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Folders deze week:
Forum Kluswijs

Primera

Op vakantie 
schade ontstaan 
aan uw caravan 
of camper?
Ook voor schade aan uw 
caravan of camper bent u bij 
ons aan het juiste adres. Bij 
ons heeft u altijd:

• 4 JAAR GARANTIE
• GEEN EIGEN RISICO
Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

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

aan uw caravan 

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

SINT OEDENRODE
 
OPENINGSTIJDEN:     
MA. T/M VR.  9:00 TOT 20:00
ZATERDAG 9:00 TOT 17:00

Bezoek ook onze webshop
www.formido.nl/webshop

EERSCHOTSESTRAAT 44 - SINT-OEDENRODE

Huis. Thuis. Formido.

Met uitzondering van: actie- en folderartikelen, keukens, Velux dakramen en Zibro producten, tuinhuisjes/blokhutten, 
sierbestrating, dakkapellen, zonnepanelen, buitenzonwering, maakkosten van (vouw)gordijnen, reeds bestelde goederen 
en bestellingen uit de webshop. De korting geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

*

ZATERDAG 22 SEPTEMBER VAN 8:00 TOT 9:00 UUR

VROEG UIT DE 
VEREN VOORDEEL!
25% KORTING*

OP AL UW AANKOPEN!

Opening kampeerseizoen
  zaterdag 15 en zondag 16 maart

a.s. zondag 

16 maart

geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur

KOrtingen
tot € 4.000,- 

op caravans

movers
Diverse movers vanaf 
€ 695,-
o.a. truma, Enduro, 
PowrMover en al-Ko

Caravan huren?

In hoogseizoen bij 3 weken huur -10% 

Bovag beurt
ontvang 
10% korting 
op uw Bovag 
onderhoudsbeurt, 
indien u de afspraak 
maakt tijdens het
openingsweekend

- gespecialiseerd in alle merken -
Jan tinbergenstraat 6 | Sint-oedenrode 

www.vanuDEncaravanS.nl

vóór 11 juli en na 22 augustus:

3 weken huren 
2 weken betalen!

schadeherstel 
alle merken caravans en campers

4 jaar garantie 
op originele onderdelen

van Uden Caravantechniek 
werkt voor alle verzekeringen

Jan Tinbergenstraat 6 | Sint-Oedenrode
www.vanudencaravans.nl

CARAVAN & CAMPER
SCHADE HERSTEL!!!

Jan Tinbergenstraat 6 | Sint-Oedenrode
0413 477 022 | www.vanudencaravans.nl

4 jaar garantie
op originele onderdelen

Van Uden Caravantechniek 
werkt voor alle verzekeringen

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

BACK TO SCHOOL
OP VERTOON VAN 
STUDENTENPAS 

20 % KORTING
(GELDIG 1e VIER WEKEN VAN HET SCHOOLJAAR)

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl

rijsingen royaal: waar een buurtschap groot in kan zijnrijsingen royaal: waar een buurtschap groot in kan zijn

Een buurtschap is een gehucht, een vlek, een gat. Wat kun je daarvan verwachten? Veel, weten we inmiddels van activiteiten die zo nu en dan in het bui-
tengebied worden georganiseerd. De kracht van het kleine, zo heette het landelijk rapport over kerkdorpen. Hoe sterk kan een buurtschap dan wel niet zijn? 
Dat bleek afgelopen zondag bij Rijsingen Royaal. Oud Rijsingen vierde haar 25-jarig bestaan. En hoe!                                            » Lees verder op pag. 17

Bewoners gezinsvervangend tehuis 
hoeven niet te verhuizen dankzij 
dorpsgenoten
Marco en Marieke van Wanrooij 
gaan de reddende engelen zijn van 
de bewoners met een verstandelijke 
beperking aan de Kamille in Sint-
Oedenrode. Stichting Dichterbij liep 
met het idee om het gezinsvervan-
gend tehuis van de hand te doen. 
Toen Marco en Marieke daar lucht 

van kregen, grepen ze hun kans. 

Het gezinsvervangend tehuis aan 
de Kamille is de laatste in zijn soort 
in deze regio. Door veranderingen 
in wet en regelgeving in zorg en 
huisvesting en eisen die voor zorg-
organisaties hieraan verbonden zijn 
is het voor Stichting Dichterbij te 
moeilijk om dergelijke initiatieven te 
behouden. De kans bestond dat de 
bewoners zouden moeten verhui-
zen. Binnen Rooi of zelfs naar een 
andere woonplaats.  

