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Kiest u ook 
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.

“Nieuwe collectie 
dames, heren en 
kinderschoenen 

winter 2011 is binnen”
Boudewijns Schoenen B.V.

Nieuwstraat 24 5691 AC  Son
www.boudewijns-schoenen.nl

Sint Jorisgilde installeert nieuwe          koning

Rooise politieagent naar Nepal 

“Ik wil proberen te voelen wat zij voelen”
Ronald van Hedel uit Sint-Oeden-
rode is politieagent in Gemert. Hij 
bekleedt daar een leidinggevende 
positie als trainee operationeel 
chef. In het kader van persoonlijke 
ontwikkeling - dat staat centraal 
bij het korps - is Ronald op dit mo-
ment in Nepal om zich daar in te 
zetten voor de lokale bevolking. 
Zijn kinderen Thijmen en Julia wa-
ren heel bewust van wat hun papa 
ging doen. Ze opperden zelf het 
idee om koekjes te bakken en ze te 
verkopen. Dat maakte vader trots 
en zo vertrok hij met een warm ge-
voel naar de voet van de Himalaya. 

Binnen de politie kun je een OLL 
opleiding volgen. Deze opleiding 

geeft vakken in leidinggeven. Er is 
veel ruimte voor het realiseren en 
ontwikkelen van persoonlijke leer-
doelen. Het eerste jaar gaat volle-
dig over jezelf als persoon. Hoewel 
het heel confronterend was, leerde 
Ronald er veel van. De basis was 
gelegd om op zoek te gaan naar 
het verwezenlijken van de leerdoe-
len. Ronald: “Tijdens de opleiding 

gaf een politiechef uit Groningen 
een indrukwekkende presentatie 
over zijn bezoek aan Zuid-Afrika 
en het leven met enkele zwervers 
in Nederland. Dat zette me aan het 
denken en ik wilde dat ook! Helaas 
was dat gedeelte van de opleiding 
vol en moest ik op zoek naar een 
andere oplossing om mijn behoefte 
te vervullen. Via Projects Abroad 

kwam ik bij het huidige project 
terecht. De politie stemde er mee 
in en dus mocht ik mijn reis naar 
Nepal gaan plannen. Veel men-
sen denken misschien dat het een 
snoepreisje is, maar dat is het totaal 
niet! Ik ben daar iedere dag in touw 
om me nuttig te maken. Het zal me 
uiteindelijk verbeteren als leiding-
gevende binnen het korps.”

v.r.n.l Dochter Julia, Temmy, zoon Thijmen, Sam en Mara bakten 
samen koekjes en verkochten ze voor de mensen in Nepal.

Lees verder op pag. 14

Rooi Kermis top dankzij breed aanbod 
Wat een drukte op Rooi Kermis! Vooral in het 
weekend waren de Markt, het Kerkplein en alle 
omliggende kroegen overvol. Dat zorgde voor 
een gezellige en uitgelaten sfeer. Ook de weer-
goden waren Sint-Oedenrode tot en met dinsdag 
relatief goed gezind. Op een paar buitjes na bleef 
het vrijwel droog de afgelopen dagen. 

Iedereen is het er over eens. De Rooise kermis heeft een 
breed aanbod in topattracties. Natuurlijk zijn de ‘oudge-
dienden’ zoals de rups, de botsauto’s, de Power Wave en 
de Cakewalk nog steeds immens populair, maar de be-
zoekers waren vooral lyrisch over de Rock-It en de Water-
ballen. Ook het loopspookhuis en de kamelenrace vielen 
in de smaak. Het vele plezier leverde prachtige foto’s op.
Foto’s van Rooi Kermis staan op pagina 16 en 17. 
Kijk voor nog meer foto’s op www.mooirooi.nl.

Abraham en 
Sarahfeest bij 
De Vriendschap

Het Abraham en Sarahfeest voor 
vijftigjarigen zal dit jaar op 10 sep-
tember worden gehouden bij De 
Vriendschap in Boskant. De reünie 
zou eigenlijk plaats vinden in Ma-
riendael maar de gemeente verbood 
dat, omdat    het feest volgens hen 
in strijd zou zijn met de horecaricht-
lijnen van de culturele instelling. 

Lees meer op pag. 25
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COLOFON 

Oplage
10.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Irene Mandos 

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@mooirooi.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

Bezorgklachten
Laat het ons weten via:
www.demooirooikrant.nl,
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 – 17:00u
Zaterdag  10:00u – 17:00u
Milieuklachten
Tel.: 073-6812821 (provincie)
Huisvuil
Ophalen: 
zie huisvuilinzamelschema 2011
Huisvuilinfolijn: 0413-481220
Ma., di., wo., vr. 09:00u – 11:00u
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 
DeMooiRooiKrant 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 openbaar 
worden gemaakt.

Bouwkundestudenten ontwerpen De Beckart

Twaalf studenten van de Technische 
Universiteit Eindhoven hebben in 
opdracht van de Bouwkundewinkel 
ieder afzonderlijk een plan ontwor-
pen voor een nieuw dorpshuis in 
Nijnsel. In de periode van 1 tot en 
met 15 september as. zijn de ma-
quettes en de toelichting te zien in 
De Beckart tijdens de openingsuren. 
Op donderdag 15 september houdt 
de Dorpsraad over deze ontwerpen 
een bijeenkomst in De Beckart, 
Oude Lieshoutseweg 7, 
5492 HT Sint-Oedenrode.

Nijnsel heeft in de voorbije twee 
jaar gewerkt aan een Integraal 
Dorpsontwikkelingsprogramma 
(IDOP). Zes werkgroepen hebben 
activiteiten verzameld over wat 
nodig is voor het behoud van de 
leefbaarheid in Nijnsel. Werken aan 
een ‘bruisend dorpshart’ was wel 
het belangrijkste programmapunt 
waaraan gewerkt moest worden. 
Dat dorpshart moet worden ge-
vormd uit het bestaande gemeen-
schapshuis De Beckart en de paro-

chiekerk met directe omgeving.

In De Beckart zelf zouden meer 
voorzieningen ondergebracht 
moeten kunnen worden en meer 
activiteiten moeten plaats vinden. 
Het gebouw is toe aan een stevige 
opknapbeurt. Dit alles was voor 
het bestuur van de Dorpsraad aan-
leiding om aan te kloppen bij de 
Bouwkundewinkel van de Tech-
nische Universiteit Eindhoven. De 
Bouwkundewinkel vond de op-
dracht interessant om deze uit te 
laten werken door tweedejaars stu-
denten Bouwkunde, die daarmee 
studie en praktijkervaring op kon-
den doen. Zij kregen als opdracht: 
‘Ontwikkel een plan voor het 
herontwerpen van het dorpshuis 
waarin het gegeven Programma 
van Eisen past. Er is een bepaalde 
vrijheid om naar aanleiding van ei-
gen onderzoek en inzichten dit aan 
te passen of uit te breiden. Het on-
derzoek zal zich met name richten 
op sociale en culturele aspecten met 
betrekking tot het gebruik van een 
dorpshuis. Belangrijk is om aspecten 
met betrekking tot bebouwing in 
kleine dorpskernen te bestuderen’. 

Eind december vorig jaar hebben 
ruim zeventig studenten en hun 
begeleiders De Beckart en omge-
ving bekeken. Tussentijds heeft een 

afvaardiging uit Nijnsel de vorderin-
gen gevolgd tijdens twee presenta-
ties op de TU/e. Het viel op, dat alle 
studenten pleiten voor het behoud 
van de bestaande voorgevel van de 
vroegere school. In juni hebben zij 
hun opdrachten afgerond. De do-
centen hebben twaalf ontwerpen 
uitgekozen voor de presentatie 
in De Beckart. De ontwerpen zijn 
veelal zeer ingrijpend en alleen uit 
te voeren tegen erg hoge kosten. 
Niettemin kunnen de ontwerpen 
inspiratie vormen voor de aanpas-
sing van De Beckart. De studenten 
hebben in elk geval alle facetten 
van de bouwkunde moeten uitwer-
ken, van ontwerp tot constructie, 
van energiezuinig tot materiaal-
keuze en techniek. Daarover zijn zij 
bij de presentaties op de TU/e ste-
vig ondervraagd. Allemaal waren 
zij erg enthousiast en ze hadden 
er over nagedacht, zo hebben Jan 
van der Aa (Dorpsraad) en Martien 
Raaijmakers (De Beckart) ervaren. 

De bijeenkomst op 15 september 
begint om 20.00 uur en duurt tot 
21.30 uur. 

Informatie:
Voorzitter Dorpsraad Nijnsel: 
Jan van der Aa, 
tel. 0413-474758/06-55938595; 
email bericht@janvanderaa.nl

Gemeente kiest opnieuw voor 
groene stroom
Sint-Oedenrode, Boxtel en de 
SRE-gemeenten, 28 gemeenten 
in totaal, hebben een gezamenlijk 
contract voor de afname van elek-
triciteit van de gemeentelijke ge-
bouwen. Op 1 januari 2012 is dit 
contract afgelopen. Bij de aanbe-
steding van het nieuwe contract, 

dat loopt tot 2017, is Greenchoice 
als winnaar uit de bus gekomen. 

De gemeente kiest voor duurzaam 
en de prijs is ongeveer hetzelf-
de als bij de huidige leverancier, 
waar overigens ook alleen groene 
stroom van wordt afgenomen.

Rooi krijgt reclamebelasting
Als het aan B en W ligt, gaan on-
dernemers in Rooi met ingang van 
1 januari volgend jaar reclamebe-
lasting betalen. Uit de mogelijk-
heden om die belasting te heffen, 
gaat de voorkeur van het college 
uit naar een opslag bij de WOZ-
beschikking. 

Iedere methode heeft zo zijn voor- 
en nadelen, maar de koppeling 
aan de WOZ geeft volgens bur-
gemeester Peter Maas de minste 
problemen. “Iedereen moet be-

talen, ook de free-riders die nu 
bijvoorbeeld bij feestverlichting in 
het centrum gratis meeliften.” Het 
college vraagt de gemeenteraad 
om een principebesluit te nemen, 
waarop het college de uitwerking 
voor haar rekening neemt, zoals 
het aangeven binnen welk gebied 
de heffing geldt.  Ook wordt het 
draagvlak bij de ondernemers ge-
peild. Na een oproep aan hen geldt 
dat 2/3 van de aanwezigen voor 
het plan moet zijn. Ex-ondernemer 
Gé Muller trekt het project.

Gemeente halveert strooikosten
Met ingang van de aanstaande 
winter wil het college 50% minder 
gaan uitgeven aan strooikosten. 
Volgens wethouder René Dekkers 
zijn de kosten de afgelopen ja-
ren de pan uit gerezen. “In 2010 
waren we ruim een ton kwijt aan 
strooikosten. Dat is veel meer dan 
de voorgaande jaren, en niet alleen 
vanwege de strenge winter. Er zijn 
in de loop de jaren wegen bijge-
komen, we hebben ook een aantal 
malen gestrooid op verzoek.” 

Een van de argumenten van het 
college is, dat de auto’s zijn in 
de loop der jaren steeds veiliger 
zijn geworden. Het aantal routes 
gaat nu beperkt worden, waarbij 
aangesloten wordt op het GVVP 

(Gemeentelijk Verkeers- en ver-
voersplan). Op erftoegangswegen 
en lokale fietspaden binnen de be-
bouwde kom zal bijvoorbeeld niet 
meer gestrooid worden. Wel wordt 
er rekening gehouden met risico-
volle plekken als bij de Neulstraat 
voor de bewoners van Odendael, 
en de fietsroute naar Veghel voor 
de scholieren. “Een afweging tus-
sen dienstverlening, eigen verant-
woordelijkheid en financiën,” al-
dus Dekkers. “Strooien op verzoek 
doen we ook niet meer.” 

Tegen de winter zal een beroep 
worden gedaan op de eigen ver-
antwoordelijkheid van de burgers 
en van belangengroeperingen, zo-
als bij het centrummanagement.

Open dagen
 ‘Tuinwerk in uitvoering’

Zaterdag 10 en zondag 11 september 
van 10.00 tot 16.00 uur

De Leijerweg 6, 5491 TK Sint-Oedenrode.
Tel. 0413 - 472045, www.leermakershoveniers.nl
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Reünie Abraham en Sarah van de 75-jarigen

In een eerdere uitgave van de 
MooiRooikrant  is de reünie Abra-
ham en Sarah van de 75-jarigen 
aangekondigd. De datum werd 
vastgelegd op 20 september aan-
staande. Vanaf 14.00 uur, traditie-
getrouw bij zalencentrum De Beurs.    

Intussen zijn 64 uitnodigingen de 

deur uitgedaan aan de 75-jarigen. 
Met enig genoegen deelt het orga-
niserend comité mee dat ongeveer 
50 klasgenoten van destijds reeds 
hebben gereageerd. Het program-
ma dat ze hebben samengesteld is 
gevarieerd en ze zijn er van over-
tuigd: voor elk wat wils. Mochten 
ze klasgenoten vergeten hebben 

uit te nodigen, kan hij of zij zich 
alsnog geheel vrijblijvend melden 
bij Antoinette van Hoof, tel: 0413-
472425. Het organiserend comité: 
Fried van de Laar, Antoinette van 
Hoof – van Erp, Joke Slagmaat - 
van Rooij, Lamber van de Ven en 
Martien Vogels. 

Martien Vogels, Fried van de Laar, 
Joke Slagmaat en Antoinette van Hoof

KBO geniet van heerlijke brunch in kasteeltuin

De gehele zomer organiseerde de 
KBO volop evenementen voor haar 
leden van de divisies uit Olland, 
Boskant, Nijnsel en centrum Rooi. 
Films, workshops en wandelingen 
stonden op de agenda. Iedere keer 
was de opkomst bij de in totaal vijf-
tien activiteiten goed te noemen. 
Ook afgelopen donderdag, toen de 
evenementenreeks werd afgesloten 
met een heerlijke brunch in de tuin 
van kasteel Henkenshage. 

Het idee om het seizoen met een 
brunch te eindigen kwam van 
Anna Bergman. Zij was als mede-
werkster van Salus ouderenwerk 
nauw betrokken bij alle evene-
menten. Terwijl iedereen al stie-
kem naar de heerlijke broodjes 
zat te kijken, nam zij samen met 
burgemeester Maas het woord. 
Het officiële startsein gaf Maas 
toen hij met een schaal vol lek-
kers rondging. Maar liefst tach-
tig mensen smulden van al het 
lekkers dat door plaatselijke on-
dernemers was geschonken. Al 
met al een prachtige manier om 
afscheid te nemen van de zo-

mer. Een zomer waarin, dankzij 
de KBO en een team van twaalf 

vrijwilligers, niemand zich heeft 
verveeld.
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KEURSLAGERKOOPJE

4 Kip op stok

4 STUKS

5

95

SPECIAL

Zomers braadstukje

100 gram

1

75

VLEESWARENKOOPJE

bij 200 gram

achterham

gratis vleessalade

TIP VAN UW KEURSLAGER

GEHAKT CORDON-BLEU

4 STUKS

4

99

WEEKAANBIEDING

KIPREEPJES +

BROODJES & SAUS

SAMEN VOOR

6

99

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

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

www.keurslagerkluijtmans.nl

info@kluijtmans.keurslager.nl

Cafetaria 
de Koffer

Feestelijk heropend

2 weken lang 
spetterende aanbiedingen!!

Kofferen 75a Sint-Oedenrode - tel: 0413-474032

“ Het Roois Kaashuis ”

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

Kom Proeven!!

Terug van vakantie voordeel!
De absolute top, vers van het mes
Bij aankoop van 750gr. Beemsterkaas
exclusief naar keuze van jong t/m oud
250gr. vers gebrande pinda’s GRATIS

KAAASSTUNT!
Noord-Hollandse jong belegen kaas
Hele kilo, slechts €7,95

Ambachtelijke vleeswaren
Vers van het mes
Combi voordeel!!
100gr. ontbijtcervelaat+100gr. boerengehakt + 
100gr. leverkaas
Slechts €3,50

De lekkerste lite kaas
Beemsterkaas exclusief 25+
Jong belegen 500gr. voor €6,25
Pittig belegen 500gr. voor €6,75
Natuur gerijpt!

Ambachtelijke worstenbroodjes
5 stuks voor €4,50

Aanbieding geldig van 1/9 t/m 14/9 2011
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Haal de toekomst in huis
Kijk nu al 10 Nederlandse 
zenders standaard in HD
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Je kunt steeds meer met KPN. Nu en in de toekomst. Met KPN Glasvezel kijk je nu al standaard 
10 Nederlandse zenders in HD-kwaliteit, kun je live tv-pauzeren en gemiste programma’s 
later terugkijken. Op alle tv’s in huis. En je bent helemaal klaar voor 3D TV van de toekomst. 

Bestel nu KPN Glasvezel in de dichtstbijzijnde kpn winkel of kijk op kpn.com/glasvezel

KPN Glasvezel 
Interactieve HD TV | Supersnel internet | Bellen
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Terugblik

Een willekeurig punt geprikt
op de tijdlijn van mijn leven
maar vraag me niet wat ik toen deed,
van plan was, overdacht

ik keek waarschijnlijk als vandaag
weer naar de dag van morgen,
de richting die men doorgaans volgt
en die op toekomst wijst

dus door een andere bril op
leeftijd teruggekeken

de ogenblikken aangewezen
die nog kleuren mijn bestaan

het causaal verband daartussen
op de weg die is gegaan

    Kees Hermis

Nieuws

1

T

Petra

9 september 2011
Zijn onze ouders 

Harry en Petra v.d. Rijt 
50 jaar getrouwd

Er is een receptie in zalencentrum de Beurs 
van 15.30 tot 17.00 uur 

De kinderen en kleinkinderen

René 50 jaar !

Onze ouders
Gerrit en Tonny van 

der Steen
 

zijn 5 september 
50 jaar getrouwd

 
Gefeliciteerd

Kinderen en Kleinkin-
deren

Onze ouders
Gerrit en Tonny 
van der Steen

 
zijn 5 september 
50 jaar getrouwd

Gefeliciteerd
Kinderen 

en Kleinkinderen

Geboren 22 augustus
 

Nyncke
 

Dochter van 
Ronald en Bianca Walter

zusje van Amber
 

Laan ten Rode 5
5491 GH  Sint-Oedenrode

DeMooiRooiKrant 
wil iedereen bedanken voor 
alle leuke reacties, cadeau’s, 

kaarten en mails die we 
ontvangen hebben in de 
afgelopen jubileumweek.

Iedereen bedankt! 

Niels 30 jaar

De Kamraoj

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: 0413-479787 info@printservice-sint-oedenrode.nl
Fax: 087-7841058 www.printservice-sint-oedenrode.nl

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan KuisYes, we hebben nog een 

nichtje! 

Nyncke 

we vinden het super dat je 
er eindelijk bent.

Kusjes Dorenda en Chansuay

Ronald, Bianca en Amber Walter 
gefeliciteerd met de 

geboorte van jullie dochter en 
zusje 

Nyncke

Veel liefs 

Opa Bob en Oma Carla Walter

Geboren 27 augustus 2011

Yuna

Wilhelmina Marjoke
Dochter van Ramon Pigmans 

en Elle de Koning
Zusje van Dion en Dani

Sweelinckplein 22 
5491 LH Sint-Oedenrode

Op jacht naar de Prins

De kermis van 
Rooi is bijna 
a f g e l o p e n 
en start, net 
zoals voor-
gaande jaren, 
de Prinskeu-

zecommissie met het verspreiden 
van de tips. En deze traditie hou-
den we natuurlijk in ere, u krijgt nu 
de eerste tip:

Tip 1:
“Hij komt uit het 
centrum”

Uit het centrum, tja, uit welk cen-
trum ? Of onze nieuwe Hoogheid 
uit het centrum van Papgat komt, 
dat is natuurlijk nog de vraag, hij 
kan ook uit het centrum van Nijn-
sel komen, of Olland, of Boskant. 
Je kunt natuurlijk weer van alles 
bedenken bij zulke tip, iemand die 
een centrale functie heeft, of een 
dirigent, of hij werkt bij “Het Cen-
trum”. Éen ding is zeker, als hij uit 
het centrum komt, en ook nog eens 
in het centrum (middelpunt) komt 
staan, kan het al niet meer stuk !
Heel Papgat gaat op zoek naar deze 

mystery man, en natuurlijk gaan we 
hem en zijn adjudant een geweldig 
leuke tijd toewensen, want beste 
papbuiken, geloof me, óók de tijd 
tot de bekendmaking is voor deze 
mensen ontzettend druk, maar ook 
heel mooi en gezellig, maar vooral 
spannend. En die spanning gaan 
we natuurlijk flink “opjagen”!! Er 
zijn al diversen groepjes jagers ge-
signaleerd, o.a.:  “de Jagers van 
Papgat” en terug van weggeweest 
de “Interpollipels”.

Het jachtseizoen is na de kermis of-
ficieel geopend, en we hopen dat 
iedereen er veel plezier aan gaat 
beleven, op weg naar de onthulling 
op 12-11-11. En beste papbuiken, 

als u denkt te weten wie de nieuwe 
Prins van Papgat gaat worden en 
natuurlijk ook zijn adjudant, dan 
mag u dit doorgeven aan de voor-
zitter van de Prinskeuzecommissie 
Theo Strijbos, Boskantseweg 78, 
5492 VB Sint-Oedenrode
of strijbos.rooi@planet.nl

Voor de goede orde, de Prinskeu-
zecommissie bestaat dit jaar uit: 
Jos en Ingrid van Bergeijk, Ans en 
Jo Verbakel, Theo en Anita Strijbos 
en tot 12-11-11 worden zij nog 
bijgestaan door onze huidige Prins 
en Adjudant met partners, Mari 
en Henny en Theo en Wilma. We 
wensen iedereen veel plezier en 
succes.

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

Aanbiedingen in 
Sint-Oedenrode en 

Eindhoven:

Tuinmeubels: 
allemaal 25% korting 
Binnenmeubels: 
allemaal 15% korting

 
Sint-Oedenrode:

Eerschotsestraat 72e 
open iedere zaterdag 

van 9-17 uur 
 

Eindhoven: 
Leenderweg 277e 

Ook iedere zondag open 
van 12-17 uur

 
Onze specialiteit is 

MAATWERK ZONDER 
MEERPRIJS

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

Kermisfoto’s 
gratis te downloaden op:

www.mooirooi.nl
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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
-Gezondheidscentrum Odendael
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Salus Welzijn Ouderen
Odendael 3
Tel. 0413-473504
ma.-vr. 09:00u-13:00u.
Inloopspreekuur
ma.-vr. 09:00u-11:00u.
www.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)

Mooie klanken houden bewoners 
Odendael binnen

Eindelijk was het weer eens heerlijk 
weer afgelopen donderdag. Toch 
bleven veel bewoners van Oden-
dael binnen. En niet zonder reden. 
Beneden werd gekaart, terwijl op 
het Plein, op de eerste verdieping, 
muziek werd gemaakt. In een grote 
kring luisterden ruim vijftig bewoners 
naar accordeonmuziek van Marianne 
Fassbender-Vogels, die een gastop-
treden verzorgde. Marianne is sinds 

drie jaar actief met het bespelen van 
de Accordeon. Vol passie speelt ze 
Tirolers, Franse Muzettes en Oudhol-
landse meezingers. Afgelopen Don-
derdag speelde ze in Odendael haar 
eerste officiële publieke optreden. Dit 
deed ze in haar originele Oostenrijkse 
Dirndl –jurk. Voor de Odendael be-
woners, en Marianne, was het een 
gezellige middag.

