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Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

FRIDAY
NIGHT
SHOPPING
OP 2 NOVEMBER 
TUSSEN 18.00-21.00 UUR

25%
KORTING* OP HET HELE 
       ASSORTIMENT!

Huis. Thuis. Formido. * Vraag naar de 
voorwaarden 
in de winkel.

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

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode, 
tel: 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl

» Lees verder op pag. 2

Culinair feestje voor een goed doel
Wat gebeurde er afgelopen don-
derdagavond allemaal op BSO 
de Springclub van kinderopvang 
Humanitas? Ditmaal geen blok-
kendozen, poppen of ander speel-
goed, maar menukaarten, gedekte 
tafels, zo’n 24 hongerige ouders. 
De Springclub was omgetoverd 
tot restaurant en zo’n vijftien kin-
deren  in de leeftijd van 4 t/m 12 
jaar deden hun uiterste best om er 
voor hun ouders een onvergetelijke 
avond van te maken.

Dit werd speciaal gedaan voor het 
goede doel Ronald McDonald stich-
ting. Er was een speciaal driegangen 
keuzemenu samengesteld voor de 
24 ouders die zich voor deze avond 
hadden aangemeld. Cheesburgers, 
broodrolletjes met eiersalade, to-
matentapenade, frietjes, spaghetti á 
la Springclub en een extra smakelijk 
nagerecht. De kinderen en hun be-
geleiders toverden de meest heer-
lijke gerechten op tafel. Ze hadden 
er veel werk mee. Alleen al de voor-
bereiding slokte veel tijd op; bood-
schappen doen, tafelkleden maken 
en menukaarten schrijven.

» Lees verder op pag. 10

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

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

17 november 
Uitreiking Ondernemer van het Jaar Sint-Oedenrode 

Nog maar een paar kaarten beschikbaar!
Zie pagina 8

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

Wij nodigen leden van de afdeling 

Particulieren van harte uit voor 

de afdelingsvergadering op maandag 

22 november 2010. U bent welkom 

vanaf 19.30 uur in de Beurs, Heuvel 44 

in Sint-Oedenrode. 

In het eerste deel van de vergadering

wordt een toelichting gegeven op de

jaarcijfers 2009 en de huidige bancaire

ontwikkelingen. Daarnaast blikt de

ledenraad terug en vooruit. 

Tevens staan we stil bij het vertrek van

Theo van Hoek, directeur Particulieren. 

Hij neemt per 1 januari 2011 afscheid van

onze bank.

Als afsluiting is misdaadverslaggever John

van den Heuvel onze gast. 

De volledige agenda en de notulen van

de vorige vergadering liggen voor leden

van de afdeling ter inzage op onze

kantoren in Schijndel en Sint-Oedenrode.  

We hopen u te mogen verwelkomen!

De afdelingscommissie & de directie

Hieronder vindt u de verkorte agenda:

- Opening 

- Notulen vorige vergadering 

- Toelichting op de jaarrekening 2009  

- Ontwikkelingen coöperatief bankbedrijf 

- Ledenraad aan het woord 

- Aandacht voor het vertrek van 

  Theo van Hoek, directeur Particulieren

- Mededelingen en rondvraag 

- Lezing John van den Heuvel

Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel

Onze leden van de afdeling
Particulieren zijn van harte welkom.

Folders 
deze week:

Roxs Elektro
Pari Bodyfashion
De Nachtegaal

Gemeenteberichten pag. 20

Peter Willems krijgt wat hij verdient
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: bel 112
(ambulance, brandweer, politie)
Niet spoedeisend, bel:
Ambulance : 0412-631515
Brandweer : 073-6123123
Politie  : 0900-8844 
Milieustraat
Eversestraat 11
Tel.: 0413-481620
Openingstijden:
Ma t/m vr. 12:00u – 17:00 uur
Zaterdag  10:00u – 17:00 uur
Milieuklachten
Tel.: 073-6812821 (provincie)
Huisvuil
Ophalen: 
zie huisvuilinzamelschema 2011
Huisvuilinfolijn: 0413-481220
Ma., di., wo., vr. 09:00 – 11:00 uur
Meldingen en servicelijn
Openbare ruimte en riolering:
Tel.: 0413-481376
Storingen:
Elektriciteit + gas 0800-9009
(niet eigen installatie)
UPC 0900-1580
Water
073-6838000
(altijd; dag en nacht)
Drukriolering 06-22579758
(buiten kantooruren)
Calamiteiten 06-51602917

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

Duurzaam ondernemen

Bel ons voor de directe zorg na een overlijden. We regelen 
de gehele uitvaart volgens uw wensen en ideeën.
Bezoek onze website en maak verder kennis met ons.

tel. 0413 340 347   |   24 uur per dag
uw uitvaart, ongeacht waar u verzekerd bent.

www.huijbersuitvaart.nl
Wilma van Casteren Henk Huijbers

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

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

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

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

     uitvaart@akuis.nl

Zo plots en nog vol in ’t leven
We missen je nu al
Maar zullen je nooit vergeten

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, 
goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid en liefde 

is plotseling van ons heengegaan
mijn lieve vrouw, ons mam, schoonmoeder en oma

Mariet Bekkers – Baijens 

∗ 6 maart 1937                    † 26 oktober 2012 

echtgenote van

Hein Bekkers

Horst: Jan en Geraldine ♥
Loe

Olland: Dorita en Bart
Frans

Olland: Eric en Patricia
Mark
Inge
Anke

Slophoosweg 4
5491 XR Sint-Oedenrode

De crematiedienst zal worden gehouden op donderdag 
1 november om 14.00 uur in de Lux-zaal van crematorium 
Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150, 5651 GZ te 
Eindhoven.

Woensdag is er een avondwake in de H. Martinuskerk van 
de Heilige Odaparochie te Olland om 19.00 uur. 

Voor beide diensten kunt u schriftelijk condoleren.

Mariet is thuis. U kunt van haar afscheid nemen woensdag 
na de avondwake.

Liever geen bloemen maar in plaats daarvan een bijdrage 
voor de hartstichting in de daarvoor bestemde bussen bij 
de avondwake en het crematorium.

DANKBETUIGING

Voor jullie vele blijken van medeleven en belangstelling bij 
de ziekte, het overlijden en de crematie van 

mijn lieve man en onze lieve papa 

Frank de Wit

willen wij jullie hartelijk danken.
Dit heeft ons veel troost en steun gegeven.

In het bijzonder danken wij Dr. Van Jaarsveld, 
Dr. Creemers en het verplegend personeel van het 

Catharina ziekenhuis te Eindhoven en het specialistisch 
verpleegkundig team van thuiszorg Pantein.

De opbrengst voor KWF Kankerbestrijding is € 1.583,55.

Yvonne, Jordy, Stan
Familie de Wit
Familie Ketelaars 

OVERLĲDENSBERICHTEN

Mijn lieve schat
mijn alles wat ik had.

Vol warmte, humor, gaf je ons
jouw liefde en gevoel,

liefde voor elkaar,
liefde voor de schoonheid van het leven.

Moedig ging je door, steeds weer,
tot op het laatste moment.

Het wilde niet meer.
Het is goed zo …

Hans
 

Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij de strijd niet 
kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met haar 

mochten beleven, hebben wij met veel verdriet
afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, 

onze geweldige moeder, schoonmoeder
en fantastische oma

Loes Sijnen – Verschuyten 
Sint-Oedenrode, 13 juli 1948

Sint-Oedenrode, 29 oktober 2012

echtgenote van

Hans Sijnen

Boskant: Hans Sijnen

Nijnsel: Marco en Judith
Eva

Nijnsel: Chantal en Jurgen
Jurre en Jimme

 
De afscheidsdienst zal worden gehouden op zaterdag 

3 november om 11.00 uur in de Luxzaal van crematorium 
Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Vrijdag 2 november om 19.00 uur is er een avondwake ter 
nagedachtenis aan Loes in de H. Ritakerk van 
de Heilige Odaparochie, Ritaplein te Boskant.

In plaats van bloemen enkel één witte roos
en graag een donatie aan KWF Kankerbestrijding waarvoor 
collectebussen in de kerk en het crematorium zullen staan.

Met speciale dank aan dr. van Osch en dr. Schut.

Beukenstraat 22
5492 EP Sint-Oedenrode

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, 
felicitaties en andere familieberichten. 

Plaats uw reactie op 

www.rooisefamilieberichten.nl
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Alexander Bekkers leert Afrikanen brood bakken

Alexander Bekkers van de keten 
Bakkerij Bekkers is aangesloten 
bij de Bakery Society, een club van 
negen bakkers uit deze regio die 
zo nu en dan de wereld over reist 
om hun kennis van het bakkersvak 
te verbreden. Enkele weken gele-
den zetten ze koers richting Oe-
ganda (Oost-Afrika), naar Kampa-
la om precies te zijn. Ditmaal met 
een andere doelstelling: ze gaven 
er les in broodbakken. 

Alle bakkers samen legden in een 
eerder stadium een bedrag van 
15.000 euro bij elkaar om op de 
betreffende plek een bakkerij te 
bouwen. Trots gingen Alexander en 
zijn collega’s er een kijkje nemen. In 
de bakkerij werken enkele nonnen. 
Samen met plaatselijke bevolking 
bakken ze er brood in enkele grote 
houtovens. De Rooise bakker en 

zijn collega’s leerden hen – zowel 
de nonnen als de leerlingen - de 
kneepjes van het vak. Ze gebruik-
ten alleen maar ingrediënten die 
daar voorhanden zijn, zoals bana-
nen, bloem, en pindaolie om het 
brood goed te houden. Het brood 
wat klaar is wordt in de omliggende 
dorpen verkocht. Zo hebben veel 
Oegandezen een manier aangebo-
den gekregen om te overleven, om 
hun gezin van eten te voorzien. 

Alexander: “We zijn maar vier 
dagen daar geweest, maar het 
was een erg indrukwekkende reis, 
want er heerst veel armoede in dat 
gebied. Daarom was het mooi om 
te zien wat we met het geld be-
reikt hebben. Dit project geven we 
zeker een vervolg, want nu weten 
we dat ons geld goed aankomt.”
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KEURSLAGERKOOPJE

Keurslager kogelbiefstukken

3 stuks

6

95

SPECIAL

Sole mio

100 gram

2

35

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden kipfilet + rauwe 

ham

100 gram + 100 gram

3

95

WEEKAANBIEDING

VARKENSOESTERS

GEKRUID

4 STUKS

5

99

SOEP VAN DE WEEK

ERWTENSOEP

UIT EIGEN KEUKEN

1 LITER

4

00

G,KLUIJTMANS.KEURSLAGER

KERKSTRAAT 13, 5492 AH SINT-OEDENRODE

Tel. 0413-472728

WWW.KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

Bij 2 hele broden 6 bolletjes voor € 1,00

mooi
meegenomen

      31 oktober t/m 13 november

      bij aankoop van 
2 broden naar keuze
  

6 bolletjes

1,-deze aanbieding is 2 weken geldig

Bij 2 hele broden 

      31 oktober t/m 13 november

      bij aankoop van 
2
      bij aankoop van 
2
      bij aankoop van 

6 

Hertog Hendrikstraat 14, SINT-OEDENRODE   –   Lieshoutseweg 26, NIJNSEL   –   Raadhuisplein 9, SON  –   Bunders 84, VEGHEL   –    Van de Elsenstraat 2, BREUGEL   –   Ouverture 222, EINDHOVEN   –    Markt 8, SCHIJNDEL   –    www.bakkerijbekkers.nl

  bakkerij bekk
e

r
s

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

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

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur

AL 18 JAAR VAKWERK

.....PROFESSIONALS IN LIJSTEN
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WIJ MAKEN AL BIJNA 20 JAAR MENSEN BLIJ

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

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

Geopend:
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Startersavond 

“Ga voor de gouden medaille”

“Wil je ondernemen en kies je er 
ook voor?” Een niet geringe vraag 
die vorige week dinsdag ter spra-
ke kwam tijdens de starteravond. 
Diverse ondernemers kwamen 
hiervoor samen in Campus Fio-
retti. Het Starterscollectief bood 
hen een uitgebreid programma, 
gericht op ondernemers die over-
wegen een onderneming op te 
zetten, en voor hen die daar niet 
lang geleden mee gestart zijn.

De avond begon met diverse work-
shops: In 10 stappen naar je eigen 
bedrijf, Financiën voor starters, In-
noveren doe je samen, Rendement 
uit internet en social media en een 
bedrijf starten vanuit een uitke-
ringssituatie. Allemaal zaken die 
voor een startende ondernemers 
van groot belang kunnen zijn. In 
de loop van de avond voegden 
meer ervaren ondernemers zich bij 

de starters. “Wil je ondernemen 
en kies je er ook voor?” werd ter 
sprake gebracht door oud olym-
pisch judoka en ervaren onderne-
mer Anthony Wurth. Hij vertelde 
op aanstekelijke wijze zijn ervarin-
gen in de sport- en zakenwereld. 
“Ga voor de gouden medaille”, 
was zijn advies en dat geldt zowel 
in de sport als in het zakenleven. 
Wie kiest voor het ondernemer-
schap zal daar veel moeten laten 
om uiteindelijk te winnen. Een 
boodschap van betekenis. 

Het Rooise startersklimaat blijkt 
anders lang niet slecht. Volgens de 
economische graadmeter waren 
er 100 starters in 2009, het jaar 
daarop liep dat aantal terug tot 83 
en in 2011 viel weer een stijging 
waar te nemen tot 123 startende 
ondernemers. “Van dat aantal is 
op dit moment nog maar 3% af-

gehaakt”, aldus wethouder René 
Dekkers. “Dat is toch iets om trots 
op te zijn. Andere gemeenten ko-
men bij ons vragen hoe we dat 
doen.”

Starter van de maand

Starter van de maand: IetsTeDruk.nl 

Waar denkt u aan, bij een bedrijf 
genaamd: IetsTeDruk.nl? Zou 
het bedrijf het iets te druk heb-
ben? Dat zou geen goede reclame 
zijn. Misschien denkt u aan een 
helpende hand in drukke tijden, 
aan… een klusbedrijf? Dan bent 
u een stapje verder, maar denkt u 
toch nog niet helemaal in de juis-
te richting. Het bedrijf dankt zijn 

naam aan twee factoren: Heeft u 
iets te drukken, maar heeft u het 
iets te druk om er veel tijd aan te 
besteden? Dan bent u bij IetsTe-
Druk.nl aan het juiste adres. Sinds 
begin dit jaar is Rick van Heeswijk 
de trotse eigenaar van IetsTeDruk.
nl. “Ik heb bewust gezocht naar 
iets grappigs”, vertelt hij lachend. 
“Het hoeft niet altijd super seri-

eus te zijn. Met deze naam is het 
ijs meteen gebroken.” 

Al houdt Rick van een grapje, 
zijn werk neemt hij bijzonder se-
rieus. Met IetsTeDruk.nl geeft hij 
zijn klanten net dat kleine beetje 
toegevoegde waarde dat een tra-
ditionele drukker ook kan bieden, 
alleen dan voor veel minder geld. 

“Ik heb weinig investeringen”, 
licht de ondernemer toe. “Alleen 
een laptop en een goede inter-
netverbinding zijn voor mij vol-
doende.” Zijn klanten leveren Rick 
de bestanden zoals zij denken dat 
ze in orde zijn. Rick verzorgt voor 
hen de ‘finishing touch’, maakt de 
bestanden drukklaar en regelt het 
verdere proces. Wilt u eerst nog 
nader advies? Alles is mogelijk. 
Eerst worden de voorwaarden be-
sproken. Pas als alles duidelijk is, 
gaat de opdracht van start. 

Vier jaar werkte hij in loondienst in 
de verkoop. Het viel hem op dat 
overal op bezuinigd kan worden, 
en dus ook op drukwerk. Maar 
goedkoop heeft ook een keerzijde. 
Het bestellen van goedkoop online 
drukwerk blijkt vaak erg ingewik-
keld. Uiteindelijk besluiten veel 
klanten daarom vaak, om toch 
maar voor de duurdere optie te 
gaan. “Als je niet weet hoe je het 
moet aanleveren, dan is het haast 
niet te doen”, legt Rick uit. “Ik had 
het gevoel dat dat wel voor meer 

mensen van toepassing moest 
zijn.” Het idee was geboren. Aan-
gezien Rick graag achter zijn PC 
werkt, was het voor hem geen 
probleem. Vormgeving met behulp 
van Adobe Photoshop en Adobe 
InDesign, de juiste kleurstelling, 
format en marges: hij leerde het. 
Zo ontstond IetsTeDruk.nl. Naast 
zijn eigen bedrijf werkt Rick nog 
steeds bij zijn oude baas, al is het 
nog maar voor één dag per week. 
Daarnaast begon hij onlangs aan 
de studie Commerciële Economie 
aan de hogeschool Utrecht. 

Iets te druk? Voor Rick van Hees-
wijk is dat niet het geval. Zijn visi-
tekaartje zegt genoeg: Druktema-
ker staat er onder zijn naam en dat 
klopt op vele fronten. Rick maakt 
zich graag druk voor zijn klanten 
en hij is druk in de weer met zijn 
studie. Heeft u ook iets te druk-
ken? Kijkt u dan eens op 
www.ietstedruk.nl voor meer in-
formatie of bel 06-575 680 13. 
Druk of niet, Rick van Heeswijk 
helpt u graag.

Starter van de 
maand is een 
initiatief van:

Bosseweg 1 (5682 BA) Best
Postbus 55 (5680 AB) Best

T: 0499 – 820 208
F: 0499 – 820 207
E: info@bestlaw.nl

I: www.bestlawincasso.nl

Snel en kosteloos 
uw geldvorderingen 

incasseren.

Verwelkomt u graag als 
ouder

bij onze 
ervaren gastouders 

In Sint-Oedenrode 
en Boskant hebben wij 

nog ruimte voor uw 
kind(eren)

info: 06 531 69 180
Carla Schuiling

www.clickgastouderopvang.nl

43

Uitslag trekking Bij Jet
week 44

Winnares dinerbon
Mej. Bressers

Americalaan 57, Son

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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www.panencook.nl 
 

Graag willen wij 
iedereen bedanken voor 

de overweldigende belangstelling 
tijdens onze heropening!

Bedankt!

Jan van Bommel, Roy Huijbers
en medewerkers

Met oa de onthulling 
van  Prins carnaval

Autorijschool 
Paul Feddon

Bedankt voor het 
behalen van mijn 

autorijbewijs

Ted van Rulo

Een wielrenner geeft
 nooit op, dus wij ook niet !

Stef gefeliciteerd met je 
verjaardag

Fam. van Beerendonk
en

Fam. Schepens

3 november Sarah

Proficiat, van ons

Bromfiets,  Auto,  Aanhangwagen én Caravantraining!

www.verkeersschoolvdmeijden.nl

Feliciteert: 

Nicole Vervoort

Met het behalen van het rijbewijs

Hortensiastraat 26 | 5492 KB Sint-Oedenrode | Tel. 0413 - 471471 
     Mobiel Robert: 06 53 808 908 | Mobiel Laura: 06 50 512 901

Luuk KremersLaura van Vreede

Bromfiets,  Auto,  Aanhangwagen én Caravantraining!

www.verkeersschoolvdmeijden.nl

Feliciteert: 

Nicole Vervoort

Met het behalen van het rijbewijs

Hortensiastraat 26 | 5492 KB Sint-Oedenrode | Tel. 0413 - 471471 
     Mobiel Robert: 06 53 808 908 | Mobiel Laura: 06 50 512 901

Luuk KremersLida Polimac

ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

www.verkeersschoolschellekens.nl

Danique Delmee 
GefeliciteerD

2e keer geslaagd
Mobiel: 06-43581407

e-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl Lees DeMooiRooiKrant 

en laat je verrassen!

www.verkeersschoolschellekens.nl

Monique van Zoggel 
Gefeliciteerd
geslaagd

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

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

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

Antwan Kuis
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De Wereldwinkel(WW) Sint-Oedenrode 
laat zich horen en vraagt om een plek

In de lawine van publicaties en de vele bijeenkomsten van de laatste we-
ken over de bezuinigingen van de gemeente en dan met name over het 
accommodatiebeleid heeft de WW het gevoel slechts een rol in de marge 
te spelen. De WW is gevestigd in het Martinushuis en juist dit gebouw 
staat op de nominatie om verkocht te worden.     
In de WW worden op een verantwoorde wijze eerlijke producten verkocht 
en ook voorlichting gegeven over eerlijke handel. Dit draagt bij aan te-
rugdringing van de armoede in de wereld, bestrijding van kinderarbeid en 
eerlijke duurzame handel, dus ontwikkeling.  In Sint-Oedenrode zorgen 
circa 40 enthousiaste vrijwilligers voor het functioneren van de  WW. Alle 
betrokkenen werken  geheel belangeloos.  
                                       
Om de doelstelling te verwezenlijken worden de marges zo klein mogelijk 
gehouden. Duidelijk is dat er marge moet zijn om de huur van een pand 
te kunnen betalen, maar er blijft niets aan de zo bekende strijkstok han-
gen. Aldus is het niet mogelijk om als een “echte”  commerciële winkel 
een hoge huur te betalen op een  A-locatie.  Tegelijk is het van belang 
in het centrum gevestigd te zijn om het publiek duidelijk te laten zien 
dat de WW bestaat en wat er aangeboden wordt.  Zonder Martinushuis 
zal het financieel heel moeilijk worden om de WW te laten voortbestaan. 
De huidige combinatie van bibliotheek en WW zorgt voor de loop van 
90.000 bezoekers per jaar, ook enorm belangrijk voor het zo gewenste 
bruisend centrum. Een van de opties van de gemeente is de verkoop van 
het gebouw met als voorwaarde dat een (klein) gedeelte openbaar moet 
blijven. Voor wie is dat dan, ook voor de WW en wat zal (in de toekomst)
de huurprijs zijn. (marktconform?) De WW ontvangt in de huidige situatie 
geen huisvesting- of andere subsidie en betaalt een redelijke huur.  De 
gemeente zegt dat het  streven is om de huidige gebruikers weer “onder 
dak te krijgen”. Deze formulering  stelt de WW niet gerust.  

De gemeente heeft strikt genomen geen verplichtingen richting WW, 
maar sociaal gezien wel degelijk. De WW staat dan ook volledig achter 
de door de werkgroep Martinushuis aangevoerde argumenten en alter-
natieven. Het Martinushuis  heeft een duidelijke positieve waarde voor de 
gemeenschap en deze waarde word mede bepaald door de aanwezigheid 
van de wereldwinkel                                                                           

Lezerspodium....

Het einde van de 
stilzwijgende verlenging
Iedereen kent het wel: door onoplet-
tendheid zit u weer een jaar vast aan 
het abonnement van de sportschool 
terwijl u er toch echt maar vijf keer 
bent geweest. Door de introductie 
van de Wet van Dam is een einde 
gekomen aan deze praktijken. Na de 
eerste stilzwijgende termijnverlen-
ging (vaak na een jaar) mag voort-
aan de opzegtermijn maximaal één 
maand bedragen. Daarmee wordt 
voorkomen dat u onnodig veel be-
taalt voor diensten die u toch niet 
gebruikt.

Voor kranten en tijdschriften is echter 
een uitzondering gemaakt. Gezien 
de economische malaise waarin de 
sector verkeert is besloten om daar 
de maximale opzegtermijn op drie 
maanden te stellen. Voor verenigin-

gen geldt eveneens een speciale re-
geling: zij hebben van de overheid de 
vrijheid gekregen om in alle redelijk-
heid hun opzegtermijnen te bepalen.

Overigens geldt de wet enkel voor 
consumenten. Bedrijven (waaron-
der eenmanszaken) kunnen zich dus 
bijna nooit beroepen op de wette-
lijke maximale opzegtermijn van één 
maand; zij zijn veelal gebonden aan 
de algemene voorwaarden van de le-
verancier. Die voorwaarden bevatten 
– niet geheel verrassend – meestal 
mindere soepele opzegtermijnen.

Wilt u meer informatie over dit on-
derwerp? Neem dan contact op met 
Van de Ven Accountants | Adviseurs, 
te bereiken via 0413-491111 of via 
e-mail: info@vdven.nl.

Advertorial

verf behang
& woondecoratie

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

Histor One
(kalkmatte) Lak   en   (kalkmatte) muurverf

25% korting*
*Deze aanbieding  geldt voor de ready mix kleuren

Beste papbuiken en papbuikinnen
Nog een goei week beste mensen, 
en dan is het zover. Het feestge-
druis zal losbarsten in ons aller 
Papgat, zo groots als nog nooit te-
voren.55 jaar PAPGAT, ’n heel jaar 
lang festiviteiten voor alle Papbui-
ken en Papbuikinnen.

En wie zal dit feestjaar de kar trek-
ken, we weten het snel genoeg, 
maar misschien u nu wel na het 
lezen van de nieuwe tip.
Hier komt ie:

Tip 10: 
Ze zien vaak 
blauw.

Toen ik vanmorgen buiten stond, 
zag ik ook blauw, mar van de 
kauw !
Dus wie weet zit de neije wel veul 
in koelkasten en vrieskasten te 
werken.

Misschien werkt de neije wel op 
’n plek waar dattie tegen ’n blauw 
gebouw aan zit te kijken, dan zie-
de vaak blauw.
Of ze hebben beij un blauwe lep-
tob ! Of hullie durskes hebben 
skôn blauw oog. Of  misschien 
hebben ze bei blaauw oog, en zien 
ze mekaar vaak, dan zien ze ook 
vaak blaauw.
Misschien komme ze veul in aan-
raking met het blauw op straat ??
Of dragen ze blauw kielen? 
Of dat het nou blauw logo’s, blau-
we ogen, blauw op straat, blauw 
bluumpkes of blauw kielen zen, 
tis te hopen da ze ook veul gruun, 
rood en geel zien.

Beste mensen, wanneer u na deze 
tiende tip denkt te weten wie die 
neije is, dan kunt u de oplossing 
sturen naar de voorzitter van de 
Prinskeuzecommissie: 
Jos van Bergeijk, Kruisakker 4, 
5491AT Sint-Oedenrode, mailen 
mag ook: bergeijk.rooi@planet.nl
En als u de eerste bent die ons kop-

pel goed heeft 
geraden, Prins 
én Adjudant, 
dan ontvangt u 
uit handen van 
dit koppel een 
overheerlijke fles 
Papgatwijn en de 
eeuwige roem. 
Let op, uw oplossing moet uiter-
lijk op zaterdag 10 november vóór 
17.00 uur binnen zijn op boven-
staand adres.

nog 87 dagen
tot carnaval 

nog 87 dagen
tot carnaval 
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Het noodgedwongen afscheid van een toegewijde 
hoffotograaf

Soms moet je beslissingen nemen 
in je leven waar je totaal niet achter 
staat. Dat zijn pijnlijke momenten. 
Tom Aarts ervoer dit jaar hetzelfde. 
Vijftien jaar lang was hij de hoffo-
tograaf van Stichting Papgat, maar 
na carnaval 2012 gooide hij nood-
gedwongen de handdoek in de ring. 
Door artrose in zijn schouder en in 
zijn nek is het voor de geboren car-
navalsvierder te zwaar geworden 
om al die dagen tijdens carnaval fo-
to’s te maken. Het was de moeilijk-
ste beslissing van zijn leven, maar 
het moest wel.

“Ik zat er al jaren tegenaan te hik-
ken”, sipt Tom. “Deze beslissing 
ging dus niet over één nacht ijs. Ik 
vond en vind het ontzettend moei-
lijk, want ik heb het altijd met ont-
zettend veel plezier gedaan. Dat ze 
heel moeilijk een vervanger kunnen 
vinden, maakte het voor mij extra 
lastig. Maar na de afgelopen carna-
val heb ik toch maar aangegeven dat 
het zo niet langer gaat.” 

Meer dan vijftien jaar geleden be-
gon Tom de carnaval van Papgat 
vast te leggen als cameraman van de 
LOSS. Tot dat hij Jan Ebbenn tegen 
het lijf liep die hem overhaalde om 
mee foto’s te gaan maken. Daar had 
Tom wel oren naar. “Het filmen was 
ik beu”, zegt de geboren carnaval-
ler. “Toch heb ik er veel van geleerd. 
Sindsdien maakte ik foto’s van alle 
momenten die met carnaval te ma-
ken hebben. Van de geheime foto’s 

van de nieuwe Prins tot de Prinsen-
zittingen en de optocht. Overal was 
ik bij. Ze mopperden wel eens ooit 
dat ik in de weg stond, maar ik wist 
precies mijn momenten te kiezen om 
de juiste foto te maken. Mijn vrouw 
Irma heeft me ook jaren mee gehol-
pen. Vooral met het onderhouden 
van de website. ’s Nachts zetten we 
alle foto’s erop, zodat iedereen de 
volgende ochtend foto’s kon zien 
van de dag ervoor.”
Carnaval in Papgat hangt natuurlijk 
aan elkaar van de memorabele mo-
menten. Maar als Tom een favoriet 
moet kiezen…? “Dan ga ik toch 
voor de Kapellenavond”, glimlacht 
Tom. “Dat is niet van de Stichting, 
maar ik vind het altijd geweldig. Als 

tien tot vijftien kapellen samen Wil-
lemke Pap spelen….schitterend!! 
Maar ook de opening bij de Kapel 
aan het Everse vind ik altijd heel 
mooi.”

Stopt Tom dan helemaal met carna-
val? Natuurlijk niet, want hij houdt 
er gewoonweg te veel van. “Ik zal 
het foto’s maken ontzettend gaan 
missen, maar soms moet je zo’n 
stap in je leven maken. Daarom ga 
ik helpen bij Stichting Jeugdcarnaval 
in de tent. Achter de kassa, stempels 
nakijken enz. Zo ben ik er toch nog 
bij.”
Tom wil iedereen van harte be-
danken dat hij foto’s heeft mogen 
maken.

Tom (midden, achter) met zijn vrouw Irma (rechtsboven), opa Jo en oma Annie 
en zoon Thijs (r). Stamhouder en dat jaar adjudant van jeugdprins Rowan.

Deze foto maakte Tom bij de kapel aan het Everse. Daar 
wordt ieder jaar de carnaval geopend door De Deurdouwers. 
Volgens hem één van de mooiste momenten.
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wij nodigen u van harte uit . . . . . 
voor het programma van de gehele dag
met doorlopende informatie en presentatie   
muziek en lezingen met koffie/thee    10.00 - 22.00 uur

voormiddag
openingszang door Marianne van Oorschot 10.15 - 10.30 uur

lezing ’’wat u weten wilt voor de uitvaart’’ 
door Huijbers uitvaartverzorging  10.45 - 11.30 uur

namiddag

lezing ’’verliesbegeleiding met kinderen 14.15 - 15.00 uur
en jongeren’’ door Tineke van Asseldonk 

zang door Marianne van Oorschot  15.45 - 16.00 uur

lezing ’’palliatieve zorg’’   
door Thuiszorg Pantein   16.00 - 16.45 uur

avond
zang door Marianne van Oorschot  19.20 - 19.30 uur

lezing ’’erfrecht en testament ’’    
door notaris Albert Grimbel du Bois  19.30 - 20.45 uur

toegang gratis . . . . zowel voor de algehele presentatie
als de lezingen - de koffie en thee wordt u aangeboden door
de gastheren van zalencentrum ’’De Beurs’’.

EEN PRESENTATIE & SAMENWERKING MET:

BLOEMISTERIJ BREKELMANS
T. 0413 472 562  SINT-OEDENRODE

CREMATORIUM RIJTACKERS
T. 040 262 49 00  EINDHOVEN 

CREMATORIUM UDEN - ROSMALEN
T. 0413 25 18 08  UDEN 

DE BEURS CATERING & ZALENCENTRUM
T. 0413 47 03 46  SINT-OEDENRODE
 
JEWEL CONCEPTS ROUWSIERADEN
T. 0164 299 103  BERGEN OP ZOOM

HUIJBERS UITVAARTVERZORGING
T. 0413 340 347 SINT-OEDENRODE

URNEN KUNSTENARES INE VAN GRINSVEN
T. 0413 25 09 01  VOLKEL

VAN KESSEL ROUWKISTEN
T. 040 211 02 12  EINDHOVEN

MOOIROOIKRANT FAMILIEBERICHTEN
T. 0413 47 93 22  SINT-OEDENRODE

NOTARIS ALBERT GRIMBEL DU BOIS
T. 0413 47 49 44  SINT-OEDENRODE

NATUURSTEENBEDRIJF PETERSE 
T. 0413 36 31 96  VEGHEL

KB FOTOGRAFIE  ROUWFOTOGRAFIE
T. 06 12 90 89 39  SINT-OEDENRODE

VERLIESBEGELEIDING BIJ KINDEREN 
EN JONGEREN T. 0413 85 14 16  ZIJTAART

ZANGERES MARIANNE VAN OORSCHOT
T. 06 122 980 73  VEGHEL

THUISZORG PANTEIN
T. 0900 8803  SINT-OEDENRODE
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Climax Ondernemer van het Jaar
De verkiezing Ondernemer van 
het Jaar nadert haar hoogtepunt: 
de onvergetelijke feestavond, 
die gehouden wordt in zalencen-
trum ’t Leeuwke in Nijnsel. Mu-
ziek, lekkere hapjes, aanbod van 
prachtige kavels, natuurlijk het 
voorstellen van de genomineer-
den en uiteindelijk het kronen 
van de winnaar. Op zaterdag-
avond 17 november is het zover. 
U kunt er nog bij zijn, want er zijn 
nog een aantal kaarten te verkrij-
gen. De gehele opbrengst gaat 
naar het Rooise project Alleen 
Samen Verder, een initiatief van 
de Lions club.

Ondernemers Roel van der Zan-
den, Dolinda Opheij en Wilbert 
Fassbender zijn vast al aan het af-

tellen. Nog meer dan u kijken ze 
uit naar de feestavond.  Wel met 
enige spanning, want voor de jury 
de knoop doorhakt, worden de 
genomineerden door presenta-
tor Arthur Frieser en de jury nog 
even door de mangel gehaald op 
het podium. Hoe slaat uw favoriet 
zich daar doorheen? Alleen dat is 
al een reden om te komen kijken.

Behalve goede muziek van enter-
tainer Chris van Grinsven, lekkere 
hapjes en de uiteindelijke ver-
kiezing zal Kees Weeder van de 
Rooise Lions enkele kavels aan de 
man proberen te brengen. Notaris 
Grimbel du Bois zal een oogje in 
het zeil houden. Er zijn tientallen 
aantrekkelijke veilingstukken die 
u vast in uw bezit wilt hebben. 

Wat dacht u van 4 VIP kaarten 
voor het World Hockey Event 
2013 in Rotterdam? Een offici-
eel shirt van het nationale dames 
hockeyteam, voorzien van al hun 
handtekeningen, een kwartpa-
gina advertentieruimte van onze 
mediapartner DeMooiRooiKrant 
of een prachtig schilderij van onze 
bekendste Rooise kunstenaar Jan 
Sonnemans? Op deze en nog 
veel meer geweldige pronkstuk-
ken kunt u bieden. En wat een 
fijn gevoel dat de opbrengst gaat 
naar het goede doel Alleen Samen 
Verder! Een project wat mensen 
in Rooi helpt die dat het hardste 
nodig hebben, materieel of imma-
terieel. 

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

Wij nodigen leden van de afdeling 

Particulieren van harte uit voor 

de afdelingsvergadering op maandag 

22 november 2010. U bent welkom 

vanaf 19.30 uur in de Beurs, Heuvel 44 

in Sint-Oedenrode. 