» Lees verder op pag. 6

Aankoop van al 
uw metalen!

www.vanraakmetaalrecycling.nl

Fabrieksweg 21 Best
Tel. 0499 - 700207
Open ma t/m za (zie site)

ook particulier!
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Summum • Moscow • Dante 6 • Drykorn 
10 Days • Closed • Liebeskind • Penn&Ink  

Zie pagina 8Damesmode

eerste klant opent nieuwe apotheek

» Lees verder op pag. 13

- Donatie voor kinderboerderij
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MooiRooikrantDe2 ROUWBERICHTEN

COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster
Marianne Ketelaars

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

Iedereen hartelijk bedankt 
voor de geweldige belangstelling, 

bij het overlijden 
en de begrafenis van mijn man, onze vader, 

opa en overgroot opa,

Jan Vroomen

Namens Janny Vroomen – Jansen,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Jan van Aarle

1941 – 2014

Louis, Mareen, Ans, Pierino

Wij hebben afscheid genomen van Jan 
op woensdag 3 september.

Er is geen terug en er is geen blijven en geen verder
j.c. van schagen (uit: ik ga maar en ben)

onze broer, zwager en oom

Jan van Aarle
is 28 augustus op 73 jarige leeftijd overleden.

Hartelijk dank voor de vele blijken 
van belangstelling en medeleven.

Familie van Aarle

Met leedwezen hebben wij kennis 
genomen van het overlijden van

Jan van Aarle

Zeer gewaardeerd lid van onze vriendenkring 
"Club van 100"en oud-lid van fanfare

Nos Jungit Apollo.

Wij wensen de familie veel sterkte toe

Bestuur en leden vriendenkring 
"Club van 100"

fanfare Nos Jungit Apollo

Wij ontvingen het droeve bericht
van het overlijden van

Annemiek Peerenboom

Annemiek is moeder van Merel uit groep 4b
en Lars uit groep 6a.

Als ik aan je denk moet ik soms zomaar huilen,
zou ik willen dat je er nog was, kon ik nog fijn bij je schuilen.

Als ik aan je denk moet ik nog vaak huilen,
omdat ik zo graag wil dat je er nog altijd was.

Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Namens alle kinderen,
ouders en leerkrachten van

Odaschool voor basisonderwijs
Marjo Timmermans, directeur

Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode, 
Frans de Baaij, directeur-bestuurder
Sint-Oedenrode, 2 september 2014

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

Steun betuigen via 
www.rooisefamilieberichten.nl
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De vele kaarten en lieve woorden 
bij het overlijden van mijn vrouw, 

ons mam, schoonmoeder en oma en 
de belangstelling bij het afscheid van

Gerda Sanders- van Bakel

hebben ons diep ontroerd en zijn 
voor ons een grote steun.

Wij bedanken iedereen heel hartelijk 
hiervoor.

Marti en, kinderen en kleinkinderen
Sint-Oedenrode, september 2014

ROUWBERICHTEN

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

Hét adres voor uw kunstgebit!
- reparaties
- aanpassingen
- nieuwe prothese
- klikgebit

Ook voor uw:
- kroon- en brugwerk
- implantaatkronen

Wij beschikken over eigen implantologen en mondhygiënistes
Kronen worden geheel in eigen laboratorium gemaakt. 
Al uw prothetische zorg onder één dak! In samenwerking met 

                            www.tpsintoedenrode.nl

“Het is gedaan met de koopman!
‘t is goed zo…” 
       Bert

Lambert Smids
weduwnaar van

Flora Smids - Klaasse

Papa overleed in de leeftijd van 82 jaar.

René en Yuyuk
Herman
Ursy en René
Laura en Vincent 
Thijs
Maarten en Dionne
Armin en Mathelijne
Benthe, Finne, Eke
Astrid en Marco
Frederique
Jenneke en Greg
Olivia, Otis

30 augustus 2014
De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Wij hebben het verdrieti ge bericht ontvangen dat

JAN VAN AARLE

oud muzikant en vriend van Fanfare Nos Jungit Apollo is 
overleden.

Wij wensen Louis en Mareen, Ans en Pierino 
en de Familie van Aarle veel sterkte toe.

Bestuur en leden van Fanfare Nos Jungit Apollo

Hoe voorkom 
je hoofdluis 
en wat kun je er zelf
 tegen doen?

