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Folders deze week:

Campingsport De Wit

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.

Brabantse gastvrijheid,
iedere vrijdagmorgen op de

weekmarkt 
Sint-Oedenrode

Gewoon gezellig
!

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

Welzijn Salus en BWI Het Palet: 

Met elkaars kennis samen sterker 
verder
Welzijn Salus uit Sint-Oedenrode 
en BWI Het Palet uit Schijndel 
gaan per 1 januari 2013 verder als 
één instelling voor beide gemeen-
ten. De besturen van de beide or-
ganisaties hebben dit voornemen 
vorige week uitgesproken. Wel-
zijn Salus en BWI Het Palet willen 
met de fusie hun dienstverlening 
naar de inwoners vergroten. De 
nieuwe organisatie houdt zowel 
in Sint-Oedenrode als in Schijndel 
een loket voor de inwoners.

Onderzoeksbureau 'Collega Mento' 
uit Ede begeleidde de beide bestu-
ren en het personeel bij het zoeken 
naar de kansen op een geslaagde 
fusie. Daarbij werd niet alleen ge-
keken naar de overeenkomsten, 
maar ook naar de verschillen tussen 
de beide instellingen. "Verschillen 

hoeven niet perse een drempel voor 
een fusie te zijn" zo zegt Trix Cloos-
terman. Cloosterman is de directeur 
van BWI Het Palet in Schijndel en 
tevens interim directeur van Wel-
zijn Salus. Volgens haar bieden juist 
die verschillen kansen. Zo is er in 
Sint-Oedenrode veel ervaring met 
jongerenwerk. BWI Het Palet heeft 
daar in Schijndel nauwelijks een taak 
in en kan op dat vlak veel van haar 
Rooise fusiepartner leren. 

Ook voordelen voor Sint-Oedenrode
Andersom kan Sint-Oedenrode 
veel doen met de ervaring die 
Schijndel heeft met werkplaatsen. 
Schijndel werd na het sluiten van 
Jansen de Wit in de jaren tachtig 
van de vorige eeuw, geconfron-
teerd met veel werklozen. 
» lees verder op pag. 8

Campus Fioretti ideale locatie voor start CDA campagne

CDA campagne trekt door Rooise straten

“Rooi is een hele sterke CDA ge-
meenschap”, aldus Willem van 
der Pasch, voorzitter CDA Rooi. 
“Wij zijn een plattelandsgemeen-
schap. In Den Haag weten ze daar 
minder van. Het is vandaag de 
dag aan de orde dat wij zelf door-

geven wat wij verwachten van de 
politiek.” Vandaar dat een flinke 
CDA-delegatie, met onder andere 
minister Gert Leers en oud-minis-
ter Gerrit Braks, afgelopen maan-
dag Sint-Oedenrode bezocht. 

Een kleinere hoeveelheid CDA-
kandidaten en diverse onderne-
mers kwamen in de ochtend bijeen 
in Campus Fioretti; de ideale loca-
tie volgens woordvoerder Arthur 
Frieser omdat het een duidelijke 
verbinding weergeeft met het 

CDA-motto ‘samen kunnen we 
meer’. Campus Fioretti is immers 
met name tot stand gekomen door 
de inzet van de huidige huurders 
zelf. 

» lees verder op pag. 8

OPENINGSTIJDEN

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

www.savohs.nl

MA GESLOTEN
DI 8.30 - 21.00 UUR

WO 8.30 - 18.00 UUR
DO 8.30 - 18.00 UUR
VR 8.00 - 18.00 UUR
ZA 8.00 - 13.00 UUR

Officiële gemeente mededelingen
in het hart van de krant

Gezellig samen genieten op Rooi Kermis
Rooi Kermis is een evenement waar je 
bij moet zijn geweest. Dat wordt ie-
der jaar weer duidelijk. Het is gezellig, 
divers en barst bovendien van Bra-
bantse saamhorigheid. Het hele dorp 
loopt uit om samen met bezoekers uit 
de regio te genieten van de attracties 
en de terrasuurtjes. Vooral op zon-
dagmiddag was het topdrukte op de 
Markt en het Kerkplein. Het leek af 
en toe wel een mierennest. Ouders 
krioelden met hun kroost door de 
menigte van attractie naar attractie. 
Iedere avond na 19.00 uur nam de 
tienerjeugd het kermisterrein over. 
Vandaag is het alweer de laatste dag, 
maar veel mensen hebben de agenda 
alweer gepakt om de laatste week 
van augustus in 2013 te reserveren. Foto: Danny Manders
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COLOFON 

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

Met grote verslagenheid hebben het bestuur, de leden en 
vrijwilligers van Argo kennis genomen van het onverwacht 

overlijden van 

Peter Rooijakkers

Dankbaar zijn we voor alles wat hij heeft gedaan voor Argo. 
Onze gedachten gaan uit naar zijn kinderen en kleinkinderen en 

we wensen alle nabestaanden veel sterkte toe met dit verlies. 

De leden en vrijwilligers 
van Argo

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

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

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateurCondoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, 

felicitaties en andere familieberichten. 
Plaats uw reactie op 

www.rooisefamilieberichten.nl

OVERLĲDENSBERICHTEN


















































 


 





 





























































Wij ontvingen het droeve bericht
van het overlijden van

PETER ROOYAKKERS

Peter is ouder van Bram (oud-leerling), Niels uit groep 6 en 
Bas uit groep 4 van bs. Kienehoef  

Het is goed
dat je hier bent geweest.

Wij hebben je gezien
als liefdevolle vader

van Bram, Niels en Bas.
Herken ons respect
dat zich zal vertalen

naar oprechte zorg en aandacht
voor jouw kinderen.

Wij wensen Mariëlle, Bram, Niels, Bas en de familie veel sterkte toe.

Namens alle kinderen,
Ouders en leerkrachten van

Basisschool Kienehoef
Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode, 

Gery van Meersbergen, directeur
Frans de Baaij, voorzitter CvB

Sint-Oedenrode, 25 augustus 2012

Lees DeMooiRooiKrant 

en laat je verrassen!
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Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

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

4 gehaktballen en 4 saucijzen

samen

5

95

SPECIAL

Twee kazensteak

100 gram

1

70

VLEESWARENKOOPJE

Grillworst + boerenmetworst

2 x 100 gram

2

90

WEEKAANBIEDING

SATÉVLEES+

gratis saus

500 GRAM

6

00

TIP VAN UW KEURSLAGER

PEPERSTEAKS

3 STUKS

6

00

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

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

www.kluijtmans.keurslager.nl

info@kluijtmans.keurslager.nl

Burgerparticipatie 
Log Jekschot werpt 
vruchten af
De voorbereidingen voor de in-
richting van Log Jekschot verlo-
pen prima. Voor een groot deel is 
dat te danken aan het samenspel 
tussen de aanwonenden en de ge-
meente, aldus portefeuillehouder 
René Dekkers. Hij noemt het “Een 
mooi voorbeeld van wat burger-
participatie vermag.”

Het succes zou onder meer af 
te meten zijn aan het feit dat er 
slechts vier insprekers zijn geweest, 
wat voor een project van die om-
vang wijst op een groot draagvlak. 
Drie van hen maakten zich zorgen 
over de breedte van de weg bij de 
opritten, de vierde dat hij over-
last zou hebben van verblindende 
koplampen omdat zijn woning te-
genover de splitsing ligt. Met wat 
beplanting is dat laatste tegen te 
gaan.

Met de inrichting is 1,2 miljoen 
euro gemoeid, de provincie neemt 
55% daarvan voor haar rekening. 
Dat het resterende deel uit het ge-
meentelijke onderhoudspotje voor 
wegen moest komen, heeft heel 
Rooi aan den lijve ondervonden 
omdat het herstel van de kapotge-
vroren toegangswegen daardoor 
in het gedrang kwam. Naar ver-
wachting gaan de werkzaamhe-
den in oktober van start. 

OVERLĲDENSBERICHTEN


















































  
   

   


 
 






Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij een ieder hartelijk dank zeggen 
voor de vele blijken van medeleven die wij mochten ontvangen 

na het overlijden van

Anna Jansen – van Gerven

Het steunt ons in het verwerken van het verdriet.

Een speciaal woord van dank aan Pastor Blom, Willemien Vermeulen
en Dr. Van Mill. Het personeel van Odendael 

danken wij voor de goede verzorging. 
Tevens dank aan Marjon van Uitvaartverzorging A. Kuis.

Mede dankzij uw giften kunnen wij € 675,- overmaken 
t.b.v. onderzoek naar de oorzaken van Parkinsonisme.

Familie Jansen

Rijsingen 9, 5492 VK Sint Oedenrode

September 2011
 

DANKBETUIGING

Waarom DeMooiRooiKrant op woensdag blijft verschijnen
Hoewel het niet onze gewoonte is 
om te reageren op veranderingen 
bij onze collega-kranten, maken 
wij daar deze keer een uitzondering 
op. En wel naar aanleiding van het 
feit dat De Midden-Brabant voort-
aan op dinsdag gaat verschijnen.
Om een aantal redenen kozen én 
kiezen wij ervoor om op woensdag 
te verschijnen. 

In de eerste plaats zijn wij daaraan 
gebonden omdat de gemeente-
berichten pas op dinsdag worden 
aangeleverd. Zoals u weet is de ge-
meente onlangs overgestapt van de 
Midden-Brabant naar DeMooiRooi-
Krant als mediapartner.  De reden 
daarvan is dat wij een goede kwali-
teit leveren tegen een goede, markt 
conforme prijs, waar u als (gemeen-
telijke) belastingbetaler ook van pro-
fiteert. De gemeente keek daarbij 
ook naar andere onderscheidende 
factoren, zoals ons maatschappelijk 
bewust ondernemen (met andere 
woorden: wij doen iets terug voor 
de Rooise bevolking). 

Maar DeMooiRooiKrant heeft bij 
de start, toen ze nog niet gebon-
den waren aan de aanlevertijd van 
de gemeenteberichten, niet voor 
niets gekozen voor de woensdag 
als verschijningsdatum. De grote 
meerderheid van de adverteerders 
draaien namelijk ruim 60% van hun 
omzet op vrijdag en zaterdag.  Eer-
der adverteren maakt een adver-
tentie daarom minder effectief. Dit 
is een van de redenen waarom ook 
90 % van andere media (zoals Bos-
sche omroep, Traverse in Helmond, 
Groot Eindhoven) op woensdag 
verschijnen. In combinatie met 
onze markt conforme advertentie-
tarieven zijn wij een aantrekkelijk 
medium voor adverteerders. 

Natuurlijk schrijven wij niet alleen 
voor de adverteerders, maar ook 
voor de lezers. En die kunnen al 
sinds jaren op www.MooiRooi.nl. 
de nieuwste nieuwtjes lezen over 
wat in Rooi en omstreken gebeurt, 
en wat Rooi verder aangaat. Nieuw-
tjes die niet alleen de gehele week, 

maar ook de gehele dag door vanaf 
’s morgens 6 tot middernacht wor-
den bijgewerkt en aangevuld. En 
die tot in lengte van jaren kunnen 
worden nageslagen in het digitale 
archief, inclusief onze krant.

Ook aan de sporters hebben we 
gedacht. Voor het tijdig aanle-
veren van sportberichten was de 
verschijning op woensdag al een 
kritieke datum. Door werk en an-
dere omstandigheden moesten vrij-
willigers zich vaak in allerlei boch-
ten wringen om het materiaal aan 
te leveren voor maandagmiddag 
17.00 uur. Om ze daarin tegemoet 
te komen hebben we die deadline 
nu opgerekt naar dinsdagochtend 
10.00 uur. 

Voeg daar nog aan toe dat ons 
verspreidingsgebied nu al 1,5 keer 
groter gegroeid is, en het zal u dui-
delijk zijn dat de formule van De-
MooiRooiKrant staat als een huis. 
Inclusief de bezorging op woens-
dag!

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"
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De Verbinding en Dommelrodeschool verbonden

Samen met een leerling van de 
Dommelrodeschool en een kind 
dat ze zelf onder haar hoede heeft, 
draaide de kersverse Verbinding-
medewerkster Anniek Derks afge-
lopen donderdag een schroef aan. 
Dat symboliseerde de officiële 
verbinding tussen de kinderop-
vang en de basisschool. Sinds de 
school een paar weken geleden 
weer is begonnen, draait ook De 
Verbinding mee op haar nieuwe 
locatie.

De Verbinding is een organisatie 
die opvang biedt aan kinderen 
van 0 tot 12 jaar. Inmiddels zijn er 
zes locaties van de organisatie, die 
gerund wordt door Nelly van der 
Kruis en haar dochter Patty van 
den Biggelaar – van der Kruis. De 
locatie in de Dommelrodeschool is 
nieuw. Daar zullen kinderen wor-
den opgevangen van 0 tot 4 jaar. 
Niet alleen door Anniek Derks, die 
de dagopvang voor haar rekening 
neemt, maar ook door collega Har-
riëte Hooijmayers. Zij is aanwezig 

tijdens de buitenschoolse opvang. 
“Dit is voor de eerste keer dat we 
een locatie binnen een school heb-
ben”, legt Patty uit. “Daar gaat 
het steeds meer naar toe, want het 
heeft veel voordelen. Zo zijn de 
lijnen veel korter en is het contact 
met de school dus veel beter. We 
zijn al zeer tevreden na de eerste 
week. Er is veel bedrijvigheid en 
leraren die binnen lopen, zijn on-
der de indruk van de indeling.” 
Wat ook nieuw is, is dat kinderen, 
die gebruik maken van de tussen-

schoolse opvang, een gezonde en 
verse lunch krijgen aangeboden.

De officiële handeling werd ge-
pland in de grote opening van 
het nieuwe schooljaar, zoals ieder 
jaar op het veld dat grenst aan 
het schoolgebouw. Alle leerlingen 
werden aan elkaar voorgesteld 
met leuke, grappige en originele 
sketches die de kinderen zelf had-
den voorbereid. Ook de leraren 
en leraressen werden naar voren 
geroepen om hun gezicht te la-
ten zien. De twee presentatoren 
haalden malle fratsen uit, maar 
wisten de show perfect aan elkaar 
te praten. Groep 8 had een mooie 
boodschap. De oudste leerlingen 
beeldden samen veel letters uit, 
die uiteindelijk een pakkende zin 
vormden, namelijk: ‘Het wordt een 
tof schooljaar!”

Symbolisch werd de Dommelrodeschool verbonden aan De Verbinding

Kandidaat ‘Ondernemer van het Jaar 2012’

Dolinda Opheij: Switch Fashion & Lifestyle

De eerste kandidaten voor de 
verkiezing ‘Ondernemer van het 
Jaar 2012’ zijn bekend. De vol-
gende in de rij is Dolinda Opheij 
van Switch Fashion & Lifestyle, 
de hippe kledingzaak aan het 
Kofferen. De winkel is exclusief, 
een lust voor het oog en tim-
mert flink aan de weg, getuige de 
vele klanten uit Sint-Oedenrode, 
maar ook uit de regio. Toch gaat 
er nog meer schuil achter Switch 
en Dolinda heeft plannen voor de 
toekomst. Een terechte kandidaat 
dus.

Switch Fashion & Lifestyle be-
staat 2,5 jaar. Een hele eer om nu 
al kandidaat te zijn voor Onder-
nemer van het Jaar?
“Ja, absoluut. Dat vind ik echt een 
hele eer. Ik was met vakantie toen 
ik werd gebeld door een mede-
werkster van onze winkel met de 
vraag of we ons kandidaat wilden 
stellen voor de verkiezing. Zij was 
meteen enthousiast, dat kon ik 
duidelijk merken. Mijn eerste re-
actie was ‘daar zijn we nog niet 
klaar voor, we hebben nog zoveel 
plannen’. Maar dat zegt volgens 
de organisatie iedere ondernemer 
die wordt benaderd. Toen hebben 
ze ons weten te overtuigen. Het is 
goed voor de publiciteit, een ook 

bedrijfstechnisch gezien worden 
we er altijd wijzer van.”

Wat onderscheidt Switch Fashion 
& Lifestyle van andere winkels en 

waar komt de naam vandaan?
“Hiervoor hadden we een exclu-
sieve meubelzaak. Een extra re-
den waarom we gevraagd zijn is 
omdat ik al 18 jaar onderneemster 

ben. We zijn geswitcht naar een 
kledingzaak, vandaar de naam 
Switch. We onderscheiden ons 
vooral door het grote aanbod van 
merken met een goede prijs-kwa-

liteit verhouding. Daarom trekken 
we zoveel klanten uit omliggende 
dorpen. Vaak ben ik te beschei-
den, maar we zijn geen doorsnee 
winkel.”

Je had het over plannen waar je 
mee bezig bent?
“Er ligt inderdaad iets in het ver-
schiet, maar daar kan ik nog niks 
over zeggen. We zijn in ieder geval 
altijd bezig. Zo loopt onze web-
shop naar tevredenheid en dat 
willen we verder uit gaan breiden, 
dat kan ik wel vast verklappen. 
Daarnaast willen we ons meer 
profileren tijdens modeshows zo-
als we die onlangs gegeven heb-
ben  in een danscafé op ‘t Stra-
tumseind. Op die manier wordt 
Switch steeds bekender bij een 
breder publiek. Daarnaast zijn we 
ontzettend actief via social media 
zoals Facebook. Onze doelgroep 
weet ons op die manier goed  te 
vinden. Zo gaan we met de tijd 
mee, dat moet ook wel.”

Denk je dat je kans maakt om 
‘Ondernemer van het Jaar’ te 
worden?
“Je weet maar nooit. Er doen stuk 
voor stuk interessante en unieke 
ondernemers mee. Voor mij geldt 
de Olympische gedachte: Mee-
doen is belangrijker dan winnen. 
Het belangrijkste is dat we er weer 
iets van leren en dat komt ten 
goede aan ons en onze klanten.”   
  

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.
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Best Music Education Centre 
opent vestiging Sint Oedenrode
Het Best Music Education Centre 
(BMEC), opent per september haar 
deuren in de regio Sint Oedenrode. 
Naast de vestiging in Best, kunnen 
leerlingen van alle denkbare ni-
veaus en leeftijden nu ook in Sint 
Oedenrode terecht voor muzie-
keducatie van docenten die met 
beide benen in de dagelijkse mu-
ziekpraktijk staan. De BMEC do-
centen kunnen zowel aan begin-

ners, als op hoog niveau lesgeven. 
Het aanbod van BMEC behelst 
de disciplines bas, gitaar, drums, 
toetsen en vocals, maar ook voor 
bandcoachings en songwriting kun 
je bij een aantal van de docenten 
terecht. BMEC is in St. Oedenrode 
gevestigd aan de Wilhelminastraat 
19. Inschrijven voor een proefles 
kan op www.bmec.nl.

Opa Martien & Oma Betsie
50 jaar getrouwd

Gefeliciteerd !

Marloes
Wouter

Fleur
Kiki

Hoera, Adrie 50 jaar!
Harold, Angelique & kids

Wanneer de tijd stil staat …

Dag en nacht bereikbaar op 0413 472544
Sluisplein 58-60  5492 AM Sint-Oedenrode

uitvaart@akuis.nl            www.begrafenisencrematie.nl

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis 

Voor al uw digitaal drukwerk
Clubbladen in alle formaten

Wij verzorgen ook rouwdrukwerk
Sluisplein 60 5492 AM Sint-Oedenrode | Tel. 0413-479787

Info@printservice-sint-oedenrode.nl | www.printservice-sint-oedenrode.nl

Wij zijn een particuliere uitvaartonderneming.
Dit betekent dat u altijd een beroep op ons kunt doen 

ook als u elders verzekerd bent.

Wanneer de tijd stil staat …

Dag en nacht bereikbaar op 0413 472544
Sluisplein 58-60  5492 AM Sint-Oedenrode

uitvaart@akuis.nl            www.begrafenisencrematie.nl

Niet te zien maar waar, 
Christien is 50 jaar!! 

GEZOCHT 
hernieuwde 
kennismaking:

Mijn schoonmoeder, 
J.C. (Toos of Toosje genoemd) 
van Houtum-Vervoort is 
op 28 juli 1924 geboren in Rooi 
en ze heeft in de oorlogsjaren 
gewerkt op het Distributiekan-
toor.

Haar ouders hadden een café.

Mam woont tegenwoordig in 
Tilburg, is nog heel helder, kan 
redelijk uit de voeten en zou het 
geweldig vinden om kennissen 
uit haar jeugd te kunnen ont-
moeten om herinneringen op te 
halen.

Dus: kent u Toos(je) Vervoort 
nog? (of : kennen uw ouders 
haar?)… dan zou het geweldig 
zijn als u met mij contact wilt 
opnemen, dan kunnen we een 
afspraak organiseren…

Mijn naam is Monique 
van Houtum, 
telefoonnummer 06 – 23 98 15 51 
of email: moniquetlb@hotmail.com

Ik hoop dat ik met deze oproep 
ons mam een geweldige verras-
sing kan bezorgen !

Je ziet het niet aan haar, 
maar ook zij wordt Saar 

Er ligt een blauwe maandag op
de weg, tussen de remsporen
kringelt verbazing omhoog

Over de schappen in een supermarkt
zweeft de sneeuw van een zomer uit
het oog van een kerstkalkoen

Op de mantra van een oude monnik
leest een schrijver zijn manuscript en
proeft de kleuren van een regenwoud

Dronken van de lach schiet een
eendenkuiken over een biljart en biedt
schaterend remise of honderd euro

Op zee zijn de paasvuren ontstoken

    Kees Hermis
Uit: Absurdistan
        ongerijmde gedichten, 2011 – 2012

Geboren

Bram
21 augustus 2012

Zoon van 
John en Linda van Schaijk

De Pulserstraat 8 
5491 EC Sint-Oedenrode

Almost 50 
and still a good-looking

Hoera Wendy 30 jaar ! 

Het is raar maar waar, deze 
stoeipoes wordt 30 jaar.

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

Lees DeMooiRooiKrant 

en laat je verrassen!

Wie gezien wil worden 
plaatst een 

Familiebericht
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Sandra geslaagd!
Deze spruit is podotherapeut

Gefeliciteerd!
x Anke, Lara, Manon & Vera

De collega’s van 
Fysiotherapiepraktijk Joost de Vaan 

feliciteren:

Claudia Roozen 
met het behalen van de opleiding:

Echografie van het houdings- en bewegingsapparaat.

en

Joost de Vaan 
met het behalen van de opleidingen:

Bedrijfsfysiotherapie
&

Arbeidsfysiotherapie

 
 
 
De collega’s van Fysiotherapiepraktijk Joost de Vaan feliciteren: 
 
 
Claudia Roozen met het behalen van de opleiding: 
Echografie van het houdings- en bewegingsapparaat. 
 
En 
 
Joost de Vaan met het behalen van de opleidingen: 
 
Bedrijfsfysiotherapie  
& 
Arbeidsfysiotherapie 
 

ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL
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Maak kennis met de 

maaltijdservice
van Lekker Thuis Blijven Wonen

Keuze uit meer dan 
40 heerlijke gerechten. 
Lekker en koelvers.

Meer informatie:

lekkerthuisblijvenwonen.nl is onderdeel van:

0900 - 1200 500
www.lekkerthuisblijvenwonen.nl
info@lekkerthuisblijvenwonen.nl

www.lekkerthuisblijvenwonen.nl

Lokaal tarief

“Ik wil haar niet kwijt, nog voor geen miljoen” 

“Gevraagd? Niks gevraagd, we 
zijn gewoon getrouwd”, aldus 
Martien van Liempd. Vandaag is 
het precies 60 jaar geleden dat hij 
met Berta trouwde. Vanwege dit 
heuglijke feit bracht ik afgelopen 
week voor DeMooiRooiKrant een 
bezoek bij hen. Toch enigszins 
onder de indruk vroeg ik hoe ze 
60 jaar huwelijk voor elkaar had-
den gekregen. “Hoezo?” was het 
nuchtere antwoord. “Dat stelt 
niks voor. De dagen gaan vanzelf 
voorbij hoor.” En daar hadden ze 
natuurlijk gelijk in.

Door: Ria Balk

Het jonge echtpaar
Na de bruiloft, trok het echtpaar 
in hun eerste huisje op ’t Koffe-
ren. Schuin tegenover het huis van 
Martiens’ jeugd. “Het was een 

klein huisje”, aldus Berta. “We be-
gonnen immers pas net. Heel veel 
spullen voor de uitzet, kwamen uit 
de watersnood. Een man uit onze 
straat had een winkeltje in potten 
en pannen. Hij had toen hele par-
tijen opgekocht vanuit de waters-
nood. Daar heb ik nu nog steeds 
twee pannen van.” Martien werk-
te in de toenmalige Odafabriek. 
Daar had hij ‘goed z’n aard’. 43 
Jaar lang maakte hij er van alles. 
Vanwege zijn harde werk in lange 
diensttijd, verdiende hij er uitein-
delijk de eremedaille verbonden 
aan de Orde van Oranje Nassau.

In de loop der tijd heeft het echt-
paar heel wat meegemaakt. Ze 
kregen vier kinderen en woonden  
jaren in de Heistraat in Eerschot.  
Diverse herinneringen drijven bo-
ven: “We hebben ooit nog eens 

onder de blote hemel geslapen. 
Een windvlaag nam het hele dak 
mee. Het regende gewoon op bed. 
De werklui hebben toen midden in 
de nacht onze zoon Arie uit bed 
gebeld om het hout te leveren. 
Dat was voor hem direct de eerste 
verdienste”, vertelt het tweetal. 
Zoon Arie is in Rooi wel bekend. 
Vanwege zijn sloopbedrijf had hij 
materiaal genoeg en kon hij het 
hout leveren om het probleem op 
te lossen. De herinnering is nu wel 
bijzonder, maar op dat moment 
was het natuurlijk niet niks. Zo 
hebben Martien en Berta mooie en 
minder mooie herinneringen aan 
de afgelopen zestig jaren. 

Liefde maakt rijk
Martien: “Het ging heus niet alle-
maal van een leien dakje. Dat kan 
gewoon niet in een mensenleven. 

Maar ik wil haar niet kwijt, nog 
voor geen miljoen. Liefde is niet te 
koop. Als je arm bent, maar liefde 
hebt, dan ben je toch rijk.” Berta 
glundert: “We zijn jong getrouwd. 
Martien was 24 en ik 23 jaar, maar 
’t houdt toch wel. We hebben het 
samen goed getroffen.  Ook met 
de kinderen. Inmiddels hebben we 
acht kleinkinderen en vijf achter-
kleinkinderen en allemaal kunnen 
ze ons niet missen. Ze staan ook 
altijd voor ons klaar. We hebben 
een gezegende familie.” 
Of Martien en Berta vandaag de 
tijd hebben om dit artikel te lezen? 
De kinderen hebben een feest 
georganiseerd, maar dat is direct 
het enige wat het echtpaar weet. 
DeMooiRooiKrant wenst hen veel 

plezier met het jubileum en alle 
goeds in de komende jaren. Wie 
weet kom ik over 10 jaar nog eens 
bij hen langs.

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

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

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

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

De Koning Makelaardij BV
tel. 0413-490000 / 06-22119811

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

Ons woningaanbod 
volgen op uw telefoon?

Bezoek dan onze nieuwe mobiele website.
www.dekoningmakelaardij.nl
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SHOWROOMOPRUIMING 
bij AH van Hamond BV

Nu een ruime keus uit diverse showroommodellen; parasols, tuinsets, loungesets, 
hoeksets, tuintafels, partytenten enz. allemaal tegen extra kortingen.

Bij een aankoop van tuinmeubelen boven 500,00 wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd.

Pacific parasol 
3m rond, links en rechtsom kantelbaar

Tete a tete bank

nu van
€815,-
voor€499,-

nu van

€109,-

voor

€49,-

nu van
€119,-

voor

€59,-

nu van

€815,-

voor

€499,-

nu van

€1299,-

voor

€799,-

nu van
€119,-

niet voor €79

maar slechts

€59,-

nu van
€189,-
voor

€119,-

nu van

€1799,-

voor

€999,-

WWW.AVANHAMOND.NL

Bali Parasol

€60,- 
korting

Specialist in tuinmeubelen, carnavals- en feestartikelen, lego en playmobil.
Berkdijk 9a - 5271 SR Sint Michielsgestel - 073-5515716.

Openingstijden: Maandag van 13:00 tot 18:00, Dinsdag t/m donderdag 09:00 tot 18:00, 
vrijdag koopavond van 09:00 tot 20:00 en zaterdag van 09:00 tot 17:00.
De meest uitgebreide collectie uit de gehele regio, tegen de allerlaagste prijs.

3m rond nu van €129,- voor €69,-
3,5m rond nu van €139,- voor €79,-
2,5m rond nu van €119,- voor €59,-

foto wijkt af van origineel

Balkonset Calvia

Loungeset Vienna

Hoekopstelling Dallas

5-Delige Ralo set    

 Stoel Ambineo

Stoel Toras
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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)

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

-  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

De kennis en de ervaring van de 
mensen die toen hun baan verlo-
ren wilde Schijndel gebruiken. Er 
kwamen daarom werkplaatsen voor 
hout, metaal en één voor auto en 
fiets. De mensen in deze werkplaat-
sen maken onder leiding van een 
leermeester spullen voor gesubsidi-
eerde instellingen. De veldpoorten 
voor het Groene Woud, die ook in 
Sint-Oedenrode staan, zijn daar een 
voorbeeld van. Maar ook een kast 
voor de bibliotheek is geen onbe-
kende opdracht.

Service blijft zoals mensen die ge-
wend zijn
Voor de mensen die nu van de dien-
sten van Welzijn Salus gebruik ma-
ken gaat er niet zoveel veranderen. 
Er blijven twee kantoren, een in Sint-
Oedenrode en een in Schijndel. Daar 
kan straks, net als nu, iedereen bin-
nen lopen met vragen. Beide kanto-
ren hebben volgens Trix Clooster-

man hun eigen netwerken en daar 
blijven de medewerkers gebruik van 
maken. De winst zit volgens Cloos-
terman in het delen van kennis en 
ervaring, het wiel hoeft niet op-
nieuw uit te worden gevonden. Het 
eerder genoemde jongerenwerk en 
de werkplaatsen zijn daar een voor-
beeld van.

Meer kennis in eigen huis
Ook het personeel staat volgens Trix 
Cloosterman positief tegenover de 
fusie. Zij zijn net als de beide bestu-
ren bij de toekomstanalyse van de 
twee instellingen betrokken. Voor 
de medewerkers ontstaan er nieu-
we perspectieven door de fusie. De 
nieuwe organisatie kan voor het per-
soneel meer betekenen op het vlak 
van scholing en innovatie. Daarnaast 
is er na de fusie meer kennis in de ei-
gen organisatie aanwezig. Nu moet 
soms bij externen worden geraad-
pleegd. Als die kennis in eigen huis is 

werkt dat niet alleen sneller, maar is 
dat ook nog eens goedkoper.

Vrijwilligers positief
Een andere belangrijke groep die 
bij de fusieplannen wordt betrok-
ken zijn de vrijwilligers. Deze week 
worden zij geïnformeerd. Formeel 
is de vrijwilligers nog niet gevraagd 
wat zij van de fusieplannen vinden. 
Toch heeft Trix Cloosterman al wel 
links en rechts bij deze belangrijke 
groep mensen gepeild wat zij van de 
plannen vinden. Die eerste reacties 
waren volgens Cloosterman in het 
algemeen positief.

Welzijn.....?
Op onze vraag wat de naam van de 
nieuwe organisatie wordt, kon Trix 
Cloosterman nog geen antwoord 
geven. Die vraag gaan de bestu-
ren de komende tijd uitzetten bij de 
medewerkers en de vrijwilligers van 
Welzijn Salus en BWI Het Palet. Zij 

zullen samen de nieuwe naam kie-
zen. Het woord welzijn mag in die 
nieuwe naam echter niet ontbreken.

vervolg voorpagina

Met elkaars kennis samen sterker verder

Diverse ondernemers waren van 
de partij. Zij kregen de kans hun 
visie weer te geven over een aantal 
politieke punten en daarbij direct 
aan te geven wat zij daarin van het 
CDA verwachten. Onderwerpen 
zoals:  ruimte voor ondernemers, 
minder regeldruk, flexwerken, het 
al dan niet verplicht samenvoegen 
van kleine gemeenten en duurza-
me energie, kwamen aan de orde. 
Met name over het laatste punt 
werden veel zorgen uitgesproken. 
Ondernemers die gaan voor 100% 
decentrale energie, lopen regelma-
tig vast op politieke regelgeving. 