In het eerste deel van de vergadering

wordt een toelichting gegeven op de

jaarcijfers 2009 en de huidige bancaire

ontwikkelingen. Daarnaast blikt de

ledenraad terug en vooruit. 

Tevens staan we stil bij het vertrek van

Theo van Hoek, directeur Particulieren. 

Hij neemt per 1 januari 2011 afscheid van

onze bank.

Als afsluiting is misdaadverslaggever John

van den Heuvel onze gast. 

De volledige agenda en de notulen van

de vorige vergadering liggen voor leden

van de afdeling ter inzage op onze

kantoren in Schijndel en Sint-Oedenrode.  

We hopen u te mogen verwelkomen!

De afdelingscommissie & de directie

Hieronder vindt u de verkorte agenda:

- Opening 

- Notulen vorige vergadering 

- Toelichting op de jaarrekening 2009  

- Ontwikkelingen coöperatief bankbedrijf 

- Ledenraad aan het woord 

- Aandacht voor het vertrek van 

  Theo van Hoek, directeur Particulieren

- Mededelingen en rondvraag 

- Lezing John van den Heuvel

Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel

Onze leden van de afdeling
Particulieren zijn van harte welkom.
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Morgen kan
    altijd beter

Peter Hulsen

•Bedrijfsovername

•Bedrijfsoptimalisatie

•Bancaire begeleiding

•Management coaching

•Ondernemersplannen

•Belastingadvies

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

Maak een afspraak 
voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek

www.nieuwenhof-hulsen.nl

Bedrijfskundig Bancair Belastingadvies

V i s i o n  &  S o u n d

Hoofdsponsor: Mediasponsoren:

Belangrijke co-sponsors:

Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op 17 november a.s. vindt de feestelijke verkiezingsavond plaats in 't Leeuw-
ke te Nijnsel. Ontvangst vanaf 19.30 uur. Start programma om 20.00 uur. 
Toegangskaarten a € 62,50 all in zijn te verkrijgen bij de heer Bart van Gerwen 
tel. 06-54310076, via info@rovjlions.nl of bij DeMooiRooiKrant in het dorp.

Rond 23.00 uur wordt de winnaar 
bekend gemaakt. Na de span-
nende finale krijgen alle genomi-
neerden een prachtige speld van 
juwelier Opaal. De winnaar ont-

vangt de wisseltrofee, een replica 
van de gemeente, een cadeau 
en natuurlijk de eeuwigdurende 
eer. Kijk op www.rovjlions.nl voor 
meer informatie.

Ombuigingen: Salus vindt gewillig oor
Vier insprekers maakten don-
derdagavond in de voorberei-
dingscommissie gebruik van het 
inspreekrecht. De aanleiding bij 
alle vier was het agendapunt 
Ombuigingen. Met name bij in-
spreker Trix Cloosterman, direc-
teur van Welzijn Salus, leek por-
tefeuillehouder Jeanne Hendriks 
geneigd om water bij de wijn te 
doen of de besparingen op een 
andere manier te bereiken.

Bij de inspraakreacties en de reac-
tie van de commissieleden daarop 
werd vooral ingegaan op de ma-
nier waarop gecommuniceerd was 
met de verenigingen en instellin-
gen, de maatschappelijke gevol-
gen van de maatregelen en het 
financiële effect daarvan. Sommi-
ge maatregelen zouden per saldo 
juist kostenverhogend kunnen uit-
pakken.

Namens Vluchtelingenwerk 
schetste regiomanager Marië-
tte Sweere wat een vluchteling 
in Nederland meemaakt, en de 
zeer intensieve maatschappelijke 
begeleiding die daarbij komt kij-
ken. Het werk van hun vrijwilli-
gers is onmogelijk zonder strakke 
coaching, en die komt ernstig in 
gevaar als er op het vrijwilligers-
steunpunt 30% bezuinigd wordt. 
Wel gloort er hoop op een bud-
get dat door minister Leers is 
vrijgemaakt voor “maatschap-
pelijke begeleiding van inburge-
ringsplichtige asielbehoeftigen.” 
Als dat bij het nieuwe kabinet 

echter niet doorgaat, en het col-
legevoorstel wél, is er sprake van 
een onomkeerbaar besluit, aldus 
Sweers. “Als wij er niet meer zijn, 
en daar gaat het wel naar toe, dan 
komt dat allemaal op uw bordje.” 
De overige inspraakreacties von-
den plaats namens de korfbal-
verenigingen en de gezamenlijke 
voetbalverenigingen.

De communicatie met de belang-
hebbende verenigingen en orga-
nisaties heeft grotendeels plaats-
gevonden via de klankbordgroep 
ombuigingen. Daardoor kwamen 
kleinere clubs en instellingen pas 
achter de plannen toen ze die in 
de krant lazen. Portefeuillehou-
der Jeanne Hendriks moest be-
kennen dat ze dit niet goed had 
aangepakt. DGS-er Hans Hulsen 
wees erop dat hij uit onvrede uit 
de klankbordgroep was gestapt, 
maar dat werd hem door de an-
dere fracties niet in dank afgeno-
men. Ze verweten hem politiek 
stoere taal, maar hij onttrok zich 
wel aan zijn verantwoordelijkheid 
en kwam ook niet met andere 
oplossingen om de bezuinigings-
taakstelling te halen.

Wethouder René Dekkers wees 
de sportverenigingen nog op een 
mogelijkheid om de pijn te ver-
zachten. “Als de vereniging tegen 
de gemeente zegt: die en die taak 
nemen wij van jullie over, kun je 
het bedrag dat daarmee gemoeid 
is in mindering brengen op de be-
zuiniging”    

 

A.S. ZONDAG OPEN 
VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

Wij gaan stoppen met onze Meubelwinkel.
Topmerken met Megakorting

DIEZ • SCHUITEMA • 3B • BAAN • MACHALKE  
MACAZZ • VI-SPRING • KARAT • HOFSTEDE

            alles tegen bodem prijzen OP = OP!

www.vanzutpheninterieurs.nl

 Hertog Janplein 27 - 5469 BJ  Erp (Veghel)
Tel. 0413 21 28 30

W O N E N  •  S L A P E N

TOT 

80%
KORTING

DIEZ • SCHUITEMA
MACAZZ • 

            alles tegen bodem prijzen OP = OP!
ZONDAG 
GEOPEND 

VAN 11.00 
TOT 17.00 UUR

Lid worden van Golfclub 
de Schoot in Sint-Oedenrode ???

kijk op www.golfbaandeschoot.nl

Lid worden van Golfclub 
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Benefitdiner Eten-Eten
World=U Sint-Oedenrode/Schijndel 
houdt benefitdiner op 13 december  
Smaaktipje: Al gehoord van Eten-
Eten? Een benefietdiner geor-
ganiseerd door de jongeren van 
World=U, waarbij de opbrengst 
volledig naar de voedselbanken in 
Schijndel & Sint-Oedenrode gaat.

Op donderdag 13 december zal in 
de Beurs te Sint-Oedenrode een 
heerlijk menu worden bereid van 
eten dat anders weggegooid zou 
worden. Voedseltekort vindt niet 
alleen plaats in Afrikaanse landen 
maar ook in uw naaste omge-
ving. Dagelijks gooien huishou-
dens, winkeliers, supermarkten en 
groothandels voedsel weg. Daarin 
tegen is het aantal gezinnen bij 
onze lokale voedselbanken enorm 
gestegen. Misschien is het wel uw 
buurvrouw, of het gezin bij u op 
de hoek van de straat. Door mid-
del van het benefietdiner Eten-Eten 
willen de jongeren van World=U 
het bewustzijn van het lokale 
voedseltekort vergroten onder de 
Rooise en Schijndelse burgers. De 
jongeren willen hiermee laten zien 
dat we dagelijks met z’n allen voed-
sel verspillen, terwijl het nog prima 
kan worden gebruikt. Voor €42,50 
heeft u een welkomstdrankje, drie 
gangen menu (inclusief drinken). 
Een deel van de opbrengst van 
het diner komt ten goede aan de 
voedselbanken in Sint-Oedenrode 
en Schijndel (Vincentius). 

Wat is World = U?
In samenwerking met de Rabo-
bank Foundation, het Wereld Na-
tuur Fonds en StichtingNederland 
in Dialoog organiseert Rabobank 
Sint-Oedenrode Schijndel het pro-
ject WORLD=U. Sinds het voorjaar 
zijn jongeren, verspreid over 22 
groepen in Nederland, met elkaar 
in dialoog gegaan over vier ver-
schillende wereldissues; Voedsel, 
Klimaat, Welvaart & Welzijn en 
Wereldburgerschap. Tijdens deze 
dialogen hebben ze hun ideeën, 
ervaringen en dromen over deze 
onderwerpen met elkaar gedeeld. 
Deze jongeren vinden dat het be-
ter kan, en vooral dat het beter 
moet! Daarom gaan ze over tot 
actie!  

Eten-Eten
Bent u geïnteresseerd om een 
hapje te komen eten en wilt u re-
serveren? Of wilt u misschien als 
particulier of ondernemer het di-
ner steunen door het te sponsoren 
of een gift te schenken? Dat kan! 
Ontzettend graag zelfs! Vanaf 
zondag 28 oktober is onze website 
www.eten-eten.nl online waar u 
alle informatie kunt vinden. Ook 
kunt u ons volgen op Facebook en 
Twitter! 

Vertel het door en steun ons!

Maatschappelijk werk 
Dommelregio vraagt vrijwilligers

Het vrijwilli-
gerssteunpunt 
is voor maat-
schappelijk werk 
Dommel reg io 

opzoek naar vrijwilligers die de 
cliënten kunnen ondersteunen in 
het voor en na traject van maat-
schappelijk werk.

Dommelregio is op zoek naar 
twee soorten vrijwilligers. De eer-
ste soort gaat aan de slag met de 
thuisadministratie van de cliënt. 
Hierbij kun je denken aan het or-
denen van papieren, financiële 
overzichten opstellen, toeslagen 
aanvragen en  belastingaangifte 
doen. Ervaring en kennis van za-

ken op dit gebied is een vereiste. 
Daarnaast zijn zij op zoek naar 
vrijwilligers die wat kunnen bete-
kenen op het sociale gebied. Denk 
hierbij aan het begeleiden van de 
cliënt naar afspraken, het maken 
van een praatje of het ondersteu-
nen bij het opbouwen van het 
sociale leven. Alle vrijwilligers ko-
men in een pool die goed begeleid 
zal worden door professionals. 

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

Van Leeuwenhoekweg 7 • 5482 Tk SchijndeL • TeL. 073 549 57 16
WWW.AUTOBEDRIJFVANDENBERK.NL

ALLE MERKEN • VW & AUDI SPECIALIST
onderhoud • reparaTie • apk • in- & Verkoop • airco SerVice • auTo- & ruiTSchade

“Pas toen ik de ambtsketting van 
onze burgemeester zag, wist ik 
dat er iets speciaals aan de hand 
was. En toen hij over ‘Koninklijk’ 
sprak, stond mijn hart even stil”, 
dacht Peter Willems hardop terug 
aan het moment even daarvoor op 
het podium van ‘de Ontmoeting’ 
in zorgcentrum Odendael. De diri-
gent kreeg voor een zaal van meer 
dan 300 mensen een Koninklijke 
onderscheiding uitgereikt door 
burgemeester Maas. 

Tot verbazing van Peter waren 
heel zijn familie en veel (oude) be-
kenden uit de muziekwereld opge-

trommeld om bij de plechtigheid 
aanwezig te zijn. Nietsvermoe-
dend begon het feestvarken een 
uur daarvoor met het avondpro-
gramma van de jaarlijkse Senio-
rendag. Niet wetende dat hij zestig 
minuten later het middelpunt van 
belangstelling zou zijn. Iets waar 
hij normaal niet op zit te wachten. 
Peter: “Ik houd er niet van om op 
de voorgrond te treden. Hoewel 
dat natuurlijk raar klinkt uit de 
mond van een dirigent, haha.”

Lid in de Orde van Oranje Nassau
Peter werd benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau. Hij ont-

plooit/ontplooide de volgende ac-
tiviteiten: 
• 1961 – heden; actief lid/be-
stuurslid (1970 – 1980) en mu-
ziekdocent (ruim 25 jaar) van de 
fanfare Nos Jungit Apollo te Sint-
Oedenrode 
• 1963 – 2011; dirigent van di-
verse muziekgezelschappen (Hof-
kapel Carnavalsstichting Papgat, 
blaaskapel De Bergtoeters Eerde, 
hofkapel Carnavalsvereniging Vol-
kel, blaaskapel De Krikkelblaozers 
Mariaheide, Ollandse Dorpskapel, 
carnavalskapel De Narrekap, kapel 
De Neultuuters, familiekapel De 
Vulderino’s, kapel De Dorpsblao-
zers Liempde, carnavalskapel De 
Blaosplekkers, Seniorenkapel Best, 
carnavalsorkest SOP) 
• 1985 – heden; vrijwilliger bij 
Welzijn Salus (bezorger van warme 
maaltijden) 
• 1994 – heden; medeoprichter, 
dirigent, muziekschrijver en docent 
van het Seniorenorkest Dommel-
volk te Sint-Oedenrode 
• 2005 – heden; dirigent van het 
Seniorenorkest 40+ te Uden 

Een enorme waslijst dus. Zijn hele 
leven is Peter met muziek in de 
weer geweest. “Vanaf mijn trouw-
dag ben ik begonnen met lesge-
ven. Dat was in 1961. Jarenlang 
gaf ik les aan een jeugdorkest. 
Een hoop kinderen zijn me al bo-
ven het hoofd uit gegroeid. Het 
mooiste aan lesgeven is dat je ze 
per week beter ziet worden. En het 
allermooiste is als je ze daarna in 
een korps ziet samenspelen. Dan 
zit ik te kijken en trots te zijn. Als ik 
dan merk dat het niveau stijgt, dan 
doet me dat goed”, glimlacht de 
dirigent, terwijl hij trots naar zijn 
speldje kijkt.

Seniorendag
Zoals gezegd vond op het moment 
van de plechtigheid de Rooise Se-
niorendag plaats. Het evenement  
- ooit begonnen voor een zaal van 
vijftig mensen – is uitgegroeid tot 
een enorme festiviteit voor de se-
nioren van Sint-Oedenrode. Het 
heeft bij de meeste mensen inmid-
dels een vast plekje in de agenda 
gekregen. Zowel ’s middags (250 
mensen, met veel rolstoelen) als 
’s avonds (300 mensen) zat ‘de 
Ontmoeting’ bommetje vol. Op 
het programma stond ditmaal 
weer een mooie mengelmoes van 
zang, humor en sketches. Het was 
wederom een geslaagde editie en 
de huldiging van Peter Willems 
paste perfect in het programma. 

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e
 

 
Eindhoven, Leenderweg 277e

 

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

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

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

Openingstijden

Vervolg voorpagina

Peter Willems krijgt wat hij verdiend

Ook van wethouder en voorzitter van seniorenkapel Dommelvolk, 
Cees van Rossum, kreeg Peter de felicitaties.

De zaal zat zowel ’s middags als ’s avonds helemaal vol.

3-kamer appartement met loggia en garagebox, gelegen op 
de 2e verdieping nabij rivier de Dommel en centrum van 
Sint-Oedenrode met mogelijkheid tot zorg van nabijgelegen 
zorgcentrum “Odendael”.

Aanbiedingsprijs  € 350.000,- k.k.
Bouwjaar                 2006
Woonoppervlak  ca. 97 m² (excl. loggia)

TE KOOP

Meierij D 201 Sint-Oedenrode

Op prachtige locatie aan rivier De Dommel gelegen 3-kamer-
appartement met een oppervlakte van ca. 97 m², loggia, eigen 
garagebox, gelegen op de 2e verdieping van een kleinschalig 
appartementcomplex in het centrum van Sint-Oedenrode met 
mogelijkheid tot zorg van nabijgelegen zorgcentrum “Odendael”. 

Aanbiedingsprijs:   € 379.000,- k.k.
Bouwja  ar:    2006
Woonoppervlak:   ca. 97 m² (excl. loggia)

VERKOOP  •  VERHUUR  •  TAXATIES  •  AANKOOP  •  ONTEIGENINGSADVIES

WWW.RAADHAGE.NL
STADHUISPLEIN 11 · 5461 KN VEGHEL · TEL. 0413-37 89 21 · E-MAIL  INFO@RAADHAGE.NL

Uw raadgever bij uitstek!
Gespecialiseerd in:
•  Woningen
•  Bedrijfshuisvesting
•  Agrarisch en landelijk vastgoed
•   Advisering m.b.t. planschade & Wet voorkeursrecht gemeenten

VERKOOP  •  VERHUUR  •  TAXATIES  •  AANKOOP  •  ONTEIGENINGSADVIES

WWW.RAADHAGE.NL · TEL. 0413-37 89 21 · E-MAIL  INFO@RAADHAGE.NL

Uw raadgever bij uitstek!
Gespecialiseerd in:
•  Woningen
•  Bedrijfshuisvesting
•  Agrarisch en landelijk vastgoed
•   Advisering m.b.t. planschade & Wet voorkeursrecht gemeenten

TE KOOP

Meierij D 201 Sint-Oedenrode

: 
: 
:
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Welzijn Salus zet mantelzorgers in het zonnetje

Op 10 november wordt jaarlijks de 
Dag van de Mantelzorg gevierd. 
Voor alle mantelzorgers jong en 
oud organiseert Welzijnsorganisa-
tie Salus een ontspannende middag 
op zaterdag 10 november a.s. van 
14:00 uur tot 17:00 uur. Deze mid-
dag wordt gehouden in Odendael, 
Odendael 1 te Sint-Oedenrode.
 
De Dag van de Mantelzorg is een 
blijk van waardering voor al die 
mensen die gedurende langere tijd 
zorgen voor een naaste die ziek, 
gehandicapt of op leeftijd is. Dat 
deze zorg vaak belastend is, weten 
we uit verhalen van mantelzorgers.
Welzijn Salus heeft vrijwilligers, do-
centen en bedrijven bereid gevon-
den hun medewerking te verlenen 

aan de invulling van deze middag.
Wethouder mevrouw J. Hendriks 
opent de middag waarna er gele-
genheid is om deel te nemen aan 
verschillende ontspannende, ac-
tieve en creatieve workshops.
U kunt kiezen uit de volgende 
workshops:
- Tai Chi
- Zumba
- Social Media
- High Tea hapjes / tapas maken
- Spiritueel tekenen
- Cupcakes voor vogels
- Wandelen
- Yoga
De middag wordt afgesloten met 
een High Tea en met muziek van 
het smartlappenkoor ‘De Rooise 
Dommelklanken’. 

Mantelzorgers kunnen zich opge-
ven voor deze feestelijke middag 
bij Welzijn Salus:
Telefoon: 0413 – 476149 of 
e-mail: info@welzijnsalus.nl
Graag daarbij aangeven aan welke 
workshops u zou willen meedoen 
(één voor voor de pauze, één voor 
na de pauze en één voor reserve 
indien er teveel inschrijvingen zijn 
voor een bepaalde workshop).
U kunt zich opgeven tot en met 
donderdag 5 november a.s.
We zien u graag op De Dag van de 
Mantelzorg!

Welzijn Salus
Mevr. J.I. Forsten / 
Mevr. D. Kuijpers

Vorige week dinsdagmiddag kwamen mantelzorgers bij elkaar in het 
Damiaancentrum om ervaringen en tips aan elkaar uit te wisselen

Rooi krijgt semi-live tv-programma 
via TV Meierij
Vrijdag 2 november 2012 worden 
de inwoners van Sint-Oedenrode 
verrijkt met een nieuw maande-
lijks televisieprogramma van ei-
gen bodem dat met publiek wordt 
opgenomen. TV Meierij (TVM) 
heeft een format voor een praat-
programma, een zogenaamde 
talkshow, ontwikkeld dat geba-
seerd is op drie pijlers: informa-
tief, actueel en levendig. 

Door de keuze van onderwerpen 
en gasten wil de TVM-redactie 
zich zoveel mogelijk op de interes-
ses van alle Rooienaren richten. 
Met dit maandelijkse praatpro-
gramma kan TVM veel meer tege-
moet komen aan de actualiteiten 
in Sint-Oedenrode.

Een vast onderdeel van het live 
programma is de Rooise politiek. 
Daarin zal politiek redacteur/ver-
slaggever van TVM, Jan van der 
Heyden, in gesprek met vaste pre-
sentator Michiel Bakker, actualitei-
ten in de Rooise politiek van ach-
tergrondinformatie voorzien. 

De eerste uitzending van het live-
programma ‘Oog Op Rooi’ (afge-
kort ‘OOR’) wordt kort tevoren 
in de eigen studio in de Laan van 
Mariëndael opgenomen en gaat 
op vrijdag 2 november, om 17.00 
uur op de uitzendkanalen van 
TVM voor het eerst de lucht in. 
Het programma wordt daarna ge-
durende 14 dagen op de oneven 

uren herhaald.

Uiteraard blijft ‘Rondje Rooi’ ge-
woon bestaan met dagelijkse uit-
zendingen, 14 dagen lang, op de 
even uren. ‘Rondje Rooi’ en het 
nieuwe live-programma ‘OOR’ zijn 
te ontvangen via Trined en KPN op 
kanaal 559, via OnsBrabantNet di-
gitaal kanaal 38, analoog op 792 
MHz en via UPC analoog op 256 
MHz. 

De eerste aflevering
In het eerste live-programma van 
‘OOR’ zijn Leo Overmars, Mari 
Thijssen en Toon Bekkers de gas-
ten. Met Leo Overmars zal o.a. 
worden gesproken over de nieuwe 
multifunctionele accommodatie 
in Olland en verdere plannen van 
Wovesto, met Mari Thijssen over 
de nieuwe productie van Theater-
koor Rooi en met de voorzitter van 
de vv Rhode, Toon Bekkers, over 
de forse huurverhoging van de 
Rooise voetbalvelden.

Tussen deze gesprekken zal tel-
kens in het onderdeel ‘Geschiede-
nis van een straat’ de ontstaans-
bron van een Rooise straatnaam 
worden uitgelegd en toegelicht. 
In ‘Mening van de straat’ komen 
willekeurige Rooise voorbijgangers 
aan het woord over Rooise ge-
beurtenissen. En dan is er nog het 
onderdeel ‘OOR volgt….’ waarin 
Rooienaren in hun activiteiten 
worden gevolgd.

Rondje Rooi belicht weer een 
breed aantal zaken
Vanaf donderdag 1 november a.s. 
kan men gedurende 2 weken op 
TV Meierij kijken naar: 

-Week van de Opvoeding. Dani-
elle Wagemaker geeft informatie 
- Het nieuwe programma van “Tis 
aalt wa” - Ollandse beuk voortaan 
wereldboom
- Binnenkort bijzonder Scholierene-
venement in Mariëndael - Olland 
dankt Henk Lavrijssen met Chinese 
linde - Internationaal judotoernooi 
van Dai-Ippo - Activiteiten Boe-
laarshoeve over naar historische 
Vlaamse schuur - Gemeente richt 

groen anders in. Hoe ziet dat er 
uit? - Heemkundige kring vraagt 
Rooienaren naar religieus erfgoed 
- Koninklijke onderscheiding voor 
Peter Willems - Politie gaat de wijk 
in voor meer inbraakpreventie. Ju-
lius Dreyfsandt zu Schlamm leest 
ter afsluiting een van zijn gedich-
ten
 
Uitzendtijden Rondje Rooi dage-
lijks om:
0:00 – 02:00 – 04:00 – 06:00 – 
08:00 -12:00 – 
14:00 – 16:00 - 18:00 - 20:00 en 
22:00 uur.

Voor ieder kind was er een taak 
weggelegd. Die verantwoordelijk-
heid was dan ook best wel span-
nend. Vooral toen het allemaal in 
uitvoering moest worden gebracht. 
Zoals in een echt restaurant was er 
wel eens ‘strijd’ tussen de keuken 
en het bedienend personeel. Maar 
ook hier werd het altijd weer met 
de mantel der liefde bedekt. Door 

goede samenwerking brachten de 
kinderen het tot een goed einde. 
De ouders hadden hun buikje vol 
en waren zeer tevreden en trots.

Na het diner werden de kinderen 
één voor één voorgesteld aan de 
ouders. Onder luid applaus na-
tuurlijk! Justin had de grote eer om 
met een zelfgemaakte fooienpot 

langs de ouders te gaan. Er is maar 
liefst 300 euro opgehaald voor de 
Ronald McDonald stichting. De 
pedagogische medewerksters wa-
ren dan ook ontzettend trots op 
hun pupillen. In het bijzonder be-
dankten ze Restaurant de Pelgrim 
uit Mariahout. Dankzij hen aten de 
kinderen van tevoren hun buikjes 
goed vol.

Vervolg voorpagina

Culinair feestje voor een goed doel

Opnamen voor ‘OOR’ uitgesteld
Vanwege onvoorziene persoonlijke 
omstandigheden van een van de 
technische medewerkers  die een 
sleutelrol vervult in het eerste live-
programma ‘OOR’  is besloten de 
opnamen hiervoor tot nader order 

uit te stellen. Dit betekent dus dat 
het aangekondigde live-program-
ma niet, zoals eerder aangekon-
digd, op vrijdag 2 november a.s. 
om 17.00 uur de lucht zal ingaan.   

Slag om de arm bij Rooise Begroting 
De 1,2 miljoen bezuiniging die 
Sint-Oedenrode zichzelf had voor-
gerekend, hoeft misschien niet 
helemaal te worden opgebracht. 
Zoals portefeuillehouder Jeanne 
Hendriks rond het binnenvallen 
van de septembercirculaire al had 
aangegeven, zit er een meevaller 
aan te komen omdat het rijk extra 
geld ontvangt voor de uitvoering 
van de WMO.

Dit valt gedeeltelijk weg tegen ex-
tra kosten die de WMO met zich 
meebrengt, maar omdat die al in 
de begroting waren verwerkt kun 
je niettemin spreken van een mee-
valler: anderhalve ton. Toch wil 
Hendriks niet tornen aan de 1,2 
miljoen, om een slag om de arm 
te houden voor eventuele nieuwe 
tegenvallers in deze economisch 
onzekere tijden.    

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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HERFST

tot 20%

S
A 
L 
E 

Kofferen 19 - 5492 BL Sint Oedenrode - T: 0413 - 477 722

www.bikecenterrooi.nl

€499,-
€699,-

€749,-
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Bekant hi nog noit gewonne
(Bijna heeft nog nooit gewonnen)
Bron: Brabantse Spreukenkalender. 

Verkrijgbaar bij ‘t Paperas BRABANTSE SPREUKEN

 De klok is weer verzet

En deze keer
alleen het uurwerk
en is de klok mooi

blijven staan!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

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

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

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week:
Maikel Toelen

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Ilse de Koning

Mariannestraat 8
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 Mijn silhouet
 
 

 voor mij ontwaar ik 
 op stoepstenen,
 vierkant van formaat,
 een silhouet met rondingen
 
 door de zon geprojecteerd
 langs mijn gedrongen lijf
 er valt niets op af te dingen,
 zo zie ik er uit, 
 kennelijk wat stijf,

 dik en toch wel platvloers
 
 ik ga lopend vooruit
 het moet gezegd
 het oogt wat boers
 
 mijn schaduw 
 heb ik nimmer begeerd
 slechts mijn buik
 geeft enige verlichting
 voor de rest heb ik 
 aan schoonheid ingeteerd

 

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. 472154
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn Salus
Odendael 3, tel. 0413-476149
ma.-do. 09:00u-12:30u en 
13:00 -15:00u
Voor vragen aan het vrijwilligers-
steunpunt, steunpunt mantelzorg,
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijnsalus.nl
info@welzijnsalus.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10 5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: 
www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)

Puzzelpagina

Is een verpleegkundige 
die deelneemt aan een 

prikactie aan het werk of 
juist niet? 

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

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

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

lijntrekspel, luckyduck, powerwave, boksbal, rups, kamelenrace, ijswagen,  
bussensport, viswagen, ponyrijden, gebakkraam,  
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De Parfum Woordzoeker

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

Zoek de volgende woorden:
armani, burberry, cacharel, cartier, chanel, dior, dkny, dolcegabbana, givenchy, gucci, 

jeanpaul, gaultier, jilsander, joop, lacoste, mexx, ninaricci, rituals, tommyhilfiger, 
versace, 

 

armani, burberry, cacharel, cartier, chanel, dior, dkny, 
dolcegabbana, givenchy, gucci, jeanpaul, gaultier, jilsander, 

joop, lacoste, mexx, ninaricci, rituals, tommyhilfiger, versace, 

De parfum woordzoeker

Zoek de volgende woorden:

APK
onderhoud

reparatiesbanden
Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen
Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Puzzel je stuk met
van wie is dit 
puzzelstuk?
 
Deze puzzel wordt u aangeboden
door Albert Heijn Sint-Oedenrode

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

H. van Esch, Anjerlaan 22
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 
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Dat het grootste zoogdier ter wereld, 
de walvis, qua voeding is aangewezen 
op plankton, wekt op zijn minst ver-
bazing. Het toont aan hoe fundamenteel de wetten der na-
tuur verschillen met de maat die doorgaans door mensen 
wordt gesteld. 

Het al of niet aanwezig zijn van micro-organismen bekent 
voor dit imposante dier niet minder dan leven of dood. 
Wat hem uniek maakt is, dat voor hem het vele (plankton) 
goed en het goede (eenzijdige voedsel) veel (=overleven) 
is. Zijn voortbe-staan staat of valt met dit goed en veel, 
kwalitatief-kwantitatief.
En dat mag dramatisch heten.

      
Kees Hermis

Vakmanschap is meesterschap, al 35 jaar ervaring

Jack Kuijpers en Mieke Bogaerts – 
eigenaren van Juwelier Opaal en 
Silver Factory – zijn dit jaar alweer 
25 jaar als zelfstandige in het vak. 
Al die jaren combineren ze vak-
manschap met meesterschap, want 
zowel Jack als Mieke is goudsmid 
en die meerwaarde zie je lang niet 
overal meer terug. Wat begon op 
een zolderkamertje is inmiddels 
uitgebreid naar twee winkels in 
Rooi (Opaal en Silver Factory) en 
eentje in Son en Breugel (Opaal).

Een kwart eeuw geleden besloten 
Jack en Mieke om voor zichzelf te 
beginnen. Hun zakelijke relatie be-
gon in Tilburg op een bovenkamer 
van huize Kuijpers. Ze maakten al-
lerlei sieraden voor juweliers in de 
buurt. Twee jaar hielden ze het er 
vol, maar er was geen ruimte meer. 
Het werd tijd voor een grotere 
ruimte, een eigen zaak.

Enigszins toevallig streken de goud-
smeden neer in Sint-Oedenrode. 
Daar kwam een zaak vrij aan de 
Borchmolendijk, naast het Zuivel-
huis. De twee jonge ondernemers 
gaven hun zaak de naam Opaal, 

vernoemd naar een geboortesteen 
die staat voor de maand oktober. 
De maand waarin zowel Jack als 
Mieke geboren is. Ze hadden er 
een eigen atelier en een winkel. Na 
8,5 jaar kwam er een einde aan het 
tijdperk Borchmolendijk. Samen 
verkasten ze naar het pand waar 
vroeger juwelier Kaskens gevestigd 
was en waar ze nu nog steeds hui-
zen, Heuvel 40. Enkele jaren gele-
den begonnen Jack en Mieke met 

de zaak Silver Factory, inmiddels 
gehuisvest aan de Borchgrave. Het 
is meer een trendshop dat aanvul-
lende merken verkoopt. Begin dit 
jaar opende Opaal ook een win-
kel in Son en Breugel. Dat is een 
combinatie van Silver Factory en 
Opaal Sint-Oedenrode, ook met 
een eigen atelier.  Jack zwaait daar 
de scepter en houdt zich bezig met 
verkoop en activiteiten op goud-
smid gebied zoals ontwerp en ver-
maken van ringen. Iets wat Mieke 
ook in Sint-Oedenrode doet. Door 
hun knap staaltje vakmanschap 
kunnen ze bijna alles maken op 
sierraad gebied. Ga het gewoon 
eens even vragen en u zult zien 
wat er allemaal mogelijk is.

Daar komt nog bij dat de winkels 
sterke merken voeren als Esprit, 
Rabinovich, Fossil, Diesel, Ti Sento, 
Zinzi, Festina, Vendoux, Breil en 
nog veel merken. Stuk voor stuk 
topmerken waar Opaal en Silver 
Factory zich op concentreren. Volg 
ons ook op Facebook: 
#juwelieropaal, #opaalson en 
#silver-factory

Advertorial

Tegen inlevering van deze bon

10% korting
Op een complete poetsbeurt of ozon behandeling

Geldig t/m 1 december 2012

www.carcleaningvanlaarhoven.nl
0413 476198 of 06 20 30 81 05

Handelsweg 11a   
5492 NL   Nijnsel (bedrijventerrein)  

Mieke achter haar werkbank in Opaal Sint-Oedenrode

Jack aan het werk in zijn atelier in het filiaal van Opaal in Son en Breugel

De beste adviezen vindt u

n o g  s t e e d s  v l a k  b i j  h u i s

Jan Tinbergenstraat 4 | 5491 DC  Sint-Oedenrode Telefoon: 0413 - 49 11 11 | Fax: 0413 - 49 11 00

Email: info@vdven.nl | Internet: www.vdven.nl 

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Ook fiscale zaken in 
bekwame handen bij 
Van de Ven 
Accountants | Adviseurs
Veel mensen denken bij het 
woord ‘accountant’ vooral aan 
het controleren van de boek-
houding, het opstellen van jaar-
rekeningen en het adviseren 
van ondernemers over hun be-
drijfsvoering. Maar ook fiscale 
advisering maakt een wezenlijk 
onderdeel uit van het werk dat 
een professioneel accountants-
kantoor verricht. Deze krant 
ging op bezoek bij Van de Ven 
Accountants|Adviseurs, waar de 
drie man sterke fiscaal-juridische 
afdeling een van de solide pijlers 
onder het kantoor blijkt te zijn.

Guido Evers (49), Ben van der Aa (36) 
en Johan den Otter (27) vertellen en-
thousiast over hun betrokkenheid bij 
vrijwel alle diensten die Van de Ven 
voor zijn klanten verricht: van aan-
giftes tot commercieel advies, van 
de begeleiding bij fusies, bedrijfs-
splitsingen en herstructureringen 
tot raadgeving bij bedrijfsopvolging, 
ondernemingsvormen en successie-
planning. Guido, hoofd van de afde-
ling: “Aan alles wat hier gebeurt, zit 
wel een fiscaal aspect. Veel van ons 
werk vloeit voort uit de kerntaken 
van de accountant: het opstellen 
van jaarrekeningen en het begelei-
den van klanten op administratief 
gebied.” Om niets over het hoofd te 

zien of aan het toeval over te laten, 
werkt het kantoor met een systeem 
dat TCF heet, Tax Control Framework. 
Johan legt uit: “Dat is een controle-
systeem op alle belastingstromen 
binnen ons kantoor. Onderdeel daar-
van is de fiscale checklist die bij elke 
aangifte wordt gehanteerd.” Het TCF 
is ook de basis van het zogenaamde 
Horizontaal Toezicht, een stelsel van 
afspraken met de Belastingdienst, 

waarover straks méér. Aan de hand 
van de checklist controleert Van de 
Ven de juistheid en volledigheid van 
de aangiftes. Daarbij wordt onder 
meer gekeken naar fiscaal gevoe-
lige onderdelen als waardering van 
onroerend goed en bedrijfsmidde-
len en de afschrijvingen daarop. De 
fiscalisten weten uit ervaring precies 
waar de ‘pijnpunten’ zitten, aldus 
Ben. “Het bekijken van de checklist 
kan ook het startpunt zijn van een 
advies, bijvoorbeeld over het wijzi-
gen van de ondernemingsvorm.”