Voor de meeste mensen zit de zomer-
vakantie er weer (bijna) op. We gaan 
massaal weer aan de slag: aan het werk 
of naar school. De start van een nieuw 
schooljaar betekent op veel scholen de 
hoofdluiscontrole. 
 
Omdat kinderen tijdens het spelen 
graag letterlijk de hoofden bij elkaar 
steken, verspreiden luizen zich vaak 
op scholen en crèches. Besmetting 
met hoofdluizen heeft niets te ma-
ken met gebrek aan hygiëne. Hoofd-
luizen voelen zich juist het prettigst 
op een schoon hoofd. Hoofdlui-
zen hebben een hekel aan bezwete 
hoofden, roos, teveel licht - bij heel 
kort haar bijvoorbeeld - en aan heel 
dik haar.
 
Wat zijn luizen en neten en hoe zien 
ze er uit?
Luizen zijn kleine, grijsbruine beestjes 
van ongeveer drie millimeter groot. 
Neten (luizeneieren) zijn witte puntjes 
die vastzitten aan de haren. De aanwe-
zigheid van hoofdluis stel je vast door 
het haar met een luizen- of netenkam 
boven een stuk wit papier te kammen. 
 
Tips tegen luizen
•  Probeer direct contact te vermijden, 

omdat luizen gemakkelijk ‘overlopen’.
•  Wees open over een waargenomen 

besmetting.
•  Waarschuw bij kinderen de school om 

verdere verspreiding te voorkomen.
•  Zorg altijd voor een snelle behande-

ling, hoofdluis gaat niet vanzelf over.
•  Voorkom krabwondjes, door de na-

gels kort te houden.
•    Controleer minimaal een keer per 

week alle gezinsleden.
• Deel geen haarborstels of kammen.
•  Ontsmet toiletartikelen met alcohol of 

kook deze uit.
•  Houd nagels kort om krabwondjes te 

voorkomen.
 
Behandeling luizen
De beste methode om luizen en neten 
te verwijderen, is om twee weken lang 
het natte haar dagelijks te kammen 
met een neten- of luizenkam. Deze 
manier van luizen en neten bestrijden 
heet de nat-kammethode. De behan-
deling van hoofdluis door middel van 
geneesmiddelen kan in combinatie 
met de nat-kammethode toegepast 
worden. Deze middelen tegen lui-
zen en neten zijn onder verschillende 
productnamen verkrijgbaar. Voor een 
effectieve bestrijding van hoofdluis is 
het van zéér groot belang dat de juiste 
behandelmethode wordt opgevolgd. 
Vraag daarom advies bij je apotheek.  

Heel veel sterkte 
in deze moeilijke tijd

Soms is er zoveel 
wat we voelen, 

maar zo weinig wat 
we kunnen zeggen

Steun betuigen via 
www.rooisefamilieberichten.nl

DeMooiRooiKrant biedt u iets unieks. 
Wilt u uw steun betuigen 

aan de familie van een overledene? 
Dan kunt u een reactie plaatsen 

onder het rouwbericht op 
www.rooisefamilieberichten.nl.

Lieve Lieve Annemiek

Dag lieve vriendin
José & Erik, Karin & GertJan, Bianca & William, 

Monique & Henri, Annemarie, Margot

Soms raak je mensen kwijt
Door noodlot of door strijd
Niet iedereen die naast je staat
Gaat steeds waar jij ook gaat

Koester daarom iedereen 
Voel de liefde om je heen
Geniet zolang het mag
Pluk samen dag na dag
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Hoepelman Kappers
Patrick janssen: “De schaar pakken vind ik leuk, 
maar ik onderneem liever”

Er zijn veel kapsalons in Sint-Oeden-
rode. Dan is de kans groot dat één 
van de eigenaren eens genomineerd 
zal worden voor de titel Onderne-
mer van het Jaar Sint-Oedenrode. 
Dit jaar is dat het geval. Patrick 
Janssen van Hoepelman Kappers 
aan de Borchgrave 11 valt die eer te 
beurt. Hij is een typisch voorbeeld 
van een ambassadeur voor het kap-
persvak. Uren, wellicht dagen kan 
hij er over praten en filosoferen.

Je ben genomineerd voor de titel 
Ondernemer van het Jaar 2014. Wat 
is je eerste reactie?
“Ik hoef persoonlijk niet zo nodig in 
de belangstelling te staan. We doen 
dit immers met een heel team, toch 
vind ik het belangrijk, omdat ik nu 
kan vertellen dat een kapsalon veel 

meer is dan alleen knippen en de 
mensen die er staan. Het behelst zo 
ontzettend veel.”