Op Europees gebied loopt Neder-
land behoorlijk achter. “Het CDA 
gaat een speerpunt maken van 
decentrale energie”, aldus CDA-
kandidaat nummer 14, de Box-
meerse wethouder Erik Ronnes. 
“We gaan de regels ter discussie 
stellen en ondernemers meer ver-
trouwen geven om dat soort zaken 
goed te kunnen regelen.” Volgens 
kamerlid en nummer 12 op de lijst, 
Madeleine van Toorenburg kan 
het weleens hol klinken als ze zeg-
gen ‘minder regeldruk’, maar niets 
is minder waar: “De ruimte die we 
van Europa krijgen, maakt dat we 

echt een slag kunnen slaan.”

“De wereld verandert. Het is aan 
u om mee te veranderen”, aldus 
Europarlementariër Lambert van 
Nistelrooij. “Nederland loopt nog 
achter in duurzaamheid. Energie, 
ICT en ondernemerschap zijn pun-
ten waaraan gewerkt gaat worden. 
De grote gelden lijken soms ver 
weg. Hoe gaan we die brug slaan? 
Het antwoord is samenwerking en 
delen. Alleen red je het niet meer. 
Samen initiatieven ontplooien, 
brengt je verder. Dat wordt door de 
overheid gefaciliteerd. Het CDA wil 

investeren in datgene wat de eco-
nomie vooruit kan brengen.”

Aan het einde van deze voorronde 
arriveerde de bus met de rest van 
de delegatie. De hele stoet trok 
even later via basisschool Dommel-
rode en het gemeentehuis richting 
het kermisterrein op de Markt. De 
CDA’ers kregen Sint-Oedenrode in 
vogelvlucht te zien. Ze hadden een 
straks schema, maar toen bijna de 
hele club een ritje in de botsauto’s 
maakte, vergaten ze even de tijd. 
Het is toch wel heel erg gezellig in 
Sint-Oedenrode.  

Vervolg voorpagina

CDA campagne trekt door Rooise straten
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Laat de sleutel niet op het 
deurslot staan

De laatste twee 
maanden wordt 
p o l i t i e r e g i o 
Brabant-Noord 
regelmatig ge-
plaagd door se-
ries inbraken, 
waarbij de in-

brekers door middel van 'gaatjes 
boren' binnenkomen.

Op 26 juni waren twee huizen aan 
het Prinseveld in Erp aan de beurt. 
Op 15 en 16 juni en 6 en 7 au-
gustus waren zeven huizen aan de 
Gording, Virrel en Karrevracht in 
Uden het doelwit. Op 14 augustus 
werden er vier huizen aan de Beel-
straat in Sint-Oedenrode bezocht en 
op 21 augustus zes huizen aan het 
Veenmos in Boekel. De buit bestond 
voornamelijk uit laptops, GSM's, 
portemonnees en (video)camera's.
 
Werkwijze
Er wordt onder het slot een gat ge-
boord, waarna met behulp van een 
geprepareerd voorwerp de sleutel, 
die de bewoners in het slot hebben 
laten zitten, wordt omgedraaid.

Voorkomen
U kunt dit voorkomen, door de 
sleutel uit het slot te halen en op 
een veilige plek op te bergen. Zorg 
ook dat uw kostbare spullen van 
buitenaf niet zichtbaar zijn, maar 
berg deze spullen op. De gelegen-
heid maakt de dief.
 
U kunt uw woning beveiligen te-
gen het inbrekersgilde. Denk aan 
het sluiten van ramen en deuren 
of het aanlaten van lampen, maar 
ook aan het juiste hang- en sluit-

werk. Kijk voor preventietips op 
www.politie.nl/brabant-noord/
preventieof op www.samentegen-
inbrekers.nl.
 
Verdachte situaties melden
Alleen samen met u kan de politie 
criminaliteit aanpakken. Wij heb-
ben uw hulp hard nodig bij de op-
sporing van misdrijven. Ziet u iets 
verdachts in uw omgeving? Een 
vreemde auto, vreemde personen 
of een andere situatie die u niet 
vertrouwt? Noteer dan zoveel mo-
gelijk details, zoals kenteken, merk 
en kleur van de auto, uiterlijke 
kenmerken en kleding van perso-
nen en bel direct de politie. Bij ver-
dachte situaties en in acute nood-
situaties kunt u het alarmnummer 
112 bellen. Aan de hand van de 
melding wordt de inzet bepaald. 
U begrijpt dat op een melding "er 
wordt nù ingebroken" anders ge-
reageerd wordt dan op "er is af-
gelopen nacht ingebroken". Geef 
dit dan toch even door via 0900 
- 8844 (lokaal tarief), daar helpt u 
mogelijk toch de politie mee. 112, 
daar vangen we boeven mee!

Raad van State heeft handen vol aan Roois buitengebied
De eerste vier bezwaren tegen het 
bestemmingsplan buitengebied 
van Sint-Oedenrode zijn afgelo-
pen week bij de Raad van State 
behandeld. Dat is nog maar het 
topje van de ijsberg: er volgen er 
nog 31.

Van de 38 bezwaren in totaal zijn 
er inmiddels drie ingetrokken. Van 
de bezwaarmakers hebben er zes 
een schorsing aangevraagd, de 
aanvraag van twee van hen werd 

niet in behandeling genomen 
(“niet ontvankelijk verklaard”). 
De resterende vier zijn dus afge-
lopen week aan bod geweest. De 
uitspraak daarvan wordt eind sep-
tember verwacht.
In totaal negen bezwaren, waar-
onder spoedeisende, zijn inge-
diend tegen de zogeheten “reac-
tieve aanwijzing” van de Provincie, 
waarmee deze bepaalde onderde-
len van het nieuwe bestemmings-
plan buiten werking heeft gesteld. 

Een van die negen is van de ge-
meente zelf, en wel tegen het 
onderdeel “wonen” waarvoor de 
gemeente aanzienlijk meer mo-
gelijkheden bood. Die verruiming 
zit daardoor als het ware op slot. 
Door de aanvraag om schorsing 
van de aanwijzing van de provin-
cie wil de gemeente voorkomen 
dat de belanghebbenden nog een 
jaar moeten wachten op de uitslag 
van de bodemprocedure.
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Van den Berk gehoord bij evaluatie bestemmingsplan
Ex-wethouder Henriëtte van den 
Berk is betrokken bij de evaluatie 
van het bestemmingsplan buiten-
gebied. Bij die evaluatie heeft col-
lege vijf gevallen tegen het licht 
gehouden waarbij de communica-
tie met de burgers en met name 
de agrariërs fout is gelopen. Want 
slechte communicatie liep als 
rode draad door het hele plan, dat 
daardoor een bijzonder moeizaam 

verloop had en uiteindelijk 38 be-
zwaren opleverde.

Behalve de ex- wethouder zijn 
ook de gedupeerde agrariërs bij de 
evaluatie betrokken. De bedoeling 
is om hieruit lering te trekken en 
de communicatie tussen gemeente 
en burgers in de toekomst  beter 
te laten verlopen. De huidige por-
tefeuillehouder Cees van Rossum 

trekt het project. “Als onafhanke-
lijk voorzitter, omdat ik bij het pro-
ces niet betrokken ben geweest,” 
aldus de wethouder. “Bij de ge-
sprekken hebben we open en eer-
lijk gezegd wat fout is gegaan. Van 
de sessies zijn verslagen gemaakt.”  
Er moet nog wel een besluit wor-
den genomen over de openbaar-
heid ervan. 

Wat je als ondernemer kunt doen op je werkdag

Op 30 augustus aanstaande wordt 
MijnAdministratieGeregeld geïn-
troduceerd: een vernieuwend to-
taalconcept dat MKB-ondernemers 
verlost van de steeds terugkerende 
‘doorn in het oog’: de administra-
tie. Willem Timmers van Bekkers 
Adviesbureau raadt ondernemers 
aan om met het product kennis te 
maken. “Het scheelt je ontzettend 
veel tijd, tijd die je beter kunt ge-
bruiken  voor zaken waar je goed 
in bent”,  aldus Willem.

MijnAdministratieGeregeld is een 
all-in oplossing met geautomati-
seerde verwerking van de (sala-
ris)administratie, de jaarrekening 
en de belastingaangiften. Willem: 
“De verwerking gebeurt volledig 
online, maar wordt tevens proac-
tief door ons begeleid.  We zorgen 
ervoor dat we regelmatig persoon-
lijk contact hebben. De  onderne-
mer betaalt een vast bedrag per 
maand, dus facturatie op uurbasis 
is verleden tijd. In de wereld van 
de administratieve dienstverlening 
is dit een flinke verandering.”

Het concept
Het concept is eenvoudig: de on-
dernemer mailt de facturen, de rest 
wordt volledig verzorgd door Mijn-
AdministratieGeregeld. De admi-
nistratie wordt verwerkt, rapporta-
ges worden opgesteld en de fiscale 
aangiften worden verzorgd. Via een 
online dashboard heeft de onder-
nemer 24/7 inzicht in zijn financi-
en. Alle facturen zijn in een pdf op 
scherm op te roepen. Er wordt dus 
direct een digitaal archief gecreëerd. 
Daarnaast krijgt de ondernemer een 
persoonlijk adviseur, waar hij met 
vragen terecht kan. Willem is 
zo’n adviseur.  “MijnAd-
ministratieGeregeld 
ondersche idt 
zich van 

andere administratieconcepten 
door een unieke combinatie van 
administratieve ontzorging en ver-
regaande persoonlijke begeleiding 
en advisering”, weet hij als geen 
ander. 

De prijs
Door gebruik te maken van ge-
avanceerde online software  werkt 
MijnAdministratieGeregeld effi-
ciënt. Het concept kan hierdoor 
tegen scherpe  tarieven worden 
aangeboden. Op de website 
www.mijnadministratiegeregeld.nl 
kan de ondernemer aan de hand 
van een keuzemenu 

direct zien wat de vaste maandelijk-
se kosten zijn. Volgens Willem zijn 
ondernemers daar erg enthou-
siast over. 
“Met MijnAdministratieGe-
regeld bieden we gemak 
en transparantie voor 
de ondernemer die zich 
het liefst met z’n eigen 
vak bezighoudt”, zegt 
de adviseur, die samen 
met een team van 
col lega-adviseurs 
klaar staat om al-
les perfect te 
begeleiden.

 

Willem Timmers

Eerst maatschappelijk werk, dan pas 
Schuldhulpverlening
Het aantal Rooienaren met pro-
blematische schulden stijgt in 
rap tempo. Als een Rooienaar zijn 
schulden niet meer kan betalen en 
daarvoor professionele hulp wordt 
ingeschakeld, komt hij terecht bij 
de afdeling Schulddienstverlening 
van de gemeente Eindhoven. Tot 
dusver was dit de eerste stap in 

het schuldhulptraject. Daarna 
werd eventueel maatschappelijk 
werk Dommelregio ingeschakeld.

Nu de Wet Gemeentelijke Schuld-
hulpverlening de gemeente ver-
antwoordelijk heeft gemaakt voor 
de schuldhulpverlening van haar 
inwoners, heeft het college be-

sloten om deze volgorde om te 
draaien. De manager van de Lu-
mensgroep, waarbinnen Maat-
schappelijk Werk Dommelregio 
valt, krijgt nu mandaat (bevoegd-
heid, red.) om besluiten te nemen 
over de toepassing van de schuld-
hulpverlening. 
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KWF start collecteweek op 3 september

Grootste collecte ooit blijft nodig, 
want iedereen verdient een morgen
Op maandag 3 september gaat de 
grootste collecte van Nederland 
weer van start. In deze week staan 
120.000 vrijwilligers op tegen kan-
ker om zoveel mogelijk geld op 
te halen. Kanker is een vreselijke 
ziekte die ons allemaal raakt. Eén 
op de drie Nederlanders krijgt ge-
durende zijn leven kanker.

Miljoenen mensen delen een 
droom : een wereld waarin kanker 
niet langer een dodelijke ziekte is. 
Wat  zou het mooi zijn als deze 
droom uitkomt. Wereldwijd wer-
ken wetenschappers naar die dag 
toe. Zo snel als zij kunnen en wij 
hen in staat stellen. Ons doel: min-

der kanker, meer genezing en een 
betere kwaliteit van leven voor 
kankerpatiënten. Sta daarom van-
daag nog op en help mee in de 
strijd tegen kanker.

De collectant van KWF Kanker-
bestrijding komt in de week van 
maandag 3 t/m 8 september weer 
bij u aan de deur. Elke collectant 
kan zich legitimeren. KWF Kan-
kerbestrijding is te herkennen aan 
het rood-wit-blauwe logo met de 
krab en aan het Keurmerk van het 
Centraal Bureau Fondsenwerving. 
Wie de collectant mist, kan een 
gift doen in de winkelbusjes die in 
bijna elke winkel staan.

Kunst is een medicijn met 
prettige bijwerkingen
Op zaterdag van 9.30 tot 11.30 
uur heerst er een welhaast serene 
rust in de ruimte op Middegaal 25 
in Veghel. Daar houdt Vivaan in 
samenwerking met het Instituut 
Pieter Brueghel en met Alzheimer 
Nederland, afdeling Uden/Veghel 
gedurende 30 weken per jaar de 
creatieve werkplaats. 

Tijdens de zomervakantie was de 
werkplaats gesloten, maar op 15 
september opent ze haar deuren 
weer voor mensen met geheu-
genproblemen uit de gemeenten 
Boe-kel, Uden, Veghel, Bernheze, 
Landerd en Sint-Oedenrode. Zij 
zijn daar creatief bezig, samen met 
partner, zoon of dochter, een buur 
of goede vriend. Enkele vrijwil-
ligers begeleiden de deelnemers 
in hun werk. Zij dragen ideeën 
aan, geven tips en luisteren naar 
de verhalen die onder het werken 
uitgewisseld worden en helpen de 
mensen vooruit. 

Meer informatie over de creatieve 
werkplaats is te vinden op de web-
site van Alzhei-mer Nederland, bij 
de afdeling Uden/Veghel. Mensen 
die geïnteresseerd zijn, kunnen 
voor meer informatie en om zich 
aan te melden contact opnemen 
met het ouderenwerk van Vi-
vaan. Dat kan telefonisch (0413-
367309) op werkdagen tussen 
9.00 en 13.00 uur en via het e-

mailadres esther.de.bie@vivaan.nl.

Mensen fleuren op 
“Als mensen zich verbaal slecht 
kunnen uiten, begin dan een ge-
sprek op papier” was het motto 
van een schilderproject, dat Alzhei-
mer Nederland jaren terug begon. 
Dit vormde het uitgangspunt voor 
de creatieve werkplaats. Schilderen 
is overigens niet de enige techniek 
die beoefend wordt. Er wordt ook 
geboetseerd en met papier-maché 
gewerkt. Uit onderzoek onder 
mantelzorgers kwam naar voren 
dat het soms moeilijk is om leuke 
activiteiten te organiseren waar 
zowel mensen met geheugen-pro-
blemen als hun mantelzorgers aan 
kunnen deelnemen en waar men-
sen in een veilige en vertrouwde 
omgeving zichzelf kunnen zijn. De 
afgelopen jaren is gebleken, dat de 
creatieve werkplaats in die behoef-
te voorziet. 

Op de werkplaats wordt in alle 
opzichten rekening gehouden met 
de mogelijkheden en beperkingen 
die de deelnemers hebben. Geble-
ken is dat bijna iedereen mee kan 
doen. Zelfs mensen die al verder 
in het ziekteproces van dementie 
zijn, beleven veel plezier aan hun 
creatieve werk. Het is mooi om te 
zien hoe zij opfleuren als ze zien 
dat er ook dingen zijn die nog wel 
lukken.

Vlooienmarkt CV ’T Skrothupke
Op zondag 2 september organi-
seert CV ’t Skrothupke weer haar 
jaarlijkse vlooienmarkt.

Deze wordt gehouden op parkeer-
terrein Kofferen tegenover de Café 
Bar ’t Kofferen en duurt van 10 tot 
14 uur. Ook is er gelegenheid voor 
een hapje en een drankje. De op-
brengst wordt oa besteed aan het 
maken van een fraaie carnavals-
wagen en een mooie verzorgde 
loopgroep en tbv instrumentarium 
van de Skrotkapel. Deze markt 
staat al jaren bekend om zijn goed 
gesorteerde kramen. 
Entree: Volw: 2 euro. 
Kinderen tot 12 jr. Gratis.
Kortom: Gewoon ún oer Brabantse 
gezellige mért. 

Bang voor Social Media

Social Media werkt ook voor jou
Vroeger plaatste je advertenties 
om je naamsbekendheid te ver-
groten of de verkoop een zetje 
te geven. Nu kan dat ook anders. 
Met gebruik van social media. 
(Twitter, Facebook, Pinterest, 
Google+, Linkedin, Hyves). En het 
biedt ongekende mogelijkheden. 
Tenminste, als je het goed doet. 
Want, past het bij jou en je be-
drijf? Hoe moet je het dan doen: 

een Twitter account maken en 
maar zien wat er gebeurt? Dacht 
het niet! Hoe doe je het dan wel 
goed? Wat moet je er allemaal 
voor doen? En niet onbelangrijk: 
wat kost het? 

Op zaterdagavond 22 september 
voor aanvang van de Veiling Nijn-
sel, onder genot van een drankje 
neemt Wim Kusters, van Aveseer 

Marketing, in een workshop je mee 
in de wereld van Social Media, de 
do's en dont's en laat voorbeelden 
zien van hoe jij Social Media kunt 
laten werken voor jouw bedrijf.

Wil je meer informatie over deze 
workshop of wil je jezelf aan-
melden neem dan contact op via 
info@veilingnijnsel.nl 

Veiling Nijnsel: Een ervaring op zich 
Wilt u iets leuks kopen om een 
familielid iets aan te bieden, of 
wilt u een leuke (bedrijf)presen-
tatie houden of uw personeels-
leden iets creatiefs aanbieden, 
wilt u als vriendengroep een keer 
iets anders gaan doen, dan moet 
u zeker deze avond komen! Voor 
iedere invulling kunt u iets kopen 
op deze veiling. Uiteraard onder-
steunt u direct de organiserende 
verenigingen, maar bovenal is het 

een unieke avond met veel gezel-
ligheid en spannende koop- en 
verkoopplezier.

Het topstuk van de avond is een 
prachtig schilderij gemaakt door El-
len Voets, getiteld: Kaspische paar-
den. Het is gemaakt met olieverf 
op een linnen doek en is ongeveer 
80x100 cm. Verder zal er nog een 
geweldig schilderij te koop zijn van 
Wim van Eijndhoven, met daarop 

de oude Vresselseweg in Nijnsel. 
Echter is er ook een ander aanbod 
met activiteiten, diensten of lekker 
eten. Kijk alvast op www.veiling-
nijnsel.nl voor alle kavels. 

Wij nodigen u dan ook heel graag 
uit om op zaterdag 22 september 
2012 vanaf 20.00u in de Beckart 
aanwezig te zijn.

Namens de organisatie.

V.l.n.r. Lambert Verhoeven (VV Nijnsel), Ad Maas (Harmonie Nijnsel), Rene vd Biggelaar (Tiona), 
Frans Sijbers (CV de Heikneuters). Dit zijn allemaal commissieleden van veilingnijnsel.

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

Zondag 2 september 12.00-16.00 uur

Open dag MiK Pieter Brueghel
De vakantie is voorbij…Iedereen 
is weer aan het werk en de scho-
len zijn begonnen. Een goed mo-
ment voor een nieuwe creatieve 
uitdaging!

Aanstaande zondag stelt MiK Pie-
ter Brueghel de deuren van haar 
ateliers, studio’s en theaters aan 
de Middegaal in Veghel weer open 
voor publiek. Jong en oud kan zich 
inschrijven voor een cursus of work-
shop, cursisten van de mentorgroe-
pen  exposeren hun werk, maar ook 
drie van onze professionele kunste-
naars - Hester Pilz, Dragan Despo-

tovic en Jos Willems - exposeren 
ruimtelijk werk. 

Passie voor kunst komt het beste 
over wanneer bezoekers de cursisten 
daadwerkelijk aan het werk kunnen 
zien. Vandaar dat we hen de ultieme 
‘MiK Pieter Brueghel-experience’  
geven, met  een openbare model-
teken-schilderles van Laura Hoek en 
Peter Linnartz . Een verrassend mo-
del zal plaatsnemen! Het smidsvuur 
brandt en er is een speciaal klein 
aambeeld voor kinderen om ook 
eens te smeden. Bij het speedtheater 
worden in 4 x 15 minuten theater-

lessen gegeven met een gezamen-
lijke afsluiting  in de publieksruimte. 
Er is gelegenheid om een praatje te 
maken met zowel de kunstenaars/
docenten als de cursisten van MiK 
Pieter Brueghel en natuurlijk staat er 
een drankje klaar. Tijdens de loterij 
worden gratis proeflessen verloot. 
Wat: Open dag MiK Pieter Brueg-
hel. Wanneer: Zondag 2 september 
2012. Tijd10.00-16.00 uur. Locatie: 
Middegaal 23-25 in Veghel. Alle in-
formatie over cursussen, workshops 
en inschrijvingen is ook te vinden op 
de websites www.pieterbrueghel.nl 
of www.mikweb.nl.   
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9 september Open Dag in Mariëndael

‘Belgische’ met Rooise roots heeft plannen met MiK

Tien jaar woonde ze in België. Brus-
sel was haar thuishonk, maar sinds 
een paar maanden woont ze weer in 
haar geboortedorp Sint-Oedenrode, 
Nienke Meulenbroeks. Alsof het 
zo moest zijn kwam er bij MiK een 
vacature vrij die op haar lijf is ge-
schreven. Ze solliciteerde en werd 
resoluut aangenomen. Dat kan ook 
niet anders met een dergelijk CV dat 
precies bij de omschrijving paste. 
In België gaf ze lessen kunsteduca-
tie en bekleedde ze een functie als 
manager op een universiteit. Hier 
gaat ze die twee facetten combine-
ren. Ze neemt zitting in het bestuur 
als locatieregisseur en voor MiK 
gaat ze kunsteducatie promoten in 
Schijndel, Sint-Oedenrode en  Sint-
Michielsgestel.

Eén van de eerste momenten dat 
ze volop haar ei kwijt kan, is op 9 
september van 13.00 tot 16.00 uur 
in Mariëndael. Dan geeft MiK een 

Open Dag. Nienke: “Die middag 
worden er allerlei workshops gege-
ven door de verenigingen die geves-
tigd zijn in Mariëndael. Constant is 
er beweging, er is van alles ‘aan de 

hand’ op het gebied van dans, mu-
ziek, theater en beeldende kunst. 
Mensen kunnen komen kijken, luis-
teren en zelfs voelen.” Op deze ma-
nier hoopt MiK dat meer mensen 
zich inschrijven voor zowel korte 
als langdurige cursussen. Daarnaast 
denken ook de verenigingen er extra 
leden aan over te houden.

Als locatieregisseur van MiK is Nien-
ke bij deze Open Dag betrokken. 
Straks zal ze een halve dag per week 
in Sint-Oedenrode aanwezig zijn. De 
rest van de tijd verdeeld ze over de 
andere locaties in Schijndel en Sint-
Michielsgestel. Ze coördineert alle 
cursussen in de vrijetijdsmarkt. “Dat 
doen we nu al bij culturele instel-
lingen zoals Mariëndael, maar ik wil 
kunsteducatie belangrijker maken op 
basisscholen. Dat gebeurt nu met 
een muzikale variant onder de noe-
mer do-re-mi-school-la-ti-do, maar 
ik denk dat bijvoorbeeld ook theater 
goed te combineren moet zijn met 
onderwijs. Daar wil iedereen bij MiK 
vol voor gaan.”

Salus Ouderenwerk vraagt vrijwilligers

Een paar uurtjes over?..... Wel-
kom bij de oppasservice voor de-
menterenden en langdurig zieken.

Mensen die voortdurend zorgen 
voor een naaste, die lichamelijk 
hulpbehoevend of dementerend 
is, ervaren dagelijks hoeveel in-

spanning dit vraagt. Als u een 
paar uurtjes over heeft en even de 
taak over zou willen nemen van 
de mantelzorger, dan bent u meer 
dan welkom. Het gaat niet om ver-
zorgende taken, maar om het ge-
zelschap houden, een stukje wan-
delen of iets anders samen doen.  

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

verf behang
& woondecoratie

Borchmolendijk 15 - 5492 AJ Sint-Oedenrode 
0413 471431 - www.bij-jet.com

- VERF
   - BEHANG
       - WOONDECORATIE
           - TAFELZEIL
              - GORDIJNEN
                 - INLIJSTEN/ SLEUTELSERVICE

Ivm onze vakantie 
zijn wij van 27 augustus t/m 3 september gesloten.
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We keijke nie op unne preij es we ‘t lof mar hebbe.
(We kijken niet op een prei, als we het loof maar hebben.)
We zijn niet zo precies, maar willen wel winst

bron: Brabantse spreukenkalender, verkrijgbaar bij ‘t Paperas BRABANTSE SPREUKEN

Vandalen hebben het gemunt op 
rotonde Leunestraat

Zucht, Ik heb
ze nog zo gezegd...

Don‛t try this
at home!!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Het is kermis in ons land

ik zit op een hobbelpaard
dans draaiend mee in de carrousel
zwaai uitbundig naar iedereen
die mij ook maar wil zien

zo ga ik op in mijn kinderspel
enigszins  verjaard, dat wel
maar nu, ben ik even onder de tien

de geluiden  van het draaiorgel
met trommels en deksels verrijkt
jagen op mijn jeugdige dromen

ik kom los van de jachtige wereld,
zo lijkt
en hoor niet meer mijn
dwangmatige Gsm tonen

enkel de bel voor de laatste ronde
brengt ons terug in de wereld
waar wij met zijn allen wonen

*
als het kermis is in ons land
dan snoep ik slenterend
van de mierzoete suikerspin
en schiet regelmatig naast de roos

maar het hoogste genot ervaar ik
bij de kraam met gebakken vis
daar ontstaat een gelukzalig gevoel

dat ik, weliswaar alcoholvrij,
langzaam naar alles 
en iedereen blikkend 
naar volle tevredenheid wegspoel

 

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:
Ton van Alphen

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Betsie Kastelijn
Schoolstraat 1

kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

De kinderen zijn weer naar school. 
Voor de meeste van ons zit de va-
kantie  er al weer op, ook het be-
stuur van de wijkvereniging heeft 
zijn activiteiten weer op gepakt. 

Wij starten dit seizoen op vrijdag 31 
augustus met het kaarten. Om half 8 
staat de koffie en thee in Meerschot 
al klaar en kan er worden ingeschre-
ven voor het nieuwe seizoen, zodat 
wij om 20.00 uur kunnen starten 
met jokeren in rikken. De slager gaat 
zijn vleespakketten ook weer inpak-
ken, zodat na afloop iedereen met 
een vleesprijs naar huis gaat. 
Ook is er weer een loterij. Zondag 

2 september wordt de fietstocht ge-
fietst, die op 3 juni is verregend. Dit 
keer zijn er geen soep en broodjes, 
maar hebben wij bij de tocht op-
drachten gemaakt. Je kunt tussen 
13,00 en 13,30 uur vertrekken bij 
Meerschot. Leden zijn gratis, voor 
introducees vragen wij een bijdrage 
van €1.50. 
Op woensdag 5 september kunnen 
ook onze kieners weer van start. Wil 
je graag een gokje wagen de bingo-
machine begint om 20.00 uur te 
draaien. Vanaf 19.15 uur is de zaal 
van Meerschot open. Valt het geluk 
niet op de bingo kaart, dan kun je 
ook met de loterij meedoen.

Activiteiten wijkvereniging 
Eerschot hervat

Marktplein

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,  

	  

Als men meer blauw op straat wil, 
waarom is openbare 

dronkenschap dan strafbaar? 

Expositie van Fransien Thoonen 
bij Thermea Son
In de maand september heeft 
Fransien Thoonen een expositie in 
Thermea Son. Hier zullen werken 
hangen van bloemen en Boed-
dha’s die ze in gemengde tech-
nieken met olie acryl heeft uitge-
voerd. Haar nieuwste werken zijn 
in flow painting. 

Fransien Thoonen is geboren in 
Son en Breugel en woont nu in Sint 
Oedenrode. Ze heeft haar eerste 
schilderspalet geërfd van haar zus 
in 2000, en dit was voor haar de 
aanleiding om met haar schilders-
carrière te beginnen. Haar inspira-
tie haalt ze voor het grootste deel 
uit de natuur. 

Kossen | Design

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

Wie gezien wil worden 
plaatst een 

Familiebericht
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Insecten-excursie naar de Moerkui-
len te Sint-Oedenrode
De Heem-natuurgroep uit Sint-Oe-
denrode verzorgt op zondag 2 sep-
tember een zoektocht naar insecten 
in het natuurgebied de Moerkuilen 
en omgeving te Sint-Oedenrode. 
De samenkomst is om 9 uur op de 
markt. Vandaar vertrekken ze geza-
menlijk naar de parkeerplaats bij de 
Moerkuilen aan de Lieshoutsedijk.

Wie zich in de insecten verdiept, 
gaat een wonderlijke wereld bin-
nen. Niets schijnt daar onmogelijk 
te zijn. De strategie van hun over-
leving is dermate veelzijdig en doel-
matig, dat ze met recht beschouwd 
worden als de meest geduchte me-
dedingers van de mens. 
Insecten zoeken is niet zo’n pro-
bleem maar het op naam brengen 
geeft meestal heel wat meer hoofd-
brekens, want er zijn ruim 1 miljoen 
verschillende insecten te zien en be-
schreven. In de Benelux zijn 35.000 

soorten bekend. 

Hopelijk zijn er vlinders te zien. Zoe-
ken naar gallen en hun bewoners, 
zij zitten aan en onder de bladeren, 
vooral van eiken. De diverse libellen 
die daar rondvliegen bekijken en de 
waterinsecten die op en in de Moer-
kuilen leven. Zoeken naar sprinkha-
nen en cicaden die tussen de gras-
sen leven. Over hommels, bijen 
en bladwespen is veel te vertellen. 
Welke kevers er deze morgen te 
vinden zijn, is altijd een verrassing. 
Kortom “ De wonderwereld van de 
insecten” is een plezierig geheel in 
het immense insectenrijk.

Ga met de Heem-natuurgroep mee 
genieten van al dit moois in de na-
tuur, je bent van harte welkom. 
Neem een loep of loeppotje mee 
zodat je deze bijzondere insecten-
wereld goed kunt bekijken. 

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

Workshop voor vrijwilligers in de Week tegen Eenzaamheid

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. In 
deze week vinden tal van activitei-
ten plaats in het land waaronder 
workshops voor vrijwilligers. In 
Sint-Oedenrode organiseert Wel-
zijn Salus deze workshop op maan-
dag 1 oktober van 09:30 – 12:00 
uur in Odendael. Nadat de work-
shop is afgerond kunnen de deel-
nemers napraten en genieten van 
een heerlijke lunch.

Over de workshop
Er zijn tal van vrijwilligers actief om 

mensen uit een sociaal isolement 
te halen. Om de vrijwilligers extra 
bagage mee te geven over wat wel 
en wat juist niet ondersteunend is 
voor eenzame gasten / cliënten 
worden er op 20-tal plaatsen in 
Nederland workshops aangeboden. 
In de workshop wordt ingegaan op 
het begrip eenzaamheid: wat is dat 
eigenlijk en hoe ontstaat het. Wat 
kan de vrijwilliger beter wel doen 
richting zijn eenzame gast/cliënt en 
wat juist niet.
Het belooft een interactieve en 
prikkelende workshop te worden 
waarin deelnemers nieuwe kennis 
opdoen over eenzaamheid maar 
ook kennis delen, ervaringen uit-
wisselen en in kleine groepjes aan 
het werk gaan. Een extra element 
van de workshop is dat vrijwilligers 
collega’s leren kennen van verschil-
lende organisaties die allen op een 

eigen wijze actief zijn in het bestrij-
den van eenzaamheid. De work-
shop is gratis toegankelijk voor hen 
die in hun vrijwilligerswerk te ma-
ken krijgen met eenzame mensen. 

Over eenzaamheid
Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 
één op de drie Nederlanders zich 
regelmatig eenzaam tot zeer een-
zaam voelt. Eenzaamheid is niet al-
leen een probleem voor het individu 
zelf maar ook voor de samenleving: 
mensen die zich eenzaam voelen lo-
pen een verhoogd risico op gezond-
heidsproblemen.
Met het thema ‘Kom de deur uit’ 
onderstreept Coalitie Erbij het be-
lang van het ondernemen van ac-
tiviteiten buitenshuis. Mensen die 
zich eenzaam voelen ervaren vaak 
te weinig goede contacten. Juist het 
ondernemen van activiteiten buiten 

de deur biedt mogelijkheden om 
mensen te ontmoeten en om nieu-
we contacten te leggen. 
Coalitie Erbij biedt de workshop 
aan. De lokale organisatie ligt in 
handen van Welzijn Salus.

