, schakel dan een NVM-aankoopmakelaar in. Hij kan 

u nader informeren over huizen die u heeft bezocht, onderhandelingen voeren 

en u bij de aankoop ontzorgen. Kijk op nvm.nl voor meer informatie en op 

funda.nl voor de deelnemende huizen. Goed gevoel. NVM.
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Opheffingsuitverkoop vanaf 1 oktober

Van Zutphen Meubelen in Erp sluit deuren

ERP, 27 september 2012 – Na 35 
jaar valt het doek voor Van Zut-
phen Meubelen aan het Hertog 
Janplein in Erp. Eigenaars Edwin 
en Mariëlle van Zutphen zien in 
de huidige marktomstandigheden 
geen heil meer in het bestaande 
concept en stoppen daarom met 
de meubelzaak. Op 1 oktober start 
een grote opheffingsuitverkoop. 

Van Zutphen Meubelen staat in de 
wijde regio bekend om zijn hoog-

waardige meubelen, in combinatie 
met deskundig persoonlijk advies. 
De meubelshowroom in het cen-
trum van Erp omvat maar liefst 
4.000 m² aan producten op het 
gebied van wonen, slapen, verlich-
ting en stoffering.

Opheffingsuitverkoop
De duizenden showroomstukken, 
veelal van grote merken, gaan 
vanaf maandag 1 oktober met me-
gakortingen over de toonbank. Dit 

geldt ook voor de meubelen die 
het bedrijf nog op voorraad heeft. 
Van zitmeubelen en tafels tot ver-
lichting en karpet: alles moet weg. 
Wanneer de deuren definitief 
sluiten, is nog niet bekend. “Dat 
hangt af van het tempo waarin 
onze voorraden verkocht wor-
den”, stellen Edwin en Mariëlle 
van Zutphen. 

Service 
Vaste klanten zijn per brief geïn-
formeerd over de naderende slui-
ting. Voor de meubelen die zij in 
het verleden gekocht hebben, blijft 
de beloofde service van kracht. 

De opheffingsuitverkoop start op 
maandag 1 oktober om 9.30 uur. 
Vanwege het afprijzen van alle 
showroomartikelen is de zaak van 
27 tot en met 30 september geslo-
ten. 

Van Zutphen Meubelen is geves-
tigd aan Hertog Janplein 27 in Erp. 
Voor meer informatie: 
www.vanzutphenmeubelen.nl. 
  

advertorial

Hej hej Rooienaren en anderse lezers 
van deze krant. Een nieuw verhaal 
een nieuw Zweeds avontuur.

Een weekje 
Nederland

Eind mei van dit jaar ben ik zelf voor een paar dagen voor familie-
bezoek terug geweest naar Nederland. Begin september zijn we 
voor het eerst sinds twee jaar met het gehele gezin en honden 
even naar Rooi gegaan. Spannend... Iedereen mocht een lijst 
maken waar ze heen wilde, wat ze wilde doen en niet te verge-
ten wat te eten aan typische Hollandse dingen die we “missen”. 
De kroket stond bovenaan op de lijst met als tweede Chinese 

tomatensoep . 
Zo werd er een 
weekagenda in 
elkaar gezet met 
daarop veel fa-
miliebezoeken, 
zakelijke afspra-
ken en “Hol-
lands” eten. 
Veel familie en 
vrienden hebben 
we weer heel 
even gezien en 
mee bijgebuurt. 
Mijn verjaar-

dag gevierd samen met ouders, broers en zussen en natuurlijk 
even binnen in ons oude huis gaan kijken. Het was een korte 
en drukke week, heel gezellig en zeker geslaagd. De auto zat 
op de heenweg al aardig vol, op de terugweg zat hij letterlijk 
tot het dak gevuld, wat een spullen!! Wij willen iedereen dan 
ook heel hartelijk bedanken voor alle spontane en “lekkere” ca-
deaus. Eén ding is zeker, de ‘loppis’ voor komend zomerseizoen 
is weer goed gevuld...

Op z’n Zweeds..
Hej då och vi ses.
Hetty van der Heijden – Hulsen
Jannesland – Stöde - Zweden

Luch
tpo

st

Prior van Milstraat 6  Uden, 0413-262539, www.vandonzel.nl

Op deze dagen krijgt u 
tot 70% korting op alle 
showroommodellen!

vrijdag 28 september 9.30 - 21.00 uur
zaterdag 29 september 9.30 - 17.00 uur
zondag 30 september 11.00 - 17.00 uur

Op deze dagen krijgt u Op deze dagen krijgt u 
 korting op alle 

Op deze dagen krijgt u Op deze dagen krijgt u 

* vraag naar de voorwaarden

NU 299,-
2 zits BARNEVELD in leder van € 999,- 

ZONDAG 30 SEPTEMBER OPEN!

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Al 3 jaar is de wereldwinkel
verkozen tot de beste
cadeauwinkel van Nederland

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146
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Vier leden Brabantband doen mee aan jachthoornkorps

Vier leden van de Rooise Brabant-
band zijn door hun dirigent afge-
vaardigd om deel te nemen aan 
een groot jachthoornkorps voor 
The Netherlands Military Taptoe’ 
in Ahoy Rotterdam.
Bjorn van Dinther, trombonebla-

zer en tamboer-maitre van Show-
korps Brabantband, speelt op een 
bastrompet mee.  Dirk Harperink, 
slagwerker, speelt op een kleine 
trom.  Daniëlle Mimpen speelt 
net als anders op haar trompet en 
Frank Hoeks speelt zowel bij de 

Brabantband als in Rotterdam op 
de bekkens.
 
Het jachthoornkorps bestaat uit 
126 muzikanten vanuit heel Ne-
derland. Ze zijn onderverdeeld in 
drie korpsen en vallen onder de 

naam van de gardejagers. Voor 
meer info van die gardejagers kunt 
u het beste kijken op de site na-
tionale taptoe 2012. Leuk weetje 
is dat instructeur Piet Claessens 
vroeger daar ook tambour-maître 
was van dat korps. 

Anton Bongers

BONGERS 
AUTO’S

Ook voor onderhoud en 
reparaties van alle merken

Onderhouds beurten
Banden service
Distributieriemen
Airco service
Accu’s
Remmen
Uitlaten
Opel service

 
Schijndelseweg 17 5491 TA Sint Oedenrode 

Tel: 0413 - 42 05 00  06-27149263  
www.bongersautos.nl

Al decennia 
een begrip

Verkoop van 
gebruikte auto’s

Timmerwerk? 
 

DE KLUSSENIER  
DOET HET! 

Ook: 
Onderhoud 

Keukens 
Reparatie 
Dakraam 

Bas van Zon 
Mercuriusstraat 21 

5694 TA Son en Breugel 
Tel: 0499 - 47 69 66            

Mobiel: 06 - 18 16 14 47  
b.vanzon@klussenier.nl 

www.klussenier.nl 

Dag van de talen

Op 26 september a.s. bezoeken de 
leerlingen van klas 2 tweetalig vwo 
van het Elde College in Schijndel 
hun oude basisschool om de leer-
lingen van groep 8 een Engelse les 
te geven. Zij doen dit in het kader 
van de Europese Dag van de Ta-
len en willen zo laten zien dat het 
belangrijk is om meerdere talen te 
kunnen spreken. 
De leerlingen zijn tussen 10.30u en 
11.30u op de scholen aanwezig.

Logo Elde college, bij tekst voegen 

 

 

 

MEE helpt om eenzaamheid tegen te gaan
Eigenlijk heeft iedereen wel be-
hoefte aan vrienden of een relatie. 
Maar vrienden maken gaat niet al-
tijd vanzelf. MEE kan hierbij onder-
steunen. U kunt bijvoorbeeld een 
cursus volgen over vriendschap en 
relaties . Of samen met MEE bekij-
ken welke mensen belangrijk voor 
u zijn (uw sociale netwerk) en hoe 
u deze contacten kunt behouden 
en eventueel uitbreiden.

Met het thema 'Kom de deur uit', 
organiseert Coalitie Erbij voor het 
derde achtereenvolgende jaar de 
Week tegen Eenzaamheid, van 26 
september t/m 5 oktober 2012. 
Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 
één op de drie Nederlanders zich 
regelmatig eenzaam tot zeer een-
zaam voelt. MEE is betrokken bij 
Coalitie Erbij, zij is een van de 25 
leden. MEE zet zich in om een-
zaamheid bij mensen met een be-
perking tegen te gaan.

Versterken van uw sociale netwerk
MEE gaat uit van uw eigen kracht 
en de kracht van de mensen die 
belangrijk voor u zijn (uw sociale 
netwerk). Dit netwerk kan bestaan 
uit familieleden, vrienden, buren, 
collega’s of bijvoorbeeld de trai-
ner van de sportclub. Met iemand 
die u vertrouwt bekijkt u welke 
mensen dit zijn. MEE helpt u hier-
bij. Ook is er aandacht voor het 

behouden en uitbreiden van uw 
netwerk. Tijdens een bijeenkomst 
met familie en vrienden maakt u 
vervolgens een plan, waarin u met 
elkaar oplossingen zoekt voor de 
vragen die u heeft. 

Leren om vrienden te maken
Vindt u of uw kind het moeilijk 
om vrienden te maken? MEE or-
ganiseert cursussen, trainingen en 
gespreksgroepen voor kinderen, 
jongeren en volwassenen. 
Er zijn verschillende cursussen 
waarin u, samen met anderen, 
leert hoe u vrienden kunt maken 
en blijven. Of soms kan een soci-
ale vaardigheidstraining uitkomst 
bieden.
MEE organiseert ook gespreks-
groepen. Soms is het fijn om met 
lotgenoten te praten. U begrijpt 
elkaar, herkent dezelfde vragen en 
problemen en kunt veel van elkaar 
opsteken.
Meedoen aan een cursus of ge-
spreksgroep kost niets.

Wat doet MEE nog meer?
MEE ondersteunt mensen met 
een beperking om zo zelfstandig 
mogelijk mee te doen in de sa-
menleving. Dat doen we zonder 
verwijzing en gratis. Heeft u een 
verstandelijke, lichamelijke of zin-
tuiglijke beperking, een chronische 
ziekte, niet-aangeboren hersen-

letsel of autisme? Dan kunt u bij 
MEE terecht. MEE is er ook voor 
de mensen uit uw sociale netwerk. 
We ondersteunen en adviseren op 
het gebied van opvoeding & ont-
wikkeling, leren & werken, wonen 
& samenleven, wetgeving & geld-
zaken. 

Meer informatie?
Wilt u weten wat MEE voor u kan 
doen? Kijk dan op www.mee-nob.
nl of bel naar MEE Noordoost Bra-
bant , telefoon 0413 33 47 33.

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

Nationale burendag is zeker voor 
herhaling vatbaar.