Een vloeiende samenwerking tussen de Kunststichting en Waterschap 
De Dommel
Met de realisatie van twee nieuwe 
kunstwerken bij de rioolwater-
zuivering Sint-Oedenrode zijn De 
Kunststichting Sint-Oedenrode en 
Waterschap De Dommel erin ge-
slaagd een avontuurlijke (kunst)
route langs de Dommel te comple-
teren. Het betreft een uitkijktoren 
van kunstenaar Lucas Lenglet en 
een waterobject van kunstenaar 
Herman Kuijer. Kunst en water 
stimuleren de verbeelding en dat 
levert verrassende openbaringen 
langs de Dommel op

Deze twee kunstprojecten maken 
deel uit van een groot renovatie-
proces van de rioolwaterzuivering 
waarbij een deel van het terrein 
toegankelijk is geworden voor 
bezoekers en wandelende pas-

santen. De Kunststichting en het 
waterschap hebben onderzocht 
hoe hun samenwerking om dit ge-
bied in te richten een meerwaarde 
kan bieden in de doorgankelijk-
heid, bereikbaarheid en uitzicht 
op de rioolwaterzuivering en het 
omringende Rooise landschap. 
Het zichtbaar maken van de ri-
oolwaterzuivering en het bijzon-
dere Dommeldal voor publiek is 
voor zowel het waterschap als de 
Kunststichting van grote waarde. 
De laatste twee van een vijftal 
kunstwerken die aan deze avon-
tuurlijke (kunst)route gerealiseerd 
zijn, betreffen de uitkijktoren van 
Lucas Lenglet en de waterpartij van 
Herman Kuijer. De uitkijktoren is 
manifest aanwezig in het landschap 
en van hieruit kunnen de rioolwa-

terzuivering en het omringende 
Rooise landschap in een nieuw per-
spectief worden ervaren. Namelijk: 
vanaf een hoogte van 9 meter! Het 
kunstwerk van Herman Kuijer be-
vindt zich nabij de toegangspoort 
van de rioolwaterzuivering en is 
zichtbaar vanaf de toegangsweg.  
Deze kunstwerken zijn tot stand 
gekomen door nauwe samenwer-
king met de SKOR (Stichting Kunst 
en Openbare Ruimte) in Amster-
dam en BKKC (Brabants Kennis-
centrum voor Kunst en Cultuur). 
De realisatie van de waterpartij 
van Herman Kuijer zou niet mo-
gelijk zijn geweest zonder Laswerk 
Nijnsel BV. De constructie van de 
uitkijktoren van Lucas Lenglet is 
te danken aan Baaijens Construc-
tie BV in Oss. Op zondag 11 sep-

tember 2011 worden deze kunst-
werken officieel onthult tijdens de 
Rooise Waterdag! Tijdens de Rooi-
se Waterdag is vanaf 13.30uur 
de uitkijktoren, na de officiële 
opening, voor iedereen toeganke-
lijk. De rioolwaterzuivering is van 
11.00 tot 17.00uur te bezichtigen.

Tai chi & Qigong een goede manier om te ontspannen
We weten allemaal dat ontspan-
nen goed voor ons is, maar ne-
men er niet altijd de tijd voor. 
Vanaf nu kunnen we op een 
eenvoudige en leuke manier le-
ren hoe we moeten ontspannen 
door middel van beweging.

We kennen Tai Chi van de Chi-
nese mensen die in parken 
mooie bewegingen maken, die 
langzaam en rustig in elkaar 
overvloeien. Tai Chi is ontstaan 
vanuit de oosterse kunst van de 
zelfverdediging. Tegenwoordig 
wordt het vooral beoefend om 
de gezondheid en de ontspan-
ning te verbeteren.

In de lessen leer je stapsgewijs 
hoe je makkelijk kunt ontspan-
nen en je ademhaling kunt ver-
beteren. Tai Chi is vanwege het 

zachte karakter een goede basis 
voor iedereen die iets aan de ge-
zondheid wil doen of op een rus-
tige ontspannen manier sportief 
willen bewegen.

De lessen worden geven door Kay 
Aras. In het dagelijkse leven een 
Motivatie trainer & Coach voor 
bedrijven en Topsporters. In de Tai 
Chi en Zelfverdediging geeft hij 
al meer dan 16 jaar met veel ple-
zier les. Er wordt op een leuke en 
nuchtere manier les gegeven. De 
rustige bewegingen
ontspannen het lichaam en de 
geest. En de oefenstof makkelijk 
en toegankelijk voor iedereen.

De lessen vinden vanaf 5 septem-
ber iedere maandag van 19.00 
tot 20.00 uur plaats in de sport-
zaal van De Odaschool. Kosten € 

135,- per halfjaar. Het is altijd mogelijk om een proefles te volgen.

Voor vragen of aanmeldingen Kay Aras 0413-840687. 
Of kijk voor meer info op: www.dewegvandecirkel.nl

Advertorial

Sint-Oedenrode in Hart in Aktie
Woensdagavond 31 augustus

om 20.30 uur op SBS6 

Tonprater Rien Bekkers stopt met 
Brabant Plat

Met veel plezier heeft onze Rooise 
tonprater / conferencier Rien Bek-
kers acht (!) jaar deel uit gemaakt 
van de theatergroep Brabant Plat. 
Deze groep brengt in de thea-
ters een avondvullend cabaret-
programma in Brabants dialect. 
De eerste jaren samen met Andy 
Marcelissen en Jan Strik, later met 
Ton Brekelmans en Frans Bevers 
en de Turfstekers, heeft hij zijn 
bijdrage geleverd aan ongeveer 
tweehonderd voorstellingen. 

In een groot aantal theaters in Bra-
bant (waaronder De Blauwe Kei in 
Veghel en Markant in Uden) Gel-
derland, Limburg en Zeeland heeft 
hij allerlei typetjes en creaties op 
de planken gezet: o.a. Rinuske de 
Pliesie, Rinuske Brok de piloot, Ri-
nuske de Winnaar, Rinuske 

Rasmussen de wiel-
renner, de wereld-
kampioen glazen-
wassen, Rinuske de 
Sleurklager enz. 
 
‘Het publiek vond 
het altijd prachtig, 
en zelf heb ik er ook 
altijd heel veel lol 
aan beleefd” zegt 
Rien. “Het was een 
geweldig mooie tijd 

en ik heb een hele berg ervaring 
opgedaan. Op het podium van 
een uitverkocht theater staan en 
het publiek laten schateren geeft 
een enorme kick. Toch stop ik. Het 
is een heel hectisch leven tijdens 
het seizoen. En daarbij: ik wil lie-
ver weer meer tijd voor de carna-
valsavonden, de  zwam-,  zever-
avonden”, vervolgt Rien,  “ik wil 
graag weer meer de ton in bij de 
kletsavonden van de verenigingen. 
Die wilden mij vaak boeken om 
aan hun avond deel te nemen of 
te presenteren, wat ik ook steeds 
vaker doe. Maar dat ging dan lang 
niet altijd“. 

Dat kan nu voortaan dus een stuk 
makkelijker. Een paar clubs die dit 
nieuws gehoord hadden, hebben 
er al gretig gebruik van gemaakt.
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CARAVANVERKOOPWEEKEND
zaterdag 3 en zondag 4 september

a.s. ZONDAG OPEN 
van 11.00 tot 17.00 uur

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

Kort verhuurde caravans
tot €3500,- korting!

Bürstner, Hobby, Fendt etc

Eerste 
2012 

modellen 
binnen!

vanaf 720kg. 
Superlicht!!

Diverse merken 
movers

voor de 
scherpste prijzen

o.a. Truma, Enduro, 

Powermover en Al-Ko Mammut

Caravan- en camper 
schadeherstel

Van alle merken 
met originele 
onderdelen

Tot 4 jaar garantie 
en behoud van 

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

Nieuwe modellen Movers Schadeherstel

WWW.VANUDENCARAVANS.NL
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GEMEENTENIEUWS

Standplaatsen
Bekendmaking verleende vergunningen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de 
gemeente Sint-Oedenrode.

Verleende standplaatsvergunningen 
- Aan handelsonderneming Klaus voor het innemen van een standplaats aan de Frederikstraat te Sint-Oedenrode 
op zaterdagochtend tussen 09.00 en 13.00 uur voor het verkopen van brood, koek en banket.

Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Meldingen
Gevonden en verloren voorwerpen

Gevonden voorwerpen
- Heren horloge met schakelarm-
band

Verloren voorwerpen
- Zwarte mobiele telefoon
- Hartvormig hangertje
- Zwarte ketting van electrische fiets
- Black Barry bold mobiel

Huisvuil
Inzameling oud papier
 
Donderdag 1 en vrijdag 2 september
- Buurtvereniging Vressel; papiercontainer op het parkeerterrein tegen-
over de Vresselse Hut

Zaterdag 3 september
- Oudervereniging Sint Petrusschool, papiercontainer tegenover speel-
tuin Binneveld van 10.00 tot 12.00 uur

Woensdag 7 september
- Buurtvereniging Zwijnsbergen; container op Zwijnsbergen tussen 
huisnummer 6 en 8 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 en tijdens de wintertijd van 08.00 uur tot 17.00 uur

Inzameling Grof Huishoudelijk Afval op vrijdag 9 september
Op vrijdag 9 september wordt grof huishoudelijk afval ingezameld, 
wanneer dit schriftelijk is aangemeld bij de firma Van Kaathoven. De 
kosten hiervoor bedragen € 0,185 per kilo met een minimum bedrag 
van € 18,15. 
Voor het aanbieden van dit afval heeft u een machtigingskaart nodig. 
Deze kaart is verkrijgbaar in het gemeentehuis (via www.sint-oeden-
rode.nl of bij de receptie) en moet vóór dinsdag 6 september naar Van 
Kaathoven BV gestuurd zijn.

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Ingekomen  Omschrijving
Den Ekker 1a 23-08-2011 Verlichting sportpark Olland
Erica 7  18-08-2011 Stalling caravans in loods
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres   Besluit verzonden Omschrijving
Bremhorst 6  24-08-2011  Renoveren 2 daken van manege Pijnhorst
Het Binnenveld 21 24-08-2011  Kappen van 1 plataan
Struikheide 1  24-08-2011  Kappen van 1 kastanje
Mosbulten 16  29-08-2011  Renoveren garage/carport
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres   Omschrijving
Jekschotseweg 13a verandering huisvestingssysteem en plaatsen weegbrug bij een 
   vleeskuikenhouderij. (fase 1)
Hierop is procedure 2 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang van donderdag 1 
september 2011 ter inzage. 

Verleende milieuvergunning
Adres   Omschrijving
Witte Bleek 4a, 6 en 6a Hazenwinkel Nijnsel BV, Heideschoor 2 te Mierlo om een revisievergunning 
   ingevolge de Wet milieubeheer i.v.m. het veranderen en in werking hebben van een  
   agrarisch bedrijf met vleesvarkens.
Hierop is procedure 3 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang van donderdag 1 
september 2011 ter inzage.

Verplaatsing mast Waarschuwings- en Alarmerings 
Stelsel (WAS)
De gemeente Sint-Oedenrode 
gaat de mast voor het waarschu-
wings- alarmeringsstelsel ( WAS)
in Olland verplaatsen van de Pas-
toor Smitsstraat naar de groen-
strook aan de Schoolstraat.

Het waarschuwingsstelsel is be-
doeld om burgers, die zich bin-
nenshuis bevinden te waarschu-
wen. Wanneer de burger het 
signaal heeft gehoord, dient hij/
zij naar binnen te gaan, ramen en 

deuren te sluiten en de radio/TV 
rampenzender in te schakelen. Op 
aangewezen rampenzenders kan 
de overheid verdere aanwijzingen 
geven. Dit geldt niet op iedere 
eerste maandag van de maand 
om 12.00 u, wanneer het systeem 
wordt getest. 
De reden voor het verplaatsen van 
de mast heeft te maken met de 
nieuwbouw van de Holm. Door 
deze ontwikkeling komt de hui-
dige locatie te vervallen. Om toch 

een optimaal bereik van de sirene 
te kunnen garanderen is gekozen 
voor de groenstrook in de School-
straat, ter hoogte van de begraaf-
plaats.
Naar verwachting zullen de werk-
zaamheden in de maanden sep-
tember/ oktober plaatsvinden. 
Voor verdere informatie kunt u 
contact opnemen met Mark Rijkers, 
beleidsmedewerker integrale veilig-
heid gemeente Sint-Oedenrode, 
telefoonnummer (0413) 481911.

Bekendmaking marktverordening en 
marktreglement 2011
Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Sint-Oedenrode maakt bekend 
dat de gemeenteraad op 30 juni 
2011 de “Marktverordening ge-
meente Sint-Oedenrode 2011” 
heeft vastgesteld. 

Voor wat betreft de uitvoering van 

de Marktverordening en een orde-
lijk verloop van de markt, heeft het 
college op 5 juli 2011 het “Marktre-
glement gemeente Sint-Oedenrode 
2011” vastgesteld. 
De verordening en het reglement 
treden in werking met ingang van 
de dag volgend op de datum van 
publicatie en liggen met ingang van 

1 september 2011 gedurende 
6 weken ter inzage op het publieks-
plein in het gemeentehuis. Het pu-
blieksplein is iedere werkdag ge-
opend van 9.00 tot 12.30 uur.
Tegen betaling van leges kan een 
afschrift van de verordening wor-
den verkregen.

Hoe veilig is onze gemeente? 

Hoe veilig is uw buurt? Bent u de 
afgelopen 12 maanden slachtoffer 
geweest van een misdrijf? Hoe te-
vreden bent u over de politie? Dit 
zijn enkele van de vragen die vanaf 
11 september in het kader van Vei-
ligheidsmonitor worden gesteld aan 
900 inwoners van Sint-Oedenrode.

De Veiligheidsmonitor is een on-
derzoek naar criminaliteit, onveilig-
heid, buurtproblemen, en het op-
treden van gemeente en politie. Dit 
onderzoek wordt op gemeentelijk 
en op landelijk niveau uitgevoerd. 
De gemeente gebruikt de uitkom-
sten van dit tweejaarlijks onder-
zoek bij het vormgeven en eva-
lueren van haar veiligheidsbeleid. 
In Sint-Oedenrode zal bureau In-
tomart GFK zorg dragen voor de 
uitvoering van het onderzoek. 
Deelnemers aan het onderzoek krij-

gen een brief waarin u wordt uitge-
nodigd een vragenlijst op het internet 
in te vullen. Als u liever een schrifte-
lijke vragenlijst gebruikt, krijgt u die 
desgevraagd thuis gestuurd. 
Het onderzoek start op 11 septem-
ber. De resultaten worden in maart 
2012 verwacht. 
Het gemeentebestuur vindt het 
heel belangrijk dat de burgers die 
benaderd worden ook meedoen 
aan de enquête. Alleen bij hoge 
deelname ontstaat een goed beeld 
van de veiligheidssituatie in onze 
gemeente/regio. 
Meer informatie over de veilig-
heidsmonitor staat op www.veilig-
heidsmonitor.nl. Voor vragen over 
het onderzoek in onze gemeente 
kunt u contact opnemen met 
Mark Rijkers, beleidsmedewerker 
integrale veiligheid telefoonnumer 
(0413) 481911.

Aanleg “punaise” kruising 
Eversestraat met de Lieshoutsedijk
Deze  week begint aannemer van den Berk met de aanleg  van een 
wegpunaise in het buitengebied.  Het gaat over de kruising Eversestraat/
Bikkelkampen met de Lieshoutsedijk.
Als alternatieve route richting het achterliggende gebied kunt u rijden 
over de Zijtaartseweg. 
De werkzaamheden duren ongeveer één week.
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Procedures

Ter inzage en informatie

1. Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een bezwaarschrift 
worden ingediend door belanghebbenden. Om als belanghebbende te 
worden aangemerkt, moet het gaan om een eigen, persoonlijk, con-
creet en direct geraakt belang. 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste 
bevatten:
- de naam en het adres van degene die het bezwaar indient
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is ge-
 richt;
- de gronden van het bezwaar. 

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

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van ons besluit 
niet. Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaard-
bare situatie ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een 
voorlopige voorziening 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 grif-
fierecht verschuldigd. 

2. Zienswijzen door een ieder
Iedereen kan tegen een ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling 
zienswijzen indienen.  

U kunt uw zienswijze indienen gedurende 6 weken nadat het ontwerp-
besluit ter inzage is gelegd. Bij het inbrengen van zienswijzen kan men 
verzoeken de persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

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

3. Beroepschrift
Tegen het besluit staat beroep open. 
Nadat het besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een beroepschrift 
worden ingediend door belanghebbenden. Om als belanghebbende te 
worden aangemerkt, moet het gaan om een eigen, persoonlijk, con-
creet en direct geraakt belang. 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste 
bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ge- 
 richt;
- de gronden van het beroep.

Indien het een besluit betreft dat is genomen op grond van de Wet 
Milieubeheer dient het beroepschrift te worden gericht aan: Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage

Voor overige besluiten moet het beroepschrift worden bericht aan:
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, 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 onaanvaard-
bare situatie ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een 
voorlopige voorziening moet worden getroffen. In dat geval kunt u een 
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij:

- Voor besluiten op grond van de Wet milieubeheer:
de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State; Postbus 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 
voorziening is griffierecht verschuldigd.

Nieuwsbrief iWOP voor Sint-Oedenrode Noord
Inwoners van Kienehoef, Kinder-
bos en Cathalijne ontvangen van-
daag via de Midden Brabant de 
derde nieuwsbrief over het iWOP 
(integraal wijkontwikkelingspro-
gramma) waarmee de leefbaarheid 
van de wijk kan worden versterkt. 

In deze nieuwsbrief informeert de 
stuurgroep u over de buitenspeel-

dag van 1 juni jl., de jongerenfilm, 
de geplande activiteiten en de 
speeltuincommissie.
Als u zelf iets wilt inbrengen, idee-
en heeft of gewoon een vraag, 
schroom dan niet om contact op te 
nemen met de gemeente 
Sint-Oedenrode per e-mail 
lvos@sint-oedenrode of met 
LOS Stadomland 073-7113770 

e-mail: 
roelof.goodijk@losstadomland.nl / 
manon.grond@losstadomland.nl. 

Het iWOP wordt in samenwer-
king met LOS Stadomland, Buro 
Cement, Rooise maatschappelijke 
organisaties, de gemeente en u als 
inwoner van de wijk uitgevoerd.

Nieuws

Wie wint de tekenwedstrijd voor Sjors Sportief?
De tekentalenten 
van de gemeente 
Sint-Oedenrode 
hebben flink hun 
best gedaan om 

de mooiste omslagtekening voor 
het schoolsportboekje 2011 - 
2012 te fabriceren. Er zijn stapels 
tekeningen ingeleverd op het ge-
meentehuis. 

6 Tekeningen zijn genomineerd. 
Vanaf 29 augustus tot 5 septem-

ber mag iedereen op de website 
www.sint-oedenrode.nl/sjors-
sportief stemmen op één van de 
6 genomineerden. De tekening 
met de meeste stemmen komt op 
de voorkant van het schoolsport-
boekje EN de winnaar mag met de 
hele klas een middag gaan zwem-
men in zwembad De Neul! 

Ga dus allemaal naar 
www.sint-oedenrode.nl/sjorssportief 
en stem op je favoriete tekening!

Tekening 1: Glenn Saris, groep 7  
Basisschool Sint Franciscus
Tekening 2: Jesse van den Bigge-
laar, groep 3 Basisschool Kienehoef
Tekening 3: Inge van Hommel, 
groep 6 Odaschool voor basison-
derwijs
Tekening 4: Zira Hermes, groep 4 
Basisschool De Springplank
Tekening 5: Sam van de Sande, 
groep 5 Basisschool Eerschot
Tekening 6: Natan, groep 5 Basis-
school Dommelrode

* Kijk voor de actievoorwaarden op
rabobank.nl/eerstehuis

Rabobank. Een bank met ideeën.

Nu de eerste vier maanden geen
hypotheekrente.* 

Nu de overheid de overdrachtsbelasting verlaagt van 6% naar 2%, de huizenprijzen zijn gedaald en de

rente ook nog eens relatief laag is, is het kopen van een eerste huis wel héél aantrekkelijk. En de Rabobank

doet hier nog een schepje bovenop. Wanneer je nu als starter bij ons een hypotheek afsluit, betaal je de

eerste 4 maanden geen hypotheekrente. De adviseur van de Rabobank vertelt je er graag meer over.

Starters een nog betere start geven. Dat is het idee.

Starters een nog
betere start geven.

20 september 
Startersbijeenkomst

Gemeentenhuis Sint-Oedenrode
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Vraag het de varkenshouder tijdens het Weekend 
van het Varken

Op zaterdag 10 en zondag 11 
september kan iedereen varkens 
komen kijken bij Berkmortel Bree-
ding van familie van den Berk-
mortel in Sint-Oedenrode. Tijdens 
het Weekend van het Varken kunt 
u vragen stellen aan de varkens-
houders en voor kinderen wordt 
er van alles georganiseerd zoals 
schilderen, snuitschieten en big-
getjes knuffelen. Ook is er een 

kleine bioscoop aanwezig met 
leuke films over varkentjes en zijn 
er lekkere hapjes en drankjes.

Dit jaar stellen 30 varkensbedrijven 
in heel Nederland hun bedrijf open 
tijdens het Weekend van het Var-
ken. Op www.stapindestal.nl staan 
alle locaties. Het weekend wordt dit 
jaar voor de 5e keer georganiseerd 
door de Stichting Varkens in Zicht 

om de moderne varkenshouderij 
voor iedereen toegankelijk en in-
zichtelijk te maken.
Berkmortel Breeding is een vermeer-
deringsbedrijf waar biggetjes gebo-
ren worden. Ze blijven 4 weken bij 
de moeder om daarna zelfstandig 
op te groeien. De broertjes en zus-
jes blijven zoveel mogelijk bij elkaar. 
De openingstijden zijn zaterdag van 
12.00 tot 17.00 uur en zondag van 
10.00 tot 17.00 uur, u vindt het 
bedrijf aan de Houtsestraat 17 in 
Sint-Oedenrode. Fietsen en Eten 
Organisatie in Klompenland heeft 
speciaal voor dit weekend de route 
aangepast om een bezoek te kun-
nen brengen aan Varkenshandel 
van den Berkmortel.

Twitteraars opgelet! Zet de mooi-
ste foto van je bezoek aan een var-
kensstal op Twitter met de hashtag 
#WvhV, word volger van @stap_
indestal en maak kans op één van 
de drie professionele fotoshoots voor 
het hele gezin! 
Kijk op www.stapindestal.nl voor 
meer informatie.

M.J. van Kaathoven BV sloopt op Ekkersrijt
M.J. van Kaathoven BV uit Sint Oe-
denrode heeft een start gemaakt 
met de sloopwerkzaamheden voor 
de uitbreiding van Meubelplein 
Ekkersrijt in Son en Breugel. Het 
meubelplein krijgt 24.000 m² ex-
tra vloeroppervlak voor woon- en 
elektronicaformules en een geheel 
vernieuwde uitstraling. 

Na de sloop kan de spectaculaire 
nieuwbouw, die bestaat uit een 
tweelaags en een drielaags bouw-
volume, beginnen. Rooise Wegen-
bouw BV uit Sint Oedenrode zal 
het grondwerk en de infra voor 
dit project verzorgen. Door middel 
van een innovatief stelsel van rol-
trappen, liften en trappen worden 
deze verbonden met een menge-
ling van open en overdekte win-
kelpromenades. 

Er komt een parkeerdek voor circa 
500 auto’s. Deze parkeervoor-
ziening is te bereiken via helling-

banen die geïntegreerd zijn in de 
architectuur van de entreegevel. 
In het voorjaar van 2013 wordt 
het project volledig opgeleverd. 
Tijdens de nieuwbouw blijven de 

deuren van de huidige winkels 
gewoon geopend en kunnen be-
zoekers veilig en aangenaam door 
blijven winkelen.