Beoordeling en advies
Alle vormen van belasting passeren 
bij Van de Ven de revue: loon- en in-
komstenbelasting, vennootschaps-

belasting, omzetbelasting, erf- en 
schenkbelasting. Guido somt de 
belangrijkste taken van zijn team 
op: “Wij beoordelen de juistheid van 
aangiftes en adviseren over fiscale 
aspecten van bepaalde beslissingen 
die de ondernemer moet nemen.” 
Johan vult aan: “Ik wil ook onze rol 
vermelden bij pensioenberekenin-
gen. Vooral voor de ondernemer die 
zijn pensioen in eigen beheer heeft, 

is de fiscale aanvaardbaarheid een 
belangrijk thema.”

Op het eerste gezicht lijkt de werk-
wijze van Van de Ven nogal toege-
spitst op correct gedrag tegenover 
de Belastingdienst. Is dat wel altijd 
in het belang van de klant? Ben, zeer 
gedecideerd: “De klant staat altijd 
voorop. Maar het is ook in zijn be-
lang dat er een aanvaardbare aangif-
te de deur uitgaat. Wij nemen heus 
wel eens een standpunt in waar de 
fiscus de wenkbrauwen bij fronst. 
Maar als wij goede argumenten heb-
ben, schrikken we daar niet voor 
terug.” Johan, met een glimlach: “Je 
hoeft niet altijd precies midden op 
de weg te lopen, zolang je maar niet 

de berm ingaat.”

Overleg vooraf in plaats van con-
trole achteraf
Eerder noemden we al het Horizon-
taal Toezicht. Waar gaat dit over? 
Guido legt uit dat Van de Ven als een 
van de eerste accountantskantoren 
een convenant met de Belasting-
dienst heeft gesloten. Kort gezegd 
houdt dit convenant in dat het ac-
countantskantoor in twijfelgevallen 
vooraf met de fiscus overlegt, zodat 
controles achteraf niet meer nodig 
zijn. Groot voordeel voor de klant 
is dat hij zeker weet dat er correct 
aangifte is gedaan en dat de fiscus 
slechts in een uitzonderlijk geval 
van de aangifte zal afwijken. Guido: 
“Convenantaangiftes gaan bij de 
Belastingdienst meteen rechtdoor. 
De klant heeft dus eerder zekerheid 
over de aanslagen die hij kan ver-
wachten. Wij vragen al onze klanten 
of zij mee willen doen met het Ho-
rizontaal Toezicht. De meesten stem-
men daarmee in. De Belastingdienst 
houdt toezicht op het naleven van 
de afspraken in het convenant, waar-
bij de nadruk ligt op de interne pro-
cessen van het kantoor. Controles 
achteraf zijn dan niet meer nodig. 
Je kunt dus ook zeggen dat het Ho-
rizontaal Toezicht als een soort keur-
merk fungeert.”

Deur staat altijd open
De klantenkring van Van de Ven be-
staat voornamelijk uit ondernemers 
in het midden- en kleinbedrijf en 
de agrarische sector en particulie-
ren, waaronder oud-ondernemers. 
Betekent dit dat de ‘gewone’ parti-
culier niet welkom is? Ben: “Jawel 
hoor. Onze deur staat voor ieder-
een open. Particulieren zijn zeker 
welkom als er speciale fiscale zaken 
spelen. Denk aan vermogensover-

dracht aan de kinderen, erfrecht, 
schenkingsrecht, huwelijkse voor-
waarden. Dat zijn allemaal situaties 
waarin een goed fiscaal advies een 
wereld van verschil kan betekenen.”

Het fiscaal-juridisch team van Van 
de Ven is van alle markten thuis. De 
drie medewerkers hebben stuk voor 
stuk gedegen opleidingen achter 
de rug en houden hun kennis op 
peil via cursussen, seminars, vaklite-
ratuur en elektronische nieuwsbrie-
ven. En ze schromen niet om die 
kennis in te zetten als het belang 
van de klant erom vraagt. Het ‘ge-
doe’ rond de heffingsrente is daar 
een mooi voorbeeld van. Johan, 
tot slot: “Die werd naar ons inzicht 
te veel berekend in het voordeel 
van de Belastingdienst. Wij hebben 
namens onze klanten liefst 1300 
bezwaarschriften ingediend. De 
meeste klanten hebben al aardig 
wat rente teruggekregen.”

 Voorlichtingsavond werkkosten

 Op dinsdag 6 november organiseert 
Van de Ven Accountants | Adviseurs in ’t 
Leeuwke te Nijnsel een  voorlichtingsbij-
eenkomst voor ondernemers. 
Onderwerp is de nieuwe Werkkostenre-
geling (WKR).   
De (gratis) bijeenkomst begint om 20.00 
uur. Belangstellenden kunnen zich tele-
fonisch aanmelden op
0413 – 49 11 11. 

Van de Ven Accountants | Adviseurs
Jan Tinbergenstraat 4  

5491 DC Sint-Oedenrode
Postbus 87 | 5490 AB Sint-Oedenrode

Telefoon: 0413 - 49 11 11 
Fax: 0413 - 49 11 00

E-mail: info@vdven.nl  
Website: www.vdven.nl
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

Te koop/Te huur

Dagelijks verse eieren rechtstreeks van 
de boer. 10 stuks € 1,-
Sonseheideweg 9, Sint-Oedenrode
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
(bedrijventerrein Nijnsel) 
Nijverheidsweg 4. Tel : 476805
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Graszoden € 1,95/m². Donderdag 
voor 18.00 u bestellen, zaterdag vanaf 
8.00 u ophalen. 
Tuincentrum Brekelmans, 
Boskantseweg 59, Sint-Oedenrode. 
0413-472562
--------------------------------------

Gezellig avondje uit ?
Kom naar het Vestzaktheater in Son 

Brabantse gezelligheid
Kijk voor programma en nieuws

www.vestzaktheaterson.nl

--------------------------------------
Norma Supreme pocketvering matras-
sen NU 2e gratis.
Vennotex. (Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------

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

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

Bedrijventerrein de Kampen

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

Uw auto weer als nieuw!
Carcleaning van Laarhoven

Handelsweg 11a
5492 NL Sint-Oedenrode 

0413-476198/ 06-20308105
(Bedrijventerrein Nijnsel)

--------------------------------------
Haagconiferen. 
Tuincentrum Brekelmans, 
Boskantseweg 59, Sint-Oedenrode. 
0413-472562
--------------------------------------
Te koop bij de VVV: een film over Rooi 
uit 1948
--------------------------------------
Te koop;
Set van 5 winterbanden, nieuw, 5 gats 
met aluminium velgen €900,- 
tel. 06-20113927
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------

Aangeboden

Winterklaar maken of aanleggen van 
uw tuin. Rob Dortmans 06-22861886
info@robdortmans.nl
--------------------------------------
Massage. 
Ook voor jou!
Nu ook cadeaubonnen verkrijgbaar.
Kijk voor meer info op:
www.de-bodhiboom.nl
of bel: 06 52 21 36 52.
--------------------------------------
Zoekt u huishoudelijke hulp? 
Slechts € 12,95 per uur, zie 
www.hulpstudent.nl, bel 06-1482 6000 
of mail y.kroef@hulpstudent.nl.
--------------------------------------
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex 
bij Massagepraktijk Adisa in 
Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Massage: een moment van ontspan-
ning, rust en aandacht voor jezelf.
Kijk voor meer informatie op 
www.ellenvorstenbosch.nl
--------------------------------------
Klusjes in en rondom uw huis waar u als 
alleenstaande of oudere niet aan toe-
komt? Bel RN Solutions op 06 20534852 
of e-mail info@rn-solutions.nl
--------------------------------------

--------------------------------------
Geen zin of tijd om zelf uw was te strij-
ken, kijk op 
www.strijkservice-ironlady.nl
of bel 06-43554823
--------------------------------------

Cursussen

Fotocursussen M-Foto
In november 2012 starten er weer 
nieuwe cursussen Fotografie.
Uniek dit jaar: cursus Avondfotografie 
Glow. Nieuwsgierig????? 
Voor info ga naar www.mfoto.nl of bel 
06-19449288.
--------------------------------------

Hulpverlening

Verliesbegeleiding voor kinderen, 
jongeren en ouders bij scheiding en 
overlijden, en Rots en Watertraining. 
“weerbaarheidtraining”
Ingeborg Minderhoud
Tel. 06-11236472
www.rouwbegeleiding.com
--------------------------------------

Dieren

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

Diversen

Ongedierte!!!
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Rikken en jokeren bij De Dorpsherberg 
te Olland: zondag 4 november, zondag 
18 november, zondag 2 december en 
zondag 16 december. Vanaf 20.15 uur
--------------------------------------
CV de Heikneuters komt uw bruikbare 
spullen voor de vlooienmarkt de 1e zater-
dag van de maand graag bij u ophalen. 
Even een telefoontje naar 0413-472654 
en het wordt opgehaald. Uiteraard geen 
grote meubels en geen witgoed.

   

Vier Rooienaren die een dagje uit zijn. Wie kent de namen van deze vier 
heren, derde van links is Piet van Aarle (Bakkerij Heuvel 4)

Stuur uw reactie naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-
479322 of loop eens binnen in ons kantoor aan Heuvel 17. De koffie 
staat klaar.
 

Oplossingen week 43:

De kruidenier is: Louis Keetels.
Rinus Berkvens

Louis Keetels
Rien Keetels (zoon)

De man op de foto is dhr. Keetels. Hij had zijn winkel in de Kerkstraat 
waar nu ‘t Straotje is. 
mevr. Dahmen

De man in de kruidenierswinkel is de Heer Keetels. Hij had ‘vroeger’ 
een kruidenierszaak in de Kerkstraat.
Hier is nu Café ‘t straotje gevestigd.
Riky Foolen

De foto is van Louis Keetels van kruidenierswinkel De Kroon in de kerk-
straat (nu het Straotje)  Vroeger woonden wij op Heuvel 17 met een 
schoenwinkel. Het pand waar MooiRooi zit. We waren bevriend met de 
zoon Rinie Keetels en ik ben daar erg veel geweest. Wij haalden boekjes 
op voor bestellingen tot achter in de Boskant en moeder Keetels bracht 
dan met de bestelauto de boodschappen thuis. Zij haalde hun kruide-
nierswaren bij Van Eerd in Veghel. Nu de grote Jumbo en toen een klein 
grossiertje.
André van de Laar

Man op de foto is Louis Keetels. Hij heeft een Kruidenierswinkel in de 
kerkstraat gehad waar nu café ’t Stroatje is.
Piet Kuis, de oude overbuurman

Hier een berichtje uit Tilburg. Volgens mij is de man op de foto: kruide-
nier Keetels uit de Kerkstraat. Ik moest daar een paar keer in de week 
boterhamworst uit blik gaan halen.
Nelly Vertheijden-Foolen

Deze kruidenier is de heer Louis Keetels. De winkel was in de Kerk-
straat.
Wim Peters

Het is Louis Keetels. De kruidenier uit de Kerkstraat.
Wim Lathouwers

De man op de foto is Louike Keetels. De foto is gemaakt in de Kerk-
straat.
Toos Vogels Kloosterdreef 25

Deze kruidenier is Louis Keetels in zijn winkel in de kerkstraat,wat nu 
cafe het Stroatje is.
Josien van Glabbeek.

Het is Louis Keetels. Vroeger kruidenier in de Kerkstraat, waar het 
Stroatje nu zit.
Mies van den Bosch

Louis Keetels staat op de foto. Hij had een kruidenierszaak in de Kerk-
straat, waar nu het Stroatje zit.
Mevrouw Abeelen en dhr v/d Zanden

De man op de foto is Louis Keetels. Hij had een kruidenierswinkel in de 
Kerkstraat. Op de plek waar nu “t Stroatje is.
In de kelder van zijn pand bewaarde hij de poffers van de vrouwen van 
de boeren die  naar de kerk gingen. De vrouw van Louis zorgde ervoor 
dat de poffers gewassen en gesteken werden. Door de komst van de 
supermarkten kon Louis het niet langer bolwerken. Later is Louis nog 
conciërge van de OBS De Springplank geweest.
Frits Bakker

Historische beelden

Marktplein

Activiteiten van 
Wijkvereniging 
Eerschot
Woensdag 31 oktober staat de 
kienmachine om 20.00 uur weer 
klaar om het eerste nummer te 
trekken. Vanaf 19.15uur is de 
zaal van Meerschot, heistraat 
22 open en heeft Marianne de 
koffie en thee klaar. In de pauze 
wordt er een loterij gehouden.

Het kinderknutselen op woendag 
7 november gaat niet door ivm 
te weinig aanmeldingen. Voor 
het gezinskegelen op vrijdag 17 
november in de Vresselse Hut, 
zijn er nog enkele plaatsen vrij. 
U kunt je opgeven bij Gerda van 
de Burgt tel 476173. Ook willen 
wij de ouders vragen het strookje 
uit de wijkkrant voor het Sinter-
klaasfeest op 29 november bij 
Riny en Tonnie van Zoggel, Her-
tog Janstraat 62 in te leveren. 
Alle kinderen die lid zijn van de 
wijkvereniging en 2 jaar of ou-
der zijn maar op 1 oktober nog 
geen 9 zijn welkom. Het is mis-
schien wel al vroeg, maar zwarte 
piet wil graag het aantal kinde-
ren weten, zodat hij de kadootjes 
nog met de boot kan meegeven.

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

--------------------------------------
Oude stijl Jazz sociëteit Eindhoven
Op zondag 4 november 2012 de New 
Orleans Heat uit Engeland.Waar? Jazz 
in Eindhoven, 4 november in Musis 
Sacrum, Leenderweg 67 Eindhoven 
(Stratum) Hoe laat? Jazz in Eindhoven, 
vanaf 15.00 uur. Kom, zie, luister en 
overtuig uzelf.
--------------------------------------
Megavlooienmarkt 
4 november
120 kramen bomvol!
tennishal noord.
Vijfkamplaan 10
Eindhoven. 9-16 uur
€ 2 p.p. 06-20299824
--------------------------------------

Kaarten in Boskant

Op donderdag vindt de tweede 
kaartavond plaats, georganiseerd 
door de drie gezamenlijke buurt-
verenigingen; De Beukenbuurt, 
Boskant-West en Ritabuurt.

De eerste avond was een gewel-
dige succes waarbij we veel nieu-
we enthousiaste rikkers konden 
verwelkomen. De avond werd 
gewonnen door Annie Hermans, 
terwijl Lies van de Laar en Lies Ke-
telaars de tweede en derde plaats 
bemachtigden. De kaartavond is 
donderdag 1 november 2012 in 
de Huiskamer bij De Vriendschap. 
We beginnen om 20.00 uur. Ie-
dereen is welkom.
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MooiRooikrantDe 15
Het persoonlijke verhaal achter overgewicht
Te klein, te dik, een scheve neus 
of flaporen. Iedereen heeft licha-
melijk wel iets waar hij/ zij min-
der tevreden over is, slechts een 
enkeling nagelaten.  Wij mensen 
hechten uitzonderlijk veel waar-
de aan ons uiterlijk. Waarom ei-
genlijk? Alleen vanwege ‘wat de 
ander denkt’?  Onze redactrice 
ging in gesprek met een dame 
die haar hele leven al kampt met 
overgewicht.  ‘Het nooit vertelde 
verhaal’ zou deze rubriek gaan 
heten. Het verhaal bleek echter 
wel degelijk eerder verteld. Het 
is juist een verhaal dat voor ieder 
zeer herkenbaar zal zijn. Al denkt 
de één aan zijn dikke billen en de 
ander aan zijn rode haar. 

De komende tijd kunt u ongeveer 
eens per maand een artikel lezen 
over de persoonlijke ervaringen 
van deze dorpsgenoot: ‘Het per-
soonlijke verhaal achter overge-
wicht’. De dame in kwestie noe-
men we voorlopig Mrs. X. Of we 
haar naam uiteindelijk onthullen? 
Die beslissing is aan haarzelf. 

Door: Ria Balk

Het kind
“Qua bouw was ik echt een kind 
van mijn vader”, vertelt Mrs. X. 
“Mijn broer ook, maar voor een 
jongen is dat  toch minder belang-
rijk. Er werd thuis altijd heel hard 
gewerkt aan gezond en mager ko-
ken. Mam verstopte het snoep en 
lekkers zelfs, maar we waren wel 
‘jagers’. ’s Moeder zei wel: ‘ik hoef 
ze nooit te roepen voor het eten. 
Ze zijn er al voordat het klaar is.’ 

Als kind werd ik niet echt gepest, 
toch voelde ik het constant. Het 
woord dikke viel nogal ooit. Dik 
zijn was niet goed en niet mooi. 
Kledingzaken waren nog niet in-
gespeeld op dikke mensen. Mijn 
moeder maakte veel zelf. Ik was 
de eerste communicant met een 
broek, tussen allemaal meiden met 
witte jurkjes. Ik voelde me anders. 
Ik was een verlegen kind dat ei-
genlijk in de massa wilde verdwij-

nen, maar dat lukte niet. Ik was 
er altijd: groot en zwaar. Voor mij 
heeft altijd als paal boven water 
gestaan dat dik zijn niet hoort.”

Sporten, dat deden ze niet. Zo 
werden ze niet opgevoed. “Ik ben 
weleens bij een sportclub geweest, 
maar dat was elke zondag strijd. 
Het was voor mij heel inspannend 
en dan ook nog in die mensenmas-
sa… .” Op de middelbare school 

ging ze het compenseren. Ze had 
een goed stel hersens, daar wilde 
ze in uitblinken. Uiteraard is er 
niets mis met goed je best doen, 
maar waar wordt het perfectionis-
me? “Dik is niet goed”, dacht Mrs. 
X. “Laat ik dat andere dan maar 
wel goed doen.” Het ging haar 
uiteindelijk alleen om punten sco-
ren. Het verlegen kind verdween. 
Ze ging het juist overschreeuwen. 
Punk, hardrock en stoerheid was 

aan de orde van de dag. Mrs. 
X deed er gezellig aan mee. “Ik 
dacht: ‘Als ze dan toch naar me kij-
ken, laat ik dan ook maar iets zeg-
gen.’ Met zelfspot kwam ik er wel. 
Ik heb een gezonde dosis humor. 
Die heb ik heel vaak ingezet. Dat 
doe ik nu nog steeds trouwens. 
Mensen zullen aan mij niet zien als 
ik het moeilijk heb.”

De volwassene
Ze zal altijd proberen om mensen 
in hun waarde te laten. Ze is dege-
ne die in de bres springt voor an-
dere ‘underdogs’. Nog steeds zorgt 
ze meer voor anderen dan voor 
zichzelf. “Mijn vader zei altijd: ‘Je 
moet jezelf nooit meer voelen dan 
een ander, maar als ze je ‘raken’ 
dan mag je ze terugpakken. We 
gaan tegenwoordig weleens met 
de familie om de tafel zitten. Dan 
vertellen we elkaar waar de ander 
goed in is. Vroeger deden we dat 
niet. Datgene waar je goed in was, 
was vanzelfsprekend. Complimen-
ten waren niet nodig, daar dacht je 
niet aan.” 

De volgende keer kunt u lezen 
over de afgelopen jaren en maan-
den. Haar voortdurende strijd te-
gen overgewicht heeft zeker in-
vloed gehad. Het verhaal van Mrs. 
X. gaat verder dan alleen esthetica. 
“Tot mijn dertigste wilde ik nog af-
vallen voor de mooiigheid”, vertelt 
ze. “Daarna ging het steeds meer 
om mezelf, om mijn gezondheid en 
om me beter te voelen. Als zware 
dertiger voelde ik me oud. Ik had 
best al met pensioen gewild.”

	  
Apotheek Dommelrode

Sint-Oedenrode
organiseert

    een bloedsuikermetercontroledag
 en

 een bloedsuikertestdag

De metercontroledag wordt gehouden op:
Woensdag 14 november 2012

Op deze dag willen we samen met u de meter en strips controleren.
Mogelijk zijn er in de loop der tijd mankementen opgetreden.

Daarnaast kijken we naar andere factoren die een correcte meting
kunnen verstoren zonder dat u zich daar bewust van bent.

Er wordt gewerkt met vaste afspraken van ongeveer 10 minuten per persoon.
U kunt telefonisch of aan de balie een afspraak maken.

Belangrijk:
Neem de meter, strips, prikpen, lancetten en ijkstrip van uw meter mee!

De bloedsuikertestdag wordt gehouden op:
Donderdag 15 november 2012

Tijdens de bloedsuiker testdag kunt u gratis en 
zonder afspraak de hoeveelheid suiker (glucose) in uw bloed laten meten.

Wij zijn geopend van 8.30u t/m 17.30u.

Hertog Hendrikstraat 5a  - 5492 BA Sint-Oedenrode  - Tel: 0413-475665

15% 20%
profiteer nu van 

korting
OP DIVERSE OVERJARIGE MODELLEN
OP=OP=OP=OP=OP=OP=OP=OP=OP

Alle fietsen - reparaties - onderdelen  - accessoires - prima service!
TEL: 0499-421231

HEUVEL 6 - LIESHOUT - PROFILEDECONCURRENT.NL

30%

Kom nu ook langs om je 
fietsverlichting 

in orde te laten maken!
We doen dit direct, 

dit voorkomt ongelukken en bekeuringen

Maak kans op toegangskaartjes 
voor de Oldtimer- en Hotrodbeurs
In het Autotron Rosmalen is in 
het weekend van zaterdag 17 en 
zondag 18 november aanstaande 
weer de jaarlijkse Oldtimer- en 
Hotrodbeurs. De lezers van De-
MooiRooiKrant maken kans op 
toegangskaartjes voor deze beurs. 
Wij hebben vijf keer twee toe-
gangskaartjes voor deze beurs 
klaar liggen. Onder de inzenders 
met het juiste antwoord op de 
vraag onderaan dit artikel verloten 
we deze kaartjes.

Voor kenners is een Hotrod een 
begrip, maar voor iedereen die nog 
kenner moet worden: Hotrods zijn 
oldtimers met extra paardenkrach-
ten onder de motorkap. Die extra 
Pk's geven deze oldtimers een ac-
celeratievermogen waar menig he-

dendaagse sportwagen jaloers op 
is. Toch zijn het niet alleen de paar-
denkrachten die deze oldtimers 
onderscheiden van hun leeftijdge-
noten. Een Hotrod is al op afstand 
te herkennen aan zijn felle kleuren. 

Wilt u kans maken op een van de 
kaartjes voor de Oldtimer- en Hot-
rodshow in het Autotron? Geef dan 
het antwoord op de volgende vraag:

Wanneer is een auto voor de we-
genbelasting een Oldtimer?

Stuur uw antwoord uiterlijk zon-
dag 4 november 2012 naar info@
demooirooikrant.nl. In DeMooi-
RooiKrant van woensdag 7 no-
vember maken wij de prijswin-
naars van deze prijsvraag bekend.

Etalage Kofferen opgefleurd met foto’s 

Sint-Oedenrode heeft hier en daar 
panden die al een tijd leeg staan. 
Zo ook aan het Kofferen, naast de 
shoarmazaak bijvoorbeeld. Daar 

hebben Rian van Alebeek Foto-
grafie en Pixelbox Design iets op 
gevonden. Om de boel lekker op 
te fleuren hebben ze de etalage 

van het leegstaande pand voor-
zien van prachtige foto’s, gemaakt 
door Rian van Alebeek. Dat oogt 
toch een stuk mooier!??
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Deelnemers Klantenkaart
Comfort Zones  0413-769027
www.comfortzones.nl

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

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

Switch  0413-470561
www.switchfashion.nl

Cigo Heuvel 32 0413-479291
www.cigo.nl

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

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

Forum  Liempdseweg 3  0413-472092
www.bouwmarktforum.nl

 Hertog Hendrikstraat 10  0413-470168

Het Roois Kaashuis  Kerkplein 1a  0413-478791

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

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

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

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

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

  

‘t Paperas  Markt 25  0413-473919
www.paperas.nl

Jan de Leijer  Borchmolendijk 20a  0413-472520
www.partyservicedeleijer.nl

Autoservice Wehkamp Eerschotsestraat 74  0413-473022
www.rooyseautobedrijven.nl/wehkamp

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

Formido  Eerschotsestraat 44  0413-490333
www.formido.nl

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

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

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

Opaal  Heuvel 40  0413-472784
www.juwelieropaal.nl

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

Pari  Heuvel 15a  0413-330838

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

Digitotaal  Heuvel 20  0413-473567
www.digitotaal.com

Attent 

 

Meidoornstraat 2 

 

0413-470271
www.attent.nl

Voor gevonden en verloren Rooi2000-spaarkaarten 
kunt u terecht bij Comfort Zones ‘t Ko�eren. 

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

vrijdag: 10.00 tot 20.00
zaterdag: 10.00 tot 17.00 

Optreden Oda-koor in Odendael
Op 6 november 2012 zal het Oda-
koor een optreden verzorgen in 
zaal De Ontmoeting van Odenda-
el. De uitvoering begint om 19.30 
uur. Het programma bestaat uit 
liedjes van Toen en Nu. Een aan-
tal liederen worden begeleid op 
de accordeon en de rest wordt a 
capella gezongen. 

Bestond vroeger het repertoire van 
ouderenkoren nog uit een hoog 
meezinggehalte, tegenwoordig 
worden er ook door de koorle-
den zelf hogere eisen gesteld. Uit 
korendagen die worden bezocht 
blijkt dat veel ouderenkoren ook 
(semi)klassieke- en /of populaire 
hedendaagse liederen op het pro-
gramma hebben. 

Het Oda-koor neemt op 14 no-
vember a.s. deel aan zo’n koren-
dag in Mariahout en is natuurlijk 
benieuwd of hun liederen aanslui-
ten bij het niveau van de overige 
koren. Het koorleven eindigt dan 

ook beslist niet bij 60 of 70 jaar, 
maar het zingen geeft zoveel ple-
zier en voldoening dat dit tot op 
hoge leeftijd mogelijk blijft. Om 
het hoge niveau te kunnen behou-
den is uitbreiding noodzakelijk en 

zijn nieuwe koorleden natuurlijk 
van harte welkom. De wekelijkse 
repetitie van het Oda-koor is op 
dinsdagavond in Odendael van 
18.30 tot ± 20.00 uur.
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Morgen kan
    altijd beter

Peter Hulsen

•Bedrijfsovername

•Bedrijfsoptimalisatie

•Bancaire begeleiding

•Management coaching

•Ondernemersplannen

•Belastingadvies

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

Maak een afspraak 
voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek

www.nieuwenhof-hulsen.nl

Bedrijfskundig Bancair Belastingadvies

Kwaliteit in personal touch

Beautysalon Fleur: al tien jaar bij de tijd

Eind jaren negentig was Astrid 
van der Vlies ernstig ziek. Mede 
dankzij haar kat Fleur vocht ze 
zich door die periode heen. Helaas 
moest het huisdier een paar jaar 
later noodgedwongen worden 
ingeslapen. Toen Astrid in 2002 
een beautysalon opende, hoefde 
ze niet lang over de naam na te 
denken. Het werd beautysalon 
Fleur. Een dubbele betekenis valt 
zeker te bespeuren, want Fleur 
refereert ook aan fleurig, schoon 
en schoonheid. Op 17 november 
bestaat de zaak, gevestigd aan 
Koninginnelaan 13, tien jaar.

Voor dat Astrid begon met haar 
eigen salon, leerde ze voor visa-
gist aan het Thomas Instituut in 
Den Bosch. Er werd haar aange-
raden om ook een opleiding tot 
schoonheidsspecialiste te volgen. 
Kortweg, omdat het geknipt was 
voor de Rooise. Astrid, destijds 45 
jaar, zag er zeker wat in en binnen 
no-time haalde ze haar diploma’s. 
Inmiddels bestaat beautysalon 
Fleur alweer tien jaar. Maar dat 
wil niet zeggen dat de boel stil is 
blijven staan. Astrid blijft zich con-
stant bijscholen. “Dat vind ik erg 
belangrijk”, zegt de specialiste. 
“Het gaat zo snel in deze branche. 

Dat moet je gewoon bijhouden. 
Daarom wissel ik ook vaak van ge-
dachten met collega’s.” Een goed 
voorbeeld van de leergierigheid 
van Astrid is het feit dat ze onlangs 
een cursus tot kleurenconsulent 
heeft afgerond. Wat houdt dat in?   
Astrid: “Als iemand het moeilijk 
vindt om de juiste kleur te vinden 
om te dragen, dan help ik daarbij. 
Ik adviseer welke kleuren het best 
tot zijn recht komen bij een be-
paald persoon.”

In haar rustgevende beautysalon 
op de bovenverdieping van haar 
woonhuis aan de Koninginnelaan 
geeft ze cliënten – van jong tot 
ouder – schoonheidsbehandelin-
gen en advies. Astrid heeft goede 
apparatuur om de huid te verzor-
gen, zoals een micro-dermabrasie 
apparaat. Micro-dermabrasie is 
het schoonmaken van de huid, 
oftewel het verwijderen van dode 
huidcellen. Steeds meer mensen 
maken gebruik van deze techniek. 
Maar natuurlijk kan ze nog veel 
meer op schoonheidsgebied. “Dit 
is echt mijn passie”, lacht Astrid 
vriendelijk. “Zo ben ik nu met een 
boeiend project bezig. Ik behandel 
een cliënt al maanden met het pro-
duct Jansen-Beckett. Ik behandel 
de vrouw tegen rimpels en huid-
verslapping. Dat leg ik vast met de 
fotocamera. Zo kun je de progres-
sie zien. Ook de cliënt is erg en-
thousiast.”

Dat beautysalon Fleur nooit stilzit 
is ook te zien op de fonkelnieuwe 
website www.beautysalonfleur.nl. 
Natuurlijk wordt er ook een feestje 
gevierd rondom de mijlpaal van het 
tienjarig bestaan. Lees volgende 
week meer in DeMooiRooiKrant.

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

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

bladblazer najaar 12  Mooi Rooi - Nuenense krant.indd   1 10/17/2012   11:16:00 AM

advertorial
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Superchefs op O.B.S. de Springplank

Om gezond eten en gezond bewe-
gen te stimuleren, organiseert de 
GGD in samenwerking met de ge-
meente de kinderkooklessen Su-
perChefs. Tijdens deze naschoolse 
workshops leren kinderen meer 
over lekker en gezond eten en be-
wegen en ze gaan er vooral zelf 
actief mee aan de slag. 

Ook ouders worden bij de lessen 
betrokken, omdat zij natuurlijk 
het goede voorbeeld kunnen ge-
ven. O.B.S. de Springplank deed 
mee aan dit initiatief en een grote 

groep leerlingen van de groepen 7 
en 8 gingen de afgelopen weken 
enthousiast aan de slag. Ze leer-
den veel over het voorbereiden 
van eten, hygiëne, opruimen, pre-
senteren en proeven. Afgelopen 
maandag konden ze kun kookkun-
sten presenteren tijdens een diner, 
waarvoor ze zelf gasten mochten 
uitnodigen. Dankzij de geweldige 
inzet van de leerlingen, vrijwilli-
gers, ouders, opa’s en oma’s werd 
het een echt culinair feest. Meer 
foto’s zijn te bekijken op 
www.obsdespringplank.nl 

Er is meer tussen hemel en aarde

Is het bijgeloof of schuilt er meer 
achter paranormale zaken? Het is 
een discussie die niet gemakkelijk 
zal stoppen. Vooral de mensen die 
heil zien in alternatieve genees-
wijzen en spiritualiteit, kwamen 
afgelopen zondag in Meerschot 
bij elkaar. Daar waren elf mediums 
bij elkaar om mensen op lichame-
lijk en geestelijk gebied te helpen 
en te ondersteunen. Ook waren er 
spirituele spulletjes zoals kaarsen, 
rozenkransen en beeldjes te koop.

“Het is een vervolg op foto-
lees- en reiki-avonden die we als 
wijkvereniging nu al zo'n 20 jaar 
houden. Het begon allemaal in de 
parochiezaal, maar sinds dat we in 
Meerschot zitten houden we een 

jaarlijkse beurs”, vertelt Piet van 
de Rijt. Hij stond samen met Petra 
Peters uit Eerschot in 2007 aan de 
wieg van deze beurs. “We willen 
mensen op een laagdrempelige 
manier kennis laten maken met de 
verschillende mediums. Daarom 
is de toegang tot de beurs gratis 
en mogen de mediums niet meer 
dan vijf euro voor een behandeling 
vragen”, vervolgt Van de Rijt.

Eerst de oorzaak wegnemen
De mediums die op de beurs aan-
wezig zijn, hebben allemaal hun 
eigen specialiteiten. Zo is er een 
mevrouw die via voetreflexen het 
zelfgenezendvermogen van het 
lichaam kan stimuleren. In een an-
der zaaltje heeft Jo van Geffen een 

stand. Van Geffen is paragnost, hij 
bezit de gave om wateraders op te 
sporen. Als een waterader eenmaal 
is gevonden kan Van Geffen de 
negatieve straling die daar vanuit 
gaat neutraliseren. “Het is belang-
rijk om de oorzaak van het pro-
bleem op te lossen. Als je dat niet 
doet komt er nooit een eind aan 
de klachten”, vertelt de paragnost.

Laatste zondag van oktober
Wie de beurs afgelopen zondag 
heeft gemist, krijgt volgend jaar 
een nieuwe kans. Dan komen er 
de laatste zondag van oktober 
weer verschillende mediums naar 
de zevende lowbudgetbeurs in 
Meerschot.
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Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Wij zijn uw bank.

Het kan weer!
Zilvervloot Sparen

10%premie voor 10 jaar sparen

Van Kuringe Adviesgroep Sint-Oedenrode B.V.
Koninginnelaan 1a
5491 HA SINT-OEDENRODE
T (0413) 47 49 33
E info@vankuringeadviesgroep.nl
I www.vankuringeadviesgroep.nl
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Nieuw Perspektief: vereniging voor gezamenlijke activiteiten en vriendschappen

“Samen is leuker dan alleen”

Het komt heel vaak voor dat men-
sen alleen komen te staan door 
het overlijden van een partner. Be-
halve intens verdriet om het gemis 
van de geliefde komt de afschu-
welijke eenzaamheid om de hoek 
kijken. Dagen lang alleen thuis zit-
ten, alleen winkelen, alleen wan-
delen, soms bijna heel de dag niet 
hebben gepraat. Dat zijn pijnlijke 
momenten. Gelukkig is daarom 
jaren geleden Nieuw Perspektief 
in het leven geroepen; een vereni-
ging voor alleenstaanden.