De Nationale burendag op zater-
dag 22 september werd in ver-
schillende straten goed gevierd. 
Springkussens met gillende kinde-
ren, muziek in de straat en de geur 
van gebraden vlees op een BBQ. In 
de van Roesmontstraat op Eerschot 
was het aangenaam vertoeven on-

der de witte partytent. De kleintjes 
leefden zich uit op het springkus-
sen en de volwassenen raakten 
maar niet uitgepraat met elkaar. 
De Nationale burendag is zeker ge-
slaagd en als het aan de buurtbe-
woners ligt mag er wel vaker zo’n 
feestelijke dag gehouden worden. 

www.facebook.com/demooirooikrant
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BAKKERIJ BEKKERS (2 TEAMS)

VAN ACHT KOEL- & VRIESOPSLAG

INTERIEURSPUITERIJ SIIS

DE KOEF TIMMERWERKEN

NIEUWE SHIRTS VOOR 5 JEUGDTEAMS VAN K.V. CONCORDIA.
HARTELIJK DANK NAMENS DE VERENIGING AAN DE KLEDINGSPONSORS:

Moeder en dochter Ine en Jolijn van Rooij werken allebei met hart en ziel bij 
Odendael in Sint-Oedenrode (onderdeel van BrabantZorg).

Ine begon op haar 18e en werkt nu 30 jaar in de zorg. “Ik ben werk-
begeleider en doe dit met veel plezier; ik laat leerlingen zien hoe leuk het 
vak is. Je krijgt een echte band met de bewoners, ze zijn erg belangstellend 
en vinden het fi jn als ik er na een paar vrije dagen weer ben.”

Jolijn is nu 22 jaar en begon bij Odendael op haar 15e met een vakantie-
baantje. “Ik wilde wat bijverdienen en de zorg sprak mij aan; dit wilde ik al 
als kind. Afgelopen zomer deed ik vakantiewerk bij BrabantZorg Thuiszorg. 
In november start ik met de opleiding Verzorgende IG. Ik vind het mooi werk 
om mensen te helpen bij iets wat ze zelf niet meer kunnen.” 

Word jij de nieuwe collega van Ine en Jolijn? 
Odendael heeft vacatures voor 

verzorgenden/verzorgenden IG
Beschik je over een diploma SPW, SPH of MMZ? Reageer dan ook! 
Samen bekijken we de mogelijkheden.

Neem contact op met Dorothé Nouwen of Gonnie van Vugt, 
teammanagers zorg en welzijn via 0413 47 49 11. 
Ook voor vragen of een dagje meelopen!

 twitter.com/BrabantZorgWerk

 facebook.com/WerkenbijBrabantZorg

Word jij onze nieuwe collega?
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Personal Trainers helpen je leven weer op de rails te krijgen

Wanneer je een lidmaatschap 
hebt bij Health City is het een op-
tie om, buiten de gebruikelijke be-
geleidingen, samen te trainen met 
een van de Personal Trainers. Bij 
het filiaal in Sint-Oedenrode zijn 
dat Danielle Jansen en Martijn 
Aelberts. Door intensieve bege-
leiding op maat trekken zij men-
sen met gewichtsproblemen, een 
burn-out of fysieke problemen 
weer uit het moeras. Zowel men-

taal als lichamelijk krijgen zij het 
weer op de rit.

“Als Personal Trainer kijken we 
verder dan onze neus lang is”, 
zegt Danielle. “Door een één op 
één gesprek kijken we waar de 
kern van het probleem ligt en 
dan gaan we samen aan de slag 
door heel gericht te trainen. Ie-
dereen heeft een andere aanpak 
nodig.” Danielle weet heel goed 

wat het is om uit een diep dal te 
komen. Door een mindere periode 
in haar leven kreeg ze te kampen 
met overgewicht. Door keihard te 
trainen kwam ze er weer boven-
op. Dat kostte veel fysieke, maar 
vooral ook veel mentale kracht. 
“Ik merkte toen al dat je wel één 
grote doelstelling kunt hebben, 
maar dat de weg er naar toe veel 
belangrijker is. Behalve fysieke 
training krijgen de leden van ons 

dan ook begeleiding in levensstijl, 
want juist daar moet vaak veel aan 
veranderd worden”, aldus de Per-
sonal Trainer.  

Iedere Personal Trainer heeft zijn 
eigen specialiteit. Danielle weet 
vaak een goede band te creëren 
met de cliënt. “Soms moet je door 
een confronterende barrière, maar 
daarna is de band ineens een stuk 
intenser. Dat komt vaak ook om-
dat ze zien dat ik er met passie 
voor ga. Dan zetten zij vaak ook 
een stapje meer”, geeft ze aan. 
Daarnaast is ze gespecialiseerd in 
voetreflextherapie en het behan-
delen van rug en buik. Haar col-
lega Martijn is een pure motivator. 
Hij weet zijn cliënten naar grote 
hoogte doen stijgen door inten-
sieve en persoonlijke coaching. 
Martijn: “Veel mensen die ik in de 
sportschool zie, bewegen alleen 
maar. Ze moeten juist trainen en 
dat kunnen wij ze leren.”

Kortom, heeft je geest rust nodig, 
moet je lichaam de nodige kilo’s 
kwijt of wil je herstellen van een 
vervelende blessure? Meld je dan 
nu aan voor begeleiding van een 
Personal Trainer. Ze geven een 
training die bij je past en helpen je 
leven weer op de rails. Danielle Jansen kampte zelf eerder 

met overgewicht. Na gericht trainen 
raakte ze veel kilo’s kwijt.

Personal Trainer Martijn aan de slag met een lid van Health City

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

een opbergmeubel 
-heel funktioneel en 

praktisch

Soms is 1 
gewoon niet 

genoeg

kinderschoenen

De nieuwe collectie kinderschoenen is binnen!

Red Rag, Develab, Kanjers, Shoesme, Clic, Vans, Nike, 
Adidas, Converse, Kipling, Redzz, Bumper en Lief

Hertog Hendrikstraat 12 5492 BB Sint-Oedenrode
Tel: 0413-472768 www.vandekampschoenenensport.nl

iPhone 5 
binnenkort verkrijgbaar bij telecombinatie

RESERVEER 

NU!

keuze uit alle netwerken:

‘s-Hertogenbosch Burg. Loeffplein 64 
Best Kapelaan J.A. Heerenstraat 7
Schijndel Markt 1
Oisterwijk Hoogstraat 4 

www.maastelecombinatie.nl 
info@maastelecombinatie.nl | 085 1119393Maas

B.H.V. Nieuws

De najaar viswedstrijden zijn 
weer begonnen. Op zaterdag 22 
september is de eerste van een 
reeks van vijf wedstrijden gevist. 
Op één deelnemer na had ieder-
een vis gevangen. De vangst be-
stond hoofdzakelijk uit Voorntjes. 

De beste vijf waren: 

1. Annie Rovers 500 gr
2. Piet Rovers 400 gr
3. B. de Gruiter 390 gr
4. Gerard Rovers 300 gr
5. Leo v.d. Heijden 250 gr. 

Kermiswedstrijd: 
Op zaterdag 6 oktober houdt 
B.H.V. haar jaarlijkse Kermiswed-
strijd van 13.00-16.00 uur.
Inschrijven bij "De Borchmolen" 
of bij B. de Gruiter. Prijsuitreiking 
bij "De Vriendschap".

vissen

Bernhoven start speciaal spreekuur voor 
kinderen met syndroom van Down

Vanaf 27 september start de maat-
schap kindergeneeskunde van 
ziekenhuis Bernhoven met het 
multidisciplinaire spreekuur voor 
kinderen met het syndroom van 
Down. Het Downspreekuur vindt 
iedere vierde donderdag van de 
maand plaats op de locatie Oss 
van ziekenhuis Bernhoven. Wan-

neer  het ziekenhuis in Uden haar 
intrek neemt, sluiten ook de kinde-
ren uit de regio Veghel/Uden aan. 
Naast kinderarts José Leusink uit 
Oss, verzorgt dan ook haar collega 
Elisabeth Rammeloo uit Veghel dit 
spreekuur. 

Meer informatie over het Down-
spreekuur op: www.bernhoven.nl/
folders  zie ook: www.mee.nl 

AANMELDEN 
SPORT- EN 

VERENIGINGSNIEUWS

DINSDAGOCHTEND 
TOT 10.00 UUR
redactie@demooirooikrant.nl
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biljarten

Biljarten bij Wapen van Eerschot
In de 1e divisie speelde team 
Manopmaat/Corfu tegen BC Tege-
len en hier werd met  5-3 gewon-
nen. In de 2e divisie speelde Zwiers 
Groot Keukenservice tegen De 
Zwaan en zij wonnen met 6-2. In 
de derde divisie deed team Didden 
Distributie goede zaken tegen BC 
Tegelen hier werd met 8-0 gewon-
nen mede door de goede partij van 
Luc de Koster die zijn 35 carambole 
is 31 wist te maken. Moy. 1.129. In 
de 4e divisie verloor team v.d. Berk 
met 3-5 van T.M.C. Group. 

In de district competitie driebanden 
groot speelde het Wapen van eer-
schot 1 tegen Hazelaar 3 en zij ver-
loren met 27-28. Goede partij kwam 
op naam van Marijn Schellekens die 

zijn 33 caramboles in 25 beurten 
wist te maken. Moy. 1.320. Team 2 
verloor met 20-30 van ’t Ivoor. In de 
B1 competitie speelde team 1 tegen 
DVS de Zwaan en zij verloren 24-28. 
Ook team 2 verloor met 24-28 maar 
dan van “t Hooghuijs. 

In de C2 klasse libre werden de volle 
30 punten gepakt tegen De Mesters. 
Co v.d. Velden maakte zijn 70 ca-
ramboles in 22 beurten. Moy. 3.181 
en Henk Vermeltfoort had slechts 17 
beurten nodig om zijn 75 caramboles 
te maken. Moyenne 4.411 met daarbij 
een serie van 34. In de C4 klasse werd 
met 26-37 verloren van ’t Zonneke. 
Goede partij was er wel van Renée 
Wisse die haar 41 caramboles in 27 
beurten wist te maken. Moy. 1.518.

Lezing Mamy Coaching tijdens Mini Wellness Beurs

Son en Breugel, Donderdag 27 
september 2012 zal vanaf 19.30 
uur de zesde editie van de Mini 
Wellness Beurs bij de brasse-
rie van Wellness & Healthresort 
Thermae Son plaatsvinden. Een 
gezellig avondje uit met leuke 
stands van diverse bedrijven uit 
de regio, stijladvies, gratis mini-

behandelingen, een prijsvraag en 
een muzikaal optreden. Gasten 
ontvangen een welkomstdrankje 
en de entree is gratis. 

Het thema van deze avond is 
“Hoofd in de wolken en benen 
op de grond”. Tijdens de lezing 
van coaching- en trainingsbureau 
Mamy Coaching zal het thema on-
dersteunt worden. Bewust zijn van 
jezelf. Met goede moed en een 
positieve instelling de herfstperio-
de in en een winterdip tegengaan. 
Mamy Coaching is in 2008 op-
gericht door Mami Veza. Na haar 
opleiding International Business 
Management Studies heeft Mami 
zich succesvol weten te scholen 

in de holistische psychologie en 
ontwikkeld tot Strategic Interven-
tion Coach en Trainer. Mami zet 
mensen aan het denken en geeft 
haar lezingen met passie. Deze 
themagerichte lezing is tijdens de 
Mini Wellness beurs kosteloos bij 
te wonen. 