MooiRooitjes

Te koop/Te huur

Dieren

Esther van rijschoollestbest.nl, 
hartelijk bedankt voor het in 
1 keer slagen! Gerdie van Berkel

Esther, bedankt dat ik de eerste 
keer geslaagd ben bij 
rijschoollestbest.nl! 
Noortje Holdijk

Dans de 5 ritmes!
Met ingang van september in 
Eindhoven, Den Bosch, Schijndel 
en Vught
Meer informatie: 
www.rian5ritmes.nl 
of bel 06-26642181

Te koop
Wegens verhuizing. Leren bank-
stel d.groen. 2,5x1x1. Moet weg. 
80 euro. 2 vloerkleden met on-
der tapijt d. rood klassiek motief. 
2x3m en 170x240. 125 euro. 
Moet weg. Tel: 0413-475832

Kienen – Kienen – Kienen
Op zondag 11 september 2011 
houdt wijkvereniging Kinderbos 
haar jaarlijkse kienmiddag bij 
Cambiance De Kienehoef, 
aanvang 14.00 uur.
Er zijn leuke prijzen voor ouders 
en kinderen.

www.borduurkadoshop.nl
Voor een persoonlijk kado met 
naam/logo of afbeelding.
(Kijk op de website of bel 
06-12122919).

Hulpverlening

Verliesbegeleiding voor kinderen, 
jongeren en ouders bij scheiding 
en overlijden.  Ingeborg 
Minderhoud. Tel: 06-11236472 
www.rouwbegeleiding.com.

Cursussen/workshops

GAJA voor kinderfeestjes, 
creatieve workshops en 
uitstapjes voor alleenstaanden. 
www.gajanederland.nl 
tel: 06-18459864

Frietwagen aan huis 
vanaf 4,50 euro p.p.
frietwagenverhuur Brabant
bel of google: 06-18880537

Maandag t/m zaterdag geopend 
vanaf 8.00 u. !!!
Tuincentrum Brekelmans, 
Boskantseweg 59

WESPEN!!! 
Van Acht ongediertebestrijding. 
0612091109. 
Onze website: www.vanacht.nl

Diverse

MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding-
herstelwerkzaamheden.
Kamille 16, 
5491KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121 
Openingstijden: di,do 10.30 tot 
17.30uur.  zat 10.30 tot 13.00uur.
Gesloten van 15 aug t/m 31 aug

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

Hondenschool het Rooike start 
weer met nieuwe PUPPY - & 
BASIS gehoorzaamheidscursussen.
voor info/aanmelden: 
06-270.384.63 
www.hondenschoolhetrooike.nl

Power-4-kids en Kinderyoga 
Relaxt het nieuwe schooljaar be-
ginnen? Nieuwsgierig? Kijk op 
www.yogacentrumlibra.nl

Tijdelijk, plus minus 1 jaar, te 
huur aangeboden; gestoffeerde 
twee onder 1 kap woning in het 
centrum van St-Oedenrode.
Voor info, tel 0413 472983 of 
0413 476817.

Zoals u ziet is deze foto gemaakt in het Kofferen. Wie herkent er mensen op deze foto? 
U kunt uw reactie sturen naar redactie@demooirooikrant.nl of henny@fotorooi.nl. U bent ook welkom op ons 
kantoor, Heuvel 17. De koffie staat klaar.

Historische beelden

Voor de kleine schoolgangers: 
Gympen met klittenband al van-
af 9,95. Bij van de Kamp sport en 
kinderschoenen

Voor de kleine schoolgangers: 
Gympen met klittenband al van-
af 9,95. Bij van de Kamp sport en 
kinderschoenen

Op maandagavond gevonden 
in buurt van Kasteellaan: Por-
temonnee. De naam Gijs stond 
in de portemonnee. Is deze van 
jou? Bel dan naar: 06-28872395

Gevonden ter hoogte van de 
Odaschool. Blackberry. Er is een 
mail gestuurd naar de vermoe-
delijke eigenaar. Ben jij dat? Mail 
terug of bel naar 06-36156336

Gevonden

Gevonden/Verloren 
voorwerpen 

kunt u GRATIS aanmelden: 
redactie@demooirooikrant.nl

MooiRooitje plaatsen?
redactie@demooirooikrant.nl

of loop binnen op ons kantoor: Heuvel 17

Kamers te huur. Nabij het cen-
trum van Sint-Oedenrode. Even-
tueel gemeubileerd. 
Tel: 06-86281996
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DE CITROËN C1 NU MET 
MEER VOORDEEL DAN OOIT

www.citroen.nl

TOT EN MET 30 SEPTEMBER BIJ B&B AUTOGROEP

15 x 5

Gem. verbruik: 1/100 km: 4,5-4,6; km/l 21,7-22,2; CO2: 103-106 gr/km. *Prijzen zijn incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken en na aftrek inruilpremie en Citroën afscheidspremie. De afscheidspremie is geldig voor inruilauto’s van 1995 en ouder. 25% is gebaseerd op de Citroën C1 Seduction o.b.v. de waarde 
inruilpremie, Citroën afscheidspremie en het voordeel op de � nanciering. Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 30 september bij de aan de actie deelnemende Citroën verkooppunten. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaardmodellen. Prijs- en speci� catiewijzigingen voorbehouden. Bel 0800-CITROEN (0800-2487636) voor een proefrit of informatie, en kijk voor de actievoorwaarden op 
www.citroen.nl. 

Rekenvoorbeelden betreffen niet-doorlopend krediet (zonder een restantbetaling). Financiering verstrekt door Citroën Financial Services, handelsnaam van PSA Finance Nederland B.V., Goudsesingel 136, 3011 KD Rotterdam (KvK 24125767, 
registratienummer AFM 12007744). Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Prospectus verkrijgbaar bij uw Citroën-dealer of via www.citroen.nl. Geldig bij aanschaf van een nieuwe Citroën C1 tot en met 30 september 2011. Het actiemaximum op 
de C1 is € 5.000

Model Kredietsom Looptijd jaarlijks kostenpercentage Maandbedrag Totale prijs van het krediet

Citroën C1 4.990 36 0% 139 4.990

SLECHTS 14% BIJTELLING

GEEN BPM

GEEN WEGENBELASTING

3 jaar 0% � nanciering
Voordeel tot € 2.500
CITROËN C1 vanaf € 6.840*

TOT EN MET 30 SEPTEMBER BIJ B&B AUTOGROEP

€ 6.840*

TOT 25% GRATIS

B&B AUTOGROEP - ALFRED NOBELSTRAAT 7 - SINT-OEDENRODE - 0413-475911
WWW.BENBAUTOGROEP.CITROEN.NL

B&B AUTOGROEP - BERGHEMSEWEG 28 - OSS - 0412-633906 
B&B AUTOGROEP - RUNMOLEN 100 - UDEN - 0413-263914 

B&B AUTOGROEP - RIETVELDENWEG 58A - ’S-HERTOGENBOSCH - 073-6219023

Annie Veldkamp exposeert in Soos Brasil
De Rooise kunstenares Annie Veld-
kamp exposeert eind augustus/
begin september in de expositie-
ruimte van Soos Brasil in Malden. 
Dat doet ze samen met nog zes 
andere beeldend kunstenaars, die 
allemaal de driejarige opleiding 
tot zelfstandig kunstenaar aan de 
Filarski Akademie in Schijndel heb-
ben gevolgd. Met deze expositie 
sluiten zij hun opleiding af.

Er is werk uit verschillende disciplines 
te zien: schilderijen, viltkunst, kerami-
sche beelden en objecten. De officiële 
opening is op zaterdag 27 augustus 
om 14.30. Deelnemers:Annie Veld-
kamp, Sint-Oedenrode. Natuurlijk 
mooi als mens. Vilten kunstobjecten 
en textiele portretten. Annette Jasper-
se, Roelofarendsveen.  Patronen van 
leven. Schilderijen.Carla van Daelen, 
Nijmegen. Over architectuur. Kera-
miek.Mieke Mooijekind, Nijmegen: 
Emotie, kleur en interactie. Schilde-
rijen. Nell Schoenmakers, Helvoirt. Il-
lusoire landschappen. Schilderijen en 
objecten. Rob Verweij, Sint Michiels-
gestel, Vanuit de heup. Tekeningen. 

Meer informatie vindt u op 

www.schilderen-tekenen.com/
filarski-academie/home. 
of via Google: “filarski academie”. 

27/28 augustus en 3/4 september 
van 12.00 – 17.00. Soos Brasil, 
Hatertseweg 4a, Malden.  

Alle huurmaterialen vindt u op:
www.huurbijharold.nl   

We zijn Makita en Festool gespecialiseerd!
Wilhelminastraat 20c, tel:0499-422126, www.huurbijharold.nl
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’n Vlieg aon de lààmp.
(Een vlieg aan de lamp.)
Er zijn  moeilijkheden die tot ruzie leiden. BRABANTSE SPREUKEN

 Ook MooiZooi ging naar de kermis.

En gezien 
hier de prijzen lekker 

laag zijn, heb ik morgen 
niet alleen een beer.... ...maar ook nog 

geld over voor
een kater!! 

Door: Jeroen Kossen

Sudoku
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Breng de met de 
letters corrospon-
derende cijfers uit 
de opgeloste su-
doku over naar de 
antwoordcode. Bel 
het onderstaande 
inbelnummer en 
toets de zescijferige 
antwoordcode in. 
U kunt zo vaak 
meedoen als u wilt.

Met elke goede 
oplossing speelt 
u mee voor twee
1/5 staatsloten

U kunt inbellen tot
dinsdag 24.00 uur 
a.s. De winnaar 
wordt door de com-
puter aangewezen en 
telefonisch benaderd.

Inbelnummer:
0909-0400037
(0,60 per gesprek)

5 0
b c da

www.demooirooikrant.nl        www.puzzelservices.nl

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Staatsloterij

Puzzelen mee in DeMooiRooiKrant

en maak twee keer kans op €2.300.000
Puzzel mee en win twee 1/5 staatsloten...

Hoe doet u mee?
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal verborgen. Zoek ze 
en streep ze af. Zet de overgebleven letters achter elkaar, hierin zitten 
2 cijfers verborgen. Vul deze in onderstaand vak in. Bel: 0909-0400037 
(0,60 ct/gesprek) en toets de viercijferige code in. U mag zo vaak 
meedoen als u wilt. Deze puzzel staat er 2 weken in. U kunt inbellen tot 

5 1

 De wandeling

 .
 in een strakke trui
 en dito broek
 loopt zij mee in het groen
.
ze heeft een rode blos
en wapperend haar                                                                                                                                             
                                                                                                                                                      
      
 met een blik in haar ogen
 gericht op ver mededogen
 .
 nee, ze is hier duidelijk
 met nadruk aanwezig
 ik voel me soms een dier
 zeker in het groen
 ach, je kent mij
 ik zou nimmer wat doen
 .
 ze is een lopend voet-stuk
 en kletst al maar door
 ik zie haar wel, maar
 niet dat ik haar hoor
 ze is een engel uit
 het maagdenkoor
 *
 o ja , het ging om
 de honden
 die laten we uit
 een ommetje mag het heten
 ik was het bijna vergeten
 .
 ben dan wel oud
 maar nog niet versleten

24 september 24:00u. De winnaar wordt 
door de computer aangewezen en wordt 
telefonisch benaderd.

ADVERTORIAL
AGENDA
BEZORGING
BRABANTSE SPREUK
CENTRUM
COLOFON
CULINAIRE COLUMN

DEMOOIROOIKRANT
FAMILIEBERICHTEN
HEUVEL
HISTORIE
JARIGE
JUBILEUM
JULIUS

KLOMP
LUCHTPOST
MOOIE FOTO’S
MOOIZOOI
PRIJSPUZZELEN
PUZZELSERVICES
ROOI IN BALANS

SINT OEDENRODE
SOCIAL MEDIA
SPORTNIEUWS
SUDOKU
TAALZAKEN
TERZIJDE
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Doe mee en maak kans op 2 1/5 staatsloten!

Rondje Rooi op TV-Meierij
Vanaf donderdag 1 september is het eerste Rondje Rooi van na de vakan-
tie er weer.  In dit Rondje Rooi wordt teruggekeken op de verschillende 
gebeurtenissen die de afgelopen vakantieweken in Sint-Oedenrode plaats 
vonden. Zo is er in het komende Rondje Rooi onder andere aandacht voor 
de volgende onderwerpen*: - Zandhoefs Oogstfeest - Britse automobiel 
dagen - Elvis Presley Dag – Jeugdvakantieweek - Voorbeschouwing nieu-
we Musical Theaterkoor - Rooi kermis
*Items onder voorbehoud. U kunt het nieuwe Rondje 
Rooi vanaf donderdag 1 september dagelijks op de vol-
gende tijden zien: 0.00 uur, 03.00 uur, 06.00 uur, 09.00 
uur, 12.00 uur, 15.00 uur, 18.00 uur en 21.00 uur  
 

Nico van de Wetering in ger gedaon 
Op 1 september begint ook Ger Gedaon weer aan een nieuw seizoen. In 
de eerste uitzending praat Ger van de Wijdeven met Nico van de Wete-
ring. Nico is een bekende verschijning in Rooi. Naast het feit dat hij met 
zijn eigen liedjes en zijn geërfde liedjes van zijn ome Thieu (Sijbers) het 
Brabants dialect levend probeert te houden, is hij nu ook drukdoende 
met Roemrijk Rooi, het project waar het boek van uit is en de cd en de 
revue ook nog op stapel staan. De uitzending met Nico is te zien van 1 
t/m 14 september om 10.00 uur, 16.00 uur en 22.00 uur. TV-Meierij is te 
ontvangen via de glasvezel op kanaal 559 en via de kabel op 256 MHz.  

Wijkvereniging Eerschot
Nu kinderen weer naar school en de meeste mensen aan het werk zijn, begint 
ook wijkvereniging Eerschot weer haar activiteiten op te starten. Op vrijdag 2 
september starten wij met de kaartavond. Alle leden vanaf 16 jaar kunnen ko-
men jokeren of rikken in Meerschot Heistraat 22. Om 20.00 uur beginnen wij 
met kaarten, maar natuurlijk heeft Angelé de koffie en thee al eerder klaar. Ver-
der is het woensdag 7 september weer kienen. Voor de feestavond van 8 okto-
ber kun je je opgeven bij Jose van der Heijden Tel 477363. En noteer vast in je 
agenda dat 16 oktober weer onze speelgoed en kledingmarkt wordt gehouden

Concert Drei Dörfer Musikanten
Die Drei Dörfer Musikanten nodigen u van harte uit voor een optreden op 
zondag 4 september. Het concert vindt plaats van 14.00 tot 17.00 uur in 
horecacentrum de Vriendschap (voorheen het Riethof) in Boskant. Deze uit-
voering komt in de plaats van het uitgestelde optreden van 19 juni j.l. ( slecht 
weer)Wij hopen veel van onze vrienden te mogen begroeten op 4 september.

Bezorger van de 
maand: 
Luuk van de Velde

Luuk van de Velde is bezorger 
van de maand geworden! En te-
recht, want hij heeft eigenlijk nooit 
klachten en hij bezorgd al vanaf 
het begint. De veertienjarige Luuk 
vindt het bezorgen leuk omdat 
hij dan lekker buiten kan zijn. Hij 
kreeg van DeMooiRooiKrant een 
Rooi2000 waardebon.

Marktplein
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Vlooienmarkt CV ’t Skrothupke op nieuwe locatie

Al sinds jaren houdt CV ’t Skrothupke 
traditioneel op de eerste zondag in 
september zijn grote vlooienmarkt 
aan ’t Kapittelhof achter de Rabo-
bank. Echter vanwege op handen 
zijnde verbouwplannen op deze 
locatie, zijn we vanaf dit jaar ge-
noodzaakt deze markt te verhuizen 
naar een andere locatie.

Die is gevonden, en wel op het 

parkeerterrein aan het Kofferen. 
U bent op zondag 4 september as 
van harte welkom op deze nieuwe 
locatie. De markt is open van 10 
tot 14 uur. De entree is 2 euro voor 
volwassenen en kinderen gratis. 
Men kan gerust naar harte lust 
komen snuffelen, want we zijn er 
weer in geslaagd om allerlei prach-
tige spullen op te halen van ver-
schillende aard. Kleding, Electro, 

boeken en platen, kunst en curi-
osa, huishoudartikelen, glaswerk, 
kleine meubels, lampen, speel-
goed, sport en spel, serviesgoed 
en gereedschap en ijzerwaren, 
netjes gesorteerd, te kust en te 
keur. Alle mensen die hun vlooien 
beschikbaar stelden aan onze club: 
BEDANKT.

Er is tevens een barbecue en ruim-
te voor een kop koffie of thee, 
dus al met al gewoon een gezel-
lige markt. De opbrengst komt ten 
goede aan een mooie carnavalswa-
gen en loopgroep en aan ’t instru-
mentarium van onze muziekkapel.  
En om het komende jaar weer met 
zo’n  prachtige carnavalswagen te 
kunnen deelnemen aan de Pap-
gatse optocht , zijn we dringend 
op zoek naar iemand met een 
geschikte stal of schuur om deze 
te bouwen. Dus heeft U een ge-
schikte plaats hiervoor vrij, neem  
contact op met 06 45842937. Tot 
zondag 4 september as tussen 10 
en 14 uur op ’t parkeerterrein aan 
’t Kofferen. CV ’t Skrothupke.

Zuid Nederland komt samen voor Texelaarkeuring

Twee keer per jaar is manege de 
Pijnhorst het toneel van schapen-
keuringen. In januari worden de 
rammen kritisch bekeken, afgelo-
pen zaterdag was het tijd voor de 
Texelaarkeuring. Uit de provincies 
Zeeland, Limburg en Noord-Bra-
bant kwamen schapenfokkers sa-
men. De één deed mee met eigen 
schapen en de ander kwam kijken 
voor de handel.

De keuring wordt altijd ingedeeld 
in tientallen categorieën, bij-
voorbeeld 1-jarigen of 2-jarigen 
ooien, ramlammeren in bepaalde 
leeftijdscategorieën of rammen in 

verschillende leeftijden. Terwijl de 
schapen wachten in hun speciaal 
gemaakte kooien, kuiert de jury 
rond om ze te beoordelen. Voor-
zitter Huub Dinghs uit Evertsoord 
(Limburg) heeft zelf ook schapen 
bij. “Ik ben al een aantal keren in 
de prijzen gevallen. Zo kun je zien 
of je op de goede weg bent en is 
het altijd gunstig voor de handel. 
De kans is groot dat er de komen-
de tijd mensen bij mij komen kij-
ken, omdat ze wellicht geïnteres-
seerd zijn in mijn beesten.”

Peter van der Zanden is zo’n scha-
penhouder. Hij kwam afgelopen 

zaterdag helemaal vanuit Heijt-
huizen (Limburg) om te zien wat 
de schapenmarkt op dit moment 
te bieden heeft. Van der Zanden: 
“Ik koop vrijwel nooit op een keu-
ringsdag, maar ik weet na vandaag 
wel waar het interessant is om bij-
voorbeeld een ram te gaan kopen. 
Ik hoef er dan niet per se eentje 
die een prijs heeft gewonnen, als 
hij maar uit een goede lijn komt. 
Je begrijpt wel dat ik een zo goed 
mogelijk schaap wil voor een zo 
laag mogelijke prijs. Maar ja, dat 
wil iedereen!” 

Aarts Groep b.v.  Telefoon:  (0412) 65 14 19   Bank:  0000.00.000
N.C.B.-Laan 35  Telefax:  (0412) 65 14 19  BTW:  NL00000000.B.01
5462 GA Veghel   E-mail:  info@aartsgroep.nl  KvK:  00000000000
   Website:  www.aartsgroep.nl

Peter Aarts

N.C.B.-Laan 35
5462 GA Veghel 

Telefoon:  (0412) 65 14 19  
Telefax:    (0412) 65 14 19 
E-mail:   info@aartsgroep.nl 
Website: www.aartsgroep.nl

AARTS GROEP    16 maart 2009

Huisstijl

AARTS GROEP    16 maart 2009

Logo AARTS GROEP    16 maart 2009

Logo

Wij vragen medewerkers
- Schilders

- Leerling schilders
- Bouw Onderhoudsmedewerkers

- ZZP-ers

Wij zijn een erkend leer- werkbedrijf
en er is ook ruimte voor:

- Wajong-jongeren
- WIA-jongeren

- Stageplaats voor Leer-werk jongeren

Wij verzorgen opleiding en coaching 
binnen onze organisatie

Bel of mail ons
073-5496492

info@aartsgroep.nl

Personeel

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

Wij zijn op zoek naar een 
oproepmedewerk(st)er voor ± 20 uur
per week voor de planning en 
facilitaire zaken. Ben je in het bezit
van rijbewijs B en beheers je de 
Nederlandse en Poolse taal? 

Dan ben jij diegene die we zoeken. 
Interesse? Mail naar wieteke@samuitzendburo.nl

S.A.M. Uitzendburo, Jan Tinbergenstraat 4a, 
Sint-Oedenrode, T 0413-479332 www.samweetwatwerkt.nl

Oproepmedewerker M/V

Schuimparty bij tienerdisco The Joy in Nijnsel

Laat je beste outfit maar in de kast 
hangen, want die heb je helemaal 
niet nodig! Gewoon je oude klof-
fie aan, want zaterdag 3 septem-
ber organiseert tienerdisco The Joy 
namelijk een heuse schuimparty. 

Van 20.30-00.30uur kan jeugd 
van 12 t/m 16 jaar swingen in de 
schuim in de discoruimte van za-
lencentrum de Beckart in Nijnsel. 
De entree is gratis. Schoolpas is 
verplicht!

The Joy team ism. Salus Jongeren-
werk, Zalencentrum de Beckart, 
Oude Lieshoutseweg 7
 Nijnsel, www.thejoy.hyves.nl

Nieuws
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Nieuwe winkel in Sint-Oedenrode: 
Comfort Zones

Comfort Zones is de allernieuwste 
winkel in Sint-Oedenrode. Het is 
gehuisvest in het voormalige on-
derkomen van NOCS, naast Toer-
koop reisbureau. Comfort Zones 
is een specialist op het gebied van 
running- en wandelschoenen en 
sportmedische hulpmiddelen. Aan-
staande vrijdag, vanaf 11.00 uur, 
gaan de deuren voor het eerst open.
 
Erik Groothoff heeft jarenlang er-

varing in de schoenenbranche. Hij 
bekleedde managementfuncties bij 
Footlocker en het hardloopmerk 
Saucony. Deze flinke dosis ervaring 
neemt hij mee in de nieuwe winkel, 
filosofie én assortiment. De basisge-
dachte van Comfort Zones is ‘natu-
ral running’. De merken en schoe-
nen die bij Erik in de winkel staan 
sluiten daar perfect bij aan. Wat is 
het beste voor je voeten als je gaat 
wandelen of hardlopen? Bij Comfort 

Zones kun je de schoenen op een 
loopband proberen om op die ma-
nier tot de beste keuze te komen. 
Het complete concept is nieuw en 
uniek in Nederland.

Dat Comfort Zones een serieuze 
winkel is bewijst de keuze in top-
merken: Ecco, Merrell, Keen, Spring 
Boost, New Balance, Saucony, New-
ton etc. Er is veel keus en daarbij 
is de uitleg van hoge kwaliteit. Er 
wordt voor iedere klant ruim de tijd 
genomen om tot een goed resultaat 
te komen. Met uw nieuwe schoe-
nen moet u in uw ‘Comfort Zone’ 
komen. Dat is het waar het volgens 
Erik om draait.  