Coalitie Erbij wil de samenleving 
bewust maken van de betekenis 
van eenzaamheid en het voorko-
men van dit probleem. Coalitie Er-
bij is een samenwerkingsverband 
bestaande uit 8 kernleden en 25 
leden, die ieder op eigen wijze een 
maatschappelijke rol spelen om 
eenzaamheid te voorkomen en te 
bestrijden. Het secretariaat van Co-
alitie Erbij is gevestigd te Utrecht, tel 
030-2307199, info@coalitieerbij.nl
Voor meer informatie over de Week 
tegen Eenzaamheid, kijk op 
www.komdedeuruit.nl. 

Santiago de Compostela als doel

Daan Hermes, Mari Rovers en 
Gerry van Gerwen zitten op dit 
moment op de fiets richting Span-
je. Hun doel is Santiago de Com-
postela, een bedevaartsoord in 
het midden van Spanje. Afgelopen 
donderdagochtend vertrokken de 
drie fitte mannen vanaf de Markt, 
met in hun kielzog de rest van de 
ploeg waar ze iedere zaterdag een 
rondje mee gaan toeren. 

De eerste etappe van ongeveer 160 

km richting Haaltert (B) werd met 
zijn allen gereden. ’s Avonds keerde 
iedereen weer terug richting  Bra-
bant, behalve dus Daan, Mari en 
Gerry. Zij zijn van plan om iedere dag 
een etappe te fietsen van ongeveer 
150 km. Natuurlijk is dat afhankelijk 
van het weer en eventuele andere 
onvoorziene omstandigheden, maar 
als dit gemiddelde wordt aangehou-
den, zijn ze binnen 16 á 17 dagen in 
Santiago de Compostela. 
De drie heren startten vol enthou-
siasme aan de lange tocht. Gerry: 
“Ik ben begin zestig. Nu kan het 
nog, dus daarom wilde ik dit graag 
doen. Alle drie zijn we helemaal ge-
test of we fit genoeg waren om dit 
te doen. Dit was gelukkig het ge-

val. Het is een mooie uitdaging en 
we kunnen er ook nog heen voor 
een stukje boetedoening, al zeg-
gen sommige mensen dat ik er dan 
maar beter drie keer naar toe kan 
fietsen, haha.” Uitgezwaaid door 
familie en vrienden stuurden de 
wielrenners hun dunne bandjes de 
kasseien van de Rooise Markt op. 
Het waren de eerste meters van 
een lange memorabele tocht.  
Na een paar dagen sloeg het noodlot 
toe. Door een zware val is Gerry van 
Gerwen gewond geraakt. Hij fietste 
een paar dagen door, maar de pijn 
werd hem teveel. De renner bleek 
twee gebroken wervels te hebben 
en is op weg naar huis. De komende 
maand moet hij rust houden.

Nieuwe lessen bij Sportcen-
trum van den Oever vanaf 
maandag 3 september 2012!

Maandag:
* Pilates: 10.00 – 11.00 uur 
*  Zumbatomic: 17.45 – 18.30 uur 

(9 t/m 12 jaar)
* Ultimate Dance Workout: 
   19.30 – 20.30 uur

Dinsdag: 
* Body – ABS: 09.00 – 10.00 uur

Donderdag: 
* Zumbatomic: 18.00 – 18.45 uur

Slank & Fit
Wilt u op een verantwoorde en 
veilige manier afvallen?
Dan biedt Sportcentrum van den 
Oever u een unieke kans aan met 
de 3 succesfactoren:

* Trainingsprogramma op maat
* Deskundige begeleiding
* Voedingsanamnese, voedings-
advies en voedingsprogramma

Voorlichtingdag: 
Zondag 2 september 2012
Start bijeenkomst: 12.00 uur

Voor meer informatie zie 
www.sportcentrumvandenoever.nl 
of bel 0413- 47 53 92

SPORTCENTRUM 
V.D. OEVER

DeMooiRooiKrant
gewoon gezellig 

leesvoer!
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

Te koop/Te huur

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

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

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

Bedrijventerrein de Kampen

------------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
(bedrijventerrein Nijnsel) 
Nijverheidsweg 4. Tel : 476805
------------------------------------------
Te huur parkeerpl. in parkeerkelder in 
centrum van Rooi.
Ingang bij emté.
Tel: 06-51101477
------------------------------------------

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

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

Uw auto weer als nieuw!

Carcleaning van Laarhoven
Handelsweg 11a

5492 NL Sint-Oedenrode 
0413-476198/ 06-20308105

(Bedrijventerrein Nijnsel)

------------------------------------------
Norma Supreme pocketvering 
matrassen NU 2e gratis.
Vennotex. (Bedrijventerrein Nijnsel)
------------------------------------------
Kamer te huur centrum Sint Oedenro-
de, € 371,- incl. p.m. Info: Van Kuringe 
Makelaardij 0413-474933
------------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Van 27 augustus tot en met 3 septem-
ber wegens vakantie gesloten
------------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
------------------------------------------
Alle Angry Birds schoolartikelen nu 
met 15% korting verkrijgbaar bij 
CIGO. Aktie is geldig van 29 augustus 
t/m 5 september.
------------------------------------------
Gratis af te halen:
2 parkieten tentoonstellingskooien
1 papegaai kooi H.150-BV.80- BZ.50
Primulastraat 22 0413-473576 (bellen 
na 17:00 uur)
------------------------------------------

Dieren

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

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

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 een werkster? Slechts € 12,95 
per uur, zie www.hulpstudent.nl, 
bel 06-1482 6000 of 
mail y.kroef@hulpstudent.nl.
------------------------------------------
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex bij Massage-
praktijk Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.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
------------------------------------------
Herstofferen is de beste keus
Kreijveld meubelstoffering Liempde
Tel: 0411-631775 of 06-22219528
------------------------------------------

Cursussen

Basiscursus Fotografie start dinsdag 
11 september. 8 lessen à 2 uur €169,- 
www.deinspiratiestudio.net of 
06-24218117
------------------------------------------
Gevorderdencursus Fotografie start 
donderdag 6 september, 
8 lessen à 2 uur €169,- 
www.deinspiratiestudio.net 
of 06-24218117
------------------------------------------

Diversen

Sint-Paulusgasthuis: tentoonstelling 
‘Door weer & wind’ in Museum van 
Brabantse Mutsen, en beeldenten-
toonstelling in de kruidentuin, info op 
www.sint-oedenrodemuseum.nl
------------------------------------------
Open dag
Twinkelijntje atelier voor creativiteit
Zaterdag 22 september van 10 tot 17 
uur. Demonstraties en werk cursisten. 
Nieuw: jongerengroep
Marja van de Wijdeven
Tel: 0413-476258
Foto’s: www.twinkelijntje.nl
------------------------------------------
CV de Heikneuters komt uw bruikbare 
spullen voor de vlooienmarkt de 1e 
zaterdag van de maand graag bij u op-
halen. Even een telefoontje naar 0413-
472654 en het wordt opgehaald.
Uiteraard geen grote meubels en geen 
witgoed
------------------------------------------
Ongedierte!!!
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl
------------------------------------------

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

------------------------------------------Buitenland
Te huur / te koop

België
Te Koop
Riant ruim appartement in Turnhout 
(België), woningruil is mogelijk.
Privé ligging in het groen.3 slaapka-
mers, overdekt zwembad.
Vraagprijs € 365.000,- k.k. 
info: 0492-367845

   

Wie herkent dit gezelschap? Op welke locatie en bij welke gelegenheid 
is deze foto gemaakt?

Weet u het antwoord op deze vragen? Bel dan naar DeMooiRooiKrant 
via 0413-479322, mail naar redactie@demooirooikrant.nl of kom langs 
op ons kantoor (Heuvel 17). De koffie staat klaar.

Oplossing week 34:

De bovenste foto van de Heemkundige Kring is 
gemaakt rond 1920. De onderste foto is volgens 
mij de plaatselijke NCB. Ik heb die foto name-
lijk al eerder gezien. De geestelijke op de foto is 
denk ik Deken van Erp.
Jos Wijn

De foto van de Heemkundige Kring is in 1921 
gemaakt. Helemaal rechts op de foto staat mijn 
vader, Harry Raaijmakers. Ook staan er nog vijf 
broers en een zus van hem op de foto. Het meis-
je in het midden is mijn tante Maria Raaijmakers. 
Links van mijn vader staat Dortje van Hoof. De 
derde van links is Tinuske van Hessel. Hij was 
kroegeigenaar op het vroegere kruispunt naar 
Veghel waar nu de flats staan. (bij de randweg)
Dhr. Raaijmakers

Historische beelden
Foto-oproep: 
neem oude foto’s mee 

Terug in de tijd 
met René 
Op donderdag 20 september 
2012 van 20.00 – 22.30 uur or-
ganiseert het Brabants Historisch 
Informatie Centrum (BHIC) in 
café/zaal ‘Oud Nijnsel’ in Nijn-
sel weer een gezellige, historisch 
getinte avond onder de titel ‘Het 
Geheugen van Sint-Oedenrode’. 
Uw gastheer is de immer boei-
ende causeur René Bastiaanse. Hij 
praat aan de hand van alledaagse 
verhalen, beelden en foto’s met u 
over Boskant, Nijnsel, Olland en 
Sint-Oedenrode. In 2006 en 2009 
was het BHIC al eens te gast in 
de gemeente Sint-Oedenrode. 
Nu weer, maar met een compleet 
nieuw programma. Heemkunde-
kring De Oude Vrijheid zal zich 
vooral richten op fotomateriaal uit 
Boskant en Nijnsel. 

Programma ‘Het Geheugen van 
Sint-Oedenrode’ in Nijnsel
•  Welkomstwoord en presentatie 

van nieuwe aspecten van het 
online geschiedenisboekje van 
Sint-Oedenrode door René Bas-
tiaanse onder het genot van kof-
fie/thee

•  “Verhalen achter straatnamen” 
door Regiohistoricus Henk Buijks 
van het BHIC

• Korte pauze
•  Gezellige ‘Petje op Petje af’ quiz 

door René Bastiaanse met daar-
bij historisch beeld en geluid uit 
onze Rooise archieven

•  Gelegenheid om uw meege-
brachte foto’s op een groot 
scherm te laten zien, samen her-
inneringen op te halen en infor-
matie uit te wisselen.

De bijeenkomst vindt plaats op 
donderdag 20 september 2012 
van 20.00 – 22.30 uur in café/zaal 
‘Oud Nijnsel’ in de Azaleastraat 3 
in Nijnsel. De zaal is vanaf 19.30 
uur open voor het publiek. U bent 
van harte welkom!
 
Foto-oproep
Het BHIC is speciaal voor deze 
avond op zoek naar foto’s van ver-
dwenen beroepen (zoals de schil-
lenboer, scharensliep, vodden- of 
melkboer) en/of huishoudelijke 
voorwerpen (zoals de waswringer 
en mattenklopper). Kortom, be-
roepen en voorwerpen die uit ons 
dagelijkse leven zijn verdwenen. 
Maar neem gerust ook andere 
oude foto’s uit Boskant, Nijnsel, 
Olland en Sint-Oedenrode mee!

Biodanza

dans en beweging op muziek
geschikt voor iedereen

Kennismakingslessen
in de wekelijkse groep op

vrijdag 31 aug. 7, 14 en 21sept.
10-12 uur

Boerderij  Breugel, Son en Breugel

Informatie en aanmelding:
Kitty van der Meer

0499-840253/06-28157947
info@meerbiodanza.nl
www.meerbiodanza.nl

ook avondgroep in Eindhoven

kom en dans
met je speelsheid

je kracht - je zachtheid
je stilte - je hart

Fusie Welzijn Salus en BWI Het Palet
De welzijnsinstellingen van 
Schijndel en Sint-Oedenrode, 
Welzijn Salus en Brede Welzijns-
instelling Het Palet gaan per 1 
januari 2013 fuseren. Daartoe 
hebben de besturen van beide 
organisaties besloten na een 
zorgvuldige analyse van de mo-
gelijkheden en voordelen om de 
krachten te bundelen.

Samen met het personeel en een 
extern bureau is een grondige stu-
die gemaakt van de ontwikkelin-
gen in de markt van welzijn. Er is 
geanalyseerd welk soort diensten 
in de toekomst gewenst is en hoe 
de kwaliteit en continuïteit van 
dienstverlening kan worden ge-
handhaafd en vergroot.

De uitkomsten van de studie tonen 
duidelijk aan dat door een fusie de 
kwaliteit blijft gewaarborgd en zal 
worden vergroot en dat de orga-
nisatie flexibeler wordt. Bovendien 
wordt aan het personeel perspec-
tief geboden op nieuwe uitdagin-
gen qua werkveld en geografische 
schaal. Een nieuwe organisatie 

biedt tevens de mogelijkheid de 
efficiency te vergroten en meer te 
investeren in scholing en innovatie 
van diensten. Dit alles met behoud 
van de lokale gebondenheid en 
bereikbaarheid.

De besturen zijn er trots op dat het 
personeel extra energie, creativi-
teit en inzet getoond heeft om een 
goede besluitvorming mogelijk te 
maken. Het implementeren van 
het fusieplan zal nog de nodige 
inspanningen vergen van alle be-
trokkenen. Alvorens daartoe over 
te gaan wachten de besturen op 
het advies van de gezamenlijke 
personeelsvertegenwoordiging 
op het gemaakte fusiedocument. 
Daarnaast treden beide organi-
saties nog in overleg met de ge-
meentebesturen van Sint-Oeden-
rode en Schijndel.

Samen met hen hoopt de directie 
te kunnen bouwen aan een nieu-
we organisatie die een belangrijke 
bijdrage kan blijven leveren aan 
het welzijn van de gemeenschap 
van Sint-Oedenrode en Schijndel. 

RECLAMEWEBSITES

DRUKWERK

UW PARTNER 
in het ontwerpen en realiseren
 van digitale en gedrukte media

WWW.PIXELBOXDESIGN.NL

Ruud van de Pol
Heuvel 17

5492 AC Sint-Oedenrode
06 24 80 95 65

desIgn 
pixelbox 

by Nekludov
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Wij geven u een prettig gevoel
Mijn naam is Wim Vlemmix en heet u van harte welkom bij Hanssen en Vlemmix, uw financiële, fiscale en juridische adviseur.
Hanssen en Vlemmix hecht veel waarde aan een hoge tevredenheid van de ruim 450 klanten. Wij behoren tot èèn van de grootste onafhankelijke administratiekantoren van 
Eindhoven.(lees onze reviews op www.hanssenenvlemmix.nl)
Dit kan alleen omdat wij werken met goed opgeleid en betrouwbaar personeel en ons continu focussen op kwaliteit, persoonlijk contact en korte communicatielijnen. Als 
directeur vind ik het zeer belangrijk om het eerste aanspreekpunt te zijn.
Dus indien u vragen en / of advies nodig heeft, bel me 040 248 59 95 en ik sta u graag te woord.

Overstappen:
Soms hebben ondernemers het idee dat hun belangen niet voldoende worden behartigd.
In zo’n geval wordt wel eens overwogen om over te stappen naar een andere kantoor. U kunt vrijblijvend met ons een afspraak maken, wij zullen dan aangeven waar uw winst 
te halen is.
Wanneer u daadwerkelijk overstapt naar ons kantoor zijn er wat ons betreft geen kosten aan verbonden. 
U kunt de overstap op ieder door u gewenst tijdstip doen en wij zijn graag bereid u daarmee te helpen. Als u daar prijs op stelt, dragen wij zorg om al uw gegevens bij uw oude 
adviseur op te vragen.

Onze medewerkers:
Met Hanssen en Vlemmix staat u er als ondernemer allerminst alleen voor. In totaal zijn er acht medewerkers bij ons in dienst waarop u kunt terugvallen. 
Allen met veel kennis en ervaring om al uw financiële, juridische en fiscale zorgen uit handen te nemen. Ondernemende adviseurs of adviserende ondernemers, 
net wat u wilt. Onze medewerkers stellen zich ten doel u te helpen met het vergroten van de winst, 
het verlagen van de belastingdruk en het beheersbaar maken van risico’s.

Hanssen en Vlemmix uw juiste partner
Hanssen en Vlemmix heeft voor alle administratieve en fiscale activiteiten binnen uw onderneming de 
juist opgeleide mensen in huis. U kunt van ons verwachten dat wij te allen tijde klaar staan om u de 
gewenste managementinformatie te bespreken.

Vast bedrag per maand
Wij onderscheiden ons van vele andere administratie en accountantskantoren door vaste 
abonnementstarieven te hanteren. Dit tarief is afhankelijk van het pakket dat bij u past. U betaalt 
een vast bedrag per maand, een bedrag dat aan het einde van het jaar niet gecorrigeerd wordt.
Uiteraard verzorgen wij uw financiële administratie tot in de puntjes en kunt u een beroep doen 
op onze ervaren werknemers. Wij leveren jaarpakketten voor uw financiële administratie waarin 
alle gesprekken met u, adviezen, begeleiding en ondersteuning zijn opgenomen voor een vaste 
jaarprijs, vanaf 450,00 per jaar.
 
Verder kijken dan de cijfers alleen, dat is Hanssen en Vlemmix
- verzorging financiële administratie per week, maand, kwartaal of jaar
- controleren, beoordelen en samenstellen van jaarrekeningen
- controle van uw eigen financiële administratie
- omzetbelastingaangiften
- samenstellen van liquiditeit’s en solvabiliteit’s prognose
- bemiddeling aanvraag krediet
- samenstellen van ondernemersplan
- opstellen van overeenkomsten
- adviseren bij keuze rechtsvorm
- begrotingen
- interim administrateurs

Belastingen
Dat het er allemaal “gemakkelijker” op wordt voor u als ondernemer, zult u waarschijnlijk niet onderschrijven. Dat proberen wij wel voor elkaar te krijgen. Met heldere, creatieve 
en persoonlijke adviezen. 
Onze ervaren belastingadviseurs schatten de fiscale risico’s, maar vooral ook de fiscale mogelijkheden deskundig in en vertalen deze in praktische oplossingen voor complexe 
vraagstukken. Daarbij nemen we geen afwachtende houding aan. 
We zijn alert en voortdurend op zoek naar mogelijkheden voor u om belastingeuro’s te besparen.
Belastingaangiften
Na aanlevering van de benodigde stukken bereiden wij de belastingaangifte voor. We kijken daarbij uiteraard naar de optimale situatie voor u. Vaak signaleren wij aan de hand 
van de aangifte adviespunten. In overleg met onze belastingadviseur kunt u vervolgens bekijken op welke wijze deze worden uitgevoerd. Bij de aangifte ontvangt u van ons 
eerst een conceptaangifte. Nadat u akkoord gaat, verzenden wij de aangifte elektronisch naar de belastingdienst.
Aangesloten belastingdienst in Nederland onder beconnummer 521.838 

Wij houden het simpel, overzichtelijk en betaalbaar voor u.

administratie en belastingadvies

administratie en belastingadvies

Persoonlijke aandacht,
Flexibel,
Begeleiding en ondersteuning,

Een contactpersoon,

Concurrerende prijs

Onze kernwaarden:

Hanssen en Vlemmix b.v.  - Hondsruglaan 89 a  - 5628 DB Eindhoven
Tel. tijdens kantooruren   040248 5995
Tel. nuiten kantooruren      064756 3769
Fax                                 0407112423
e-mail     Info@hanssenenvlemmix.nl
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Dit is mijn honderdste column voor deze krant en het leek me wel leuk om 
een bloemlezing van de uiteenlopende reacties op mijn pennenvruchten 
te schrijven. Mijn allereerste artikel ging over paprika en haar nare bij-
werkingen voor mensen met een zwakke maag. Nou, daar had ik direct 
mee in de roos geschoten, want het halve boerende en oprispende dorp 
betuigde adhesie. Natuurlijk wordt er verder door betrokken partijen (res-
taurants, cafetaria’s en cateraars) geen ene moer mee gedaan en eet je 
nog bijna altijd die ongeschilde nachtschade-achtigen. “Burpsss…” dan 
maar, liefst midden in de zaak! Daarna ging het al vrij snel over recepten 
met wild en het daarbij onlosmakelijk verbonden jachtbedrijf. Natuurlijk 
verwacht ik dan wel reacties, maar niet van ene Lia V., die nota bene 
bij mij een halve pan hazenpeper had opgevroten (drie keer opnieuw 
opgeschept) en daarna tegen andere mensen vertelde dat ze tegen de 
jacht was. Jammer dat ze haar nieuwe implantaat niet op een hagelkor-
rel doormidden gebeten heeft! De fraaiste kwam echter van Rita S. van 
Faunabescherming: “Mijnheer van de Kamp, via een lid van onze vereni-
ging kwam een aantal artikelen van uw hand betreffende de plezierjacht 
mij onder ogen. Het kan de lezer niet ontgaan dat u uzelf ook schuldig 
maakt aan deze verwerpelijke bezigheid. Jacht, mijnheer, is niet meer van 
deze tijd en ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat de Mooirooikrant uw 
artikelen plaatst. Als er dan toch dieren doodgeschoten moeten worden, 
dient dat te gebeuren door (beroeps)personen die daar geen plezier aan 
beleven!” Goed dan, mevrouw S. ik zie de advertentie al: “Gevraagd, 
Faunabeheerder (m/v) voor het reguleren van bepaalde wildsoorten. Van 
de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij geen plezier in zijn/haar werk 
heeft……” In het verlengde van de ophef over het doden van dieren ligt 
natuurlijk het vegetarisme. Niks mis mee, ieder zijn meug. Regelmatig 
krijg ik verzoeken om meer vegetarische recepten te plaatsen (ik deed het 
al, hoor: o.a. caponata, tabouleh, humus, en soupe au pistou), maar het 
moet gezegd: niets zo moeilijk als LEKKERE vegetarische recepten. Kook-
boeken als Vegeterranean bieden uitkomst,  maar niet deze suggestie via 
de mail van Anja M.: “Ik maak voor mijn man en kinderen graag een paté 
van linzen en gehakte noten en bind dat met een mengsel van kruiden-
kwark, karnemelk en agar-agar (plantaardige gelatine). Het recept heb ik 
van de K.V.O. Eerde. Alleen, mijn man en kinderen lusten het niet. Heb jij 
een tip voor me?” Ja, die heb ik wel voor je, Anja. Vervang de linzen, no-
ten, kwark en karnemelk door friet, mayo en een kroket van cafetaria De 
Hambrug (gegarandeerd geen vlees in) en probeer je huwelijk te redden! 
Mijn avonturen in het buitenland leidden ook tot wisselende reacties. De 
jachtavonturen in Afrika wekten de woede van activistenkoppel Jan en 
Louise S. (niet uit ons dorp, maar kennelijk ingeseind): “Beste Pieter, (mo-
gen we je zo aanspreken?) met verbazing en onthutsing lazen wij je gees-
tig bedoelde verslag in Midden Brabant (??? Red.). Het heeft ons echter 
zeer gestoord dat jij in Nigeria alleen maar plezier hebt gemaakt, terwijl de 
mensenrechten daar met voeten worden getreden. Wij hebben Midden 
Brabant een heel boze brief gestuurd en hopen dat ze nooit meer iets van 
jou plaatsen.” Nou, da’s dan bij deze geregeld.
Bijzonder was een niet rechtstreekse reactie, die ik vernam bij een goede 
vriendin. Zij wilde ons verrassen met een meergangen diner en had ad-
vies gevraagd aan een kennis van haar. “is dat voor die man  van die 
columns?” vroeg die op haar beurt, “want dan durf ik jou geen recept te 
geven…. “
Het valt me trouwens op dat ik de laatste tijd steeds minder wordt uit-
genodigd op etentjes etc. Zo zie je maar, culinaire columnisten sterven 
eenzaam, maar wel met champagne en lekkere hapjes op hun begrafenis, 
waar dan weer iedereen durft te komen.
Ter ere van deze 100ste plaats ik een recept van mijn schoonzusje en 
foodsoulmate Anneke van de Kamp-Maaten, bij wie ik voor het eerst 
Boeuf Bourguignon at. Ik heb het volgende nog nooit bij haar gegeten 
(niet culinair genoeg, vond ze) dus dan toch maar binnenkort, hè An?
Suprèmes de volaille, sauce Dijonaise (4 pers.)
2 grote maïskipfilets, 2 ui, 2 tenen knoflook
2 volle eetlepels mosterd, 1 dl witte wijn, 1 eetlepel cognac
2,5 dl slagroom, 2 theelepels maizena, 1 theelepel bouillonpoeder.
Fruit de gesneden ui in wat olie zachtjes glazig, niet bruin. Op het laatst 
de geperste knoflook erbij.
Bestrooi de kipfilets flink met peper, zout en wat bloem. Dan de mosterd 
erbij en alles met de hand husselen. Vet een diepe ovenschaal in en doe 
daarin de ui, daarop de filets met de bolle kant naar boven en besprenke-
len met wijn en cognac. Laat 48 uur in de koelkast marineren. Sla de room 
met maizena en bouillonpoeder lobbig en verdeel over de schaal. Daarna 
in een voorverwarmde oven van 175°C, 30 à 40 minuten. Serveer met 
rijst en evt. reepjes rode (ontvelde) paprika en broccoli. Ik denk dat hier 
een stevige rode Macon wel bij smaakt, ook om daarna door te drinken 
en eindeloos over eten te zwetsen. 

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

De honderdste

Kasteelconcert door het Roois Kamerkoor

Al  vele  jaren verzorgt het  Roois 
Kamerkoor op de binnenplaats 
van het Kasteel Henkenshage in 
Sint-Oedenrode een zomercon-
cert.  Wanneer je de programma’s 
van de kasteelconcerten uit de af-
gelopen jaren overziet, valt op dat 
het kasteelconcert  ieder jaar weer 
een verrassende invulling heeft.

Zo ook dit jaar. Deze keer is er ge-
kozen voor een programma dat 
is opgebouwd  rond liederencycli 
van verschillende componisten. 
Een liederencyclus  is een verza-
meling liederen die qua thematiek 
en muzikaliteit bij elkaar horen. 
Door deze samenhang kent iedere 
cyclus een eigen sfeer.  Het Roois 
Kamerkoor, dat onder leiding staat 
van Enrico van Schaik, voert een 

cyclus van Felix  Mendelssohn 
Bartholdy  uit die hiervoor gedich-
ten gebruikte van Heinrich Heine. 
Jurriaan  Andriessen maakte even-
eens een cyclus op basis van ge-
dichten van Heine.
 
Rainer Maria Rilke schreef een 
serie gedichten over zijn verblijf 
in Wallis (Valais). Deze gedich-
ten komen terug in de Quatrains 
Valaisans van componist  Darius 
Milhaud.   De Britse C.V. Stanford  
gebruikte voor  zijn cyclus van Se-
ven  partsongs eveneens  bestaan-
de poëzie.

Ook een thema kan voor de com-
ponist de inspiratiebron vormen 
voor een liederencyclus. Dit laat 
het koor horen bij de uitvoering 

van De Lentesuite van de Vlaamse 
Willem Kersters  en van de  Songs 
of Travel van de Nederlander  Kees 
Schoonenbeek.

Tijdens deze uitvoering zal de toe-
hoorder verrast worden door het 
afwisselende programma. Tom van 
Aarle zal op accordeon enkele  in-
strumentale intermezzi  verzorgen. 
Hij speelt enkele muziekstukken 
die mooi aansluiten op de liederen 
cycli.

Het concert  op 9 september be-
gint om 11.30 uur. De toegangs-
prijs bedraagt €7,50. Voor vrien-
den van het Roois Kamerkoor is 
de toegang gratis. Bij slecht weer 
vindt de uitvoering binnen plaats.

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

Alweer honderd culinaire columns met de mond vol
Niet de Friettest van vorige week, 
maar de culinaire column van 
deze week is alweer de honderd-
ste editie uit de pen van Pieter van 
de Kamp. Iedere week weer weet 
hij de lezers aan zich te binden. 
Iedereen bepaald voor zichzelf of 
het recept ondergeschikt is aan de 
tekst of andersom. Feit is dat de 
kookgrage Rooienaar het erg cre-
atief weet te brengen.

Je schrijft over avonturen in 
Nigeria en Zimbabwe en over 
jeugdliefdes en wijnavonturen in 
Frankrijk. Heb je het allemaal echt 
meegemaakt?
“Tot nu toe is het allemaal echt 
gebeurd. Ik verander wel eens de 
naam van een persoon omdat het 
er niet altijd toe doet, maar wat ik 
geschreven heb, heb ik ook mee-
gemaakt. Dat komt omdat ik altijd 
een persoon ben geweest die de 
reuring opzoekt, iemand die de 
kachel aanmaakt. En dan maak je 
nog eens wat mee.”

Wat zijn je favoriete avonturen 
geweest?
“Ik heb drie columns geschreven 
over Jane (wat overigens ook een 
andere naam is). Dat was een bij-
zondere periode in mijn leven. Ook 
aan de jachtavonturen in Afrika 
bewaar ik veel mooie herinnerin-
gen. Dertien jaar achter elkaar heb 
ik daar een vriend opgezocht. Als 
ik stop met werken, wil ik graag 
nog eens naar Afrika.”

Heb je al ooit een boek geschre-
ven?
“Nee. Natuurlijk lees ik wel veel, 

maar geschreven heb ik nooit. Het 
liefst lees ik kookboeken en thril-
lers. Zo ben ik erg geïnspireerd 
door Wouter Klootwijk. Hij is cu-
linair columnist van de Volkskrant. 
Eerst wilde ik in deze krant ook 
culinaire recensies gaan schrijven, 
maar dat ontaarde in verhalen.”

Krijg je veel reacties op je column?
“Ik krijg veel leuke reacties. Er zijn 
vast ook mensen die kritiek heb-
ben. Ik vind het verwonderlijk dat 
ik die nog niet heb gehoord. Niet 
ieder standpunt van mij zal name-
lijk gewaardeerd worden.”

Na 100 columns heeft Pieter in-
middels een vaste schare fans 
opgebouwd. Mevrouw Van Sche-
ijndel is er daar één van. Ze wilde 
graag een reactie plaatsen voor 
DMRK.
“Ik ben ook erg van het koken. 
Pieter ken ik niet persoonlijk, maar 
volgens mij is het een echte Bour-
gondiër. Hij geniet van het leven 
en ik geniet van zijn verhalen. Ie-
dere keer gooit hij het over een 
andere boeg. Die verhalen over de 
jacht vind ik niet zo plezierig, maar 
ik verwacht dat hij dat op een goe-
de manier doet.” 

Een andere dame die de columns 
verslindt is mevrouw Kempe. “Ik 
ben zijn allergrootste fan”, zegt 
de Rooise. “Dat ben ik hem zelf 
eens persoonlijk gaan zeggen in 
zijn winkel. Ik vind zijn verhalen 
geweldig. Vooral de verhalen over 
zijn jeugd zijn erg komisch. Ze ma-
ken me aan het lachen.”
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Etsen van Adri Frigge te zien in bibliotheek  
Vanaf vrijdag 1 tot en met zater-
dag 22 september exposeert Adri 
Frigge in Bibliotheek De Meierij 
in Sint-Michielsgestel. De ten-
toonstelling draagt als thema Van 
beelden naar muziek, van muziek 
naar nieuwe beelden. 

In 1969 deed Adri Frigge eind-
examen aan de Akademie van 
Beeldende Kunsten in Rotterdam. 
Naast de verplichte opdrachten 
maakte hij een serie etsen geba-
seerd op de destijds eigentijdse 
muziek van Penderecki, Ligeti en 
Messiaen. Voor deze serie werd bij 
het eindexamen de ‘Drempelprijs 
voor grafiek’ van de gemeente 
Rotterdam uitgereikt.
Sindsdien is muziek van eigentijdse 
componisten vaak onderwerp  en 
uitgangspunt geweest in de etsen 
van Adri.

Hoofdlijn
De etsen vormen een soort van 
hoofdlijn,  vaak van een serene 
stilte, waarnaast soms aquarellen 
of  olieverven worden gebruikt, 
waarbij vooral de olieverf zeer ex-
pressief van kleur kan zijn. Naast 
het vrije werk werkt Adri veel in 
opdracht, zoals het schilderen van 
portretten. Voor Theater Markant 
in Uden ontwerpt hij regelmatig 
decors.