Omdat het voor veel alleenstaan-
den niet altijd even makkelijk is om 
vriendschappelijke contacten op te 
doen, of om mensen te vinden die 
iets mee gaan ondernemen, biedt 
Nieuw Perspektief de ideale op-
lossing. De vereniging, die plaats 
biedt voor mensen uit Midden- en 
Oost Brabant zorgt er voor dat ie-
dere zondag een leuke activiteit op 
de planning staat. Inmiddels zijn 

er ongeveer 70 leden in de leeftijd 
van 55 tot 80 jaar. De club heeft 
ook leden uit Sint-Oedenrode. 
Jan Nabuurs uit Mill is in 2004 lid 
geworden. Jan: “De zondagen 
vond ik het ergste. Vooral als er 
niemand op bezoek kwam. Nieuw 
Perspektief bood voor mij de per-
fecte uitkomst. Ik kwam in een 
gezellige groep mensen terecht 
waarin ik mijn hart kon luchten en 
kon praten over het verleden. Nog 
steeds wissel ik ervaringen uit.” De 
club is alleen bedoeld voor alleen-
staanden. Maar wanneer een lid 
in de tussentijd een relatie krijgt, 
mag hij of zij gewoon blijven. 
“Laat voorop staan dat het abso-
luut geen relatiebemiddelingsclub 
is. Daar zitten de meeste mensen 
die lid worden ook helemaal niet 
op te wachten. Ze worden juist lid 
om niet meer eenzaam te zijn”, 
legt Jan uit.

Het programma door het jaar 

heen is heel erg gevarieerd. Sport 
en spel, museabezoek, maar ook 
stadswandelingen en een geza-
menlijke busreis. Twee keer per 
jaar wordt er een reisje georgani-
seerd en eens in de maand is er 
een ontmoetingsdag om gezellig 
bij te kletsen. Er wordt altijd ge-
keken om deze bijeenkomsten op 
een tactische plaats te plannen die 
voor iedereen goed bereikbaar is. 
Heeft u geen vervoer? Geen pro-
bleem, want er zijn carpoolregelin-
gen. Kijk voor meer informatie op 
www.nieuwperspektief.nl

Nieuw Perspektief organiseert iedere zondag een leuke activiteit.

Kapster aan huis
 

  Kind knippen v.a. € 5,-
  
             Volwassenen v.a. € 12,- 

  Voor meer info:     
  Tel: 06 54 91 39 60    
  Beek en Donk
  Mail: info@hairstylingdorke.nl



Woensdag 31 oktober 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

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

MooiRooikrantDe18 
“In groep 8 barst het van de talenten!”
Deze uitspraak komt van een lid 
van de stuurgroep na het geven 
van introductielessen  over de 
eerste Brabantse TedxYouth dag. 
Tijdens de introductielessen wer-
den de leden van de stuurgroep 
aangenaam verrast door al die 
jonge Rooise talenten. Na het vol-
gen van de introductieles kunnen 
leerlingen zich aanmelden voor 
het bijzondere evenement op 18 
november in Mariendael. Ook 
brugklassers worden van harte 
uitgenodigd. Aanmelden kan via 
tedxrooi@gmail.com.  

De dag wordt geopend door wet-
houder Jeanne Hendriks. Daarna 
wordt er in Mariendael op een 
groot scherm gekeken naar de 
TED talks in het Provinciehuis. 
TED talks zijn korte, toegankelij-
ke presentaties over een idee. Na 
het ochtendgedeelte volgt er een 
eigen Roois programma. Na de 
lunch volgen de deelnemers ver-
schillende workshops. Deze work-
shops worden allemaal gegeven 
door kinderen; o.a. breakdance, 
tekenen, filosoferen over topsport, 
theater, knutselen, scheikundige 
proefjes, verhalen schrijven en 
nog veel meer.  TEDxRooi heeft 
ook twee stagiairs: Fiona van de 
Wiel en Ries Schouten. Zij vervul-
len hun maatschappelijke stage bij 

ons project. Hieronder stellen twee 
talenten zich alvast voor:

Fiona van de Wiel:
Ik ben Fiona van de Wiel, zit in 
HAVO 3 en ben 15 jaar oud. Mijn 
hobby´s zijn gitaar spelen en voet-
ballen. Gitaarspelen doe ik al 6 ½ 
jaar en voetballen doe ik al 1 ½ 
jaar. De stage heb ik gekozen om-
dat het mij leuk leek om een eve-
nement te organiseren. Het evene-
ment heeft met kinderen te maken 
en hun talent voor sport, muziek, 
zang, dans, etc. Er is ook een lunch 
en omdat ik vegetarisch eet, wilde 

ik daar ook iets mee gaan doen en 
hier kan dat.

Ries schouten:
Hoi, ik ben Ries. Ik ben 12 jaar en 
zit op het stedelijk college in Eind-
hoven. Mijn hobby’s zijn gitaar-
spelen, waterpolo en filosofie. Ik 
speel waterpolo bij PSV Eindhoven 
en bij Waterpolo Opleidingscen-
trum Zuid-Nederland. Daarnaast 
train ik maandelijks bij jong oranje 
in Zeist. Ik wil tijdens Tedx youth 
vertellen over mijn sport en spor-
ters mentaliteit. Tot 18 november 
in Mariendael.

Fietscontrole Sint Antonius van Padua school Nijnsel
In het kader van de landelijke ac-
tie: Ik wil je zien. 
(www.ikwiljezien.nl) houdt ook 
de Sint-Antonius van Padua 
school in Nijnsel vandaag een 
fietscontroleactie.

Nu de dagen korter worden, 
houden ze woensdagochtend in 

het kader van verkeersveiligheid 
en de landelijke actie “Ik wil je 
zien”, een fietsencontrole voor 
de kinderen van groep 1 t/m 8. 
Dat betekent dat  alle kinderen 
op de fiets naar school komen. De 
fietsen worden gecontroleerd op 
veiligheid en verlichting. Afgelo-
pen week is in de klassen ook een 

verlichtingskist van VVN rondge-
gaan, dit alles om de kinderen be-
wust te maken hoe belangrijk het 
is om in het verkeer goed gezien 
te worden.  Basisschool Nijnsel wil 
graag een bijdrage leveren aan 
het veilig naar school fietsen van 
haar leerlingen!

`Tis aalt wa` doet er toch nóg 
unne show bij

De eerste avondshow van `Tis aalt 
wa`was al meteen een geweldig 
groot succes. De grote zaal van za-
lencentrum De Vriendschap zat dan 
ook hartstikke vol en de mensen ge-
noten zichtbaar van het begin tot het 
eind van een pittige, vlotte en ver-
rassende show. 

De negen dames van Tis aalt wa wis-
selen de liedjes en scketches af met 
alles-én nietsverhullende verkleed-
partijen en gebruiken daarbij attribu-
ten die de mensen constant op hun 
lachspieren werkten, de lachsalvo`s 
denderden dan ook constant door de 
zaal.

De show wordt vloeiend aan elkaar 
gepraat door Ria Hulsen en door de 
interactie met het publiek ontstaat 
er iedere keer weer een sfeer waarin 
gezelligheid en vrolijkheid de boven-
toon voeren. De groep kreeg dan ook 
een staande ovatie met een langdu-
rig, maar zéér welverdiend applaus.   

De dames zijn dan ook zeer tevreden 
met het behaalde resultaat en temeer 
omdat ook de nog komende shows 
zo snel uitverkocht waren. De show 
van 11 januari was al een extra show 
maar ook die is alweer uitverkocht 
vandaar dat ze er nog één bij doen 
en die laatste show vind plaats op za-
terdag 26 februari.

Pas goed op vandaag voor 
enge figuren!!

Het is Halloween!!!!
En komen er kinderen aan 

uw deur? 
Geef deze monstertjes 

wat te eten!
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Tel : 0413-47 72 84   Fax : 0413-47 05 79  mail@vanengeland.info   www.vanengeland.info

VOOR INBRAAKPREVENTIEFHANG- EN SLUITWERK

Technisch BeveiligingsbedrijfBrand Installatiebedrijf

-Inbraak Beveiliging
-Camera bewaking
-Brandmeldinstallaties
-Toegangscontrole systemen

Sint-Oedenrode           Tel. 0413-477337

Houd inbrekers buiten de deur

Informeer naar mogelijkheden 

voor veiligheidsbeglazing

Leveren en plaatsen van alle 

soorten enkel glas en isolatieglas

24 uurs service
Supersnel glasherstel!

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

Leveren en plaatsen 

van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service

Supersnel glasherstel!

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

 

Dit keer was het de politie

Het wordt iedere dag vroeger donker. De 
politie merkt dat ook dit jaar weer aan de 
groei van het aantal woninginbraken. Een 
goede reden om afgelopen donderdag in 
de wijk Eerschot te kijken hoe Rooienaren 
hun spullen beschermen. Zes agenten en 
twaalf burgervrijwilligers controleerden of 
het dievengilde niet al teveel kansen krijgt 
om haar slag te slaan. 

De vijf teams zijn al in Eerschot als wij met 
hoofdagente Linda van Rosmalen vanaf het 
politiebureau in Schijndel naar Sint-Oeden-
rode rijden. Van Rosmalen heeft die avond 

de leiding en al vrij 
snel meldt het eerste 
team zich via de por-
tofoon bij haar. “We 
staan op adres X in de 
keuken”. Samen met 
de hoofdagente gaan 
we bij deze mensen 
langs. “Ik ben erg 
naïef”, zegt de ge-
schrokken bewoon-
ster als we bij haar aan 
de keukentafel zitten. 
De vrouw noemt op 
wat er allemaal gesto-
len had kunnen wor-
den. Deze mevrouw is 
goed van vertrouwen, 
maar zegt toch be-
ter op haar spullen te 
gaan letten.

Ik maak eerst mijn dutje af 
Toch is niet iedereen onder de indruk van 
het onaangekondigde bezoek. Als we even 
later met een van de teams mee lopen, ko-
men we bij een niet afgesloten poort. De 
agent die het team leidt, klopt aan op de 
achterdeur. Een oudere vrouw maakt open 
en haar man komt er achteraan. Als we het 
echtpaar vragen of ze geschrokken zijn, 
antwoordt de man dat we dat maar aan zijn 
vrouw moeten vragen. Hij maakt eerst zijn 
dutje af. 

Verschillende gezinnen werden verrast 
toen de politie ineens op de stoep stond

Van de Wiel glas- en schilderwerk

Speelheideweg 49

5683 JH  BEST

0499-373721

www.schildersbedrijfvandewiel.nl

Laat uw huis door ons optimaal beveiligen

en voorkom inbraak

-Gelaagd en inbraakwerend glas

-Optimaal hang- en sluitwerk

-Vrijblijvend advies

Gelukkig zien de meeste mensen die 
we deze avond spreken wel in dat 
zij net zo goed het slachtoffer van 
inbraak en diefstal hadden kunnen 
worden. Zij nemen zich in elk geval 

voor om voortaan de poort te sluiten 
en kostbare spullen binnen te zetten, 
want wie zegt dat een volgende keer 
weer de politie is die binnen komt.
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Huisvuil

Meldingen

AgendaGemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

Correspondentieadres 
Postbus 44,
5490 AA Sint-Oedenrode
T (0413) 48 1 911
info@sint-oedenrode.nl
www.sint-oedenrode.nl

Openingstijden publieksplein
Ma t/m vrij van 9.00 - 12.30 uur.
Voor paspoorten, rijbewijzen 
en overige burger¬zaken is het 
publieksplein ook geopend op 
maandagmiddag van 16.00  tot 
20.00 uur.

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

Milieu
Huisvuilinfo (0413) 481 911, ma 
t/m do van 9.00 tot 11.00 uur 
Milieustraat: Eversestraat 11, 
Tel. (0413) 474 92, 
geopend van ma t/m vrij van 
12.00 tot 17.00 uur en op zater-
dag van 10.00 tot 17.00 uur

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

Openbare raadsvergadering

De gemeenteraad van Sint-Oedenrode 
vergadert op donderdag 8 november a.s. 
De vergadering begint om 17.00 uur. Op 
de voorlopige agenda voor deze open-
bare vergadering komen de volgende 
onderwerpen voor:
-  investering Ple1n Belastingen op het 

gebied van automatisering 
-  goedkeuring begroting 2013 van de 

Stichting Fonds Sociale Volkshuisves-
ting Sint-Oedenrode

- vaststelling 2e Berap 2012 
-  vaststelling van de gemeentebegro-

ting 2013 en de meerjarenbegroting    
2014-2016

-  vaststelling ombuigingen 2013 inclu-
sief ombuigingspakket 2013-2016

Tenzij anders aangegeven, is spreekrecht 
over genoemde agendapunten mogelijk. 
Iedereen die gebruik wil maken van het 
spreekrecht dient dit ten minste 48 uur 
voor aanvang van de vergadering te mel-
den bij de griffier (tel. 0413-481911) of 
per e-mail: griffie@sint-oedenrode.nl
De voorlopige agenda en de daarbij be-
horende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage in het publieksplein van het 
gemeentehuis op werkdagen van 
09.00 - 12.30 uur. De stukken zijn ook in 
te zien via www.sint-oedenrode.nl

Vergadering Monumentencommissie

Op dinsdag 6 november 2012 vindt er 
een openbare vergadering van de Monu-
mentencommissie plaats in het gemeen-
tehuis van Sint-Oedenrode. De vergade-

ring begint om 19.30 uur.
De agenda kunt u vinden op de website 
www.sint-oedenrode.nl onder Actueel 
bij het onderdeel Vergaderingen

Kennisgeving (anterieure) overeenkomst met 
Parkzicht Kienehoef
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Sint-Oedenrode maken ter vol-
doening aan het bepaalde in artikel 6.24 
lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) bekend dat de gemeente op 17 
oktober 2012 een (anterieure) overeen-
komst tot samenwerking heeft gesloten 
met Parkzicht Kienehoef VOF.

Samenwerkingsovereenkomst
Partijen beogen door middel van het 
sluiten van deze overeenkomst de voor-
waarden en condities vast te leggen met 
betrekking tot de ontwikkeling van het 
plangebied, het noordelijk deel van park 
De Kienehoef. Onderdeel van deze ont-
wikkeling is de realisatie van een horeca-

voorziening, een bezoekerscentrum voor 
Het Groene Woud en aanvullende dagre-
creatieve voorzieningen. De gemeente 
verleent medewerking aan een plano-
logische procedure om de ontwikkeling 
mogelijk te maken. Ook het kostenver-
haal is geregeld.

Inzage
Conform het gestelde in artikel 6.2.12 van 
het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), ligt 
vanaf 31 oktober 2012 een zakelijke be-
schrijving van de inhoud van de overeen-
komst ter inzage op het gemeentehuis, bur-
gemeester Wernerplein1 te Sint-Oedenrode. 
Over de overeenkomst kunnen geen ziens-
wijzen/bezwaren worden ingediend. 

Slootveegregeling gemeente Sint-Oedenrode 2012
De gemeente Sint-Oedenrode heeft een afzonderlijke slootveeg-
regeling voor het maaien van sloten.

De meeste bermsloten zijn eigendom van 
de gemeente Sint-Oedenrode. Maar dat 
betekent niet dat de gemeente voor het 
volledige onderhoud zorgt. Eigenaren van 
de percelen die grenzen aan deze berm-
sloten hebben een onderhoudsplicht. Zij 
zijn verantwoordelijk voor de staat van 
onderhoud van de sloot. Dat is zo gere-
geld in de Provinciale Verordening Wa-
terhuishouding en de Waterschapskeur. 
Door de werkzaamheden gezamenlijk uit 
te voeren worden kosten gedeeld.

Eigenaren van de percelen grenzend 
aan een water (sloot) moeten de sloten 
maaien en het slootveegsel bij elkaar ve-
gen op eigen kosten. Aansluitend meld 
de grondeigenaar bij de gemeente Sint-
Oedenrode dat de maaiwerkzaamheden 
uitgevoerd zijn, via de meldingenlijn 

(0413) 481 376. De gemeente vervoert 
het slootveegsel naar een erkend afval-
verwerkingsbedrijf. Dit vervoer is voor 
rekening van de gemeente.

Uitzonderingen
De gemeente onderhoudt (structureel) 
bepaalde locaties zelf. Het gaat dan om 
sloten die vallen onder de schouw door 
het Waterschap, sloten waarin het water 
van aanliggende wegen wordt afgevoerd 
en sloten waarover met het Waterschap 
afzonderlijke afspraken zijn gemaakt.  

Meer informatie
De geldende voorwaarden kunt u vinden 
op de website www.sint-oedenrode.nl. 
Maar u kunt ook bellen met de gemeen-
tewerf via het telefoonnummer 
(0413) 481 376. 

Straatverlichting
Goede straatverlichting vergroot de vei-
ligheid en het woongenot. Als de avon-
den langer worden, wordt goede open-
bare verlichting steeds belangrijker. 
Daarom is het belangrijk dat een defect 
aan de straatverlichting snel hersteld 
wordt. Niet altijd heeft de gemeente 
meteen in de gaten dat een lamp het niet 
meer doet. U kunt ons daarbij helpen. 

Wanneer u ziet dat er ergens een lamp 
stuk is, dan kunt u dit melden. Defecte 
lampen kunt u alléén opnemen tussen 
het moment dat de lichtmasten’s avonds 
aangaan en 24:00 uur. Om energie te be-
paren wordt een deel van de verlichting 
na 24:00 uur uitgeschakeld. De storingen 
worden tijdens een periode van twee we-
ken verzameld, en dan aan een bedrijf ter 
reparatie doorgegeven. Het is mogelijk 
dat een storing niet direct te verhelpen 
is, maar doorgestuurd moet worden aan 
Enexis, omdat het een kabelstoring is.

Hoe geeft u een melding door?
De gemeente weten in welke straat de 
lichtmast staat en wat het nummer van 
de lichtmast is. Dit nummer staat op on-
geveer 2 m hoogte aan de straatzijde. 
Dit kunt u melden via de telefoonnum-
mer (0413) 481 376 of via de website 
www.sint-oedenrode.nl. 

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Gevonden en verloren 
voorwerpen

Verloren voorwerpen
- Gif-groene regenbroek
- ID-kaart
- Zwarte Canon camera 

Er zijn geen gevonden voorwerpen.

Inzameling oud papier

Donderdag 1 november 
-  KVO Nijnsel; papiercontainer aan de ach-

terzijde van de Beckart vanaf 07.00 uur
-  Buurtvereniging Vressel; container 

donderdag de hele dag op parkeer-
plaats tegenover de Vresselse Hut

Vrijdag 2 november
-  Buurtvereniging Vressel tot 15.00 

uur op parkeerplaats tegenover de        
Vresselse Hut

Zaterdag 3 november
-  Ouderraad van basisschool Sint-Petrus; 

container tegenover speeltuin van 10.00 
tot 12.00 uur

Permanente inzameling
-  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

tainer tegenover Ollandseweg 98 van 
maandag t/m zaterdag. Tijdens de win-
tertijd van 08.00 uur tot 17.00 uur. 

Huis aan huis kledinginzameling

Op dinsdag 6 november (postcodege-
bied 5491) en donderdag 8 november 
(postcodegebied 5492) zamelt het Le-
ger des Heils ReShare in de bebouwde 

kommen van de gemeente 
Sint-Oedenrode huis-aan-huis 
kleding in. Voor meer informatie kijk op 
onze website.

@Rubriekskop=Huisvuil

@Kop1=Inzameling oud papier

@Tussenkop=Zaterdag 27 oktober
- Wijkvereniging Kinderbos; oud papier wordt opgehaald in de wijk Kinderbos tussen 09.00 en 12.00 uur
- Ouderraad basisschool Sint Antonius van Padua; kraakperswagen op de parkeerplaats tegenover de 

basisschool aan de Jasmijnstraat 11 a, van 8.00 tot 12.00 uur
- Ouderraad basisschool Dommelrode; container op parkeerterrein bij cultureelcentrum Mariëndael zaterdag 

van 9.00 tot 12.00 uur

@Tussenkop=Woensdag 31 oktober
- Basisschool De Springplank; container bij school in Julianastraat van 08.00 tot 13.00 uur;
- Buurtvereniging Zwijnsbergen; container op Zwijnsbergen 3 van 10.00 tot 17.00 uur;

@Tussenkop=Permanente inzameling
Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercontainer tegenover Ollandseweg 98 van maandag t/m zaterdag.
Tijdens de zomertijd van 08.00 tot 20.00 uur.

@Kop1=Huis aan huis kledinginzameling

Op dinsdag 6 november (postcodegebied 5491) en donderdag 8 november 
(postcodegebied 5492) zamelt het Leger des Heils ReShare in de bebouwde kommen 
van de gemeente Sint-Oedenrode huis-aan-huis kleding in. 

Daarom ontvangt elk adres binnen de bebouwde kom binnenkort een speciale envelop met daarin een 
kledingzak. Hebt u een JA/NEE sticker of een NEE/NEE sticker op uw brievenbus èn u woont in de 
bebouwde kom dan ontvangt u geen kledingzak. Wilt u wel meedoen aan de huis aan huis inzameling dan 
kunt u in het gemeentehuis tijdens de openingstijden een kledingzak afhalen. De zak kan worden gevuld met 
bruikbare kleding en schoenen en op bovengenoemde dagen aan de weg worden gezet. 
Let u hierbij op de genoemde postcodegebieden! De vrachtwagens van het Leger des Heils ReShare 
(herkenbaar aan het logo) halen de zakken die dag vanaf 08.00 uur op. 

Vergunningen

Omgevingsvergunningen
(Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten bijvoorbeeld 
bouwen, milieu, kappen van bomen, slopen enzovoort. Wij publiceren het project.)
Voor de procedures kijk op de website www.sint-oedenrode.nl/actueel/bekendmakingen

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Postcode Ingekomen Omschrijving
Schijndelse Heide 4 5491 TG 17-10-2012 Milieuneutraal veranderen 
     agrarisch bedrijf
Marijnenstraat 18 5491 CT 24-10-2012 Plaatsen scheidingsmuur
Hoogstraat 10 5492 VW 24-10-2012 Kappen 3 bomen
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Nieuwenhuizen t.o. nr. 1 ------ 23-10-2012 Kappen van 5 eiken met herplant
Airborneweg thv nr. 51 ------ 23-10-2012 Kappen van 2 eiken met herplant
Scheperweg  ------ 23-10-2012 Kappen van 1 eik met herplant
nabij Stekelbrem 
Kinderbos tussen  ------ 24-10-2012 Kappen van 1 eik en 3 berken 
Hoogeind en 
Kinderbos 7 
Spierkesweg 11 5491 RJ 25-10-2012 Bouwen centraal afzuigkanaal en  
     wijziging op eerder verleende  
     vergunning
Den Ekker 1 a 5491 ZK 29-10-2012 Bouwen sportkooi
Hierop is procedure 1 van toepassing.

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Ollandseweg 148 5491 XC 29-10-2012 Brandveilig gebruik tbv 
     huisvesting seizoenarbeiders
Hierop is procedure 3 van toepassing.

Evenementen
Melding naar aanleiding van eerder 
verleende meerjarenvergunning
-  Van Comité Intocht Sint-Nicolaas Nijnsel 

voor het houden van de intocht van Sint-
Nicolaas op 2 december 2012 te Nijnsel.

Verkeersmaatregel
In verband met de Marathon van Rooi 
zullen op 4 november 2012 de volgende 
wegen afgesloten zijn voor het verkeer:

-  Zwembadweg vanaf 07.30 uur tot 
18.30 uur vanaf de camping tot aan de 
Schootsedijk.

De volgende wegen van het parcours 
worden tijdelijk afgesloten als de deel-
nemers passeren:
-  Hoogeind en Bobbenagelseweg vanaf 

11.00 uur tot 11.30 uur
-  Liempdseweg tussen Bobbenagel en 

Kremselen vanaf 11.10 uur tot 11.45 uur.

De publieksbalie Werk, Inkomen en Zorg 
(WIZ) is dinsdag 6 november 2012 geslo-

ten. Op andere werkdagen is het team WIZ 
bereikbaar tussen 9.00 en 12.30 uur. 

De publieksbalie Werk, Inkomen en Zorg (WIZ)



Woensdag 31 oktober 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

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

MooiRooikrantDe 21

 

Politieke bijeenkomsten

DGS

Op maandag 5 november  om 
20.00 uur is er een achterbanver-
gadering van DGS in het verga-
derzaaltje van  Brasserie de Bele-
ving aan de Hertog Hendrikstraat 
te Sint-Oedenrode. Secretariaat  
J. Beerens. Eventuele vragen via 
website: www.dgs-rooi.nl.

Hart voor Rooi/
PvdA

De achterbanbijeenkomst van 
Hart voor Rooi/Partij van de Ar-
beid is op maandag 5 november 
om 20.00 uur in de commissie-
kamer van het gemeentehuis 
(witte vleugel). Verdere info over 
Hart voor Rooi/Partij van de Ar-
beid vindt u op 
www.hartvoorrooipvda.nl

Hennepknippers betrapt tijdens wijkcontrole Eerschot
Het politiewerk is dynamisch. Tij-
dens de wijkcontrole in Eerschot 
afgelopen donderdag bleek dat 
helemaal te kloppen. Zes agen-
ten en twaalf burgervrijwilligers 
waren op pad om bewoners te ad-
viseren over inbraakpreventie, tot 
dat een van de teams een indrin-
gende henneplucht rook.

Tijdens de controle in de brand-
gang van de Jonker de Jegerstraat 
rook een van de teams een sterke 
henneplucht. Bij het openen van 
een poort van een woning, zien de 
mensen van dat team in de woon-
kamer van de woning een aantal 
jongeren henneptoppen knippen. 
De poort wordt snel weer gesloten 
en coördinatrice Linda van Rosma-
len wordt geroepen.

Zodra Van Rosmalen ter plaatse 
is bekijkt zij de situatie, die voor 
haar snel duidelijk is. Ze schaalt 
op en overlegt met een hulpoffi-

cier van Justitie. De twee zijn het 
snel eens, er wordt ingegrepen. 
Linda schakelt een aantal collega’s 
in om bijstand te verlenen. Zodra 
er voldoende agenten zijn belt Van 
Rosmalen aan. Een jongeman van 
rond de twintig maakt de deur 
open. Linda en haar collega vra-
gen of ze even binnen mogen kij-
ken vanwege de henneplucht. In 
eerste instantie wil de jongen daar 
niets van weten. Als de agenten 
vertellen dat er huiszoekingsbevel 
onderweg is en dat er aan poort 
ook agenten staan ziet de knul wel 
in dat het spel gedaan is. Linda en 
haar collega mogen binnenkomen.

Verkeersborden
Inmiddels is ook de hulpofficier 
van Justitie gearriveerd. Binnen 
treffen de agenten ongeveer twee 
kilo gedroogde henneptoppen 
aan. Boven in de woning is een 
drogerij, maar er wordt in deze 
woning geen hennep gekweekt. 

Wanneer de agenten de woning 
verder bekijken vinden zij onge-
veer achttien verkeersborden. Een 
medewerker van de gemeente 
weet dat een aantal van dit soort 
borden onlangs is gestolen. Het 
verhaal van de bewoner, dat hij 
de borden heeft gekregen, snijdt 
voorlopig geen hout. 

Na een tijdje komen de hennep-
knippers één voor één naar buiten. 
De vier bezoekers mogen naar 
huis. De bewoner van het pand 
moet mee naar het bureau. Daar 
mag hij het een en ander uitleg-
gen. De vier anderen zijn volgens 
de politie ook verdachten. Zij zul-
len waarschijnlijk binnenkort ook 
nog wel op het bureau uit mogen 
leggen wat er precies die donder-
dagavond gebeurd is. Niet alleen 
het werk van een agent is dyna-
misch, ook de planning van een 
hennepknipper kan plotsklaps ver-
anderen.

Laat op 3 november uw fietsverlichting gratis repareren
De provincie Noord-Brabant 
streeft samen met haar partners 
naar nul verkeersdoden. Komen-
de zaterdag is de aftrap van de 
campagne ‘Help Brabant op weg 
naar NUL verkeersdoden’. In heel 
Brabant zijn er dan ongeveer 25 
verschillende acties. De gemeente 
Sint-Oedenrode doet ook mee. 
Samen met Bike-Center Sint-
Oedenrode is er een actie om de 
Rooise fietser tijdens de donkere 
dagen zichtbaar te maken.

We spreken met Albert Noote-
boom, hij is bij de gemeente ver-
antwoordelijk voor verkeer. Het 
vele foldermateriaal op zijn bureau 
zegt alles over zijn betrokkenheid 
bij deze campagne. “Eind augustus 
hebben we met verschillende part-

ners bij elkaar gezeten. Onze ge-
meente heeft toen aangegeven dat 
we een fietsverlichtingsactie wilden 
houden. Daarna hebben we met Je-
roen Voorbij van Bike-Center Sint-
Oedenrode de plannen verder uit-
gewerkt”, zo vertelt Nooteboom.

Gratis reparatie
Komende zaterdag staat er vanaf 
10.00 uur een mobiele werkplaats 
op het Kerkplein. U kunt daar dan 
uw fietsverlichting gratis laten ma-
ken. Is er meer dan een lampje of 
een draadje kapot, dan vervangt 
de fietsenmaker de hele verlich-
ting. U krijgt dan een basisset. Wilt 
u meer dan het basissetje, dan 
hoeft u alleen maar het verschil 
bij te betalen. De vakmensen van 
Bike-Center Sint-Oedenrode kun-

nen adviseren wat in uw geval het 
beste is.

Jaar van de fietser
De komende jaren passeren bij-
zondere risicogroepen de revue. 
2013 wordt het jaar van de fiet-
ser. In dat jaar richt de actie zich 
op brugklassers en oudere fietsers. 
Fietsverlichting is dan de activiteit 
die de doelgroepen overstijgt. In 
2014 krijgen jonge bestuurders 
alle aandacht. De doelgroepen zijn 
dan de bromfietsers en jonge au-
tomobilisten. 2015 Tenslotte is het 
jaar van de ouderen. Het gebruik 
van de scoot-mobiel en de elektri-
sche fiets staan dan in het middel-
punt van de belangstelling. 

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

Vrachtwagen met accu’s vat 
vlam

Op de A50 is gisterenmorgen bij 
Sint-Oedenrode een flinke file 
ontstaan, omdat er een bran-
dende vrachtwagen in de berm 
stond. Volgens het bijbehorende 
UN-nummer op het oranje iden-
tificatie bordje op de aanhanger 
zou de vrachtwagen geladen 
moeten zijn geweest met bat-
terijen of accu’s. De brandweer 

moest er aan te pas komen om 
de brand te blussen. Daarna kon 
het voertuig zijn weg weer ver-
volgen.

Rooise winkeldief loopt tegen 
de lamp in Kampen

Dinsdagavond is in een super-
markt in Kampen een 54-jarige 
Rooienaar aangehouden voor 
winkeldiefstal. 
 
De man had voor 40 euro aan 
levensmiddelen gestolen. Daar-
voor heeft hij een proces verbaal 
gekregen. Bij zijn aanhouding 
bleek ook dat de man bij justitie 
nog een geldboete had open-
staan van ruim 300 euro. Omdat 
hij die niet kon betalen, moet hij 
zeven dagen zitten.

Sint Oedenrode

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

Sint Oedenrode

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

Sint Oedenrode

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

8 september - 8 november  
Expositie ‘Kunst Dichterbij 

bekeken’
  Zaken- en bestuurscentrum 

10 oktober - 28 december  
Expositie van naaldschilder-
werk in Zorgcentrum Oden-

dael
 

 14 oktober - 15 december  
Tentoonstelling 

Harrie Eijkemans
  Cultureel Centrum Mariën-

dael 

29 oktober - 10 december  
Schilderijen Joke van de Ven

  Bibliotheek 

31 oktober 
Lezing: ‘Van lust spot en 

zinnelijk genot’
Knoptoren

 1 november  
Kaartavond 

Buurtver. Boskant
  De Vriendschap 

2 - 4 november 
Kind-ouder tennistoernooi 

  TV de Kienehoef 

2 november  
Groep 8 party

  The Joy 

2 november  
Mathilde Santing

  Mariëndael 

3 november 
Natuurwerkdag IVN

  Vogelsven 

3 november  
Dansavond
  Odendael 

3 november  
Mosselavond Lionsclub  

De Beckart  

   3 november  
Hillstreet komt met 

70’s & 80’s party
  De Beurs   

4 november 
Pompoenen maken

  Leef & Vind 

4 november  
2e jubileum 

Marathon van Rooi 
   Zwembadweg 

4 november 
Zanger Dennis Benedict

  d’n Dommel 

4 november  
Rikken en Jokeren
  De Dorpsherberg 

6 november  
Lezing Wim Daniels

  Kasteel Henkenshage

 8 november  
Feestelijke Ledenavond 

Rabobank STOS
  Spectrum, Schijndel 

9 november  
Vrije dansavond
  De Vriendschap 

9 november  
De Uitvaartpresentatie

  Zalencentrum De Beurs 

10 november  
Show ‘Tis aalt wa’
  De Vriendschap 

10 november  
Rooyse vogelvreugd 

een vogeltentoonstelling 
  Zwembadweg 62  

10 november  
11-11 bal
  The Joy 

10 november  
Van der Aa’s & Zekhuis 

  Mariendael 

10 november  
Elf-elf bal 
  De Beurs 

11 november  
Sint Maarten

  11 november  
Concert Jesje De Schepper

  Mariendael 
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Jan Voets

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6 5492 NK Nijnsel

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

Tel. 0413-472285 www.autobedrijfkraaijvanger.nl

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

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

Renault Trafic L2H1 
dubbel cabine
115PK met airco, 
PDC en trekhaak
Margeauto, geen BTW 
en BPM!!
Bouwjaar 2008
61168 KM. 
Prijs: € 12.950,-

Schijndelseweg 55 5491 TA Sint-Oedenrode
T: 0413-473290 - www.autobedrijfscheepens.nl

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

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

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

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

Autoservice Wehkamp.
Eerschotsestraat 74 5491AD Sint-Oedenrode

Type: Mercedes-Benz 
C-Klasse C 200 (Classic)
Km. stand: 186.782 
Bouwjaar: 1996

 Prijs: € 1599,-

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

Van Dijk automobielen b.v. 

MINI Cooper cabrio
Type: Cabrio
Brandstof: Benzine

 Datum deel I: april 2011
Km. stand: 32.800
Handgeschakeld

Type: Ford Fiesta 1.25, 
Titanium 5 D
Prijs: € 4.750
Bouwjaar: 2003
Km. stand: 106.000 km

www.rooyseautobedrijven.nl

Hier vindt u de autobedrijven die zijn 
aangesloten bij de vereniging 

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

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

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

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

Hyundai I20 5 deurs, Happy Tuned. 

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

Neem contact op 
voor de voorwaarden

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

www.hyundaimvdbrand.nl

Kraaijvanger
Autobedrijf

Type: Volkswagen Golf 
1.6fsi
Bouwjaar: 2005 
Km. stand: 128.129 km

 
 

 Prijs: € 9.200  

Suzuki Grand vitara 1.9 
HIGH EXECUTIVE 
Type: Suzuki Grand vi-
tara 1.9 HIGH EXECUTIVE 
BTW-AUTO 
Bouwjaar: 2006
Km. stand: 155.889 km
Carrosserie: Terreinwagen
Brandstof: Diesel

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

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

Type: Hyundai getz  1.3  
automaat.
Bouwjaar: 2003 
Km. stand: 77450
Uitvoering: 3 drs gls.
Nu met gratis PDC 
sensoren!!!!!!!!
                                                            
 Prijs: 3995,-

Apk
accu’s

Airco service
banden
uitlaten

onderhoudsbeurten
 

Nieuwe carwash met extra 
zachte foam borstels

Type: Peugeot 206 GTI 
2.0-16v 3-Drs
Km.stand: 81.485 km
Bouwjaar: 2004 

Prijs: € 6.950
Prijs: € 12.945

Primeur 
Nu in onze showroom 
De nieuwe Mazda 6 

 
 

Primeur
Nu in onze showroom

De nieuwe Mazda 6
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Boxtelseweg 47 -  5298 VA Liempde
Tel: 0411 - 632328 - www.meubelmakerijdenberg.nl

Soms is de 
kracht van 

meerdere delen 
gewoon 

1 strakke kast

voor die ene muur 
waar je anders 
niets passends 

voor kan vinden

Wand- dakisolatie? 
 