De keuze voor Sint-Oedenrode is 
niet opmerkelijk. Het is bewust en 
doordacht. Rooi heeft een strategi-
sche ligging aan de snelweg tussen 
veel grotere steden in. De sfeer is er 
goed en er is mogelijkheid tot dicht-
bij en gratis parkeren. Comfort Zo-
nes en Sint-Oedenrode vullen elkaar 
goed aan. 
Comfort Zones, Kofferen 4, 
5492BN, Sint-Oedenrode, 
0413-769027

Studiebegeleiding Pijnenburg 

Professionele begeleiding voor betere structuur bij studeren
Het nieuwe schooljaar is defi-
nitief begonnen, ook voor de 
middelbare scholen. Dat bete-
kent weer in het ritme komen 
en dagelijks huiswerk maken. 
Maar: hoe organiseer je dat op 
de beste manier? Studiebege-
leiding Pijnenburg biedt de hel-
pende hand. In een huiselijke 
omgeving in het pand aan de 
Laan van Mariendael, tegenover 
het gemeentehuis, helpt Sijmen 
Pijnenburg scholieren met pro-
fessionele begeleiding onder 
andere met een betere structuur 
bij het studeren. 

Sijmen: “In oktober 2009 ben ik 
gestart met studiebegeleiding. 
Ik geef zelf les op het Elde Col-
lege dus ik weet als leraar dat het 
voor sommige kinderen lastig is 
om dagelijks gedisciplineerd te 
studeren. Bij studiebegeleiding 

Pijnenburg kunnen scholieren 
twee tot drie maal per week an-
derhalf uur geholpen worden om 
onder andere structuur bij het 
studeren aan te brengen. Iedere 
hulpvraag is anders. De een wil 
inhoudelijke hulp bij vakken, de 
ander heeft meer ondersteuning 
nodig bij het structureren of plan-
nen van leerstof of ondersteuning 
bij het krijgen van discipline om 
tot maak- en leerwerk te komen. 
Wij bieden een luisterend oor 
en kijken waar we de scholieren 
kunnen helpen. Iedereen die hier 
komt, krijgt een persoonlijk intake 
gesprek, samen met de ouders. 
Daarin bepalen we het doel van 
de begeleiding en stellen een plan 
op. Vervolgens wordt er in een 
persoonlijk schrift verslag gedaan 
over de voortgang. Op deze ma-
nier blijven ouders op de hoogte 
van de vorderingen.”

“De belangrijkste regel die hier 
binnen geldt: serieus studeren, op 
tijd komen en normaal doen. Dat 
wordt ook duidelijk afgesproken 
tijdens de intake. We hebben al-
tijd vier begeleiders rondlopen die 
beschikbaar zijn voor vragen of 
individueel aan de slag gaan met 
de scholieren. De begeleiding be-
staat uit docenten, studenten van 
de universiteit of 6-vwo scholie-
ren. De studiebegeleiding is klein-
schalig, er kunnen maximaal 13 
scholieren tegelijkertijd aan het 
werk zijn. Alle faciliteiten om goed 
te studeren zijn hier aanwezig: 
laptops met internet, woorden-
boeken en schrijfgerei. We zijn 
helemaal klaar voor het nieuwe 
schooljaar!” Bent u benieuwd 
naar de mogelijkheden van Stu-
diebegeleiding Pijnenburg? Kijk 
dan op www.sb-pijnenburg.nl. 
Studiebegeleiding Pijnenburg is 

van maandag t/m vrijdag geopend van 15.00 uur tot 20.00 uur.
Studiebegeleiding Pijnenburg
Laan van Mariendael 32A
5492 GB Sint-Oedenrode
Telefoon: 06-15474016

Advertorial

Stuur uw vakantiefoto naar 

redactie@demooirooikrant.nl 

en win een prachtige prijs!

Vakantiewedstrijd 2011

Iedereen bedankt voor de leuke inzendingen!!

We hebben tientallen foto’s binnen gekregen en 

dat heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen. 

Volgende week wordt de prijswinnaar in 

DeMooiRooiKrant bekend gemaakt!

Planken in het buitenland. 

Rooise politieagent naar Nepal (vervolg voorpagina)

“Ik wil proberen te voelen wat zij voelen”

Ronald zou zich in eerste instantie 
bezig gaan houden met twee ba-
sisprojecten. “Ik zou me er in gaan 
zetten voor moeders en kinderen 
die slachtoffer zijn geworden van 
huiselijk geweld. Helaas ging dat 
om uiteenlopende redenen niet 
door. Dat vond ik persoonlijk erg 
jammer. Nu ga ik me richten op 
HIV patiënten en gehandicapten 
zorg. De eerste dagen help ik mee 
met het verzorgen van meervoudig 

gehand icap-
te mensen”, 
blikt de agent 
vooruit. “Nie-
mand weet 
daar straks dat 
ik bij de politie 
werk. Dat wil 
ik ook zo hou-
den, want dan 
zijn de mensen 

niet bevooroordeeld en krijg ik de 
pure verhalen te horen. Ik krijg dan 
het echte leven te zien en dat wil 
ik graag. Ik wil proberen te voelen 
wat zij voelen.”
Twee weken lang zal Ronald een 
strak schema afwerken om zoveel 
mogelijk ervaringen op te doen en 
mensen te helpen. Natuurlijk arri-
veert hij er niet met lege handen. 
“Mijn kinderen hebben bijna hon-
derd euro opgehaald. Ze bakten 

koekjes  met vriendjes en vrien-
dinnetjes en verkochten het aan 
vrienden, familie en bekenden. Dat 
was echt hartverwarmend. Ook 
mijn collega’s en medestudenten 
hebben geld gedoneerd. Het geld 
ga ik niet doneren, maar daar heel 
gericht uitgeven. Ik kijk goed rond 
wie of wat het nodig heeft en zorg 
dan dat het goed besteed wordt. 
Behalve geld neem ik ook kleding, 
tandenborstels, knuffels en speel-
goed mee. Erg veel mensen heb-
ben geholpen om deze spullen 
te verzamelen. Op een gegeven 
moment ging het als een sneeuw-
baleffect door Rooi heen. Mensen 
stuurden volle dozen op en daar 
ben ik ze erg dankbaar voor.” Eind 
volgende week komt Ronald weer 
thuis. DeMooiRooiKrant zal ver-
slag uit brengen van zijn avontuur.

Advertorial

Dhr. van Dijk uit Boskant won afgelopen dinsdag de hoofdprijs 
op de Ouderenkermis.
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Zesde editie Kiwanis Klumpkesrace op 11 september 
met veel muziek en gezelligheid

Op de Rooise Wa-
terdag van zon-
dag 11 september 
houdt Kiwanis Rooi 

haar jaarlijkse Klumpkesrace bij café 
Dommelzicht in de Neul. Vanaf 15:00 
uur is men welkom en het evenement 
wordt muzikaal opgeluisterd door de 
Rooise band Chicken George and the 

Funky Farmers featuring the Trojan 
Horns en het aanstormend talent van 
Damn Right! 

Ondermeer door lotenverkoop 
voor de Klumpkesrace zamelen de 
Rooise Kiwanis geld in voor be-
langrijke projecten waarbij kinderen 
centraal staan. De opbrengst van 

dit evenement komt ten goede aan 
het realiseren van een natuurlijke 
speelomgeving voor basisschool 
Sint Antonius van Padua in Nijn-
sel. Daarnaast wordt een bijdrage 
geleverd aan het realiseren van 
duurzame waterputten in Kenia. 
Deze waterputten zijn bedacht en 
geconstrueerd met Roois vernuft.

SINT-OEDENRODE

Tweede Waterdag 2011 in Sint-Oedenrode!
Sint-Oedenrode staat zondag 11 
september van 11.00 tot 17.00 uur 
bol van de activiteiten. Die staan 
volledig in het teken van water. 

Op twaalf plaatsen in het 
dorp kunnen bezoekers 
gratis terecht bij zo’n 
zeventig grote en kleine 

evenementen rond het thema. Jong en 
oud, krijgen deze dag inzicht in het belang 
van water voor Sint-Oedenrode. Voor de 
kinderen is er op de markt volop vertier. 
Een kijkje in een “duikboot”, zelf sham-
poo maken, een rondvaart over de Dom-
mel of uitleg over peilgestuurde drainage? 
Het is maar een kleine greep uit de vele 
mogelijkheden. Kortom voor ieder wat 
wils. Gratis pendelbusjes worden ingezet 
om de bezoekers tussen de verschillende 
locaties te vervoeren.

Enkele andere evenementen haken aan 
bij de waterdag. Zo houdt Kiwanis zijn 
jaarlijkse Klumpkesrace.  Daarbij worden 
enkele duizenden klompjes op de Dom-
mel uitgezet volgens het principe van de 
kamelenrace. En de brandweer houdt haar 

open dag met de gelegenheid om o.a. de nieuwe 
tankautospuit te bekijken. Wij nodigen u van harte uit 
op deze Waterdag! De Waterdag is een initiatief van 
het Rooise IVN,in samenwerking met de gemeente en 
waterschap De Dommel. 

www.smitswoonboetiek.nl

Voor de complete 
wooninrichting

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Ooievaars landen 
op sportveld Nijnsel

Vorige week durfden drie ooievaars het aan 
om te landen op de sportvelden van 
Nijnsel. Althans, ze landden op de grote mas-
ten tussen de voetbalvelden en het korfbal-
veld in. Meneer van den Berg uit Nijnsel was 
er getuige van en maakte de foto’s. 
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45e Ouderenkermis

Zeer gewaardeerd Roois festijn
Afgelopen dinsdag was het weer zo ver: 

Ouderenkermis bij de botsauto’s, voor de 45e 

keer. Een Roois festijn wat elke keer weer wordt 

gewaardeerd. Helemaal droog was het niet, 

maar die paar spetters konden de feestvreugde 

niet belemmeren.

Eigenaar van de rups, Tiny Vermolen begon de lote-

rij met een pak suikerklontjes. Een kleine prijs, maar 

niet minder gewaardeerd. Marnita was er al voor de 

derde keer met haar moeder Miet Merks. Marnita: 

“Ze vindt het gewoon gezellig, of ze iets wint doet 

er eigenlijk niet eens toe. Het is ook wel heel bijzon-

der dat dit in Rooi nog steeds gebeurt, dat vindt je 

ergens anders niet.” 

Johan Paashuis, eigenaar van de draaimolen blijkt al 

jaren de spin in het web. Al 100 jaar staat zijn familie 

op de kermis. “Mijn vader heeft het destijds met Jo 

Kunkels opgezet 44 jaar geleden. Op een gegeven 

moment heb ik het overgenomen. Het is een heel 

geregel. Alles inkopen en zorgen dat alles op volg-

orde klaarstaat. Maar dat doen we vandaag met z’n 

allen samen.” Een mooi initiatief, zeer gewaardeerd 

door de vele aanwezige ouderen. 

foto:Jan Ebbenn

BAM!!
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45e Ouderenkermis

Zeer gewaardeerd Roois festijn
Afgelopen dinsdag was het weer zo ver: 

Ouderenkermis bij de botsauto’s, voor de 45e 

keer. Een Roois festijn wat elke keer weer wordt 

gewaardeerd. Helemaal droog was het niet, 

maar die paar spetters konden de feestvreugde 

niet belemmeren.

Eigenaar van de rups, Tiny Vermolen begon de lote-

rij met een pak suikerklontjes. Een kleine prijs, maar 

niet minder gewaardeerd. Marnita was er al voor de 

derde keer met haar moeder Miet Merks. Marnita: 

“Ze vindt het gewoon gezellig, of ze iets wint doet 

er eigenlijk niet eens toe. Het is ook wel heel bijzon-

der dat dit in Rooi nog steeds gebeurt, dat vindt je 

ergens anders niet.” 

Johan Paashuis, eigenaar van de draaimolen blijkt al 

jaren de spin in het web. Al 100 jaar staat zijn familie 

op de kermis. “Mijn vader heeft het destijds met Jo 

Kunkels opgezet 44 jaar geleden. Op een gegeven 

moment heb ik het overgenomen. Het is een heel 

geregel. Alles inkopen en zorgen dat alles op volg-

orde klaarstaat. Maar dat doen we vandaag met z’n 

allen samen.” Een mooi initiatief, zeer gewaardeerd 

door de vele aanwezige ouderen. 

foto:Jan Ebbenn

BAM!!
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De Politiek Dichterbij…
De redactie van onze krant is 
steeds weer bezig om het plaat-
selijke en regionale nieuws op een 
open, uitnodigende en vriendelijke 
wijze onder de aandacht te bren-
gen van haar lezers. Ook de plaat-
selijke politiek mag hierbij zeker 
niet ontbreken. Ons is opgevallen 
dat de Rooise burger weinig dan 
wel niets van het Rooise raads- of 
commissielid weet. 

DeMooiRooiKrant gaat in deze ru-
briek de persoon achter het raads- 
en commissielid het woord geven. 
Wij willen dit vorm geven door een 
maandelijks terugkomende rubriek 
“De politiek dichterbij”. Ieder in-
terview wordt afgenomen bij het, 
voor hem of haar, mooiste plekje 
in Sint-Oedenrode. Wij streven 
er naar om op deze locatie een 
open en aangenaam interview af 
te nemen. Een interview waarbij 
enkel op de persoon zal worden 
ingezoomd en niet op de politieke 
standpunten van hem of haar dan 
wel van de door hem of haar ver-
tegenwoordigde politieke partij. 

Deze keer in de Politiek Dichterbij: 
Michiel van Seventer (VVD)
Favoriete plek: Dommelbeemden

Waarom is dit je favoriete plek?
“Ook ik wilde eigenlijk de Knopto-
ren kiezen, maar die is al twee keer 
geweest. Vandaar dat ik gekozen 
heb voor deze plek. Er heerst rust 
en het is een prachtig stuk natuur. 
Het landschap golft hier ook een 
beetje.  Als ik hier ga wandelen 
of fietsen voel ik me intens geluk-
kig. De Dommel is belangrijk voor 
Rooi. Zonder de Dommel had Sint-
Oedenrode niet eens bestaan!”

Wie is Michiel van Seventer?
“Eigenlijk ben ik een verdwaalde 
noordeling, maar dat had je waar-
schijnlijk al gehoord aan mijn ac-
cent. Ik ben geboren en getogen 
in Dedemsvaart (Overijssel) en 
groeide op met drie oudere broers. 
Zij en mijn moeder wonen daar 
nog steeds.  Mijn vader is al lang 
dood. Het dorp kun je niet echt 
vergelijken met Sint-Oedenrode. 
Het ziet er heel anders uit en ook is 
het er lang niet zo gemoedelijk als 
hier. Na een korte uitstap bij een 
accountantskantoor ben ik vanaf 
1993 werkzaam als ambtenaar fi-

nanciële functies bij de provincie 
en diverse gemeenten. Momen-
teel werk ik als controller bij de ge-
meente Waalre. Ik zie dus de beide 
kanten van de tafel, als ambtenaar 
en als raadslid.”

Hoe ben je in Sint-Oedenrode te-
recht gekomen?
“Na mijn studie bedrijfseconomie 
en accountancy in Groningen ben 
ik gaan werken voor Philips. Daar 
kwam ik in 1985 terecht. In 1987 
ging ik samen met mijn vrouw 
Welmoed, die ik in Groningen tij-
dens mijn studententijd heb leren 
kennen, in Son en Breugel wonen. 
Toen Welmoed dominee werd in 
de Knoptoren zijn we naar Rooi 
verhuisd. We wonen nu al 21 jaar 
in de Oranje Nassaulaan. Rooi is 
echt heel mooi door haar prachti-
ge natuur. We voelden ons er snel 
thuis door de gemoedelijke sfeer.”

Hebben jullie kinderen?
“Ja, we hebben drie knappe doch-
ters van 23, 19 en 17 jaar. Iteke en 
Florence studeren al en zitten op 
kamers. De jongste, Wendeline, 
zit in Sint-Michielsgestel op gym-
nasium Beekvliet. Het komt wel 
goed uit dat Welmoed en ik allebei 
gestudeerd hebben. Zo kunnen we 
ze allerlei tips geven!”

Waarom ben je verbonden aan de 
VVD?
“Ik ben liberaal in hart en nieren. 

Sterker nog, zonder de VVD was 
ik er zelfs helemaal niet geweest! 
Mijn moeder was in 1949 secre-
taresse bij de JOVD (politieke jon-
gerenvereniging van de VVD). Ze 
zocht een spreker over Nederlands 
Indië. Mijn vader was daar als arts 
geweest. Hij kwam spreken en zo 
leerde hij mijn moeder kennen. 
Datzelfde jaar trouwden ze. Je 
snapt dus wel dat ik altijd aan de 
VVD verbonden ben gebleven.”

Wat vind je leuk aan politiek be-
drijven?
“Sommige mensen vragen zich in-
derdaad ooit af waar ik aan begon-
nen ben. We kwellen onszelf als 
raad nog wel eens met lange verga-
deringen, maar natuurlijk staan daar 
hele leuke dingen tegenover. Ik zie 
het als een verbreding van mijn blik. 
De maatschappij leer ik nu veel beter 
kennen. Daarnaast kan debatteren 
en presenteren heel leuk zijn. De sa-
menwerking in onze gemeenteraad 
is zeer goed. Iedereen heeft respect 
voor elkaar. Dat we unaniem voor 
de kadernota stemden was daar een 
goed voorbeeld van.”

Hoe ziet je toekomst eruit?
“Ik probeer met de wind van van-
daag mee te zeilen. Ik kijk nooit zo 
ver vooruit. Samen met Welmoed 
hoop ik lang en gelukkig oud te 
worden in het prachtige Rooi. Dat 
ik in Rooi wil blijven staat in ieder 
geval vast. De rest zie ik wel.”

Opening schooljaar Odaschool

Woensdagochtend 24 augustus heeft de gezamenlijke opening van het schooljaar plaatsgevonden op de Oda-
school. Alle groepen, de directrice en de oudervereniging hebben hun wens uitgesproken voor komend schooljaar. 
Deze wensen hebben een plekje gekregen in de wensboom. Tijdens de opening is er ook afscheid genomen van 
de coördinator tussenschoolse opvang, Irene Mandos. Zij heeft gedurende de afgelopen 5 jaar het overblijven ge-
coördineerd. De Odaschool bedankt haar voor haar inzet, gedrevenheid en enthousiasme van de afgelopen jaren.

 

 

PRAKTIJK PODOTHERAPIE 
BRUGMANS

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

De praktijk is uitgerust met geavanceerde apparatuur 
voor voetonderzoek.

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

Tel: 0413-478610/06-24148776
E-mail: info@podotherapiebrugmans.nl
Website: www.podotherapiebrugmans.nl

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

Wij zijn op zoek naar 
goed afgewerkte 

starterswoningen. 
Neem voor een 

vrijblijvende waardebepaling 
contact met ons op.

EEN MATRAS MET 
OMRUILGARANTIE?
Ja, het bestaat en wij hebben het in huis. Brezza Combispring is 

het allerbeste matras van Norma en u krijgt maar liefst 

90 dagen de tijd om het uit te proberen. En bent u niet tevreden, 

dan ruilen we het complete binnenwerk van uw matras gewoon 

om. Zodat u zeker weet dat u het ideale matras heeft. 

Een unieke zzzekerheid!

Nijverheidsweg 4 5492 NK  Sint-Oedenrode | Tel.0413-476805
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Ook in het najaar 
is het mooi Solexrijden

Bekijk de nieuwe website www.solexverhuurrooi.nl
(met dank aan Ruud van de Pol www.pixelboxdesign.nl)

MOVE – FEEL – ENJOY bij Danscentrum van de Burgt

Nieuw: Stijldansen anno 2011 en meer dansen
Zoals streetdance, dance moves solo 
en Zumba. Je leert gezellig dansen, 
je leert je vrij te bewegen. Onge-
dwongen genieten van muziek. 
Samen uit zijn, samen bewegen en 
kennis maken met allerlei dansstij-
len. Dat leer je dus in de wervelende 
wereld van Danscentrum van de 
Burgt Veghel-Uden. Niet echt een 
school dus, maar een trefpunt voor 
mensen die gezelligheid zoeken en 
op een leuke manier hun vrije tijd 
willen doorbrengen en…..die niet 
aan de kant willen blijven zitten.

Enorm leuk en boeiend zo’n weke-
lijkse dansavond. Heerlijk om sa-
men te beleven. Kom het zelf ook 
eens beleven en vind je draai bij 
Danscentrum van de Burgt. Leer-
zaam en gezond! Beweeg dus mee 
in het nieuwe winterseizoen.
Dansen is een gezonde vorm 
van bewegen! Dus trek je stoute 
schoenen aan en beweeg. Dans-
centrum van de Burgt in Veghel 
en Uden is zo’n beweegadres, of 
eigenlijk het adres om goed te 
leren dansen en bewegen. Van 
kidsswing tot streetdance hiphop 
en van de romantische wals tot alle 
Top-40 hits; alle muzieksoorten 
komen voorbij. Kortom, we krijgen 
de poppetjes weer aan het dansen! 
Wie nog meer wil, kan zich meten 
met anderen, die kan ook gaan 
meedoen aan wedstrijddansen. 
We zijn lid van de dansorganisaties 
zoals de regio BRADO en de lan-
delijke NADB wedstrijdbond.

Dit seizoen hebben we een veel 

groter aanbod op het gebied van 
kidsswing, streetdance Hiphop, 
solo dansen en stijldansen. Alles in 
Veghel en Uden. In Veghel hebben 
we behalve elke dag zumba nu 
ook extra aandacht voor de singles 
met het dance moves solo, salsa 
en stijldansen anno 2011. Als je 
zeker wilt zijn van een plaatsje bij 

een van onze gezellige danslessen 
en wil je de winter swingend door, 
reserveer je plaats via onze website 
of kom dan naar ons open huis of 
voor een gratis proefles van 1 t/m 
4 september  

Kijk voor reserveringen en meer 
info op: www.vandeburgt.nl

Advertorial

Donderdag 22 september 
Skin Scan Dag
10.00uur – 17.00 uur

Bent u benieuwd naar wat voor huidtype u heeft?
Welke huidverzorgingsproducten passen het best bij uw huid?

Hoe voorkomt u huidveroudering?

Op al deze vragen kunt u antwoord krijgen 
donderdag 22 september van 10.00uur tot 17.00uur.

Tijdens de Skin Scan Dag krijgt u gratis een mini 
gezichtsbehandeling en een uitgebreid huidadvies.

Reserveer alvast uw 
gewenste tijd voor de 

Skin Scan Dag 
op telefoonnummer: 

0413-474234.

Borchmolendijk 12a 5492AK Sint Oedenrode | Tel. 0413-474234

WWW.PANENCOOK.NL

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

Nijverheidsweg 12, 5492 NK St Oedenrode, 
tel: 0413-477337, www.vdvleutenelektrotechniek.nl
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Caravanverkoopweekend bij Van Uden
Aankomend weekend is Van Uden 
caravantechniek alle dagen ge-
opend, dus ook op zondag 4 sep-
tember van 11.00 tot 17.00 uur. Het 
hele weekend zal in het teken staan 
van de verkoop van kort verhuurde 
caravans, ster-occasions en de eerste 
nieuwe modellen van 2012. Kortom, 
het is zeer interessant om komend 
weekend een kijkje te gaan nemen 

bij Van Uden caravantechniek.

Een bezoekje wordt extra interes-
sant door de scherpe aanbiedingen 
die Van Uden caravantechniek han-
teert. Zo kunnen de kortingen van 
kort verhuurde caravans oplopen 
tot 3500 euro. En dat in de topmer-
ken Bürstner, Hobby, Fendt etc. In 
die merken en van de merken TEC, 

KIP en LMC verkoopt Van Uden 
ook ster-occasions. Daarnaast staan 
dus ook de allernieuwste 2012 mo-
dellen te glimmen in de showroom. 
Vanaf 750 kg heeft u een superlich-
te caravan. Van Uden Caravantech-
niek nodigt iedereen van harte uit. 