Kun je iets meer over jezelf vertellen? 
Je bent immers geen Rooienaar, dus 
veel mensen zullen je niet kennen.
Dat klopt, ik komt oorspronkelijk uit 
een Schijndels kappers familie, mijn 
opa, oma, vader, moeder, oom, tante 
en broer zijn allemaal in de kappers-
branche actief of actief geweest.
“Ik zit al 29 jaar in het kappersvak, 
waarvan 21 jaar als ondernemer. 
Hoepelman Kappers is een keten 
met op dit moment elf zaken een ei-
gen opleiding in de wijde omgeving. 
Vanaf 2004 werd ik er directeur, van-
af 2007 algemeen directeur.”

Toch zien we je nog regelmatig als 
kapper aan de slag.
“Dat klopt. Het filiaal in Sint-
Oedenrode heeft een tragere start 
gehad, door een sterk veranderde 
markt, dus besloot ik om hier vaker 
aanwezig te zijn, kijken wat er ge-
beurt en welke acties we moeten 
ondernemen om de zaak op de kaart 
te zetten. Nu ben ik twee dagen per 

week hier. Het resultaat is gelukkig 
zichtbaar. Uiteindelijk zal ik hier niet 
meer per se aanwezig hoeven te zijn. 
Ik heb een fantastisch team om mij 
heen gecreëerd. De schaar pakken 
vind ik leuk, maar ik onderneem ten-
slotte liever”

Je zult de schouders er wel onder 
moeten zetten in Sint-Oedenrode. 
De concurrentie is groot. 
“Dat klopt. Sint-Oedenrode heeft 
eigenlijk teveel kapsalons voor het 
aantal inwoners. De markt is enigs-
zins verzadigd. Toch liggen er mo-
gelijkheden om samen te werken. 
Dat doe ik in andere dorpen ook. 
Samenwerken en daardoor kosten 
besparen op het gebied van reclame 
inkoop of medewerkers. Het kan al-
lemaal. Ik ga graag met andere on-
dernemers daarover in gesprek. Het 
kan elkaar juist versterken, daar ben 
ik van overtuigd.”

Volgens mij loop je soms over van 
ideeën. Klopt dat?
“Dat kun je wel zeggen. Ik heb al-
leen vaak te weinig tijd om ze uit te 
werken.”

Samen sterker

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/stos

Heeft u vragen over uw hypotheek, uw pensioen, erven of schenken? Iedere

eerste maandag van de maand kunt u tussen 17.00 en 20.00 uur zonder afspraak

binnenlopen op ons Adviescentrum voor een kosteloos oriënterend gesprek. 

Kom op 5 mei naar onze inloopavond en stel uw financiële vragen.

zitten onze
adviseurs voor 
u klaar! 

Iedere eerste 
maandag van 

de maand

Fietstocht C.V. De Heikneuters
Zondag 7 september a.s. is weer 
de jaarlijkse fietstocht van C.V De  
Heikneuters gepland. Aan de fiets-
tocht kunnen zowel leden als niet-
leden deelnemen.

De activiteitencommissie heeft haar 
best gedaan om er weer een gezellige 
fietsmiddag van te maken met een 
paar  leuke opdrachten onderweg die 
iedereen  kan volbrengen. Inschrijven 
vanaf 12.45 u bij De Beckart te Nijnsel 
waarna iedereen in groepjes of indivi-
dueel kan vertrekken.
De laatsten vertrekken om 13.30u. 
Op het pauzeadres wordt U een 
consumptie aangeboden. Rond 

de klok van 16.30u eindigt de 
fietstocht,waarna de prijsuitreiking 
plaatsvindt. Er zijn weer een aantal 
mooie prijzen te winnen en na de 
fietstocht wordt door de leden van 
C.V De Heikneuters weer fanatiek 
gebould om de Heikneuter Jeu de 
Boulesbokaal.
Kom gezellig meefietsen en breng 
de hele familie mee.  Kinderen kun-
nen met gemak meefietsen.  Daar is 
de lengte van de tocht ook geschikt 
voor .
U bent van harte welkom op Zondag 
7 september a.s. 