DE KLUSSENIER  
DOET HET! 

Betaal 6% btw op                         
isolatiewerk                                                  

vraag naar de voorwaarden.  

Ook voor al uw tex- en 
schilderwerk 

  

 

Bas van Zon 
Mercuriusstraat 21 

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

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

www.klussenier.nl 

Blaasmuziek Plus: Oktoberfest in het klein

De laatste zaterdag van het jaar 
staat bij de vrienden van Tiona 
steevast in de agenda genoteerd 
voor Blaasmuziek Plus. Dit jaar 
was het thema “Oktoberfeest 
Nijnsel', dus voerde de muziek van 
onze oosterburen de boventoon. 
Niet alleen Tiona zelf had Duitse 
muziek op het programma staan. 
Ook de gastoptredens van de 
Nunentaler Schürzenjäger en het 
duo Sandra en Marco stonden in 
het thema van de  schlagermuziek.

De vrienden van Tiona hebben ie-
der jaar een cadeau voor de Nijn-
selse blaasmuziekkapel. Dit jaar 
stonden de vrienden van Tiona met 
lege handen op het podium. Jan 
Bekx, de voorzitter van de vrien-
den, legde uit dat zij sparen voor 
een groot cadeau, er komen draad-
loze microfoons. Daarmee kunnen 
de muzikanten tijdens hun optre-
dens de zaal in om niet alleen voor, 

maar ook tussen hun 
fans te spelen.

Tiona heeft ook vo-
cale kwaliteiten
Vanaf acht uur speel-
de Tiona verdeeld 
over drie blokken 
maar liefst 27 Duits-
talige nummers. Va-
riërend van Schlagers 
tot Polka's en Tiroler 
muziek. Natuurlijk 
ontbraken daarbij ook de bekende 
solo's van de muzikanten niet. Wat 
velen niet wisten is dat voorzitter 
Toon van Rossum ook over vocale 
kwaliteiten beschikt. Met het lied  
“In München steht ein Hofbräu-
haus” heeft hij die kwaliteiten on-
miskenbaar bekend gemaakt.

Het dak zal er af gaan
Presentator Ed Steenbakkers be-
loofde dat het dak van 't Leeuwke 

er op het eind van de avond van af 
zou gaan. Hij kreeg gelijk! Nadat 
eerst het Limburgse duo Sandra en 
Marco al twee keer op de planken 
stonden, kwamen na het laatste 
blok Tiona, de Nunentaler Schür-
zenjäger het podium op. Deze vier 
heren wisten binnen vijf minuten 
de zaal in een ware après-ski stem-
ming te brengen en dat duurde 
nog tot in de kleine uurtjes.

Project Kartuizerklooster onthult 
geheimen aan de Dommel 
Stichting Kartuizerklooster Sinte 
Sophia van Constantinopel houdt 
een presentatie van haar resulta-
ten waaronder een boekenpre-
sentatie op 16 november 2012 
vanaf 15.00 uur in het gemeen-
tehuis te Sint-Oedenrode. 

Deze bijeenkomst staat in het 
teken van het aan de vergetel-
heid ontrukken van het leven en 
werken (1465-1658) van de kar-
tuizermonniken in de Meierij. De 
Stichting Kartuizerklooster Sinte 
Sophia van Constantinopel heeft 
sinds 2010 met (financiële) steun 
van vele partijen een ambitieus 
project opgezet met het doel 
de geschiedenis en de “voetaf-
drukken” van deze monniken te 
boekstaven en via marktproduc-
ten onder de aandacht te brengen 
van een breed publiek. Geheimen 
worden als het ware onthuld on-
der andere in vijf verschillende 
publicaties. Zo is monnikenwerk  
verricht door Jan Sanders. 

Als historicus en kenner bij uit-
stek heeft hij veel archiefonder-
zoek gedaan en de uitkomst van 
zijn bevindingen beschreven in 
een zeer aantrekkelijke en voor 
een breed publiek toegankelijke 
publicatie.  Het eerste exemplaar 
wordt aan de bisschop van ’s-Her-
togenbosch, monseigneur A.L.M. 

Hurkmans overhandigd. Maar er 
is meer. Aangestoken door het 
“kartuizervirus” heeft een drietal 
personen, te weten Netty van de 
Langenberg, Jac Hendriks en Ger 
van den Oetelaar, de geheimen 
onthuld respectievelijk rondom 
“Het Witven” ,” De Geelders” en 
“Het Groot Duijfhuis”. Ook deze 
publicaties worden tijdens de bij-
eenkomst gepresenteerd. Piet de 
Jongh zal namens de Stichting 
Het Groene Woud in Uitvoe-
ring een kartuizerwandelroute 
presenteren. Informatie over de 
publicaties is te vinden op onze 
website www.kartuizerklooster.
nl/publicaties/ Vanaf 16 novem-
ber kunt u de publicaties ook be-
stellen. 

Het bedrijfsleven zat niet stil bij 
de opzet en uitvoering van ons 
project. Enkele ondernemers in 
Sint-Oedenrode en Liempde heb-
ben onder de leiding van Stich-
ting Roois Cultureel Erfgoed een 
aantal producten op de markt ge-
bracht die nauwe verwantschap 
hebben met het leven van de 
kartuizers in de Meierij. Zij zullen 
die dag met trots hun producten 
presenteren. Deze producten zijn 
nu al te bekijken en te bestellen 
via onze 
website www.kartuizerklooster.nl/
kartuizergeschenken 

Kossen | Design

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

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

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

Eerste contact 
met Sinterklaas 
een feit 

De redactie van DeMooiRooikrant 
heeft contact weten te leggen met 
Sinterklaas in het verre Spanje. Na-
tuurlijk zijn we erg nieuwsgierig 
naar alle activiteiten die Sinterklaas 
voor ogen heeft. 

Op zondag 18 november zal de Sint 
in Sint-Oedenrode zijn om daar alle 
kinderen te begroeten. De organisa-
tie van de intocht in Rooi heeft een 
website gemaakt waar alle informa-
tie te vinden is over de intocht en 
het programma. Je kunt op deze site 
allerlei informatie en leuke activitei-
ten vinden. Wist je dat er zelfs een 
mogelijkheid bestaat om de Sint een 
mail te sturen? Alles is te vinden op 
www.sintrooi.nl.
 
Er zal dit jaar weer een programma in 
sporthal De Streepen zijn. Voor alle 
kinderen en hun ouders een mooie 
kans om kennis te maken met de 
nieuwe sporthal! De kaartverkoop 
voor dit programma start op woens-
dag 7 november. Ook deze informa-
tie is op de website terug te vinden. 

Professioneel voor huid en haar. 
Kijk voor actie’s www.savohs.nl 

Mgr. Bekkersplein 6a 
0413-478388 

www.savohs.nl
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Wat moet u doen?
Koop bij bouwmarkt Forum en deponeer 

uw kassabon in de spaarpijp van
uw club of vereniging.

Hierdoor krijgt uw vereniging 
2.5% van uw aankoop uitbetaald
En ook krijgt u zelf nog 5% korting!

  
Meld uw club bij ons aan voor deze ludieke spaaractie

GROTE
SPAARACTIE
BIJ BOUWMARKT FORUM

Spaar mee voor uw club of vereniging!
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Succesvolle eerste werkdag ‘PerMissie’ Theaterkoor Rooi

Onlangs heeft Theaterkoor Rooi de 
eerste succesvolle werkdag georga-
niseerd voor de nieuwe productie 
‘PerMissie’. Met veel enthousiasme 
werken koor en leiding aan de voor-
bereidingen voor hun vierde wer-
velende theatershow, die voor mei 
2013 gepland staat.

‘De nieuwe musical staat in het te-
ken van de vier elementen van het 
leven: water, vuur, lucht en aarde’, 
licht dirigent Mario Lamers toe. 
‘Soulmuziek, gospelinvloeden en 
rhythm and blues leveren een snelle 
muzikale ode aan het leven op’. 
Het verhaal speelt zich af in een tot 
congrescentrum omgebouwd kloos-
ter. Diverse geloofsgemeenschap-
pen en andere spiritisten en geleer-
den zijn bij elkaar om te praten over 
de voorspelling van de oude Maya’s 
dat op 21-12-2012 de wereld zou 
vergaan. Wanneer oude bekenden 
elkaar op het congres tegenkomen, 
halen zij zoete herinneringen op uit 
lang vervlogen tijden. Dan blijkt dat 
zij nog steeds worstelen met dilem-
ma’s, geheimen en beloftes. Lang-
zaam wordt duidelijk wat er zich en-
kele decennia terug heeft afgespeeld 
en waarom sommige contacten des-
tijds zo abrupt zijn verbroken. 

‘Met deze snelle, inspirerende show 
met veel muziek en dans brengt 
Theaterkoor Rooi een spektakel dat 
je vrolijk maakt en dat je raakt’ aldus 
Mario Lamers. Met zorgvuldig geko-
zen liedjes, muziek, choreografie en 

een duidelijke verhaallijn vertelt The-
aterkoor Rooi een boodschap  over 
liefde en geluk, passie en gedre-
venheid, zorgzaamheid en dienst-
baarheid, realiteit en illusie, geloof 
en ongeloof en over toewijding en 
samenwerking. ‘Dit alles met veel 
humor en respect’. De uitvoeringen 
van 'PerMissie' staan gepland in de 
week van 22-26 mei 2013. Onder-
steund door een orkest van zo’n vijf-
tig (semi-)professionele muzikanten 
voert het Theaterkoor Rooi ‘PerMis-
sie’ op in een gelegenheidstheater 
in Sint-Oedenrode. Meer informatie 
over Theaterkoor Rooi is te vinden 
op de website www.theaterkoor-
rooi.nl of op Facebook.

Stichting Theaterkoor Rooi
Theaterkoor Rooi uit Sint-Oedenro-
de is opgericht in 2006, als logisch 
vervolg op de succesvolle Rooise 
Passiespel-productie van april 2006. 
Het theaterkoor is een projectkoor 
en heeft als doel het publiek steeds 
weer te verrassen met prachtige 
zang, oogstrelende shows en spran-
kelende optredens. De groep be-
staat uit ongeveer 60 zangers en 
zangeressen, afkomstig uit Sint-Oe-
denrode en omgeving. De artistieke 
leiding is in de ervaren handen van 
Mario Lamers (dirigent) en Maureen 
Mitzer (koorregisseur). Het eerste 
project - 'Feest' - zag in november 
2007 het levenslicht en was meteen 
een daverend succes.
‘PerMissie’ wordt in 2013 de vierde 
theatershow van het Theaterkoor.

Foto: Jos Kaldenhoven

Jongeren leren omgaan met geld

Samenwerking Rabobank en Elde College Schijndel
Hoe ga je om met je geld? De 
voorstelling Cashflow laat het 
met 3 personen op een leuke en 
interactieve manier zien aan de 
VMBO 3 leerlingen van het Elde 
College. In totaal zijn er 8 voor-
stellingen gegeven waarin de 
spanning duidelijk wordt tussen 
meedoen, vriendschap en liefde 
en de grenzen van geld.  

Leren omgaan met geld
Vanuit haar coöperatieve grond-
slag is de Rabobank betrokken bij 
het welzijn van de maatschappij. 
Steeds meer jongeren hebben pro-
blemen met het omgaan met geld. 
Leren omgaan met geld gaat niet 
vanzelf. Om deze reden is de Ra-
bobank ook de samenwerking met 
het Elde College aangegaan. Via 
de voorstelling laten we zien wat 
voor effect het kan hebben als jon-
geren al vroeg in aanraking komen 

met schulden. Naast het bijwonen 
van de voorstelling konden de jon-
geren voor en na de voorstelling 
ook met de acteurs praten. Alle in-
formatie samen leert de jongeren 
niet alleen hoe het niet moet, maar 
ook hoe het wel moet en kan. De 
jongeren reageerden allemaal erg 
enthousiast en hebben genoten 
van de voorstelling! 

Gastlessen
Afgelopen week hebben de me-
dewerkers van Rabobank Sint-
Oedenrode Schijndel tevens een 
aantal gastlessen aan de VMBO 
leerlingen gegeven. Een hele ande-
re tak van sport om op die manier 
voor een klas te staan, maar het is 
ze allemaal goed afgegaan. Ook 
de leerlingen en docenten waren 
te spreken over de manier waarop 
de Rabobank de lessen gegeven 
heeft. Het lesprogramma voor de 

leerlingen bestond uit een filmpje 
over ‘pas op je pas’ en een korte 
uitleg hierover. Daarna gingen de 
jongeren aan de hand van verschil-
lende stellingen samen bespreken 
hoe ze in bepaalde situaties, waarin 
ze gevraagd worden pas en pinco-
de af te geven, zouden reageren. 
Tot slot bedachten ze in groepjes 
een nieuw campagnemiddel voor 
de ‘pas op je pas’ campagne.  

Basisscholen 
Op steeds jongere leeftijd komen 
kinderen in aanraking met (zak)
geld. Daarom worden tijdens de 
Week van het Geld (van 12 t/m 
16 november) ook gastlessen ver-
zorgd op verschillende basisscho-
len in Sint-Oedenrode en Schijndel. 
Meer informatie over de leergang 
omgaan met geld? Neem dan con-
tact op met de Rabobank via tele-
foonnummer (0413) 491 420. 

De oude Holm ligt, de nieuwe 
Holm staat

De inwoners van Olland zullen er 
nog even aan moeten wennen, 
maar de oude Holm is niet meer. 
Vol trots kan iedereen voortaan 
gebruik maken van een nieuw ge-
meenschapshuis, een paar meter 
verderop. Inmiddels hebben er al 
verschillende activiteiten in plaats-

gevonden en eind december zal ook 
de plaatselijke basisschool verhui-
zen naar het nieuwe onderkomen. 
In het weekend van 11, 12 en 13 
januari wordt het gebouw officieel 
geopend. Verschillende Ollandse 
bedrijven, verenigingen en instel-
lingen zullen zich dan presenteren. 

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

info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops
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Graag aanwezig zijn bij 
Mathilde Santing! 
Mariëndael geeft 2 x 2 
kaarten weg als u 
antwoord weet op de 
volgende vraag: 

Wat was het beroep van 
de vader van Mathilde?

Stuur een mailtje met 
het goede antwoord 
naar info@mariendael.nu 
en win kaarten voor een 
geweldig optreden.

Kaarten voor de 
voorstelling zijn 

verkrijgbaar aan de balie 
van Mariëndael tot een 
half uur voor aanvang 

van de voorstelling. 

Alle informatie kunt u 
vinden op onze website.

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

info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

Mathilde Santing Recital 
op vrijdag 2 november a.s. 

Aanvang 20.15 
prijs per persoon 15,00 euro.

RECLAMEWEBSITES

DRUKWERK

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

WWW.PIXELBOXDESIGN.NL

Ruud van de Pol
Heuvel 17

5492 AC Sint-Oedenrode
06 24 80 95 65

desIgn 
pixelbox 

by Nekludov

by Nekludov
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Ze zijn van alle tijden, de mannen en vrouwen die hun tijd bij voorkeur 
slijten in de kroeg of dorpscafé. Zelf spuugde ik er ook niet in hoor, zeker 
niet in mijn jeugd en studententijd, maar u weet dat wel, trouwen, ge-
trouwde vrienden en over is de pret. Toch kwam ik door omstandigheden  
nog wel eens in een café. Was het niet vanwege muziekrepetitie, socië-
teit of biljartclub, dan toch  vanwege een zekere interesse in die typische 
dorpsfiguren die daar overdag ongegeneerd dronken zaten te worden. 
Alcoholisten? Nee, dat waren ze niet, naar eigen zeggen, maar ja, “ik heb 
nou eenmaol gère un borreltje”, en daar was de kous mee af. 
Héél vroeger, nog voor ik geboren was, waren het ook al bekende fi-
guren die in bekrompen kringen ’n kwaaie naam hadden: die ene dikke 
bakker, dat kleine aannemertje op z’n fiets en de woningstoffeerder met 
z’n hondje, dat ‘m altijd verraadde want het moest buiten voor de kroeg 
blijven zitten. Die bakker was zo nieuwsgierig als geen ander en als er ooit 
een “vreemde” de uitspanning binnenliep stelde hij tussen neus en lippen 
vragen. Uiteindelijk zei hij tot de gast, die zich steeds ongemakkelijker 
voelde: “Ge kunt gerust vertelle wie ge bent, want ik moet ’t toch wete!” 
Dat aannemertje trouwens had een slechte naam van betalen (what’s 
new…) en toen hij op ’n keer langs het café van die dikke, amechtige 
kastelein fietste trof hij de man die vóór op de stoep 
van het zonnetje stond te genieten. “Hé F.”, riep de dikzak, “Ge hèt hier 
nog iets staon (schuld, dus)”. “Zuip zelf maor op!” riep de wanbetaler en 
verdween uit het zicht. Die woningstoffeerder op z’n beurt kende de slan-
gendans en was een echte gangmaker, maar ja, dikwijls in de kroeg, hè?
Ze hadden zo hun eigen stamtafel, ook wel bittertafel genoemd – naar de 
bittertjes die ter bevordering van de spijsvertering of tegen maagklachten 
werden gedronken, zoals Angostura of Underberg – en daar mochten al-
leen de vaste klanten zitten.
Later ontdekte ik de kaarters, de “katters” (’n kaartspel, moeilijker dan 
bridgen, dames en heren),
en die zaten minstens eenmaal per week in groten getale vanaf elf uur 
(waar hebben we ’t over, ’t was doordeweeks?), paffend en rondjes ver-
spelend het familiekapitaal te decimeren. En daar zat wat spul tussen: een 
kroegbaas, wiens zaak naar z’n vrouw werd genoemd, een eigenwijze 
klompenmaker, een portier/uitsmijter, de “man van zes miljoen” met z’n 
toupetje en Thaise scharrel en dan nog zo wat. Om half twee, twee uur 
rolde het spul in kennelijke staat naar buiten, gearmd zich overeind hou-
dend, om daarna zwalkend huiswaarts te keren, waar moeder de vrouw 
liefdevol op hen stond te wachten…
Een van die schatjes was de plaatselijke snuisterijenhandelaar, met een 
winkel die hij “bazaar” noemde en met een fiets met mand voorop, waar-
mee hij de boerderijen in het buitengebied afstruinde. Het verhaal gaat 
dat hij op discrete manier panty’s , jarretels en condooms aan de man/
vrouw bracht. Na gedane zaken nam hij graag een voorschotje op de ont-
stane winst en vierde dat bij voorkeur in een afgelegen tapperij. Eenmaal, 
na weer een, zelfbenoemde, succesvolle rondrit  met aansluitend uitbun-
dige alcoholconsumptie trachtte hij met zijn mandfiets terug naar huis te 
keren. Nog geen vijfentwintig meter verderop raakte hij in de berm, sloeg 
met fiets en al over de kop en belandde in de sloot, een spoor van han-
delswaar om hem heen achterlatend. Een toevallig passerende politieauto 
merkte de chaos op en hield stil. Toen de dienders uitstapten ontwaarden 
zij de handelsman, die onhandig uit de sloot kroop en die zij goed kenden. 
“Maar, P.” riepen zij in koor, “wat is er in godsnaam gebeurd?” De char-
latan greep theatraal met beide handen naar zijn borst en sprak: “Heren, 
volgens mij een lichte hartaanval……”
Gebraden kip voor “vaderlief”(naar: “Een bundel vol kookgeluk” van 
Onno Kleyn)
4 bouten van scharrelkip
8 tenen knoflook, verse dragonblaadjes, 1 glas witte wijn
Peper en zout de bouten en braad in wat olijfolie zachtjes aan. Kneus de 
knoflooktenen lichtjes en laat in de schil. Voeg deze toe in de pan. Wan-
neer de bouten mooi gekleurd zijn voeg je 2 eetlepels witte wijn toe en 
leg je het deksel op een kiertje. Zet het vuur lager. De wijn moet steeds 
voor een groot gedeelte verdampen zodat de kip als het ware geglaceerd 
wordt door het ontstane stroopje van wijn en vet. Voeg om de 5 minuten 
’n klein beetje witte wijn toe, als het vorige bijna is verdampt. Reken op 
minimaal een half uur. Voeg vlak voor het einde de fijngesneden dragon-
blaadjes toe.
Ik zou er gebakken aardappeltjes en rode bietjes bij serveren en in het glas 
een vette chardonnay, bijvoorbeeld uit Australië.
(Onno Kleyn is één van mijn favoriete wijnschrijvers en begenadigd culi-
nair publicist. Zijn boekje “100X Onno Kleyn - Een bundel vol kookgeluk” 
is net verschenen)

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

Kroegvolk (1)

Eerste steen gelegd nieuwbouw 
BGH Accountants & Adviseurs

Afgelopen dinsdag 23 oktober is 
door de leiding van BGH Accoun-
tants & Adviseurs de eerste steen 
gelegd van de nieuw te bouwen 
vestiging in Schijndel. Deze ves-
tiging van het accountantskantoor 
wordt gebouwd aan de Nieuwe 
Eerdsebaan op het bedrijventerrein 
Duin III in Schijndel. Het zal plaats 
gaan geven aan ongeveer 35 me-
dewerkers die momenteel nog 
werkzaam zijn in de vestigingen in 
Schijndel en in Sint-Oedenrode.

In bijzijn van het gehele personeel 
hebben alle zes de leden van het 
management van BGH een eerste 
steen gelegd en de vlag gehesen 
op de bouwplaats, waarna door 
het management en het perso-

neel er op de nieuwe vestiging is 
getoost. Hierbij heeft Huibert van 
Aarle, een van de vennoten van 
BGH, een korte toespraak gegeven 
over de bouw en de toekomstige 
inrichting van het kantoor. 

Bij de bouw en de inrichting wordt 
veel aandacht gegeven aan de 
duurzaamheid. Dit vertaalt zich 
ook in het uiterlijk van de vesti-
ging: men heeft voor de vorm van 
het kantoor voor wuivend riet ge-
kozen, gebaseerd op het gegeven 
dat het kantoor is gelegen aan een 
waterpartij en het hiermee past in 
de omgeving rond het industrie-
terrein. Door de centrale ligging 
tussen Schijndel en Sint-Oeden-
rode, zal het kantoor voor zowel 

het personeel als voor de klanten 
toegankelijker zijn.

De bouw zal volgens de planning 
in juni 2013 zijn voltooid. Vanaf dat 
moment heeft BGH Accountants 
& Adviseurs drie vestigingen in de 
regio en wel in Schijndel, Uden en 
Nijmegen. Hiermee staat BGH, dat 
zich als accountantskantoor laat 
kenmerken door het laagdrempe-
lige karakter, dicht bij de onderne-
mer. Tevens zijn ze hiermee voor-
bereid op de te verwachten groei, 
omdat steeds meer ondernemers 
de actieve advisering van BGH op 
prijs stellen. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met 
Huibert van Aarle (073-5492118)

advertorial

Om u zo breed mogelijk te informeren: Een dag volop informatie

De UITVAART presentatie

Sint-Oedenrode - Op vrijdag 9 no-
vember van 10.00 - 22.00 uur. Op 
deze dag wordt er een presentatie 
aangeboden door 14 deelnemers 
van zaken rondom de uitvaart. Zij 
laten u zien en horen wat de mo-
gelijkheden zijn in deze tijd. 

De deelnemers willen u graag inspi-
reren en uitnodigen voor een bezoek 
aan deze presentatie. Wat u te horen 
en te zien krijgt, is rouwverwerking 
kind en volwassenen, de uitvaartfo-
tograaf, bloemwerken, testament en 
erfrecht, begeleiding bij een uitvaart, 
vernieuwd rouwdrukwerk, gedenk-
sieraden, kunstzinnige en gangbare 
urnen, boekwerken, de uitvaartzan-
geres, spirituele begeleiding bij de 
uitvaarten en diverse rouwkisten. 
Er worden op deze dag diverse le-
zingen gegeven door o.a. de no-

taris en de uitvaartondernemer. 
Tevens ook lezingen over rouw-
verwerking bij jongeren en de pal-
liatieve zorg.

Vrije entree met een kop koffie/
thee
U bent welkom op deze dag in 
zalencentrum ’De Beurs’ in Sint-
Oedenrode met een vrije entree. 
U wordt ontvangen met een kop 
koffie/thee. De lezingen worden 
boven in een aparte zaal gehou-
den, die hiervoor als gehoorzaal 
dient. Deze uitvaartpresentatie 
wordt geheel verzorgd door 
Huijbers Uitvaart.

De lezingen worden verzorgd op 
de volgende tijden:

-   Huijbers Uitvaart ‘over de uit-
vaart’ 10.45 - 11.30 uur

-   Tineke van Asseldonk ‘rouwen 
met jongeren’ 14.15 - 15.00 uur

-   Thuiszorg Pantein ‘palliatieve zorg’     
16.00 - 16.45 uur 

-   Notaris Albert Grimbel du Bois 
‘erfrecht en testament’ 19.30 - 
20.45 uur

-   Marianne van Oorschot 
‘zang’ op  diverse  tijden

advertorial

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Ko�eren 24
5492 BN  Sint-Oedenrode

06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

*m.u.v. basis en/of nieuwe collectie

Koopjes vanaf 
€ 5,00

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Ko�eren 24
5492 BN  Sint-Oedenrode

06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

*m.u.v. basis en/of nieuwe collectie

Koopjes vanaf 
€ 5,00

Heuvel 38a
5492 AD Sint-Oedenrode

06-22856471

VOLOP NIEUWE 
COLLECTIE!

EXTRA 
KOOPAVOND

MAANDAGAVOND 
5 NOVEMBER ZIJN WIJ 

SAMEN MET BLOEM&ZO 
GEOPEND VAN 

19:00 U TOT 22:00 U.

BIJ KIMBERLY’S FASHION 
OP ALLES 

15% KORTING.

Iets te vieren?

De Kienehoef | Zwembadweg 35-37 
 5491 TE Sint-Oedenrode | Tel. 0413-47 28 77  

info@kienehoef.nl

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

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



Woensdag 31 oktober 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

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

MooiRooikrantDe 27

Info-Doeavonden op Heerbeeck College

Voorlichtingsavonden voor ouders, 
minilessen voor leerlingen
Het maken van de juiste keuze 
van middelbare school is een las-
tige, voor zowel ouders als leer-
lingen. Om hen te helpen met die 
keuze organiseert het Heerbeeck 
College niet alleen een Open Dag 
op 3 februari 2013, maar ook zo-
genaamde info-doeavonden. De 
school ontvangt dan de ouders en 
leerlingen op hetzelfde tijdstip, 
maar ouders en kinderen volgen 
ieder hun eigen programma. 

Ouders uit Best, Oirschot-de Beer-
zen, Haghorst en andere plaatsen in 
de omgeving kunnen via de website 
van de school (www.heerbeeck.nl) 
inschrijven op de info-doeavond 
van 7 of van 12 november a.s. De 

avond begint om 19.00 en eindigt 
om 21.00 uur. Voor de kinderen is 
er een programma in de vorm van 
minilessen in nieuwe vakken. Voor 
de ouders wordt een aantal pre-
sentaties gegeven. Er is eerst een 
algemeen gedeelte en daarna kun-
nen zij twee keuzes maken uit drie 
presentaties: Na de brugklas, Be-
geleiding & Zorg en Gymnasium. 
Kinderen die geïnteresseerd zijn 
in atheneum/gymnasium kunnen 
kennismaken met Latijn en Spaans. 
Om 21.00 uur komen ouders en 
kinderen weer samen. De ontvangst 
is in de aula van het hoofdgebouw 
en de rest van het programma vindt 
plaats in lokalen op het Junior Col-
lege en in het hoofdgebouw. 

Heerbeeck College
Willem de Zwijgerweg 150
5684 SL BEST
T: 0499 336233
www.heerbeeck.nl

7 en 12 november van 19.00 tot 21.00 uur

Informatieprogramma voor ouders en minilessen 
voor leerlingen van groep 8. 

Je kunt je opgeven via de website 
www.heerbeeck.nl. 

           

    Kom naar de

Info-Doeavonden
                                         

       op het Heerbeeck College

Lezing Wim Daniels
Op dinsdag 6 november geeft 
Wim Daniels een lezing in kasteel 
Henkenshage. De lezing begint 
om 20.00 uur.

Aanvankelijk was Wim Daniëls 
(Aarle-Rixtel, 1954) docent Ne-
derlands in het middelbaar onder-
wijs en docent taalbeheersing aan 
universiteiten. Nu is hij fulltime 
schrijver van o.a. romans, columns, 

taalhandboeken. Sinds 2011 is hij 
Stadsdichter van Helmond. Iedere 
week verzorgt hij een gesproken 
column in het radioprogramma 
Spijkers met koppen.

Er zijn nog een beperkt aan kaar-
ten à € 10,00 incl. consumptie ver-
krijgbaar bij bibliotheek De Meierij 
aan de Markt te Sin-Oedenrode.

Vrijdag 2 november Groep 8 Party 
in jeugddisco The Joy

Op vrijdag 2 november (van 19:00 
uur tot 22:30 uur) is er een speci-
ale Groep 8 Party voor alle kinde-
ren uit Rooi, Olland, Boskant en 
Nijnsel. Om elkaar eens te ont-
moeten en kennis te maken met 
jeugddisco The Joy. Ook ouders 
zijn van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen. Het thema 
van deze avond: 'Doe raar met je 
haar!' 

Dus kom met een gek kapsel lek-
ker swingen op de leuke muziek 
van DJ Noud & DJ Lars. The Joy 
is een tienerdisco in Nijnsel voor 
jeugd van 11 (groep 8) tot en met 
15 jaar. Het is elke 2e of 3e zater-

dag in de maand van 19:30 uur 
tot 23:30 uur. The Joy (naast De 
Beckart), Oude Lieshoutseweg 7 in 
Nijnsel. De entree is gratis en een 
glas drinken kost € 1,00.   

Zaterdag 10 november is er ook 
een discoparty waarbij we het heel 
leuk vinden als de kinderen van 
groep 8 ook komen. Het thema is 
dan '11-11 bal' en je mag in carna-
valskleding of in een andere grap-
pige outfit lekker komen hossen! 
Ook zijn wij te volgen via twitter: 
twitter.com/Thejoynijnsel En like 
ons op facebook: www.facebook.
com/JeugdDiscoTheJoy

Vormsel Martinuskerk

Samen geloven en samen je idealen bereiken

Voor de eerste keer in de Rooise 
geschiedenis, ontvingen alle vor-
melingen op dezelfde dag het 
sacrament van het vormsel. Zon-
dagochtend vonden twee missen 
plaats in de Martinuskerk op het 
kerkplein. Twee missen voor alle 
Rooise vormelingen, ook voor hen 
uit de verschillende kerkdorpen.

De mis stond in het teken van kracht 
en liefde; Samen geloven en samen 
je idealen bereiken. Zeer actueel, 
refereerde pastoor Blom tijdens zijn 
preek aan de huidige politiek: “Net 
zoals onze vormelingen, is ook het 
kabinet druk bezig zich te vormen. 
Straks worden er in het regeerak-
koord afspraken gemaakt voor de 
toekomst van ons land. Stel dat wij 
mee mochten praten met de vor-
mingen van de regering? Hoe zou 
de toekomst er dan uitzien?” 
De laatste weken zijn de Rooise vor-
melingen al vaker bij elkaar geweest 
tijdens een aantal bijeenkomsten. 
Tijdens die bijeenkomsten werd na-
gedacht over de wereld, de eigen 
idealen en hoe die te verwezenlij-
ken. Tijdens de mis refereerde aan 
alle koningen die in de loop van de 
eeuwen de wereld gevormd heb-
ben. Alle koningen hadden een ei-
gen schild. Ook de kinderen hadden 
er één voor zichzelf gemaakt en die 
prijkten allemaal in de kerk. Op elk 
wapenschild stonden de antwoor-
den op een aantal vragen. Fleur gaf 
aan de wereld te willen verbeteren 
door aardig te zijn voor haar familie, 
en iemand vertrouwen te schenken. 
Ook Emma dacht daar zo over. Je-
zus staat voor haar voor vrede en 
vergiffenis. Lara wil later graag gi-

raffenverzorgster worden. Zorgen 
voor een ander kent immers vele 
vormen. Op die manier beschreef 
iedere vormeling zijn of haar eigen 
idealen. Je idealen in je eentje ver-
wezenlijken? Dat lukt niet. Blom: 
“Daar hebben we elkaar voor nodig 
en god. Als gevormde krijg je een 
stukje van de liefde en de kracht van 
god, om je idealen waar te maken.”

Een boodschap waar alle vorme-
lingen de toekomst mee tegemoet 

kunnen treden.  Aan het einde van 
de mis, kregen alle vormelingen een 
klein aandenken in de vorm van 
een klein beeldje van mensen elkaar 
vasthouden. De boodschap erach-
ter? Geloven doe je samen. Ook 
god zelf is eigenlijk drie personen in 
de vorm van de Vader, de Zoon en 
de Heilige Geest. 

Linnebin Art Gallery
Brons, ceramiek, 

glas en schilderkunst

di-vr 16.00-18.00 uur
of op afspraak

Streepenstraat 29
tel:0413-280000

 "voor een mooi uniek kado"
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Een aantal weken geleden zijn de bocken weer van stal gehaald. Misschien 
bent u er zo her en der al een paar tegen gekomen. Kan eigenlijk niet mis-
sen want er komen er steeds meer in Nederland.
Zo heb je jonge bocken, ouwe bocken, biologische bocken, Belgische boc-
ken, Duitse bocken, meergranen bocken, dubbelbocken, eisbocken, sh-
neebocken en stuntbocken. U komt ze vooral tegen in de supermarkten, 
horeca en bierwinkels. Even voor de duidelijkheid; we hebben het hier dus 
over bier en niet over een dier.

Bockbier komt oorspronkelijk uit Beieren en is in de begin jaren tachtig 
overgewaaid naar Nederland. De Nederlandse brouwers kwamen stuk 
voor stuk met hun eigen type bock op de markt.
Halverwege de jaren tachtig was bockbier helemaal hot. Zodra het weer 
verkocht mocht worden renden de liefhebbers naar de dichtstbijzijnde slij-
terij of bierwinkel om hun favoriete merk in te slaan. Bockbier werd toen 
namelijk beperkt gebrouwen dus moest je er vlug bij zijn om er niet naast 
te grijpen. De echte liefhebbers dronken toen geen jonge bock, maar ouwe 
bock, hier werd zelf voor gezorgd. De kratten gingen namelijk de kelder 
in en werden minimaal een jaar bewaard. Het bockbier onderging een 
smaakontwikkeling en was zo het jaar erop veel lekkerder dan de verse.