Jan Tinbergenstraat 6
Bedrijventerrein “De Kampen” 

Van de Laar HRM Support

Gratis workshop personeelszaken en 
personeelsadministratie voor MKB’ers

Onder het motto Thuis blijven op 
eigen risico organiseren Van de 
Laar HRM Support en HR Toolbox 
van Alletha een gratis info-avond 
over personeelszaken en perso-
neelsadministratie. Deze avond 
met een compact programma is 
bedoeld voor MKB-ondernemers 
die geen eigen afdeling personeels-
zaken hebben maar wel alles hier-
over willen weten. Op een luchtige 
manier worden zij bijgepraat over 
een complex onderwerp.

Risico’s
Op de infoavond leren onderne-
mers beren op hun personeelspad 
herkennen, risico’s verkleinen en 
kosten besparen. Want risico’s zijn 
er zeker. Een verkeerde medewer-
ker aannemen bijvoorbeeld kan 

desastreuze gevolgen hebben voor 
de bedrijfsvoering. Een rotte appel 
in de mand frustreert de continuï-
teit. De huidige medewerkers wor-
den ontevreden en gaan verder kij-
ken. Op boetes van de arbodienst 
zitten ondernemers evenmin te 
wachten. Maar toch komt het nog 
te vaak voor dat ziekmeldingen 
niet tijdig doorgegeven worden en 
dat de verzuimadministratie niet 
op orde is.

Praktijk
De infoavond geeft antwoorden op 
dagelijkse vragen uit de PZ-praktijk. 
MKB’ers krijgen tips & tricks aange-
reikt waarmee ze direct aan de slag 
kunnen. De avond wordt gehou-
den in Mariëndael, Sint-Oedenro-
de. Inschrijven kan op 

www.hr-toolbox.nl/hr-toolbox/
agenda/ waar u ook meer infor-
matie vindt. Thuisblijvers nemen 
een risico. Zij lopen niet alleen 
praktische kennis mis maar ook de 
bitterballen en de mogelijkheid om 
te netwerken.

Organisatie
De workshop ‘Zorgeloos Werkge-
verschap’ is een initiatief van Van 
de Laar HRM Support uit Sint Oe-
denrode, de specialist in MKB per-
soneelszaken en HR-toolbox, een 
product van Alletha uit Son, de 
specialist in MKB personeelsadmi-
nistratie. Kijk voor meer informa-
tie en het gehele programma op 
www.vandelaar-hrmsupport.nl of 
www.hr-toolbox.nl

Advertorial MET VOLLE MOND....
Willem

Culinaire column door:
Pieter van de Kamp

Eigenlijk was Willem corveeër en 
werd hij op de fabriek voor allerlei 
klusjes en schoonmaakwerk inge-
zet. Hij was de goedheid zelve en 
daarom werd hij nog al ‘s voor de 
gek gehouden of geplaagd. Niet 
dat hem dat veel deerde, hij kon 
er zelf vaak genoeg om lachen en 
als ie de kans kreeg pakte hij zijn 
plaaggeesten wel terug. Natuurlijk werden de  handvatten van zijn 
stuur vaak ingesmeerd met een lik vet, zijn broodtrommeltje vastge-
spijkerd op de werkbank, de mouw van z’n jas dichtgeknoopt of nog 
meer van die flauwe grappen. Hij liet het gelaten over zich heen ko-
men, hij voelde zich op zijn gemak op de fabriek, alles beter dan thuis.
Willem woonde in een klein huis aan de provinciale weg, samen met 
zijn vrouw Drieka en broer Janus. In de de loop der jaren had zich 
een status quo ontwikkeld waarbij broer Janus zich steeds meer over 
Drieka ontfermde en daarbij Willem langzaam naar het tweede plan 
verdringend. Als ie een sigaar wilde opsteken moest ie van “die lelijke 
heks” achter in het schuurtje gaan zitten, weer of geen weer. Op de 
een of andere manier legde hij er zich bij neer, niet opgewassen tegen 
het overwicht van zijn grotere broer en zijn eigen vrouw, het overspe-
lige loeder. Inderdaad was Janus een vervelende betweter en Drieka 
een “kaoj wijf” en hun verhouding was al jaren een publiek geheim. 
Dus zocht Willem zijn heil buitenshuis, eerst op de fabriek en later in 
de tuin van de direkteur, waar ie met z’n kromme rug de uren op z’n 
gemak sleet. 
Toen op de fabriek een verbouwing gaande was moest hij het puin 
met een kruiwagen wegrijden. Na verloop van tijd kwam een van de 
directieleden poolshoogte nemen en ontwaarde de sjouwende Wil-
lem. “Zeg”, sprak hij, “die kruiwagen kan best wat voller, Willem”. 
Geheel tot zijn ontsteltenis kreeg hij als antwoord: “Dà kan da loon-
zakje op ’t eind van de week ôk!” Later, als tuinman bij de direkteur, 
gaf ie ook regelmatig een rake opmerking ten beste. Eens op een 
mooie zomerdag stond Willem te schoffelen terwijl de mooie dochters 
des huize in bikini in de tuin lagen te zonnen. Ongetwijfeld zal z’n 
tempo wel niet zo hoog hebben gelegen. Tussen de middag stelde de 
direkteur er prijs op om samen met Willem onder de kersenboom ’n 
boterhammetje te eten en wat te kletsen. Toen een van zijn dochters 
in weinig verhullend textiel de koffie inschonk vroeg hij: “Zeg, Willem, 
ben-de ooit zó bloot bediend?”  “Nog nooit”, antwoordde hij, “mar 
ik zie ’t liever dan unne aongeklede boer….”
Aan ’t eind van de dag dronken ze dan samen in de keuken ’n borrel, 
waarbij ook vaak andere oud-werknemers aanschoven. Eens, na ’n 
regenachtige dag, waarbij Willem als een verzopen kat naar binnen 
kwam gebibberd, mompelde de direkteur: “Tsjonge, wa is ’t toch kaoj 
weer”.
“Och meneer”, sprak Willem, “kaoj weer hed-de allemaol, ’n kaoj 
wijf hed-de mar alléen!”
Het zal wel niet veel soeps zijn geweest, wat Willem thuis kreeg voor-
gezet. Het volgende zeker niet.
Poulet sauce Chasseur (4 pers.) 

4 flinke scharrelkippenbouten
1 doosje champignons, 4 tomaten (zonder vel en pitjes)
2 sjalotten, verse dragon, verse peterselie
1 glas witte wijn, potje gevogeltefond (supermarkt)
1 eetlepel bloem, 1 bouquet garni (tijm, laurier)

Kook de witte wijn en fond samen in tot ¼. Bestrooi de bouten met 
peper en zout en braad rondom mooi bruin in wat olijfolie. Haal uit 
de pan en bak hierin de fijngesneden champignons en gesnipperde 
sjalot. Bestrooi met de bloem, laat even garen en voeg al roerend de 
ingekookte wijn/fond toe. Nu de tomaat in blokjes en bouquet garni 
erbij, samen met de kip. Laat ca. 45 minuten zachtjes stoven. Bestrooi 
voor het opdienen met fijngehakte peterselie en dragon.
Een volle beaujolais kan hier wel bij, bijvoorbeeld een Côte de Brouilly 
of een Morgon

Tonneke 393 produceert 10.000 kg vet + eiwit

Rooise koe bereikt Mijlpaal

Afgelopen vrijdag ontvingen Elle 
en Mark Berk en hun 3 dochters de 
felicitaties van het succes van Ton-
neke 393. De 14 jarige roodbonte 
koe produceerde in 3806 lactatie 
dagen 127.00 kg melk met 4,46% 
vet en 3,68% eiwit ofwel 10.000 
kg vet + eiwit. Het was een reden 

voor een feestje op Vernhout 14 te 
Sint Oedenrode. Vrienden, buurt-
genoten waren uitgenodigd om de 
huldiging bij te wonen. De sterke 
krachtpatser werd gehuldigd door 
Hans van Hek, een  afgevaardigde 
CRV en kameraad Frank Swinkels. 
In hun woordje roemde ze Mark 

voor zijn goede manier van melk-
koeien houden en hoe hij omgaat 
met zijn dieren. Zijn passie voor 
vee wordt bekroond door deze ge-
weldige prestatie. Daarnaast werd 
ook haar zwartbonte stalgenote 
Wilhelmia geprezen. Ze produ-
ceerde 100.000 kg melk. 

Reünieconcert Limburgse Jagers
Ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van veteranenharmonie ‘Muziek houdt fit’ vindt aanstaande zater-
dag 3 september een galaconcert plaats in Sociaal Cultureel Centrum ‘de Vink’ in Schijndel. Aanvang 20.30 
uur. Entree 5 euro incl. consumptie. Aanvang 20.30 uur.

Tegen inlevering van deze bon

10% korting
Op een complete poetsbeurt

Geldig t/m 1 november 2011

www.carcleaningvanlaarhoven.nl

06 20 30 81 05

Handelsweg 11a   

5492 NL   Nijnsel (bedrijventerrein)  

Advertorial

Ook voor goede service en garantie 
moet U bij de Concurrent zijn.

 

U BENT WELKOM BIJ:
DE CONCURRENT
HEUVEL 6
5737 BX LIESHOUT
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AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

Op een leuke 
en leerzame manier 

je rijbewijs halen.
Kijk op onze website 

voor alle 
mogelijkheden.

www.autorijschooldndommel.nl 

of bel 06-12190470

JAARWISSELINGS AKTIE
40 UUR RIJLES + E.V. + 

PRAKTIJKEXAMEN.

€ 1745,=

Tel. 06 121 90 470
www.autorijschooldndommel.nl

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

In samenwerking met:

presenteert:

Schrijf   je nu in voor   touwtrekken! 
Informeer ernaar bij De Vriendschap!

Alle dagen  gratis toegang  voor  iedereen!

De Vriendschap, voor al uw feesten en partijen!
Pastoor Teurlingsstraat 30

5492 EE Sint Oedenrode (Boskant)
Tel: 0413 472572

info@devriendschapboskant.nl

Hollandse avond met DJ Maikel  

Ouderwetse gezelligheid met 
                                   feestband You & Me!

Touwtrekken en 
                                    after party met DJ Maikel

Matinee vanaf 16.00 uur 
                                     met feestband You & Me!

Zondag 11 september: 

Open Huis 
Danscentrum Cultura!

Voor iedereen die kennis wil maken met alle dans-
stijlen die danscentrum Cultura te bieden heeft, 
of gewoon om een gezellige middag te hebben! 
Op deze middag en avond is tevens alle infor-
matie te verkrijgen over de cursussen. Tevens 
kunt u zich  inschrijven voor het nieuwe seizoen. 
 
Met diverse demonstraties en workshops voor 

en met zowel volwassenen als kinderen!

Aanvang:

15.00-18.00 uur en

van 19.00 tot 23.00 uur.

Gratis toegankelijk 

voor iedereen!

Vanaf 12 september: 
Nieuwe cursussen zumba, 

streetdance, ballroom, latin, 
recreanten, salsa etc.

Vanaf 16 september: 
Kids Swing!! 
Voor kinderen van 3 tot 12 jaar.

 
Zaterdag 3 september:            20.00-00.00 uur
Zaterdag 17 september:          20.00-00.00 uur
Zaterdag 24 september:         20.00-00.00 uur
Zaterdag 1 oktober:                 20.00-00.00 uur
Zaterdag 8 oktober:                  20.00-00.00 uur.

De Vriendschap
Pastoor Teurlingsstraat 30

5492 EE Sint Oedenrode (Boskant)
Tel: 0413 472572

info@devriendschapboskant.nl
www.cultura-eindhoven.nl

Vrije dansavonden: 

Gratis toegankelijk voor iedereen!

 

Overvliegdag Scouting Rooi

De vakantie zit er weer op en het 
nieuwe Scoutingseizoen staat 
voor de deur! Scouting Rooi be-
gint het nieuwe seizoen op 3 
september a.s. met haar jaarlijkse 
overvliegdag. Het overvliegen is 
een echte Scoutingceremonie die 
plaatsvindt als een Scoutinglid 
overgaat van de ene speltak naar 
de andere. Bij Scouting Rooi ge-
beurt dat als je oud genoeg bent 
om naar een hogere speltak te 
gaan. Dit jaar is er iets extra spe-
ciaals aan de overvliegdag, omdat 
Scouting Rooi een nieuw bestuur 
heeft! Natuurlijk ontkomen ook zij 
er niet aan om deel te nemen aan 
de overvliegdag. 

Sinds enkele jaren vindt de over-
vliegdag plaats aan de oevers van 
en over de Dommel, nabij het Air-
borne-monument. De leiding van 
Scouting Rooi zijn die dag al vroeg 
in de weer met  het maken van 

een bouwwerk op de locatie van 
de overvliegdag. Tijdens vorige 
overvliegdagen zijn onder andere 
touwbruggen, houten bruggen, 
netten en vlotten gebruikt om 
overvliegende Scoutingleden de 
Dommel over te laten steken. Wat 
er dit jaar precies gaat gebeuren is 
voor de jeugdleden nog even ge-
heim, maar het belooft spectacu-
lair te worden!

Zaterdag 3 september 2011 houdt 
Scouting Rooi haar jaarlijkse over-
vliegdag. Om 13.30 uur wordt 
de dag geopend door alle jeugd-, 
staf- en bestuursleden bij de blok-
hut aan het Achterpad, waarna 
de activiteit bij de Dommel plaats 
vindt. De overvliegdag is rond 
15.30 uur afgelopen. Ben je geen 
lid van Scouting Rooi, maar wil je 
wel graag komen kijken? Kom dan 
gerust een kijkje nemen op 3 sep-
tember om 13.30 uur! 
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Expositie maand september: Lia Londeman

Lia Londeman komt regelmatig 
in Sint-Oedenrode, omdat  haar 
dochter daar woont. Van haar 
hoorde ze dat DeMooiRooiKrant 
de mogelijkheid biedt om te ex-
poseren. Daar had de Schijndelse 
wel oren naar. Ze nam contact op 
met de redactie en samen met 
hen kwam ze overeen dat ze in de 
maand september gaat exposeren. 
Daarmee volgt ze Rien de Koning 
op, die daar afgelopen maand zijn 
kunstwerken liet zien.

Lia is ‘pas’ zes jaar bezig met schil-
deren. Ze kreeg meer vrije tijd en 
was naarstig op zoek naar een hob-
by. Dat ze iets creatiefs wilde doen, 
stond als een paal boven water, en 
ze verdiepte zich in allerlei kunstzin-
nige hobby’s. Uiteindelijk kwam ze 
uit bij schilderen en ging intuïtief 
aan de slag. Hoewel ze een aantal 
cursussen volgde, blijft ze het liefst 
dicht bij zichzelf. Lia wil haar wer-
ken laten ontstaan op het moment 
zelf. Ze schildert alleen wanneer ze 
zin heeft. Het kan dus best zijn dat 
ze een paar weken niets doet, maar 
dat komt niet veel voor.
Dat houdt mede in dat ze geen 
thema’s kiest voor haar schilderij-
en. Volgens haar moeten de men-
sen er zelf maar wat van maken. 
Iedereen ziet er iets anders in en 

dat is volgens Lia het best. Figuren 
komen in de werken van de Schijn-
delse kunstenares het meest terug, 
maar ze heeft ook veel abstracte 
werken in haar collectie.
 
Het is niet de eerste keer dat Lia 
exposeert. Onlangs exposeerde ze 
nog in Schijndel en daarvoor hin-
gen haar schilderijen in Den Bosch. 
Ze heeft er voor gekozen om in het 
kantoor van DeMooiRooiKrant en-
kele grote werken neer te hangen. 
Volgens haar leent de ruimte zich 
er perfect voor. Expositie Lia 

Lindeman: de hele maand september. 
Kantoor DeMooiRooiKrant, 
Heuvel 17.  

Bestel snel op www.onsbrabantnet.nl/sint-oedenrode

Profiteer 
tot 1 september 
van deze actie.

Eerste6 maandengratisdaarna vanaf€49,95/mnd

Internet Bellen Radio &
Televisie

Interactieve
Televisie

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

autoschade & cleaning

Tel +31641509755
E-mail  jwbotti@hotmail.com

E v e r s e s t r a a t  4 7 j   
5 4 91 S R  S i n t - O e d e n r o d e

Nieuwe collectie binnen!
Koopzondag 4 september

van 12:00 t/m 17:00 uur

Opruiming jaarmarkt (buitenkraam)

1 BH €15,- 2 stuks voor €20,-
Luxe merken

Le net, Nieuwstraat 14, Son, tel: 0499-475725, 
www.lingerie-lenet.nl

Nieuw in Sint-Oedenrode:

Glaswas en Schoonmaakservice
voor particulieren en bedrijven

Eerschotsestraat 94
5491AD St Oedenrode

0413-477485
www.leanschoonmaak.nl

Jeugd Creatief gaat digitaal!

Ieder jaar opnieuw beleeft een 
grote groep  kinderen uit het 
primair onderwijs veel plezier 
aan het aanbod van Jeugd Crea-
tief. Dit aanbod bestaat uit ken-
nismakingslessen van creatieve 
en kunstzinnige cursussen die 
aangeboden worden binnen 
Sint – Oedenrode. Dat aanbod is 
heel divers: van trompetteren tot 
streetdance, van tekenen tot filo-
soferen, van schminken tot vilten 
en nog  veel meer! 

De aanbieders zijn de lokale ver-
enigingen en stichtingen:  enthou-
siaste amateurs- en professionele 
kunstenaars en kunstinstellingen 
(IPBrueghel en MIK). Kinderen 
kunnen zo even proeven voordat 

zij zich eventueel inschrijven voor 
de cursus die de rest van het sei-
zoen gegeven  wordt.
Jeugd Creatief wordt, in opdracht 
van de Gemeente Sint – Oeden-
rode, georganiseerd door Curioso, 
marktplaats voor cultuur educatie. 
Cultuur educatie levert een be-
langrijke bijdrage aan de ontwik-
keling van kinderen. ‘Kunst is een 
spel , en spel is de motor voor de 
ontwikkeling van de hersenen’. 
(M. Mieras)
Omdat het aantal kinderen wat 
van Jeugd Creatief  gebruik maakt 
alsmaar groter wordt en ook de 
aanbieders Jeugd Creatief goed 
weten te vinden is er door Curi-
oso besloten  het web op te gaan. 
Daardoor kan alles mooi op tijd en 
helder aangeboden en gemakke-
lijk  verwerkt worden.
In de eerste week van september 
krijgen de kinderen van de groe-
pen 3,4 en 5. op school een brief 
mee waarin precies staat beschre-
ven hoe ze op de website www.
sumbit.nl een keuze kunnen ma-
ken tussen de verschillende ken-
nismakingslessen. Al zal dat kiezen 
niet gemakkelijk zijn tussen al die 
leuke workshops! Inschrijven kan 
van 1 september t/m 12 septem-
ber
Als de keuze is gemaakt is het wel 
nodig dat een ouder toestemming 
geeft voor deelname en daarna 
krijgt u vanzelf via uw mailbox 
door wanneer en op welke kennis-
makingsles de enthousiaste deel-
nemer wordt verwacht. Alvast heel 
veel plezier!

Het complete archief van 
DeMooiRooiKrant online
www.demooirooikrant.nl
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Muziek in de Cathrien

‘Hallo Cultuur’ van Brass Colours
De concertcyclus ‘Muziek in de 
Cathrien’ wordt op zondag 4 sep-
tember 2011 geopend door het 
Brabantse koperkwintet Brass Co-
lours met Rooienaar Ben van den 
Biggelaar in de gelederen. 
 
Van 14.00 – 17.00 uur verzorgt 
Brass Colours een kleurrijk pro-
gramma. Tijdens dit programma 
wordt samengespeeld met orgel en 
beiaard. Brass Colours is een koper 

kwintet dat bestaat uit (semi) pro-
fessionele muzikanten met muziek 
als passie. Het repertoire van het 
kwintet is veelzijdig; van mid-
deleeuwen tot rock en van Bach 
tot Beebob. Altijd sprankelend en 
nooit saai. Het ensemble bestaat 
uit de muzikanten Marc van Kessel 
(trompet). Remco Spierings (trom-
pet), Karen van de Broek (hoorn), 
Ben van den Biggelaar (trombone) 
en Thijs Kampen (bas-tuba). Zie 

meer info over het ensemble op 
website www.brasscolours.com. 
Ondanks het korte bestaan van 
het kwintet (vanaf 1 juni 2008) 
zijn de muzikanten al een aantal 
prachtige uitdagingen aangegaan, 
waarvan het absolute hoogtepunt 
tot op heden de concertreis naar 
Japan is geweest in oktober 2009. 

De entree van het concert is gratis.

Nieuw werkjaar Pelgrimskoor
Op woensdag 7 september om 2 
uur komen de leden van het Pel-
grimskoor na de vakantie-periode 
weer bijeen in het Nijnselse dorps-
huis De Beckart. Het bestuur heeft 
het jaarplan samengesteld en men 
wil doorgaan met het repeteren 
van de Jahreszeiten van J. Haydn. 
Caroline Chamboné neemt de so-
lo-partijen uit de koorwerken voor 
haar rekening.

Verder wil men werken uit het be-
staande repertoire ‘opfrissen’. Het 
betreft liederen van Anton Bruckner, 

Gabriël Fauré en Maurice Duruflé. 
Verder ook de “redeloze gezangen”
van A. de Klerk, die bij velen in de 
smaak vallen. Inwoners van Sint-
Oedenrode en verre omgeving 
van ongeveer 55 jaar en ouder zijn 
7 september van harte welkom 
om kennis te maken met het koor. 
Mochten zij besluiten lid te worden, 
dan zijn ze tot 1 januari geen con-
tributie verschuldigd. Men repeteert 
elke woensdag van 2 tot 4 uur. Di-
rigent is Piet Zeegers uit Eindhoven. 

Het koor is in 1990 ontstaan via 

reisgezelschappen, die concerten 
bezochten in Europese steden. 
Men koos de naam Pelgrimskoor 
omdat pelgrim eigenlijk reiziger 
betekent. De leden komen uit di-
verse plaatsen in Oostelijk Brabant 
en zelfs daarbuiten. 

Het contingent Rooienaren groeide 
door de plaats van samenkomst. 
Op woensdag 14 september komt 
de internationaal bekende  Wilbert 
Friederichs een workshop geven 
over onderling reageren binnen 
het koor. 

Alle Rooise voetbalclubs krijgen eigen clublied
Rhode had er al één: Ode aon Rho-
de, maar daar is er eentje bij ge-
komen uit 1936: “Dat is mijn Rho-
de”. Als één van de weinige Rhode 
aanhangers kende Siraar Timmers 
dit lied nog. Het lied is inmiddels 
opgenomen in de studio en wordt 
vertolkt door diverse Rhode leden. 
Het lied is geschreven door ene 
van Kuijk en is gemaakt op de wijs 
van:” Daar bij die molen”.

Ollandia heeft inmiddels zijn eigen 
clublied, geschreven door enkele Ol-
landia leden. Het lied is onlangs op 
een feestavond gezongen geweest 
en ook dit lied is opgenomen in de 
selectie van Rooise liedjes op de CD 
van Roemrijk Rooi.De tekst is op de 
wijze van Guus zijn liedje:” Het blik-
semt en het dondert”. Op de CD 
staat o.a. ook nog het Ollands Volks-
lied, geschreven door Lucas Vis en 
uitgevoerd door gitaarclub Ancora.
Nijnsel heeft een clublied gemaakt 
in de jaren ’50 op de wijze van 
Cheerio, cheerio; ..de tekst is nu: 
blauw en geel, blauw en geel.. De 
tekst is geschreven door Harrie van 
Esch en door Harrie Kremers. Het 
lied wordt op de CD gezongen 
door Nijnselnaar; Erik Lathouwers. 
Er staan op de CD nog enkele lie-
deren over  Nijnsel, o.a. over de 
thuiskomst van Indiëganger Jan 
van de Laar. Dit wordt uitgevoerd 
door de gitaarclub van Nijnsel.