C.V De Heikneuters
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Deze maand:
Diverse soepen € 5,50 p/halve liter

Gemeentelijke fusie bespaart 
geen geld
Het kabinet VVD/PvdA wil door gemeentelijke herindeling 1 miljard euro 
per jaar besparen. Als dat zou kunnen, was dat mooi natuurlijk. Maar na een 
fusie dalen de gemeentelijke  uitgaven niet, zelfs niet bij kleine gemeenten. 
En ook worden de gemeentelijke voorzieningen na een fusie niet beter. 

De 17 raadsleden van Rooi willen graag fuseren met Veghel en Schijndel. Zij 
menen dat fusie goed is voor Rooi: dan zal het beter gaan, dan gaan de kosten 
omlaag en wordt er efficiënter worden gewerkt. Maar zo is het niet!
Maarten Allers en Bieuwe Geetsema van het ‘Centrum voor onderzoek van de 
economie van de lagere overheden’ (Coelo, Universiteit van Groningen) heb-
ben dat in 2014 onderzocht. Zij hebben een groot aantal gefuseerde gemeen-
ten vergeleken met gemeenten die zelfstandig waren gebleven. En wat bleek?
1.  Wanneer gemeenten gefuseerd zijn, worden de uitgaven niet groter en 

niet kleiner. Niet na 3 jaar en ook niet op de lange duur (na 11 jaar). 
2.  Of het nu gaat om kleine gemeenten die met elkaar fuseren, of juist om 

grote gemeenten, het maakt niet uit: de uitgaven vóór en na de fusie 
blijven in beide gevallen even hoog.

3.  Of het nu gaat om gemeenten die op elkaar lijken, of die juist veel van 
elkaar verschillen, maakt evenmin wat uit: in beide gevallen blijven de 
uitgaven vóór en na de fusie even hoog.

4.  Of het nu gaat om een fusie van 2 gemeenten of van meer dan 2 ge-
meenten, maakt ook al geen verschil: ook dan blijven de uitgaven ná de 
fusie even hoog als die vóór de fusie waren.

5.  Ook bleek dat de gemeentelijke voorzieningen na de fusie niet beter 
worden: de fusiegemeente wordt niet aantrekkelijker om in te wonen. 

Die besparing van 1 miljard zal dus niet gaan lukken. Daar is ook de ‘Ver-
eniging van Nederlandse Gemeenten’ van overtuigd. 

Beste raadsleden van Rooi, wanneer bent ú ervan overtuigd dat fusie een 
verkeerde keus is? Leest u het zelf maar eens na! Via www.coelo.nl vindt 
u het persbericht, een artikel en het onderzoeksrapport (doorklikken op: 
‘gemeentelijke herindeling bespaart geen geld’). 

En laten we dit afspreken: als u meent dat de ongeveer 7.600 Rooise kie-
zers achter u staan, heb dan de moed en vraag het ze eens rechtstreeks: 
“wie van jullie wil dat Rooi zelfstandig blijft?” Laat ons nou eens zien dat ú 
naar de mensen luistert en ónze belangen wilt behartigen. 

Richard de Visser
Korenlaan 80

Lezerspodium....
Door: Richard de Visser

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

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

gevallen repareren zonder 
de rits te vervangen!

Ook drukknopen, nestelringen, 
etc. vervangen wij direct!

WAAR???
Bij van der Wijst Kleinvak.

Elke week op de markt 
Donderdag 8.00 tot 12.30 uur 

te Veghel
Vrijdag 8.00 tot 12.30uur 

te Sint Oedenrode

Zie ook:
www.vanderwijstkleinvak.nl

Hijswerk voor
bouw   -   agrariër   -   industrie   -   particulier
- beton storten - sanering asbesthoudende golfplaten
- glasbewassing - leveren en aanbrengen golfplaten
- spanten zetten - uitvoerbaar als hoogwerker
- dakplaten leggen - glas zetten (diverse glaszuigers)
- (intern) transport - machinale opperwerkzaamheden
- (machine) verhuizingen - diverse aanbouwdelen en hijsmiddelen

Dè   specialist   in   verreikers   met   machinist 

info@verreikers.comKosteloos incasseren 
van geldvorderingen

Bosseweg 1 5682 BA Best
(0)499 82 02 08  
info@bestlaw.nl   
www.bestlawincasso.nl
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Open weekend van 12,13 en 14 september

Vernieuwde Beckart opent haar deuren voor publiek

De Beckart is al bijna 30 jaar een 
begrip in Nijnsel. Na een fikse 
opknapbeurt opent het gemeen-
schapshuis opnieuw haar deuren.