Klanken
Adri ervaart lijnen die zich binnen 
het wit bewegen net als klanken 
die zich in de ruimte bewegen. 
Ook als hij niet speciaal naar een 
muziekstuk werkt, maar bijvoor-
beeld een portret schildert, is dit 
voor hem een gebeuren in klan-
ken.
Een recente serie zijn de etsen naar 
de 24 preludes voor piano van De-

bussy. Deze preludes zijn ontstaan 
vanuit literatuur of natuur. Zo ont-
stond, samen met pianist Ruud 
Bouman, het idee van de weg 
terug: ‘Van beelden naar muziek, 
van muziek naar nieuwe beelden’, 
wat resulteerde in de cyclus etsen 
en schilderijen, die in de biblio-
theek te bewonderen zijn.

Naast deze muziekthema’s heeft 
hij ook werken gemaakt naar groe-
pen die strijden tegen onrecht, of 
over de ondergang van Tibet. Mo-
menteel is Adri met twee anderen 
genomineerd voor de Regio-Art-
Rijnmond oeuvreprijs 2012. 
Entree: gratis
Openingstijden: maandag en vrij-
dag 14.00-20.00 uur, dinsdag, 
woensdag en donderdag 14.00-
17.30 uur, zaterdag 10.00-13.00 
uur.

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

WWW.PANENCOOK.NL

HIGH TEA ?
  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

Onzin of niet: het werkt
Stel je eens voor. Een jonge vrouw 
van nog geen twintig jaar heeft 
al jaren psychische problemen. 
Ze is onhandelbaar, haar gedrag 
buitensporig. Het gezin waarin ze 
leeft wordt dag in dag uit geter-
roriseerd. Vooral haar vader moet 
het ontgelden. Regelmatig krijgt 
hij letterlijk en figuurlijk van alles 
naar zijn hoofd geslingerd. Experts 
kunnen de tiener niet helpen, dus 
het gezin is ten einde raad. Op het 
moment dat de ouders haar naar 
een instelling moeten sturen, grij-
pen ze nog een laatste strohalm. 
Ze gaan naar een man die al meer-
dere mensen heeft genezen na het 
lezen van een foto. Hij ontdekt in 
haar de geest van een zestigjarige 
recalcitrante man met een crimi-
neel verleden. Gelukkig weet hij 
hem te verdrijven en plots gaat 
voor haar en het gezin een wereld 
open. Ze geneest wonderbaarlijk.

Dit verhaal is niet hypothetisch. 
Volgens Bert en Mieke Bouwmans 
is dit waar gebeurd. Zij waren na-
melijk de mensen die het meisje 
wisten te genezen. Er zijn mensen 
die dit verhaal zullen bestempelen 
als lariekoek, terwijl anderen het 
wel geloven. Dit verhaal gaat ech-
ter niet over geloven of niet gelo-
ven. Zoals met alles, mag iedereen 
een eigen interpretatie hebben. 
Bert en Mieke weten pas sinds 
een paar jaar dat ze mensen kun-
nen helpen, maar hoe zijn ze daar 
achter gekomen? Jarenlang werk-
te Bert op een kraan. De Nijnsel-
naar stond voor dag en dauw op 
en maakte vele uren per dag. Met 
zijn machine verzette hij veel werk. 
Hij sloopte honderden gebouwen, 
egaliseerde grote terreinen en 
ruimde tientallen kerkhoven. Op 
een gegeven moment kreeg de 

kraanmachinist steeds vaker licha-
melijke klachten. Met regelmaat 
was Bert erg vermoeid en had hij 
het koud tot op het bot. Dokters 
hielden het op overspannenheid, 
maar Bert voelde dat het om iets 
anders ging. Jarenlang schikte 
hij zich in zijn lot, tot hij zijn neef 
tegen het lijf liep. Die bleek geze-
gend met paranormale kennis en 
kunde en stelde de juiste vragen. 
Er was een klik en samen met hem 
ging Bert een genezingsproces in. 
Wekenlang voelde hij zich kiplek-
ker, tot een vakantie in Kroatië. 
Bert kreeg een inzinking en voelde 

zich slechter dan ooit te voren. Zijn 
neef stelde hem voor om mee te 
gaan naar een vrouw in Schijndel. 
Zij had eveneens een paranor-
male gave en kon Bert wellicht 
van dienst zijn. Na de eerste sessie 
kwam ze tot een bizarre conclusie. 
Bert had meerdere zielen in zijn lijf 
die hij waarschijnlijk had ‘gevan-
gen’ bij het ruimen van kerkhoven.

Was dat schrikken? Niet echt, want 
Bert verklaarde al wel vaker dat hij 
het gevoel had alsof er iets aan hem 
knaagde. Hij was eerder opgelucht 
dat hij nu de oorzaak aan kon wij-

zen. In de tweede sessie verdreef 
de vrouw de zielen. Uit een trance 
werd de Nijnselnaar wakker. Als 
reactie kreeg hij de slappe lach en 
hij voelde zich 50 kg lichter. Een 
ware last viel van zijn schouders. 
Mieke was constant bij de sessie 
aanwezig geweest, was blij dat het 
hielp bij haar man, maar kreeg nu 
zelf een ‘zwaar’ gevoel. Naar eigen 
zeggen en dat van de dame had 
Mieke de ellende van Bert over-
genomen. Haar hele leven was ze 
al overgevoelig voor emoties van 
andere mensen, maar nu uitte het 
zich extreem. Het duurde dagen 

voor dat ze zich weer goed voelde. 
Volgens de vrouw zei dat voorval 
veel. Ze richtte zich tot Mieke, Bert 
en zijn neef. “Jullie zijn een sterk 
team, jullie gaan nog veel mensen 
helpen.”

Vanaf dat moment kwamen Mieke 
en Bert in een wereld terecht die 
ze zelf amper kenden. Ze merkten 
dat ze door het lezen van foto’s 
konden zien wat er met mensen 
mis was. Zo krijgt Bert iedere keer 
symbolen te zien wanneer hij zich 
concentreert op een foto die de 
mensen van zichzelf meenemen 
of,  in een eerder stadium, opstu-
ren. Alles heeft volgens Bert een 
betekenis en zo komt hij er achter 
wat er eventueel mis is.  

Daarom besloten ze om er iets po-
sitiefs mee te doen. Achter in de 
tuin richtten Bert en Mieke een 
huisje in, waar ze mensen met 
verschillende klachten kunnen 
ontvangen. Tot op heden hebben 
ze honderden mensen (en zelfs 
dieren, voornamelijk paarden) 
geholpen. Volgens het stel zijn 
enorm veel mentale- of gezond-
heidsklachten het gevolg van een 
ziel die in een lichaam gevangen 
zit en negatieve energie afgeeft. 
Voor veel mensen is dit moeilijk te 
bevatten. Negentig procent van 
de probleemgevallen die in Nijnsel 
over de vloer komt, gelooft niet in 
deze ‘nonsens’. Totdat ze genezen 
en wel weer buiten staan. Bert en 
Mieke snappen best dat mensen 
zo reageren, maar het deert hen 
niet. Ze willen gewoon zoveel mo-
gelijk mensen helpen. Voor meer 
informatie: 06-83574865

(o.a. Hobby, Fendt, Bürstner, 
Detleffs, KIP, Chateau, etc.)

Nu in verkoop!
Nieuw & Steroccasions

Bürstner, Hobby, 
Fendt, etc. 

Jan Tinbergenstraat 6, Sint-Oedenrode
Bedrijventerrein “De Kampen”
Tel. 0413 - 477 022
www.vanudencaravans.nl

vrijdag 3   zaterdag 4 
ZONDAG 5 SEPTEMBER

C A R A V A N T E C H N I E K
S I N T - O E D E N R O D E  B V

EX VERHUUR, TOP OCCASIONS
EERSTE 2011 MODELLEN BINNEN

Wij herstellen elke schade aan alle merken caravans 
en campers tot 4 jaar garantie.

CARAVAN & CAMPER
SCHADEHERSTEL!!!!
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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: Volkswagen Golf 
Plus 1.9TDI
Km.stand: 66162 km
Bouwjaar: 2008

Prijs: € 13.950,-

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 106 
Accent 1.1 3-Drs
Km. stand: 99.376 km
Bouwjaar: 2000  

Prijs: € 1.950  

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: Nissan Qashqai 
1.6, acenta
Bouwjaar: 2008
Km. stand: 24.500km

Prijs: € 17.750

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: Audi A4 2.0, pro 
line sedan
Bouwjaar: 2007
Km. stand: 149.609  

Prijs: € 13.250  

Type: Suzuki Alto 1.0
Bouwjaar: 2010
Km stand: 27.380
Motorinhoud: 996 cc
Vermogen: 68 pk
Gewicht: 830 kg
APK: tot 09-2014

Prijs: € 7.450

Type: Mazda 6 Sport-
break Touring
Bouwjaar: 2004
Km. stand: 87.000 km
Met fullmap navigatie

Showroomprijs 
€ 8950,-
Meeneemprijs zonder 
inruil € 7950

Hyundai i 20 demo 1.2 i First idition 2012
Hyundai Tucson 2.0 I dynamic                2006
Hyundai accent 1.4 I 3 drs                        2007
Hyundai getz 1.3  automaat 3 drs         2003
Hyundai atos 1.1  dynamic                      2004
Hyundai lantra wagon 2.0 I                     1999
Ford focus 16.i cool idition   5 drs         2004
Peugeot 206   3 drs diesel                       2000
Peugeot  406 1.6 I wgn                            1998
Mercedes CLK 200                                      1998
  
NIEUW IN ONZE SHOWROOM DE NIEUWE HYUNDAI I 30 CW

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!

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
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Klumpkesrace zondagmiddag 16 september

Klompen-estafette voor een stevige donatie van je clubkas!

Al vanaf half twee zijn de eerste 
voorrondes voor de nieuwe attrac-
tie Klompen-estafette voor clubs 
onder het motto: "Geef je klompen 
gas voor je clubkas". Deze nieuwe 
attractie zal een spannende en 
vermakelijke strijd opleveren tus-
sen Rooise verenigingen die daar-
mee kans maken om hun clubkas 
fiks aan te vullen. Ook de tradi-
tionele Sponsor- en Klumpkesra-
ces in combinatie met swingende 
livemuziek, een drankje en hapje 
blijven een prettig vermaak voor 
de bezoekers. Ook de kinderen 

kunnen zich kostelijk vermaken in 
een veilige speelomgeving. Zoals 
bekend zal de opbrengst van alle 
activiteiten op deze afwisselende 
middag ten goede komen aan een 
goed kinderdoel. Nieuwe attractie: 
klompenestafette voor de clubkas

Verenigingen krijgen de unieke 
kans om met teams van vijf per-
sonen, in een afvalrace, te strijden 
om de MooiRooi wisseltrofee én 
daarnaast een mooi geldbedrag 
op te halen voor de verenigings-
kas. De Kiwanis leggen een uit-

dagend hindernisparcours aan die 
de deelnemers op échte klompen 
moet trotseren om voor de winst 
te gaan. Het wordt de deelnemers 
niet gemakkelijk gemaakt: het 
trotseren van een indianenbrug 
over water,  modderpoelen en 
nog meer hinderlijke barrières stel-
len het uithoudingsvermogen van 
de deelnemers op de proef. Elke 
Rooise vereniging kan met maxi-
maal twee teams inschrijven voor 
deze wedstrijd. Deelnemers dienen 
15 jaar of ouder te zijn.

Sponsorrace & Klumpkesrace
Ook zal tussen de bedrijfsspon-
soren de strijd ontbranden in de 
Sponsorrace voor het winnen van 
de zeer begeerde bedrijven - wis-
selbokaal. Dit fraaie icoon voor 
Rooise maatschappelijk verant-
woorde ondernemers zal een heel 
jaar in de prijzenkast van de win-
naar pronken.
Duizenden genummerde klump-
kes -corresponderend met de lot-
nummers - vormen het sluitstuk 
van alle races over de Dommel in 
de bekende Klumpkesrace. Hope-
lijk zal uw gekochte lot als eerste 
tussen de gebouwde sluis in het 
Dommelwater eindigen. Gelukkig 

kunnen ook de negen opvolgende 
klumpkes op een mooie prijs reke-
nen.

Muziek en gezelligheid met Rooi-
se Toppers
Ook dit jaar staat de Rooise top-
band Chicken George garant voor 
een vrolijke en dansbare show met 
soul, disco, dance classics en funk 
tot in de avonduren. Vooraf brengt 
popkoor Novelty in haar zilveren 
jubileumjaar een wervelend en spe-
ciaal geregisseerd optreden. Veel-
zijdige gezelligheid staat centraal 
met goed verzorgde eet- en drink-
faciliteiten en ook dit jaar kunnen 
de kinderen zich heerlijk (en veilig) 
vermaken, zodat ouders even tijd 
voor zichzelf kunnen nemen. 

Programma-indeling
De programmering in vogelvlucht:
• 13.30 uur   
Voorrondes Klompenestafette
• 15.15 uur   
Novelty Jublileumshow
• 15.45 uur   
Finale Klompenestafette
• 16.00 uur   
Sponsorrace & Klumpkesrace
•  17.00 uur – 20.00 uur 
Chicken George 

Stichting Kindia
De opbrengst van het evenement 
gaat dit jaar naar Stichting Kindia. 
Deze stichting zet zich in om India-
se straatkinderen en kinderen met 
een lichamelijke en/of geestelijke 
handicap een kans op een betere 
toekomst te bieden. Hiermee wil-
len de Rooise Kiwanis het popkoor 
Novelty ondersteunen die dit jaar 
hun 25-jarig jubileum vieren en 
met allerlei activiteiten geld inza-
melen voor deze prachtige stich-
ting.

Lotenverkoop, sponsoring en op-
gave klompen-estafette
Informatie over het kopen van lo-
ten, opgave sponsoring en deel-
name door verenigingen aan de 
klompen-estafette is te vinden op 
www.kiwanisrooi.nl.

Match: De kracht van aandacht

Enthousiaste mensen (18+) uit Sint Oedenrode 
en omgeving, die een dosis positieve aandacht in 
de aanbieding hebben. Daar is vrijwilligersproject 
Match van Stichting Oosterpoort dringend naar op 
zoek. Want Match wil dolgraag alle kinderen die op 
de wachtlijst staan, blij maken met een maatje. Op 
maandag 10 september aanstaande houdt Match 
een informatiebijeenkomst, waarin het project van a 
tot z wordt toegelicht. De bijeenkomst vindt plaats 

bij Centrum voor Jeugd en Gezin Maasland aan de 
Kerkstraat 13 in Oss. De start is om 19:30, de bijeen-
komst eindigt om 21:00 uur. Belangstellenden zijn 
van harte welkom!

Match koppelt een kind of jongere (6 t/m 16 jaar), 
voor wie ontspanning en plezier maken niet vanzelf-
sprekend is, aan een volwassen vrijwilliger. Als kop-
pel ondernemen zij wekelijks gezellige activiteiten. 
Samen picknicken bijvoorbeeld, trampoline springen, 
knutselen of een ijsje eten op het terras. De exclusieve 
en positieve aandacht die een kind 
op deze manier krijgt, doet het zelf-
vertrouwen en de sociale ontwikke-
ling van het kind meer dan goed. Als 
vrijwilliger zie je het kind opknappen: 
een vrolijke lach op het gezicht, meer 
openheid, nieuwe vaardigheden, een 
twinkeling in de ogen, …

Een matchvrijwilliger staat er niet 
alleen voor. Match zorgt voor een 
zorgvuldige voorbereiding en pro-
fessionele begeleiding gedurende de 
koppeling.  Match wordt uitgevoerd 
door Oosterpoort, instelling voor 
jeugd- en opvoedhulp, in samenwer-
king met het Centrum voor Jeugd en 
Gezin in de regio. Meer informatie? 
Kijk op www.oosterpoort.org 
of bel (0412)-465300.  

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

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

Nu 20% EXTRA kassakorting op alle showroommodellen

FINALE WEKEN!

In trendy stof antraciet

In acacia Chocolate 
H 56 x B 170 x D 45 cm.

TV Dressoir 

CATLYNE

SUPER

SALE

269,
-

Boekenkasten
CATLYNE

SUPERSALE
419,-

Dressoir 

CATLYNE

SUPER

SALE

449,
-

Eetstoel VALMO

SUPERSALE

89,-

In acacia Chocolate 
H 90 x B 210 x D 45 cm.

In acacia Chocolate 
H 200 x B 90 x D 40 cm.

Op jacht naar de prins    
Beste papbuiken en papbui-
kinnen. Ja het is zover, de 
eerste tip voor het nieuwe 
seizoen is binnen! De scho-
len zijn alweer begonnen, de 
laatste kermisklanten doen 

nog een rondje, en wij bereiden ons weer voor 
op een geweldig Carnavalsseizoen. En iedereen 
vraagt zich al af, wie gaat ons voor dit jaar, wie 
komt er op dat podium op het 11-11 bal. We 
gaan in ieder geval een prachtig carnavalssei-
zoen tegemoet, al geruime tijd wordt er druk 
gewerkt achter de coulissen, want we gaan 
dit jaar ons 55-jarig jubileum vieren, ook voor 
onze Neije een heel speciaal jaar. Daarom ga ik 
u uit de spanning halen, hier komt ie:

TIP 1
Hij komt uit de Raad
Nou lieve mensen, daar gaan we ons eens over 
buigen.  Ze hebben voor dit feestjaar een speci-
aal iemand gekozen, want hij komt zelfs uit de 
Raad ! Maar welke Raad ?
Uit de wijze Raad van Elf ? 

Of uit de Gemeenteraad.
Een ding is zeker “hij komt uit de Raad” dus hij 
zit er nu nog in, dan kunnen we er vast enkele 
wegstrepen.

Maar we hebben natuurlijk heel veel “Raden”, 
Raad van Bestuur, Ondernemingsraad, Raad 
van State, Raad van Beheer, etc. en dan hebben 
we ook nog raad-sels!
En een ding is ook zeker, ook dit jubileumjaar 
hebben we met een HIJ te maken, ook dit jaar 
géén Prinses.

Als u nu al denkt te weten wie die Neije is, dan 
bent u zeker de eerste, dan kunt u de oplos-
sing sturen naar de voorzitter van de Prinskeu-
zecommissie en dat is dit jaar: Jos van Bergeijk, 
Kruisakker 4, 5491 AT Sint-Oedenrode, mailen 
mag ook: bergeijk.rooi@planet.nl
En als u de eerste bent die ons koppel goed 
heeft geraden, Prins én Adjudant, dan ontvangt 
u uit handen van dit koppel een overheerlijke 
fles Papgatwijn en de eeuwige roem.

En speciaal nog aan alle Jagers van Papgat, zet 
‘m op en zorg samen voor het geweldige spel 
met veel plezier en leut!!!
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Huisvuil

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)

Zebra in de Schijndelseweg ter hoogte van het 
Esso tankstation
Het is voor de jeugd uit Heikant en Kie-
nehoef niet gemakkelijk om de Schijn-
delseweg over te steken. Daarom is, 
samen met de bewoners van de wijk 
Heikant, de openbare basisschool en de 
sportverenigingen gezocht naar voorzie-
ningen om de oversteek gemakkelijker 
te maken. Dat heeft geleid tot een voor-
stel aan het college van burgemeester 
en wethouders om in de Schijndelseweg 
een voetgangersoversteekplaats  (ofte-
wel een “zebra”) aan te leggen. Het col-
lege heeft dat voorstel overgenomen en 

besloten de zebra aan te leggen.

Het verkeersbesluit ligt gedurende zes 
weken na de dag van deze publicatie 
ter inzage in het gemeentehuis. Het kan 
daar tijdens de openingstijden worden 
ingezien. Belanghebbenden kunnen bin-
nen de termijn van zes weken schrifte-
lijk bezwaar maken tegen het besluit. 
Het gemotiveerde bezwaarschrift moet 
worden gericht aan het college van bur-
gemeester en wethouders.

Stempas ontvangen?
Afgelopen zaterdag 25 augustus zijn de 
stempassen voor de Tweede Kamer ver-
kiezingen van 12 september 2012 bij 
alle kiesgerechtigde inwoners van Sint-
Oedenrode bezorgd.

Heeft u geen stempas ontvangen, of 
bent u uw stempas kwijt geraakt dan 
kunt u een vervangende stempas aan-
vragen bij het Klant Contact Centrum/

Burgerzaken van het gemeentehuis. 
U kunt een vervangende stempas aan-
vragen tot 11 september 2012 om 12.30 
uur.
Let op: U kunt op 12 september alleen 
uw stem uitbrengen met een stempas en 
een (geldig) legitimatiebewijs!
Meer informatie: 
www.sint-oedenrode.nl of 
www.verkiezingen2012.nl.

Meldingen
Gevonden en Verloren Voorwerpen
Verloren voorwerpen
- Blauwe heren zomerjack
-  Bruine herenportemonnee met pasjes
-  Zwarte portemonnee met pasjes en 

geld
- Gouden armband

-  Gladde trouwring met inscriptie 20-05-
1954

Gevonden voorwerpen
- Lichtblauwe damesjack
- Geel tasje met inhoud

Ontwerp bestemmingsplan Sint-Oedenrode Oost 
ter inzage
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Sint-Oedenrode maken ter vol-
doening van het bepaalde in artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend, 
dat vanaf donderdag 30 augustus 2012  
gedurende zes weken het ontwerpbe-
stemmingsplan “Sint-Oedenrode Oost” 
voor iedereen ter inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan 
“Sint-Oedenrode Oost”
Bestemmingsplan “Sint-Oedenrode Oost” 
voorziet in de herziening van twaalf 
oude(re) plannen. Het plangebied omvat 
grofweg het gedeelte van de bebouwde 
kom van Sint-Oedenrode ten oosten van 
de Schijndelseweg / Lindendijk en ten 
westen van de A50. Het is een beheerplan 
waarin bestaand beleid vertaald is. Er zijn 
echter ook enkele ontwikkelingen opge-
nomen, waaronder een aantal incidentele 
mogelijkheden voor woningbouw en een 
beperkte indirecte mogelijkheid tot zelf-
standige kantoorvestiging op bedrijven-
terrein De Kampen. Alle stukken die be-
trekking hebben op deze ontwikkelingen 
liggen ter inzage bij het bestemmingsplan.

Beeldkwaliteitsplan Heikant wijziging 
2012
In het beeldkwaliteitsplan Heikant is 
een geringe wijziging aangebracht, 
omdat het beeldkwaliteitsplan niet 
aansluit bij de verruimde bebouwings-
mogelijkheden die in de meest recente 
bestemmingsplannen van de gemeente, 
waaronder Sint-Oedenrode Oost,  zijn 
opgenomen. Deze nieuwe bouwvoor-
schriften zijn het gevolg van landelijke 
ontwikkelingen in het kader van dere-
gulering, waardoor burgers meer ruimte 
en keuzevrijheid krijgen. Om deze strij-
digheid op te lossen is er een wijziging 
aangebracht in het beeldkwaliteitsplan. 
De wijziging betreft het doorhalen van 
de zin in de 1e alinea van bladzijde 17 
van het beeldkwaliteitsplan Heikant: 
“Bedoeling hierbij is dat er bij hoekwo-
ningen aan beide straten het beeld van 
een voortuin ontstaat”.

Beschikking hogere grenswaarde
Bij een tweetal ontwikkelingen voor 
woningbouw, i.c. Eerschotsestraat 101 
en Kleine Heisteeg / Groene Woud zal 
de geluidsbelasting boven de voor-
keursgrenswaarde uit de Wet geluid-
hinder uitkomen. Daarom wordt voor 
het aspect geluid een aparte procedure 

gevolgd i.v.m. de vaststelling van een 
hogere grenswaarde. Ingevolge de Wet 
geluidhinder liggen de ontwerpbeslui-
ten hogere grenswaarde met de akoesti-
sche onderzoeken tegelijkertijd met het 
bestemmingsplan ter inzage.

Inzage ontwerp
In het kader van de zienswijzeprocedure lig-
gen met ingang van donderdag 30 augustus 
2012  gedurende zes weken ter inzage:
-  Het ontwerpbestemmingsplan “Sint-

Oedenrode Oost” en bijbehorende 
stukken 

-  Het beeldkwaliteitsplan Heikant wijzi-
ging 2012

-  Het ontwerpbesluit hogere grenswaar-
de Eerschotsestraat 101 en Kleine Hei-
steeg / Groene-Woud

Alle stukken zijn op de volgende locaties 
in te zien:
-  De gemeentelijke website: 
  www.sint-oedenrode.nl.
- De landelijke voorziening: 
  www.ruimtelijkeplannen.nl.
-  Het publieksplein van het gemeente-

huis 
(geopend op werkdagen tussen 9.00 en 
12.30 uur).

Zienswijze ontwerp bestemmingsplan 
Sint-Oedenrode Oost
Tijdens de periode van terinzagelegging 
is het voor iedereen mogelijk om schrif-
telijk een zienswijze in te dienen bij 
de gemeenteraad van Sint-Oedenrode, 
postbus 44, 5490 AA Sint-Oedenrode. 
Tevens is het mogelijk om na het ma-
ken van een afspraak een mondelinge 
zienswijze in te dienen. Hiervoor kunt u 
contact opnemen met mevrouw Y. Me-
ijkamp, team ruimtelijke ordening. 

Zienswijze ontwerpbesluit hogere 
grenswaarde
Tijdens de periode van terinzagelegging 
is het voor belanghebbenden mogelijk 
om schriftelijk een zienswijze in te die-
nen ten aanzien van het ontwerpbesluit 
vaststelling hogere grenswaarde bij het 
college van burgemeester en wethouders 
van Sint-Oedenrode, Postbus 44, 5490 AA 
Sint-Oedenrode. Tevens is het mogelijk om 
na het maken van een afspraak een mon-
delinge zienswijze in te dienen. Hiervoor 
kunt u contact opnemen met mevrouw Y. 
Meijkamp, team ruimtelijke ordening. 

Stimuleren van de woningmarkt Sint-Oedenrode
Het gemeentebestuur wil van u weten welke ideeën u heeft over de 
stimulering van de Rooise woningmarkt. 

Opiniërende nota stimulering 
lokale woningmarkt Sint-Oedenrode
Zoals ook in andere Nederlandse ge-
meenten functioneert de woningmarkt 
in Sint-Oedenrode op dit moment niet 
goed. Wat kan de gemeente doen om 
de Rooise woningmarkt weer op gang te 
brengen?
Daarvoor heeft het college de opinië-
rende nota ‘Stimulering lokale woning-
markt Sint-Oedenrode’ vastgesteld. 
Daarin staan maatregelen die de ge-
meente zou kunnen inzetten. Op 20 sep-
tember aanstaande buigt de gemeente-
raad zich over deze maatregelen in een 
thema-bijeenkomst. 

Uw mening
Om de gemeenteraad een zo breed mo-
gelijk beeld te geven van de mogelijk-
heden zullen professionals uit het veld 
hun visie geven op het stimuleren van 
de woningmarkt. 
Naast deze professionals willen wij onze 
inwoners betrekken. Daarom vragen wij 
u om uw mening te geven over de maat-

regelen in de nota of, indien u zelf goede 
ideeën heeft, deze aan ons kenbaar te 
maken. 
De raad kan mede aan de hand van uw 
mening en de mening van de professio-
nals in het veld de richting bepalen van 
het beleid.

Maatregelen in de nota
De complete nota vindt u op 
www.sint-oedenrode.nl/actueel/laatste-
nieuws/Wat kan de gemeente doen om 
de Rooise woningmarkt weer op gang 
te brengen? U kunt de nota ook schrif-
telijk inzien. Deze ligt ter inzage in de 
publiekshal van het gemeentehuis.

Reageren
U kunt uw reactie per e-mail geven aan 
sbraams@sint-Oedenrode.nl of schrif-
telijk via 
gemeente Sint-Oedenrode, 
mevr. S. Braams, Postbus  44, 
5490 AA Sint-Oedenrode. 
U kunt reageren tot 13 september 2012.

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

Melding meerjarenvergunning 
-  Van Kiwanis Sint-Oedenrode voor het 

houden van de Klumpkesrace op 16 
september 2012 op de Dommel nabij 
café Dommelzicht te Sint-Oedenrode.

Evenementen

Inzameling oud papier
Zaterdag 1 september
Ouderraad van basisschool Sint-Petrus; 
container tegenover speeltuin van 10.00 
tot 12.00 uur;

Woensdag 5 september
Buurtvereniging Zwijnsbergen; container 

op Zwijnsbergen 3 van 10.00 tot 17.00 uur;
Permanente inzameling
-  Buurtschap Oud-Rijsingen; 
   papiercontainer tegenover 
   Ollandseweg 98 van maandag t/m 
zaterdag.Tijdens de zomertijd van 08.00 
tot 20.00 uur. 

Inzameling wit- en bruingoed en grof 
huishoudelijk afval op vrijdag 7 september
Voor het aanbieden van dit afval heeft u 
een machtigingskaart nodig. Deze kaart 
is verkrijgbaar in het gemeentehuis (via 

www.sint-oedenrode.nl of bij de recep-
tie) en moet vóór dinsdag 4 september 
naar Van Kaathoven BV gestuurd zijn.

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis 
donderdag 6 september

De openingstijden voor donderdag 6 september zijn als volgt:
Van 9.00 – 12.30 uur is alleen KCC/Burgerzaken geopend en vanaf 12.30 uur is het 
gemeentehuis gesloten.
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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

Kermismedewerker raakt 
onwel en valt

Sint-Oedenrode - Rond half 5 
vanmiddag is er op de Markt in 
Sint-Oedenrode een kermisme-
dewerker onwel geraakt en uit 
een attractie gevallen.

Het slachtoffer hielp met het op-
bouwen van kermisattractie ‘de 
Rups’ vlak naast de kiosk. Tijdens 
deze werkzaamheden raakte hij 
onwel en viel hij van een onbe-
kende hoogte naar beneden.  De 
traumahelikopter werd ingezet en 
landde vervolgens bij Sportpark 
de Neul. Uiteindelijk is de man 
per ambulance vervoerd naar het 
ziekenhuis. Hij is inmiddels weer 
naar huis en hield aan het onge-
luk een gebroken arm over.

Vandelen hebben het gemunt 
op rotonde Leunestraat

In de nacht van zaterdag op zon-
dag hebben vandalen flink huis-
gehouden op de rotonde aan de 

Leunestraat.

Op de rotonde zijn bloembakken 
omgegooid, planten uit de grond 
getrokken en bordjes schuin ge-
trapt. Van de prachtig ingerichte 
rotonde is niet veel meer over. 
Waarschijnlijk is uitgaande jeugd, 
die een bezoek bracht aan de 
Rooise kermis, verantwoordelijk 
voor dit vandalisme. De politie 

vraagt zich af of iemand iets heeft 
gezien. Is dat het geval? Bel dan 
naar 0900-8844.

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Procedures
Ter inzage en informatie
De op de procedure betrekking hebbende 
stukken liggen voor iedereen ter inzage 
op het gemeentehuis aan het Burgemees-
ter Wernerplein 1 in Sint-Oedenrode. 
Voor informatie kunt u zich wenden tot 
het publieksplein, tijdens werkdagen ge-
opend 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 ge-
legde stukken worden verkregen. 

Bezwaarschrift (procedure 1)
Nadat een besluit bekend is gemaakt, 
kan daartegen een bezwaarschrift wor-
den ingediend door belanghebbenden. 
Om als belanghebbende te worden aan-
gemerkt, moet het gaan om een eigen, 
persoonlijk, concreet en direct geraakt 
belang. 

Het bezwaarschrift moet worden onderte-
kend en moet tenminste bevatten:
-  de naam en het adres van degene die 

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

tegen 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 uitgereikt. 

Het indienen van een bezwaarschrift 
schorst de werking van ons besluit niet. 
Het kan zijn dat u van mening bent dat 
hierdoor een onaanvaardbare situatie 
ontstaat, die zo spoedeisend is dat op 
korte termijn een voorlopige voorzie-
ning moet worden getroffen. In dat geval 
kunt u de Voorzieningenrechter van de 

Rechtbank
’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, 
Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch
schriftelijk verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen (art. 8:81 Awb) 
Voor het indienen van een verzoek om 
voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd. 

Zienswijzen door een ieder 
(procedure 2)
Iedereen kan tegen een ontwerpbesluit 
schriftelijk en/of mondeling zienswijzen 
indienen.  U kunt uw zienswijze indienen 
gedurende 6 weken nadat het ontwerpbe-
sluit ter inzage is gelegd. Bij het inbren-
gen van zienswijzen kan men verzoeken 
de persoonlijke gegevens niet bekend te 
maken.

Wat doet de gemeente met uw ziens-
wijze?
Na afloop van de ter inzage termijn wordt 
een besluit genomen. Uw zienswijze en 
een eventuele reactie hierop van de aan-
vrager, worden hierbij betrokken. Als in-
diener van een zienswijze wordt u op de 
hoogte gebracht van het besluit. 