Boskant heeft een totaal nieuw 
clublied gekregen, geschreven  en 
gezongen door Piet de Koning. 

Het is een prachtige meezinger ge-
worden. Titel: Dat is d’n Boskant. 
De aardigheid van dit lied is dat 
Piet er voor gekozen heeft een to-
taal nieuwe melodie te maken. Het 
is een echt strijdlied geworden.
Behalve dit lied staat er ook een 
prachtig lied op over d’n Boskant 
welk gaat over de 4e klas.
Het lied is geschreven door Cor 
van de Biggelaar en wordt gezon-
gen door de zusjes van de Bigge-
laar, met daarbij nog de stem van 
wijlen Jeanne van de Biggelaar.

Alle 4 deze clubliederen zijn opge-
nomen voor de Rooise CD: Roem-
rijk Rooi. Deze stichting hoopt dat 
de ware voetballiefhebbers deze 
CD gaan bestellen, en dat kan bij 
voorinschrijving: roemrijkrooi@hot-
mail.com  onder vermelding van 
naam adres en aantal CD’s dat je 
bestellen wil. De dubbel CD waar-
op 35 liedjes over Rooi op komen 
staan is bij voorinschrijving  te koop 
voor: €22,50. Nadien wordt hij ver-
kocht bij Roxs Elektro voor € 25,- 
(eind oktober/ begin november.)

Stop met voornemen en 
maak uw plannen waar!

Wilt u iets nieuws gaan doen in uw vrije tijd? Of wilt u graag uw talen- of computerkennis 
uitbreiden? Dan zijn de cursussen en workshops van Salus echt iets voor u!

Ook dit jaar biedt Salus weer een gevarieerd aanbod cursussen voor beginners én gevorderden. Daarnaast  
bieden we ook korte workshops aan op het gebied van persoonlijke en creatieve ontwikkeling en administratie. 
Kijk voor het complete overzicht op onze website www.welzijnsalus.nl en kies de cursus die bij u past!

Of kom 7 september tussen 19.00 en 21.00 uur naar de open inschrijfavond in Cultureel en 
Educatief Centrum Mariëndael. Onze medewerkers staan u graag te woord!

Telefoon 0413-476149  
Website  www.welzijnsalus.nl  
E-mail  info@welzijnsalus.nl

Kossen | Design

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

Betrokken én ondernemend!

Tel.: 085 4890930 • www.meierijaccountancy.nl

Teruggaaf btw mogelijk  
bij oninbare facturen
Helaas wordt u als ondernemer soms geconfronteerd met klanten 
die uw factuur niet betalen. Meestal heeft u de btw die u op de 
factuur in rekening gebracht heeft, al afgedragen via uw btw-
aangifte. Het is mogelijk om de btw op facturen die niet betaald 
zijn bij de Belastingdienst terug te vragen als aan de voorwaarden 
voldaan wordt.

Het is mogelijk om btw terug te vragen als uw klant niet heeft 
betaald en ook niet zal gaan betalen. De btw kunt u via een 
schriftelijk verzoek bij de Belastingdienst terugvragen.

Als u kunt aantonen dat u getracht heeft de facturen te incasseren 
en de vordering afboekt kunt u de btw terugvorderen. Ook  
bestaat er recht op teruggaaf van btw als er discussie met uw klant 
bestaat over de facturen en u afziet van incassomaatregelen. 

Het verzoek voor teruggaaf moet schriftelijk ingediend worden bij 
de Belastingdienst binnen een maand na afloop van het tijdvak 
waarin het recht op teruggaaf van btw is ontstaan. 
Het recht van teruggaaf ontstaat op het moment waarop moet 
worden aangenomen dat de klant niet zal betalen. 

In de praktijk gebeurt het dat bij oninbare facturen creditnota’s 
opgesteld worden en de btw via de normale btw-aangifte 
teruggevraagd wordt. Het opmaken van een creditnota geeft 
geen recht op teruggaaf van btw en de Belastingdienst kan de 
teruggaaf dus weigeren! Alleen het indienen van een schriftelijk 
verzoek bij de Belastingdienst geeft recht op teruggaaf.

Het is van belang om als klanten niet tijdig betalen alle  
correspondentie zorgvuldig te bewaren. Hierdoor is altijd voldoende 
bewijsmateriaal beschikbaar om de btw bij de Belastingdienst 
terug te vragen.

Wilt u meer informatie over het bovenstaande of een afspraak 
maken voor een vrijblijvend gesprek neem dan gerust contact 
met ons op.
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Jan Voets

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

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, Cadil-

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

Kraaijvanger

Hyundai tucson 
2.0i dynamic

Km. stand:26097
Bouwjaar : 2007
Prijs: €13750,-

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6, 5492 NK Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 490720, www.hyundaimvdbrand.nl

BMW 325i Coupé 
Automaat

Km. stand: 55500
Bouwjaar: 2008
Prijs: 36.950,-

Van Dijk automobielen b.v.
Alfred Nobelstraat 18, 5491 DB Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 478217, www.vandijkautomobielen.nl

Seat Altea XL 
1.9TDI Aut. 

Km. stand: 129.713
Bouwjaar: 2007
Prijs: €13.950,-

Autobedrijf Kees Vervoort
Schietbergweg 2, 5492 TH Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 472364, www.vervoortauto.nl

Daewoo Tacuma 
1.6 Spirit

Bouwjaar: 2004     
Km. stand: 152430  
Prijs:  € 4.300,-  

Autobedrijf Kraayvanger
Eversestraat 47, 5491 SR Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 472285 www.autobedrijfkraaijvanger.nl

Audi A6 Avant
2.4fsi

Bouwjaar: 2005
Prijs: € 24.900,-

Autobedrijf Martien van Erp
Handelsweg 4, 5492 NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 477304 www.autovanerp.nl

Opel Vivaro 1.9CDTI
Combi L2H1  

Km. stand: 225.000 
Bouwjaar: 2003
Prijs € 6950,00

Autobedrijf Scheepens
Schijndelseweg 55, 5491 TA Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 473290 
www.rooyseautobedrijven.nl/scheepens

Mazda 2 1.4 
Touring Automaat

Km. stand: 42.000 
Bouwjaar: 2004
Prijs: € 7.750,-

Autobedrijf Jan Voets b.v.
Industrieweg 1, 5492 NG Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 474000, www.janvoets.nl

Volkswagen 
Fox 1.4

Bouwjaar: 2006
Km. stand:11.800 
Prijs: €6750,-

Autoservice Wehkamp
Eerschotsestraat 74, 5491 AD Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 473022
www.rooyseautobedrijven.nl/wehkamp

Peugeot 207 
X-LINE 1.4 SW

Bouwjaar: 2007
Km. stand: 59.881
Prijs: €11500,-

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

Suzuki wagon 
R 1.3 5DR 
GLX AUT4

Km. stand: 38589  
Bouwjaar: 2005      
Prijs:  € 8.250,-  

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

Suzuki Grand 
Vitara Freestyle

Km. stand: 107541
Bouwjaar: 2005
Prijs: € 11500,-

Garagebedrijf Markgraaff
Nijverheidsweg 24, 5492 NK Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 474059, www.garagemarkgraaff.nl
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KWALITEIT VOOR SCHERPE PRIJZEN!

TOPCOLLECTIES VAN TOPMERKEN!

Perfect voor elke professionele 
voetballer en ook te gebruiken 
als vrijetijdsshirt
van 26,95 Nú voor

Adidas David Beckham 
Predator Tee Junior

van 14,95 

Mercurial 
Fade

     NÚ VOOR  

9, 95

16, 95

Uitermate geschikt voor voetbal 
en te gebruiken als vrijetijdsshort
van 26,95 Nú voor

Adidas David Beckham 
Predator Short Junior

Speel als van Persie

Predator 
Absolado AG

49, 95

Voor de snelheid van het spel
van 54,95

  NÚ VOOR  

34, 95

Mercurial Victory FG 
Junior

van 49,95 

Davicto HG 
Junior

  NÚ VOOR  

29, 95

14, 95

Total 90
Shinguard

van 29,95 Nú voor
16, 95

JUST FOR 
KIDS IIIII
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Sint Jorisgilde installeert nieuwe koning
Met een knal schoot André van de 
Warenburg afgelopen zondag het 
laatste stukje van de houten vogel 
van de boom. Hiermee verdiende 
de schutter de eer om zich de ko-
mende drie jaar de koning van het 
Sint Jorisgilde te mogen noemen.

Eens in de drie jaar vindt het ko-
ningsschieten bij het Sint Jorisgilde 
plaats. Naast de scheidende ko-
ning, Gerard van den Nieuwen-
huijzen, meldden vijf leden zich dit 
keer aan om mee te dingen naar 
het koningschap: Piet Spanjers, 
Piet van de Sande, André van de 
Warenburg, Piet van Heesch en 
Theo van de Burgt. Voor de wed-
strijd begon, liepen de gildeleden 
traditiegetrouw drie keer rond de 

boom. Daarna mocht burgemees-
ter Maas de boom ‘vrijmaken’ 
door het eerste schot te lossen. 
Raak! Dat was te verwachten. Bur-
gemeester Maas en zijn vrouw zijn 
dit jaar namelijk koning en konin-
gin van de vrienden van het Gilde. 

Daarna begon de wedstrijd. In de 
eerste ronde mocht ieder lid een-
maal op de vogel schieten. 
Tijdens de tweede ronde was de 
eer aan de zes strijders. In de be-
ginfase werd de vogel regelma-
tig goed geraakt, waardoor grote 
stukken naar beneden kwamen. 
Toch leek de vogel sterk maar uit-
eindelijk moest hij zich gewonnen 
geven. Bij het 117de  schot, haalde 
André van de Warenburg het laat-

ste deel van de vogel naar bene-
den.  Daarmee wordt hij voor de 
komende drie jaren de nieuwe ko-
ning van het Sint-Jorisgilde. Aan-
gezien Piet van de Sande het voor-
laatste schot had gelost, wordt hij 
de secondant.

Na het wassen van de handen 
en het afleggen van de beloften, 
kreeg André het koningsvest om-
gehangen en mocht hij officieel 
over het gildevaandel lopen. Naar 
goed gebruik werd het gehele 
gilde vervolgens ontvangen in het 
gemeentehuis, waar de nieuwe 
koning werd voorgesteld aan het 
college van B & W. en waar ver-
volgens het glas met erewijn werd 
geheven op de nieuwe koning.

Ben Voets negende op WK tweespan rijden
Ben Voets is negende geworden 
op het WK tweespan rijden in 
Frankrijk. Hij nam deel aan het on-
derdeel Marathon. Daarbij is het 
de bedoeling dat er een loodzwaar 
parcours door de bergen wordt af-
gelegd van 8 km. In totaal deden 
zeventig landen mee aan de wed-
strijd. Voets rijdt voor de Neder-
landse Antillen. Daar heeft hij voor 
gekozen om deel te mogen nemen 
aan grotere toernooien. 

Kijk voor het 
sportnieuws op

www.mooirooi.nl
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‘Short Rally’ blijkt voor equipe Middel erg kort
Afgelopen zondag 28 augustus 
stond voor het Ruud Middel Rally 
Team de Titanic Short Rally in Kas-
terlee, België op het programma. 
Met zeven doorkomsten verdeeld 
over twee klassementsproeven 
voor het team een geschikt evene-
ment om haar internationaal de-
buut op de rallypaden te maken.

Rijder Ruud Middel en navigator Terry 
Hinsen gebruikten de eerste boucle 
van twee kp’s om in het ritme te ko-
men. “Ik heb na de ELE Rally in juni 
niet meer gereden. Daarnaast heb-
ben Terry en ik tijdens een wedstrijd 
nog niet eerder naast elkaar gezeten. 
Even aftasten was dus het devies!” 

aldus Ruud. Aftasten nam de equipe 
wel erg letterlijk, want al direct op kp 
1 werd een chicane dusdanig scherp 
genomen dat een grote ton voor de 
eerste schade zorgde. Ruud: “Als bei-
de spiegels na een wedstrijd nog heel 
zijn, hebben we niet goed genoeg ge-
reden! Nu vloog de eerste spiegel er 
echter wel heel snel af”.

Tijdens het servicemoment werd 
besloten de bandenspanning te 
verlagen wat resulteerde in veel 
betere wegligging van de gele Fiat 
Seicento Sporting. Net op het mo-
ment dat Ruud en Terry het juiste 
ritme gevonden hadden, wilde 
de kleine Fiat niet meewerken. 

“Plotseling vulde de cabine zich 
met rook waardoor we de auto 
gedwongen aan de kant moesten 
zetten. Toen ik de motorkap open 
trok zag ik niets anders dan motor-
olie. Helaas einde oefening” aldus 
Terry. Wat de exacte oorzaak van 
het plotselinge uitvallen is, moet 
het team nog onderzoeken. Zeker 
is echter wel dat het Ruud Middel 
Rally Team voor dit seizoen klaar 
is. “Erg jammer dat ons debuut in 
België zo moet eindigen. Hopelijk 
valt de schade mee en kunnen 
we ons snel revancheren” besluit 
Ruud. Meer informatie over dit ral-
lyteam kunt u vinden op 
www.ruudmiddelrallyteam.nl.

volg vrijblijvend een proefles

Snorkellessen DDA weer gestart
De snorkellessen van The Dutch 
Dive Academy op maandagavond 
zijn weer gestart.

Tijdens deze lessen leer je de ba-
sisbeginselen van het snorkelen, 
zoals o.a. snorkel leegblazen, 
hoekduiken maken en reddings-
technieken. DDA volgt hierbij het 
Scubadoe-snorkelprogramma van 
de Nederlandse Onderwatersport 

Bond, wat betekent dat het mo-
gelijk is de NOB snorkeldiploma's 
A, B en C te halen. De lessen zijn 
voor iedereen en vinden plaats in 
zwembad de Neul, op maandag-
avond, van 18.45 tot 19.30 uur. 
Interesse in een proefles? Neem 
contact op met DDA op tel.nr. 
06-22425634 of via e-mail:
info@dutchdiveacademy.com.

Rooise Ruiters 
Afgelopen week zijn onze spring-
ruiters weer op pad geweest. In 
Roosendaal wist Marwin van den 
Nieuwenhuijzen, stalruiter bij Blom, 
beslag te leggen op zowel de 1e als 

2e plaats in de klasse B met Blom's 
Cassanova en Bendoctro. In de 
klasse L wist Marwin met Blom's 
Barichello de 8e plaats te pakken. 
Familie van Dijck was afgereisd 

naar Asten. Paul wist met To Saffier 
H de 1e prijs te behalen in de klasse 
B. Thom deed niet veel onder voor 
zijn broer; met Coco Habana pakte 
hij de 3e plaats in de klasse B.

Jubileumwandeltocht W.S.V. EJOS

Op zondag 4 september is de 
jaarlijkse wandeltocht van W.S.V. 
EJOS. De vereniging staat dit jaar 
in het teken van het 45-jarig ju-
bileum. Daarom willen we bij 
deze een oproep doen aan alle-
oud-leden, oud-leiding en oud-
bestuursleden die ooit iets met 

EJOS te maken hebben  gehad, 
om vanaf 11:00 uur gezellig met 
ons nog een stukje te wandelen 
en herinneringen op te halen.

Daarna heffen we het glas op deze 
mijlpaal. Voor iedereen die graag 
onze mooie tocht wil wandelen kan 

dat vanaf 9:00 uur. Startbureau: 
Handboogvereniging Sint Antonius, 
Industrieweg 18 in Nijnsel. Afstan-
den 15 en 20 km starten tussen 9:00 
en 12:00 uur, 5 en 10 km starten 
tussen 9:00 en 14:00 uur. Wij zien 
jullie graag allemaal terug op zon-
dag 4 september. www.wsv-ejos.tk

17 Rooienaren reden de Diekirch-Valkenswaard rit

JAN CORSTEN
AUTOMOBIELBEDRIJF MARIAHOUT

Uw officiële OPEL-DEALER

DE MOOISTE OCCASIONS TEGEN DE
SCHERPSTE PRIJZEN STAAN IN MARIAHOUT

Mariastraat 64 - 5738 AK Mariahout - Tel. 0499-422176

Zaterdag 27 augustus heeft de 
33e editie van de zware wieler-
klassieker Diekirch-Valkenswaard 
plaatsgevonden. Dit is een tocht 
voor toerfietsers, over een afstand 
van maar liefst 268 km,  vanuit het 

Luxemburgse stadje Diekirch via 
Duitsland en de Belgische Arden-
nen naar het Brabantse Valkens-
waard. Er werd 's morgens, bij toen 
nog droog weer, om 07.00 uur 
voor 1059 deelnemers het start-

sein gegeven. Onder meestentijds 
herfstachtige omstandigheden zijn 
er uiteindelijk 889 gefinisht waar-
onder 17 deelnemers uit Sint Oe-
denrode. Een prestatie van formaat 
zeker gezien de omstandigheden. 

De volgorde van de aankomst 
van de Rooise deelnemers was als 
volgt; Marcel Luijten 17.30u. Pe-
ter Slits 17.30u. Willy Brus 17.30u. 
Giel van Esch 18.42u. Joop Segers 
18.42u. Bas Wagenaar 18.45u. 
Hein Bos 18.57u. Mari Roes-
tenburg 18.57u. Willy Huijberts 
18.57u. Tiny Vervoort 18.57u. 
Ties van Doorn 19.00u. Jan Sche-
pens 19.00u. Harrie Der Kinderen 
19.01u. René van den Biggelaar 
19.15u. Eric van de Biggelaar 
19.15u. Gerard van Boxtel 19.15u. 
Cor van de Biggelaar 19.15u. Piet 
v/d Brand 19.16u.

45 jaar KV Boskant

Sportiviteit en gezelligheid bij 
openings toernooi

Vorige week 
w o e n s d a g 
startte KV Bos-
kant het 45e 
seizoen met een 
toernooi tus-
sen de recrean-

ten- en midweekteams van Boskant, 
Rooi, Olland, Nijnsel en Breugel. 
Een jaarlijks terugkerend evenement 
waarbij sportiviteit en gezelligheid 
hoog in het vaandel staat.

Sommige teams hadden net de 
eerste training achter de rug, an-
deren nog niet eens. Of dat veel 

verschil maakte..? “Tijdens de eer-
ste training wordt er vaak meer 
gekletst dan getraind”, zei één van 
de leden. “Veel spelers zien elkaar 
dan weer voor het eerst, dus dan 
snap je het wel.”
Gezelligheid hoort erbij, maar 
toch werd er serieus gesport. Ie-
der team speelde vier wedstrijden. 
Elke wedstrijd werd officieel om-
geroepen door Kim (10jr) van de 
Aspiranten D. Met een klein beetje 
hulp telde ze ook de eindstanden. 
Bij de midweek won Odisco uit 
Olland. Bij de recreanten, behaalde 
KV Boskant zelf de eerste plaats.

Stef en Jur weer begonnen met 
fietsen
Stef en Jur zijn weer begonnen en 
stonden afgelopen zondag aan de 
start in Munstergeleen. Een echte 
klimcriterium.  Het was een lood-
zware ronde voor de gebroeders. 
Jur mocht als eerste van de twee 
vertrekken en deed dat zeer goed. 
Hij werd uiteindelijk 7e.
 
Stef stond een nog groter en dus 
nog zwaarder rondje te wachten 
met daarin een klim van 17%!
Stef had pech dat hij achteraan 
moest starten op een heel smal 
weggetje. Er stonden bijna 50 
renners(sters) aan de start en het 
was bijna onmogelijk om naar vo-
ren te fietsen. Stef was wel goed 
weg maar kon niet naar voren ko-
men. In de laatste ronde ging de 
Jury van het Limburgse KNWU 

district de fout in. Ze schreven per 
ongeluk Stef als gedubbelde ren-
ner op en hij werd daardoor ver-
keerd in de uitslag opgenomen.  
Stef werd ongeveer 28e, maar dat 
wisten ze niet precies.
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Biljarten

Marc van Berkel uit Son wint kermistoernooi 2011

In het Wapen van Eerschot is af-
gelopen week het achtste drie-
banden kermistoernooi afgeslo-
ten. Het toernooi heeft bijna drie 
weken geduurd, en kende een re-
cord aantal deelnemers van 120. 
Vier rondes met poulewedstrij-
den, gevolgd door de finales, le-
verden liefst 450 partijen op, wel-
ke door een perfecte organisatie 
in samenwerking met het Wapen 
van Eerschot uitstekend gestuurd 
en verwerkt werden.

In de eerste twee ronden konden 
zich de meeste favorieten nog 
handhaven, maar naarmate het 
toernooi vorderde, werd de spoe-
ling steeds dunner. In de derde 
ronde, met nog 30 spelers, waar-
van 5 Rooienaren, in 6 poules, 
moesten opnieuw enkele favo-
rieten het veld ruimen. Zo kwam 
Antoon Kluijtmans, die tot dan 
toe een goed toernooi speelde, te 
veel caramboles te kort tegen o.a. 
Ruud Sikkers uit Eindhoven en Ad 
v. Stiphout uit Veghel. Tegen 
Pieter Hulsen kwam hij slechts één 
caramboles te kort, maar het bete-
kende wèl uitschakeling. 
Nieuwkomer Toon v. Uden had 
zich door zijn gering aantal te ma-
ken caramboles als outsider ge-
manifesteerd, maar moest tegen 
gerenommeerde tegenstanders 
als Willy Smetsers  uit Schijndel en 
Nico v.d. Heuvel uit Milheze zijn 
meerdere erkennen. Ook Bas van 
Beers was ’n maatje te klein voor 
Jos van Osch uit Rosmalen en Gijs 
Stapelbroek uit Veghel. Pieter Hulsen  
en Frits Radema waren de enige 

van de plaatselijke favorieten die 
zich staande konden houden en 
plaatsten zich bij de 15 spelers 
voor de finaleronde op zaterdag. 
Pieter kwam in zijn poule goed 
uit de startblokken tegen Jos van 
Osch (moy. 1.500) , boekte ver-
volgens een nipte zege op Marc v. 
Berkel, maar moest zijn meerdere 
erkennen in Erwin Kivits die een 
partij van 2.000 op het laken legde 
en daarmee Pieter met maar liefst 
8 punten het nakijken gaf. Dank 
zij de extra punten kon ook Marc 
v. Berkel zich met 9 punten alsnog 
beste 2e scharen bij de laatste 4 . 

In zijn poules was Dick v. Wely 
uit Druten, die het toernooi al in 
2008 won, met 11 punten superi-
eur aan de overige spelers. In de 
derde poule was Frits Radema ook 
voortvarend van start gegaan door 
overwinningen, maar hij verloor 
vervolgens van Ad van Stiphout 
en Gijs Stapelbroek. Daarentegen 
won Willy Smetsers de drie volgen-
de partijen met 3 punten waardoor 
zijn totaal op 9 kwam en eerste 
werd in zijn poule. Ad v. Stiphout 
eindigde hier als goede tweede, 
maar zijn puntentotaal was onvol-
doende om door te gaan. 
 
Door loting bepaald, werd Dick 
v. Wely in de kruisfinales gekop-
peld aan Willy Smetsers en Marc v. 
Berkel aan Erwin Kivits die in de fi-
nalepoule maar liefst 1,733 hal ge-
speeld. Bij laatstgenoemde was de 
pijp vrijwel leeg toen hij aan moest 
treden tegen Marc, die zich deze 
buitenkans niet liet ontnemen. 