Het bestuur heeft met een groot 
aantal vrijwilligers de laatste maan-
den hard gewerkt om de Beckart een 
nieuw gezicht te geven. De schilder 
heeft het hele gebouw onder han-
den genomen en de inrichting is 
deels vernieuwd. Net voor dat alles 
klaar was, moest er een forse te-
genslag worden verwerkt. Door de 
enorme regenval stond in het week-
end  van 26/27 juli het hele gebouw 
onder water. Met man en macht is 
de schade hersteld. De ontmoe-
tingsruimte is omgetoverd tot een 
echt Brabants Bruin Café met biljart, 
een dartspel en een terras. Komend 
weekend wordt het café geopend 
en het zal structureel iedere vrijdag-
avond open zijn. 

Van gemeenschapshuis naar ont-
moetingscentrum
Van oudsher is het gemeenschaps-
huis een verenigingsgebouw ge-
weest dat voornamelijk in de avond 
in gebruik was. Dat blijft het natuur-
lijk, met een groot aantal structurele 
huurders zoals de harmonie en de 
carnavalsvereniging, maar het be-

stuur wil dat het gebouw daarnaast 
een nadrukkelijk ontmoetingspunt 
wordt voor alle Nijnselnaren. Beslo-
ten is om het gebouw  daarom ook 
meer dan nu open te stellen voor an-
dere activiteiten en aan te sluiten bij 
de ontwikkelingen op het gebied van 
de veranderende ideeën met betrek-
king tot zorg en welzijn. Daarvoor is 
het noodzakelijk dat mensen meer 
dan nu elkaar kunnen opzoeken. 
Het gebouw biedt daar een unieke 
gelegenheid voor. Niet ieder dorp 
beschikt over een dergelijke accom-
modatie. Het bestuur ziet dat als een 
van haar belangrijkste uitdagingen. 

Bruin cafe
De dorpsgenoten kunnen elkaar 
ontmoeten in een echt “bruin café”. 
Met biljart, dart- en voetbalspel is de 
sfeer gemoedelijk en uitnodigend. 

De bedoeling is dat het café vanaf 
12 september iedere vrijdagavond 
open is.

Vrijwilligers
Omdat het geen commerciële horeca-
gelegenheid is, kan dat alleen worden 
uitgevoerd als er voldoende vrijwilli-
gers zijn. Gelukkig kan het bestuur nu 
al vaststellen dat er zich al een groot 
aantal heeft gemeld. Het bestuur is 
daarover uiteindelijk erg optimistisch. 
Nieuwe vrijwilligers zijn overigens 
nog steeds van harte welkom.
PR en communicatie
Om nadrukkelijk onder de aandacht 
te komen van de Nijnselnaren in het 
bijzonder en van potentiele klanten 
in het algemeen is het natuurlijk 
noodzakelijk om qua communicatie 
met de tijd mee te gaan. Er is een 
nieuw logo ontworpen. 

De website is gereconstrueerd en er 
wordt gebruik gemaakt van de nieu-
we media  zoals facebook en twitter. 
Als u nieuwsgierig bent of u bent ge-
interesseerd in het programma voor 
de komende maanden, bezoek dan 
de vernieuwde website debeckart.
nl  Verder zal er meer dan tot nu ge-
bruik gemaakt gaan worden van de 
plaatselijke pers. 

de

 Beckart
de

O N T M O E T I N G C E N T R U M
N I J N S E L

 Beckart

Wie:
►  Ken je veel stress in je dagelijkse leven? 
►  Ben je ontevreden over je figuur?
►  Wil je herstellen na je blessure?  
►  Of wil je gewoon lekker bewegen?

Dan ontvang je bij mij:
►  vakkundige &      
►  persoonlijke begeleiding tijdens het sporten
►  in een rustige passende omgeving met
►  aandacht voor het totale plaatje
►  waarbij voedseladvies &
►  coaching kunnen worden ingevuld

Je kunt daarbij kiezen uit:
►  Persoonlijke begeleiding
►  Kleine groepstraining    

 (max 4 deelnemers)
►  Groepslessen ( Yoga, Coretraining 
  en combiles)

Zondag 7 september

inloopdag 10.00 - 15.00 uur

D`aandacht

Pastoor Smitsstraat 40

5491XP Sint-Oedenrode (Olland)

0625092950

info@daandacht.nl

www.d-aandacht.nl

P e r s o o n l i j k e  b e g e l e i d i n g  b i j  s p o r t  e n  o n t s p a n n i n g

Programma
12 sept. 19.30 uur  grote schuimpar-
ty in jeugdisco the Joy en opening 
“bruin cafe”
13 sept. 20.00 uur dorpskwis.
14 sept. 13.30 uur  presentatie vaste 
gebruikers (waaronder Harmonie en 
carnavalsvereniging)
Voor verdere info over het program-
ma kunt u terecht op de website. 