Voor meer informatie over de Mini 
Wellness Beurs kunt u kijken op 
www.thermaeson.nl en voor meer 
info over Mamy Coaching bezoek 
de website www.mamycoaching.
nl  Wellness & Healthresort Ther-
mae Son is gelegen aan de Ther-
maelaan 2 (voorheen Planeten-
laan) te Son en Breugel. 
(tekst: Thermae Son)

Rooise Biljartcompetitie
Ook in de 2e ronde werd er goed 
gescoord door de Beurs (84), Kof-
feren (83) en Oud Rooi 82 punten. 
Korte partijen: Dennis van Beers 
(B.C. Eerschot) 22 car. in 9 beur-
ten (moy. 2,44), Theo Tebbertman 
(Boskant) 48 car. in 11 beurten 
(moy.4,36), Dirk van Hastenberg 
(D’n Toel) 44 car. in 11 beurten 
(moy. 4), Tonny van Bakel (Oud 
Rooi) 36 car. in 11 beurten (moy. 
3,27), Toon van Uden (Beurs) 26 
car. in 11 beurten (moy. 2,36), Ad 
Geboers (Kofferen) 34 car. in 13 
beurten (moy. 2,61) en Noud Pou-
wels (St.Joris) 26 car. in 14 beurten 
(moy. 1,85). Theo van Hastenberg 
(36 car.) van de Beurs maakte een 

serie van 15 caramboles.
Uitslagen: Kofferen – Dorpsherberg 
83-57, B.C. Eerschot – Jachtrust 
75-65, ’t Straotje – Boskant 61-79, 
Wapen van Eerschot – ’t Pumpke 
66-66, Oud Rooi – D’n Toel 82-58, 
Beurs – St.Joris 84-56, Wellie Winne 
Welles – Gin Keus 59- 64.

Stand: 1 Beurs 179, 2 Oud Rooi 
163, 3 Jachtrust 145, 4 Kofferen 
143, 5 B.C. Eerschot 141,
6 Wellie Winne Welles 139, 7 Gin 
Keus 136, 8 Boskant en St.Joris 
135, 10 D’n Toel 132,
11 Wapen van Eerschot en ’t 
Pumpke 127, 13 ’t Straotje 120, 
14 Dorpsherberg 95.   

Rooise Golfkampioenschappen

Larry Rackwitz en Diny van den 
Biggelaar nieuwe titeldragers

golf

Aangezien de kampioenschappen 
buiten de normale clubactiviteiten 
om gaan, krijgt de winnaar altijd 
de eer het volgende toernooi te 
verzorgen: de Rooise golfkampi-
oenschappen. Afgelopen weekend 
was het zover. Titelverdedigers 
Kobbe Vink en José van Genug-
ten, hadden het niet mooier kun-
nen treffen.  Met een heerlijk zon-
netje in de rug, betraden zo’n 60 
Rooise golfers de groene fairways 
en greens van Golfbaan de Schoot.

Gezeten op het terras, zag het er 
vrij rustig en eenvoudig uit. Niets 
bleek minder waar. Even verderop 
stond het scorebord. Diverse deel-
nemers stonden erop te kijken. 
Driftig werden de eigen scorelijs-
ten bijgewerkt, de score van zich-
zelf en hun maat. Zo kon de jury 
de uitslagen extra controleren. 
Tegelijk werd bekeken wie tot dan 
toe het beste scoorde. Er hing toch 
echt wel een zekere spanning in 

de lucht. Wilden ze echt winnen? 
Met de prijs die de deelnemers te 
wachten staat, zou je misschien 
anders verwachten. De winnaar 
mag immers het toernooi voor vol-
gend jaar organiseren. “Daar denk 
je niet over na”, vertelt Kobbe 
Vink. “Dat doe je gewoon.”

Mies van den Bosch zat aandach-
tig te kijken. Jarenlang speelde hij 
mee. Hij kon het geheel dan ook 
uitstekend toelichten. “Mijn zoon 
en schoondochter doen vandaag 
ook mee”, zei hij trots. Zijn zoon 
was zelfs één van de kanshebbers. 
“Er wordt vandaag een Strokeplay 
gespeeld en een Stableford, maar 
alleen de Strokeplay geldt voor de 
kampioenschappen”, vertelt de 
golffanaat. “Het doel van de Stro-
keplay is, om in zo min mogelijk 
slagen rond te komen. Ze lopen 
allemaal twee keer een ronde van 
18 holes. Dan lopen ze al gauw 
wel zo’n 13 – 15 km, afhankelijk 

van hoe je moet lopen. Als je goed 
speelt dan loop je minder.” 

Diverse prijzen werden die middag 
uitgereikt. Ook veel mensen die 
normaal minder in de prijzen vallen, 
bleken een goede dag te hebben. 
Helaas bleken Kobbe Vink en José 
van Genugten de titel niet te be-
houden. De ultieme winnaars van 
de Rooise kampioenschappen van 
dit jaar zijn Larry Rackwitz en Diny 
van den Biggelaar. Zij mogen vol-
gend jaar het toernooi verzorgen. 
Voor de volgende Rooise Kampi-
oenschappen moeten de golffana-
ten weer een jaartje geduld heb-
ben. Binnenkort staat er echter wel 
weer iets anders op het programma. 
Zondag 7 oktober verzorgt golfclub 
de Schoot het Pro-Am toernooi. 
Eén professional speelt dan in een 
team samen met twee amateurs. 
Het toernooi is voor de club het 
hoogtepunt van het jaar. Publiek is 
uiteraard van harte welkom.

  Pantein
  Huishoudelijke

Hulp
Meer 

dan hulp
alleen! “Dichtbij en 

 betrokken”

Voelt beter

Mevrouw Van Breugel kiest voor Pantein Huishoudelijke Hulp.
U ook? Bel 0900-8803 (lokaal tarief) of kijk op www.pantein.nl

Ollandse biljartkampioenschappen
De gespeelde wedstrijden van 
24 september zijn wisselend ver-
lopen. Dorien Jans speelde haar 
partij tegen Janus Heesakkers uit 
in 11 beurten met een gemiddelde 
van 2.36 en haar hoogste serie 
van 8. Janus gaf goed partij en 
haalde ondanks zijn hoogste serie 
van 8 slechts 4 wedstrijdpunten. 

Peter Markus had maar 15 beur-
ten nodig om zijn partij naar zich 
toe te trekken. Rien van den Oe-
ver maakte zijn misser van vorige 
week goed door zijn partij ook in 
15 beurten af te ronden met een 
gemiddelde van 2.00 . Alle vrou-
welijke deelnemers lieten zich van 
hun beste kant zien. Dorien Jans 
haalde 10 wedstrijdpunten, Gonny 
v.d. Pasch en Dorita Bekkers bei-
den 9. Verder werden er hoge se-

ries gemaakt door  Albert van Driel 
(11) en Jan Verhagen (7). In ver-
band met Olland kermis staat de 
eerstvolgende speelavond gepland 
op maandag 8 oktober. 

Uitslagen D’n Toel: 
Wil v.d. Pasch 7 – Harrie v.d. He-
ijden 6; Janus Heesakkers 4 – Do-
rien Jans 10; Rien v.d. Oever 10 – 
John Hagelaars 5; Peter van Driel 0 
– Joost Hungerink 10; Eric Bekkers 
6 – Peter Markus 10; Jan Verhagen 
10 – Arie Markus 8.

Uitslagen De Dorpsherberg:
Albert van Driel 8 – Harrie Toelen 
5; Hans Geerts 7 – Toon v.d. Akker 
4; Jos Essens 5 – Gonny v.d. Pasch 
9; Maarten van Hoof 10 – William 
Voets 4; Dorita Bekkers 9 – Bart 
Smetsers 5. 

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

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

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

2012-06-20.indd   1 6/20/12   6:07 PM
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Laatste vlucht van dit seizoenduivensport

De laatste vlucht van dit seizoen 
van uit Pithiviers 443 km was de 
derde fond vlucht voor jonge dui-
ven. Met nog 5 deelnemers en 90 
duiven werd aan deze laatste be-
gonnen gelost om 8.30 uur gingen 
de duiven richting Sint- Oeden-
rode. De eerste werd geklokt om 
14.36 uur meteen snelheid van 
1209 m.p.m door J.v.Boxmeer.

De eerste 14 in Sint Oedenrode 
waren:
J. v.Boxmeer. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 15. H.v.Boxmeer. 5, 6. 
En de Comb. G.&.H.v.Dijk. 14.
Het vlieg seizoen zit er nu op de 
duiven kunnen gaan ruien en van 
een verdiende rust gaan genieten 
om volgend jaar weer fit aan een 
nieuw seizoen te beginnen.

Wij als liefhebbers hebben op 8 
december het gala der eerste prijs 
winnaars waar veel eerste prijs 
winnaars uit oost Brabant  te zien 
zullen zijn in tentoonstelling vorm.
Wilt u hierbij aanwezig zijn dan 
bent u van harte welkom op 8-12-
2012, in zalen centrum de Beckart 
in Nijnsel.

wielersport Femme Pédale sluit seizoen af

Traditioneel wordt ieder jaar door de dames van dames fietsclub Femme Pédale het wegseizoen afgesloten met een 
weekendje weg. Dit jaar hebben de dames een prachtige route afgelegd door de Strabrechtse Heide en de Peel om van 
20 t/m 23 September in het Limburgse Reuver te vertoeven.  Onze sponsoren zorgden voor lekkere versnaperingen 
onderweg en daarvoor worden zij hartelijk bedankt en op naar de 24e editie!!!

Son en Breugel

Edo Brunner & Arie Koomen
E&A is toch voordeliger

Een nieuwe combinatie 
van een beproefd recept.
Hilarische voorstelling

Vrijdag 5 oktober om 20.15 uur
Entree € 17,00 incl pauzedrankje

Handboogvereniging Ontspanninghandboogschieten

Op dinsdagmiddag 18 september is 
bij de veteranen afdeling de Roze-
laer een reguliere wedstrijd gescho-
ten. Deze wedstrijd gaat over 25 
pijlen op een 60 cm blazoen op 18 
meter. Sommige schutters schieten 
op een 40 cm blazoen om te trainen 
voor de indoor competitie. Dagwin-
naar was Antoon Vervoort met 218 
punten. Verdere uitslag Jan Gordijn 
204, Ron Spijker 203, Leo van Breu-
gel 199, Albert van Ofwegen 192, 
Piet van Kemenade 175, Ad Hasten-
berg 174, Jan Lathouwers 171 en 
Jan Habraken 137. 

Dinsdagavond werd de eerste com-
petitiewedstrijd voor de indoor ge-
schoten. Het eerste team schoot 

thuis. De scores waren: William 
Huyberts 260, Mart Verhoeven 240, 
John van Mulukom 239 en Koen 
Harperink 237. Het tweede team 
schoot de eerste wedstrijd in Liemp-
de. Hun scores waren: Piet van den 
Berg 267, Albert van Ofwegen 202, 
Agnes Vissers 152 en Jos van den 
Berg 151.
Vrijdagavond schoten de senioren 
de 6e zonawedstrijd. Hierbij gaat het 
om zoveel mogelijk negens.De win-
naar was Rene v.d. Heijden met 198 
punten en 8 negens. De overige sco-
res: William Huyberts 219 (7x9), An-
toon Vervoort 205 (6x9), Frans van 
de Braak 185 (4x9), Jos van de Veer 
166 (4x9), Ron Spijker 187 (3x9) en 
Agnes Vissers 154 (3x9).