Erwin kwam tegen het einde partij 
nog wel terug  en kwam uiteinde-
lijk nog slechts twee car. te kort. 
In de andere halve finale maakten 
Dick v. Wely en Willy Smetsers het 
nog spannender. Drie tegen drie 
werd het, waardoor het percen-
tage de beslissing moest forceren. 
Dit viel uit in het voordeel van Dick 
v. Wely zodat hij zich op kon ma-
ken voor de eindstrijd tegen Marc 
v. Berkel. In deze finale werd al 
snel duidelijk wie de beste papie-
ren had. Dick kon niet voldoende 
energie aan de dag leggen om een 
uiterst geconcentreerde Marc v. 
Berkel van het lijf te houden. Na 
22 pogingen besliste hij het duel in 
zijn voordeel met 17 tegen 6 car. 
Een luid applaus was het antwoord 
van het publiek. 

Het slotakkoord was voor Cor v. 
Alphen, die samen met Pieter Hul-
sen en het Wapen van Eerschot een 
toernooi heeft neergezet dat uniek 
is in de regio, vooral dank zij de vele 
sponsoren die een erg aantrekke-
lijke prijzenpot mogelijk hebben ge-
maakt. Vele woorden van dank en 
lof werden geuit aan hun adres. Een 
woord van dank door de winnaar 
Marc v.Berkel, maar ook door Erwin 
Kivits, die het niet treffender kon 
verwoorden : dit is een uitstervend 
ras, daar moeten we zuinig op zijn ! 
Einduitslag: 1e Marc van Berkel uit 
Son, 2e Dick van Wely uit Druten,  3e 
Erwin Kivits uit Eindhoven.  De kortste 
partij met 3 beurten won Piet Pauly 
uit Oosterhout en de hoogste serie 
van 13 caramboles was voor Joop 
van Hastenberg uit St.Oedenrode.

Wandelen is hartstikke leuk!
Op dinsdagavond 6 september 
2011 om 19.00 uur organiseert S.V. 
Fortuna’67 een aantal wandelclinics 
door ervaren gediplomeerde trai-
ners. Deze clinics zijn gratis voor u 
toegankelijk en u hoeft zich hiervoor 
ook niet vooraf aan te melden. Voor 
de benodigde materialen zorgen wij. 
Het enige wat wij van u vragen is 
om in ieder geval om 19.00 uur aan-
wezig te zijn. Indien u al in het bezit 
bent van wandelschoenen trek die 
dan aan. Mocht u nog niet beschik-
ken over een paar wandelschoenen, 
trek dan in ieder geval een makkelijk 
zittende schoen aan. Wandelen is 
een leuke, gezonde en ontspannen-
de manier van bewegen zonder be-
paalde lichaamsdelen, zoals knieën 
en enkels over te belasten.

Er zijn een groot aantal wandelme-
thodieken maar op deze avond gaan 

wij met name in op twee methodie-
ken. De een is het Sportief wandelen 
en de ander is het Nordic Walking.
Sportief wandelen is het iets ste-
viger wandelen met behulp van 
meer arminzet en is goed voor elke 
leeftijd. Sportief wandelen is ook 
zeer geschikt voor mensen met ge-
zondheidsklachten. U moet Spor-
tief wandelen beslist niet verwarren 
met snelwandelen. Gezelligheid en 
het sociale contact zijn belangrijke 
factoren bij het Sportief wandelen. 
Door regelmatig Sportief te wande-
len, verhoogd u uw conditie, fitheid 
en neemt uw wandeltempo naar 
verwachting ook toe. Ook zal u 
hiermee enig gewichtsverlies kun-
nen bewerkstelligen. 
Nordic Walking is een andere wan-
delmethodiek en eveneens een 
sport voor jong en oud. Deze wan-
delmethodiek is een sport welke, 

mits goed uitgevoerd, alleen maar 
voordelen heeft. Tijdens een goed 
uitgevoerde Nordic Walking tech-
niek worden de spieren in nek, 
schouders en armen doorlopend 
aangespannen en ontspannen. 
Nordic Walking zorgt ervoor dat het 
(sport)wandelen effectiever wordt 
omdat vooral rug-, schouder-, en arm-
spieren, door het gebruik van de po-
les, intensief gebruikt worden. Ook bij 
Nordic Walking zijn gezelligheid en het 
sociale contact belangrijke factoren.

Noteer in uw agenda!
Datum en tijd: Dinsdagavond 6 
september 2011 om 19.00 uur.
Locatie: Bestuurskamer van het 
Clubgebouw van S.V. Fortuna’67 
aan de Zwembadweg 62 in 
Sint Oedenrode. 
Na afloop wordt u een kop koffie 
of thee aangeboden.

 De organisatie poseert met de finalisten. Winnaar Marc van Berkel staat in het midden. Hij heeft een zwart shirt aan.

“klompemklets 22”

Proost!  

 

Lekker vur mensen ut Roi 
en ok veur de mensen die 
in Roi op bezoek waare.

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

Ditte borreltje 
“Klompenklets 22” 
is ‘n idee van 2 boerkes 
uit Sint-Oedenrode.

Autoparkeerplaatsen 
te huur in het centrum 
van Sint-Oedenrode 
aan de Borchgrave. 

€ 54,- excl. 
servicekosten 

per maand

Wel oppasoma 
of -opa maar nog 

geen subsidie?

U bent er voor de kinderen. Wij zijn er voor u!
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ViaViela Sint-Oedenrode, consulenten: Ellen Habraken (06-33035846) en Inge Huijbers (06-33035845)
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bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

Heuvel 15a, 5492 AC Sint-Oedenrode
Tel: 0413-330838

Nachtkleding - Lingerie - Badkleding
Heuvel 15a - tel. 0413-330838

Hier kunt u winkelen met 
de spaarkaart en cadeaubon van 

Rooi 2000

www.rooi2000.nl

Hertog Hendrikstraat 12
tel. 0413-472768

Liempdseweg 3
tel. 0413-472092

Hertog Hendrikstraat 2
tel. 06-25238369

Heuvel 44
tel. 0413-472645

Markt 25
tel. 0413-473919

Borchmolendijk 20a
tel. 0413-472520

Borchmolendijk 20
tel. 0413-486054

Heuvel 30
tel. 0413-472720

Borchmolendijk 14
tel. 0413-473510

Heuvel 32
tel. 0413-479291

Op naar de ZOMER
DE ZOMER is in aantOcht! tijD vOOR wat niEuws 

Muller Mode is gevestigd aan de Markt 14 in sint-oedenrode, tel 0413-472783, www.MullerMode.nl

Tijd om eens met een kritische blik te kijken naar het 
interieur van uw woning, de tuin en de garderobekast. 

Modebewuste mannen gaan voor hun nieuwe outfit naar 
Muller Mode in Sint-Oedenrode. De dikke truien kunnen de kast 

in, het is tijd voor zomerse mode. Muller Mode heeft de nieuwe 
collecties binnen. Prachtige kleuren, bijzondere accenten en gedurfde combinaties. Topmerken als Boss, Pal Zileri ,valentini ,stone 

island, Moncler, Hans ubbink, Paul smith, Boss orange, replay, tommy Hilfiger, gant, Mc gregor zijn ruimschoots 
vertegenwoordigd in de collectie. Kies je eigen stijl, voel je lekker en ga met een outfit van Muller Mode de zomer tegemoet. 

Het team van Muller Mode heet u welkom en helpt u graag met het maken van een passende keuze. Ze laten graag de collectie zien 
onder het genot van een heerlijke espresso, cappuccino of wellicht een glaasje prosecco.
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Markt 14 
tel. 0413-472783

Borchgrave 39
tel. 0413-471222

Hertog Hendrikstraat 10
tel. 0413-470168

Eerschotsestraat 74
tel. 0413-473022

Eerschotsestraat 52a
tel. 0413-476544

Kerkplein 1a
tel. 0413-478791

Mgr. Bekkersplein 6b
tel.  0413-471595

SWITCH
FASHION & LIFESTYLE

Kofferen 21a
tel. 0413-470561

Hertog Hendrikstraat 1a
tel. 0413-475821

Hertog Hendrikstraat 14 
 tel. 0413-472607

Markt 20a
tel. 0413 - 475988

HET GEHEIM VAN DE           VAKMAN

w w w. b o u w m a r k t f o r u m . n l

Heuvel 32, Sint-Oedenrode,

www.bakkerijbekkers.nl

“ Het Roois Kaashuis ”Effe Anders
Modeaccessoires

Babykleding (Feetje)
Babyaccessoires

Tevens Outlet verkoop
woonaccessoires

 70% korting
Aanstaande zondag 27 maart geopend van 12.00 tot 17.00 uur

Effe Anders, Hertog Hendrikstraat 10 

Kerkplein 1
tel. 0413-473147

Eerschotsestraat 44
tel. 0413-490333

Unieke service bij  
Formido St. Oedenrode
Formido Easyline 
dakkapellen!

Formido Sint Oedenrode 
Eerschotsestraat 44 
Tel.: 0413 - 49 03 33

Creëer snel meer ruimte in uw huis met een Ruiter Easyline  
dakkapel van Formido. Een Easyline dakkapel wordt ingemeten 
en geplaatst door Ruiter dakkapellen. U hoeft alleen zelf de  

inrichting te verzorgen. 
Keuze uit 2 modellen in 
diverse maat voeringen 
en kleuren.

Compleet 
verzorgd

Vaste all-in prijs 
vanaf  4.395.-*
*Excl. eventuele lokale leges.

Snelle plaatsing

Topgarantie van 
15 jaar!

Alle benodigde 
informatie 

verkrijgbaar in  
onze bouwmarkt!

Haal meer uit je huis

Borchmolendijk 9 
 tel. 0413-472362

ROXS 

Meidoornstraat 2
tel. 0413-470271

Heuvel 40
tel. 0413-472784

Heuvel 22
tel. 0413-478588

Heuvel 15a
tel. 0413-330838

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

Heuvel 15a, 5492 AC Sint-Oedenrode
Tel: 0413-330838Markt 12 - tel. 472280

Hertog Hendrikstraat 5a - tel. 475665

Markt & 
Dommelrode
Apotheken

www.rooi2000.nl

www.rooi2000.nl

www.rooi2000.nl

www.rooi2000.nlwww.rooi2000.nl

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Boskantseweg 59
tel. 0413-472562

www.rooi2000.nl

Kofferen 22
tel. 0413-477902

Rooi2000
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Handboogvereniging Ontspanning

 Op dinsdagmiddag heeft de ve-
teranen afdeling “De Roselaer” 
de 14e wedstrijd uit de competitie 
geschoten.  De opkomst was wat 
minder i.v.m. de vakantieperiode. 
Dagwinnaar was Antoon Vervoort 
met een score van 232. Verdere uit-
slag: Jan van Bergen 225, Jan van 
Erp 219, Albert van Ofwegen 211, 
Leo van Breugel 202, Ron Spijker 
198 (nieuw PR!), Ad Hastenberg 
159 en Jan Lathouwers 130.

Op vrijdagavond hebben de senio-
ren het 2e gedeelte van het seizoen 
geopend met een wedstrijd om de 
Kermisbeker. Deze wedstrijd wordt 
verschoten op blazoenen waar ga-
ten in zijn gemaakt. Zit de pijl in 
een gat dan levert dat 0 punten 
op. Tevens worden 3 jokers voor 

de wedstrijd uitgekozen. Deze 
verdubbelt de score van ’n pijl. De 
eindscore wordt zo bepaald met 
een hoge mate van geluk zodat 
ook mindere schutters kans heb-
ben om te winnen. Winnaar van 
de wisselbeker was Albert Ofwegen 
met een score van 208. Verdere 
uitslag: Jan van Erp190, Antoon 
Vervoort 190, Jan van Bergen 189, 
Jos van der Veer 188, Beppie van 
Bergen 180, Frans van de Braak 
177, Michael Moonen 166, Mart 
Verhoeven 166, Ron Spijker 146, 
Ad Hastenberg 142 en Jos van den 
Berg 76 met zijn Longbow.
Op zondag 28 augustus hebben 
Jan van Bergen en Jos van den 
Berg een short metric geschoten 
in Boekel. Dat is een wedstrijd op 
50 en 30 meter. Met 536 punten 

werd Jan tweede en met 224 pun-
ten werd Jos vierde.

Sjef van den Berg heeft afgelopen 
week in Legnica, Polen, geschoten 
bij het WK junioren. Na de kwalifi-
catieronde ging hij met 1314 punten 
als achtste geplaatst naar de finales. 
Hij wist hier door te dringen tot de 
achtste finale. Helaas ging het daar 
bij een 5-5 stand mis in de shoot-
off. Hij eindigde individueel op de 
9e plaatst. Bij het mixed recurve ca-
detten team schoot Sjef met Sandra 
van der Looy uit Leunen. Ook hier 
presteerden zij heel goed. Zij wisten 
door te dringen tot de kwartfinale. 
Deze verloren zij tegen het team uit 
India en Sjef en Sandra eindigden als 
8e. Al met al een prima debuut van 
Sjef op zijn eerste WK.

Boskant start competitie met topper tegen DVG
Boskant 1 kan bij aanvang van de 
competitie meteen vol aan de bak. 
Het gaat op bezoek bij DVG uit 
Liempde. Meteen een topper dus!

Aanstaande weekend gaat het 
weer om de punten. Voor de 
jeugd start a.s. zaterdag de com-
petitie, de senioren (dames en 
heren) wordt dat een dagje later. 
Boskant 1 is ingedeeld in de 4e 
klasse D samen met o.a. Nijnsel en 
DVG waardoor er weer een aantal 
echte derby’s op het programma 
staan. In onderling overleg is af-
gesproken om deze wedstrijden 
wat meer aandacht te geven. 
Niet alleen in de pers, maar ook 
door een voorwedstrijd te orga-

niseren tussen twee jeugdteams. 
Voor a.s. zondag is dat geregeld. 
Vanaf 13.30 uur staat er een wed-
strijd gepland tussen een E-team 
van DVG en een E-team van Bos-
kant. Natuurlijk vormt de wedstrijd 
daarna de hoofdschotel. Daarmee 
is het niet afgelopen, er volgt een 
toetje in de vorm van een muzikaal 
omlijste 3e helft zodat er in ieder 
geval voldoende tijd en ruimte is 
om wedstrijd nog eens goed door 
te spreken! De KNVB heeft ervoor 
gezorgd dat spelers en supporters 
al meteen aan de bak kunnen. 
Voor aanstaande zondag staat na-
melijk de uitwedstrijd tegen DVG 
al op het programma. De promo-
vendus (DVG) tegen de degradant 

(Boskant). Meteen al een derby 
dus. En met de wedstrijden in het 
verleden nog in gedachten, kun-
nen de mouwen aanstaande zon-
dag al gerust worden opgerold!
Het bekeravontuur is voor Bos-
kant 1, door het 4-1 verlies tegen 
Venhorst, ten einde ook al stond 
gisteren de thuiswedstrijd tegen 
Boekel Sport nog op het program-
ma. Venhorst behaalde uit de 3 
wedstrijden de volle winst en gaat 
daarmee naar de volgende ronde. 
Boskant 2 presteerde beter en gaat 
met 9 punten uit 3 wedstrijden dus 
ook een ronde verder. 
Meer info over voetbalvereniging 
Boskant vindt u op de Boskant site: 
www.vvBoskant.nl 

Ollandia start competitie thuis tegen WHV
De voorbereiding voor Ollandia 
is afgesloten en zondag begint 
de competitie. Ollandia begint 
daarin thuis tegen WHV. Deze 
tegenstander uit Loosbroek is ge-
promoveerd uit de 6de klasse en 
zal dus zeer gemotiveerd zijn om 
bij de competitiestart meteen een 
goed resultaat te behalen.

Ook Ollandia zal zeker gemoti-
veerd zijn om aan de hand van de 
nieuwe trainer Gerard van Zutphen 
een goed resultaat neer te zetten. 
Omdat op 11/9, vanwege het nog 
niet beschikbaar zijn van het veld, 

door KNVB de uitwedstrijd tegen 
SDDL is omgezet in een thuiswed-
strijd speelt Ollandia dus 3 wed-
strijden achtereen thuis. Een ideale 
competitiestart dus om meteen te 
laten zien waar de aspiraties dit 
seizoen liggen, meedoen met de 
bovensten of mee hobbelen in 
de middenmoot met steeds het 
degradatiespook op de loer. De 
resultaten in de oefen- en beker-
wedstrijden zeggen natuurlijk nog 
niet veel, maar geven in elk ge-
val vertrouwen voor de komende 
wedstrijden. Ollandia hoopt dan 
ook dat er, zondag te beginnen, 

weer veel supporters hun favorie-
ten komen steunen. Ook Ollandia 
2 en de Dames hebben een goede 
bekercompetitie gespeeld, maar 
zoals het gezegde “Behaalde re-
sultaten in het verleden geven 
geen garantie voor de toekomst” 
al aangeeft, is de competitie toch 
zeker iets anders. Ook zij moeten 
komend weekeinde met de com-
petitie beginnen, net als alle ove-
rige seniorenteams en de jeugd. 
Laten we hopen dat we er met 
zijn allen voor Ollandia ook spor-
tief gezien weer een mooi jaar van 
kunnen maken.     

Iedere zaterdag 
van 10.00 tot 14.00 uur

EXTRA SERVICE

Er wordt voor u getankt!
-Geen vieze handen

-Uw kleding blijft schoon

Op verzoek:
-Controle bandenspanning

-Voorruit reinigen
-Olie peilen

-Ruitenwisservloeistof bijvullen 

Bongers Auto`s , Schijndelseweg 17, 5491 TA Sint Oedenrode 
tel: 0413 - 42 05 00, info@bongersautos.nl, www.bongersautos.nl

Voor uw gemak

Rhode begint competitie tegen Berghem sport
A.s. zondag gaat de voetbalcom-
petitie weer van start. Rhode 
speelt dit jaar in de derde klas. 
Het is op zich een mooie compe-
titie met de meeste tegenstanders 
redelijk in de buurt. De eerste 
wedstrijd is meteen een thuiswed-
strijd tegen een oude bekende, 
namelijk Berghem Sport. Voordat 
Rhode na de 2e klas promoveerde 
was Berghem Sport zowel in de 4e 
als 3e klas een van de geduchte 
tegenstanders.

Rhode deed in de bekercompetitie 
wat verwacht mocht worden en 

won alle wedstrijden. Na de 3-1 
tegen Handel werd het in St. An-
thonis tegen DSV opnieuw 1-3 en 
thuis tegen Elsendorp vervolgens 
3-0. Tegen DSV scoorde Tim Ste-
wart opnieuw tweemaal en Arné 
Haver liet nummer 3 aantekenen. 
Thuis tegen Elsendorp was het 
Niels der Kinderen die tweemaal 
scoorde en de van de jeugd over-
gekomen Mike Reniers zorgde 
voor de 3e treffer. Rhode plaatste 
zich dus voor de tweede ronde die 
eind oktober gespeeld zal worden. 
Nu maar hopen dat Rhode zondag 
ook goed van start kan gaan. Van 

de selectie zijn 2 spelers gestopt 
om studieredenen, namelijk Ma-
rijn vd Wijdeven en Maarten vd 
Zanden. Mark van Grinsven is na 
een lange blessure de draad weer 
aan het oppakken en hetzelfde 
geldt voor Coen van Hout die op 
het eind van de competitie tegen 
RKVVO met een ernstige kniebles-
sure moest uitvallen. Vanuit de 
jeugd zijn er, net als vorig seizoen, 
veel spelers overgekomen. Trainer 
Ronald Tielemans heeft dus een 
jonge selectie, waarmee hij aan de 
slag kan. 

Argo
Komende zaterdag wordt er door Argo deelgenomen aan twee open water wedstrijden: de 2e Open Water 
Wedstrijd in het Merwedekanaal te Vianen, aanvang 11.00 uur en de De Ganzetrek in het kanaal naar Goes 
bij Wilhelminadorp, aanvang 11.15 uur.

Hertog Hendrikstraat 1b

Loop bij ons binnen 
voor scherpe 
aanbiedingen 

in bloemen, planten en 
accessoires

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

7 dagen in de week 24- uurs service

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

Telefoonnummer 0499-373721, BGG 06-53344370

Rooi sportief
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Voetbal

Ollandia

Uitslagen: 
Ollandia 1 – DVG 1 2-2
Boerdonk – Ollandia  2-3
Ollandia 2 – Boskant2   1-2
Ollandia 2-Schijndel 4   4-0
Ollandia Da1-Mariahout Da1  4-0
Ollandia Da1-ELI Da1  5-1

Programma senioren:
Zondag 4/9: 
Ollandia 1-WHV 1   14.30u
WEC 2-Ollandia 2  12.00u
Ollandia 3-Blauw Geel’38 10   11.00u
Boskant 6-Ollandia 4   10.00u
Ollandia Da1-Bavos Da1   10.00u

Jeugd:
Uitslagen:
Ollandia B1-ELI B1   3-1
Sparta’25 C3-Ollandia C1   0-4
Programma woe 31/8:
Blauw Geel’38 B3-Ollandia B1  v:17.45u
Ollandia C1-Blauw Geel’38 C4   19.00u  

Programma za 3/9:
ELI  B1G-Ollandia B1  v:13.15u
ELI  C2-Ollandia C1  v:13.00u
Ollandia D1-ELI D2  afgelast
Sparta’25 E3-Ollandia E1  v:8.15u
Ollandia E2-Avanti’31 E4G   10.30u
Avanti’31 F3G-Ollandia F1  v:9.30u
Ollandia F2-Schijndel F7   11.30u
Programma woe 7/9:
Gemert C3-Ollandia C1G  v:17.30u

Rhode

Programma 
Rhode-Berghem Sport 14:30u
Rhode 2-Volharding 2 11.00u
MULO 2-Rhode 3 11:30u
Rhode 4-DVG 3 10.00u
Rhode 5-Heeswijk 4 10.00u
Rhode 6-Schijndel 6 12.00u
Rhode 7-Boekel Sport 6 10.00u
Irene 3-Rhode 8 10.00u
Boekel Sport 7-Rhode 9 10.30u
Avesteijn 7-Rhode 10 10.00u
Mifano-Dames 13:30u
Vetranen-Mariahout 16:30u

Uitslagen
DSV 1- Rhode 1 1-3
Rhode 1-Elsendorp 3-0
Sparta 2-Rhode 2 1-0
Rhode 2-Dijkse Boys 2 8-1
Schijndel 4-Rhode 3 3-5
Boskant 2-Rhode 3 6-0
Rhode 4-Avesteijn 6 5-0
Rhode 4-Schijndel 6 1-3
Nijnsel 5-Rhode 6 1-3
Schijndel 10-Rhode 6 0-11
Rhode 7-Schijndel 7 5-4
Gemert 7-Rhode 7 5-1
Rhode 8-FC Uden 3 0-0
Gemert 10-Rhode 8 6-2
Rhode 9-Boskant 3 1-4

Jeugd
Bekeruitslagen za 27/8:
Rhode A1-Blauw Geel A2  3-5
Nijnsel A2-Rhode A2  0-2
Rhode B1-Avanti B1  4-1
Erp B3-Rhode B2  0-2
Rhode B3-WEC B2  afg.
Rhode C1-Blauw Geel C1  2-1
ELI C1G-Rhode C2  3-6
Boekel Sport C3-Rhode C3  0-4

Rhode C4-VOW C2  7-3
Rhode MB1-FC de Rakt MB1  0-5

Bekerprogramma woe 31/8:
Rhode A1-Avanti A1  a18:30u
SCMH A1-Rhode A2  v17:30u
Rhode B1-DVG B1  a18:30u
Boekel Sport B3-Rhode B2  v17:30u
Rhode B3-Avanti B2  a18:30u
Nijnsel MB1-Rhode MB1  v17:30u

Programma za 3/9:
Nulandia A1-Rhode A1  v13:00u
Nijnsel A1-Rhode A2  v13:30u
Rhode B1-NWC B1  a14:30u
Rhode B2-Gemert B3  a14:30u
Erp B3-rhode B3  v13:30u
Olympia’18 C1-Rhode C1  v11:30u
Rhode C2-Blauw Geel C3  a12:45u
Rhode C3-SCMH C1  a12:45u
Bavos C2-Rhode C4  v11:45u
Blauw geel C7-Rhode C5  v12:00u
UDI’19 MB1-Rhode MB1  v13:30u
Rhode D1-Gemert D1  a11:15u
Schijndel D2G-Rhode D2  v12:00u
Rhode D3-Schijndel D3G  a11:15u
Rhode D4-Schijndel D4  a11:15u
Venhorst D2-Rhode D5 v11:30u
Schijndel D6-Rhode D6  v11:00u
Rhode E1-Sparta’25 E1  a9:15u
Irene E1-Rhode E2  v8:30u
Bruheze E3-Rhode E3  v9:45u
Rhode E4-Rood Wit´62  a9:15u
Rhode E5-Irene E3  a9:15u
Blauw Geel E9 -Rhode E6  v8:15u
Rhode E7-Gemert E9   a9:15u
WEC E4-Rhode E9  v8:30u
Erp F1-Rhode F1  v9:30u
rhode F2-Sparta’25 F2  a10:15u
ELI F1G-Rhode F3  v9:00u
Sparta’25 F3-Rhode F4  v9:30u
rhode F5-Nijnsel F1  a10:15u
Keldonk F1G-Rhode F6  v9:30u
gemert F8-rhode F7  v9:30u
Avanti F4G-Rhode F8  v9:30u
Rhode F9-Sparta’25 F7  a10:15u
Rhode F10-MVC F2  a10;15u
Rhode F11-Blauw Geel F12  a10:15u 
Mini-pupillen onderling thuis om 
10:00u

VV Boskant
Uitslagen Beker:
Venhorst 1-Boskant 1  4-1
Boskant 2-Rhode 3  6-0 
Rhode 9-Boskant 3  1-4 
Boskant 4-Drievieten 1  10-1
Boskant 5-Wilhelmina Boys 7  2-0
Wilhelmina Boys 8-Boskant 6  3-0
Boskant Da1-Beerse Boys Da3  5-1

Programma zo 4/9:
Voorwedstrijd DVG E-Boskant E  13.30u.
DVG 1-Boskant 1  14.30u.
Gemert 4-Boskant 2  10.00u.
Boskant 3-Boerdonk 3  12.00u.
WEC 4-Boskant 4  12.00u.
Boskant 5-Irene 4  11.00u.
Boskant 6-Ollandia 4  10.00u.
Avanti Da2-Boskant Da1  10.00u.