Beroepschrift (procedure 3)
Tegen het besluit staat beroep open. 
Nadat het besluit bekend is gemaakt, kan 
daartegen een beroepschrift worden in-
gediend door belanghebbenden. Om als 
belanghebbende te worden aangemerkt, 
moet het gaan om een eigen, persoon-
lijk, concreet en direct geraakt belang. 

Het beroepschrift moet worden onderte-
kend en moet tenminste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waar-
tegen het beroep is gericht;
- de gronden van het beroep.
Indien het een besluit betreft dat is ge-
nomen op grond van de Wet Milieube-
heer dient het beroepschrift te worden 
gericht aan: Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage

Voor overige besluiten moet het beroep-
schrift worden bericht aan: 
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Be-
stuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ‘s-Hertogenbosch

Het beroepschrift moet worden ingediend 
binnen uiterlijk 6 weken na de datum van 
bekendmaking van het besluit. 
Het indienen van een beroepschrift schorst 
de werking van ons besluit niet. Het kan 
zijn dat u van mening bent dat hierdoor 
een onaanvaardbare situatie ontstaat, die 
zo spoedeisend is dat op korte termijn een 
voorlopige voorziening moet worden ge-
troffen. In dat geval kunt u een verzoek om 
voorlopige voorziening indienen bij:

-  Voor besluiten op grond van de Wet mi-
lieubeheer:

de voorzitter van de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State; Post-
bus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage
- Voor overige besluiten:
Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
’s-Hertogenbosch Sector Bestuursrecht, 
Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch
Voor het indienen van een beroepschrift 
en een verzoek om voorlopige voorzie-
ning is griffierecht verschuldigd.

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

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Uiterlijke  Omschrijving
   beslisdatum 
   verlengd tot: 
Eerschotsestraat 90 5491 AD  24-10-2012 Huisvesting arbeidsmigranten
Hertog Janstraat 2 5491 BT  24-10-2012 Huisvesting arbeidsmigranten
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
   verzonden 
Bremhorst 2 5491 LR 21-08-2012 Uitbreiding clubhuis

Sterrebos tussen nr 21 - 22-08-2012 Kappen/herplant van 3 
en de Koeveringsedijk    inlandse eiken
     
Lieshoutsedijk tussen  - 22-08-2012 Kappen van 6 Amerikaanse eiken
nr 20 en de Eversestraat  
Haageind ong. - 22-08-2012 Kappen van 1 eik
Kinderbos tussen  - 22-08-2012 Kappen/herplant van 1 eik 
nr 7 en Hoogeind 
Hoogeind nabij nr 5 - 22-08-2012 Kappen van 2 berken
Kinderbos nabij nr 38 - 22-08-2012 Kappen van 1 eik
Hoogstraat nabij nr 62 - 22-08-2012 Kappen/herplant van 4 
     Amerikaanse eiken 
Schubertstraat 2 5491 MV 27-08-2012 Aanleggen inrit 
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode Omschrijving
Ollandseweg 148 5491 XC Brandveilig gebruik tbv huisvesting 
   seizoensarbeiders
Hierop is procedure 2 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met 
ingang van donderdag 30 augustus 2012 ter inzage. 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode Omschrijving
Zijtaartseweg 14 5491 SG Bouwen vleesvarkensstal en veranderen   
   agrarisch bedrijf
Zwijnsbergen 3 5491 PL Bouwen stal voor jongvee en loods en wijzigen  
   agrarisch bedrijf/dierbezetting
Hierop is procedure 3 van toepassing (zie procedurekader).

Rabo/BtB zomercafé

Verbinden, verwennen en verrassen
Campus Fioretti is dinsdag 4 sep-
tember gastheer van het Rabo/BtB 
zomercafé. Vanaf 19.15 uur wordt 
ondernemend Rooi ontvangen in 
het voormalige schoolgebouw aan 
de Kasteellaan. 

Het Rabo/BtB zomercafé is een 
gezamenlijke activiteit van de BtB, 
het starterscollectief, Campus Fio-
retti en Rabobank Sint-Oedenrode 
Schijndel. De vier partijen hebben 
de handen ineen geslagen met 
het thema Verbinden, Verwennen 
en Verrassen. De organisatie legt 
in deze eerste editie de nadruk op 
het thema verbinden. Op de loca-
tie kunnen gevestigde ondernemers 
kennis maken met de startende 
ondernemers en krijgt het project 
World=U van Rabobank Sint-Oe-

denrode Schijndel een podium om 
zich te presenteren. Daarnaast is de 
organisatie Bright Move aanwezig 
om meer informatie te geven over 
haar werkwijze. Zij helpt startende, 
innovatieve ondernemers in de re-
gio Zuidoost-Brabant hun ambitieu-
ze droom te helpen verwezenlijken. 

Daarnaast zullen de starters die ge-
vestigd zijn in de Campus Fioretti 
een rondleiding door het gebouw 
verzorgen en maakt TV Meierij 
maakt een proefuitzending van 
Business Klas Rooi, waarin gesprek-
ken worden gevoerd met diverse 
Rooise ondernemers. En natuurlijk 
is er ook volop ruime om te netwer-
ken. Ondernemers die lid zijn van 
het BtB kunnen zich aanmelden via 
info@btbsintoedenrode.nl 

Kijk voor foto´s van Rooi Kermis en andere evenementen op 

www.mooirooi.nl
WWW.ALBERTBOUDEWIJNS.NL

Tot en met braderie 2 september Samsonite handbagage 

4 wieltjes van 169.00 voor 99.00 euro
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LAMEL PARKET
RUSTIEK EIKEN 
LANDHUISDELEN
19 cm breed, 15 mm dik,
4 mm toplaag,
in wit of naturel geolied.

NIEUW!
LAMINAAT
EXTRA LANG, EXTRA DIK!
245 cm lang, 19 cm breed,
12 mm dik, 4x v-groef,
in 3 kleuren leverbaar.

van 49,95

LAMEL PARKET 
RUSTIEK EIKEN 
LANDHUISDELEN
19 cm breed, 15 mm dik, 
toplaag 4 mm, met v-groef, 
gerookt wit of 
gerookt naturel geolied.

van 51,95

NIEUW
PVC MET KLIKSYSTEEM
100% PVC landhuisdelen en tegelmotief, 
in 11 kleuren,  4 mm dik, 
voelbare structuur, 
met v-groef, 
uitermate geschikt 
voor vloerverwarming 
en koeling.

van 39,95

MASSIEVE TRAP RENOVATIE
Het Vloer Het Zelf trappen renovatie systeem. Eenvoudig zelf te monteren! 
Voordelig een nieuwe solide MASSIEF EIKEN trap, zonder breken en/of beschadigen. 
Voor zowel open als dichte trappen. Dikte trede ca. 19 mm in vele kleuren leverbaar. 

Nu introductie prijs: van 109,- nu 55,- per  trede

Prijs van trap 13 treden, 
incl. stootborden, anti-sliprand, 
lijm en olie:

* Excl. montage, montage complete trap v.a. 400,-

ALMERE - AMSTERDAM - ARNHEM - BREDA - CAPELLE A/D IJSSEL - EINDHOVEN
ENSCHEDE - GORINCHEM - HELMOND - LEIDERDORP - NIEUWEGEIN - ZWOLLE

Geen aanbetaling, direct uit voorraad leverbaar, meer dan 200 soorten laminaat op voorraad, 
laten leggen ook mogelijk, reserveren voor latere levering mogelijk.

VLOER HET ZELF EINDHOVEN: Willem v. Konijnenburglaan 1c, Industrieterrein De Kade, tel. 040-24 68 180. 
Geopend: ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur, vr. koopavond 09.30 - 21.00 uur, za. 9.00 - 17.00. 
Gratis parkeren. www.vloerhetzelf.nl VOORDELIGER DAN INTERNET, PRIMA LEGSERVICE

DIVERSE 
RESTANTEN 

IN PARKET EN 
LAMINAAT!
ABSOLUTE 

BODEMPRIJZEN!

Aanbiedingen alleen geldig in fi liaal Eindhoven. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

N trap, zonder breken en/of beschadigen.
trede ca. 19 mm in vele kleuren leverbaar. 

- per  treedee

a. 400,-

STUNTPRIJS!

645,-*

STUNT
PRIJZEN
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Danscentrum van de Burgt: 
Move, feel, enjoy

Nieuw: stijldansen anno 2012 en 
meer trendy dansen zoals street-
dance, dance, moves solo en 
zumba. Je leert gezellig dansen, 
je leert je vrij te bewegen. Onge-
dwongen genieten van muziek. 
Samen uit, samen bewegen en 
kennis maken met allerlei dans-
stijlen. Dat leer je dus in de wer-
velende wereld van Danscentrum 
Van de Burgt VEGHEL – UDEN. 
Het is een trefpunt voor mensen 
die gezelligheid zoeken en op een 
leuke manier hun vrije tijd willen 
door-brengen en niet aan de kant 
willen blijven zitten.

De poppetjes aan het dansen
Dansen is een gezonde hobby! 
Dus kom bij ons en beweeg!  Van 
Kidsswing tot Streetdance Hip Hop 
en van de romantische wals tot de 
nieuwste hits; alle muzieksoorten 
komen voorbij en daarop kun je 
dus heerlijk bewegen. Wie weet 
krijg je de smaak te pakken en wil 
je door. Dat kan en kun je gaan 
meedoen aan wedstrijddansen.  
We zijn lid van diverse dansorga-
nisaties zoals de  BRADO en  de 

NADB-wedstrijdbond.

Nieuw dit seizoen
Dit seizoen hebben we een veel 
groter aanbod op het gebied van 
Kidsswing, streetdance / hiphop 
en solodansen en stijldansen. In 
Veghel hebben we behalve elke 
dag stijldansen en Zumba nu ook 
extra aandacht voor de singles of-
tewel alleengaanden met het pro-
gramma dance moves solo en de 
stijldans anno 2012 en we starten 
ook weer met salsa.  

Gratis proefles en open huis
Als je zeker wilt zijn van een plek bij 
een van onze danslessen, reserveer 
dan via onze website of kom voor 
een gratis proefles op woensdag 5 
september tussen 19.00 en 22.00 
uur of naar ons open huis in Veg-
hel op zaterdag 1 en/of  zondag 
2 september. Kijk op onze website 
voor alle mogelijkheden.  Gratis 
entree, workshops, demonstraties 
en een kopje koffie. VOL = VOL, 
reserveringen via internet hebben 
voorrang.  www.vandeburgt.nl

advertorial
Koor Cantecleer staat aan vooravond van bijzonder jaar

Cantecleer staat aan de voor-
avond van een bijzonder jaar. Het 
ensemble, dat bestaat uit zowel 
mannen als vrouwen, bestaat 
veertig jaar. De komende maan-
den is de agenda gevuld met aller-
lei leuke en bijzondere activitei-
ten. In de afgelopen veertig jaar is 
veel gebeurd. Het koor onderging 
door de jaren heen meerdere ge-
daantewisselingen, mede door de 
ontkerkelijking. Die ontwikkelin-
gen heeft Cantecleer gemaakt tot 
wat het nu is: van jongerenkoor 
tot gemengd a capella gezelschap.

In de jaren zestig en zeventig ont-
stonden er veel jongerenkoren. 
Zingen was in. De jeugd kwam bij 
elkaar om te oefenen en op zon-
dag traden ze op in veel Heilige 
missen. Ze waren actief bezig met 
vieringen. Ook Cantecleer ging in 
die tijd van start. Pianist/dirigent 
Ad van de Wetering en koorzanger 
Peter Termeer waren de stichters. 

Onder begeleiding van de dirigent 
maakte het koor een ontwikkeling 
door. Terwijl in het begin vooral 
kerkelijke liederen werden ingestu-
deerd, brak er een tijd aan die Ad 
er toe noopte om het repertoire uit 
te breiden en te veranderen. Eind 
jaren zestig, begin jaren zeventig 
brokkelde het gezag van de kerk en 
de ouderlijke macht af. In de kerk 
voltrokken zich heuse beatmissen, 
op het altaar werd gedrumd. Dat 
sloot natuurlijk perfect aan bij de 
belevingswereld van de jeugd. Ui-
teraard paste ook Cantecleer daar 
het repertoire op aan. Toen de kerk 
weer conservatiever werd, bleef 
het koor een mengeling spelen van 
kerkelijke en andere liederen. Vanaf 
1987 wordt alleen nog maar a ca-
pella gezongen. Niet alleen in ker-
ken, maar ook op feesten en par-
tijen, in ziekenhuizen, instellingen 
en op begrafenissen. 

Peter Raaijmakers is op dit moment 

de dirigent. Hij is al vanaf het be-
gon lid van het muziekgezelschap, 
Peter is Cantecleer en kent de club 
door en door. Peter: “Cantecleer 
is niet zomaar een koor. Gezellig-
heid speelt een hele belangrijke 
rol. Onze repetities staan bekend 
om de ‘derde helft’. Na iedere re-
petitie in de Knoptoren blijven veel 
mensen nog even hangen. Dat was 
vroeger al bij Ad, die kon er ook 
wat van! Wij proberen die traditie 
nu in stand te houden. Een voor-
deel is dat we geen hokjesclub zijn. 
Er is geen groepjesvorming, ieder-
een gaat goed met elkaar om.” De 
meeste leden van Cantecleer zijn 
tussen de tien en twintig jaar lid. De 
zangers en zangeressen komen niet 
alleen uit Rooi, maar ook uit omlig-
gende dorpen.

Op 30 september verzamelen ze 
zich voor een jubileumconcert. Een 
bijzondere variant, want zo’n veer-
tig oud-leden zullen zich aansluiten 
om oude, maar ook nieuwe liede-
ren mee te zingen. “We hebben ge-
probeerd om de oude muziek weer 
voor de dag te halen”, zegt de di-
rigent. “We gaan terug in de tijd. 
De eerste vier liederen zingen we 
samen met de oud-leden. Daarna 
gaat het huidige koor verder.” De 
organisatie heeft zoveel mogelijk 
oude koorleden aangeschreven met 
een uitnodiging om mee te doen. 
Degene die geen brief hebben ge-
kregen, maar toch lid zijn geweest, 
mogen zich alsnog aanmelden. Het 
concert heeft geen voorverkoop. 
Op 30 september kunnen de be-
zoekers bij Mariëndael vanaf 13.00 

uur een kaartje kopen.

Er staat nog meer op de rol. Op 
2 september start een expositie 
van Cantecleer in Mariëndael en 
in maart houdt Cantecleer een 
viering met een spirituele inslag. 
September volgend jaar besluit 
het muziekgezelschap het jubile-
umjaar met een slotconcert, maar 
het meest indrukwekkende wordt 
misschien wel de reis naar het wal-
halla van de koormuziek: Engeland. 
Daar mag Cantecleer optreden op-
treden op prachtige locaties, zoals 

op een marktplein in Cambridge, 
in een openbare tuin en in St. Pauls 
Cathedral. Daar mogen maar tien 
koren per jaar zingen. Een hele eer 
dus voor Cantecleer. Ook Peter 
heeft er al enorm veel zin in. Peter: 
“Dat wordt echt fantastisch. En-
geland is ‘top of the bill’ wat ko-
ren betreft en daar mogen wij van 
gaan genieten.” Op twee na gaan 
alle leden van het jubilerende koor 
mee. Dat tekent het saamhorig-
heidsgevoel van Cantecleer, mis-
schien wel het gezelligste koor van 
Sint-Oedenrode.

HorrenHorren
Kofferen 25
5492 BL Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 470 991
www.smitswoonboetiek.nl
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Normaal gesproken komt op de laatste woensdag van de maand de 
biercolumn van Adriean Brouwer in deze krant. Hij is terug van va-
kantie, maar zijn column blijft nog even achterwege. Pal voor de va-
kantie schreef hij een wedstrijd uit. Wie zijn of haar leukste ervaring 
met speciaal bier zou willen delen met DeMooiRooiKrant maakte 
kans op een fles Adriean Brouwer bier van 75cl. Er kwamen enkele 
inzendingen binnen. Het verhaal van Teun de Hommel kwam uit-
eindelijk als winnaar uit de bus. Hij heeft de fles gewonnen en mag 
deze op gaan halen bij drankenhandel van Boxmeer.

In de zomer van 1996 hadden mijn vrouw en ik een reis geboekt naar 
Zimbabwe, waar de toeristen toen nog welkom waren. Helaas over-
leed mijn schoonmoeder een dag voor vertrek en moesten we de reis 
annuleren. Het was overigens niet de enige ramp, want in die zomer 
verongelukte op Eindhoven airport de Hercules met alle rampzalige 
gevolgen van dien.

In die zomer zijn we toen maar op de bonnefooi aangereden met toch 
wel een zeker doel. Enige tijd daarvoor had ik kennis gemaakt met 
Hommelbier en wij wilden weleens weten waar dat vandaan kwam 
en waarom het zo werd genoemd. Omdat ik zelf De Hommel heet, 
was mijn nieuwsgierigheid daardoor gewekt. Op het flesje stond dat 
het bier uit Poperinge kwam, dus onze reis ging naar de Vlaamse 
Westhoek en in eerste instantie naar Ieper. Ieper is beroemd om zijn 
prachtige lakenhal, maar toch vooral als vredesstad gekoppeld aan 
de eerste wereldoorlog. Zeer aan te bevelen is daar het Flanders Field 
Museum om een indruk te krijgen wat voor verschrikkingen zich daar 
hebben afgespeeld. Om maar een idee te geven: het geschatte aan-
tal doden is ruim 600.000 in vijf heftige veldslagen rondom Ieper. In 
1920 heeft men daarvoor de Menenpoort opgericht waar ieder jaar 
de wapenstilstand op 11 november wordt herdacht. Tevens heeft men 
toen 150 militaire begraafplaatsen ingericht om de velen doden een 
laatste rustplaats te geven.
Verder naar Poperinge, de hopmetropool van België, en op zoek naar 
de brouwerij. Die bleek echter in het gehucht Watou te liggen en is 
een familiebedrijf. Het bier is blond en van hoge gisting aan 7,5 gra-
den (men spreekt hier van graden in plaats van % alcohol) en bestaat 
sinds 1991. 

Hoe komt het nu aan de naam Hommelbier? Nou, daar is eigenlijk 
een eenvoudige verklaring voor, want in die streek noemt men hop 
‘Hommel’, dus eigenlijk een hoppig bier. Het geheim was ontrafeld 
en toen bleek dat in de streek veelvuldig de naam Hommel gebruikt 
werd voor restaurants, café ’s en dergelijke. Alleen de fietsroute door 
de westhoek heet toch gewoon hoproute en daar beveel ik de diverse 
pijlen aan die verwijzen naar kleine eenmansbrouwerijen waar de lek-
kerste bieren vandaan komen. Ik zou zeggen, een echte bierliefhebber 
moet de westhoek bezocht hebben en bestel dan op een terras enkele 
lekkere Hommeltjes. 

Proost. (zie voor beschrijving van het hommelbier de website 
www.tkapittelwatou.be)
Teun de Hommel
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Een onverwachte biertoer

Girls Place: Telefoonhoesjes van 
‘Hoe overleef ik….’ 
‘Hoe overleef ik zonder telefoon-
hoesje’ is de kreet van Francien 
Oomen voor woensdagmiddag 
5 september. Francien Oomen is 
onder andere bekend van de ‘Hoe 
overleef ik…’ boeken, maar ook 
vind je tegenwoordig veel leuke 
werkbeschrijvingen voor het ma-
ken van leuke dingen. 

De meidenwerkers van Girls Place 
hebben voor deze meidenmiddag 
Franciens telefoonhoesje van vilt 
uitgekozen. Aan de hand van een 
vrolijke onderlegger met werkbe-
schrijving, ontwerpen meiden hun 
persoonlijke hoesje van vilt. De 
meiden kiezen zelf de kleur en ori-
ginele versiersels.

De Meidenplaza Girls Place is een 
initiatief van Salus Jongerenwerk 

voor meiden in de leeftijd van 
11 tot 16 jaar. Meiden kunnen 
deelnemen aan activiteiten, hulp 
krijgen bij huiswerk, gezellig af-
spreken met vriendinnen of juist 
andere meiden ontmoeten.  Het 
wekelijkse programma van Girls 
Place is erg veelzijdig. Van voor-
lichting van het CJG tot schilderen 
een tuinschilderij, van hippe foto-
shoots tot het samen koken van 
een superdiner!  Jongens zijn ‘ver-
boden’ tijdens deze middagen. De 
entree is gratis.
Voor wie: Meiden van 11 tot 16 
jaar. Wanneer: Elke woensdagmid-
dag van 13.30-17.00uur. Entree: 
Gratis. Waar: Salus Jongerenwerk. 
Laan van henkenshage 2, 5492 BH 
Sint-Oedenrode
(gevestigd in Cultureel Centrum 
Mariendael)

Ook Olland krijgt eigen eetpunt voor senioren

In navolging van Boskant krijgt 
ook Olland een eigen eetpunt 
voor senioren. Dat werd deze 
week bekend gemaakt door de 
KBO. De officiële opening vindt 
plaats op donderdag 6 september 
om 12.00 uur in ‘de Holm’.

Het eetpunt in Olland is een initi-

atief van Welzijn Salus, Odendael 
en KBO Olland met medewerking 
van Wovesto. KBO Olland heeft 
35 leden die ouder zijn dan tach-
tig jaar. Voor deze mensen is het 
moeilijk, vaak zelfs onmogelijk, om 
naar Odendael te gaan voor een 
maaltijd. Bovendien is gezamenlijk 
eten gezelliger dan alleen. 

Voor deze eerste maaltijd kan men 
zich opgeven tot 4 september. Het 
is voor alle senioren ouder dan 50 
jaar. De maaltijd wordt de eer-
ste keer gratis aangeboden  door 
Odendael. Het vervoer en het uit-
serveren wordt door vrijwilligers 
gedaan.

Eerder dit jaar opende wethouder Hendriks ook al een 
eetpunt in Boskant. Dat is een groot succes.

Biodanza: kom en ervaar zelf

Biodanza, letterlijk ‘dans van het 
leven’,  is een vorm van dans en 
beweging op muziek. Alweer 2 
jaar wordt er elke vrijdagmorgen 
biodanza gegeven in De Boerde-
rij te Son en Breugel. Degenen 
die meedansen zijn erg enthou-
siast. Maar wat is het nou echt? 
Wat doet het met je? Wat heb je 
eraan? De enige manier om daar 

echt achter te komen is door het 
zelf te doen. Daarom nodigen we 
je van harte uit om mee te komen 
dansen in de groep tijdens de ken-
nismakingslessen op 31 augustus, 
7, 14 en 21 september a.s. van 10- 
12 uur.

De Chileen Rolando Toro ontwik-
kelde in de jaren 60 dit eenvoudige 
en effectieve systeem van dans en 
beweging. Inmiddels is biodanza 
populair over de hele wereld, want 
als je dit regelmatig doet, blijkt het 
te helpen om bewuster in het le-
ven te staan, in verbinding met je-
zelf en de mensen om je heen. 

Plezier en ruimte om helemaal je-
zelf te mogen zijn staan centraal 
binnen de Biodanzagroep. Hier-
door voel je al snel de vrijheid om 
je via je eigen dans te uiten. Je 
danst afwisselend voor jezelf, met 
z’n tweeën of met de hele groep. 
We dansen zonder te praten, wat 
helpt om makkelijker je gedachten 

te stoppen, in je lichaam te zakken 
en helemaal in het hier en nu te 
komen.

De oefeningen zijn eenvoudig en 
je kunt ze binnen je eigen fysieke 
mogelijkheden doen. Dit maakt 
Biodanza geschikt voor ieder-
een: man, vrouw, jong, oud, stijf, 
moe of fit, het maakt niet uit. Le-
ren dansen is niet het doel (geen 
danspasjes), maar de weg om 
weer meer in balans te komen, je 
blijer, meer ontspannen en leven-
diger te voelen en om met steeds 
meer zelfvertrouwen in het leven 
te staan. Kortom: het is heerlijk om 
te doen én gezond.

Docent Kitty van der Meer: “Door 
biodanza sta ik weer krachtig in 
het leven. Kom en ervaar wat bio-
danza voor jou kan betekenen”.
Informatie en aanmelding: 
0499-840253 of 06-28157947. 
Zie www.meerbiodanza.nl. Tevens 
avondgroep in Eindhoven.

advertorial

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant

Online films Dagje GPS Market Garden gereed

RecreatieTeam Vlagheide (Dag-
jeGPS.nl) heeft een aantal buurt-
bewoners van Vlagheide geïn-
terviewd die allemaal zelf de 
Tweede Wereldoorlog hebben 
meegemaakt. Deelnemers aan de 
route hebben nu online toegang 
tot exclusieve videofragmenten 
die onderweg op eigen mobiele 
telefoon of tablet bekeken kunnen 
worden.

Het thema Market Garden is blijk-
baar aardig populair in het gebied 
Vlagheide. Naast de wandelrou-
te die deze week gepresenteerd 
wordt door de heemkundekringen 
en het Airbornecomité Eerde heeft 
RecreatieTeam Vlagheide een ei-
gen unieke route met GPS en on-
line videoverhalen die met respect 
worden verteld door buurtbewo-

ners van Eerde. 
Tijdens deze bijzondere GPS-route 
met diverse locaties als startplaats 
bezoekt de deelnemer verschillen-
de historische plekken gerelateerd 
aan de gebeurtenissen tijdens de 
laatste maanden van de Tweede 
Wereldoorlog in Zuid-Nederland.
Om meer beleving te geven aan 
de wandel- of fietsroute heeft het 
RecreatieTeam zelf unieke video-
opnames gemaakt, waarin de 
buurtbewoners Piet Vissers, Har-
rie van Dijk, Harrie van Berkel en 
Frans van Berkel vertellen wat zij 
zich van die tijd kunnen herinne-
ren. Voor hun respectvolle mede-
werking hebben zij van het team 
een bedankje ontvangen en een 
eigen dvd met daarop alle frag-
menten.

Reserveren van dit unieke Dagje 
GPS Market Garden kan alleen via 
de website 
www.DagjeGPS.nl of via 
telefoonnummer: 0877-848408
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Op zoek naar antwoorden over eigen woning

In DeMooiRooiKrant van 8 au-
gustus jongstleden stond een foto 
van een werkende man. Hij was 
in de tuin bezig op de plek waar 
nu het hof van het gemeentehuis 
ligt. Rechts op de foto herkenden 
meneer en mevrouw De Beer hun 
huidige woning. Een huis waar ze 
betrekkelijk weinig van weten. Ze 
weten dat het pand er rond 1900 
al stond, maar de gezien de foto 
moet het haast wel ouder zijn. 
Daarom een kleine oproep. Wie 
weet wanneer de foto is gemaakt?

Jan en Greet de Beer wonen inmid-
dels 45 jaar aan de Hertog Hen-
drikstraat 30. Een prachtig wit huis, 
twee onder één kap. Greet: “Een 
tante van Jan, Jaan van Erp, wist 
ons te vertellen dat het huis er iets 

voor 1900 zeker al stond, maar ook 
zij wist niet hoe oud het was. Alleen 
vertelde ze dat de tramconducteur 
hier in woonde. We kochten het 
huis 45 jaar geleden van dhr. Tho-
massen, een oud-onderwijzer uit 
Olland.” Jan heeft nog wat meer 
informatie over het huis. “Toen we 
in 1975 een garage zetten, kwa-
men we een oude houten waterput 
tegen op de hoek. Die was blijk-
baar van de nonnen geweest die 
woonden op de plek waar nu het 
gemeentehuis staat.”

Veel meer weten Jan en Greet niet 
over hun huidige onderkomen. 
Toch zijn ze benieuwd of er mensen 
zijn die ze meer kunnen vertellen. 
Onder andere dus over de leeftijd 
van het huis. Hoe oud zal het zijn?

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 

TV Meierij frist de boel op

Bij TV Meierij gaat het nodige 
gebeuren. Het Rooise tv-station 
heeft besloten om de programme-
ring eens flink op te frissen. Niet 
alleen de uitstraling wordt anders, 
maar er komen ook nieuwe pro-
gramma’s bij. Achter de schermen 
zijn medewerkers van TV Meierij 
al maanden bezig met de voorbe-
reidingen. Vanaf 6 september zal 
de nieuwe programmering van 
start gaan.

Eén van de nieuwe initiatieven is 
een heuse talkshow die Oog Op 
Rooi (OOR) zal gaan heten. Dat 
meldde de kersverse coördinator 
Dick Botter afgelopen week. Hij 
vervangt Wim Ooijen, die na ja-
ren een stapje terug doet. Naar 
eigen zeggen was hij daar aan toe, 
omdat hij zich kun kan gaan con-
centreren op waar zijn hart ligt, 
namelijk documentaires en andere 
programma’s maken. Dick Botter 
heeft veel ervaring in de tv wereld. 
De oud-politieagent werkt al jaren 
voor de Lokale Omroep Schijndel. 
Samen met een sterk team, waar-

onder Wim Ooijen, Jeanne Wou-
ters en Gerdy Molenaar, initieerde 
hij de nieuwe plannen. De nieuwe 
talkshow is daar een onderdeel 
van, maar er zijn nog meer verfris-
sende verse programma’s.

Zo heeft TV Meierij iemand kun-
nen vinden die de Rooise politiek 
in kaart wil brengen en houden. 
Iedere maand zal de nieuwe pre-
sentator (wiens naam de redactie 
nog even geheim wil houden) met 
zijn programma ‘DEMO’ belang-
rijke Rooise politieke onderwerpen 
aan de kaak stellen. Interviews, 
opinie en informatie passeren de 
revue. Ook de jeugd komt aan 
haar trekken bij de zender die 
voortaan haar uitzendingen di-
gitaal op breedbeeld kan tonen. 
Speciaal voor de jonge mensen in 
Sint-Oedenrode komt er ‘eigen’ 
programma met alles wat de jeugd 
bezig houdt. Ger Gedaon komt 
na vele jaren te vervallen. Het po-
pulaire programma van Ger van 
de Wijdeven had veel fans, maar 
heeft besloten om op het hoogte-

punt te stoppen. In plaats daarvan 
komen dus veel nieuwe aantrek-
kelijke programma’s. Het traditi-
onele Rondje Rooi blijft natuurlijk 
bestaan. Veel mensen hadden het 
verzoek of het sneller achter elkaar 
uitgezonden zou kunnen worden. 
Aan dat verzoek gaat de redactie 
voldoen. Rondje Rooi wordt vanaf 
6 september om de twee uur uit-
gezonden.

Ook in de tekst-TV heeft TV Mei-
erij geïnvesteerd.  De lay out is 
gemoderniseerd en heeft een fris 
nieuw jasje gekregen. Ook de 
achtergrond muziek is weer terug 
van weggeweest en het is voort-
aan mogelijk om familieberichten 
op tv te laten verschijnen. Tussen 
de teksten door zullen detailfoto’s 
verschijnen die met Sint-Oedenro-
de te maken hebben. Daar heeft 
de redactie een leuke prijsvraag 
aan gekoppeld. Herkent u een 
foto? Stuur dan de antwoorden op 
en win een diner voor twee of een 
heerlijke taart van Bakkerij Bek-
kers. 
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‘Kinderen op eerste plaats'

Nicol Hulsman-van Kemenade 
zag 3 jaar geleden haar droom 
werkelijkheid worden. Ze opende 
in 2009 haar eigen kinderkleding-
winkel ‘Restyle Kids’ aan de Hei-
straat in Son en Breugel.