Toen was daar opeens de grote boze wolf en die blies het bockbier in een 
geheel andere richting.
De grote brouwerijen gingen door het succes meer brouwen en het moest 
op meer plaatsen komen staan dan alleen bij de slijterijen en bierwinkels. 
Daar gingen ze naar mijn mening geheel de mist in. In plaats van het 
door de mensen te laten verkopen die er verstand van hebben en het 
product eigenlijk in de jaren tachtig groot hadden gemaakt stond het nu 
in iedere supermarkt en zelfbedieningspasjeszaak. Ook de smaken werden 
aangepast, veel bockbieren veranderden in zoete sapjes zodat ook de niet 
speciaalbier liefhebber het zou gaan drinken.  En ja hoor, ze hadden het 
voor elkaar, het volume steeg enorm. Echter hield het sprookje wel een 
keer op want de eens zo mooie unieke bock kwam terecht in het gooi en 
smijt circuit. Oftewel, het werd een stuntbock, een prijslokker om mensen 
binnen te krijgen. Het gevolg was dat bockbier niet meer werd gezien 
als een speciaalbier maar als een gewoon bier waarvan de verkopen be-
gin van deze eeuw daalden tot een dramatisch dieptepunt. Veel slijterijen 
en bierwinkels waren zelfs geheel gestopt met de verkoop van bockbier. 
Dit kabbelde zo door tot een paar jaar geleden. Het begon namelijk bij 
veel kleine brouwerijen weer te kriebelen. Ze gingen op zoek naar nieuwe 
unieke recepten om bockbier te brouwen en met succes! Kleine batches 
smaakvolle bockbieren werden op de markt gebracht en dit werd opge-
merkt door liefhebbers, biergildes en proefclubs. Bockbier is anno 2012 
weer helemaal terug! Om verwarring te voorkomen bedoel ik hier echt 
de onbekende bockbieren van kleine Nederlandse brouwerijen en niet de 
commerciële bocken van de grote jongens.

Ook zie je de originele Duitse bockbieren steeds vaker opduiken bij de 
speciaalzaken. Deze zijn echt de moeite waard om eens op de proeftafel te 
zetten! Sinds kort komen er ook bockbieren vanuit België. Deze bieren zijn 
speciaal gebrouwen voor de Nederlandse markt want het type bockbier 
komt in de Belgische biergeschiedenis niet voor.

De geschiedenis herhaalt zich wel weer een beetje want de bockbieren 
van zowel de kleinere Nederlandse brouwerijen als de Duitse brouwerijen 
zijn maar heel even leverbaar dus de liefhebbers moeten, zodra de bocken 
weer los, zijn in een snel tempo naar de speciaalzaak, want voor je het 
weet staan deze weer op stal!  

Proost!
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Typemachines in de bibliotheek
Op dit moment is er een Vitrine-
tentoonstelling “Typemachines” 
van verzamelaar Leo Sanders in de 
bibliotheek van Sint-Oedenrode 
t/m 15 december.

Leo Sanders is in 1976 begonnen 
met het verzamelen van typema-
chines, omdat de techniek van de 
machines hem interesseerde. Na 
al die jaren verzamelen is hij nu in 
het bezit van ongeveer 300 tikma-
chines. In zijn verzameling zitten 
verschillende soorten typemachi-
nes waaronder steno-, braille- en 

speelgoedmachines. Zijn verzame-
ling bestaat voornamelijk uit type-

machines die gemaakt zijn voor 
1940.

De oudste typemachine is een Re-
mington 2 uit 1879. In 1873 werd 
de eerste typemachine fabrieks-
matig gebouwd. Dit was in de Re-
mington fabriek in New York. De 
eerste typemachine werd verkocht 
onder de naam van de uitvinders, 
nl. Scholes & Glidden. Enkele ty-
pemachines en lintdoosjes uit de 
verzameling van Leo Sanders kunt 
u bekijken in deze vitrine. 

Roois Kamerkoor organiseert Diner Chantant  
Vanaf begin oktober heeft het 
koor al verschillende aanmeldin-
gen gehad voor het diner chan-
tant. Maar… er zijn nog plaatsen 
beschikbaar in de zaal van De 
Vriendschap.

Gastheren van De Vriendschap, 
Paul de Corte en Dennis van 
Rensch, verzorgen samen met hun 
team het culinaire gedeelte en Ad 
van de Wetering dirigeert de muzi-
kale tussendoortjes. Het menu van 
de avond bestaat uit een aperitief 
met amuse en een driegangen 

keuzemenu. 
Dat alles voor de aantrekkelijke 
prijs van € 45,-- (Contant te vol-
doen bij binnenkomst) 
Overige consumpties zijn voor ei-
gen rekening. 

U bent van harte welkom bij dit 
Diner Chantant, op zaterdag 17 
november vanaf 19.00 uur. Wij 
zorgen voor een afwisselend, sma-
kelijk en muzikaal geheel dat al 
uw zintuigen zal prikkelen, maar 
tevens is de avond bedoeld als on-
dersteuning van het koor. Een deel 

van de opbrengst komt namelijk 
rechtstreeks ten goede aan de kas 
van de vereniging.

Heeft u al trek gekregen? Reser-
veer dan vóór 10 november uw 
tafeltje bij:
Willemien Leermakers (0413 – 
470014), Maria Appeldoorn (073 
– 5474185) Carel van Acht (0413 
– 213539) Bep van Geffen (073 –  
5432039) Of reserveer via 
info@rooiskamerkoor.nl  Deze in-
formatie is ook te vinden op 
www.rooiskamerkoor.nl 

Mathieu Dirven koffieconcert met Jesje De Schepper
Op zondag 11 november staat 
Jesje De Schepper centraal tijdens 
het maandelijkse Mathieu Dirven 
koffieconcert. Ze treedt dan vanaf 
11.30 uur op in Cultureel Centrum 
Mariëndael.
 
Jesje De Schepper groeide op in 
Sint-Oedenrode. Ze studeerde 
kleinkunst aan het Herman Teirlinck 
Instituut in Antwerpen en Filosofie 

aan de UvA. In het lied vond ze de 
voor haar meest krachtige uitings-
vorm en zij maakte van het podium 
haar thuis, o.a. als lid van liedschrij-
verscollectief Het nieuwe Lied en 
als zangeres bij Dusty Stray. In 2009 
maakte ze een eerste eigen-lied-
programma voor het Fringe festival. 
In 2010 volgde een avondvullende 
show die in Theater Bellevue in Am-
sterdam in première ging. Terwijl ze 

haar masterscriptie Filosofie afrond-
de, ontstonden vele nieuwe Neder-
landstalige liedjes. In haar program-
ma Lied brengt Jesje de mooiste en 
sterkste liedjes van het moment; ze 
werkt hierbij samen met bassist Bas 
Kisjes en gitarist Kris Heijnen.

Kaarten à € 6,50 incl. consumptie 
zijn verkrijgbaar bij het VVV en 
aan de zaal.

Adres Sonseheideweg 3 
Postcode 5492 TE 
Plaats Sint-Oedenrode 
Tel. nr. 0413-420855 
Mobiel 06-23537494 
robvanschyndel@hetnet.nl  INSTALLATIETECHNIEK BV

Rob van Schijndel A5 envelop  23-08-2007  10:01  Pagina 1

T: 0413-420855 - M: 06-23537494 - E: info@robvanschijndel.nl
Fax 0413-476263 - www.robvanschijndel.nl

Auto Corsten maakt geweldige geste naar 
Mariahoutse verenigingsleven

Afgelopen zaterdag waren 15 
Mariahoutse verenigingen uitge-
nodigd in de showroom van Auto 
Corsten, waar de gehele recette 
van het 40-jarige jubileum feest 
verdeeld werd onder deze vereni-

gingen. Deze verenigingen wa-
ren door een neutrale commissie 
voorgedragen in het kader van: 
‘het bedrijfsleven, cultuur en sport 
kunnen niet zonder elkaar’.

Onder luid applaus werd aan alle 
verenigingen een cheque van 
€ 500,00 aangeboden. Al deze 
verenigingen zijn Auto Corsten 
zeer dankbaar voor deze gewel-
dige financiële ondersteuning.

advertorial
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Van de Kamp Sport en Kinderschoenen gaat veranderen
Op 1 januari a.s. gaat onze doch-
ter Chantal onze zaak aan de 
Hertog Hendrikstraat 12 overne-
men. Ze heeft nu vijf jaar met ons 
meegedraaid en in die tijd steeds 
meer taken, prima op zich geno-
men. Daarom dragen wij Chantal 
met een gerust hart onze zaak 
over en nemen wij na ruim 42 jaar 
afscheid.

Toch gaat er meer veranderen dan 
dat wij in eerste instantie voor 
ogen hadden. Op de dag van 
vandaag is de vraag naar specia-
lisme steeds groter geworden en 

omdat Chantals hart bij de kinder-
schoenen ligt, heeft ze de beslis-
sing genomen om alleen met kin-
derschoenen verder te gaan. De 
komende tijd gaan we de winkel 
aanpassen voor die kinderschoe-
nen verkoop. In de nieuwe opzet 
stopt Chantal met de verkoop van 
sportartikelen en zal de winkel een 
totaal vernieuwde indeling krijgen 
met een zeer uitgebreide kinder-
schoenencollectie.

In deze zakelijk moeilijke tijd, 
vraagt dit veel durf en is de uitda-
ging groot. Wij hopen dan ook dat 

Chantals initiatief door huidige en 
nieuwe klanten zodanig gewaar-
deerd en beloont wordt, dat dit 
een succes gaat worden.
Deze week gaan we daarom be-
ginnen met de opheffingsuitver-
koop voor alle sportartikelen en 
met de seizoen opruiming van de 
kinderschoenen. In februari ver-
wacht Chantal haar nieuwe speci-
aalzaak te kunnen heropenen.

Wij, Anny en Wil, wensen Chan-
tal zeer veel succes met deze 
nieuwe formule

Familie Lifka wint prijsvraag Open Dag Vlagheide

Afgelopen vrijdagmiddag namen 
dhr. en mevr. Lifka uit Sint-Oeden-
rode de eerste prijs in ontvangst 
van de Vlagheide Open Dag prijs-
vraag.  

De prijsuitreiking vond plaats in 
Bistro 't Goeie Leven in Eerde, een 
van de ondernemers die gevestigd 
is in het gebied Vlagheide. Alle en-
trepreneurs binnen de grenzen van 
recreatiegebied Vlagheide openden 
tijdens Pinksteren hun deuren. Er 
kwamen in totaal tussen de vijf en 
tienduizend mensen op de festivi-
teiten af. Dat overtrof de stoutste 

verwachtingen van de organisatie, 
aldus Peter Prins die zitting heeft in 
de stuurgroep Vlagheide. Een club 
mensen die al jaren bezig is om de 
plannen in en rondom het gebied 
vorm te geven. Volgens Prins wordt 
de stuurgroep binnenkort opgehe-
ven, omdat de ondernemers klaar 
zijn om zelf plaats te nemen achter 
het stuur. Het lid van de stuurgroep 
was aanwezig om de prijzen uit te 
reiken.  

Tijdens de Open Dag werd bezoe-
kers gevraagd om letters te zoeken, 
die in het gebied verstopt lagen. 

De letters vormden uiteindelijk de 
woorden Gastrvrij Groen. Fami-
lie Lifka werd uit tientallen goede 
inzendingen als winnaar gekozen. 
Ze wonnen een overnachting bij 
bed & breakfast Hof van Eerde. De 
tweede prijs was voor Anita van der 
Velden uit Eerde. Zij won een twee-
persoons lunch bij 't Goeie Leven. 
De Schijndelse Henriette van de 
Lees won de derde prijs en sleep-
te daarmee een waardebon in de 
wacht voor een Classic High-Tea bij 
De Schenkerij. De vierde prijs - een 
mand met streekproducten - was 
voor Maria Jonkers uit Veghel.

v.l.n.r.: Henriette van de Lees, dhr. en mevr. Lifka, Maria Jonkers en Anita van der Velden.

Thema avond ‘Vrouwen aan het 
woord´, vrouwen over autisme
Op dinsdagavond 6 november 
organiseert het Autisme Info Cen-
trum Eindhoven, in samenwerking 
met MEE zuidoost Brabant, een 
thema-avond voor vrouwen en 
autisme. 

Veel vrouwen komen in aanraking 
met autisme doordat een kind, de 
partner, (één van) de ouders of 
een broer of zus binnen het gezin 
autisme (of een vermoeden van 
autisme) heeft.

De  inloopspreekuren van het AIC 
worden vaak bezocht door  vrou-
wen die  moeite hebben met  het 
omgaan met autisme, vrouwen 
van wie het leven beïnvloed wordt 
door autisme. 

Wilt u met andere vrouwen over 
autisme praten, kom dan langs op 

deze thema-avond. De avond zal 
opgesplitst worden in groepen, 
zoals ‘moeder van’, ‘partner van’ 
enzovoort. Bij elke groep zullen 
één of meerdere vrijwilligsters met 
ervaring aan tafel plaatsnemen. 
Deze vrijwilligsters kunnen prak-
tische tips en handvatten vanuit 
hun ervaringen meegeven. Er is 
voldoende ruimte om vragen te 
stellen.

Plaats: MEE Zuidoost Brabant. 
Laan van Diepenvoorde 37-43, 
5582 LA Waalre Tijdstip: van 
19.30 uur tot 21.30 uur om 19.00 
uur staat de koffie en thee klaar.
Aanmelden:  tot 2 november, via 
e-mailadres: 
a ic-e indhoven@hotmai l .com  
(graag relatie met autisme 
vermelden).

Anton Bongers

BONGERS 
AUTO’S

Ook voor onderhoud en 
reparaties van alle merken

Onderhouds beurten
Banden service
Winterbanden
Airco service
Accu’s
Remmen

Distributieriemen
Opel service

 
Schijndelseweg 17 5491 TA Sint Oedenrode 

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

Al decennia 
een begrip

Uitlaten

Verkoop van 
gebruikte auto’s
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Naam: Jorine de Koning
Leeftijd: 18
Studie: Psychology and Techno-
logy (1e jaars) aan de Technische 
Universiteit Eindhoven

Wat houdt de studie precies in? 
“De studie Psychology and Technology is een nieuwe Engelstalige 
major binnen de studie Technische Innovatie Wetenschappen. In 
deze studie leer je hoe technologie van invloed is op mensen en hoe 
je je kennis van psychologie kunt inzetten om techniek optimaal te 
maken voor de gebruikers. Je leert dus inzichten van twee verschil-
lende vakgebieden te combineren. Binnen je major vakken, zoals 
psychologie gerelateerde vakken, krijg je ook nog een groot deel les 
in de standaard vakken als Calculus (wiskunde) en Physics (natuur-
kunde). De technische vakken volg je in de richting ICT, Bouwkun-
de of Robotica. Aan het begin van de major kun je zelf aangeven 
welke richting jouw voorkeur heeft. gemiddeld besteed je 1/3 van 
je tijd aan technische vakken, 1/3 aan psychologievakken en 1/3 
aan onderzoeksmethoden en praktijkopdrachten.” 

Waarom volg je de studie in Eindhoven? 
“Ik heb voor de TU in Eindhoven gekozen, omdat dit de enige Uni-
versiteit is die deze studie aanbied. De keuze was dus snel gemaakt. 
Gelukkig was de sfeer er ook prima!” 

Wat zijn de leuke en minder leuke dingen? 
“Het leuke aan deze studie is toch wel de variatie in lessen. Ook 
de kleinschaligheid binnen de studie is prettig, waardoor (bijna) alle 
leraren en studenten elkaar goed kennen. Verder is de gehele studie 
Engelstalig. Of dit een min- of pluspunt is verschilt per persoon, 
maar ik heb wel ervaren dat mijn Engels niveau met de week om-
hoog schiet. Het is wennen de eerste paar weken, maar na een tijd 
is het als vanzelfsprekend. Echte minpunten heb ik nog niet kunnen 
ontdekken. Wel kan ik zeggen dat je heel veel contact uren hebt en 
er erg hard voor moet werken, ook thuis. Zonder motivatie word 
het een zware tijd!”

Beurs Update

De Beurs komt weer met topprogramma
De komende maanden heeft za-
lencentrum en restaurant De 
Beurs weer een topprogramme-
ring klaar liggen. Aankomend 
weekend staat het eerste feest op 
de rol, namelijk Hillstreet 70’s – 
80’s party. 

De oudere jeugd (40+’ers) herin-
nert het zich als de dag van giste-
ren, de jongere generatie kent het 
alleen ‘van horen zeggen’: de mu-
zikale jaren 70 & 80. Gouwe ouwe 
tijden zullen in de zaal van De 
Beurs herleven op zaterdagavond 
3 november tijdens Hillstreet 70’S 
& 80’S! 

Op de eerste zaterdag van novem-
ber komt DJ ROB - dé oud-resi-
dent DJ van De Beurs – met zijn 
uitpuilende platenkoffer naar Rooi 
om de zaal van De Beurs in vuur 
en vlam te zetten. De muzikale 
toppers van weleer zullen je om de 
oren vliegen en de voetjes kunnen 
net als vroeger lekker van de vloer. 
De formule is heel simpel: Welkom 
vanaf 21.00 uur, gratis entree en 
we swingen door tot 02.00 uur. 

Schrijf het met een dikke vette stift 
in je agenda, e-mail het door naar 
je beste dansmaatjes van toen of 
geef het olijke nieuws door aan 
je ouders als het meer 'muziek uit 
hun tijd' betreft. Tot dan!

Kenneth G & Skitzofrenix op 
tweede editie Hillstreet House
Na de sfeervolle eerste editie aan 
de vooravond van Hemelvaarts-
dag (16 mei jongstleden) krijgt 
Hillstreet House een knallend ver-
volg op vrijdag 2 november.  Om 
het eerste weekend van november 
spetterend te starten heeft Hill-
street Events in de personen van 
Kenneth G. en Skitzofrenix twee 
toppers uit dj-land vastgelegd, 
wow! De zaal van De Beurs Sint-
Oedenrode is wederom gescout 
als locatie, een topdecor is in de 
maak en de draaitafels staan te 
popelen om ingeplugd te worden.

Kaarten zijn in de voorverkoop á 
acht eurootjes verkrijgbaar in het 
Grand Café van De Beurs Rooi 
of bij de mobiele verkopers. Aan 
de deur kost een toegangsbewijs 

€12,50 dus wij zouden het wel 
weten. We zwengelen de muziek 
aan om 21.30u en gaan door tot 
in de late uurtjes. See you!

Pssssssst stiekem zijn we ook al 
volop bezig met de 3e editie van 
Hillstreet House die op vrijdag-
avond 7 december plaats zal vin-
den. Hiervoor is ook een dikke 
vette DJ gecontracteerd, namelijk 
Vato Gonzalez, een regelrechte 
topper. 
Nog meer lekkers…

Een dag later is het tijd voor an-
dere koek. Dan staat Hillstreet Tri-
bute op de agenda. Rockin’ Daddy 
verzorgt het voorprogramma van 
niemand minder dan The Fabo-
lous Wannabeatles. Een band die 
inmiddels bekend is van tv. Twee 
weken geleden maakte ze haar 
opwachting bij De Wereld Draait 
Door op Nederland 3. Daarnaast 
kijkt De Beurs al veel verder dan 
haar neus lang is, want ook in april 
hebben ze een grote vis op het po-
dium: Gerard van Maasakkers! 

advertorial

Een vernieuwde showroom met eindeloze keuzes
Van Kessel Openhaarden en Kachels: Een begrip in de regio

Bij Van Kessel vindt u diverse haar-
den en kachels. Afhankelijk van uw 
wensen zal men u het goede voor 
u adviseren. Er is een grote keuze 
in houtgestookte, gasgestookte of 
elektrische haarden. Deze kan men 
hebben in moderne inbouw haar-
den, met of zonder meubelom-
bouw en natuursteen afwerking. 
Of in een klassieke natuursteen 
schouwmantel. Ook vindt u de 
exclusieve haarden van Focus-
ontwerper door Dominic Imbert. 
Prijswinnaar van ‘Het mooiste ont-
werp ter wereld’ op het Pulchra 
concours in Italië.

SPEKSTEENKACHELS
Bij van Kessel vindt u ook allerlei 
speksteenkachels. Er is een groot 
verschil tussen de ene en de an-
dere speksteenkachel. Het para-
depaardje bij Van Kessel zijn de 
massieve speksteenhaarden. Deze 
geven met 2 tot 4 uur stoken 12 
tot 24 uur warmte. Het zijn zeer 
duurzame haarden. 
Over deze haarden wordt donder-
dag 8 november een speciale infor-
matie avond gehouden. Deze begint 
‘s avonds om 19.30 uur. Hiervoor 
kunt u zich aanmelden per tele-
foon of per email.

U bent van harte uitgenodigd op 
3 en 4 november. Er  worden dan 
ook demonstraties gegeven. Een 
demo-wagen van Lohberger for-
nuizen die op hout en pellets  kun-
nen stoken, laten u fornuizen zien 
die op maat gebouwd naar uw 
wensen ingericht kunnen worden. 

EEN GENIALE UITVINDING 
IN TWEE VARIANTEN
Daarnaast is er een demonstra-
tie van de eerste houtkachel met 
geheel nieuwe technologische af-
standbediening en volautomati-
scheregeling. Met computeronder-

steuning waarbij u de verbranding 
kunt volgen en kunt zien hoe zui-
nig en hoe schoon de verbranding
is. Een wereldprimeur.

Uiteraard kunt u bij ons ook te-
recht voor de vakkundige bouw, 
installatie  en organisatie van het 
gehele traject. 

Wij nodigen iedereen uit die be-
langstelling heeft in ons bedrijf en 
onze producten. We zullen er een 
feestelijk tintje aangeven.

UDEN - 3 en 4 november is het zover, het open weekend zal een einde maken aan de  ver-
bouwing bij Van Kessel Openhaarden. Een prachtige showroom met heel veel haarden en 
kachels is het resultaat. Het familiebedrijf bestaat al ruim 35 jaar. De showroom  meer dan 
900 m2 gelegen op de weg van Uden naar Vorstenbosch in een landelijke omgeving.

3 EN 4 NOVEMBER VAN 11.00 TOT 16.00 UUR:
OPEN DAGEN MET DEMONSTRATIES
8 NOVEMBER 19.30 UUR:
INFORMATIEAVOND SPEKSTEENKACHELS
Bedafseweg 14, 5406 TM Uden, 0413-262377 
Meer informatie: www.kesselopenhaarden.nl

Warmte, sfeer & duurzaamheid
Bouwbedrijf in open haarden, kachels, schouwen en rookkanalen

Advertorial

Podopraktijk
Voet-, knie- of rugklachten?

Kerkplein 5 - 5492 AN Sint-Oedenrode
0413-420933

50% korting op de laatste 
heren werkschoenen

50% korting op de laatste 
dames werkschoenen

DeMooiRooiKrant
Wat is ie lekker dik !!!
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Samen met de Senioren Service kunt u het zelf. Dat is het idee.
Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel biedt ouderen tal van producten en diensten die zelfstandig bankieren een stuk makkelijker maken.  

Zo geven we informatie, organiseren cursussen om eenvoudiger te bankieren via internet en adviseren u bij vragen over bijvoorbeeld erfrecht en nalatenschappen. 
Deze bijzondere vorm van dienstverlening noemen we de Rabobank Senioren Service. Onze � nancieel adviseur James Sittrop vertelt u graag wat deze service voor 
u kan betekenen.
Ook het organiseren van informatieve bijeenkomsten is een onderdeel van de Senioren Service. Overweegt u een schenking aan uw (klein)kinderen? Of wilt u weten 

hoe u dit � scaal aantrekkelijk kunt regelen? Kom dan op 11 of 12 december naar de bijeenkomst over Erven en Schenken. 
Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/stos.

               1. Aanpassing keuken 
              Stichting de Vink 
Doel van het project is de grote sociale 
functie van De Vink verder uitbreiden met 
gezamenlijk koken en samen eten van maaltijden.

               2. Nieuwe gemoderniseerde server 
                 TVSchijndel     
             Verbeteren, moderniseren en meer 
visualiseren van de website van TVSchijndel.

               3. AED 
              Winkelvereniging ‘t Zuid  
Eerste hulp bieden aan bezoekers en bewoners in 
winkelgebied ’t Zuid en de Molenhof. 

                4. Uitbreiding toestellen  
                  Turnvereniging Dioscuri
             Door meer materiaal het 
ledenaantal uitbreiden en zo meer kinderen uit 
Sint-Oedenrode laten bewegen.

             5. Scorebord sporthal de Streepen  
            Sportbedrijf gemeente
Plaatsing van een tijd/scorebord voor alle 
verenigingen die sporten in sporthal De Streepen.

             6. Regio hubs  
              Central Point Brabant  
         Een gezamenlijke afzetorganisatie realiseren voor 
boomkwekerijen in Zuid-Nederland in combinatie 
met drie logistieke hubs.  

              7. Speeltoestellen
           Stichting speeltuin de Rooise Zoom                 
Realisatie van een speeltuin in de nieuw-
bouwwijk De Rooise 
Zoom.

Projecten Coöperatief Dividend 2e kwartaal 2012

Donderdag  8-11-2012 Feestelijke Ledenavond 
 12 t/m 16-11-2012  Gastlessen ‘Leren omgaan met geld’ op basisscholen 
Zaterdag  17-11-2012 Verkiezing Leeuw van een Ondernemer Sint-Oedenrode 
Dinsdag  11-12-2012 Bijeenkomst Erven & Schenken Sint-Oedenrode
Woensdag  12-12-2012 Bijeenkomst Erven & Schenken Schijndel
Donderdag  13-12-2012 Eten Eten, bene� etdiner World=U
Maandag  17-12-2012 Uiterste datum insturen projecten Coöperatief Dividend 4e kwartaal 2012.
Zaterdag 19-01-2013 Vrijwilligersdag

Op donderdag 8 november 2012 organiseren wij een 
feestelijke Ledenavond. U bent die avond van harte 
welkom als onze gast. Dit jaar is een bijzonder jaar voor 
Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel. Precies 115 jaar 
geleden werd de bank opgericht. Daarnaast hebben 
de Verenigde Naties 2012 uitgeroepen tot het Jaar van 
de Coöperatie. We vieren deze twee gelegenheden 
graag met onze leden. Tijdens de Ledenavond zijn 
er verschillende themasessies waarvoor u zich kunt 
inschrijven. Zo deelt u de avond naar eigen smaak in.
Meer informatie: www.rabobank.nl/stos.

Feestelijke Ledenavond

Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel
Postbus 8 
5490 AA Sint-Oedenrode
(0413) 491 491
info@stos.rabobank.nl
www.rabobank.nl/stos

Volg ons op Twitter: 
@RaboSTOS 

Schijndel

Schijndel
Sint- 

Oedenrode

Schijndel Sint-

Oedenrode

Sint-

Oedenrode

De Skèndelse Kwis vindt op 28 december 2012 voor de eerste 
keer plaats. De Kwis raakt alle doelstellingen van het Coöperatief 
Dividend en heeft om deze reden een bijdrage ontvangen.
Het is een evenement waarbij zelfgevormde Skèndelse teams 
gedurende 4 tot 5 uur in huiselijke kring een honderdtal vragen 
moeten beantwoorden. De vragen hebben voor het merendeel 
betrekking op Schijndel. Een categorie bevat uitsluitend vragen 
en/of opdrachten waarvoor de deelnemers  Schijndel in moeten 
trekken om de juiste antwoorden te vinden. Elk team kan bij 
inschrijving zelf aangeven voor welk goed -Schijndels- doel men 

gaat strijden. De eerste teams hebben zich al via de website 
aangemeld. Familieteams, vriendenteams, verenigingsteams, 
buurtteams en personeelsteams. Ze bestaan uit de meest 
uiteenlopende samenstelling. De teams bestaan meestal uit 7 
tot 15 personen. 
Teams kunnen zich uitsluitend inschrijven via de website 
www.deskendelsekwis.nl waar ook alle informatie en 
toekomstige onthullingen over de quiz te vinden zijn. Kosten 
voor deelname bedragen € 10 per team. Enkele weken later, op 
zaterdag 19 januari 2013, zal de grote � naleavond plaatsvinden 
in ’t Spectrum. 

Vrijwilligersdag
De medewerkers van Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel steken op zaterdag 19 januari 2013 hun handen uit de mouwen. Als coöperatieve bank vinden wij 
betrokkenheid bij de lokale gemeenschap erg belangrijk. Tijdens deze vrijwilligersdag dragen we, op een andere manier dan gebruikelijk, een steentje bij aan 
verschillende projecten in Sint-Oedenrode en Schijndel. Kunt u op 19 januari 2013 extra vrijwilligers gebruiken bij een klus die geklaard moet worden of een 
evenement? Laat het ons weten op www.rabobank.nl/stos.

Verkiezing Project 

van het Jaar 2012

In 2013 organiseren we weer de 

verkiezing Project van het Jaar. Tijdens 

deze avond staan alle projecten in het 

middelpunt die in 2012 een bijdrage uit 

het Coöperatief Dividend ontvingen. U 

bepaalt welk project naar huis gaat met 

de titel Project van het Jaar 2012! 

Houd onze website in de gaten 

voor meer informatie.
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Ledenavond

met Special 

Guest Glennis 

Grace!

Coöperatieagenda 2012

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.Dat is het idee van coöperatief bankieren.Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.Samen sterker. 

World=U
‘Samen kunnen we de wereld 
veranderen. Door klein te beginnen, bij 
jou in de buurt.’ Dat was de boodschap 
van 200 jongeren tijdens het National 
Event World=U. Ook de jongeren uit Sint-
Oedenrode en Schijndel beginnen klein 
en gaan over tot lokale actie! Begin dit 
jaar gingen de jongeren in dialoog over 
verschillende wereldissues. Het thema 
‘voedsel’ maakte op hen de meeste indruk 
en dit thema werkten zij verder uit. Het 
Bene� etdiner is het resultaat. 
Op donderdag 13 december vindt in 

zalencentrum de Beurs in Sint-Oedenrode 
het evenement Eten Eten plaats. Het 
doel is om bewustzijn te creëren bij 
mensen over hun ‘wegwerp-gebruiken’. 
Dit gebeurt door maaltijden te serveren 
met ingrediënten die anders weggegooid 
zouden worden wegens overschot. 
Met het diner willen de jongeren een 
mooi geldbedrag ophalen, dat wordt 
geschonken aan de voedselbanken in 
Sint-Oedenrode en Schijndel. Wilt u 
deelnemen? Reserveer dan nu via 
www.eten-eten.nl. 
Maar het blijft niet bij alleen lokaal. Een 
van de deelnemers van World=U, Martijn 
Valks uit Sint-Oedenrode, gaat begin 
november met 19 andere jongeren uit 
het hele land naar New York! Hier delen 
de jongeren hun acties en ervaringen van 
het afgelopen half jaar met de Verenigde 
Naties.

Sint-

Oedenrode
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Samen sterker. 
Dat is het idee van coöperatief bankieren.RaboNieuws
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Electro World is onderdeel van

ELECTROWORLD.NLELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT

 20% KORTING 

OP ALLE TV’S!*20% KORTING 

* Vraag in de winkel naar de actievoorwaarden of kijk op electroworld.nl

Meeneemprijs, niet i.c.m. andere acties.

ALLEEN VRIJDAG 2 EN ZATERDAG 3 NOVEMBER!

ZOALS DEZE 
PHILIPS 46 PFL 3807
van 799,- voor 749,-
Met 20% korting 

599,-
Meeneemprijs, niet i.c.m. andere acties.

 749,-

 200,-VOORDEEL

117 CM
LED-TV

Ollandse jeugd laat van zich horen
Er is van alles gaande in en rondom de 
nieuwe Multifunctionele Accommo-
datie (MFA) in Olland. Ook de jeugd 
wordt daar actief bij betrokken. Inmid-
dels zijn er vergaande plannen voor 
het realiseren van een multifunctionele 
sportkooi, maar er is nog veel ruimte 
voor tips, wensen en ideeën. Daarom 
had de werkgroep Activiteiten en Speel-
voorzieningen voor Jongeren, gisteren-
avond de Ollandse jeugd uitgenodigd 
om hun stem te laten horen. “Het is de 
bedoeling dat jullie de activiteiten gaan 
ontwikkelen. Dan is het ook wel de be-
doeling dat we weten wat jullie willen”, 
moedigde Rita Kanters hen aan. 

De Ollandse jeugd blijkt praktisch te zijn 
ingesteld. Het eerste idee betrof een 
prullenbak ter plaatse, zodat iedereen 

netjes zijn rommel op kan ruimen. Een 
bord met daarop de basisregels, maar 
dan wel aan de buitenkant van de kooi, 
zodat je er geen last van hebt tijdens het 
sporten. Een fietsenrek, een scorebord, 
et cetera. Langzaamaan kwamen allerlei 
wensen naar voren. Ook voor een fees-
telijke opening voor zowel de sportkooi 
als de MFA werden een aantal ideeën op 
papier gezet. De opening van de MFA 
staat gepland voor 11-13 januari. Of de 
sportkooi dan ook al klaar is valt te be-
twijfelen. Het doel is dat de kooi er voor 
maart 2013 staat. 

Aan de jeugd werd direct een oproep ge-
daan. Wie zijn stem wil laten gelden en 
de ideeën mee wil verwezenlijken, is van 
harte welkom om deel te nemen aan de 
jongerengroep. 

De kunstenaar inspireert…

Nieuwe workshops 
van beeldhouwer 
Jos Willems
Inspireren en motiveren. Dat is de belang-
rijkste taak van de ervaren en bezielde 
kunstenaars/docenten die werkzaam zijn 
bij MiK Pieter Brueghel. Beeldhouwer Jos 
Willems is een van hen. “Mijn inspiratie 
begon ooit bij een enorme verwondering 
over de schepping. Vervolgens heb ik zelf 
geleerd om te ‘scheppen’ en nu neem ik 
mijn cursisten mee op ontdekkingstocht.”

Jos Willems start in november met twee 
nieuwe, korte cursussen bij MiK Pieter 
Brueghel in Veghel.

Van wasmodel naar bronsgietsel
Na het vervaardigen van een figuratief 
beeld in was, wordt dit afgevormd in een 
gietmassa van gips en gravel. Na het bak-
ken wordt de was uit het werk gestookt, 
zodat er ruimte ontstaat voor het gesmol-
ten brons. Aanvang: dinsdag 6 november 
– 8 bijeenkomsten van 19.30-22.30 uur – 
beginners en gevorderden

Het betonnen tuinbeeld
Een persoonlijk, zelfgemaakt beeld tussen 
het groen geeft een unieke sfeer aan een 
tuin. Na het boetseren van een beeld in 
klei wordt er een mal in gips van gemaakt, 
waarmee in cement het beeld wordt afge-
goten. Een echte blikvanger!
Aanvang: woensdag 7 november – 6 bij-
eenkomsten van 9.00-12.00 uur – begin-
ners en gevorderden

Jos Willems verzorgt bij MiK Pieter Brueg-
hel ook een jaarcursus beeldhouwen en 
boetseren. De bijeenkomsten vinden we-
kelijks plaats op woensdagochtend. Het is 
mogelijk om een aantal proeflessen te vol-
gen. Neem hiervoor contact op met MiK 
Pieter Brueghel via 0413-365675 of 
www.pieterbrueghel.nl

Cursus voor ouders 
van “pittige pubers”

Als kinderen ouder worden gaan ze steeds 
meer hun grenzen verleggen. Dat kan 
thuis voor conflicten zorgen. Bij de een 
wat meer dan bij de ander. Hebt u hier er-
varing mee of wilt u hier met andere ou-
ders over praten? Graag nodigen wij u uit 
voor een cursus met verschillende thema’s 
voor ouders van PITTIGE PUBERS. 