Het bestuur hoopt dat de Nijnselna-
ren in grote getalen naar het nieuwe 
ontmoetingscentrum komen. Ove-
rigens staat het bestuur open voor 
suggesties van een ieder die kunnen 
bijdragen tot een beter functione-
ren van het ontmoetingscentrum. 
Hebt u ideeën, of wilt u zich melden 
als vrijwilliger? Bel dan met Mimy  
Warnecke; 0413-478553.

Intratuin Veghel Heuvel 11 
Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

Tegen inlevering van deze bon 

Gratis appelgebak 
bij aankoop van een kop koffie of thee
Geldig t/m zaterdag 27 september 2014.

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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Dagbesteding Meerschot houdt Open Dag

Het is alweer zeven jaar geleden 
dat Meerschot haar deuren open 
gooide voor een Open Dag die 
toen in het teken stond van de 
opening. Vanuit ouders en ver-
wanten van cliënten klinkt nu de 
behoefte om wederom een open 
huis te houden. Zo kan iedereen 
kennis maken met de (nieuwe) 
cliënten die dagbesteding genie-
ten in het gebouw. Ook is het een 
ideale manier voor het personeel 
om te laten zien wat er eigenlijk 
allemaal gebeurt achter de twee 
bekende schuifdeuren.

‘Kom Dichterbij’. Een pakkende 
slogan die precies aangeeft wat 
Stichting Dichterbij wil. Dichterbij 
is de uitbater van Meerschot. Het 
is een instelling die zich richt op het 
ondersteunen van mensen met een 

verstandelijke beperking, hun ou-
ders en verwanten. De ondersteu-
ning die het biedt is altijd gericht 
op de individuele mogelijkheden 
van mensen. De beperking is geen 
uitgangspunt. Dichterbij is dan ook 
van mening dat deze visie, ook 
op het gebied van dagbesteding/
werk, grote gevolgen heeft. De 
Stichting biedt iedere cliënt de hulp 
waar hij of zij om vraagt, zodat hij 
of zij in de samenleving kan wonen 
als iedereen.

Op Meerschot worden diverse mo-
gelijkheden aangeboden op het 
gebied van arbeid en activiteiten. 
Waaronder actieve dienstverlening 
in de wijk. Veel andere burgers 
hebben wel eens te maken met een 
cliënt van Dichterbij. Zo rijdt er een 
echte koerier rond, wordt door cli-

enten oud papier versnipperd, zijn 
cliënten huishoudelijk medewerker 
op een middelbare school, wordt 
was af en aan gebracht bij lokale 
bedrijven en nog veel meer. Tijdens 
de Open Dag kan het personeel 
daar nog veel meer over vertellen. 
Dat is één van de doelen; mensen 
en bedrijven informeren over de 
bezigheden van de dagbesteding. 
Andere doelen zijn: naamsbekend-
heid creëren, sociale netwerken 
uitbreiden en participeren in de sa-
menleving.

Het team van Meerschot staat klaar 
om u te woord te staan. Op zater-
dag 13 september van 10.00 tot 
13.00 uur staan de deuren open. 
Iedereen is van harte welkom.  

Het personeel 
van Meerschot 
heet u van harte 
welkom tijdens 
de Open Dag.

Wijkvereniging eerschot start 
weer met haar activiteiten
De vakantie zit er voor de meeste 
van ons op, de kermis is voorbij, 
dus alle tijd om te komen rikken 
en jokeren. Vrijdag 5 september 
zorgt Eline dat de koffie en thee 
om 19.30 klaar staat in Meerschot. 
Maar vanaf 20.00 uur liggen de 
kaarten op tafel voor onze leden 
vanaf 16 jaar. Ook dit seizoen zor-
gen wij weer dat er lekkere hapjes 
zijn en natuurlijk mag de loterij niet 
ontbreken. Op zaterdag 13 sep-
tember gaan wij weer beugelen op 

de Misse in Olland. Wil je van de 
partij zijn, geef je dan op bij Jose 
van der Heijden tel 477363 of mail 
p.heijden90@upcmail.nl. Woens-
dag 24 september organiseren wij 
een High Tea voor kids van groep 3 
tot en met 8. Wil je graag meedoen, 
kun je je opgeven tot 17 september 
bij Carin Jansen tel 475759 of mail 
h.jansen940@upcmail.nl. De eigen 
bijdrage is €1.50.Het bestuur hoopt 
jong en oud dit seizoen weer te ont-
moeten bij de activiteiten.