De afgelopen 3 jaar hebben vele 
klanten de weg naar Restyle kids 
gevonden. Door een uitstekende 
service en een breed aanbod aan 
merken is de winkel een groot 
succes.  ‘’We krijgen steeds meer 
bekendheid in Sint Oedenrode en 
merken dat de klanten uit Rooi ons 
steeds beter weten te vinden’’ al-
dus Nicol. ‘’Het is maar 5 minuut-
jes rijden vanuit Rooi en je kunt 
gratis voor de deur parkeren’’

Het is duidelijk dat bij Restyle Kids 
de kinderen voorop staan. “Zij 
staan echt op nummer 1. Zij moe-
ten zich op hun gemak voelen, dan 
komt de rest vanzelf wel.” Restyle 
Kids verkoopt kinder- en babykle-
ding in het middensegment. Men-
sen kunnen er terecht voor merken 
als Name It, CKS, Gymp, Blue Re-
bel, Seven One Seven, Tumble ’n 
Dry, Baker Bridge en Baby-face. 
De collectie wordt binnenkort uit-

gebreid met Retour denim de luxe. 
De collectie is heel divers: van 
stoer tot klassiek. Daarnaast heb-
ben we voor iedere portemonnee 
wat wils. We krijgen het hele jaar 
door wekelijks nieuwe kleding bin-
nen. Er hangt dus altijd wel weer 
iets nieuws in de winkel.” Verder 
vindt Restyle Kids het belangrijk 
om exclusiviteit te bieden. De win-
kel heeft daarom maar één exem-
plaar per maat in het de collectie. 
Daarnaast geeft Nicol aan dat ze 
een stukje ‘goede en ouderwetse 
service’ bij Restyle Kids hoog in het 
vaandel hebben staan.
Nieuwsgierig geworden? Kom snel 
een kopje koffie drinken. Knip de 
bon uit deze krant en ontvang € 5 
benzinevergoeding ter kennisma-
king. 
Op de hoogte blijven van alle ac-
ties, trends en aanbiedingen?   of 
kijk op www.restylekids.nl  voor 
meer informatie.

advertorial

Komend weekend weer blaasmuziek in centrum

Het weekend na de kermis zal niet 
helemaal rustig blijven. Op zo-
wel vrijdag als zaterdag is er een 
programma in het centrum dat zal 
bestaan uit blaasmuziek. Dat is al-
tijd leuk voor de sfeer en het win-
kelend publiek weet het vaak zeer 
te waarderen. Op vrijdagavond 
komen de Bergtoeters optreden 
en op zaterdagmiddag speelt het 
Dagorkest.

Blaaskapel de Bergtoeters uit Eerde 

is opgericht in mei 1969. Het ont-
stond uit enkele leden van fanfare 
De Echo der Bergen waarvan een 
aantal leden tot heden nog actief 
lid is. Het muzikale programma 
dat ten gehore wordt gebracht is 
Tsjechische, bômische en moderne 
lichte muziek.

Onze kapel heeft met veel ple-
zier al diverse keren een optreden 
verzorgd in Rooi tijdens de jaar-
markten en op de koopmiddag en 

avonden. Er zijn met diverse kapel-
len in de gemeente Sint Oeden-
rode al jaren goede kontakten en 
uitwisselingen. Als de weergoden 
meewerken zullen De Bergtoeters 
het winkelend publiek meenemen 
op een gezellige muzikale reis. De 
band zoekt nog een klarinettist(e). 
Heeft u interesse? Kom dan vrijdag 
kijken tussen 19.00 en 21.00 uur. 
Meer informatie over de Rooise 
Zomerevenementen: 
0413-472241

Laan van Henkenshage 2
5492 BH Sint-Oedenrode 
T 0413 47 40 31

info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

VERWACHT
THEATERPROGRAMMA 

2012-2013
MARIENDAEL
5 SEPTEMBER

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!

UITNODIGING

Benefiet(s)diner brengt 5003 euro extra in het laatje
Opgetogen liepen Rogier Renders, 
Paul van Nuland, Jan van Vroen-
hoven en Ralf Dirven afgelopen 
woensdagavond rond in Brasserie 
de Belevening, de zaak van laatst-
genoemde. De meeste gasten van 
het benefietdiner gingen rond 
middernacht tevreden huiswaarts. 
Tevreden omdat ze lekker hadden 
gegeten, maar ook tevreden omdat 
de donatie(s) die daar tegenover 
stond helemaal ten goede komt 
aan Stichting StopHersentumoren. 

Voor maar zestig euro per persoon 
genoten 98 gasten van een verruk-

kelijk vijfgangendiner. Het perso-
neel kreeg halverwege het diner, 
vlak na de lucratieve veiling, een 
eervolle vermelding van initiator 
Paul van Nuland. Zij liepen immers 
gratis en voor niks de benen onder 
hun kont vandaan. In totaal bracht 
de avond 5003 euro extra in het 
laatje. Het totaalbedrag van Team 

Fondriest, de ploeg die drie keer 
de Mont Ventoux gaat beklimmen 
voor het goede doel, bedraagt nu 
inmiddels 11.271 euro. Dat zal nog 
verder oplopen. Op acht septem-
ber gaat het gebeuren. Dan fietsen 
de heren drie keer de bekende berg 
omhoog, om geld in te zamelen en 
hersentumoren te bestrijden

Ventoux3 
bedankt haar bezoekers en 

sponsoren van benefietdiner.
TVE, Wollerich,

 personeel De Beleving, 
De Bever, Van Boxmeer 

drankenhandel, WeCycling, 
Rockin’ Daddy, DMRK, 

alle gasten en de dames van 
de fietsers.

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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01  GROOTSTE SHOWROOM IN DE REGIO
 (1200 M2 SFEER EN WARMTE)

02  MEER DAN 100 OPSTELLINGEN, VAN KLASSIEK
 TOT MODERN (GROTENDEELS BRANDEND)

03  EIGEN BINNENHUISARCHITECT
 (VOOR EIGENTIJDS INTERIEURADVIES)

04  PRODUCTIE VAN MAATWERK IN EIGEN
 WERKPLAATS

05  PLAATSEN VAN HAARD DOOR VAKKUNDIG 
 PERSONEEL   

06 DEALER VAN ALLE BEKENDE MERKEN 

07  BETROKKEN EN SERVICEGERICHT

BINNENKORT
121/2 JAAR JUBILEUM
Daarom hebben we diverse speciale
aanbiedingen. In onze showroom in
Veghel vindt u een ruime keuze in o.a. 
open haarden, gashaarden en kachels.
Ook voor geïntegreerde inbouwmeubelen 
bent u bij ons aan het goede adres. 

Wij helpen u graag bij het bepalen van 
de juiste haardopstelling voor uw interieur. 
Wij hopen u binnenkort te mogen
verwelkomen in onze showroom.

Wilt u alvast ideeën opdoen?
Dat kan op onze uitgebreide website.

DOORNHOEK 3766 • VEGHEL
WWW.HAARDenINTERIEUR.NL

KIES VAN TIEL
OM 7 REDENEN
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Op woensdag 26 september 
houdt KBO Sint-Oedenrode een 
mooi uitstapje richting Maas en 
Waal. Deze dag bezoeken ze twee 
bedrijven.

De Stoelerij in Dreumel
Al ruim 35 jaar is De Laak meube-
len gespecialiseerd in het maken 
van eikenhouten meubelen op 
maat. Ambachtelijke constructies 
en ingetogen vormgeving van 
vroeger met een eigentijdse uit-
straling zijn daarbij ons uitgaan-
spunt. We krijgen te zien hoe 
stoelen op maat gemaakt worden, 
gestoffeerd en aangepast. U kunt 
mee doen aan een stoelenbingo en 
er zijn ook 50 verschillende stoe-
len te bezichtigen, waaronder een 
Mondriaan stoel.
Ook is er een showroom waarbij 
u allerlei stoelen kunt bewonderen 
en beoordelen. 

Het is niet de bedoeling dat er stoe-
len verkocht worden maar mocht 

u interesse hebben dan kunt u bij 
uw plaatselijke dealer terecht, dus 
niet bij De Stoelerij.

Ledenprijs €  56,-  voor  5 septem-
ber over-maken  op rekeningnum-
mer  1382.18.145 t.n.v. de Pen-
ningmeester KBO  St Oedenrode. 
Wie moeite heeft met het overma-
ken van geld kan contant betalen 
in overleg met Huub vd Zanden, 
Stomperstraat 41 tel. 472711
De Kleine Heerlijkheid: een wijn-
gaard met escargot’s in Horssen. 
Wij nodigen u uit in onze wijn-
gaard om op deze unieke locatie u 
alles te vertellen over wijnbouw in 
Nederland.
In een fantastische binnenruimte 
of midden tussen de druivenran-
ken kunt u   genieten van onze 
wijnen. Ook de smaken van onze 
druivensap, druivenjam en wijn-
mosterd zullen u verrassen. Uniek 
is onze escargot(slakken)kwekerij. 
In landen waar wijn wordt gedron-
ken, worden namelijk ook vaak 

slakken gegeten en daarom is het 
een interessante toevoeging aan 
het bedrijf.
Graag vertellen wij u alles over het 
liefdesleven van dit zeer interes-
sante dier.
Onze accommodatie is zeer ge-
schikt voor ouderen.

Dagindeling 26 september:
09.00 vertrek vanaf de Markt
10.00 koffie met gebak in Dreumel 
bij de Stoelerij en daarna bedrijfs-
bezoek inclusief een rondleiding
12.30. lunch bij de Kleine Heer-
lijkheid in Horssen en aansluitend 
rondleiding en gelegenheid  om te 
boelen.
16.45 vertrek naar diner
17.30 diner in Zeeland
20.00 terug in Sint-Oedenrode

Omdat de dagtochten naar Leer-
dam in augustus en Vlas en Suiker 
in oktober komen te vervallen is er 
dus dit jaar nog 1 dagtocht op 26 
september naar Maas en Waal.

Uitstapje KBO Sint-Oedenrode

K.B.O. Boskant heeft weer leuke 
uitstapjes
De schoolvakantie is weer voor-
bij en we kunnen terugkijken op 
zeer geslaagde zomeractiviteiten. 
Maar voor vele senioren is de 
maand september vaak de tijd om 
eropuit te trekken. Ook wij starten 
weer met onze activiteiten.

Op woensdag 5 september gaan 
we een kijkje nemen bij de Re-
gimentsverzameling Brigade en 
Garde Prinses Irene in Oirschot. 
Dit museum geeft een inzicht in 
de traditie en historie van de Ko-
ninklijke Landmacht en verhaalt 

over de Prinses Irene Brigade bij 
de bevrijding van Nederland. Op 
woensdag 19 september gaan we 
aar de kamelenmelkerij Smits in 
Berlicum. Wie van dieren houdt en 
geïnteresseerd is in het boerenbe-
drijf zal zich afvragen: Wat doen 
kamelen in Brabant? Die beesten 
behoren in de woestijnen. Op-
merkelijk is ook dat kamelenmelk 
dik en vet is en weinig gedronken 
wordt. Twee leuke uitstapjes voor 
de echte fietsliefhebbers . Perso-
nen die minder mobiel zijn gaan 
per auto.

Ik heb afgelopen week, nadat onze kat er ons op attent had gemaakt, 
een foto genomen van een dier dat ons niet bekend is.

Deze foto is gemaakt met de rups op de stoep. Deze is 10 cm lang, 
1,5 tot 2 cm dik, groen met vlekken. Of deze rups uit het water komt 
weet ik niet, maar dat is wel aannemelijk. Wat komt er uit als deze 
rups zich gaat verpoppen? Wij weten het niet, misschien een van de 
lezers?

Groeten Gerrit Ketelaars en Tilly van den Tillaar

Lezerspodium....

Café Brein Uden en Oss

Gewoon doen; inspanning en ontspanning
Het thema ‘Gewoon doen; inspan-
ning en ontspanning’ staat cen-
traal tijdens Café Brein op 11 sep-
tember in Uden en 20 september 
in Oss. Café Brein is een trefpunt 
voor mensen met een niet-aange-
boren hersenletsel (NAH), man-
telzorgers, partners, familieleden, 
vrienden en professionals. NAH 
kan bijvoorbeeld ontstaan na een 
beroerte, ongeval, hersentumor of 
reanimatie. Kijk voor meer infor-
matie op www.nahnobrabant.nl. 

Mensen met NAH kunnen prikkels 
en indrukken vaak moeilijk ver-
werken. Hierdoor hebben ze vaak 
een ‘druk’ gevoel in hun hoofd. 
Het is daarom goed bewust te 

ontspannen. Dit Café Brein biedt 
mensen met NAH de gelegenheid 
mee te doen aan een ontspan-
nende workshop. Onder leiding 
van yogadocente Liesbeth Hanff 
doet u eenvoudige (ademhalings-)
oefeningen. Deze zorgen voor 
ontspanning en maken u hoofd 
‘leeg’. U kunt deze oefeningen zit-
tend op uw stoel doen. Meedoen 
kan, maar hoeft niet. Na de work-
shop is Liesbeth Hanff beschikbaar 
voor het beantwoorden van vra-
gen. Ook is er gelegenheid voor 
lotgenotencontact en het delen 
van ervaringen. Café Brein Uden is 
op dinsdag 11 september in Eigen 
Herd, Rooijsestraat 32. Café Brein 
Oss is op donderdag 20 september 

in Buurthuis De Kortfoort, Florali-
astraat 93. Beide bijeenkomsten 
starten om 19.30 uur (19.00 uur 
zaal open) en duren tot 21.30 uur. 
Deelname is gratis en aanmelden 
is niet nodig. 

In Café Brein worden wisselende 
onderwerpen besproken in een 
gezellige ontspannen sfeer. Het 
accent ligt op contact, erkenning, 
herkenning en voorlichting. Een 
plek waar je niet steeds hoeft uit te 
leggen wat er aan de hand is. Vrij-
willigers organiseren Café Brein sa-
men met SWZ, Thuiszorg Pantein, 
Brabant Zorg, Revalidatiecentrum 
Tolbrug, Pluryn, De Mantelzorg-
winkel en MEE Noordoost Brabant.

Heuvel 30 | 5492 AD te St Oedenrode | 0413 47 17 37 | www.senzhaircare.nl

Wij zijn op zoek naar een creatief talent!

Heb jij:
 je kappersopleiding afgerond,

Minimaal 3 jaar ervaring in het vak,
geen bezwaar om te blijven leren,

Genoeg pit om ons trendy team te komen versterken!

Dan nodigen wij je graag uit om te solliciteren naar de 
functie van Haarstyliste. Stuur je motivatie ( met pasfoto) 

naar:

info@senzhaircare.nl

Markt 9
5492 AA  Sint-Oedenrode

WWW.senzhaircare.nl
Tel 0413 – 471737

SENZ SPAARSYSTEEM,
KORTING OP UW 

KNIPBEHANDELING!
TOT 1 OKTOBER ONTVANGT U BIJ ONS 

DUBBELE SPAARPUNTEN!
(ONZE STYLISTES VERTELLEN U GRAAG DE 

VOORWAARDEN)

SENZ MET EN ZONDER AFSPRAAK

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen
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zwemmen Bas en Femke winnen Brabant Bekers

Na 5 Open Water Wedstrijden in 
Noord-Brabant (Appeltern, Wijk 
en Aalburg, Vught, Oirschot en 
Oosterhout) zijn de klassemen-
ten voor de Brabant Bekers op-
gemaakt. Voor Argo wisten Bas 
Gibbels en Femke van Eck een 
Brabant beker te behalen. Bas be-
haalde de 2e plaats bij de school-
slag en de 3e plaats bij de vrije 
slag. Voor Femke was er een 3e 
plaats op de schoolslag.

Zondag 19 augustus hebben Anne 
en Bas Gibbels deelgenomen aan 
de 8e Open waterwedstrijd Oce-
anus, die wordt gehouden in de 
Westeinderplassen te Aalsmeer. 
Anne behaalde een 4e plaats op 
de 1000m vrije slag in 13.43.29 en 
een 5e plaats op de 1000m school-
slag in 17.49.15. Bas behaalde een 
6e plaats op de 3000m vrije slag 
in 44.31.24. Deze 3 tijden waren 
tevens goed voor een clubrecord.

Afgelopen zaterdag hebben 10 
zwemmers van Argo deelgenomen 
aan de 1e PSV Arena SportEmo-
tion Kanaalrace in het Wilhelmi-
nakanaal te Oirschot. Bas Gibbels 
wist twee maal een podiumplaats 
te behalen: 2e op de 500m school-
slag in 08.31.07 en 3e op de 
1000m vrije slag in 14.26.05.

De overige uitslagen:
Katie Brunnen: 19e op de 500m 
schoolslag in 12.16.50;
Femke van Eck: 11e op de 500m 
schoolslag in 10.00.25 en 22e op 
de 1000m vrije slag in 17.45.65;
Bart van Eindhoven: 15e op de 
1000m vrije slag in 15.23.90;
Anne Gibbels: 5e op de 1000m 
vrije slag in 14.02.35 en 5e op de 
5000m vrije slag in 1.14.30.25 
(Clubrecord);
Fleur Gibbels: 21e op de 1000m 
vrije slag in 17.42.05;
Dana Janssen: 14e op de 500m 
schoolslag in 11.07.75 en 26e op 

de 1000m vrije slag in 20.03.00;
Roel Janssen: 20e op de 500m vrije 
slag in 10.44.30;
Antwan Peijnenburg: 7e op de 
2000m schoolslag in 39.05.80;
Ardian Peijnenburg: 24e op de 
1000m vrije slag in 18.20.60;

Afgelopen zondag hebben 10 
zwemmers van Argo deelgeno-
men aan de 81e Dopharma Open 
Water Wedstrijd De Warande in 
het Wilhelminakanaal te Ooster-
hout. Bas Gibbels wist wederom 
tweemaal een podiumplaats te be-
halen: 2e op de 1000m schoolslag 
in 16.57.00 (Clubrecord) en 3e op 
de 1000m vrije slag in 14.19.11. 
Zijn zus Anne behaalde een 2e 
plaats op de 1000m vrije slag in 
14.50.01.

De overige uitslagen:
Femke van Eck: 23e op de 1000m 
vrije slag in 17.44.90;
Loes van Eck: 15e op de 1000m 
schoolslag in 23.17.45;
Bart van Eindhoven: 6e op de 
1000m schoolslag in 19.48.01;
Anne Gibbels: 5e op de 2000m 
vrije slag in 28.49.07;
Fleur Gibbels: 6e op de 500m vrije 
slag in 08.36.79 en 22e op de 
1000m vrije slag in 16.54.20;
Dana Janssen: 26e op de 1000m 
schoolslag in 22.41.38 (Clubre-
cord) en 14e op de 1000m vrije 
slag in 18.17.43 (Clubrecord);
Roel Janssen: 19e op de 500m vrije 
slag in 10.53.86;
Antwan Peijnenburg: 6e op de 
1000m vrije slag in 15.52.37;
Ardian Peijnenburg: 25e op de 
1000m vrije slag in 17.57.19;

Komend weekend staan de laatste 
Open Water Wedstrijden op het 
programma.
Zaterdag De Ganzetrek in het Ka-
naal naar Goes bij Wilhelminadorp, 
aanvang 11.15 uur, tevens zater-
dag de 3e Open Water Wedstrijd 
in het Merwedekanaal te Vianen, 
aanvang 11.00 uur. Zondag de 
Kanaalrace in Vlissingen, aanvang 
11.00 uur.

Ervaar een opgietmarathon bij 
Thermae Son

Son en Breugel, Saunaliefhebbers 
kunnen op zaterdag  15 september 
2012 bij Thermae Son terecht voor 
een opgietmarathon, waarbij ieder 
uur van 13.00 tot 21.00 uur een 
unieke of zeer geliefde opgietses-
sie verzorgd zal worden door een 
saunameester. Gasten genieten 
deze dag van diverse opgietingen 
met klankschalen, speciale etheri-
sche oliën, honing, scrub of met 
berkentakken en in diverse the-
ma's zoals "goud van oud". Voor 
een ultiem wellnessgevoel. 

Opgietsessie
De opgieting kent zijn oorspronke-
lijk uit Finland en heet daar Löyly, 
wat letterlijk stoomstoot bete-
kent. Tijdens een opgietsessie in 
de saunacabine wordt er water/
olië op de hete stenen van de sau-
nakachel gegoten door een sau-
nameester. De luchtvochtigheid 
neemt toe, gevoelsmatig voelt het 
warmer aan, de warmtedeeltjes in 
de lucht slaan neer op de huid en 
het lichaam begint flink te zweten. 
De saunameester wappert met een 
handdoek, waardoor een behaag-
lijk gevoel ontstaat. Het opgiet-
ritueel is in de loop van de jaren 

veel uitgebreider geworden en is 
niet meer weg te denken tijdens 
een dagje sauna en wordt gezien 
als een extra service voor de sau-
nagast.  

Prijsvraag
Om in te spelen op de wensen en 
behoeften van saunagasten met 
betrekking tot opgietsessies heeft 
Thermae Son een prijsvraag be-
dacht: bedenk een leuke unieke 
opgieting en maak kans op een 
saunadag voor 2 personen ter 
waarde van € 250,00. Daarnaast 
mag de winnaar samen met er-
varen opgieter Jan van den Berg 
tijdens de opgietmarathon deze 
speciale opgieting verzorgen. De 
opgieting dient uitvoerbaar te zijn 
en maximaal 45 minuten te duren. 
Wees creatief met etherische oliën, 
materialen, een thema en/of mu-
ziek. Tot 1 september kunnen in-
zendingen verstuurd worden naar 
marketing@thermaeson.nl 

Kijk voor meer informatie over 
Wellness & Healthresort Thermae 
Son op www.thermaeson.nl 
Het resort is gelegen aan de 
Thermaelaan 2 te Son en Breugel.

wielersport

handboogschieten

Dinsdagmiddag heeft de Rozelaer 
een onderlinge wedstrijd gescho-
ten. Dagwinnaar was Jan van Ber-
gen met een score van 225. Verdere 
uitslag: Antoon Vervoort 208, Ron 
Spijker 204, Jan Gordijn 191, Albert 
Ofwegen 162, Ad Hastenberg 157, 
Jan Lathouwers 155 en Jan Habra-
ken 128.

Op vrijdagavond is de 2e helft van 
het seizoen voor de senioren weer 
geopend met een wedstrijd voor de 
kermisbeker. Deze ludieke wedstrijd 
wordt geschoten op een blazoen vol 
met gaten. Komt de pijl in ’n gat dan 
is de score 0. Ook kun je 3 jokers in-
zetten waarmee de score verdubbelt. 
Winnaar was Jan van Bergen met 
een score van 164. Verdere uitslag: 
Antoon Vervoort 163, Jan van Erp 
144, John van Mulukom 138, Agnes 
Vissers 124, Ron Spijker 116, Bep-
pie van Bergen 105, Jos van der Veer 
103, Jos van den Berg 90 en Frans 
van de Braak 87. Buiten mededin-
ging Piet van den Berg 118 en Mar-
tijn de Kok 112.
Op zaterdag hebben Sjef, Piet en Jos 
van den Berg geschoten in Boekel. 
Piet en Jos schoten een Short Metric 
op 50 en 30 meter. De scores waren 
voor Piet 253 en 336 (PR), totaal 
589; en voor Jos 86 en 200 (PR), 
totaal 286. Piet werd eerste en Jos 
derde.
Sjef schoot een dubbele fita op 70, 
60, 50 en 30 meter. Zijn scores wa-

ren: 331 (Nederlands record bij de 
cadetten), 338, 330 en 348, totaal 
1347. Op zondag schoot hij 326, 
338, 315 en 336, totaal 1315. Sjef 
wist beide dagen als eerste te eindi-
gen bij de recurve schutters.
Op zondag heeft de jeugd van Ont-
spanning geschoten voor de laatste 
jeugdfita in Purmerend.
Dione en Floris Mesu en Ray Matus-
zewski schieten bij de aspiranten op 
40, 30 en 20 meter. Hun scores wa-
ren: Ray 139, 120 en 188 (PR), totaal 
447, goed voor een 6e plaats bij de 
jongens. Floris 214, 196 en 250, to-
taal 660, goed voor een vijfde plaats 
bij de jongens. Dione 254, 254, 274, 
totaal 784, goed voor een tweede 
plaats bij de meisjes.
Piet van den Berg, Luke Klootwijk en 
Roos Staals schieten bij de cadetten 
op 60, 40 en 30 meter meter. Roos 
schoot 153,108 en 238, totaal 499, 
goed voor een 4e plaats bij de da-
mes. Luke schoot 193, 179 en 256, 
totaal 628, goed voor een 6e plaats 
bij de jongens. Piet schoot 260, 302 
en 326, totaal 888. Goed voor de 2e 
plaats bij de jongens.
In de eindstand van de jeugdfitacup 
zijn de plaatsen als volgt: Dione 3e 
bij de meisjes aspiranten, Ray 7e en 
Floris 5e bij de jongens aspiranten, 
Luke 8e en Piet 4e bij de heren ca-
detten. Vrijdagavond 31augustus 
wordt uit de najaarscompetitie de 
indoor wedstrijd 18m groot blazoen 
met 3 pijlen geschoten.

Stef en Jur in de stromende regen in Munstergeleen

Na een welverdiende vakantie en 
twee weken trainen, fietsten Stef 
en Jur afgelopen weekend weer 
een wedstrijd. Het was een regen-
achtige dag en 20 graden kouder 

dan vorige week. In Munstergeleen 
startte Jur met nog 25 andere ren-
nertjes van categorie 2.

Hij stond op de derde rij na loting 
maar zat al snel mee voorin. Er zat 
een behoorlijke klim in de ronde 
waar daarna een afdaling kwam, 
waar Jur met 52 km per uur naar 
beneden denderde. Er ontstond al 
snel een kopgroep van tien renners 
waarvan er twee wisten te ontsnap-
pen de 3e ronde. Vlak daarachter 
werd het een veldslag door de vele 
demarrages. Jur ging ook vol in de 
aanval in de laatste ronde en kwam 
uiteindelijk tien meter tekort voor 
het podium. Hij kwam als 5e over 
de streep. (2e jongen)

Bij Stef stonden er negenendertig 
renners aan de start op de smalle 
start strook. Stef had geen geluk en 

moest na loting achteraan starten. 
Dat betekende dat hij flink aan de 
bak moest. Voor de jonge renner en 
de anderen lag er een klim van maar 
liefst 16% te wachten. Stef moest 
steeds een gat dichten om bij de 
kopgroep te komen. Steeds als dat 
lukte werd er weer gedemarreerd in 
de kopgroep en dat brak Stef op in 
de 3e ronde. Hij zat even helemaal 
stuk. Hij bleef samen met nog twee 
anderen lang op tien sec van de 
kopgroep rijden, maar moest uitein-
delijk de kopgroep laten gaan door 
een valpartij voor hen, onderaan de 
afdaling. Ze stonden even helemaal 
stil  waardoor er een gat werd ge-
slagen dat niet meer te dichten viel. 
Stef reed met twee anderen verder 
door de stromende regen.  Er kwam 
nog een sprint bergop, net voor de 
finish. Stef haalde vijftiende plaats.  

Wielertocht Diekirch-Valkenswaard

Op zaterdag 25 augustus werd 
voor de 34e keer Diekirch-Val-
kenswaard gereden, een wieler-
tocht over 258 km. Aan deze tocht 
werd weer deelgenomen door 
verschillende Rooise wielrenners. 
De tocht begon onder zeer regen-
achtige omstandigheden, maar na 
60km werden de weersomstan-
digheden perfect en dit zorgde 

voor weer een hele mooie tocht.

Aankomsttijden na 258 km van 
Rooise wielrenners in Valkens-
waard;

Sjef Kraayvanger 15.56uur
Marco van Esch   16.03uur
Marcel Luyten    16.06uur
Willy Brus     16.36uur

Peter Slits     16.36uur
Jan Schepens    17.21uur
Giel van Esch    17.51uur
Marcel Bongers   17.52uur
John Schuurman   17.59uur
Ties van Doorn    18.03uur
Marcel van Lieshout    18.41uur
Bert v d Sterre     18.41uur
Willy Huyberts    18.41uur

Schutters Ontspanning wederom 
erg actief geweest
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MTB toertocht Liempde loopt 
door Sint-Oedenrode
Op zondag 9 september 2012 
houdt LTC ’t Groene Woud uit 
Liempde voor de elfde keer haar 
MTB toertocht. Vanaf Café Het 
Groene Woud kunnen de deelne-
mers kiezen uit drie afstanden: 35, 
50 en 65 kilometer. Deze lopen 
door de gemeenten Boxtel, Veg-
hel en Sint-Oedenrode en door-
kruisen onder meer de Vlagheide 
en de Vresselse bossen. Bij ‘goed 
fietsweer’ hoopt de organisatie op 
zo’n achthonderd deelnemers.

De inschrijfkosten bedragen € 3,- 

voor NTFU leden en € 4,- voor 
niet leden. Na de toertocht is er 
gelegenheid om de fietsen af te 
spuiten. Inschrijven is mogelijk 
van 8.30 tot 10.00 uur bij café 
Het Groene Woud aan de Kaste-
rensestraat 23 in Liempde.  Het 
parcours is volledig uitgezet met 
pijlen en voorzien van twee pau-
zeplaatsen waar een hapje en een 
drankje te nuttigen is.  Meer infor-
matie over deze MTB toertocht is 
te vinden op 
www.ltchetgroenewoud.nl .
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HealtHCity 
biedt meer 

 3 Gecertificeerde personal trainers 

 3 Professionele begeleiding en 

voedingsadvies 

 3 De nieuwste trainingsvormen 

 3 Technogym en Life Fitness 

apparatuur 

 3 Gratis de nieuwste groepslessen 

(o.a. Les Mills) 

 3 Gratis luxe wellness faciliteiten; 

sauna, stoomcabine en 

zonnebank

 3 Gratis kinderopvang en drankjes 

HealtHCity Sint-OedenrOde 
all inCluSive
Bremhorst 4, 5491 Lr 
teL. +31 (0) 413 - 477250
heaLthcity.nL
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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!

Heerlijk genieten van een high tea met 
onbeperkt diverse soorten thee en heerlijke 
lekkernijen in onze Brasserie, of bij mooi 
weer lekker op één van onze terrassen.  

High Tea 
(op reservering)

Standaard High Tea 
€ 21,50 p.p. (uitbreiding mogelijk)

Ieder weekend

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)

Zondag opening met After Summer Party

Geen oude kantine meer, maar een 
luxueus en modern clubhuis

Wanneer je nu de kantine van 
VV Nijnsel binnen loopt, waan 
je jezelf in een supportershome 
van een betaald voetbalclub. De 
uitstraling is luxe, het interieur 
modern en zelfs de toiletten zijn 
van een klasse die je nog niet eens 
terugvindt in een groot landhuis, 
laat staan in het onderkomen van 
een vijfdeklasser. VV Nijnsel is 
klaar voor de toekomst en daar 
hebben tientallen vrijwilligers zich 
maandenlang voor uitgesloofd. 

De drie kartrekkers van het grote 
project, dat inmiddels al weer vier 
maanden in beslag neemt, zijn 
voorzitter Arent van Dijk en club-
leden Twan Verbakel en Paul van 
Gastel. Twee bouwvakkers met 
een geel-blauw hart. Zij stonden 

direct paraat toen het bestuur 
met de plannen op tafel kwam. 
Arent: “De kantine dateerde uit 
begin jaren negentig. Dit was het 
ideale moment om aan een gron-
dige verbouwing te beginnen. We 
vinden als bestuur dat VV Nijnsel 
uitstraling moet hebben. Het moet 
aantrekkelijk zijn om hier te komen 
voetballen. Met het oog op de toe-
komst is dat belangrijk, want zoals 
iedere vereniging verwachten we 
een daling van het aantal leden.”

Terwijl Arent de lijnen uitzette, 
vormden Twan en Paul het bouw-
kundige team. Hadden ze zoveel 
werk verwacht? “Ja, dat had ik 
wel verwacht”, zegt Paul. “Heel 
veel dingen waren nodig aan ver-
vanging toe.” De bar is compleet 

vervangen, het interieur prach-
tig gerenoveerd, er is een gave 
wandtekening aangebracht door 
de jongens Pim en Wout uit Sint-
Oedenrode en er komen grote tv- 
schermen te hangen. Ook de gar-
derobe en de bestuurskamer zijn 
vernieuwd en het kaderhok is bij 
de kantine getrokken, afgeschei-
den door twee grote openslaande 
deuren. “Dat was eerst een verge-
ten ruimte die alleen werd gebruikt 
voor wedstrijdbesprekingen. Straks 
worden daar de wedstrijdformulie-
ren ingevuld”, zegt de voorzitter 
trots.

Behalve Twan en Paul herbergt 
VV Nijnsel nog veel meer handige 
mannen en vrouwen, of gewoon 
bereidwillige clubgenoten die wil-
len sjouwen. Twan: “Dat hebben 
we wel gemerkt. Heel veel men-
sen hebben klaar gestaan om te 
helpen, vooral veel jeugd en veel 
dames viel me op.” Dat er zoveel 
dames behulpzaam zijn is natuur-
lijk prachtig. De vrouwen hebben 
de club meer smoel gegeven, maar 
vooral ook meer sfeer. “Op zon-
dagen is het voortaan hartstikke 
druk, dat zag je wel tegen Boskant. 
We hebben veel damesteams, dus 
de jongens blijven wat langer han-
gen. Dat maakt het extra gezellig”, 
glimlacht Twan. Ook komende 
zondag zal dat weer blijken wan-
neer de kantine officieel geopend 
wordt tegen buurdorp Ollandia. 
Pater Pushpa opent de wedstrijd 
en zal de kantine zegenen. Daar-
na barst de wedstrijd en het After 
Summer feest los. Even niet sjou-
wen, maar gezellig feesten.

voetbal

De twee bouwvakkers Twan Verbakel (r) en Paul van Gastel 
met in het midden voorzitter Arent van Dijk
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Grand Prix Lierop op 1 en 2 september

Het gas gaat vol open na maandenlange voorbereiding

Komend weekend gaat het gas vol 
open tijdens de grote Grand Prix 
motorcross in Lierop. Aan het gro-
te evenement, waar mensen van 
over de hele wereld op af komen, 
hangt een sterk Roois tintje. Tiny 
van Erp is voorzitter van de orga-
niserende Stichting GP en Hennie 
van Osch, eigenaar van TVE, is 
één van de grotere sponsoren.