De jeugd van Ontspanning heeft op 
vrijdag de eerste competitiewedstrijd 
geschoten in Boxtel.
De scores waren: Sjef van den Berg 
287, Piet van den Berg 268, Dione 
Mesu 250 (PR), Martijn de Kok 238 
(PR), Roos Staals 212, Luke Kloot-
wijk 209, Teun Martens 206, Lotte 
Steijaert 191, Ray Matuszewski 155 
(PR) en Daan Martens 99.
Dinsdagmiddag is er bij de Rozelaer 
een reguliere wedstrijd. Dinsdag-
avond is de tweede indoorwedstrijd. 
Vrijdagavond schieten de senioren 
een onderlinge wedstrijd.
Op dinsdagavond trainen de senio-
ren en op woensdagavond de jeugd.

Argozwemmen

Afgelopen zondag is er door 30 
zwemmers van de Recreatieven 
deelgenomen aan de 1e Meerkamp 
in zwembad ‘De Beemd’ in Veghel. 
Tijdens deze wedstrijd is er 10 keer 
een 1e plaats, 6 keer een 2e plaats 
en 8 keer een 3e plaats behaald. 
Daarnaast zijn er 41 persoonlijke 
records gezwommen. 

Na afloop van deze wedstrijd wer-
den de punten opgeteld en de wis-
selbekers uitgereikt. Argo en Gorgo 
bleken evenveel punten te hebben 

behaald, waardoor het aantal eerste 
plaatsen, 10 voor Argo en 7 voor 
Gorgo, bepaalde wie de grootste 
beker mee mocht nemen. De uit-
slag: 1e Argo en Gorgo met 49 pun-
ten en 3e Arethusa met 46 punten.

Komende zondag nemen de 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
in zwembad “De Neul” deel aan 
de 1e Competitiewedstrijd, aan-
vang 15.00 uur.

Programma Waterpolo Zaterdag:
15:30 uur: PSV - E1, 
in De Tongelreep te Eindhoven.
16:15 uur: PSV - Dames 1, 
in De Tongelreep te Eindhoven.
17:05 uur: Aquamigos - D2, 
in Olympia te Waalwijk.
19:00 uur: Merlet - C1, 
in De Kwel te Cuijk.

Zondag:
17:40 uur: Aquamigos - E2, 
in Olympia te Waalwijk.

Kijk voor het 
laatste 

sportnieuws 
op 

www.mooirooi.nl
Meer informatie over trouwen bij la Sonnerie vindt u op www. sonnerie.nl

Nieuwstraat 45  - Son en Breugel - T. 0499 - 460 222    

Hotel • Brasserie • Zalen

Activeitenagenda
Het hele jaar door de leukste activiteiten,

natuurlijk bij la Sonnerie!

Wisselend 3-gangen surprise menu inclusief 
aperitief, twee glazen huiswijn, bier of fris 
en koffi e met friandises.

Klooster Diner

Iedere vrijdag 
en zondag

Kloostermenu € 42,50 p.p. 
(uitbreiding naar 4e gang € 8,50)

Een ongekende ervaring waar de smaak 
van wijn en gerechten elkaar aanvullen 
versterken. 

High Wine (op reservering)

Standaard High Wine 
€ 24,50 p.p. (uitbreiding mogelijk)

Ieder weekend

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Mailing, website of brochure?
Wij schrijven deze graag voor u
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Nieuwe look voor accommodatie 
Rooise Ruiters en Ponyruiters

paardensport

Voor de zomervakantie zijn de 
plannen in gang gezet om accom-
modatie manege de Pijnhorst op 
te knappen. Na lang klussen is het 
einde nu bijna in zicht en kunnen 
de ruiters weer aan een gloed-
nieuw seizoen beginnen.

De kantine heeft een flinke op-
knapbeurt gehad en is omgetoverd 
tot een hippe ontmoetingsplaats. 
Het dak, het licht en de keringen 
van de manege waren ook toe aan 
vernieuwing. Deze hebben vele 
vrijwillige handen in korte tijd he-
lemaal vernieuwd. Vanaf volgende 
week kan er dan ook weer flink 
getraind worden in de nieuwe ac-

commodatie van de Rooise Ruiters 
en Ponyruiters.

Dit weekend hebben een aantal 
combinaties ook weer een aan-
tal prijzen binnengehaald. Een 
van onze jongste leden, Nienke 
Theuns heeft afgelopen zaterdag 
twee dressuurproeven gereden in 
Helvoirt. Zij en haar pony Kelly 
behaalden in de klasse AB-B een 
knappe 1ste en 2e plaats. Voor 
Laura Petersen en Divident was 
zondag hun laatste wedstrijd in de 
klasse L1. Ze wisten dit goed af te 
sluiten met een 3e plaats in Vor-
stenbosch. Zij gaan hun succes ho-
pelijk voortzetten in de klasse L2. 

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

Odisco lijdt verdiende maar te 
forse nederlaag

Afgelopen zondag moest Odisco 
naar Spoordonk om daar te spelen 
tegen Spoordonkse Girls. Spoor-
donkse Girls gelden als 1 van de 
titelkandidaten en het zou daarom 
ook een zware wedstrijd gaan 
worden.

Vanaf het 1e fluitsignaal liet de 
thuisploeg niets aan het toeval 
over en overklaste Odisco op fel-
heid en effectiviteit. Odisco had 
veel moeite met het fel verdedigen 
van de tegenstander. En keek na 
10 min dan ook al tegen een 3-0 
achterstand aan. Vanaf dat mo-

ment ging het iets beter draaien 
en speelde Odisco wat slimmer. 
Zo kon via Myrthe van Heere-
veld, Meike Leenderts, Marlon van 
Heeswijk en Dena Essens 3-4 ge-
maakt worden. Spoordonkse girls 
ging toen een tandje bij schakelen 
en kon zo in 5 min tijd toch nog 
gaan rusten met een 5-4 voor-
sprong.

Na rust was er niets meer te zien 
van het spel van de 1e helft. De 
thuisploeg speelde steeds beter en 
verzorgde de aanvallen goed. Bij 
Odisco ging alles fout wat er maar 

fout kon gaan: slechte balplaat-
singen werden afgewisseld met 
collectief falen in de verdediging. 
Bij 7-4 kon Myrthe van Heere-
veld nog wat terug doen. Maar de 
Spoordonkse Girls lieten zien wie 
de betere en vooral fellere ploeg 
was en liepen eenvoudig uit naar 
14-5. Floor van Heeswijk maakte 
nog een mooi afstandsschot. Eind-
stand 15-6. Een zeer verdiende 
nederlaag, maar de uitslag had 
kleiner kunnen en moeten zijn als 
Odisco de opdrachten en taken 
had uitgevoerd zoals het hoort.

KV Nijnsel komt net tekort tegen De Weebosch.
Nijnsel 1 speelde zondag de twee-
de thuiswedstrijd tegen De Wee-
bosch 1. Met drie ruim gewonnen 
wedstrijden verdedigd dit team, 
uit het gelijknamige dorp Wee-
bosch, met 6 punten de eerste 
plaats in deze competitie. Nijnsel 
bereidde zich daarom voor op een 
zware wedstrijd.

Het eerste doelpunt voor de te-
genstanders viel al na vier minu-
ten. Een snelle aanval en een goed 
afstandschot gingen eraan vooraf. 
Myrna Foolen wist echter vrij snel 
de gelijkmaker te scoren wat Nijn-
sel weer vertrouwen gaf. Een aan-
tal minuten bleef het rustig. Vol-
doende kansen beiderzijds, maar 

niemand kwam tot scoren. Later in 
de eerste helft dreigde een door-
loopbal van Nicole de Koning door 
de korf te gaan, maar een duw te-
gen de paal van een speelster van 
De Weebosch werkte dit tegen. 
Met de daaropvolgende strafworp 
maakt Nicole alsnog een punt voor 
Nijnsel. Niet lang daarna volgde uit 
nog een aantal afstandschoten van 
de tegenstanders een drietal doel-
punten waardoor zij met 2-4 de 
voorsprong namen. De rest van de 
eerste helft bleven de teams aan 
elkaar gewaagd waardoor bij 4-5 
de rust werd aangekondigd.
De tweede helft van deze wed-
strijd verliep niet veel anders. Om-
dat beide teams voor de winst 

wilde gaan, ontstonden een aantal 
pittige duels. De Weebosch mocht 
geen punten laten liggen om de 
koppositie te kunnen behouden en 
leek vastberaden de punten mee 
naar huis te nemen. Zij bleken dan 
ook net wat sterker en de wed-
strijd eindigde met 6-8. Ondanks 
het verlies was Nijnsel tevreden 
over de geleverde prestatie in deze 
vierde wedstrijd van de tweede 
klasse.

Doelpunten: Nicole de Koning, 
Sandra Verhagen (2x), Myrna Foo-
len en Susan Witlox (1x).
Aankomende zondag speelt Nijn-
sel 1 om 11.00 uur tegen ZSV op 
sportpark Kranenmortel in Deurne.

Nick Eestermans, de benjamin 
van de hengelsport

vissen

Al van jongs af aan is de dertien-
jarige Nick Eestermans in de ban 
van vissen. Hij beschikt over ta-
lent, het nodige geduld en het fa-
natisme om een sportvisser te zijn. 
Dat wordt beloond, want Nick, ge-
sponsord door Verpa, is de jongste 
deelnemer in de topcompetitie bij 
het sportvissen.

De prijzenkast puilde zowat uit na 
vele malen winst te hebben be-
haald bij de plaatselijke viswed-
strijden in Schijndel en Veghel. Het 
werd tijd voor een nieuwe, span-
nende uitdaging. 
Nick vist tegenwoordig als jongste 
deelnemer mee in de topcompe-
titie, in de leeftijdscategorie van 
dertien tot zeventien jaar. De acht 

wedstrijden, die bij de topcompe-
titie horen, zijn verdeeld over vier 
weekeinden. Daarvoor reist Nick 
en zijn familie stad en land af om 
deze sport uit te oefenen of om 
hem mentaal bij te staan. Assen, 
Terneuzen en Almere zijn enkele 
voorbeelden waar het wedstrijd-
vissen werd gehouden. In plaats 
van vissen aan een rustig meer-
tje, wat veel mensen verwachten, 
is het wedstrijdvissen heel andere 
koek. Er wordt namelijk fanatiek 
gevist aan een kanaal, wat meteen 
een extra moeilijkheid met zich 
meebrengt omdat de dagelijkse 
scheepvaart gewoon doorgaat. 
Het leeftijdsverschil is groot, maar 
Nick staat zeker zijn mannetje in 
de competitie. “Het is vooral heel 
spannend allemaal, maar ook erg 
leuk” Er gaat veel tijd in de sport 
zitten, want er horen naast wed-
strijden ook trainingen bij. “Tijdens 
de trainingen wordt er over het al-
gemeen veel meer gewicht aan vis 
gevangen dan bij de wedstrijden” 
lacht de trotse moeder Miranda. 
Zullen de vissen het doorhebben 
dat er tijdens de competitie om het 

“echie” gevist wordt? “Maar bij 
de wedstrijden wordt er dan ook 
ongeveer honderd kilo voer in het 
kanaal geknikkerd” grapt Nick. De 
visvangst is wel uiterst essentieel, 
want de persoon die het meeste 
gewicht vangt, wint de prijs. Zo 
heeft Nick al één van de eerste 
prijzen weggekaapt bij zijn oudere 
tegenstanders, wat natuurlijk een 
topprestatie is als benjamin van de 
hengelsport.  