Jeugd
Uitslagen
Boskant A1–Nijnsel A1  1-4
Mariahout B1–Boskant B1  2-8 

Programma woe 31/8:
Mariahout A1-Boskant A1  v17.30 a 
18.30u

Nijnsel B1–Boskant B1 v17.30 a18.30u
WEC C1G–Boskant C1v17.45 a18.45u

Programma za 3/9:
Mierlo Hout A2–Boskant A1  v13.15 
a14.45u
Boskant B1–PVV B1  a14.30u
Boskant C1 –Brandevoort C1  a13.00u
MVC D1–Boskant D1  v10.30 a11.45u
Boskant D2–Boekel Sport D3G  a11.30u
Boskant E1–MULO E3  a09.30u
WEC E3–Boskant E2  v08.30 a09.30u
BlauwGeel F4–Boskant F1  v09.15 
a10.15u

VV Nijnsel

Uitslagen beker
Irene 1- Nijnsel 1 1-3
Mariahout 2 - Nijnsel 2 1-0
Avanti’31 3 - Nijnsel 2  2-4  
VOW 2 - Nijnsel 3  5-1
UDI’19/Beter Bed 5 - Nijnsel 3  5-1
Nijnsel 4 - RKPVV 4  4-1
Nijnsel 4 - Gemert 6   1-3
Nijnsel 5 – Rhode 6  1-3
Avanti’31 7 - Nijnsel 5  3-3
ELI DA1 -Nijnsel DA1  0-6 
Mariahout DA1 - Nijnsel DA1  0-6
Veteranen: Volkel – Nijnsel  1-1

Programma do 1/9:
Nijnsel DA2- Lierop DA1  18.45u

Za 3/9:
Blauw Geel’38 – Nijnsel vet. 17.00u.

Programma zo 4/9:
FC Schadewijk 1 - Nijnsel 1  14:30u
Milheezer Boys 2 - Nijnsel 2  11:30u
Volkel 3 - Nijnsel 3  12:00u
Nijnsel 4 - Sparta’25 8  12:00u
DVG 5 -Nijnsel 5  10:00u
Nijnsel DA1 -Avesteyn DA1  12:00 
Boekel Sport DA1 -  Nijnsel DA2 12:00u
Nijnsel DA3 - DAW DA2  10:00u 
Voor de laatste informatie kunt u na-
tuurlijk altijd de website www.vvnijn-
sel.nl raadplegen

Jeugd 
Uitslagen 
Boskant A1 -Nijnsel A1  1-4
Nijnsel A2 - Rhode A2  0-2
VOW B1 - Nijnsel B1  6-0
Nijnsel MB1 - Gemert MB1  0-7

Programma woe 31/8
WEC A1 - Nijnsel A1 18:30u
Erp A2 - Nijnsel A2  18:30u
Nijnsel B1 – Boskant B1  18.30u 
Nijnsel MB – Rhode MB  18.30u

Programma do 1/9:
Nijnsel C1 –Schijndel C2  18:30u

Programma za 3/9:
Venhorst A1 - Nijnsel A1  14:30u
Nijnsel A2 -Rhode A2  14:30u
Nijnsel B1 - SCMH B1  12:45u
WHV MB1 - Nijnsel MB1  14:30u
Sparta’25 C2 - Nijnsel C1  13:00u 
Nijnsel D1 - Gemert D3 11:30u
SCMH D2 - Nijnsel D2  11:30u
Nijnsel E1 - Boekel Sport E3  10:00u
Boekel Sport E5 - Nijnsel E2  10:30u 
Rhode F5 - Nijnsel F1  10:15u
Nijnsel F2 -Blauw Geel’38/F8  10:00u 
Voor de laatste informatie kunt u na-
tuurlijk altijd de website www.vvnijn-
sel.nl raadplegen

Overige sporten

Concordia

Programma za 3/9:
Alico B1-Concordia B2 v. 10.30u
De Korfrakkers D3-Concordia D1  v.10.15u 
Alico D1-Concordia D2  v.10.15u 
De Korfrakkers E1-Concordia F1  v.09.45u 
Prinses Irene F1-Concordia F1  v.08.30u

Programma zo 4/9:
Rosolo 4-Concordia/Boskant 3 a.10.30u 
Olympia 2-Concordia/Boskant 4  a.10.30u

KV Nijnsel

Programma za 3/9: 
Aspiranten B1 –DDS/Vriendschap B1  
a12.15
Aspiranten C1 – BMC C1  a11.00u
De Korfrakkers C4 - Aspiranten C2  v10.30u
Pupillen D1 – Odisco D1  a10.00u 
Pupillen E1`- Blauwe Wit (Ha) E1  a9.00u

Zo 4/9:
Avanti (S) 4 - Senioren 1  v9.45u

Woe 7/9:
Senioren 2 – Odisco 2  a19.15u

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 24/8:
1 Dms T.KLomp- N.Philipsen 69,17 % 
2 Mevr. J.v.d.Meerakker- Hr. P.v.Hoof 

65,42 % 3 Mevr. R..v.Walbeek- Hr. 
T.v.Erp 56,67 % 4 Mevr. M.v.Schijndel 
- Hr. A.v.Hommel 55,42 %.

B.C. d’n einder ‘05
 
Uitslag 24/8: 
A lIjn .1 Jan en Mien v Rooij 66.67 
% 2. Mari en Nellie v.d.Vleuten 62.5 
% 3. Coen Meewissen en Bets Mars 
59.38 % 4.Harrie en Marianne Tim-
mermans .
Op 7 september start weer de com-
petitie . Nieuwe leden zijn van harte 
welkom en kunnen zich aanmelden bij 
L.Bekkers tel: 473192. 
zie ook: www.deneinder.nl 

BC Rooi 750
Uitslag inloopbridge 24/8: 
A-lijn: 1. Jan Machielsen & Henk Scha-
kenraad    57,97 2. Jos van Rijbroek-
Vervoort & Harrie van Rijbroek 57,07 
3. Maria Broeke & Bep Machielsen    
56,51 4. Willem Pieters & Rien Voets 
54,95 B-lijn: 1. Nettie Hulsen & Jeanne 
Verberk 59,72 2. Mariëlle van der Ven 
& Martien Hulsen 54,17 3.  Betsy van 
Kaathoven & Tiny v.d. Pasch  52,08 
4. Jan van Lanen & Ad van Helvoort  
50,69 woensdag 31 augustus vrije 
bridge-inloop in Mariëndaal, ook voor 
niet-leden. Zaal open 19.30 uur.

Nijnsel opent competitie uit tegen FC Schadewijk 
De voorbereiding op het nieuwe seizoen is afgesloten In de gespeelde bekerwedstrijden zette het eerste elftal 
van Nijnsel goede uitslagen neer.  De tweede bekerronde is binnen handbereik. Deze uitslagen zijn natuurlijk 
geen garantie maar geven wel vertrouwen voor de start van de nieuwe competitie. Nijnsel opent het seizoen 
met een uitwedstrijd tegen Fc Schadewijk uit Oss. Fc Schadewijk is voor Nijnsel een niet al te bekende tegen-
stander. Ook voor alle overige elftallen start de competitie. Voor het eerst in de geschiedenis gaat Nijnsel met 
drie damesteams de competitie in.

Ollandse biljartkampioenschappen

Afgelopen maandag is de 22e editie van de Ollandse Biljartkampioen-
schappen van start gegaan. Voor dit jaarlijks terugkerend kampioen-
schap hebben zich maar liefst 66 spelers aangemeld. Er wordt gespeeld 
in drie klassen waarbij geldt; C-klasse 18 t/m 23 caramboles, B-klasse 
24 t/m 39 caramboles en A-klasse 40 caramboles en hoger. 

Op de eerste speelavond werd de beste wedstrijd gespeeld door Eric 
Bekkers tegen Peter van Driel. Eric had slechts 15 beurten nodig om 
zijn partij naar zich toe te trekken met een gemiddelde van 2.00 en zijn 
hoogste serie van 8. Peter probeerde bij te blijven en dat lukte hem rede-
lijk dankzij een serie van 9. Ook Bert van Kessel was goed op dreef. Ook 
zijn partij maakte hij uit in 15 beurten met een gemiddelde van 1.67. 

Andere hoge series werden gemaakt door Marion v.d. Putten 7, Henk 
van Rooij 7, Jo v.d. Biggelaar 7, Mark Verhagen 6 en Jan Sanders 5. 
Uitslagen 29 augustus D’n Toel: Jan Verhagen 7 – Theo Strijbos 9; Henk 
van Rooij 8 – Rien Kastelijn 10; Leo Hagelaars 8 – Jo v.d. Biggelaar 8; 
Wil Koolen 7 – Mark Verhagen 10; Bart van Esch 9 – Gonny v.d. Pasch 
10 ; Peter van Driel 8 – Eric Bekkers 10. Uitslagen 29 augustus De 
Dorpsherberg:Eric Huijbregts 4 – Harrie v.d. Heijden 10; Henk v.d. Haven 
4 – Bert van Kessel 10; Frans van Esch 9 – Mark v.d. Laar 10; Jan Sanders 
5 – Wil v.d. Pasch 7; Martin Huyberts 6 – Jo Timmermans 3; Marion v.d. 
Putten 9 – Jos Markus 7. 
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www.vanzutpheninterieurs.nl

WILT U GOED SLAAPADVIES?

maak een afspraak!

Trainers aan het woord

De voetbal gaat weer rollen….
Aankomend weekend gaat de voet-
bal na een lange zomer weer rol-
len. Al weken zijn de Rooise clubs 
in voorbereiding. Door vakanties 
beleefden de trainers niet de meest 
ideale voorbereiding, maar gelukkig 
zijn er nog altijd bekerwedstrijden 
om in de juiste vorm te geraken. 
Hoe gaan de Rooise clubs preste-
ren? DeMooiRooiKrant laat alle trai-
ners aan het woord. Zij geven hun 
visie op de selectie en blikken voor-
uit op seizoen 2011/2012. Het be-
loofd in ieder geval een spetterend 
jaar te worden met mooie affiches. 

Jan Noten, VV Nijnsel
“We hebben 
inderdaad niet 
de meest ideale 
voorbereid ing 
gehad. Begin 
augustus waren 
er nog veel spe-
lers op vakantie. 
Daardoor heb ik 
in de eerste we-

ken nauwelijks kunnen werken aan 
de samenstelling van het elftal. Tij-
dens de bekerwedstrijden raakten 
we langzaam maar zeker compleet. 
Onze selectie is er in de breedte 
zeker sterker op geworden. Het is 
een grote groep die aan elkaar ge-
waagd is. Ondanks het vertrek van 
onze topscoorder denk ik dat het 
mogelijk is om voor een periodetitel 
te gaan.”

Theo van Lieshout, VV Boskant
“In juli hebben 
we al getraind, 
omdat toen nog 
niemand op va-
kantie was. Dat 
is goed bevallen. 
Zo hebben we 
elkaar wat beter 
leren kennen. 
Begin augustus 

gingen ook bij ons veel spelers 
op vakantie. Ik proef dat er een 
groep staat die wil en openstaat 
voor ideeën. Ze hebben een flinke 
knauw gehad van de degradatie.  
Hoe snel we ons daar van herstel-
len, zal veel liggen aan de eerste 
paar wedstrijden, maar ik ben er 
zeker van dat we niet onaardig 
gaan spelen en dan druk ik het nog 
lichtjes uit.”

Gerard van Zutphen, Ollandia
Gerard van Zut-
phen begint 
aan zijn eerste 
seizoen bij vijf-
deklasser Ollan-
dia. Hij vervangt 
Maarten van 
Stiphout die na 
een hoop bom-
barie bij Ollandia 

vertrok. Gerard is een ander type 
trainer en hij gaat proberen om dit 
jaar met Ollandia hoger te eindigen 

dan vorig seizoen. Toen eindigde ze 
namelijk in de onderste regionen. 
De eerste wedstrijd moet Ollandia 
tegen WHV. Verder treffen ze nog 
een aantal andere bekende ploe-
gen, zoals Keldonk, WEC, SCMH 
en Odiliapeel. De groep is vrijwel in 
tact en is een mooie mengelmoes 
tussen jong talent en ervaren spe-
lers.

Ronald Tielemans, Rhode
“Onze voorbe-
reiding is redelijk 
geweest. Na-
tuurlijk hadden 
ook wij te maken 
met vakantie-
perikelen. Toch 
was de voorbe-
reiding een stuk 
beter dan vorig 

jaar. De selectie is niet veel anders. 
Er zijn wat mensen weggegaan 
en daarvoor in de plaats zijn wat 
jeugdleden gekomen. Daardoor 
is de groep iets breder geworden. 
Door gebrek aan ervaring heb ik 
echter niet meteen meer moge-
lijkheden, maar het is een goede 
groep. We willen mee gaan doen 
voor de eerste vijf plaatsen. Het is 
het belangrijkste voor Rhode en 
voor deze selectie dat we een lek-
ker jaar draaien.”

Rob van Griensven, DVG
Komend week-
end speelt Bos-
kant tegen buur-
man DVG. Dat 
heeft een speci-
aal tintje. DVG-
trainer Rob van 
Grinsven trainde 
Boskant name-
lijk ongeveer vijf 

jaar geleden. Hij heeft veel zin in de 
confrontatie. Van Grinsven: “Het is 
fantastisch om zondag tegen mijn 
oude club te spelen. Ik had een 
goede klik met de spelersgroep 
destijds en die is er nog steeds. 
Met een aantal jongens heb ik nog 
steeds contact. Destijds moest ik 
stoppen bij Boskant, omdat ik in 
Leusden woonde. Dat was bijna 
niet te combineren. Toen ik terug-
kwam in Brabant ben ik bij DVG 
begonnen. Zondag gaan we zeker 
winnen. Dat lijkt me logisch!”

Pupil van de 
Wedstrijd Rhode:
Dion Dekkers

De 8 jarige Dion Dekkers is zon-
dag 4 september ”Pupil van de 
Wedstrijd” bij de thuiswedstrijd 
van Rhode 1 tegen Berghem 
Sport 1.

Dion voetbalt in de F1. Zijn lei-
ders/trainers zijn: Jeroen v/d Oe-
ver, Peter v/d Heijden en Patrick 
van Oorschodt. Dion staat  rechts 
op het middenveld en is conditi-
oneel ijzersterk. Hij is een echte 
stayer waar het veld eigenlijk te 
klein voor is. Zijn favoriete voet-
balclub is PSV. Opa Peter is vaste 
supporter van Dion en zijn broer-
tje Dani die in de F3 speelt maar 
ook van Rhode 1. Dion is iedere 
week trouw aanwezig bij de trai-
ning en wedstrijd. Dion zal aan-
wezig zijn bij de warming-up van 
Rhode 1, de aftrap nemen en de 
verdere verrichtingen van Rhode 
1 vanuit de dug-out volgen.

De Rooise Biljart Competitie gaat weer van start in week 38 (12 september 
a.s.). De 14 biljartclubs gaan weer strijden om de Leo van Mosseveld beker.

Start Rooise Biljart Competitie

 

               Flip van Dijk Dak- loodgieter- en Rioolservice 
  

  
  
 
Met onze nieuwste geavanceerde apparatuur, kunnen wij u bijstaan vanaf het vooronderzoek tot en 
met reparatie. 
 
Wij staan 24 uur, 7 dagen per week gereed voor al uw rioolproblemen. 

 

Rioolverstopping !!! 
BEL ONZE SERVICELIJN : 073-5470555 
 

Met onze nieuwste geavanceerde apparatuur, kunnen wij u bijstaan 
vanaf het vooronderzoek tot en met de reparatie. 

Wij staan 24 uur, 7 dagen per week gereed voor al uw rioolproblemen.

Flip van Dijk, Dak- Loodgieter- en Rioolservice
Ericastraat 16, 5482 WR  Schijndel     Ook voor al uw dak- en loodgieterswerk

RIOOLVERSTOPPING!!!
BEL ONZE SERVICELIJN: 073-5470555
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Evenementen

Zaterdag 3 en zondag 4 september 
spelen de kinderen van 

het Roois Theater

“Sneeuwwatje en de 7 erge”, 
een grappige versie 

van het welbekende sprookje

Op het buitenpodium, bij slecht weer 
wordt er uiteraard uitgeweken naar 

binnen

Aanvang 14.30u

Donderdag 29 september 
in de Filmclub Mariendael

“De eenzaamheid 
van de priemgetallen”

Een film over hoe gebeurtenissen uit 
je kindertijd de 

rest van je leven bij je blijven

Aanvang 20.15u

Entree € 5,50 incl. pauzedrankje

1 september
Open avond Wilink Creatief 

Schootsedijk 42 

2 september
Muziek houdt fit

Kerkplein 

2 september
Muzikale wandeling Wa’n Klank

Centrum Sint-Oedenrode 

2 september
Seniorenorkest Best

Kerkplein 

3 september
Overvliegdag Scouting

Dommel, dichtbij de Klomp 

3 september
Scouting Rooi Overvliegdag
Blokhut aan het Achterpad 

3 september
Sonore orkest 

Markt 

3 september
Dansen in Odendael

Odendael 

3 september
Vrije dansavond danscentrum Cultura

De Vriendschap 

3 september
Schuim Party

The Joy ( Beckart Nijnsel) 

4 september
Tennisevenement bij tennisvereniging 

Boskant 
Sportpark “De Scheken” in Boskant 

4 september 
Wandelsportvereniging EJOS 

jaarlijkse wandeltocht
Startbureau Nijnsel, 

Industrieweg 18 

4 september
Ommetje “d’n Hogert” te Gemonde.

Vertrek 9 uur vanaf de markt 
te Sint-Oedenrode 

4 september
Vlooienmarkt CV ‘t Skrothupke

Parkeerterrein Kofferen 

4 september
Jubileumwandeltocht W.S.V. EJOS 

Industrieweg 18 in Nijnsel 

4 september
Kasteelconcert Roois kamerkoor

kasteel Henkenshage 

4 september
Die Drei Dörfer Musikanten

De Vriendschap (voorheen het 
Riethof) 

4 september 
Kinderdarts softtip toernooi 

Cafe Van Ouds 

6 september
Wandelen is hartstikke leuk! 

Clubgebouw van S.V. Fortuna’67 

9 - 11 september
Biljart Grand-Prix

Wapen van Eerschot 

9 september
Corona weekend

Oud Rooij 

10 september
Kookdemo

Huijberts Keukens 

10 september
Weekend van het varken 

Houtsestraat 17 Sint Oedenrode 

10 september 
Abraham & Sarah Feest 50 jarige

Mariendael 

10 september 
Corona weekend

Oud Rooij 

11 september 
Kiwanis Klumpkesrace

Dommelzicht 

11 september 
Rooise Waterdag 

op 11 locaties in Rooi
Sint-Oedenrode 

11 september 
Familie kienmiddag

Camping de Kienehoef 

11 september 
Open Huis Danscentrum Cultura

De Vriendschap 

11 september 
Zanger / DJ Michiel Enders live 

Café Oud Rooy 

16 september 
Live muziek: Woodsideband

Centrum Sint-Oedenrode 

17 september 
Vrije dansavond danscentrum Cultura

De Vriendschap 

17 september
Live band COLD CASES 

Café van Ouds 

18 september
T.W.C. Dommeldal organiseert een 

mountainbiketoertocht
Vresselse Hut 

18 september
Mooi-Rooi & Fokpaardendag 

Centrum Sint-Oedenrode 

18 september
Broodbakken 

Kinderboerderij Kienehoeve 

20 september
Filmclub

Once upon a time in the west
Odendael 

20 september
Gratis workshop voor MKB’ers

Mariëndael

20 september 
Startersbijeenkomst

Gemeentenhuis Sint-Oedenrode

21 september
Roois Biergilde 
Café Van Ouds

22 september
(Workshop) van het 11e gebod 

(gij zult genieten)
Deken van Erpstraat 20 

23 - 25 en 30 september
Theaterkoor Rooi: 

Musical ‘Droomhuis’
Boomkwekerij vd Hurk 

23 - 27 september 
Kermis Olland

de Dorpsherberg / Cafe d’n Toel

24 september
Open Atelierdagen 

Het Ar(T)senaal 
Lindendijk 10 

24 september
Vrije dansavond danscentrum Cultura

De Vriendschap 

25 september
Open Rooise Cross- 
en Trimcompetitie 

Park Kienehoef 

1 en 2 oktober 
Theaterkoor Rooi 

Musical ‘Droomhuis’
 Boomkwekerij vd Hurk 

1 oktober 
Rooise Golfkampioenschappen 

Clubhuis golfclub de Schoot

1 oktober 
Dansen in Odendael

Odendael 

1 oktober 
Muziek: Peter Hellings/Calimero

Café Oud Rooij 

1 oktober
Vrije dansavond danscentrum Cultura

De Vriendschap 

4 oktober
4 Oktober: Dierendag

Kinderboerderij Kienehoeve 

8 oktober 
Vrije dansavond danscentrum Cultura

De Vriendschap 