De Grand Prix van Lierop is één van 
de grootste wedstrijden in de mo-
torcross. Daarnaast is het ook één 

van de laatste wedstrijden van het 
seizoen. De Nederlander Jeffrey Her-
lings staat op dit moment bovenaan 
in het klassement. Hij kan de titel 
pakken en Tiny van Erp is uitermate 
tevreden over het feit dat het in Lier-
op al kan gebeuren. Herlings is dan 
ook één van de grote publiekstrek-
kers. Het is een jongen van de streek 
– Herlings komt uit Elzendorp – dus 
veel mensen willen hem graag eens 
in actie zien.

Tiny van Erp was vroeger een fana-

tieke en zeer verdienstelijke motor-
crosser. Vanuit zijn toenmalige bedrijf 
TVE sport onderhield hij veel contac-
ten met de wereld van ronkende mo-
toren en rondvliegend modder. Toen 
hij het bedrijf overhevelde aan Hen-
nie van Osch bleef Tiny nog steeds 
betrokken bij de motorcross. Jaren-
lang werkte hij mee aan de organi-
satie van de Grand Prix van Lierop. 
Een paar jaar geleden overleed de 
grote initiator Wim Smits, waar de 
Nijnselnaar altijd mee samen had ge-
werkt. Tiny had de kennis en werd 

voorzitter om alles in goede banen te 
leiden. Al bijna een jaar van tevoren 
wordt begonnen met de organisatie. 
Komend weekend komt het tot een 
hoogtepunt.
Het terrein is klaar, de vrijwilligers 
staan te popelen en de coureurs ko-
men vanaf donderdag binnen drup-
pelen om hun wedstrijd te rijden. 
Ook Tiny is startklaar. Deze week 
wordt de promotie extra opge-
schroefd, vooral in deze regio. De or-
ganisatie verwacht zo’n vijftien- tot 
twintigduizend bezoekers, vooral uit 

Nederland, België en Duitsland. 

Wanneer je op tv een motorcross 
GP ziet, dan komt regelmatig het 
logo van TVE voorbij. Het is één 
van de grotere bedrijven binnen de 
motorsportwereld en bij iedereen in 
het circuit bekend. Daar is inmiddels 
een nieuw merk aan gekoppeld, na-
melijk BES-T. Op veel circuits en in 
media op papier en internet kom 
je de naam voortaan tegen. Het is 
een product dat werkt als een snelle 
spierhersteller voor onder andere 
motorcrossers. Vooral de onderar-
men krijgen het zwaar te verduren. 
BES-T maximaliseert de toename 
van energie, kracht, uithouding, 
intensiteit, motivatie en mentale fo-
cus voor elke sportprestatie. 

Behalve TVE zijn er nog veel meer 
sponsoren uit de regio betrokken, 
zoals autobedrijf Kees Vervoort, 
Tegeloutlet, Van Kuringe Advies-
groep en Salamander open haar-
den. Tiny is daar erg trots op, om-
dat Lierop toch niet bepaald bij de 
deur is. Hij hoopt dan ook dat er 
veel mensen uit Sint-Oedenrode 
en omstreken komen kijken. Het 
beloofd in ieder geval een enorm 
spektakel te worden. 

Tiny van Erp (l) en Hennie van Osch 

Seniorenbiljarten Odendael

Toon van der Aa en Ad Verhagen winnen bandstotentoernooi
biljarten

Van 6 tot en met 23 augustus 
werd het bandstoten (de speelbal 
moet eerst een band raken voor-
dat hij caramboleert) gehouden. 
Afgelopen weekend was de prijs-
uitreiking. 

In de A-poule (boven de 18 te ma-
ken caramboles) hadden 18 per-
sonen zich aangemeld en in de B-
poule (tot 18 te maken caramboles) 
17. Voor de finaleronde hadden in 
de A-poule zich geplaatst: Toon 
van der Aa (19), Rien der Kinde-
ren (24), Wim Wijnen (21) en Ad 
Verbakel (20).  Ad moest wegens 
persoonlijke omstandigheden af-
haken. Voor Wim Wijnen zag het 
er in de 1e ronde niet zo goed uit 
maar in zijn gelijkmakende beurt 
maakte hij een serie van 9 caram-
boles en wist zodoende de partij 
te winnen en toch als eerste in de 
poule te worden. In de finaleronde 
begon Toon in de eerste partij heel 
sterk en wist zijn 19 caramboles in 
8 beurten te maken en eindigde 
als 1e met 17 punten en een moy-
enne van 1,259 en een percentage 
van 333%. Rien en Wim behaal-
den beide 13 punten maar omdat 
Rien  een hoger percentage (201 
tegen 150) werd hij 2e en Wim 3e. 
Moyenne resp. 1,280 en 0,806.

In de B-poule zaten in de finale-
ronde: Wim van de Boogaard (18), 
Mari van Esch (16), Ad Verhagen 
(14) en Renee Wisse (12). Ad bleek 
uiteindelijk de sterkste en behaalde 
28 punten met een moyenne van 
0,741 en een percentage van 329. 
2e werd Renee met 25 punten, 
een moyenne van 0,633 en een 
percentage van 335. Wim en Mari  
behaalden 18 punten maar omdat 
Wim een hoger percentage had 
(249 tegen 220) werd hij 3e en 
Mari 4e. Hun moyenne was 0,729 
resp. 0,636.Aan de 2 beste van de 
A en B poule werd een dinerbon 
uitgereikt die te besteden is in De 
Ontmoeting van Odendael.

Woensdag 28 augustus is vooraf-
gaand aan de regiocompetitie een 
vergadering in Mariahout waarbij 
het bestuur aanwezig zal zijn. Dan 
wordt het programma voor 2012 
– 2013 overhandigd. Dan kan ook 
het speelschema gemaakt worden. 
Cor en Noud gaan er zo snel mo-
gelijk aan werken, want maandag 
3 september komt Nuenen al op 
bezoek. De recreantencompetitie 
van de Oda Boys start woensdag 
5 september thuis tegen N.G.T.R.
                                          

Nieuws en evenementen? Stuur uw mail naar redactie@demooirooikrant.nl

Jeffrey Herlings
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Ollandia begint competitie met derby bij Nijnsel
Voor Ollandia 1 zit er de beker-
competie voor dit seizoen weer 
op. Zeker de 2-2 eindstand in de 
laatste wedstrijd, thuis tegen re-
servehoofdklasser Gemert 2, is 
een goed resultaat, maar ook het 
daarin vertoonde spel geeft ver-
trouwen. Echter dit soort wedstrij-
den zegt verder niets als volgende 
week de competitie weer begint en 
Ollandia al meteen met een zware 
tegenstander te maken krijgt. Het 
moet dan voor een echte Rooise 
derby op bezoek in Nijnsel. 

Nijnsel is vorig seizoen gedegra-
deerd uit de 4de klasse en zal on-
der leiding van een nieuwe trainer 
er alles aan doen om dit weer zo 
snel mogelijk recht te zetten. Ook 
Ollandia zal graag het mooie en 
lange vorige seizoen een goed ver-
volg willen geven en ook dit jaar 
voor de prijzen willen gaan. Tijdens 
de rust van deze wedstrijd zul-
len  jeugdspelers van beide teams 
shootouts verzorgen. Ook de ove-
rige seniorenteams beginnen zon-
dag weer aan de competitie, waar-

bij het op sportpark Ekkerzicht op 
de zondagmorgen  al meteen een 
volle bak is.  Omdat zowel Ollan-
dia 3, 4 en de Vrouwen ongeveer 
gelijktijdig op het veld moeten 
staan, zal er geschoven worden 
met de aanvangstijd, dus houd 
dit in de gaten op www.ollandia.
nl. De Ollandia junioren spelen za-
terdag nog voor de beker, terwijl 
de pupillen dan eveneens met de 
najaarscompetitie beginnen.

Ollandia boekt verdienstelijk
 gelijkspel tegen Gemert 2

De wedstrijd was nog geen 1 mi-
nuut oud of de 1-0 stond op het 
scorebord. Het was Robert Erven 
die een indraaiende bal van Ri-
chard Markus binnenschoot. Lang 
kon Ollandia hiervan niet genie-
ten want 2 minuten later lag de 
gelijkmaker achter Tom Wouters. 
Een goed genomen vrije trap ging 
er bij de 1e paal in. 

Hierna was Gemert 2 de boven-
liggende partij zonder tot grote 
kansen te komen. Ollandia ver-
dedigde gedisciplineerd maar kon 
onvoldoende onder de  druk uitko-
men. Toch was het Ollandia die in 

de 12e minuut opnieuw op voor-
sprong kwam. Met een prima pass 
zette Rob van der Heijden William 
Bekkers vrij voor de keeper die be-
heerst afrond. Hierna ging Gemert 
2 nog meer druk zetten en was het 
voor Ollandia alle hens aan dek. In 
de 30e minuut kwam de verwach-
te gelijkmaker. Een afstandschot 
ging over Tom tegen de lat en de 
terugspringende bal werd keurig 
binnengetikt door een van aanval-
lers van Gemert. Dit was tevens de 
ruststand.

Na rust werd het bij Gemert 2 ook 
allemaal wat minder en kwam ook 

Ollandia aan meer aanvallen toe. 
Ondanks de diverse wissels was 
het Ollandia die de beste kan-
sen kreeg. Vooral de uitstekende 
breedtepass van René Raaijmakers 
op Rob van der Heijden had een 
beter lot verdiend. De bal in één 
beweging meenemende kwam hij 
schuin voor de goal uit maar zag 
zijn schot net voorlangs gaan. 
Ook de kans van William Bekkers, 
die net een ‘klein teentje” te kort 
kwam mocht de stand geen ander 
aanzien geven. Al met al een zeer 
verdienstelijke uitslag die vertrou-
wen geeft voor de 1e wedstrijd 
van de competitie tegen Nijnsel. 

Prinses Irene te sterk voor Boskant 
Voor Boskant 1 is het bekertoer-
nooi over. In de beslissende wed-
strijd bleek 2e klasser Prinses Ire-
ne toch iets te sterk.

Boskant kan zich helemaal con-
centreren op de competitie. Het 
bekertoernooi is over, omdat de 
beslissende wedstrijd, thuis tegen 
Prinses Irene 1, met 1-2 verloren 
ging. De thuisclub speelde een 
goede wedstrijd tegen de 2e klas-
ser, maar kwam uiteindelijk toch 
wat klasse (en adem) tekort om er 
een gelijkspel of zelfs een overwin-
ning uit te slepen. Pas in de 60e 

minuut kwamen de bezoekers op 
voorsprong dankzij een intikker 
van Job vd Elzen. Binnen twee mi-
nuten was het zelfs 0-2, opnieuw 
via Job die een goed teruggelegde 
bal binnenschoot. Naar achteraf 
bleek, hield daarmee de productie 
van Prinses Irene op. Een belang-
rijke rol hierin was weggelegd voor 
doelman Erwin Brouwers, die met 
enkele fantastische reddingen een 
grotere nederlaag kon voorkomen. 
In de 85e minuut kreeg Boskant, 
door een treffer van Pieter vd Wa-
renburg aansluiting. Met een klein 
beetje geluk had de gelijkmaker 

nog kunnen vallen. Roel kreeg in 
de voorlaatste minuut een goede 
mogelijkheid, maar Prinses Irene 
doelman Paul Timmers wilde niet 
meewerken. Prinses Irene is met 
deze overwinning poulewinnaar 
geworden.

A.s. zondag begint het serieuzere 
werk. Boskant 1 opent de com-
petitie met een uitwedstrijd tegen 
Avesteyn 1. Boskant 2 speelt thuis 
tegen DAW 2.

Meer info vindt u op de v.v. Bos-
kant site: www.vvBoskant.nl 

Ik ben Luuk de Vos en ben 8 jaar 
oud. Samen met mijn moeders 
en zusje Mieke woon ik in Nijn-
sel. Ik zit op de Sint Antonius 
van Padua school in groep 5 en 
de gymlessen vind ik het leukste.  

Naast het voetballen vind ik het 
leuk om in mijn vrije tijd buiten 
te spelen, op de wii of de nin-
tendo ds te spelen. Ik ben voor 
het tweede jaar lid bij VV Nijn-
sel en speel dit seizoen in de F1 
samen met mijn vriendjes. Ik heb 
nog geen vaste positie op het 
veld maar sta het liefst in de spits. 
Mijn moeders zijn ook actief bin-
nen VV Nijnsel. Moeder Loes is 
verzorgster van het 1ste elftal 
en moeder Lianda is actief bij de 
jeugd als trainer en leidster daar-
naast trapt ze zelf ook nog graag 
een balletje op het veld. 

Luuk de Vos
vv. Nijnsel

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Niels Brussee
Rhode

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

De 7 jarige Niels Brussee is zon-
dag 2 september ”Pupil van de 
Wedstrijd” bij de thuiswedstrijd 
van Rhode 1 tegen Venhorst 1.

Niels voetbalt in de F1. Zijn trai-
ners zijn Robbert Kuijs en Antwan 
Vorstenbosch. Zijn leiders op za-
terdag zijn Marcel Plaat, Frank 
Swinkels en Antwan Vorsten-
bosch. Hij  speelt rechtsbuiten. 
Niels is een technische voetballer 
en zeer gedreven. Hij wil in de 
wedstrijd wel eens zijn specialitei-
ten laten zien dit zijn lobjes en het 
stiften van de bal.
We denken dat hij dit bij PSV 
leert want daar heeft hij al enkele 
maanden mee mogen trainen. 
Niels scoort ook regelmatig. Af-
gelopen seizoen won hij ook de 
beker en 2x kampioen met de F3.

Niels zit op BS. De Kienehoef in 
groep 5. Rekenen vindt hij het 
leukst op school. Zijn andere 
hobby’s zijn de computer, Nin-
tendo en Wii. Niels 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.

Rhode na winst en verlies door in de bekercompetitie
Na de fraaie en ruime 4-1 overwin-
ning op Heeswijk, dinsdag, leek 
Rhode al verzekerd van de eerste 
plaats in de poule, maar na een 
slechte wedstrijd tegen SES (3-1 
verlies) hing het dit toch nog even 
af van de uitslag van Heeswijk. Die 
wonnen echter maar met 1-2, terwijl 
1-6 nodig was om Rhode voorbij te 
streven.   

Dinsdag kreeg Heeswijk al in de eer-
ste minuut een goede kans, en uitein-
delijk bleek dit ook hun beste kans te 
zijn geweest. Teun Latijnhouwers wist 
toen Rhode al snel op voorsprong te 
zetten met een schot uit een moeilijk 
hoek. Vervolgens scoorde Heeswijk 
wel snel de gelijkmaker, maar Bas van 
Kuringen wist met de fraai schot na 

voorbereidend werk van Thjeu Ha-
braken, Rhode al weer meteen op 
voorsprong te zetten. Nog voor rust 
werd het uit een scrimmage 3-1. In 
de tweede helft kon Heeswijk het 
Rhode niet meer moeilijk maken en 
Teun Latijnhouwers wist de eind-
stand uiteindelijk op 4-1 bepalen.

Zaterdag speelde Rhode uit te-
gen SES. Er waren meteen 2 goede 
kansen, een kopbal van Jan Simons 
tegen de lat en een fraai schot van 
Teun Latijnhouwers. Daarna ging 
de verdediging van SES nog 2 keer 
de fout in, echter zonder gevolgen. 
Daarna kreeg SES meer greep op de 
wedstrijd, zij knokten voor iedere 
bal en Rhode speelde te laconkiek. 
Simpel balverlies leverde SES een 

1-0 voorsprong op. Na rust speelde 
Rhode wel wat feller, maar inmiddels 
ging SES er in geloven en zij rondden 
opnieuw een slordigheid achterin 
af, 2-0. Via Joep vd Mortel, die een 
voorzet van Thjeu Habraken eenvou-
dig kon binnen tikken, werd het 2-1. 
Maar SES liet Rhode niet terug in de 
wedstrijd komen, opnieuw werd 
zwak ingrijpen achterin genadeloos 
afgestraft, 3-1.

Zondag gaat de competitie van start. 
De eerste tegenstander is Venhort dat 
via een lange nacompetitie is doorge-
stoten naar de 3e klas. Hopelijk pakt 
Rhode de zaken niet te lichtvaardig 
op en kan het de punten in Rooi hou-
den. Voor meer informatie zie 
www.rhode.nl
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Morgen kan
    altijd beter

Peter Hulsen

•Bedrijfsovername

•Bedrijfsoptimalisatie

•Bancaire begeleiding

•Management coaching

•Ondernemersplannen

•Belastingadvies

Europaweg 160a
5707 CL Helmond
Tel. 0492 505300
Fax 0492 554330
info@nieuwenhof-hulsen.nl

Maak een afspraak 
voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek

www.nieuwenhof-hulsen.nl

Bedrijfskundig Bancair Belastingadvies
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

ONZE NAJAARSCOLLECTIE IS 
ZO….MOOI!

We zien jullie graag in onze winkel in Best

Laatste ronde zomercollectie, 
helft van de helft.

WWW.PANENCOOK.NL
IETS TE VIEREN ?

Jeffrey Herlings
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MooiRooikrantDe34 
Piet Smits uit Geldrop wint kermistoernooibiljarten

In het Wapen van Eerschot is afge-
lopen week het negende drieban-
den kermistoernooi afgesloten.  
96 Deelnemers speelden in totaal 
358 partijen verdeeld over vier 
ronden, gevolgd door de halve en 
hele finales. Boeiende wedstrijden 
tot aan het eind: in de strijd om de 
1ste en 2de plaats kwam er zelfs 
een shoot-out aan te pas om de 
kampioen aan te wijzen. Het strak 
en tijdig aanpassen van moyennes 
ligt hieraan ten grondslag.

De wedstrijdronden
Vanaf de eerste ronde hebben de 
betere spelers het moeilijk gehad 
om zich te handhaven in het toer-
nooi. Nico vd. Heuvel, Jos v. Osch, 
René v. Hak, Willy Smetsers en Pe-
ter vd. Heyden moesten al snel het 
veld ruimen, terwijl de gebroeders 
Frank en Roland Jonker hun kandi-
datuur stelden. Ook de plaatselijke 
favorieten hebben het uitstekend 
gedaan. Edwin v.d. Boom kwam 
helaas net een puntje tekort om 
zich door de tweede ronde te wor-
stelen, maar Marijn Schellekens, 
Pieter Hulsen, Joop v. Hastenberg, 
nieuwkomer Henri v.d. Brand, Bas 
v. Beers, Mieke Schenkels en Frits 
Radema wisten zich voor de derde 
ronde te plaatsen. Hierin moesten 
Frits Radema en Mieke Schenkels 
het veld ruimen. Bij de laatste 15 
spelers die op zaterdag voor de 
finaleplaatsen gingen, schaarden 
zich wel Joop v. Hastenberg, Pieter 
Hulsen, Marijn Schellekens en ook  

Theo v. Hastenberg. Bas v. Beers 
verraste vriend en vijand door in 
de derde ronde Hans v. Eyck in 
slechts twee (!) beurten het nakij-
ken te geven.   

Finalepoules
Vijftien spelers, verdeeld over drie 
poules, gingen op zaterdag uit-
maken wie zich plaatsten voor de 

halve en hele finales. Uitsluitend 
de poulewinnaars en de beste 
nummer 2 kwamen hiervoor in 
aanmerking.  In poule 1 kon Joop 
v. Hastenberg geen potten meer 
breken en kon Bas v. Beers niet 
meer stunten. Piet Smits toonde 
zich hier het sterkste en plaatste 
zich daarmee bij de laatste 4.

In poule 2 was Theo v. Hastenberg 
uitgeblust en plaatsten zich Hans 
Heesakkers en Hans v. Eyck bij de 
laatste 4. Zij scoorden beide 9 pun-
ten: goed als poulewinnaar, maar 
ook goed voor de beste nr. 2.
In poule 3 was het ook bijzonder 
spannend. Pieter Hulsen scoorde 
het hoogste percentage, maar 
kwam één wedstrijdpunt te kort; 

Marijn Schellekens kwam 2 punten 
te kort, maar niet Marcel v. Berkel: 
hij had wel voldoende wedstrijd-
punten, maar zijn scoringspercen-
tage was net te laag. Frank Jonker 
ging hier met de eer strijken en 
ging over naar de halve finales.

De finales 
In de halve finales won Frank Jon-
ker van Hans Heesakkers en Piet 
Smits versloeg Hans v. Eyck, zij 
het in een shoot-out. De finale 
werd dus een strijd tussen Frank 
Jonker (27 car.) en Piet Smits (26 
car.) Het werd een partij om van 
te watertanden. Beide spelers wa-
ren geheel aan elkaar gewaagd. 
Geen van beide kon een beslis-
sende voorsprong nemen en na 
34 beurten waren beiden aan de 
finish. Nog geen winnaar dus en 
een shoot-out moest de beslis-
sing forceren. Voor beide spe-
lers drie extra beurten. Piet Smits 
uit Geldrop toonde zich hierin de 
sterkste door van aquit af meteen 
4 caramboles te produceren. Frank 
Jonker moest het antwoord schul-
dig blijven en moest zodoende de 
eer laten aan Piet, die zich hiermee 
in het illustere rijtje van winnaars 
kon scharen van het Roois kermis 
driebandentoernooi. 

Voor alle uitslagen: 
www.hetwapenvaneerschot.nl/
toernooien

Piet Smits (l) was de trotse winnaar. Hij won de spannende finale.  

SV Fortuna ’67 wil het 45-jarig jubileum ook met u vierenhardlopen

In een eerdere editie van DMRK 
werd het idee al aan het Rooise 
publiek bekend gemaakt. Een ju-
bileum wandeltocht, speciaal in 
het teken voor het 45-jarig be-

staan van SV Fortuna ‘ 67. DMRK 
is nieuwsgierig naar de vorderin-
gen in de organisatie en sprak een 
aantal leden.

Jeanne Reijnders, lid van de wan-
delclub, is enthousiast. “De wan-
deltocht is geen nieuw idee. Tij-
dens ons 40-jarig bestaan hebben 
we het ook georganiseerd. De re-

Dini Damen en Jeanne Reijnders

vissen

Kermiswedstrijd vissen valt ten 
prooi aan Koos Brands
Afgelopen zaterdag is de kermis-
wedstrijd gevist. Helaas moest er 
vanwege de weelderige planten-
groei in de Kienehoef uitgeweken 
worden naar het Cathalijnenpad. 
De vangsten waren niet spectacu-
lair, maar bijna iedereen wist toch 
een visje te vangen. 

De winnaar Koos Brands mocht de 
Pumpke bokaal in ontvangst ne-

men hij ving 1003gr, 2e Peter van 
de Nieuwenhuizen 953gr, 3e Nol 
Daniëls 941gr. Helaas was er bij de 
jeugd maar een deelnemer Tiemo 
van Dinter hij ving 58gr. Alle win-
naars mochten een prijs in ont-
vangst nemen gesponsord door 
café het Pumpke en de “Borchmo-
len”. Zondag 2 september is de 
laatste wedstrijd van het prijsvissen 
aan het Cathalijnepad.

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Niets is moeilijker dan eigen teksten schrijven
Wij helpen u graag hierbij

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst

acties waren toen zo positief, dat 
we hebben besloten om het nog 
eens over te doen.” 

De club telt 400 leden, waarvan 
125 mensen iedere week sportief 
wandelen. Daarbij moet je denken 
aan het wandelen in verschillende 
tempo’s. Daarnaast bestaat zo’n 
training uit bepaalde oefeningen. 
Tegenwoordig kun je instappen op  
drie verschillende niveaus. Hier-
door kan iedereen deelnemen aan 
zo’n training.

Is het dan vergelijkbaar met OLAT? 
“Absoluut niet”, zegt Dini Da-
men, lid van beide verenigingen. 
“Er is een ander soort manier van 
wandelen. OLAT is meer het lan-
geafstandswandelen, waarbij een 
warming up en een cooling down 
ontbreken. Als je bij Fortuna ’67 
wandelt, is er meer aandacht voor 
de techniek en bovendien is het 
erg goed voor mijn sociale contac-
ten. Tijdens de training zijn er altijd 
begeleiders die het verkeer rege-
len, waardoor ik ontspannen een 
praatje kan maken met anderen.”

“Dat is ook de kracht achter de 
club”, aldus Jeanne.  “Iedereen is 
hier altijd van harte welkom. Dat 
is tevens het doel van de jubile-

umwandeltocht. Jong en oud mag 
mee doen. De jeugd kan gratis 
deelnemen (mits er een volwasse-
ne mee loopt). Zelfs de ouderen, al 
dan niet in rolstoel, zijn van harte 
welkom. De begeleider van een 
rolstoel hoeft ook geen inschrijf-
geld te betalen.”

In totaal staan er zondag 16 sep-
tember 40 vrijwilligers klaar om 
de jubileumwandeltocht goed te 
laten verlopen. De uitnodigingen 
zijn inmiddels verstuurd, onder an-
dere naar oud leden en meerdere 
verenigingen in de omgeving. Er 
zijn verschillende punten tijdens de 
route om te rusten, met een lek-
ker bakje koffie of iets fris.  Wilt u 
de sportieve jubileum viering van 
SV Fortuna ’67 bijwonen? Dan 
bent u zondag 16 september van 
harte welkom  in het clubgebouw 
op de Zwembadweg in Rooi. Er 
zijn verschillende starttijden en af-
standen. Kijk voor meer informatie 
op www.fortuna67.nl of bel naar 
0413-476748. Sponsoren als Tem-
mink Verzekeringen, Van Hoof 
zacht fruit, Dommelzicht, Huis-
kens Optiek, Albert Heijn, Emté 
en Smits woonboetiek maken het 
evenement mogelijk. 
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MooiRooikrantDe 35
Rooise tenniskampioenschappen 
brengt Rooise tennissers bijeen

tennis

In de week van 18 tot en met 25 
augustus zijn op de banen van 
TV De Kienehoef, TV Nijnsel en 
TV Boskant de derde Rooise ten-
niskampioenschappen gehouden. 
De eerste 2 dagen werden in tro-
pische temperaturen gespeeld. 

Vele emmers water en natte hand-
doeken zorgden tussen de games 
door voor wat verkoeling voor de 
spelers. Later in de week werd het 
weer “normaler” voor de tijd van 
het jaar en dat kwam het spel zeer 
zeker ten goede.

De hele week zijn de poule wed-
strijden en de kwart- en halve fina-
les op alle drie de parken gespeeld 
en de finales zijn zaterdag op het 
park van TV Boskant gespeeld. Na 
veel sportieve strijd werden de fi-
nalisten na hun wedstrijd gefelici-
teerd met een gaasje “bubbels”. 
De winnaars kunnen zich het ko-
mende jaar het beste tenniskoppel 
van Rooi noemen.

Het was wederom een zeer ge-
slaagd toernooi waaraan weer 
meer Rooise tennissers deelnamen, 
succesvol georganiseerd door de 
toernooiwerkgroepen van de drie 
Rooise tennisverenigingen. 
Hieronder volgen de uitslagen in 
de verschillende categorieën.

HD8 1ste Jaap Raaimakers-Martijn 
v.d. Biggelaar.
2de Marc v.d. Berk-Ruud v.d. Berk.
DD8 1ste Danielle Marinus-Corine 
v.d. Vleuten
2de Willeke Helling- Annelies Holl.
GD8 1ste Alex v.d. Brand- Sanne 
Kremers.
2de Jaap en Marieke Raaimakers.
HD7 1ste John v.d. Rijt-Frank 
Schepens.
2de Aty van Hastenberg-Marcel 
v.d. Akker.
DD7 1ste Jolanda Witlox- Onny 
van Heesch.
2de Petra van Oorschot- Monique 
Witlox.
GD7 1ste Lian de Koning- Gert der 

Kinderen.
2de Wilgart en Rian van Langen.
HD6 1ste Pascal v. Boxtel- Marcel 
Plaat
2de Stefan v.d. Boom- Joery van 
Rooi.
DD5/6 1ste Wil v.d. Laar- Corien 
v.d. Oever .
2de Ilse v.d. Meulengraaf- Corine 
Verhagen.
GD6 1ste Pim van Grinsven- Ma-
rieke van Boxtel.
2de Marcel v.d. Coevering- Kristel 
de Vries.
HD5 1ste Rob v.d. Hurk- Erik Ver-
voort.
2de Christian de Groot- Robbert 
van Hout.
GD5 1ste Kimberly Blommenstein- 
Bart v.d. Rijt.
2de Co Stamps- Kelly Vervoort.
HD4 1ste Arne Haver- Hans Ver-
hagen
2de Roy v.d. Hoef- Alex Quinten.

De finalisten van HD8

Er werd een felle strijd geleverd.

Foto’s: Jan van der Werff

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

U bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur 

“VOOR EEN EERLIJK HOORADVIES” 
Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak

• Persoonlijk deskundig advies
• Alle dagen audicien aanwezig
• Voorkeursleverancier van o.a. CZ, VGZ en IZA
• Onafhankelijk

Meijerijstraat 6 • 5461 HJ Veghel • (0413) 28 83 38 

www.vanschijndelhoortechniek.nl

• persoonli jk deskundig advies
• al le dagen audicien aanwezig
• alti jd gratis uitgebreide hoortest
• onafhankel i jk
• voorkeursleverancier al le zorgverzekeraars

VOOR HET BESTE HOORADVIES
Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak.

’t Dorp 58a • 5384 MC Heesch •  0412-475959 • www.vanschijndelhoortechniek.nl

U bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur 

en zaterdag van 09.30 - 14.00 uur op ’t Dorp 58a in Heesch

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

 

Verkoeling onder de parasol

Lees 
DeMooiRooiKrant 

en laat je 
verrassen
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De geschiedenis van een hockeyclub
Van Rockey naar MHC Sint-Oedenrode

AFLEVERING 4: ZWART WIT ZIJN ONZE KLEUREN

“Mijn knie is eigenlijk reden dat we een hockeyclub zijn begonnen in Rooi“. Aan het woord is Hans Kersten, oprichter en erelid 
van MHC. Het is een boeiend verhaal van een aantal jonge mensen die stug bleven volhouden en vele moeilijkheden overwon-
nen. Het hockeyen van 50 jaar geleden had een wat elitair imago. De meeste clubs kwamen uit de grote steden en hun leden-
bestand werd hoofdzakelijk gevormd door de gegoede burgerij. Sport voor de jeugd in die jaren was in de dorpen in de regio 
eenvoudig te benoemen. De jongens zaten op voetbal en de meisjes gingen korfballen, in Rooi bij Concordia. Zo ook bij Hans, 
16 jaar en voetbalde met veel plezier bij Rhode tot een zware knieblessure daar een plotseling einde aan maakte.

“Maar ik wilde graag sporten en baalde 
als een stekker dat het allemaal voor-
bij was “. Vriend Wim van de Ven kwam 
gelukkig met een oplossing. Als leerling 
van het Zwijssencollege in Veghel, had 
hij tijdens de gymles kennis gemaakt 
met het hockeyspel.
“Iets voor jou Hans, je hoeft niet te 
schoppen, want de stick doet het werk 
en als keeper hoef je weinig te lopen“. 
En jawel, na wat oefenen bleek dit de 
oplossing en zo begon het hockeyge-
beuren in Rooi met dank aan zijn ge-
blesseerde knie in de hoofdrol. Het kee-
pen was ook een succes, want vele jaren 
was hij de doelman van Heren 1.
Samen Wim van de Ven en Henny van 
de Burgt  probeerde hij dus een club op 
te richten, 17 jaar, enthousiast en ambi-
tieus. Maar ze kwamen er snel achter, 
dat het wel eens een hele klus kon wor-
den. Geen geld, geen veld, geen accom-
modatie, geen materiaal., eigenlijk hele-
maal niets.