Uiteindelijk beslist de topcommis-
sie wie er naar het wereld- of lan-
delijk kampioenschap gaat. Het is 
voor Nick dus nog even afwachten 

of hij een WK-ticket krijgt, maar 
geduld heeft hij in ieder geval ze-
ker. 

Anouk van den Nieuwenhuijzen en 
Eefje Huijbers clubkampioen

Afgelopen weekend  waren de 
Nijnselse Ruiters en Ponyruiters 
te gast bij de familie van Gastel 
aan de Jekschotseweg voor de 
jaarlijkse clubkampioenschappen 
dressuur en springen. Op deze 
mooie locatie werd er in de och-
tenduren dressuur gereden en 's 
middags werd er gesprongen. Ie-
dereen deed zijn uiterste best om 
een gooi naar het clubkampioen-
schap te doen. De uitslagen van 
zowel de dressuur als het springen 
telden daarvoor mee. 

Bij de pony's was het Anouk van 
den Nieuwenhuijzen die met de 
hoogste eer ging strijken. Ze zette 
een mooie dressuurproef neer en 
wist de springrubriek te winnen. 
Een zeer knappe prestatie, omdat 
zij de moeilijkste dressuurproef 
moest rijden en het hoogst moest 
springen van de ponyclub. 
Eefje Huijbers mocht zich aan het 
eind van de dag clubkampioen 
van de paarden noemen. Met haar 
zelfgefokte jonge, talentvolle troef 
Diva H wist zij iedereen achter zich 
te laten. In 2009 wist zij deze titel 
ook al te behalen. Dat geeft wel 
aan wat een veelzijdige amazone 
Eefje is!
Na een zeer geslaagde dag werden 
de paarden en pony's weer naar 
hun stal gebracht. En werd de dag 
afgesloten met een gezellige bar-
becue.
Uitslagen clubkampioenschappen 

Nijnselse Ruiters en Ponyruiters:

Dressuur paarden:
1e Annete van Engeland met Ur-
banus
2e Eefje Huijbers met Diva
3e Marjan van Hooft met Ancellotti

Springen paarden:
1e Eline Peters met Balinda FS
2e Suzan met Chaplin
3e Eefje Huijbers met Diva

Dressuur pony's:
1e Niels van den Nieuwenhuijzen 
met Evelien
2e Kim van Esch met Sita

Springen pony's:
1e Anouk van den Nieuwenhuijzen 
met Miss Ghibly
2e Anouk van den Nieuwenhuijzen 
met La Stale
 
Vorig weekend was Annette van 
Engeland te gast op het grote 
springconcours in Eindhoven. Zij 
wist hier met Urbanus in de klasse L 
de 4e prijs te winnen.
Aankomend weekend gaan de le-
den van de Nijnselse Ruiters een 
weekend naar Renesse met de 
paarden. Hier zullen zij het, voor 
de meeste ruiters succesvol ver-
lopen, zomerseizoen lekker uit(z)
waaien aan zee. In oktober kunnen 
ze een frisse start maken in het in-
door seizoen.

paardensport

Lips Kehrens Snoeks

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

(17:00 tot 18:00 uur)

Borchmolendijk 13 te Sint-Oedenrode
0413-477444
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Jari van der Post
Rhode

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

De 7 jarige Jari van der Post is 
zondag 30 september ”Pupil van 
de Wedstrijd” bij de thuiswed-
strijd van Rhode 1 tegen DAW 1.

Jari voetbalt voor het derde sei-
zoen bij Rhode. Hij staat in de 
F3. Zijn trainers/leiders zijn Carlo 
Vorstenbosch, Willian v/d Sande, 
Kevin Vos en Ted van Oirschot. 
Hij speelt in de verdediging, daar 
staat hij zijn mannetje wel. Hij is 
heel fanatiek en maakt prachtige 
slidings dat Rhode 1 er zelfs van 
kan leren. Soms gaat hij mee in 
de aanval en maakt dan ook wel 
eens een doelpunt. Keepen vindt 
hij niet zo leuk om te doen. Af-
gelopen seizoen is hij met de F9 
kampioen geworden. Zijn opa 
(Bert der Kinderen) heeft ook 
bij Rhode gevoetbald, en is nog 
steeds supporter van Rhode.  Zijn 
favoriete voetbalclub is PSV. Jari 
zit op BS Eerschot in groep 4. 
Schrijven en rekenen vindt hij het 
leukst op school. Zijn andere hob-
by’s zijn met knex en lego spelen. 
Later als hij groot is wil hij uitvin-
der worden.  Jari is iedere week 
trouw aanwezig bij de training en 
wedstrijd. Hij zal aanwezig zijn bij 
de warming-up van Rhode 1, de 
aftrap nemen en de verdere ver-
richtingen van Rhode 1 vanuit de 
dug-out volgen.

Wij wensen hem een gezellige 
voetbalmiddag bij Rhode

Mart Verhagen
vv. Nijnsel

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Ik ben Mart Verhagen en ben 8 
jaar oud. Samen met mijn ouders, 
broertje Rik en zusje Femke woon 
ik in Nijnsel. Aanstaande zondag 
ben ik pupil van de week bij de 
wedstrijd Nijnsel – NLC`03. 

Ik zit op de Sint Antonius van 
Padua school in groep 4. Het 
leukste op school vind ik het 
computeren. Na school ga ik 
graag samen met mijn vriendjes 
voetballen, zwemmen of buiten 
spelen. En later wil ik graag boer 
worden.  
Ik voetbal 3 jaar bij VV Nijnsel 
en sta nu in de F1. Mijn favo-
riete voetballer bij VV Nijnsel is 
papa Benny die zelf voetbalt bij 
de veteranen maar daarnaast ook 
nog actief is als leider/trainer bij 
de jeugd. Ook mijn broertje Rik 
voetbalt in Nijnsel. Mijn zusje 
Femke staat samen met mama 
ons tijdens de trainingen en wed-
strijden aan te moedigen. 

Nieuw in ons programma:

Tractor met 
landbouwfrees.

Wilhelminastraat 20c | 5738 AE Mariahout | 0499 - 42 21 26
www.haroldvereijken.nl

Boskant en Ollandia blijven 
punten pakken

voetbal

Door: Martijn Klerks

Nijnsel en Rhode komen op stoom
Zou dit dan de ommekeer zijn waar 
Nijnsel zo naar smachtte? Tegen 
Keldonk, waar het vizier van de 
thuisploeg niet op scherp stond, 
waren een flinke dosis opportu-
nisme, een beetje geluk en een on-
houdbare streep van de pantoffel 
van Lars van Zutphen genoeg voor 
de eerste overwinning van het sei-
zoen. Ook de andere drie Rooise 
clubs wisten te winnen: Rhode en 
Ollandia leefden zich uit met al-
lebei vijf doelpunten, en Boskant 
herstelde zich knap na een matige 
eerste helft.

Keldonk – Nijnsel 2-3 (2-2)
Theo Hageman was eerlijk over het 
spel van zijn ploeg in de eerste helft: 
“Er ging te veel mis achterin bij ons, 
persoonlijke fouten, gebrek aan 
coaching. We hadden bij rust met 
4-2 achter kunnen staan.” En toch 
lukte het de onfortuinlijke Nijnselse 
formatie (tot afgelopen zondag 
puntloos onderaan) om na rust op 
karakter mee te blijven doen in de 
wedstrijd. Een tactische omzetting 
van Hageman een halfuur voor tijd 
– een verdediger voor een aanval-
ler, en dus achterin één op één spe-
len – gaf de ploeg het broodnodige 
overwicht in de rest van het veld. 
In de zeventigste minuut werd 
dat overwicht ook omgezet in een 
doelpunt: Lars van Zutphen draaide 
zich op de hoek van het strafschop-
gebied weg van zijn verdediger, en 
schoot de bal kiezelhard rechtson-
der in het Keldonkse doel. Zondag 
komt NLC ‘03 naar Ekkerzicht, en 
kan Nijnsel aansluiting vinden bij de 
middenmoot.

SCMH – Ollandia 1-5 (0-2)
“Dit was het slechtste eerste half-
uur van dit seizoen” – coach Gerard 
van Zutphen was niet helemaal te-
vreden over de manier waarop zijn 
ploeg de wedstrijd tegen de mid-
denmoter uit Mariaheide begon. In 
het laatste kwartier voor rust kwam 
de koploper in de vijfde klasse, die 
vorig seizoen nét niet promoveer-
de, alsnog op schot. Na wat mis-
lukte standaardsituaties (paal, lat 
en tegenstanders op de doellijn) 
nam Stefan Erven de ploeg aan de 
hand met twee puike doelpunten. 
Na rust was het Carlo Siemons die 
in een mooie aanval met uitblinker 
Robert Erven de wedstrijd in het 
slot gooide. De enige tegengoal 
kwam uit een penalty: doelman 
Tom Wouters kwam wat al te en-
thousiast uit, en was vervolgens 
kansloos op de door scheidsrechter 
Lammers toegekende strafschop. 
Via twee goed uitgevoerde  vleu-

gelaanvallen werd het toch nog 
een ruime overwinning voor de 
ploeg die in vier wedstrijden geen 
punt heeft verloren.

Volkel – Boskant 0-1 (0-0)
Ook Boskant was de eerste 45 mi-
nuten min of meer gelukkig scha-
devrij doorgekomen. Volkel was in 
eigen huis de ploeg van Theo van 
Lieshout ruim de baas, maar wist 
de felheid in de duels niet om te 
zetten in doelpunten. Na de pauze 
was het Boskant dat aandrong, wat 
verder van het eigen doel al ging 
verdedigen, naar voren leunde, va-
ker aan de bal kwam, aanviel, en 
uiteindelijk ook scoorde: Ron van 
Uden schoof de bal bekeken in de 
verre hoek, buiten het bereik van 
de keeper Tomek Kuijpers. “Als we 
zo’n matige wedstrijd uiteindelijk 
toch winnen, dan kunnen we naar 
boven blijven kijken en dromen van 
de nacompetitie”, wist Theo van 
Lieshout, die het komende zondag, 
tegen het opportunistisch spelende 

Vorstenbosch, waarschijnlijk moet 
stellen zonder Daan Rovers. De 
speler, overgekomen uit het derde 
elftal, kreeg vroeg in de wedstrijd 
een tik tegen de enkelbanden.

MVC – Rhode 0-5 (0-2)
In tegenstelling tot de collega’s 
uit de kerkdorpen was Rhode wél 
vanaf de eerste minuut bij de les 
en duidelijk in de bedoelingen 
waarmee het naar De Mortel was 
afgereisd. Ondanks de afwezig-
heid van drie door blessures en 
griep gevelde spelers was het 1-0 
uit de eerste Rooise aanval, en 2-0 
na acht minuten spelen. Dat het 
niet tot dubbele cijfers kwam, lag 
volgens coach Ronald Tielemans 
vooral aan het onscherpe vizier van 
zijn aanvalslinie ná die tien minuten 
durende furie. Zeven minuten na 
rust werd de Mortelse hoop op een 
wonderbaarlijke comeback alsnog 
de grond in geboord: Paul Smeets 
gaf vanaf eigen helft een pass op 
de stropdas van Tim Stewart, die op 
de vleugel zijn verdediger uitspeel-
de en de mee opgekomen Martijn 
van Boerdonk uitstekend bediende: 
3-0. In het restant gaf Rhode nog 
hooguit één mogelijkheid weg, en 
benutte de ploeg zelf nog eens 
twee kansen. Rhode, dat langzaam 
omhoog kan gaan kijken, zal de 
thuiswedstrijd tegen laagvlieger 
DAW, komende zondag, met ver-
trouwen tegemoetzien.