De cursus wordt gegeven op dinsdag 13, 
20, 27 november en 3 december van 19.30-
21.30 uur. Het vindt plaats bij CJG locatie 
Veghel, Stadhuisplein 47, Veghel. Er zijn 
geen kosten aan verbonden. Aanmelden via 
0800-2540000 of info@cjggeeftantwoord.nl   

Borchmolendijk 9
5492AJ St. Oedenrode

roxsoedenrode@electroworld.nl
Tel. 0413-472362
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KV Nijnsel 3 kampioenkorfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Nijnsel 3, het "nieuwe" midweek-
team van korfbalvereniging Nijn-
sel heeft haar eerste gedeelte van 
de competitie met een kampioen-
schap  afgesloten.

In Schaijk moest de wedstrijd te-
gen EMOS gewonnen worden om 
de titel met lof binnen te halen. Er 
waren immers nog medekansheb-
bers voor het kampioenschap. KV 

Nijnsel 3 verzuimde niet en met 
hard werken werd de titel binnen-
gehaald! Met dank aan de vele 
supporters die wekelijks langs de 
lijnen stonden, de aanmoedigin-
gen hebben geholpen.  Het team 
is zich alweer aan het voorberei-
den op de zaalcompetitie, maar 
a.s. zondag gaat het dak er af voor 
KV Nijnsel 3. Dan wordt het kam-
pioenschap gevierd!

Op de foto van links naar rechts:
Birgit, Anne, aanvoerster Maud, 
Monique, Lieke, trotse coach Onny
Onder: Ilse, Naomi, Bregje, Eef, 
Wendy enWilleke. 

Niet op de foto: Chantal  en mede-
coach Sjaan, die we hierbij graag wil-
len feliciteren met de geboorte van 
de tweeling Anne en Lotte.

Van de Kamp schoenen en sport gaat veranderen!!!!!!
Per 1 januari 2013 neemt Chantal, na 42 jaar, onze zaak over. 

Zij gaat verder met alleen kinderschoenen en stopt met sportartikelen.

Opheffingsuitverkoop 
sportartikelen 

Op ALLE sportartikelen 

35% KORTING

Alle kinderschoenen 

HALVE PRIJS 
+ 5 EURO

Hertog Hendrikstraat 12     5492 BB Sint Oedenrode     Tel: 0413-472768

Daarom:

Voor al uw bouwwerkzaamheden

Dreesstraat 21  5491 CH  Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476829

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw

   Vernieuwde website:   www.body-perfect.nl

Salon Body Perfect
Uw instituut voor huidverjonging, huidverbetering, massages, 

dermaroller behandelingen, duurzame ontharing met de plasmalite, 
permanente make up, harsen gezicht, oksels, bikinilijn, benen, rug etc, 
kleine behandelingen oa wimpers verven en wenkbrouwen epileren 

en of verven, korte behandelingen gezicht zoals kuren lunchtime 
treatment behandelingen.

AANBIEDING NOVEMBER EN DECEMBER
Rug-nek-schoudermassage, 

gecombineerd met een hot-stone massage (45 min.)

Van € 45,00 voor € 30,00
industrieweg 4 sint oedenrode

Tel: 0413 490900 - Mobiel: 0646195330 Jovanka Voets

voo

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

Rooise Biljartcompetitie
In de 7e ronde waren er uitsteken-
de scores voor St.Joris (97), Beurs 
en Wellie Winne Welles (91) en 
Oud Rooi 82 punten. 

Korte partijen: Jan Smits (St.Joris) 
24 car. in 6 beurten (moy. 4), Ton-
ny van Bakel (Oud Rooi) 36 car. in 
8 beurten (moy. 4,5), Harry van de 
Ven (Jachtrust) 20 car. in 9 beurten 
(moy. 2,22), Noud Pouwels (St.
Joris) 26 car. in 10 beurten (moy. 
2,6), Hans Holdijk (Kofferen) 28 
car. in 11 beurten (moy. 2,54), 
Jan van de Oetelaar (Boskant) 56 
car. in 13 beurten (moy. 4,30), Jo-
han van de Sande (’t Pumpke) 20 
car. in 13 beurten (moy.1,53), Jan 
van Erp (Wellie Winne Welles) 34 
car. in 14 beurten (moy. 2,42) en 
Maarten Kaskens          (’t Pumpke) 
22 car. in 14 beurten (moy. 1,57).

Uitslagen: B.C. Eerschot – ’t Strao-
tje 69-71, Kofferen – Boskant 74-

66, Wapen van Eerschot – Jacht-
rust 70-70, St.Joris – Dorpsherberg 
97-43, Wellie Winne Welles – D’n 
Toel 91-49, Beurs – Gin Keus 91-
49, ’t Pumpke – Oud Rooi 58-82.
Stand: 1 Oud Rooi 545, 2 Beurs 
544, 3 Wellie Winne Welles 524, 
4 St.Joris 522, 5 Kofferen 517, 6 
Boskant 496, 7 Wapen van Eer-
schot 483, 8 D’n Toel 481, 9 ’t 
Straotje 479, 10 Jachtrust en B.C. 
Eerschot 476, 12 Gin Keus 474, 13 
’t Pumpke 410, 14 Dorpsherberg 
383. 
Progamma; 
ma. 29 okt.: 
Boskant – B.C. Eerschot
di. 30 okt.: 
D’n Toel – ’t Straotje, 
Dorpsherberg – Wapen van Eerschot, 
Oud Rooi – St.Joris
do. 1 nov: 
Jachtrust – Wellie Winne Welles, 
Gin Keus – Kofferen
‘t Pumpke – Beurs   

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Biljarten: Wapen van Eerschot
In de 1e divisie speelde team 
Manopmaat/Corfu tegen A1 Bil-
jarts en hier werd het 4-4. Team 
Melis Handelsonderneming wist 
met 8-0 te winnen van Berend-
haus Groep. Peter Heerkens 
maakte zijn 45 caramboles in 35 
beurten. Moy. 1,28. In de 2e di-
visie nam team Zwiers Grootkeu-
kenservice het op tegen De Vee-
markt en hier werd het 4-4. Goede 
partij was er van Rinie Zwiers die 
zijn 40 caramboles in 39 beurten 
wist te maken. Moy. 1.025. 

Team De Zwaan/Hotel-restaurant 
speelde tegen P. Kaal en zij verlo-
ren met 6-2. In de 3e divisie nam 
team Didden Distributie het op 
tegen De Mixx en zij wonnen met 
6-2. Frans v.d. Spank maakte hier 
zijn 30 caramboles in 46 beurten. 
Moy. 0,652. In de 4e divisie speel-
de team v.d. Berk tegen Hazelaar 
8en zij verloren met 8-0. Team De 
Zwaan/Hotel-restaurant speelde 
4-4 tegen Hazelaar 5. Goede partij 

was er van Christ v.d. Heijden die 
zijn 30 caramboles in 35 beurten 
wist te maken. Moy. 0,875.

In de districtscompetitie drieban-
den groot speelde team 1 tegen 
Rosmalen 3 en zij verloren met 
22-26. Team 2 nam het op tegen 
’t Ivoor en zij wonnen met 28-23. 
Johnny Gordijn wist hier zijn 25 ca-
ramboles in 35 beurten te maken. 
Moy. 0.714. in de B1 klasse speel-
de team 2 tegen de Kikvorsch en 
hier werd het 27-27. Murat Kosar 
maakte zijn 27 caramboles in 34 
beurten. Moy. 0,794. Team 2 won 
met 30-17 van  De Linden. Edwin 
v.d. Boom wist zijn 39 carambo-
les in 37 beurten te maken. Moy. 
1,054. In de C2 klasse libre speelde 
team 1 tegen Het Groene Laken en 
zij wonnen met 28-24 mede door 
de goede partij van Henk Vermer-
meltfoort die zijn 75 caramboles in 
22 beurten wist te maken. Moy. 
3,40. In de C4 klasse werd met 32-
40 verloren van D.B.B.

handboogschieten Wederom veel wedstrijden bij 
Ontspanning 

Dinsdagmiddag is bij de vetera-
nen afdeling van Ontspanning 
een onderlinge wedstrijd gescho-
ten. Deze wedstrijd gaat over 25 
pijlen op een 60 cm blazoen op 18 
meter. Dagwinnaar was Jan van 
Bergen met 217 punten. Verdere 
uitslag  Jan van Erp 212, Antoon 
Vervoort 201, Ron Spijker 199, 
Jan Gordijn 192, Albert van Of-
wegen 172, Ad Hastenberg 156 
en Jan Lathouwers 126. 

Dinsdagavond 5e ronde van de 
indoorcompetitie geschoten. Ont-
spanning 1 schoot bij Landsman 
Unie in Schijndel en behaalde de 3e 
plaats. De scores waren: John van 
Mulukom 227, Mart Verhoeven 
226, William Huyberts 274 (eve-
naring PR) en Jan van Bergen 263. 
Ontspanning 2 schoot bij L Únion 
Liempde, de scores waren: Koen 
Harperink 239, Albert van Ofwe-
gen 185 en Jos van den Berg 174.

Op de clubavond afgelopen vrijdag 
is de seniorenbeker en de dames 
wedstrijd geschoten. Het is een 
wedstrijd voor alle schutters bo-
ven 50 jaar en de (niet) schietende 
dames. Na de wedstrijd wordt de 
waarde van geschoten pijlen door 
loting bepaald. Winnaar bij de se-
nioren is Antoon Vervoort gewor-
den met een score van 203 en na 
loting 181. Verdere uitslag Frans 
van de Braak 188 (167), Rene 
van de Heijden 197 (164), Jos van 
der Veer 207 (151), Jan van Erp 
202 (144) en Jan van Bergen 202 
(139). Bij de schietende dames 
werd Annette Boonstoppel win-
naar met 196 (202). Francoise Ver-
vest 184 (165), Marjelein Verhoe-
ven 189 (155), Beppie van Bergen 
203 (150) en Saskia Boonstoppel 
167 (149). Bij de niet-schutters die 
schoten op 10 meter is Frans Tem-
mink winnaar geworden met een 
score van 180 (181), Mieke Vissers 

173 (134), Ingrid Lathouwers 126 
(130) en Rick Vissers 82 (95).

De jeugd van Ontspanning heeft 
op vrijdagavond de 5e competitie-
wedstrijd geschoten in Boxtel. De 
uitslagen waren: Sjef van den Berg 
296, Piet van den Berg 274 (PR), 
Floris Mesu 234, Dione Mesu 227, 
Luke Klootwijk 217 (PR), Martijn 
de Kok 216, Dani Hobbelen 190 
(PR), Remco Boleij 119 en Ray 
Matuszewski 58.

Dinsdagmiddag schieten de ve-
teranen een reguliere wedstrijd. 
Dinsdagavond is de 6e indoor-
wedstrijd. Het 1e team schiet bij 
Concordia en het 2e team thuis.  
Vrijdagavond schiet de jeugd de 
6e indoorwedstrijd thuis. Op dins-
dagavond is het vrij trainen (als 
er geen wedstrijden zijn) en op 
woensdagavond traint de jeugd.

paardensport Suzan van Gastel wint klasse Z/ZZ 
in Sint-Oedenrode

Afgelopen weekend waren de 
Nijnselse Ruiters en Ponyruiters 
te gast bij hun buurvereniging de 
Rooise Ruiters en Ponyruiters in 
manege De Pijnhorst.

Het werd een succesvol weekend 
voor onze springruiters. Suzan van 
Gastel schitterde in de hoogste 
klasse ZZ door deze op haar naam 
te schrijven met het paard Anna H. 
André van Hooft wist ook een erg 
knappe prestatie neer te zetten. Hij 

mocht de 3e prijs in de klasse Z op-
halen met zijn paard Vika Bella.

Eline Peters startte met Balinda 
FS zowel in de klasse L als M. In 
de klasse L werd zij 8ste en in de 
klasse M won zij de 2e prijs. Su-
zan behaalde in de klasse M met 
Bankroet de 4e prijs en met Cha-
plin in de klasse L de 3e prijs. Thom 
van Dijck startte met Chijioke in de 
klasse M en werd 7e.

In de klasse B was de 6e prijs voor 
Teun Kluijtmans met Balou.
De ponyruiters gingen zaterdag 
van start en reden in de Pijnhorst 
hun eerste selectiewedstrijd voor 
kring Eindhoven. Ashley Peters 
reed haar pony De Vriesjes Jordi 
voor het eerst in de klasse CM en 
mocht de 2e prijs ophalen. Anouk 
van den Nieuwenhuijzen werd 3e 
in de klasse DB met haar nieuwe 
troef Lachelle.

De Vresselse Ruiters
Afgelopen zaterdag waren onze 
ruiters te gast in Sint-Oedenrode 
bij de Rooise Ruiters, waar de 
eerste selectiewedstrijd springen 
werd gehouden voor de pony’s.

Nina van Enckevort startte  met 
Ryanair in de klasse CB en samen 
behaalde ze mooi de eerste prijs.
Vervolgens startte ze met Vingino 
in de klasse CL en deze combinatie 

wist beslag te leggen op een knap-
pe derde plaats. Een hele goede 
start van het nieuwe winterseizoen 
voor Nina.

Op de eieren bij Ollandia

Het begint inmiddels een soort 
van traditie te worden. Ollandia 
hoofdtrainer Gerard van Zutphen 
en voorzitter Erik Huijbregts die 
samen een eitje bakken voor hun 
spelers en supporters. Ook afge-
lopen zondag haalden ze de grote 

pan weer van stal om iedereen te 
verwennen met een broodje ei.

Ze hadden dan ook wat te vieren. 
Hoewel het vaandelteam die dag 
verloor, haalde het wel vol overtui-
ging de eerste periode van het sei-

zoen binnen. Aangezien prijzen ge-
vierd moeten worden, besloten Erik 
en Gerard om 300 eieren in de pan 
te gooien. Eerst even een speech tot 
de supporters en spelers en daarna 
lekker smullen. Ollandia weet wel 
hoe het een feestje moet vieren. 

Hoofdcoach Gerard van Zutphen (l) en voorzitter Erik Huijbregts 
bakten voor de spelers en supporters van Ollandia een lekker eitje.

voetbal

Ollandse Biljartkampioenschappen
Op maandag 29 oktober zijn weer 
12 partijen uit de 1e ronde ge-
speeld. De kortste partij speelde 
Ton van Alphen tegen Peter Mar-
kus. Ton had slechts  12 beurten 
nodig. Zijn gemiddelde kwam op 
3.08 en zijn hoogste serie op 11.  
Bart Smetsers volgde op de voet 
met 13 beurten, zijn gemiddelde 
van 1.38 en een serie van 6. Ook 
Henk v.d. Bergh liet zijn tegen-
stander Gerard v.d. Tillaart ver 
achter zich. Henk sloot zijn partij 
af in 15 beurten (gemiddelde 3.6 
en zijn hoogste serie 11). Hoge 
series werden ook gemaakt door 
Rien v.d. Spank (17), Mark v.d. 
Laar (6) en Bert van Kessel (5).
Uitslagen D’n Toel: 
Rien v.d. Spank 7 – Michael Toelen 
6; Rene Bodet 7 – Toon v.d. Akker 
7; Bart v.d. Bergh 1 – Bart Smetsers 

10; Bert v.d. Plas 5 – Jo v.d. Bigge-
laar 5; Gerard Eijkemans 10 – Jan 
Sanders 6; Erik Huijbregts 4 – Mar-
tin Huybers 5.

Uitslagen De Dorpsherberg:
Gerard v.d. Tillaart 4 – Henk v.d. 
Bergh 10; Ton van Alphen 10 – 
Peter Markus 1; Mark v.d. Laar 5 
– Dorien Jans 7; Tonny Hagelaars 
8 – Gonny v.d. Pasch 10; Mark 
Leenderts 4 – Bert van Kessel 8; 
Dorita Bekkers 10 – Joric Witlox 5.

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Kind/ouder toernooi TV de Kienehoef

tennis

Aankomend weekend 2, 3 en 4 
november houdt de jeugdcom-
missie van tennisvereniging de 
Kienehoef wederom het kind/ou-
der tennistoernooi. Ongeveer 170 
kinderen en 170 ouders, oma’s en 
opa’s  zullen strijden om de fel be-
geerde fotolijstjes. Door dit grote 
aantal deelnemers is dit  toernooi 
weer het grootste tennistoernooi 
van de tennisvereniging.

De wedstrijden worden gespeeld 
op vrijdagavond, 2 november, van 
19.00 tot 22.00 uur. Op zaterdag 
vangen de wedstrijden aan om 
13.00 uur tot ongeveer 21.00 uur. 
Zondag 4 november wordt er ge-
speeld van 10.00 tot 16.00 uur. Na 
de laatste wedstrijden op zondag 
volgt een zeer mooie grote loterij 
met dank aan de sponsoren: Ex-
ploitatiemaatschappij de Koning 
(Marielde vd Broek), Dungelmann 
Schoenen Eindhoven( Frank vd 
Velde),  Rosval Production & De-
velopment Best (Mari Versant-
voort, Hendriks Automotive B.V. 

(Michel Hendriks), Van Acht Koel 
& Vriesopslag, Mars Veghel, Mar-
cel Plaat, Bakkerij Bekkers , Slagerij 
Verheijen en Esso Bongers. Hierbij 
is er natuurlijk voor alle kinderen 
een prijsje. Na de loterij volgt dan 
de prijsuitreiking.

Dit toernooi is ook een van de 
gezelligste toernooien van de ver-
ening. Er zijn kinderen bij van alle 
leeftijden. Ook bij de ouders is het 
leeftijdsverschil heel groot. In een 
tijdsbestek van 3 dagen zullen on-
geveer 400 wedstrijden van een 
half uur worden gespeeld. De or-
ganisatie is dan ook druk bezig om 
ieder deelnemer in te plannen en 
ook nog een beetje op speelsterk-
te. Voor dit toernooi geldt dan ook 
de speciale regel : “meedoen is be-
langrijker dan winnen”. Het is echt 
de moeite waard om een kijkje te 
komen nemen a.s. weekend.  Tot 
ziens op het Kind Ouder tennis 
toernooi van Tennisvereniging de 
Kienehoef. 
De jeugdcommissie.

paardensport

This weekend’s 
line up:

 Friday   DJ Jurgensen

 Saturday  DJ Medito 

 Sunday   Straotje request

       facebook.com/straotje                         @straotje

Kerkstraat 18       Sint-Oedenrode

FREE ENTRANCE
He’s back!!! 

This dude 

was  going 

wild on his drums during 

Rooi Kermis @ Straotje

DJ Medito

DeBeurspresenteert

De Beurs Rooi
www.debeursrooi.nl

Za 3 nov om 21:00u

muziek uit de jaren 70 en 80

DJ RoB

Hillstreet

70’S 
& 

80’S

MHC Dames 1 wint spannende 
wedstrijd tegen Berkel Enschot

hockey

Afgelopen zondag stond de uit-
wedstrijd tegen Berkel Enschot 
op het programma. Vol vertrou-
wen begonnen de Rooise dames 
aan de wedstrijd, ze moesten en 
zouden de punten mee naar huis 
nemen. 

Zowel Rooi als Berkel Enschot wis-
ten een paar mooie aanvallen te 
creëren. Door een goede actie van 

Annelous Oerbekke kwam de bal 
in de stick van Iris van de Loo te-
recht. Iris pushte op goal maar een 
verdedigster van Berkel Enschot 
stopte de bal met haar lichaam. 
Rooi kreeg een strafbal. Deze wist 
Karien Thielen te benutten door 
hem netjes in de linkerhoek te pu-
shen. De stand was 1-0 voor Rooi. 
Al vlug na de treffer werd het ge-
lijk. De dames gingen met een ge-

lijke stand de rust in. Hier werden 
de dames op wat belangrijke pun-
ten gewezen. De 2e helft ging het 
weer gelijk op. Uit een strafcorner 
wist Karien Thielen te scoren, 2-1 
voor de Rooise dames. Hoewel het 
tot de laatste minuut erg spannend 
was zijn de 3 punten binnen. Vol-
gende week om 12:45 spelen de 
dames thuis tegen Horst.

Heren MHC verliezen lastige uitwedstrijd bij Geel-Zwart
Na een weekend vrijaf, speelde 
MHC afgelopen zondag de lastige 
uitwedstrijd tegen Geel-Zwart in 
Veghel. Het verschil tussen beide 
ploegen was voorafgaand aan de 
wedstrijd 3 punten in het voordeel 
van Geel-zwart, Rooi kon dus op 
gelijke hoogte komen.

Oedenrode startte zenuwachtig en 
niet fel genoeg aan de wedstrijd, 
daardoor werd Geel-Zwart een 
aantal keer gevaarlijk in de cirkel. 
Na ongeveer 10 minuten brak deze 
zwakke beginfase Rooi op en kwam 
het na ongeveer tien minuten op 

een 1-0 achterstand. Hierna volg-
den enkele kansen over en weer, 
maar was het Geel-Zwart dat door 
een dubieuze goal op 2-0 kwam. 
Hierna moest er wel aanvallender 
gespeeld gaan worden en dit resul-
teerde in een aantal mooie kansen 
en enkele strafcorners die niet be-
nut werden. Zoals wel vaker dit sei-
zoen incasseerde Rooi ondanks het 
betere spel weer een tegentreffer.

De tweede helft moest er dus een 
3-0 achterstand goedgemaakt wor-
den en Rooi nam het heft in handen 
en kreeg ook kansen op de 3-1. In 

de 51e minuut viel eindelijk die 3-1 
en dacht het ook nog de 3-2 te ma-
ken door een eigen doelpunt van 
Geel-Zwart. De arbiters keurden het 
doelpunt echter om onduidelijke re-
denen af. Door knullig uitverdedi-
gen viel de 4-1 waardoor het met 
nog 10 minuten te gaan erg moei-
lijk werd. Rooi zette nog wel aan en 
scoorde uit een stracornervariant de 
4-2, maar dichterbij kwam Oeden-
rode niet meer. 

Aankomende zondag staat de thuis-
wedstrijd tegen de ongeslagen kop-
loper Maastricht op het programma.

Eerste selectiewedstrijd discipline-
springen kring Eindhoven een feit

Ruiters en amazones waren dit 
weekend helemaal tevreden over 
de faciliteiten waarover manege 
de Pijnhorst vanaf dit seizoen be-
schikt. Zaterdag en zondag stond er 
een mooi parcours en er werd flink 
gestreden voor de eerste plaat-
singspunten voor de selectie van de 
discipline springen.   

Tijdens de Rooise springwedstrijd 

waren er natuurlijk onder de vele 
deelnemers ook een aantal eigen 
leden. In de klasse L kwamen Moni-
que Verhoeven en Colineke aan de 
start. Deze combinatie van stal Ver-
hoeven wist twee mooie foutloze 
ritten neer te zetten. Met ook nog 
een snelle tijd op de klok eindig-
den zij uiteindelijk op een 2e plaats. 
Anne Jansen en Zennith hadden op 
de thuiswedstrijd vele supporters 

meegenomen en dat was niet voor 
niets. In de klasse M wisten zij on-
der luid gejuich van hun publiek een 
mooi resultaat neer te zetten. Zij 
gingen naar huis met een 5e plaats.

Michelle Bakx en haar tinker Tinus 
wisten vorig weekend de rubriek 
klasse L1 te winnen tijdens de koud-
bloedenwedstrijd in Nistelrode. 
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Doelpuntenfestijn Waterpolodames 
Argo
Afgelopen zaterdag hebben de 
waterpolodames van Argo maar 
liefst 17 keer het doel weten te 
vinden in de thuiswedstrijd tegen 
‘rode lantaarn drager’ TRB-RES 
uit Tilburg. Op papier gezien was 
dit wel te verwachten, gezien het 
feit dat Argo bovenaan staat in de 
competitie. 

Het meest spannende van de wed-
strijd was de vraag of er een team 
opgesteld kon worden bij Argo. 
Door afwezigheid van maar liefst 3 
speelsters moest er wederom een 
beroep gedaan worden op de spe-
lerskwaliteiten van keepster Mar-
leen vd Wijdeven. Ze blijkt over 
meerdere kwaliteiten te beschik-
ken want ook zij wist een keer te 
scoren. De einduitslag was uitein-
delijk 17-4 van een wedstrijd, wat 
nooit een wedstrijd geweest is. 

Argo nestelt zich hierdoor nog ste-
viger in de top 3. Doelpunten wer-
den gemaakt door: Josine Raaij-
makers (5x), Renske vd Burgt (4x), 
Liesbeth vd Korst (4x), Anita vd 
Heijden (2x), Monique van Nielen 
(1x) en Marleen vd Wijdeven (1x).

Zwemmen
Afgelopen zondag is er door 24 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
deelgenomen aan de 2e Solo in 
zwembad ‘De Neul’. Tijdens deze 
wedstrijd is er 4 keer een 1e plaats, 
5 keer een 2e plaats en 7 keer 
een 3e plaats behaald. Daarnaast 
zijn er 45 persoonlijke records ge-
zwommen. 

Komende zondag nemen de 
zwemmers van de Recreatieven in 
zwembad “De Neul” deel aan de 
2e Meerkamp, aanvang 15.00 uur.

waterpolo

hardlopen

Aanstaande zondag 4 november: 
2e Marathon van Rooi
SV Fortuna ’67 organiseert aan-
staande zondag 4 november haar 
2e Marathon van Rooi. Meer dan 
100 wedstrijd- en recreatielopers 
(en -loopsters) hebben zich inge-
schreven om deel te nemen aan 
deze marathon, die loopt door het 
mooie natuurgebied in en rond 
Sint-Oedenrode.

Daarnaast hebben ook een 50 tal 
teams zich ingeschreven om deel 
te nemen aan de marathon in es-
tafettevorm.  Een estafetteteam 
bestaat uit 2 tot maximaal 6 per-
sonen en bestaat uit zowel man-

nen als vrouwen. Om 11.00 u zal 
het startschot klinken voor de in-
dividuele deelnemers aan de ma-
rathon en om 11.15 u worden de 
estafetteteams weg geschoten.

De atleten zullen het zeer op prijs 
stellen om aangemoedigd te wor-
den. Er zijn meerdere mogelijkhe-
den zowel in de bebouwde als in 
het buitengebied om uw favorie-
ten aan te moedigen. U vindt het 
parkoers via www.fortuna67.nl, 
door te klikken op het logo van de 
marathon en daarna op parkoers.  

dammen

Bekerkampioenschap dammen 
van Brabant individueel
Op 23 oktober werd in het speel-
lokaal van damclub TDV uit Til-
burg de 2de ronde gespeeld. Van 
de overgebleven 24 dammers wa-
ren maar liefst 6 spelers van RDS 
uit Sint Oedenrode geplaatst. 

In de strijd om de laatste 16 
plaatste Leo van Vlerken zich 
rechtstreeks na een gedegen partij 
tegen de sterke Salomon de Jong 
uit Tilburg. Arno Bloks plaatse zich 
eveneens ten kost van clubgenoot 
Ad Peerenboom. Via terugloting 
waren nog 4 plaatsen te vergeven 
om de groep van 16 te complete-

ren. Gerben te Raa en Martien van 
Erp hadden in deze loting het ge-
luk aan hun zijde en trokken het 
juist lot. Piet van Erp haalde de 
volgende ronde niet, hij moest zijn 
meerdere erkennen in Dick Min-
nee uit Uden.

Op 4 november wordt de derde 
ronde gespeeld en zal RDS gast-
heer zijn. Met 4 spelers bij de laatst 
16 is het toernooi voor RDS nu al 
geslaagd terwijl er uitzicht is voor 
één of meer spelers om bij de laat-
ste 8 te komen.

Goed spel Attaque 1 en 2 wordt niet beloond

Attaque 3 neemt brutaal de leiding
tafeltennis

Het moest en zou gebeuren in 
de thuiswedstrijd tegen JCV uit 
Vught, en het gebeurde: Attaque 3 
won met 7-3 van de koplopers en 
heeft nu zelf een punt voorsprong 
en nog drie wedstrijden te spelen. 
Voor de andere ploegen was het 
resultaat minder florissant.

Het jeugdige team onder aanvoe-
ring van Cliff van Driel schoot vrij-
dagavond uit de startblokken; in no 
time stond het 3-1 voor Attaque. 
Vooral Anne van de Sande, die van 
0-2 terugkwam en in de beslissende 
game de wedstrijd alsnog naar haar 
hand zette, maakte diepe indruk en 
liet direct zien dat Attaque in eigen 
huis niet zomaar aan de kant ge-
zet kan worden. De thuisploeg liep 

daarna, soms geholpen door lichte 
frustratie bij de JCV-spelers, ge-
makkelijk uit naar 6-1, en ten slotte 
naar 7-3. Met nog drie wedstrijden 
te spelen is Attaque 3 nu koploper 
in de zesde klasse, op één punt van 
JCV en met grote voorsprong op de 
andere teams.

Attaque 1 had het lastig tegen 
laagvlieger Kruiskamp uit ‘s-Her-
togenbosch, en speelde met 5-5 
gelijk. Vooral Henry van Casteren 
had vrijdag de wind niet in de rug: 
hij speelde drie goede partijen, 
maar had op beslissende momen-
ten geen antwoord op het Bossche 
krachtpatsersspel. Ook Attaque 
2 was vrijdag op beslissende mo-
menten onfortuinlijk. Tegen JCV 

werd vier keer een beslissende 
game uit handen gegeven. Daar-
door eindigde de ontmoeting in 
een geflatteerde 9-1-nederlaag, 
en staat Attaque 2 plotsklaps voor-
laatste, in de gevarenzone van de 
derde klasse. Deze week komt al-
leen Attaque 1 in actie; de vrijdag 
erop spelen alle teams weer thuis.

Uitslagen 26 oktober
Attaque 1 – Kruiskamp ‘81       5-5
Attaque 2 – JCV 5          1-9
Attaque 3 – JCV 10           7-3

Programma
2/11 Irene – Attaque 1
9/11 Attaque 1 – Elshout
9/11 Attaque 2 – Kruiskamp ‘81
9/11 Attaque 3 – TTCV Herwaarden

budo 33e Klompentoernooi groot succes

Ook dit jaar heeft Dai Ippo weer haar 
toernooi georganiseerd. Afgelopen 
weekeinde stonden ruim 550 judo-
ka’s zowel op zaterdag als zondag 
te trappelen om hun kunsten te ver-
tonen. Dit gebeurde dit jaar nog in 
Schijndel maar volgend jaar zijn we 
weer terug in ons vertrouwde Rooi. 
Waar we dan gebruik maken van de 
nieuwe sporthal ‘de Streepen’. 

Er waren dan weliswaar wat min-

der deelnemers in vergelijking met 
vorig jaar, maar het niveau was er 
niet minder om. Het toernooi krijgt 
meer en meer een internationale 
uitstraling. Er waren nogal wat Bel-
gen aanwezig als ook een groep uit 
Zweden en Engeland. De groep uit 
Zweden had zelfs op maandag nog 
met Dai Ippo getraind en er ligt een 
uitnodiging om bij hen een toernooi 
met trainingsstage te bezoeken.
Met 22 deelnemers wist Dai Ippo 

toch maar mooi acht prijzen te be-
machtigen. Op zaterdag wisten 
Kaj van Putten en Jim van der Ven 
een zeer verdiende 3e plaats te be-
halen. Kaj moest het alleen maar 
ontgelden tegen de Nederlands 
Kampioen terwijl Jim ook maar één 
partij verloor. Martijn van Dalen is 
nog steeds erg sterk bezig en liet er 
geen twijfel over bestaan waarvoor 
hij was gekomen, namelijk winnen. 
Hij won al zijn partijen met ogen-
schijnlijk speels gemak en werd ver-
diend 1e. Jasper van den Oetelaar 
moet gedacht hebben “dat kan ik 
ook“ en wist dit met zeer veel over-
tuiging te bewijzen. In de finale te-
gen zijn Zweedse tegenstander liet 
hij eerst een wazari aantekenen om 
vervolgens dit nog eens te verbete-
ren met een fantastische ippon. Dus 
ook Jasper op de hoogste trede van 
het ereschavot.

Op zondag was het de jeugd tot 
12 jaar die zich moest gaan bewij-
zen. Teun Packbiers begint meer 
en meer zijn mannetje te staan en 
wist een mooie 3e plaats te beha-
len. Zijn voetveeg had hem zondag 
niet in de steek gelaten en wist met 
deze techniek mooie scores te ma-
ken. Ook voor Fleur Bongers was er 
een 3e plaats. Het draaide niet echt 
goed bij Fleur, maar dat ze dan toch 
nog 3e wist te worden zegt wel wat 
over haar kwaliteiten. Quint Rovers 
had het zondag helemaal op zijn 
heupen. Quint traint met de oude-
ren mee en moet daar vaak tegen 
zwaardere tegenstanders. Als je al 
die zwaargewichten steeds tegen 
krijgt, lijkt het op zo’n toernooidag 
alsof je tegenstanders wat lichter 
zijn. Quint draaide ontzettend goed 
en werd ongeslagen kampioen. 
Dewy Lo-A-Njoe kreeg te maken 

Quint Rovers (r) werd zondag ongeslagen kampioen

met een grote groep tegenstanders. 
Zondag werd ze dus getest op waar 
ze nu staat. Ze begon tegen een En-
gelse judoka die voor haar helemaal 
nieuw was. Dewy voelde haar te-
genstander perfect aan en won met 
speels gemak. Pas in de finale stond 
ze tegen-
over een 
geduchte 
tegenstan-
der. Het 
ging er 
hard aan 
toe, maar 
het initia-
tief lag bij 
Dewy. He-
laas kwam 
Dewy niet 
tot een 

score en moest de scheidsrechter 
de beslissing geven. Voor de toe-
schouwers was het al duidelijk maar 
het was toch even afwachten of de 
scheidsrechter het ook allemaal zo 
gezien had. En ja hoor, ook Dewy 
wist de 1e plaats te behalen.       

Teun Packbiers (l) was erg succesvol 
met zijn befaamde voetveeg
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Uw mobiliteit onze zorg
Van Acht Autoschade en Garage Markgraaff zijn onlangs 

een samenwerkingsverband aangegaan. Door de krachten 

te bundelen zijn zij uw totaalpartner in auto’s. Of het nu 

gaat om de aanschaf, schade, reparatie of onderhouds-

beurt, zij zijn uw partner.

Door ook goede contacten te onderhouden met de Rooise 

verzekeringsagenten wordt uw autoschade vlekkeloos 

geregeld. U heeft bij autoschade gratis vervangend 

vervoer, geen eigen risico van € 150,- en 4 jaar garantie.

Kortom, Van Acht Autoschade en 
Garage Markgraaff, uw partner in auto’s!

Van Acht Autoschade en Garage 
Markgraaff geven elkaar de hand!