“Bovendien wisten de mensen in Rooi 
nauwelijks dat deze sport bestond”  ver-
volgt Hans zijn verhaal. Kortom er wa-
ren vele hindernissen te nemen. Daar 
kwam nog bij dat de hockeybond zeer 
stijl in de leer was en geen enkele hel-
pende hand toestak. “ Ik kan er een 
boek over schrijven “ zucht Hans als hij 
terugdenkt aan deze tropenjaren. Maar 
de volhouder wint en langzaam maar 
zeker komt er licht in de tunnel, zeker 
toen de toenmalige burgemeester Wer-
ner, het initiatief van zijn jonge dorpsge-
noten aantrok. Samen met Hans ging hij 
diverse locatie bekijken, wat uiteindelijk 
resulteerde in een speelveld bij de cam-
ping.
Op 14 juli 1961 vond de oprichtingsver-
gadering, de naam van de club werd 
RKHC Rhockey en de clubkleuren zwart-
wit. “ Waarom deze kleuren “, Hans be-
gint te lachen. “ Een kwestie van geld. 
De kleuren blauw, rood, groen en wit 
waren al vergeven aan clubs uit de re-
gio. Dat was opzicht geen probleem als 
we een van deze kleuren namen, maar 
dan moesten er wel reserveshirts wor-
den aangeschaft en daar hadden wij de 
centen niet voor. Het werd dus zwart-

wit. “. Op 24 Maart 
1964 word de club 
aangenomen als 
van de KNHB. Na ja-
ren praten, regelen, 
zoeken, teleurstel-
lingen verwerken 
en toch weer door-
gaan is het eindelijk 
gelukt, een echte 
hockeyclub in Rooi. 
Ook komt er een 
nieuwe naam. Als 
MHC Sint-Oedenro-
de gaat de vereni-
ging verder. Cees 
van de Wiel wordt 
voorzitter, Hans zijn 
rechterhand. Voort-
varend werden de 
zaken door het be-
stuur aangepakt en 
met succes. Er kwa-
men echte speelvel-
den, een clubhuis 
en er werden plan-
nen gemaakt voor 
een kunstgrasveld. 
“ In 1970 ben ik met 
actief besturen ge-
stopt “ zegt Hans, 
“ Ik had een eigen 
zaak en dat eiste 
alle aandacht op 
“. Maar Hans bleef 
een clubman in 
hart en nieren. Dat 
bleek wel in 1991. 
Door allerlei oorza-
ken was MHC zo-
wel bestuurlijk als 
financieel in zwaar 
weer gekomen. Een 
hele snelle oplos-
sing was noodza-
kelijk. Hans keerde terug in het bestuur 
en nam de verantwoordelijkheid op zich 
voor het bargebeuren. Met zijn jaren-
lange ervaring in het horecavak reorga-
niseerde hij de zaak en maakte er weer 
winstgevend gebeuren van. In 1997 
nam hij definitief afscheid . Wel bleef hij 
nog een aantal actief als speler van het 
55 plus veteranenteam.

“Hoe het allemaal begon “, inderdaad. 
De knie van Hans, de gymles op het 
Zwijssencolege, de moeilijke beginjaren. 
Een dik applaus dus voor Hans Kersten 
en zijn medeoprichters. Want dank zij 
hun volharding en de wil om te slagen, 
staat er na 50 jaar een bloeiende hoc-
keyclub in Rooi met een uitstekend toe-
komstperspectief.

Hockeyen is ook een echte veteranen-
sport met competities voor diverse leef-
tijdsgroepen met zelfs een 55 plus en 
een 65 plus afdeling. Karel Verheggen 

kan erover meepraten. Met zijn 62 jaar 
is hij het oudste, actieve lid van MHC 
en al vanaf 1966 lid. Meer als 400 wed-
strijden staan op zijn conto. Vele jaren 
voor Heren 1 gespeeld en vandaag aan 
de dag een steunpilaar in veteranen A. 
Karel is een echte clubman. In de be-
ginjaren samen met Riek van Bakel op 
maandagavond wedstrijdschema’s en 
bardiensten samenstellen, jaren lid ge-
weest van de barcommisssie, niet te 
tellen uren bardienst gedraaid en vele 
wedstrijden gefloten op het veld en in 
de zaal. Hij denkt nog niet aan stop-
pen: “ Als de kleine pijntjes na de hoc-
keyzondag niet erger worden, hoop ik 
nog even door te gaan en de opening 
van het nieuwe clubhuis actief mee te 
maken“. 
Op vrijdagavond 31 augustus om 19.00 
uur gaat dus gebeuren, de start van 
de viering van het 50 jarig bestaan van 
MHC Sint-Oedenrode. De enthousiaste 
en gedreven jubileumcommissie, met 
Ad van de Heyden en Marga Kemps, 

als kartrekkers, heeft enorm veel werk 
verzet, weken lang. Het resultaat van 
alle inspanningen mag er zijn. Een feest 
voor jong en oud, leden, oud leden, ou-
ders en jeugd. 

Natuurlijk, zonder een enthousiaste 
ploeg clubmensen is het onmogelijk 
zo’n festijn te organiseren. Maar ook 
steun van buitenaf is eigenlijk een must. 
Sponsors zijn onmisbaar en de dank 
van bestuur en  jubileumcommissie is 
groot aan allen, die met raad en daad 
geholpen hebben. Met name de Rabo-
bank en “DeMooiRooiKrant“ verdienen 
alle lof voor hun medewerking.

Een gouden jubileum voor MHC Sint-
Oedenrode wat dus groots gevierd gaat 
worden het laatste weekend van augus-
tus. Voor eenieder die iets van de sfeer 
wil proeven aan de Nieuwstraat en 
het Riek van Bakellaantje “ U bent van 
harte welkom en  we kijken uit naar uw 
komst“. 

Hans Kersten
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hockey Meta Bouwmans helpt mee om 
familieclub naar hoger plan te tillen

Meta Bouwmans past perfect in 
de ideologie van hockeyclub MHC 
uit Sint-Oedenrode. De vereni-
ging heeft een weg naar profes-
sionalisering ingezet. Dat wil niet 
zeggen dat de club ambities heeft 
om de hoofdklasse te halen, maar 
alles krijgt een serieuzere bena-
dering dan voorheen. Meta, zelf 
voormalig hockeyster bij onder 
andere MEP in Boxtel, ziet daarin 
een belangrijke rol voor haar zelf 
weggelegd. Sinds  het begin van 
vorig seizoen coacht ze Dames 1 
van Rooi. Degradatie kon ze he-
laas niet voorkomen, maar er zijn 
duidelijk veranderingen zichtbaar.

Hoe ben je in Sint-Oedenrode te-
recht gekomen?
“Hiervoor trainde ik de dames 
van MEP in Boxtel. Daar heb ik 
een tijdje met Maarten van Bakel 
samen gewerkt. Iemand die jullie 
vast en zeker kennen. Hij wist op 
een gegeven moment dat ik zou 
gaan stoppen, dus legde hij con-
tact met MHC in Sint-Oedenrode. 
Ik had wel trek in een nieuwe uit-
daging en ben er dus op in ge-
gaan.”

Was MEP je eerste club als coach?
“Wel als hoofdcoach ja. Voor dat 
ik in Boxtel werkte, was ik assis-
tent trainer bij Were Di in Tilburg. 
Daarvoor was ik speelster bij MEP. 
Ik ben echter begonnen met hoc-
key bij De Dommel, in mijn woon-
plaats Sint-Michielsgestel.”

Wat voor speelster was je?
“Ik was heel divers, heel allround. 
Als er ergens een gat viel, werd ik 
daar neer gezet, haha. De meeste 
wedstrijden speelde ik vooral ach-
terin. Je kunt me typeren als een 
speelster die altijd heel hard werkt. 
Bij De Dommel stak ik er mede 
daarom iets bovenuit en kon ik 
een overstap maken naar het ho-

ger spelende MEP.”

Wat trof je vorig jaar aan toen je 
hier in dienst kwam?
“Een hele jonge groep meiden die 
wel wilde, maar nog niet kon. Er 
lag voor mij een hele uitdaging.”

Wat is de grootste verandering die 
je doorvoerde?
“Dat heb ik langzaam opge-
bouwd. Bij MEP liet ik de dames 
bijvoorbeeld twee keer trainen op 
dinsdagavond. Langzaam maar 
zeker heb ik dat ook hier inge-
voerd. Eerst krijgen de meiden drie 
kwartier conditietraining, daarna is 
het pauze en wordt er een video-
analyse gegeven. Tot slot wordt er 
nog anderhalf uur getraind.”

Leverde dat veel weerstand op?
“In het begin wel. Het zijn vrou-
wen hé, haha. Maar uiteindelijk 
zag iedereen de voordelen er van 
in. Er zitten veel studenten in het 
team die eerst flink moesten haas-

ten voor maar anderhalf uur trai-
ning. Omdat we nu veel langer 
trainen wil iedereen er graag voor 
op en neer reizen. En dat terwijl de 
reisverbinding zeer slecht is. Het is 
ook veel meer relaxt. In de pauze 
hebben ze allemaal tijd om bij te 
kletsen. Dat kon eerst bijna niet. 
Daarnaast zie je de conditie met 
sprongen vooruit gaan. Vorig jaar 
liepen de meeste meiden stap ze-
ven tijdens de shuttlerun test. Nu 
zitten ze al op negen. Dat zie je te-
rug in de wedstrijden.”

Toch degradeerde Dames 1 vorig 
seizoen naar de Tweede Klasse.
“Dat klopt, vorig seizoen haalden 

we nog niet het gewenste rende-
ment. Gelukkig is het hele team 
op twee na bij elkaar gebleven en 
hebben we nu als doelstelling om 
weer te promoveren. Dat moet ze-
ker lukken. Er zit nog zoveel rek in 
dit team. En het belangrijkste is dat 
ze voor elkaar willen werken. Dat 
we zo hecht zijn, is één van onze 
sterke punten. Daarnaast worden 
we ook tactisch steeds sterker en 
laten we met regelmaat goed hoc-
key zien.”

Hoe is de aanwas van de jeugd?
“Vorig seizoen zijn we begonnen 
met het mee laten trainen van A1 
speelsters. Zo wennen ze alvast 
aan het niveau en zijn ze er sneller 
klaar voor als ze bij de selectie ko-
men. Het was een vereiste van de 
club om dat in te voeren, maar ik 
ben er zelf ook voorstander van.”

Je bent dus veel met jeugd bezig?
“De club wil graag iets professi-
oneler worden en daar hoort ook 

selectiebeleid bij. Aan het eind van 
het seizoen bezoek ik samen met 
speelsters van Dames 1 wedstrij-
den van de jeugdteams. De jeugd-
leden worden op allerlei verschil-
lende onderdelen beoordeeld. Zo 
houdt je straks goede meiden over 
voor de selectie.”

Bevalt het goed bij MHC?
“Het is een kleine, maar vooral 
ook gezellige familieclub. Iedereen 
kent elkaar en er zijn een aantal 
mensen die ontzettend veel voor 
de vereniging doen. Zij houden 
het draaiende en dat is mooi om 
te zien. Bij een club als dit werk ik 
het liefste.”

“IK BEN ER GROOT VOORSTANDER VAN OM 
JEUGD BIJ DE SELECTIE TE BETREKKEN”

Meta staat te kijken naar een training van een meisjesteam

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

Het strakke 
van nu en 
het warme 
van vroeger

De ideale 
thuiswerk-plek

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Nieuw in ons programma:

Tractor met 
landbouwfrees.

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

AANMELDEN SPORT- EN 
VERENIGINGSNIEUWS

dinsdagochtend tot 10.00 uur
Redactie@demooirooikrant.nl
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Voetbal

Ollandia

Uitslagen senioren zo 26/8:
Ollandia 1-RKPVV 1 2-1
Ollandia 1-Gemert 2   2-2
Ollandia 2-Nijnsel 2    0-4
Ollandia 2-Erp 4   1-0
Stiphout Vooruit VR1-Ollandia VR1   1-9
Nijnsel VR1-Ollandia VR1   11-0 

Programma senioren zo 2/9:
Nijnsel 1-Ollandia 1   14.30u
WEC 2-Ollandia 2   12.00u
Ollandia 3-Nijnsel 4  11.00u
Ollandia 4-Avanti’31 12   9.30u
Ollandia VR1-Prinses Irene VR2  10.00u

Programma jeugd za 1/9:
Boskant B1-Ollandia B1  v:13.30u
Ollandia C1-Schijndel/Vitam C3   13.00u
Ollandia D1-Handel D1   12.00u
Rhode E3-Ollandia E1   v 8.15u
Schijndel/Vitam E8-Ollandia E2  v:8.15u
Ollandia F1-BlwGl’38/Jumbo F7   9.30u
Ollandia F1-BlwGl’38/Jumbo F9M   10.30u
Woe  5/9: 
Ollandia C1-Avanti’31 C2  18.30u

VV Boskant

Uitslagen senioren: 
Bruheze 1-Boskant 1  0-1 (beker)
Boskant 1-Prinses Irene 1  1-2 (beker)
Avesteyn 2-Boskant 2  2-2 (beker)
Margriet 2-Boskant 2  5-1 (beker)
Keldonk 3-Boskant  7 -1 (beker)
Boskant 3-Rhode 9  1-1 (beker)
Boskant 4-Boxtel 4  5-4
Drievieten-Boskant 6  0-0
Boxtel 8-Boskant 7  4-2
Wodan Da 2/3-Boskant Da1  5-0 

Uitslagen jeugd
Best Vooruit A3–Boskant A1 1-4
Boskant C1–Best Vooruit C3  4–8
Boskant D1– Best Vooruit D3  1–4
WEC A1–Boskant A1  6-0
Boskant B1–WEC B1G  2–11

Programma senioren zo 2/9:
Avesteyn 1-Boskant 1  14.30u.
Boskant 2-DAW 2  11.30u.
Boskant 3-DVG 3  12.00u.
DVG 6-Boskant 5  10.30u.
DVG 7-Boskant 6  10.00u.
Boskant 7-WEC 7  09.30u.  

Programma jeugd woe 29/8:
Boskant A1–SCMH A1  a18.30u
Nijnsel B1-Boskant B1  v17.30 
a18.30u
Boskant C1– Schijndel C2  a18.30u
Programma jeugd za 1/9:
Nijnsel A1-Boskant A1  v13.00 
a14.30u
Boskant B1–Ollandia B1  a14.30u
DVG C1- Boskant C1  v11.45 a13.00u
SV Brandevoort D2–Boskant D1  v11.30u
Boskant E1– ASV’33 E2  a09.30u
Rhode E6G–Boskant E2  v08.00u
Boskant F1–Sparta’25 F4  a10.3u.

 

Rhode

Uitslagen senioren:
Rhode-Heeswijk 4-1
SES –Rhode 3-1
HVCH 2-Rhode 2 1-3
Rhode 2-OSS 2 1-0
Rhode 3-VOW 2 0-3
Vorstenb. Boys 2 –Rhode 3 1-5
Boerdonk 2-Rhode 4 1-5
Rhode 4-Schijndel 11 7-3
Schijndel 8-Rhode 5 1-2
Rhode 5-Avesteijn 3 2-3
Nijnsel 5-Rhode 6 0-4
Rhode 6-FC de Rakt 3 5-1
Rhode 7-UDI 14 2-4
Rhode 8-WEC 7 4-0
Boskant 3-Rhode 9 1-1
Rhode 10=Blauw Geel 8 1-2
Avesteijn 6-Rhode 10 1-4
Dames-VW 2-3
Dames-Mariahout 1-1 

Uitslagen jeugd beker za 25/8:  
Blauw Geel’38 A1-Rhode A1 1-6
Avanti’31 A2-Rhode A2  0-2
Rhode B1-Avanti’31 B1  2-1
Rhode B2-Blauw Geel B3  3-1
Rhode B3-Sparta’25 B3  3-2
Rhode B4-Avanti’31 B3  3-4
Boekel Sport C1-Rhode C1  1-3
Rhode C2-Mariahout C1  4-2
Rhode C3-Erp C3  11-0
Rhode C4-Ollandia C1G  1-5
FC de Rakt MB1-Rhode MB1  6-0
Rhode MC1-NWC MC1  0-10

Programma senioren do 30/8:
FC de Rakt 2-Rhode 7 11.00u
Rhode 8-Schijndel 9 18:45u
Nijnsel 6-Rhode 9 18:45u.

Programma senioren zo 2 sep:
Rhode-Venhorst 14:30u
Rhode –OSS 2 11.00u
Mariahout 2-Rhode3 11:30u
Schijndel 5-Rhode 4 12.00u
Avesteijn 4-Rhode 5 12.00u
Rhode 6-WHV 3 12.00u
Boekel Sport 5-Rhode 7 11.00u
Heeswijk5-Rhode 8 10.00u
Rhode 9-Boekel Sport 7 11.00u
Rhode 10-Heeswijk 7 10.00u
Veteranen-Mariahout zat. 16:30 u.

Programma beker woe 29/8:
Rhode A1-Gemert A1  a18:30u 
Rhode A2-Schijndel/VITAM A2  a18:30u
DVG B1-Rhode B1  v17:30u
Schijndel/VITAM B3-Rhode B2  v17:30u
Boekel Sport B3-Rhode B3  v17:30u
SCMH B2-Rhode B4  v17:30u
Rhode MB1-MULO MB1  a18:30u

Programma jeugd za 1/9:
Rhode A1-Schijndel A1  a14:30u
DVG A2-Rhode A2  v13:00u
Blauw GeelB1-Rhode B1 v13:30u
Avanti’31 B2-Rhode B2 v12:00u
Rhode B3-Erp B3  a14:30u
Rhode B4- DVG B2 a12:45u
Rhode C1-SC Helmondia C1  a12:45u
Nijnsel C1G-Rhode C2  v12:00u
Boekel Sport C3-Rhode C3  v12:00u
Avanti’31 C2-Rhode C4  v12:00u

Rhode C5-DVG C2 a12:45u
Rhode MB1-Schijndel MB1  a14:30u
Rhode MC1  vrij
Rhode D1 vrij
Rhode D2- Irene D1  a11:15u
Rhode D3G-VOW D1  a11:15u
DVG D2G-Rhode D4  v10:30u
Rhode D5-Blauw Geel D9  a11:15u
Blauw Geel D10-Rhode D6  v10:30u
Rhode E1-Brandevoort E1  a9:00u
Venhorst E1-Rhode E2G  v9:00u
Rhode E3-Ollandia E1  a9:00u
Blauw Geel E6-Rhode E4  v8:15u
VOW E2-Rhode E5  v8:45u
Rhode E6G-Boskant E2  a9:00u
Blauw Geel E10-Rhode E7  v8:15u
Rhode E8-VOW E3  a9:00u
WEC E4G-Rhode E9  v8:30u
Someren F1-Rhode F1G  v8:00u
Rhode F2-Mierlo Hout F2  a10:15u
WEC F1-Rhode F3  v9:45u
Rhode F4-Sparta’25 F3  a10:15u
Rhode F5-Brandevoort F5  a9:00u
Keldonk F1G-Rhode F6  v9:30u
Rhode F7-ASV’33 F3G  a10:15u
Venhorst F3-Rhode F8  v10:15u
Rhode F9-SCMH F1  a10:15u
Handel F2-Rhode F10G  v10:15u
Mini-pupillen:
onderling wedstrijden aanvang 10:00.

VV Nijnsel

Uitslagen senioren za 25/8:
ONDO 1 - Nijnsel 1 (3e bekerronde) 0-1
Ollandia 4 - Nijnsel Veteranen  1-2
Ollandia B1 - Nijnsel B1  3-1
Gemert C2 - Nijnsel C1G  5-1
Nijnsel C2 - Gemert C5  1-0
Uitslagen senioren zo 26/8:
Nijnsel 2 - WEC 4  2-1
ELI 2 - Nijnsel 3  0-0
Nijnsel 4 - Gemert 5 2-4
Nijnsel 5 - Gemert 11 0-5
RKVV Keldonk 3 - Nijnsel 6 1-1
Nijnsel VR1 - Ollandia VR1 11-0
Mierlo Hout VR2 - Nijnsel VR2 2-1
DVG VR1 - Nijnsel VR3  5-1

Programma jeugd woe 29/8:
Nijnsel A1 - WEC A1 18.30u
Nijnsel B1 - Boskant B1 18.30u
Programma jeugd do 30/8:  
Nijnsel 6 - Rhode 9 18.30u
Programma jeugd za 1/9:
Nijnsel A1 - Boskant A1 14.30u
Nijnsel B1 - WEC B1G 14.30u
Nijnsel C1G - Rhode C2 13.00u
Schijndel/VITAM C4 - Nijnsel C2 15.00u
Nijnsel D1 - BlwGl’38/JUMBO D5 11.30u
Nijnsel E1 - Boekel Sport E3 10.00u
Blw Gl’38/JUMBO E13 - Nijnsel E2 9.15u
 Stiphout Vooruit F3 - Nijnsel F1 9.30u

Programma senioren zo 2/9:
Nijnsel 1 - Ollandia 1 14.30u
Nijnsel 2 - Bavos 2 12.00u
Nijnsel 3 - UDI’19/Beter Bed 5 12.00u
Ollandia 3 - Nijnsel 4 11.00u
Heeswijk 4 - Nijnsel 5 10.00u
Erp 6 - Nijnsel 6 12.00u
NLC’03 VR1 - Nijnsel VR1 12.00u
Nijnsel VR2 - Macharen VR1 10.00u
Nijnsel VR3 - ELI VR1 10.00u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 22/8:
1 Echtpr. v.Gerwen en Hrn. H.v.Erp- 
H.v.Genugten 69,58 % 2 Mevr. 
M.v.Schijndel- Hr. A.v.Hommel 60,00 
% 3 Echtpr. Seegers 58,33 %.

B.C. “d’n einder ‘05

Uitslag vrije bridgeavond 22/8:
Er werd vanavond topintegraal ge-
speeld
Uitslag: 1. Jan en Mien v Rooij 62.86 % 
2. Mari en Nellie v.d.Vleuten 62.20% 
3. Joop en Marianne Muller 60.12 
% 4. Piet Huijberts- Coen Meeuwis-
sen 57.14 % 5, Mia Poels- Ria v. Zon 
56.43 % 6. Thea Huijberts- Ger Ver-
voort 55.65 % 7. Netty v. Dijck-Rinus 
Kuipers 52.08 % 8.Marie Cathrien 
Wielens-Jan .v.d.Velden  50.30%. 
volgende week nog een vrije bridge-
avond. Zie ook : www.deneinder.nl

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag zomerbridge 22/8:
A-lijn: 1. Theo van Geffen & Jan Kuij-
pers 58,85 2. Theo Janssen & Robert 
Janssen 56,25 3. Willem Pieters & Rien 
Voets 54,38 4. Jan Machielsen & Henk 
Schakenraad 53,75 B-lijn 1. Christine 
van Heertum & Mieke Janssen    64,06 
2. Tonnie van Acht & Jos van Acht 
63,54 3. Marijn van de Akker & Evert 
Vugs 56,25 4. Lin de la Parra & Bas de 
la Parra 53,13
Woensdag 29 augustus weer zomer-

bridge in Mariendaal aanvang 20.00hr 
ook niet leden welkom aanmelden niet 
nodig

hardlopen

Fortuna’67

Hazenakkerloop, Oss 22/8 
Jongens Trim 
3. Marco Verbeek JongensJB 
05.000m. 20.19

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 Concordia

Programma za 1/9:
Concordia B2-Sp.donkse Girls B2 a. 13.00u
Concordia C1-Celeritas C1  a. 12.30u
Concordia D1-Flamingo’s D1  a. 11.30u
Concordia E1-Boskant E1  a. 10.30u
Concordia E2-Prinses Irene E2  a. 09.30u.
Altior F3-Concordia F1  v. 08.45u
Programma zo 2/9:
Concordia/Boskant 1-De Merels 1  a. 13.00u 
Concordia/Boskant 2- Rosolo 3  a. 10.30u
Programma woe 5/9:
Avanti 5-Concordia 4  a. 20.00u

KV Odisco

Programma za 1/9
Alle wedstrijden zijn verzet i.v.m. 
kamp!

Programma zo 2/9:
MKV 1 - Odisco 1 10:30u
Programma woe 5/9
Nijnsel 2 - Odisco 2 20:00u              

Overige sporten

Rooise Dam en Schaak weer aan zet

schaken

De Rooise Dam- en schaakver-
eniging (RDS) begint weer aan 
het nieuwe seizoen. RDS speelt 
bij Dommelzicht. Op maandag 3 
september om 20.00 uur is de al-
gemene ledenvergadering, waarbij 
de kampioenen van het afgelopen  
seizoen gehuldigd zullen worden. 
Bij de dammers is dat Gerben te Raa 
en bij de schakers is Daan Geboers 
de kampioen. De interne compe-
titie begint weer op maandag 10 

september, 20 uur. Liefhebbers 
voor deze mooie denksport zijn 
dan van harte welkom. Zowel de 
beginnende als gevorderde spelers 
kunnen direct aanschuiven. Ook 
de schaakjeugd gaar de 10de weer 
van start. Vanaf 18.45 uur is iedere 
jeugdspeler die geïnteresseerd is in 
schaken van harte welkom.

Kijkt u ook eens op: 
www.rooisedam-enschaak.nl 

paardensport Aankomend weekend strijden Rooise 
Ruiters en Ponyruiters om clubtitel

Een week na de Brabantse Kam-
pioenschappen is het rustiger wat 
betreft de wedstrijden. Toch zijn 
een aantal fanatieke clubleden ge-
start op een tweetal wedstrijden. 
Dit heeft weer tot mooie resulta-
ten geleid bij de dressuur amazo-
nes. Komend weekend is het weer 
tijd voor de jaarlijkse clubkampi-
oenschappen.

In Liempde bij de manege de Rek-
kendonken werd er een dressuur-
wedstrijd verreden. Myrthe Evers 
met Oh la la en Annelieke Stoop 
met Amira Lazize waren hier el-
kaars concurrenten. Ze reden 

beide in dezelfde rubriek, klasse 
M1 in handicap met de klasse M2. 
Myrthe Evers wist de jury te over-
tuigen en dit leverde met twee 
proeven, twee mooie 1ste plaat-
sen op. Annelieke Stoop eindigde 
beide keren met haar paard Amira 
Lazize, net achter Myrthe, op een 
tweede plaats. Fanatiek als Myrthe 
is, startte zij ook samen met haar 
paard Oh la la op de dressuurwed-
strijd in Uden. Ook hier voor hen 
een oranje lint en een 1ste plaats 
in de klasse M2.

Om het outdoor seizoen af te slui-
ten, zullen komend weekend bij de 

Rooise Ruiters en Ponyruiters de 
jaarlijkse clubkampioenschappen 
plaats vinden. Dit is een jaarlijks te-
rugkerend evenement waar er zal 
worden gestreden om het clubtitel 
voor de sectie pony’s en paarden. 
Dit zal gaan tussen onze eigen le-
den. De disciplines springen, dres-
suur en behendigheid komen hier-
bij aan bod. Dit evenement wordt 
georganiseerd om het clubgevoel 
en de samenhorigheid van de ver-
eniging in stand te houden. Bezoe-
kers zijn van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen bij manege 
de Pijnhorst.

Ronde van Midden Brabant
Afgelopen weken zijn de Rooise 
renners actief geweest in verschil-
lende wedstrijden. Op zondag 19 
augustus eindigde Roy van Hees-
wijk in de 43e Ronde van Midden-
Brabant in het peloton op een 65e 
plaats. In de kermis ronde van 
Steensel behaalde Roy een 29e 
plaats.

Stekene (B)
Op maandag 27 augustus nam 
Frank Lathouwers deel aan een 

wedstrijd in het Belgische. Frank 
kwam als 49e over de meet in het 
peloton. Erik Lathouwers was af-
gelopen week betrokken bij een 
valpartij waardoor hij enkele week 
uitgeschakeld is.

Overpelt (B)
Op zondag 19 augustus werd in 
Overpelt een wedstrijd voor sport-
klasse en amateurs verreden. Jo-
han de Beer werd 19e wat goed 
was voor een 4e plaats bij de 50+

wielersport

Rooise renners fietsen in 
Nederland en België

Vlucht vanuit Isnes
Met een dag uitstel werd de natoer 
vlucht vanuit Isnes op maandag 
27/08 om 8.00 uur gelost. Zowel 
jonge als oude duiven hadden op 
kermismaandag weinig moeite met 
130 km. Zowel de eerste jongen 
als ouden werden om 9.21 uur ge-
klokt door J. v. Boxmeer. De eerste 

15 jonge waren: J. v. Boxmeer: 1, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14.  A. v. 
Sinten: 2. TH. v. Houtum: 9. Comb 
G.& H. v. Dijk: 14. J. v. Laarhoven: 
15. De eerste 15 ouden waren: J. v. 
Boxmeer: 1, 2, 10, 11, 15. Comb 
G. & H. v. Dijk: 3. 12, 13, 14. W. v. 
Houtum: 4, 5, 6, 7, 8, 9.

duivensport
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Sint Oedenrode

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

Evenementen

6 mei - 30 september 
Iedere zondag: 
Open zondag

Kasteel Henkenshage 

23 juni - 31 augustus 
Expositie 

Stichting Dichterbij
Mariëndael 

6 juli - 29 september 
Expositie Maaike Goudriaan
Kruidentuin Paulusgasthuisjes 

24 juli - 8 september 
Linoleumsneden 
Henry Pennings

Bibliotheek 

4 augustus - 10 oktober 
Tentoonstelling 

Mandala’s Annie Verstegen
Bibliotheek 

29 augustus 
Hillstreet XXL

  De Beurs 

29 augustus
Laatste dag Rooi Kermis
Centrum Sint-Oedenrode

 1 september  
Dansavond
  Odendael 

2 september - 1 oktober 
Tentoonstelling Gemengd koor 

Cantecleer
Mariëndael 

2 september  
EJOS jaarlijkse wandeltocht

  Nijnsel 

2 september 
Insectenexcursie 

Moerkuilen 

2 september 
Vlooienmarkt 

cv ‘t Skrothupke
Parkeerterrein Kofferen 

5 september 
Avondfietstocht 

KVO Nijnsel 

7 september 
KBO Zomer: 

bezoek boerenbedrijf
Mariendael 

8 september - 8 november 
Expositie ‘Kunst Dichterbij bekeken’

Zaken- en bestuurscentrum 

8 - 9 september 
Nederlands Kampioenschap 

Veldschieten
  Handboogvereniging Concordia 

8 september 
Kermiswedstrijd en Toel 

bokaal vissen
  Olland 

8 september 
Reünie 50-jarigen
  De Vriendschap 

8 september 
Landelijke Orgeldag

  Martinuskerk 

8 september 
Schuimparty

The Joy 

8 september 
Masterclass 

Whiskey proeven
The Old Pipe 

9 september 
Weekend van het Varken 

Houtsestraat en Airborneweg 

9 september 
Open Zondag

  Van Uden Caravantechniek 

9 september 
Kasteelconcert 

Roois Kamerkoor 
Kasteel Henkenshage 

9 september 
Open Huis 

Cultura / de Vriendschap 

11 september  
KBO film: A bridge to far

  Odendael 

13 september 
Paranormale avond 

in Meerschot 
Meerschot 

15 september 
Tomb of Oda + support 

de Werf 

15 september 
Wijnmarkt

  Drankenhandel 
van Boxmeer 

15 september 
Bevrijdingsconcert 
door Anton Buiting

Odendael 

16 september 
Jubileum wandeltocht

accommodatie Zwembadweg 

16 september 
Jubileum wandeltocht 

SV Fortuna ‘67
clubhuis SV Fortuna ‘67 

16 september 
Damiaancentrum

  Gesprek te Pas: belangenloosheid 

16 september 
MooiRooi / Fokpaardendag
Centrum Sint-Oedenrode 

16 september 
Broodbakken

  Kinderboerderij Kienehoeve 

16 september 
Kiwanis Klompenestafette en 

Klumpkesrace
  Dommelzicht (de Neul) 

16 september 
Broodbakken

  Kinderboerderij Kienehoeve 

18 september  
Prinsjesdag

  
18 - 22 september 

Fortuinweek
  d’n einder 

19 september 
Roois Biergilde
café Van Ouds 

20 september
Onderonsje: 

Herfststuk maken
Damiaancentrum 

20 september 
Terug in de tijd met René 

  café Oud Nijnsel 

22 september 
Softtip dartstoernooi

  café d’n Toel 

22 september 
Goederen- 

en dienstenveiling
  De Beckart 

23 september 
1e wedstrijd Trimcompetitie

  Park Kienehoef 

26 september 
Sportieve avond 

KVO Nijnsel 

29 september 
Live: Cold Cases
  café Van Ouds 

29 september - 2 oktober 
Kermis Olland

Dorpsplein Olland 

29 september 
Jubileumfeestdag Scouting

  Sint-Oedenrode 

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

www.facebook.com/demooirooikrant