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst
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Uitslagen

Rhode

Uitslagen senioren zo 23/09
MVC-Rhode  0-5
Rhode 2-Someren 2  3-0
Rhode 3-DVG 2  3-1 
Rhode 4-Ollandia 3  7-3
Rhode 5-ASV 4  8-2
Rhode 7-DVG 6  2-3
Rhode 8-Boskant 6  2-4
Schijndel 10-Rhode 9  1-11
Avanti 10-Rhode 10  1-4
ELI-Dames  4-1

Uitslagen jeugd za 22/9:
Someren A1-Rhode A1 3-5
Rhode A2-Blauw Geel’38 A6  afg.
Rhode B1-Sparta’25 B1  2-1
Rhode B2-Avanti’31 B2  0-2
Schijndel B3-Rhode B3  1-7
Rhode B4-Irene B1G  6-0
HVCH C1G-Rhode C1  1-5
Rhode C2G-Avanti’31 C2  6-1
Blauw Geel’38 C5-Rhode C3  0-9
Bavos C2-Rhode C4  2-5
Rhode C5-ELI C3  1-5
Bruheze D1-Rhode D1G  2-4
Rhode D2-Gemert D3  4-4
Rhode D3G-Rood Wit’62 D4  1-0
Sparta’25 D3-Rhode D4  7-2
Sparta’25 D4-Rhode D5  4-0
Rhode D6-Erp D3  0-14
Rhode E1-WEC E1  11-1
ELI E1G-Rhode E2  0-14
Sparta’25 E3-Rhode E3  2-9
Rhode E4-Erp E3  9-4
Rhode E5-Blauw Geel’38 E8  6-5
Irene E2-Rhode E6G  6-3
Rhode E7-Boekel Sport E7G  8-2
Blauw Geel’38 E13-Rhode E8G  8-5
Rhode E9-SCMH E2  1-6
Rhode F1-S.V. Brandevoort F1  10-1
Boekel Sport F1-Rhode F2  2-1
Rhode F3-Schijndel F3  2-6
Rhode F4-Irene F1  2-6
ELI F2G-Rhode F5  1-6
Blauw Geel’38 F7-Rhode F6G  afg.
Rood Wit’62 F7-Rhode F7  2-9
Rhode F8-Avanti’31 F4G  0-8
Rhode F9-Blauw Geel’38 F10  0-5
Sparta’25 F8G-Rhode F10  5-0
Heeswijk MB1-Rhode MB1  2-0

Programma senioren zo 30-09
Rhode-DAW  14.30 u 
Rhode 2-EVV 2  11.00 u
Bavos 2-Rhode 3  12.15 u
Sparta 7-Rhode 4  12.00 u
Nijnsel 5-Rhode 5  10.00 u
Rhode 6-FC Uden 4  12.00 u
Schijndel 8-Rhode 7  10.00 u
Rhode 8-WEC 6  10.00 u
Rhode 9-Avanti 9  12.00 u
VOW 4-Rhode 10  10.00 u
Dames-Vorsteb. Boys  10.00 u
Veteranen-ELI  16.30 u

Programma jeugd woe 26/9:
Blauw Geel’38 F7-Rhode F6G  18:30u
Programma jeugd za 29/9:
Rhode A1-Nulandia A1  14:30u
Avanti’31 A2-Rhode A2  14:30u
DAW B1-Rhode B1  14:45u
Rhode B2-ASV’33 B1  14:30u
Rhode B3-MULO B2  14:30u
Blauw Geel’38 B8-Rhode B4  13:00u
Rhode C1-Nooit Gedacht C1G 12:45u
Sparta’25 C2-Rhode C2G  13:00u
Rhode C3-Boekel Sport C2  12:45u
Rhode C4-Avanti’31 C3  12:45u
Irene C1-Rhode C5  13:00u
Rhode D1G-Gemert D2  11:15u
Erp D2-Rhode D2  12:15u
Nijnsel D1-Rhode D3G  11:30u
Rhode D4-Boekel Sport D4 11:15u
MVC D2-Rhode D5  11:45u
Rhode D6-Boekel Sport D3  11:15u
Mariahout E1G-Rhode E1  11:15u
Rhode E2-Blauw Geel’38 E4  9:00u
Blauw Geel’38 E5-Rhode E3  9:15u
Rhode E4-MVC E1  9:00u
Boekel Sport E4-Rhode E5  10:30u
WEC E3-Rhode E6G  9:30u
Rhode E7-Erp E4  9:00u
Rhode E8G-Mariahout E3G  9:00u

Gemert E11-Rhode E9  9:15u 
Rhode F1-Erp F1  10:15u
ASV’33 F1-Rhode F2  9:15u
Rhode F3-Blauw Geel’38 F3  10:15u
Boekel Sport F3-Rhode F4  9:30u
Rhode F5  vrij
Rhode F6G-Avanti’31 F3G  10:15u
Mierlo Hout F6-Rhode F7  9:30u
Rhode F8-DVG F3  10:15u
Avanti’31 F5-Rhode F9  10:30u
Rhode F10-Blauw Geel’38 F11G  10:15u
WEC MB1-Rhode MB1  14:30u
SC St Hubert MC1-Rhode MC1  12:00u
Mini-pupillen:onderling wedstrijden 
aanvang 10:00u

Ollandia
 

 
Uitslagen senioren zo 23/9:
SCMH 1-Ollandia 1   1-5
Ollandia 2-Sparta’25 5   7-0
Rhode 4-Ollandia 3   7-3
Ollandia VR1-Schijndel VR1   5-3

Uitslagen jeugd za 22/9:
Ollandia C1-SCMH C1   7-2
Boekel Sport D4-Ollandia D1   0-8
Ollandia E1-Handel E1   5-4 
Ollandia E2-Blauw Geel’38 E12   1-14
Erp F4-Ollandia F1   1-17
DVG F3-Ollandia F2   4-2

Programma senioren zo 30/9:
Ollandia 1-Irene 1   14.30u
Mariahout 3-Ollandia 2   11.30u
Ollandia 3-DVG 3   11.00u
Ollandia 4-Heeswijk 9   10.00u
Heeswijk VR1-Ollandia VR1   10.00u

Programma jeugd za 29/9:
WEC B2-Ollandia B1  v:13.30u
ELI C2- Ollandia C1   v:13.30u
Ollandia D1- Blauw Geel’38 D7   12.00u
DVG E2G-Ollandia E1  v:8.45u
Ollandia E2-rkvv Keldonk E1G   10.30u
Ollandia F1-Schijndel/Vitam F5   9.30u
Mariahout F2G-Ollandia F2  v:9.00u

VV Boskant

Uitslagen senioren zo 23/09
Volkel 1-Boskant 1  0-1
Boskant 2-Boekel Sport 2  5-0
Boskant 3-Avesteyn 3  1-3
Nijnsel 5-Boskant 4  1-7
Nijnsel 6-Boskant 5  3-2
Rhode 8-Boskant 6  2-4
Boskant 7-WHV 5  3-1
Boskant VR1-Sparta ’25 Vr2  2-3

Programma senioren zo 30/09
Boskant 1-Vorstenbossche Boys 1  14.30 u
SV Venray 3-Boskant 2  11.30 u
ELI 3-Boskant 3  11.00 u
Boskant 4-Avanti 4  11.00 u
Boskant 5-Avanti 7  12.00 u
Boskant 6-Boekel Sport 6  10.00 u
EVVC 7-Boskant 7  10.00 u
Erp VR2-Boskant VR1  10.00 u

Uitslagen jeugd za 22/09
Erp A2–Boskant A1  4-6
Boskant B1–VOW B1  0-2
Blauw Geel’38 D5–Boskant D1  2-3
Boskant E2–Venhorst E3  18-0
Avanti’31 F3G–Boskant F1  3-0
SCI MiniF–Boskant MiniF  15-5

Programma jeugd za 29/09
Boskant A1–Gemert A3  a14.30u
Boekel Sport B2–Boskant B1  a14.45u
SCMH C1–Boskant C1  a13.00u
Boskant D1–Schijndel D4  a11.30u
Boskant E1-Schijndel E4  a09.30u
Sparta’25 E5–Boskant E2  a09.15u
Boskant F1–MVC F1  a10.30u
Boskant MiniF–ODC MiniF  a10.30u

VV Nijnsel

Programma  jeugd za 29/09
Nijnsel A1-Lierop A1 14:30
Lierop B1-Nijnsel B1 14:30

Venhorst C1-Nijnsel C1G  13:30
Nijnsel C2-Mariahout C2G 13:00
Nijnsel D1-Rhode D3G 11:30
Blauw Geel’38/JUMBO E6-Nijnsel E1  9:15
Nijnsel F1-S.V. Brandevoort F5  10:00

Programma senioren  30/09
Nijnsel 1-NLC’03 1 14:30
Nijnsel 2-ELI 2 12:00
Dijkse Boys 2-Nijnsel 3 11:00
Nijnsel 4-Gemert 7 12:00
Nijnsel 5-Rhode 5 10:00
Nijnsel 6-Blauw Geel’38/JUMBO 14 10:00
VOW VR1-Nijnsel VR1 12:00
Boekel Sport VR2-Nijnsel VR2 12:00
Boekel Sport VR1-Nijnsel VR3 12:00

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

Uitslag 19/9: 
1: Mevr. A. v. Genugten - Mevr. 
W. v.Gerwen 66.67%. 2: Mevr 
M.v.Schijndel- Hr.A.v.Hommel 
59.38%.3: Echtp.  v.Gerwen 52.60%.