Industrieweg 27a
5492 NG Sint-Oedenrode
0413 477727
info@vanacht-autoschade.nl
www.vanacht-autoschade.nl

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

AEGON Schade Service
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Uitslagen & programma

VV Nijnsel

Uitslagen senioren zo 28/10:
Ravenstein 1 - Nijnsel 1 1-3
Mariahout 2 - Nijnsel 2  1-2
Nijnsel 3 - RKVV Keldonk 2   2-4
Boskant 3 - Nijnsel 4    4-0
DVG 4 - Nijnsel 5    7-4
WEC 5 - Nijnsel 6    2-1
Nijnsel VR1 - Heeswijk VR1   5-1
Nijnsel VR2 - DAW VR2     0-1
Nijnsel VR3 - DVG VR1   0-7

Uitslag senioren za 27/10:
Sparta’25 vet – Nijnsel vet 1-3

Programma senioren zo 4/11:
Nijnsel 1 - OVC’63 1 14:30u
Nijnsel 2 - Blauw Geel’38 5 12:00u
Mariahout 3 - Nijnsel 3 11:30u
Nijnsel 4 - Schijndel/VITAM 5 12:00u
Nijnsel 5 - Schijndel/VITAM 6 10:00u
Nijnsel 6 - RKVV Keldonk 4 10:00u
EVVC VR1 - Nijnsel VR1 12:00u
VCO VR1 - Nijnsel VR2 12:00u

Programma senioren za 3/11:    
RKPVV Vet - Nijnsel Vet 16.30u

Uitslag jeugd za 27/10:
Nijnsel A1 - Mariahout A1  2-4
Schijndel/VITAM B2 - Nijnsel B1   0-2
Nijnsel C1G - MVC C1     6-4
ELI C3 - Nijnsel C2    2-2
Nijnsel D1G - Rood Wit’62 D4   2-1
Gemert E4 - Nijnsel E1    12-0
Blauw Geel’38 E12 - Nijnsel E2    13-0
Nijnsel F1G - BG’38/JUMBO F5  1-2

Programma jeugd za 3/11:
NWC A2 - Nijnsel A1 14:30u
Nijnsel B1 - NWC B2 14:30u
ELI C1G - Nijnsel C1G 12:30u
Nijnsel C2 - Irene C1 13:00u
SC Helmondia D2 - Nijnsel D1G 11:15u
Nijnsel E1 - Erp E3 10:00u
Nijnsel E2 - Ollandia E2G 10:00u
ELI F2G - Nijnsel F1G 10:00u

Rhode

Uitslagen senioren zo 28/10:
Avanti-Rhode 2-7
NWC 2-Rhode 2 0-1
Stiphout bV. 2 –Rhode 3 2-2
Rhode 4-Gemert 7 1-6
DVG 5-Rhode 6 4-6
Rhode 7-Avanti 7 2-10
Schijndel 9-Rhode 8 0-6
Rhode 9-Blauw Geel 16 2-7
Rhode 10-UDI 13 2-2
Boekel Sport-Dames 3-2

Uitslagen jeugd za 27/10:
Rhode A1-Nooit Gedacht A1  5-3
SCMH A1-Rhode A2  1-1
Nooit Gedacht B1-Rhode B1  2-3
Rhode B2-Venhorst B1  3-1
Rhode B3-Ollandia B1  1-3
Boerdonk B1G-Rhode B4  4-0
Rhode C1-Blerick C1G  5-0
WEC C1-Rhode C2G  11-1
Rhode C3-Ollandia C1G  1-11
Rhode C4-WEC C2  2-0
Venhorst C2G-Rhode C5  4-0
Erp MB1-Rhode MB1  0-11
Nooit Gedacht MC1-Rhode MC1  2-0
Rhode D1G-Mariahout D1  2-0
Boekel Sport D2G-Rhode D2  8-0
Stiphout V. D2G-Rhode D3G  1-1
Rhode D4-Gemert D5  1-9
Boekel Sport D5-Rhode D5  1-4
Rhode D6-Blauw Geel D11  0-11
Rhode E2-Erp E2  2-5
Handel E1-Rhode E3  3-2
Rhode E4-Blauw Geel’38 E7  2-7
Rhode E5-Rood Wit’62 E3  10-1
Venhorst E3-Rhode E6G   4-4
Rhode E7-Blauw Geel’38 E11  8-10
Schijndel E8-Rhode E8G  4-7
Rhode E9-Handel E3  2-2
Rhode F1-Schijndel F1  7-2
Blauw Geel’38 F2-Rhode F2  1-0
Rhode F3-Avanti’31 F2  1-2
Blauw Geel’38 F4-Rhode F4  4-2
ASV’33 F2-Rhode F5   2-5
Rhode F6G-Erp F3  3-4

Erp F5-Rhode F7  0-2
Rhode F8-Blauw Geel’38 F9M  0-9
Boekel Sport F5-Rhode F9  6-2
Rhode F10-Mariahout F3G  4-2

Programma senioren zo 4/11:
Rhode-Erp 14.30u
Rhode 2-Bekkerveld 2 11.00u
Rhode 3-ELI 2 11.00u
Rhode 4-Blauw Geel 9 10.00u
Sparta 8-Rhode 5 10.00u
Volkel 4-Rhode 6 10:30u
Rhode 7-Blauw Geel 14 12.00u
HVCH 8-Rhode 10 13.00u
Dames-Keldonk 10.00u
Veteranen-Blauw Geel 16:30u

Programma  jeugd za 3/11:
Heeswijk A1-Rhode A1  15:00u
Rhode A2-Erp A3  14:30u
Rhode B1-NWC B1  14:30u
Gemert B3-Rhode B2  13:15u
Erp B2-Rhode B3  14:45u
Rhode B4-Mariahout B2  12:45u
NWC C1-Rhode C1  13:00u
Rhode C2G-Venhorst C1  12:45u
Boskant C1-Rhode C3  13:00u
Brandevoort C1-Rhode C4  13:00u
Rhode C5-Blauw Geel’38 C7  12:45u
Rhode MB1-Festilent MB1  14:30u
Rhode MC1-De Willy’s MC1  11:15u
ASV’33 D1-Rhode D1G  12:30u
Rhode D2-Blauw Geel’38 D4  11:15u
Rhode D3G-Boskant D1  11:15u
Blauw Geel’38 D6-Rhode D4  11:30u
Rhode D5-Mariahout D2G  11:15u
DVG D3-Rhode D6  11:30u
Rhode E1-Erp E1  9:00u
Schijndel E3-Rhode E2  9:00u
Rhode E3-DVG E2G  9:00u
Boekel Sport E3-Rhode E4  10:30u
Mariahout E2-Rhode E5  11:15u
Rhode E6G-Sparta’25 E5  9:00u
Boerdonk E1G-Rhode E7  11:00u
Rhode E8  vrij
Irene E3-Rhode E9  9:30u
NWC F1-Rhode F1  9:15u 
Rhode F2-Sparta’25 F2  10:15u
Gemert F3-Rhode F3  10:30u
Rhode F4-Schijndel F4  10:15u
Rhode F5-Stiphout Vooruitt F3  9:00u
Rhode F6  vrij
Rhode F7-Sparta’25 F5G  10:15u
Erp F4-Rhode F8  10:30u
Rhode F9-ELI F4  10:15u
MULO F8-Rhode F10  9:00u
Mini-Pupillen:onderling wedstrijden 
aanvang 10:00u

Ollandia
  
Uitslagen senioren zo 28/10: 
Fc de Rakt 1-Ollandia 1 3-1
Ollandia 2-Dijkse Boys 2   10-4
Avesteyn 3-Ollandia 3   15-1
Fc de Rakt 6-Ollandia 4   0-2
Ollandia Vr1-Berghem Sport Vr1   0-6 

Uitslagen jeugd za 27/10:
Rhode B3-Ollandia B1   1-3
Rhode C3-Ollandia C1   1-1
Ollandia D1-Blauw Geel’38/ D6   8-0
MULO E2-Ollandia E1   4-6
Ollandia E2G-Gemert E9   0-8
Ollandia F1-Gemert F6   1-3
Gemert F9-Ollandia F1   8-0

Programma senioren zo 4/11: 
Ollandia 1-WHV 1   14.30u
Bruheze 2-Ollandia 2   12.00u
Ollandia 3-ELI 3   11.00u
Ollandia 4-WHV 5   10.00u
VOW Vr1-Ollandia Vr1   12.00u

Programma jeugd zaterdag 3/11:
Ollandia B1-Schijndel  B3    14.30u
Ollandia C1-BG’38  C5   13.30u
Schijndel D4-Ollandia D1  v:10.45u
Ollandia E1-Mierlo Hout E3   9.30u
Nijnsel E2-Ollandia E2  v:9.15u
Sparta’25 E4-Ollandia F1  v:9.30u
Ollandia F2-Boerdonk F1   10.30u 

VV Boskant

Uitslagen senioren zo 28/20: 
Mariahout 1-Boskant 1  0-2
Boskant 2-Festilent 2  2-0

Boskant 3-Nijnsel 4  4-0
Schijndel 6-Boskant 4  2-1
Keldonk 4-Boskant 5  1-2
Avesteyn 6-Boskant 6  0-2
Boskant 7-Schijndel 12  6-1
Boskant VR1-FC De Rakt VR1  3-3

Uitslagen jeugd zq 27/10:
SCMH B1–Boskant B1  4-3
Gemert C4–Boskant C1  4-1
Boskant D1–VOW D1  3-5
Boskant E1–Blauw Geel’38 E5  11-1
Schijndel E6–Boskant E2  4-4
Boskant F1–Schijndel F5  2–2
Boskant MiniF–Boxtel Mini F  25-0

Programma senioren zo 4/11:
Boskant 1-ASV 1  14.30u
Olympia ’18 2-Boskant 2  11.30u
ASV’33 3-Boskant 3  12.00u
Boskant 5-Boekel Sport 5  12.00u
Boskant 6-Irene 3  10.00.
Irene 4-Boskant 7  10.00u
Nooit Gedacht VR3-Boskant VR1  12.00u
 
Programma jeugd za 3/11:
Sparta’25 A2–Boskant A1  v13.00
Boskant B1–Avanti’31 B2  a14.30u
Boskant C1–Rhode C3  a13.00u
Rhode D3G-Boskant D1  v10.15
Sparta’25 E2–Boskant E1  v08.15
Boskant E2–DVG E3G  a09.30u
Blauw Geel’38 F6–Boskant F1  v09.15

zwemmen

Argo

D1 - T.R.B.-R.E.S 11-5
Dames 1 - T.R.B.-R.E.S 17-4
E1 - De Treffers 5-8
E2 – Njord 3-26
Heren 1 - De Dokkelaers 6-3
Heren 2 - De Treffers 9-4

Programma waterpolo Za 3/11:
Lutra - Heren 2 17.00u
Njord - E1 17.00u
Nayade - Dames 1 17.30u
Arethusa - E2 17.45u 
Arethusa - C1 18.15u
Aquamigos - D1 19.10u
De Vennen - Heren 1 21.00u 

beugelen

Beugelclub ‘de Lustige 
Spelers’

Uitslagen: 22 oktober –27 oktober  
Helden 3 - Olland 1 4-1
Olland 2 - Schijndel 1 4-1 
Olland 3 - Heeze 2 1-4
Olland 4 - Liempde 1 3-2 
Hoogeloon 6 - Olland 5 3-2

Competitieprogramma:  
31 oktober – 8 november 
aanvang wedstrijden: 20.00 uur  
 
Olland 1 - Bree 1 do 1/11
Olland 2 - Heeze 2 di 6/11 
Heeze 1 - Olland 3 do 8/11
Olland 4 - Loosbroek 2 ma 5/11
Olland 5 - Schijndel 3 wo 31/10 

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 24/10
1 Hrn.H.v.Erp- H.v.Genugten 72,08 
% 2 Echtpr. v.Erp 65,42 % 3 Mevr. 
A.v.d.Velden- Hr. L.v.Uffelen 62,50 % 
4 Mevr. M.v.Schijndel- Hr. A.v.Hommel 
62,08 %.

B.C. “d’n einder ’05”

Uitslag 24/10: 
A Lijn: 1. Jos en Marlies Teulings 61.98 
% 2/3  Joop en Marianne Muller en 
Mari en Nellie v.d.Vleuten 57.29 % 
4.Jan en Mien v. Rooij 56,77 % . B lijn 
1. Ardie v. Bakel- Leny Wijn 54,17 % 
2. Diny Vos- Marie-Cathriem Wielens 
53,47 % 3. Fons en Els Raaijmaakers 

52,78 % 4/5 Netty v Dijck-Rinus Kui-
pers en Bert Foolen-Martien Vos 51,39 
% . zie ook :  www.deneinder.nl

ZBC’01, 

competitie 22/10
A-lijn: 1.Toon & Marietje v.Schaijk 
63,89 % 2.Jana v.d.Acker & Anny 
v.d.Hurk 60,76 %  3.Chris & Chris-
tien v.Helvoirt 60,07 % 4.Jan Rijkers & 
Toos v.Berlo 57,64 %  B-lijn: 1.Anny & 
Josien v.d.Berkmortel 59,58 % 2.Riet 
v.Hout & Corry Kastelijn 58,33 % 
3.Mieke Toebast & Toos Vissers 56,67 
% 4. Noud & Toos v.Zutven 56,25 %  

Vrijdagmiddag Club 

Competitie  26/10
A-lijn:  1.Pieter v.Geffen & Tonnie Kivits  
64,24 % 2.Toon & Marietje v.Schaijk 60,07 
% 3.Piet v.Schaijk & Mari v.d. Steen 55,90 
% 4.Harry & Rina v.Berlo 53,82 % B-lijn: 
1.Cees & Riet v.Hout 67,19 % 2.Chris 
& Christien v.Helvoirt 56,77 % 3.Bert 
v.Helvoort & Anny v.d.Hurk 56,25 % 
4.Jov.Boxtel & Mien Vermeulen 53,65 %.  

BC Rooi750 

Uitslag  24/10
A lijn: 1 Theo Janssen & Robert Janssen 
58,33% 2 Theo van Geffen & Jan Kuij-
pers 57,29% 3 Irmgard Etman & Wil-
lem de Roo 54,90% 4 Jos van Rijbroek-
Vervoort & Harrie van Rijbroek 54,58% 
B lijn:1 Heleen Voets & Ineke Wijtzes 
64,93% 2 Riet v.d. Laar & Mia de Leijer 
59,72% 3 Lia van Ham & Leny Kremers 
57,29% 4 Bep Machielsen & Joost van 
Heertum 55,21% C lijn:1 Hanny Bosch 
& Jan Bosch 72,92% 2/3 Netty Leijtens 
& Nel van der Pijl 53,13% 2/3 Tineke 
Klomp & Lenie Tijsma 53,13% 4 Harrie 
Hol & Ad van Kaathoven 51,56%

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 25/10:
A-lijn 1. Harrie & Jan v. Erp 67.82; 2. 
Jo Evers & Nelle v.d. Vleuten 60.10; 
3. Heleen Wiers & Frans v.d. Boomen 
58.90; 4. Mia Poels & Annie Stevens 
58.10. B-lijn: 1. Anny & Corrie Dort-
mans 62.91; 2. Bertha v.d. Laar & An 
v.d. Vleuten 57.50; 3. Riet & Cees v. 
Hout 56.66; 4. Annie Kastelijn & Addie 
Rijkers 54.16.

Uitslag 2e cyclus
A-lijn: 1. Harrie & Jan v. Erp 58.66; 2. 
Mia Poels & Annie Stevens 58.14; 3. 
Bertha v.d. Laar & Annie Latijnhouwers 
55.83; 4. Riet & Cees v. Hout 54.56.
B-lijn: 1. Guus Plevier & Fried v.d. Laar 
54.56; 2. Gerda & Bert Schellekens 
52.45; 3. Annie  & Lena v. Acht 51.92; 
4. Annie Kastelijn & Addie Rijkers 51.88.

Bridgeclub De Neul  

Uitslag 29/10
A-lijn: 1. Netty Leijtens & Sjane v.d. 
Vleuten 60.42; 2. Harrie v. Erp & Har-
rie Hutschemaekers 55.95; 3. Nellie & 
Ad Vervoort 55.65; 4. Netty & Jan v. 
Heeswijk 54.46.
B-lijn: 1.Heleen Wiers & Frans v.d. 
Boomen 59.82; 2. Marianne & Harrie 
Timmermans 57.74; 3. Jo Evers & Jo 
Kremers 57.44; 4. Ans v. Bakel & Rikie 
v.d. Schoot 55.95.
C-lijn: 1. 8.Cor v. Gerwen & Toon vd 
Vleuten 64.88; 2. Marietje v. Aarle & 
Mia v.d. Eertwegh 56.55; 3. 14.Netty v. 
Dijck & Thea Huijberts 55.95; 4. 9.Ria 
Jongepier & Stephan v.d. Wiel 55.65.
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.nl

BC ’t Koffertje 

Uitslag 29/10:
A-lijn: 1 Leny Kremers & Willem de 
Roo 59,93; 2 Willem Pieters & Harrie 
van Rijbroek 59,72; 3 Lieke Pieters & 
Jos van Rijbroek 57,57; 4 Jan Machiel-
sen & Rien Voets 56,25 B-lijn: 1 Her-
man Pauw & Leny van de Wall 66,67; 
2 Leny van Kemenade & Rina Verha-

gen 57,08; 3 Wil Merkelbach & Jean-
ne Swinkels 55,42; 4 Rietje Donker & 
Nelly van Zon 54,58 C-lijn: 1 Corrie 
Dortmans & Janneke van Oosterhout 
60,36; 2 Betty & Oth van Doeland 
54,13; 3 Anny & Lena van Acht 53,80; 
4 Maria Bloem & Ria Goosens 52,50

hockey

MHC Sint-Oedenrode

Uitslagen jeugd za 27/10  
Oedenrode JA1 - Uden JA1 0-2
Oedenrode JD1 - Helmond JD2 6-1
Oedenrode MA1 - Oirschot MA1 4-2
Oedenrode MB2 - Basko MB5 1-1
Oedenrode MC1 - Berlicum MC1 11-2
Oedenrode MD1 - Den Bosch MD5 5-2
Oedenrode MD4 - Oirschot MD4 0-0
Son JB1 - Oedenrode JB1 6-0
Hopbel JD2 - Oedenrode JD2 2-0
Mierlo MA2 - Oedenrode MA2 5-2
Geel-Zwart MB1 - Oedenrode MB1 6-2
Heesch MC2 - Oedenrode MC2 0-7
Hopbel MC2 - Oedenrode MC3 5-1
Heesch MD3 - Oedenrode MD3 1-4
  
Uitslagen senioren zo 28/10  
Oedenrode D3 - Oss D3 5-1
Oedenrode D4 - HDL D1 2-2
Oedenrode D6 - Shot D4 0-8
Oedenrode H2 - Helmond H5 4-6
Oedenrode HA - Weert HA 6-4
Oedenrode HB - Oirschot HC 3-2
Berkel Enschot D1 - Oedenrode D1 1-2
Tilburg D6 - Oedenrode D2 1-1
Geldrop D2 - Oedenrode D5 11-2
Geel-Zwart H1 - Oedenrode H1 4-2
EMHC H7 - Oedenrode H3 11-3

Programma jeugd za 3/11 
Oedenrode JE1 - Best JE1 9:00u
Oedenrode JF1 - EMHC JF2 9:00u
Oedenrode M8E1 - EMHC M8E1 9:00u
Oedenrode M8E2 - Cranend. M8E1 9:00u
Oedenrode MF1 - Oirschot MF1 9:00u
Oedenrode MF3 - Eersel MF1 9:00u
Oedenrode JE2 - Oirschot JE1 10:00u
Oedenrode ME2 - Gemert ME2 10:00u
Oedenrode MD3 - Geel-Zwart MD4 10:30u
Oedenrode JD2 -  Helmond JD3 11:30u
Oedenrode MC3 - Geel-Zwart MC6 12:00u
Oedenrode JC1 - Civicum JC1 13:00u
Oedenrode JB1 - MEP JB2 13:30u
Oedenrode MB1 - Boxmeer MB1 14:30u
Oedenrode MA2 - Helmond MA4 15:00u
Oedenrode MC2 - Mill MC1 16:00u
Oss MD2 - Oedenrode MD1 8:45u
Bakel JF1mix - Oedenrode JF2 mix 9:00u
Bakel M8E3 - Oedenrode M8E3  9:00u
Geldrop ME1 - Oedenrode ME1 9:00u
Oranje Zwart JD3 - Oedenrode JD1 9:15u
EMHC MF3 - Oedenrode MF2 10:15u
Rosmalen MC1 - Oedenrode MC1 10:30u
Eindhoven MB5 - Oedenrode MB2 12:15u
EMHC MA1 - Oedenrode MA1 13:15u
Oss MD8 - Oedenrode MD4 15:00u
Geel-Zwart JA1 - Oedenrode JA1 17:45u
 
Programma senioren zondag 4/11 
Oedenrode H3 - Don Quishoot H3 11:00u
Oedenrode D5 - Son D2 12:30u
Oedenrode D1 - Horst D1 12:45u
Oedenrode D2 - HOCO D2 14:00u
Oedenrode H1 - Maastricht H114:30u
Liempde D2 - Oedenrode D3 9:30u
HDL D2 - Oedenrode D6 10:30u
Liempde D4 - Oedenrode D4 11:00u
Eindhoven H4 - Oedenrode H211:00u
Helmond HB - Oedenrode HA 11:00u
Berkel Enschot HC - Oedenrode HB 11:00u

 

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst
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Julia Verhagen
vv. Nijnsel

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Ik ben Julia Verhagen en ben 7 
jaar oud.. Aanstaande zondag ben 
ik pupil van de week bij de wed-
strijd Nijnsel – OVC`63.

Samen met mijn ouders, Mirthe 
en Mathijs woon ik in Nijnsel. Ik 
zit op de Sint Antonius van Padua 
school in groep 4 en het leukste 
vak vind ik taal. Later wil ik graag 
dierenverzorgster worden.  In mijn 
vrije tijd ga ik graag zwemmen, 
spelen met de hond of voetballen. 
Ik ben fan van PSV en Dries Mer-
tens vind ik de beste voetballer.  Ik 

voetbal zelf al 2,5 jaar bij VV Nijn-
sel en speel nu in de F1. Mijn fa-
voriete trainer is Bennie Verhagen. 
En het liefst sta ik in de verdedi-
ging of op het middenveld.

Toon Merks
Rhode

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

De 7 jarige Toon Merks is zondag 
4 november “Pupil van de Wed-
strijd” bij de thuiswedstrijd van 
Rhode 1 tegen Erp 1.

Toon voetbalt voor het tweede sei-
zoen bij Rhode. Hij speelt in de F5. 
Zijn trainers/leiders zijn Hans van 
Kaathoven en Marc van Heeswijk. 
Toon staat op het middenveld. Hij 
is een ijverige voetballer en leer-
gierig. Wat vorig seizoen Toon niet 
lukte heeft hij in de eerste helft 
van de competitie wel gedaan, hij 
heeft al 3 keer gescoord. Zijn fa-
voriet voetbalclub is PSV. Maar la-
ter als hij groot is wil hij profvoet-
baller worden bij Barcelona. Toon 
zit op Odaschool in groep 4. Bui-
ten spelen vindt hij het leukst op 
school. Zijn hobby’s zijn voetbal en 

spelletjes op de computer.  Toon is 
iedere week trouw aanwezig bij de 
training en wedstrijd. Hij 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. Wij 
wensen Toon een gezellige voet-
balmiddag bij Rhode

Kantineheld Wim Koolen bij 
Voetbal International

De uitzending van Voetbal Inter-
national van aanstaande maandag 
krijgt een stevig Ollands tintje. 
Voor de rubriek ‘de Kantineheld’ 
wordt namelijk Ollander Wim 
Koolen naar voren geschoven. Hij 
mag voor Wilfred, Johan, Rene 
en misschien wel Hansie Hansie 
een biertje tappen. In zijn kielzog 

neemt hij een elftal Ollanders mee 
dat bij de uitzending aanwezig 
mag zijn. Eerste elftal speler Rob 
van der Heijden zal aan de Neder-
landse kijkers uitleggen waarom 
Wim Koolen een ultieme kantine-
held is. Dus allemaal kijken, aan-
staande maandag om vanaf 20.30 
uur bij RTL 7.

Nijnsel, Boskant en Rhode eindigen eerste periode in majeur

Ollandia periodekampioen ondanks nederlaag

voetbal

Met zeven gewonnen wedstrijden 
en een uitmuntend doelsaldo (+20) 
is Ollandia zondag periodekampi-
oen in de vijfde klasse geworden. 
Het onverwachte verlies bij FC de 
Rakt deed aan de feestvreugde 
niets af. Boskant won, Rhode legde 
in Schijndel buurman Avanti over 
de knie, en Nijnsel won – verras-
send – van kampioenskandidaat 
Ravenstein.

FC de Rakt – Ollandia 3-1 (2-0)
Ja, Ollandia is periodekampioen ge-
worden, maar vraag vooral niet hoe. 
In Uden werd de ploeg van Gerard 
van Zutphen, tot afgelopen zondag 
zonder puntverlies, een helft lang 
aan alle kanten voorbij gelopen. FC 
de Rakt won op het eigen kleine 
veld met hoog gras alle duels, en 
scoorde ‘maar’ twee keer. Ollandia 
“sneeuwde onder”, analyseerde 
Van Zutphen, wiens ploeg vooral 
met scheidsrechter Schaap in discus-
sie was. Na de pauze speelde Ollan-
dia wat kampioenwaardiger, en had 
het de pech dat Paul van Driel direct 
na rust naliet om de aansluitingstref-
fer te maken. De 2-1 kwam er wel, 
van Bart van de Tillaart, maar pas 
tien minuten voor tijd. Toen doel-

man Tom Wouters vijf minuten later 
met pet op een bal probeerde weg 
te koppen (en daarin onvoldoende 
slaagde) was de beslissing alsnog 
daar. Niettemin: hulde aan Ollandia 
dat als eerste Rooise club een perio-
dekampioenschap kan vieren.

Avanti – Rhode 2-7 (0-3)
Met een onvervalste F’jesuitslag was 
de derby in Schijndel er dit jaar een 
om mateloos van te smullen. Voor 
Rhode zat afgelopen zondag dan 
ook alles mee, al dwong de ploeg 
van Ronald Tielemans dat ook af 
met constante druk op de bal en een 
aanvalslust die na een kwartier werd 
beloond met de openingstreffer. Het 
halfuur daarna waren de ploegen 
wat meer aan elkaar gewaagd. Uit-
eindelijk was het Michel Daniëls die 
kort voor rust met een goede rush 
vanaf het middenveld twee verde-
digers afschudde en de bevrijdende 
2-0 scoorde. Na de pauze was het 
Avanti dat de bezoekers nog even in 
verlegenheid bracht met een snelle 
tegentreffer, maar na nog twee 
Rooise doelpunten was alle verzet 
gebroken. Zondag komt koploper 
Erp naar sportpark de Neul, en mag 
Rhode laten zien of het naast pun-

ten ook aan zelfvertrouwen heeft 
gewonnen.

Mariahout – Boskant 0-2 (0-0)
Tegen degradatiekandidaat Maria-
hout wist Boskant, toch de nummer 
twee van de vierde klasse, een helft 
lang schrikbarend weinig te begin-
nen. Theo van Lieshout zag vanuit 
de dug-out een fysieke thuisploeg, 
en een Boskant dat zich dat allemaal 
liet overkomen. Pas na rust begon 
Boskant te swingen, en dan nog had 
de ploeg een blunder van de Maria-
houtse defensie nodig om op voor-
sprong te komen. Daarna kroop Ma-
riahout eindelijk wat uit de schulp, 
en maakte Boskant optimaal gebruik 
van de ontstane ruimte op het veld. 
Toch werd van de resterende kansen 
er maar één benut. Daar staat te-
genover dat Mariahout nog minder 
tot kansen kwam, en dat Boskant 
rustig voortpruttelt naar... Ja, naar 
wat eigenlijk? Een periodetitel? Het 
kampioenschap? Vooralsnog wil 
coach Theo van Lieshout “zo lang 
mogelijk bovenin meedoen”.

Ravenstein – Nijnsel 1-3 (1-0)
Nijnsel bewees zichzelf zondag een 
geweldige dienst door de goede lijn 
van de bekerwedstrijd tegen Oss 
door te zetten en nummer twee Ra-
venstein in eigen huis te trakteren 
op een even klinkende als verras-
sende nederlaag. Van die surprise 
was in de eerste helft nog weinig te 
merken: Nijnsel speelde drie kwar-
tier lang te gelaten om gevaarlijk te 
worden. Ravenstein zette daar nog 
geen handvol kansen tegenover, en 
benutte er daarvan maar één. Na 
rust liet Nijnsel vanaf de aftrap meer 
beleving en agressie zien, en uit 
een brutaal snel genomen vrije trap 
volgde dan ook snel de gelijkmaker. 
In het vervolg was Ravenstein de 
weg kwijt, en gaf het de wedstrijd 
uit handen. Stefan Hulsen was twee 
keer trefzeker, en bezorgde Nijn-
sel de op basis van de tweede helft 
dikverdiende zege. Zondag, tegen 
laagvlieger OVC ‘63, mag de reu-
zendoder niet aan onderschatting 
ten onder gaan.

TOPSCORERS PER 28-OKT-2012

1. Robert Erven   Ollandia 9
2. Maikel Merks   Boskant  7
3. Lars van Zutphen  Nijnsel  6
 Stefan Erven   Ollandia 6
4. Michel Daniëls   Rhode  5
5. Pieter van de Warenburg Boskant  4
 Paul van der Rijt   Nijnsel  4
 Stefan Hulsen   Nijnsel  4
 Teun Latijnhouwers  Rhode  4
6. Frank Konings   Boskant  3
 Rob van der Heijden  Ollandia 3
7. Frank van der Heijden  Boskant  2
 Ron van Uden   Boskant  2
 Bart van de Tillaart  Ollandia 2
 Carlo Siemons   Ollandia 2
 Paul van Driel   Ollandia 2
 Richard Markus   Ollandia 2
 Joep van de Mortel  Rhode  2
 Kevin Raaijmakers  Rhode  2
 Martijn van Boerdonk  Rhode  2
 Niels der Kinderen  Rhode  2
8. Edo Brans   Boskant  1
 William Bekkers   Ollandia 1
 Bas van Kuringen  Rhode  1
 Tim Stewart   Rhode  1
 Bart van den Heuvel  Nijnsel  1
 Koen Berkvens   Nijnsel  1

2012-2013

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131
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Met een ‘klik’gebit lacht het leven je weer toe!
zaterdag 10 november:

Informatie dag bij TP Sint-Oedenrode. 
van 10:00 tot 13:00uur.

int-Oedenrode het 
leven met een 
gewoon losliggend 

kunstgebit is niet altijd 
even stralend. Breeduit 
schaterlachen, lekker een 
vorkje prikken in een 
restaurant met vrienden, 
kinderen of kleinkin-
deren is er niet meer bij. 
En dat alleen omdat die 
onderkaak van u wat 
minder houvast biedt aan 
uw gewone gebitspro-
these. Wat een ellende! 
Gelukkig hebben we 
goed nieuws voor u. Héél 
goed nieuws zelfs. Een 
perfect op maat gemaakt 
klikgebit zorgt ervoor 
dat u veel beter in uw vel 
zit. Zoiets werkt enorm 
door. Het leven wordt 
weer om ‘in te bijten’! 

Waarom zou u er langer 
voor kiezen uzelf zo te 
blijven plagen? Daar 
bent u toch veel te kost-
baar voor! Een gebit is 
wat je noemt ‘gezichtsbe-
palend’. Het is meer dan 
vervelend als u om wat 
voor reden dan ook een 
slecht zittend kunstgebit 
hebt of misschien zelfs 
helemaal geen tanden. 
Daar moet je toch niet 
aan denken. Met een 
slecht passend gebit voelt 
niemand zich optimaal, 
hoezeer hij of zij dat ook 
probeert te ontkennen. 
Het komt zeer regel-
matig voor dat mensen 
een gewoon sociaal leven 
gaan vermijden. Ze 
durven niet meer naar 
feestjes, voelen zich 
gedeprimeerd of isoleren 
zich helemaal van de 
buitenwereld. En wist u 
dat een slecht passend 
gebit allerlei klachten 
kan veroorzaken en dus 

niet bevorderlijk voor uw 
gezondheid is? Goed 
gekauwd voedsel kan 
immers veel efficiënter 
verteerd worden, waar-
door hoogwaardige 
voedingsstoffen makke-
lijker kunnen worden 
opgenomen. Gelukkig is 
er een redelijk 
eenvoudige oplossing 
voor al deze problemen: 
HET KLIKGEBIT. Dat 
u daar niet eerder aan 
hebt gedacht.

Vergevorderde weten-
schap.

De uitvinding ‘klik’gebit 
is niet nieuw. Al meer 
dan dertig jaar vervaardi-
gen tandprothetici het 
product voor mensen 
met een ruime beurs. 
Sinds enkele jaren is het 
eindelijk ook bereikbaar 
voor ‘de gewone man’. 
Door ervaring en 
ontwikkelingen is de 
techniek vanzelfprekend 
steeds geavanceerder 
geworden. 
Een staafje, dat met twee 
kleine titanium implan-
taatjes in de onderkaak 
vastzit, zorgt ervoor dat 
je klikgebit volledig blijft 
zitten, wat je ook doet. 
Appeltje eten. Gieren 
van het lachen. In 
principe gaan de implan-
taten een leven lang mee 
en je ziet er weer fantas-
tisch uit. Een klikgebit is 
namelijk niet te onder-
scheiden van echte 
tanden. Het mooie van 
de behandeling is ook dat 
de drager van het klikge-
bit geen dag zonder 
tanden hoeft te lopen. 

10 november 2012: 
Informatie dag.

Op zaterdag 10 novem-
ber is er een informatie 
dag bij Tandprothetiek 
(TP) Sint-Oedenrode. 
Voor toekomstige 
patiënten staat de deur 
op deze dag wagenwijd 
open. Ook voor    belang-
stellende   patiënten die 
nieuwsgierig zijn naar de 
werkzaamheden van de 
praktijk.
Natuurlijk kunt u bij TP 
Sint-Oedenrode ook 
terecht voor reguliere 
gebitsprotheses en 
reparaties. Iedereen is 
welkom om kennis te 
komen maken met het  
team van professionals 
en om zich helder te 
laten voorlichten over de 
vele voordelen van het 
klikgebit. 
Ook het financiële aspect 
van het verhaal en het 
behandeltraject komen 
desgewenst uitgebreid 
aan de orde. 

Wie zijn huidige gebit wil 
laten controleren, of 
behoefte aan een second 
opinion kom gerust langs. 
Van 10:00 tot 13:00 uur: 
Oranje Nassaulaan 7a, 
Sint-Oedenrode.  

Maak gebruik van de 
huidige vergoedingen 
van uw zorgverzekering. 

Uw zorgverzekering 
neemt het overgrote deel 
van de kosten voor hun 
rekening. U hoeft daar 
geen extra verzekering 
voor te hebben. De basis 
verzekering is voldoende 
voor een ruime vergoed-
ing. 

Laagdrempelige en 
vriendelijke praktijk. 

Vanzelfsprekend werken 
er binnen TP Sint-
Oedenrode uitsluitend 
vakbekwame 

implantologen, tandpro-
thetici, tandtechniekers 
en medische assistenten. 
Daarbij is de sfeer 
gemoedelijk en de 
service optimaal. 
Hebt u angst voor de 
tandarts of in het 
verleden negatieve 
ervaringen opgedaan, in 
Sint-Oedenrode houden 
alle professionele 
medewerkers hier reken-
ing mee. Ook na de 
behandeling blijven 
mensen altijd onder 
controle bij TP Sint-
Oedenrode. Kom op 10 
november naar de infor-
matie dag en laat u 
vrijblijvend voorlichten. 
Misschien is een klikge-
bit wel een fantastische 
oplossing voor uzelf of 
voor iemand in uw 
omgeving. Bespreek het 
met ons. U bent van harte 
welkom op 10 november.
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Te bereiken:
Maandag t/m

Vrijdag
9:00 - 12:00
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