B.C. “d’n einder’05”

Uitlag 19/9: A Lijn: 1.Truus v. Heesch- 
Addie Rijkers 58.33 % 2. Jan en Mien 
v Rooij 57.08 % 3. Mari en Nellie 
v.d.Vleuten 55.83 % 4. Harrie en Ma-
riannne Timmermans 53.75 %. B Lijn; 
1. Sjef en Gerda v.d. Kerkhof 59.17 % 
2. Hilde v.d.Kaden- Diny Vos 55.00% 
3. Jos en Marlies Teulings 54.17 % 4. 
Bets Mars- Riet Verstappen 53.33 % 
zie ook : www.deneinder.nl

BC Rooi 750

Uitslag wedstrijd 19/9:
A-lijn: 1 Will Schilder & Tino Hillenaar 
68,75; 2 Francine de Koning & Anni 
Oppers-van Boxtel 57,08; 3 Hetty van 
Geffen & Lieke Pieters 53,26; 4 Jaap 
Laman Trip & Jan Verbunt 51,74 B-
lijn: 1 Maria Broeke & Lin de la Parra 
60,83; 2 Betsy van Kaathoven & Tiny 
v.d. Pasch 57,92; 3 Lia van Ham & 
Leny Kremers 56,35; 4 Riet v.d. Laar & 
Mia de Leijer 54,17 C-lijn: 1 Hermien 
Botter & Dick Botter 60,42; 2 Tonnie 
& Jos van Acht 58,33; 3 Miny Deckers 
& Riny van Uffelen en Marcel Janse & 
Willy Swinkels 54,17

Bridgeclub De Neul

Uitslag 17/9:
A-lijn: 1. Ria & Toon Habraken 61.90; 
2. Nettie Passier & Ans Wagenaar 
58.93; 3. Netty Leijtens & Ria v. Zon  
57.74; 4. Riet & Cees v. Hout 55.36.
B-lijn: 1. Guus Plevier & Fried v.d. Laar 
62.08; 2. Wilmien & Albert v. Gas-
tel 58.29; 3. Netty & Jan v. Heeswijk  
57.11; 4. Gerda & Bert Schellekens 
54.46.
C-lin: 1. Annie Lathouwers & Gonnie 
d. Poorter 68.75; 2. Stephan v.d. Wiel 
& Jan van Rooij 64.88; 3. Marianne & 
Harrie Timmermans 62.50; 4. Gerda 
v.d. Kerkhof & Bertie Kuipers 58.04.
Voor alle uitslagen en informatie: 
www.bcdeneul.nl

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 20/9:
A-lijn: 1. Mia Poels & Annie Stevens 
64.58; 2. Riet & Cees v Hout 57.50; 
3. Harrie & Jan v Erp 56.25; 4. Nellie 
Vervoort & Riet Verstappen 55.41.
B-lijn: 1. Heleen Wiers & Frans vd Boo-
men 59.56; 2. Riek & Ad vd Brand 
56.25; 3. Ans v.d. Laar & Jeanneke v 
Oosterhout 55.21; 4. Ann v.d. Laar & 
Betsie vd Meulengraaf 54.34.
Uitslag 1e cyclus
A-lijn: 1. Mia Poels & Annie Stevens 
59.95; 2. Mieke & Frans v.d. Ven 
58.75; 3. Bets Mars 52.16; 4. Liesbeth 
v. Dijk & Nellie Philipsen 52.15.

B-lijn: (promoveren) 1.Heleen Wiers & 
Frans v.d. Boomen 
 59.92; 2. An v. Erp & Lenie v. Rooy 
56.98; 3. Bertha v.d. Laar & Annie La-
tijnhouwers 53.41; 4. Fien Raaijmakes 
& An v.d. Vleuten 52.26.

ZBC’01  

Competitie 18/9
A-lijn: 1.Jan Rijkers & Toos v. Berlo 
61,98 %  2. Ria Veldhuis & Mientje 
v.d. Tillaart 57,81 %  3.Bert & Diny 
Kanters  57,29 %  4. Piet Thijssens & 
Riek Rijkers 53,23 %  B-lijn:  1. Riet 
v. Hout & Corry Kastelijn 63,54 %  2. 
Anneke Jans & Maria Pepers 56,88 
%  3.Noud & Toos v. Zutven 55,21 % 
4.Adriaan v.d. Tillart en Jack Sebrechts 
54,69 %  

Vrijdagmiddag Club 

Competitie 21/9
A-lijn:  1. Pieter v. Geffen & Tonnie 
Kivits 56,42 %2.Wim & Tiny v. Lies-
hout  54,76 % 3.Ces & Riet v. Hout 
54,71 % 4. Jan v. Helvoirt & Mari v.d. 
Steen  54,58 %   B-lijn:  1. Ad & Riet 
Koevoets  66,32 %  2. Piet v. Schaijk & 
Mientje v.d. Tillaart  60,76 %  3. Cor 
& Marietje Mollen  58,33 %  4. Bert & 
Anneke v. Helvoort  54,17 % 

BC ’t Koffertje 

uitslag 24 sept
A-lijn: 1 Jan van Rooij & Piet Voss 
65,58 2 Nicole van de Berg & Theo 
van Geffen 60,14 3 Bep Machielsen & 
Heleen Voets 58,70 4 Tonnie 57,83 
B-lijn: 1 Jan van der Velden & Riet 
Verstappen 61,25 2 Jan Engbers & 
Ria Prinsen 60,83 3 Coen Meuwis-
sen & Geert van der Zanden 53,33 
4 Wil Merkelbach & Jeanne Swinkels 
en Tonny van Acht & Mien van Rooij 
51,67 
C-lijn: 1 Nelly Derks van de Ven & Jo 
Renders 64,78 2 Christ Verhoeven & 
Jan Verbunt 63,48 3 Rietje Donker & 
Nelly van Zon 59,13 4 Corrie Dort-
mans & An van der Vleuten 56,52

Bridgeclub De Neul  

Uitslag 24/09
A-lijn: 1. Nel v. Hout & Riet v.d. Laar 
60.42; 2. Maria Broeke & Francien d. 
Koning 58.33; 3. Netty Leijtens & Nel-
lie Vervoort 57.64; 4. Harrie v. Erp & 
Harrie Hutschemaekers 54.51.
B-lijn: 1. Mies Stroeken & Jos Jansen 
61.20; 2. Netty & Jan v. Heeswijk 
60.42; 3. Truus v. Heesch & Nelleke 
Kappen 57.55; 4. Ans v. Bakel & Rikie 
v.d. Schoot 55.21.
C-lijn: 1. Annie Lathouwers & Gon-
nie d. Poorter 64.24; 2. 3.Marianne & 
Harrie Timmermans 63.54; 3. Bertha 
v.d. Laar & Nellie Lathouwers 62.85; 
4. 6.Jo & Frans Bouwdewijns 56.60.
Voor alle uitslagen en informatie zie 
ww.bcdeneul.nl

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 Odisco

Uitslagen   Ma 17/9:
Odisco C1 - Tovido C1     2 – 6
Woe 19/9:
Odisco 2 - Concordia/Boskant 4 5 - 9
Za 22/9:
Spoordonkse Girls E1  - Odisco E1 0 - 2
Flamingo’s (M) A1 - Odisco A1    6 - 2
Blauw Wit (Ha) C1 - Odisco C1 6 - 0
Zo 23/9:
Spoordonkse Girls 1 - Odisco 1 15 - 6

Programma Za 29/9:
Odisco A1 - NDZW A1 14:00u
Altior C2 -  Odisco C1  14:00u
Avanti (S) E1 - Odisco E1  11:15u

Zo 23/9:
Odisco 1 - Alico 1   11:00u

KV Concordia

Uitslagen
Odisco 2-Concordia 4 5-9
Concordia A1-DDW A1  7-12
Concordia B2-Avanti B2  2-1
De Korfrakkers C3-Concordia C1  3-5 
De Korfrakkers E1-Concordia E1  1-9
De Korfrakkers E2-Concordia E2  1-0 
Concordia F1-Be Quick F2  6-0

Programma woe 26/9:
Concordia 4-Altior 6  a. 20.00u
Programma za 29/9:
DSV A1-Concordia A1  v. 14.15u
DSV B2-Concordia B2  v. 12.00u
Concordia C1-Flamingo’s C2  a. 12.30 u 
Concordia D1-NDZW D1  a. 11.30u
Emos F2-Concordia F1  v. 09.30u
Programma zo 30/9:
JES 1-Concordia/Boskant 1  a. 13.00u
Flamingo’s 2-Conc./Boskant 2  a. 11.30u

KV Nijnsel

Uitslagen:
Nijnsel 1-De Weebosch 1  6-8
Nijnsel 2-Flamingo’s 4  6-6
Concordia/Boskant 5-Nijnsel 3  6-14
Nijnsel B1-BIO B1  4-1
Springfield B1-Nijnsel B2  3-4
SCMH B1-Nijnsel B3  10-4
Alico D1-Nijnsel D1  1-5

Programma woe 26/09
Corridor 6-Nijnsel 2 v.19.15u
Nijnsel 3-Celeritas (S) 4 a.19.15u
Zat 29/09
NeCa B1-Nijnsel B1  v.13.00u 
Avanti (S) B2-Nijnsel B2 v.10.30u
OVC ’63 B1-Nijnsel B3 v. 9.45u
Nijnsel D1-Corridor D1  a.10.30u
SCMH E1-Nijnsel E1 v. 9.00u
Zondag 30/09
ZSV 1-Nijnsel 1 v.9.30u

beugelen

“De Lustige Spelers”   
 
Uitslagen: 17 – 23 september 
1A Helden 4 - Olland 1 4-1
2 Olland 2 - Loosbroek 2 1-4
2 Olland 4 - Olland 3 4-1
3 Liempde 3 - Olland 5 5-0 
 
Competitieprogramma: 22 - 28 sept. 
aanvang wedstrijden: 20.00 uur 
1A Olland 1 - Ospel 2 za 29/9
2 Olland 2 - Olland 4 di 2/10
2 Schijndel 1 - Olland 3 do 4/10
3 Olland 5 - Liempde 2 woe 3/10

darten

Duo softtip tournooi 
d’n Toel 

uitslagen zat 22/09 
1 ste plaats Arno van Rosmalen & Wil-
co Nooijen
2 de plaats  Randy van Oosten Brugge 
& Jeroen van Rijckevoorsel
3 de plaats  Raymond vd Ven & Peter 
Opheij

Voor foto’s van evenementen kijk op www.mooirooi.nl
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hockey

Punten blijven 
in Geldrop
Afgelopen zondag stond de uit-
wedstrijd van MHC Sint-Oeden-
rode naar Geldrop op het pro-
gramma. Jammer maar helaas het 
mocht niet baten voor de Rooise 
dames.

Na het beginsignaal wist Geldrop  
al gauw een strafcorner te  be-
machtigen, wat zorgde voor een 
1-0 achterstand. Daarna kreeg 
Rooi een aantal kansen, maar deze 
werden niet benut. Geldrop kwam 
terug in het spel en zette de Rooise 
dames onder druk. Door een aan-
tal goede acties wist Geldrop zich 
vrij te spelen in de cirkel, maar de 
Rooise dames wisten deze aanval-
len nog te  pareren tot de rust.

Na een peptalk van de coaches 
ging Rooi weer fel van start. Ech-
ter van korte duur. Al gauw kreeg 
Geldrop een strafcorner. Wat 
zorgde voor de 2-0. Rooi zette 
alles op alles om de achterstand 
weg te werken, en beet zich vast 
in de tegenstander. Goed com-
binatiespel leidde tot een aantal 
strafcorners. Alleen wisten zij hier 
niet uit te scoren. Geldrop daaren-
tegen kwam met een sterke uitval 
en zorgde voor de eindstand 3-0.  
Volgende week om 12.45 speelt 
Sint-Oedenrode Dames 1 thuis  
tegen Blerick.

TROUWNRINGENSHOW
30 SEPTEMBER SPECIALE OPEN ZONDAG

JUWELIER ROOYACKERS - PASTOOR SPIERINGSSTRAAT 41 - UDEN - 0413-263682

VOOR VROEGE VOGELS

50%
KORTING VAN 12.00-14.00 UUR

40%
KORTING VAN 14.00-16.00 UUR

BMX
Zondag 23 sept, werd de vijfde Top 
Competitie in Volkel gereden.
 
Bij de Boys 9 jarige werd Lex Veldt 
in de Manches 3x5e. Bas Verhagen 
werd in de manches 5,5,4. Kyro van 
Schijndel werd in de manches 3x2e 
in de kwart 3e in de halve finale reed 
hij op de 3e plek, maar raakte uit 
balans en verloor snelheid daardoor 
werd ie helaas 6e.
 
Bij de Boys 11 jarige werd Wessel 

van dijk in de manches 3,1,1, in de 
kwart finale 1e de halve finale 2e en 
in de finale 4e.
 
Bij de boys 14 jarige werd Koen van 
der Wijst in de manches 3x1e
kwart finale 1e zowel de halve en de 
finale 2e.
 
Alex Veldt rijdt bij de Cruisses all in 
de manches werd hij 3x4e
in de halve finale 6e.

7 dagen in de week 24- uurs service

Ruime ervaring in zowel glaswerk als schilderwerk.
Glas- en schilderwerk van de Wiel, 
Speelheideweg 49, 5683 JH Best 

Telefoonnummer 0499-373721, BGG 06-53344370

MHC

Uitslagen Junioren za 22/9 
Oedenrode JA1 - Hopbel JA1  3-2
Oedenrode JD1 - Oranje Zwart JD3 2-10
Oedenrode MA2 - Geel-Zwart MA5  4-0
Oedenrode MB1 - Uden MB1 7-6
Oedenrode MB2 - Son MB5 5-1
Oedenrode MC2 - Heesch MC2 1-1
Oedenrode MD4 - Hopbel MD2 8-0
MOP JB4 - Oedenrode JB1 4-2
Mierlo JC1 - Oedenrode JC1 2-2
Uden JD2 - Oedenrode JD2 1-3
MEP MA1 - Oedenrode MA1 4-0
Hopbel MC1 - Oedenrode MC1 0-0
Heesch MC3 - Oedenrode MC3 2-2
Rosmalen MD3 - Oedenrode MD1 1-3
Oss MD6 - Oedenrode MD3 1-1

Uitslagen Senioren zo 23/9 
Oedenrode D3 - Rosmalen D3 3-1
Oedenrode D4 - EMHC D5 0-2
Oedenrode D5 - Eindhoven D7 3-3
Oedenrode D6 - Were Di D11 1-3
Oedenrode H2 - Basko H2 1-3
Geldrop D1 - Oedenrode D1 3-0

Were Di D4 - Oedenrode D2 2-2
Geldrop H1 - Oedenrode H1 2-1
Concordia H3 - Oedenrode H3 1-2
Helmond HC - Oedenrode HA 3-3
Drunen HB - Oedenrode HB 6-1

Thuisprogramma Junioren za 29/9 
Oedenrode JF1 -Best JF1 9:00u
Oedenrode M8E1-Nuenen M8E2 9:00u 
Oedenrode ME1 - Nuenen ME2 9:00u
Oedenrode MF1 - EMHC MF1 9:00u
Oedenrode MF2- Oirschot MF2 9:00u 
Oedenrode JE2 - Gemert JE1 10:00u
Oedenrode JD2 -Gemert JD1 10:30u
Oedenrode MD3 - HDL MD1 11:30u
Oedenrode MC3- Uden MC4 12:00u
Oedenrode JB1 - Geel-Zwart JB3 13:00u
Oedenrode MD1 - Berlicum MD3 13:30u
Oedenrode MB1 - Oss MB2 14:30u
Oedenrode JC1 - Boxmeer JC1 15:00u

Thuisprogramma Senioren zo 30/9 
Oedenrode D2 - MEP D3 10:30u
Oedenrode HA - Civicum HA 11:00u
Oedenrode HB - Den Bosch HG 12:30u
Oedenrode D1 - Blerick D1 12:45u

Oedenrode H3 - Blerick H2 14:00u
Oedenrode H1 - Heeze H1 14:30u
 
Uitprogramma Junioren za 29/9 
Heeze ME2 - Oedenrode ME2 9:00u
Oirschot MF3 - Oedenrode MF3 9:00u
Son JF1 mix - Oedenrode JF2 mix 9:30u
Helmond M8E3 - Oedenrode M8E210:00u
Gemert M8E3 - Oedenrode M8E3 10:00u
Oranje Zwart MB5 - Oedenrode MB2 11:30u
Bommelerw. MC1 - Oedenrode MC1 11:30u
Eindhoven JD2 - Oedenrode JD1 11:45u
Best JE1 - Oedenrode JE1 12:00u
Civicum MC2 - Oedenrode MC2 13:15u
Basko MA1 - Oedenrode MA1 15:00u
Uden MD3 - Oedenrode MD4 15:00u
HOD JA2 - Oedenrode JA1 15:45u
Bakel MA1 - Oedenrode MA2 16:15u

Uitprogramma Senioren zo 30/9 
Heesch D1 - Oedenrode D3 n.b.
Hopbel H4 - Oedenrode H2 11:00u
Liempde D3 - Oedenrode D4 12:30u
Heeze D3 - Oedenrode D5 14:30u
Rosmalen D4 - Oedenrode D6 15:00u

Uitslagen

BOTERHOEK 175, 5683 AZ BEST, 
0499-392365, INFO@KIDZINDUSTRY.NL

WWW.KIDZINDUSTRY.NL

ONZE MERKEN
Baker Bridge – BENGH per principesse – Blue System - Jake Fisher 

Krunk Denim – Feetje - Geisha – Gymp –IKKS baby/peuter
MuyMalo – R’Belle by Scotch - Relaunch – Reset - Retour 

Tumble&Dry – Vingino – Antony Morato – Monta 
Scotch Shrunk

Kinderkleding in de maten 56 t/m 176

 

We zien jullie graag in onze winkel in Best

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

Sint Oedenrode

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

6 mei - 30 september
Iedere zondag: Open zondag

Kasteel Henkenshage 

6 juli - 29 september
Expositie Maaike Goudriaan 
Kruidentuin Paulusgasthuisjes 

4 augustus - 10 oktober
Tentoonstelling 

Mandala’s Annie Verstegen
Bibliotheek 

2 september - 1 oktober
Tentoonstelling 

Gemengd koor Cantecleer
Mariendael 

8 september - 8 november
Expositie 

‘Kunst Dichterbij bekeken’
Zaken- en bestuurscentrum 

26 september
Sportieve avond 

KVO Nijnsel 

29 september - 2 oktober
Kermis Olland

Dorpsplein Olland 

29 september
Jubileumfeestdag Scouting

Sint-Oedenrode 

29 september
Live: Brevis

cafe Van Ouds 

30 september
Landelijke open dag 

Nederlandse wijngaarden
Domaines Les Damianes 

30 september
Jubileumconcert 
koor Cantecleer 

Mariendael 
29 september - 2 oktober

Kermis Olland
Dorpsplein Olland 

1 oktober
Workshop 

Week tegen Eenzaamheid
Odendael 

3 oktober
KBO Nijnsel 50 jaar

Locatie: Nijnsel 

3 oktober
Modeshow SWITCH 
Fashion & Lifestyle 

Switch Fashion & Lifestyle 

4 oktober
Dierendag

Locatie: 

4 oktober 
Wereld Dierendag

Kinderboerderij Kienehoeve 

5 oktober 
Klompenbeurs

Locatie: Zalencentrum 
De Beurs 

5 oktober
Hotel Witlox

Locatie: Mariendael 

Kijk voor foto´s van 
evenementen 

op www.mooirooi.nl

www.facebook.com/demooirooikrant
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Jan Voets

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6 5492 NK Nijnsel

Tel. 0413 - 490720 www.hyundaimvdbrand.nl
Eversestraat 47 5491 SR Sint-Oedenrode

Tel. 0413-472285 www.autobedrijfkraaijvanger.nl

Industrieweg 1, 5492 NG Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 474000 - www.janvoets.nl

Lieshoutseweg 74, 5491 RR Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 472055 - www.oerlemansauto.nl

Type: Seat Leon 2.0 TFSI 
185 PK
Bouwjaar: 2006
Km.stand: 138755 km.

Prijs: € 11.950,-

Schijndelseweg 55 5491 TA Sint-Oedenrode
T: 0413-473290 - www.rooyseautobedrijven.nl/scheepens

Handelsweg 6a 5492 NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413-479440 - www.peteropheij.nl

Schietbergweg 2 5492TH Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel. 0413-472364 - www.vervoortauto.nl

Alfred Nobelstraat 18 5491DB Sint-Oedenrode
Tel. 0413-478217 www.vandijkautomobielen.nl

Handelsweg 4 5492NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel. 0413-477304 - www.autovanerp.nl

Autoservice Wehkamp.
Eerschotsestraat 74 5491AD Sint-Oedenrode

Type: Peugeot 107 
Sublime 1.0-12v 5D
Km. stand: 51.212 km

 Bouwjaar: 2009  

Prijs: € 10.480  

Nijverheidsweg 24 5492 NK Sint Oedenrode (Nijnsel) 
Tel. 0413-474059 www.garagemarkgraaff.nl

Van Dijk automobielen b.v. 

MINI One 
Pepper White 
Km. stand: 28.000
Bouwjaar: juli 2011

Prijs: € 15950,-

Type: Ford Mondeo WGN  
Bouwjaar: 2009
Km. stand: 157.000 km

Prijs: € 13.750

www.rooyseautobedrijven.nl

Hier vindt u de autobedrijven die zijn 
aangesloten bij de vereniging 

Rooise autobedrijven. Al deze bedrijven 
samen leveren de volgende merken: 

Pontiac, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, 
Subaru, Suzuki, Volkswagen, Volvo, Jeep, KIA, 

Lancia, Landrover, Mazda, Mercedes, 
Mitsubishi, Mini, Nissan, Opel, Audi, BMW, 

Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Deawoo, 
Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda en Hyundai.

Hyundai I20 5 deurs, Happy Tuned. 

Nu vanaf €12.995,-
Nu met gratis lichtmetalen velgen en i-pod nano

Neem contact op 
voor de voorwaarden

Autobedrijf van den Brand, Nijverheidsweg 6,  
5492 NK, Sint-Oedenrode,tel: 0413-490720, 

www.hyundaimvdbrand.nl

Kraaijvanger
Autobedrijf

Type: Volkswagen Golf 
1.6, trend
Bouwjaar: 2005
Km. stand: 71.512  

Prijs:  € 8.500  
 

Type: SUZUKI SWIFT 1.2 
COMFORT 
Bouwjaar: 2010 
Km. stand: 78.400  
Kenteken 22-NGV-9 
Brandstof Benzine 
Carrosserie Hatchback 
Aantal deuren 5 
Kleur: Zwart 
Handgeschakeld 
Motorinhoud: 1242 cc 
Vermogen: 94 pk 
Gewicht: 935 kg

BMW 320i High Executive
2007
74.000 km
Zwart metallic
Met o.a.:
Navigatie
Schuifdak
Leren bekleding
Cruise control
Climate control

Prijs: €3700,-
Kenteken: 71-LG-SP
Benzine
Kleur Grijs
Afneembare trekhaak
Apk bij aflevering
Kilometerstand: 
136947km

Check ook even op Facebook: Kraaijvanger Auto’s.  Like!

De hyundai i10 i-drive 
cool voor met € 2500,00 
voordeel!
Huidige prijs:   
€ 10.495,00
Van den Brand 
voordeel: €   2.500,00
NU VOOR 

*€   7.995,00

Apk
accu’s

Airco service
banden
uitlaten

onderhoudsbeurten
 

Nieuwe carwash met extra 
zachte foam borstels

Type: Peugeot 307 
SW PACK 2.0 
Bouwjaar: 2007 
Km. stand: 136.500  
Brandstof: Diesel 

Prijs  € 11.900 Prijs  € 11.950 

Nu € 750,- korting

*Exclusief Afleveringskosten.
  Rijklaar nu voor € 9.141,25

Op = Op