Hertog Hendrikstraat 1a | 5492 BA Sint Oedenrode
T: 0413-477722 | www.bikecenterrooi.nl

kinderen weer naar school

Fiets een 
schoolbeurt nodig? 

GRATIS ledverlichting 
t.w.v. € 22,95

Rietveld bestratingen Rietveld bestratingen, 
het bestratingsbedrijf 

dat zich
onderscheidt door 

vakmanschap.

Componistenlaan 3
5491 LB  Sint-Oedenrode

Tel/fax: 0413-479368
Mob.: 06-17640224

www.rietveldbestratingen.nl
Voor al uw siertuinen, terrassen,

bedrijfspleinen, opritten en reparaties

“We hebben intern gekeken naar 
een oplossing voor deze mensen”, 
vertelt Helma Tissen van Stichting 
Dichterbij. “In Sint-Oedenrode 
kwam ik via Toon van der Wijst in 
contact met Marco en Marieke. 
Zij zagen het zitten om de zorg en 
de huizen over te nemen. Binnen 
Dichterbij heb ik me er hard voor 
gemaakt, omdat ik hierin geloof.” 
Vanaf 1 januari zal de overdracht of-
ficieel van kracht zijn. Dan beginnen 
Marco en Marieke aan hun nieuwe 
avontuur. Dichterbij blijft actief in 
Sint-Oedenrode in diverse woon- en 
dagbestedingslocaties .

Het gezinsvervangend tehuis (vanaf 
1 januari zal dit zo niet meer heten) 
aan de Kamille bestaat uit drie wo-
ningen. Marco en Marieke gaan in 
één van die huizen wonen met hun 
twee kinderen Bart en Meike. Op 
dit moment wonen er zo’n zeven 
mensen die hulpbehoevend zijn. Er 
is straks plek voor maximaal twaalf 
mensen. Saillant detail: Het kop-
pel leerde elkaar kennen toen het 
als werknemers van Dichterbij aan 
de Kamille werkte. “Dat heeft voor 
de verwanten meegespeeld in de 
eindbeslissing”, zegt Marco, die er 

dertien jaar dienst deed. “Voor de 
cliënten is het namelijk prettig als 
ze te maken krijgen met bekende 
gezichten. Wij kennen eigenlijk alle 
mensen die er wonen.” Het echt-
paar presenteerde onlangs de plan-
nen aan familieleden van de bewo-
ners. “Daarin hebben we onze visie 
laten zien”, legt Marieke uit. “We 
willen mensen met een verstande-
lijke beperking ondersteunen en be-
geleiden in alle levensaspecten. Op 
een gemoedelijke manier met veel 
persoonlijke aandacht.”

Het idee spookte al langer door de 
hoofden van de twee zorgverleners. 
Daarom kwam deze kans als ge-
roepen. Marco en Marieke nemen 
de panden aan de Kamille over en 
zullen dag en nacht beschikbaar 
zijn om de mensen te helpen. Na-
tuurlijk wel met de nodige hulp van 
gediplomeerden medewerkers. “En 
vrijwilligers”, merkt Marco op. “We 
zoeken straks mensen die ons en de 
bewoners een handje willen helpen. 
Op wat voor manier dan ook.” “Het 
liefst zien we dat het door iedereen 
in Rooi gedragen wordt”, vult zijn 
vrouw aan. “De buurt willen we er 
dan ook meer bij gaan betrekken. 

Waarom geen speeltuintje voor de 
deur? Zo krijgen de cliënten meer 
contact met de mensen in de wijk.”

Nog een paar maanden en dan komt 
de droom van Marieke en Marco uit. 
Met steun van de kinderen, want 
dat gaf uiteindelijk het laatste zetje 
om de handschoen op te pakken.  
Marieke: “Ik zie het al voor me. Op 
zondagavond met zijn allen een lek-
ker bord soep eten als iedereen weer 
terug is van een bezoek aan de fami-
lie. Ik kijk er naar uit.” 

Vervolg voorpagina
Bewoners gezinsvervangend tehuis hoeven niet te 
verhuizen dankzij dorpsgenoten

v.l.n.r.: Helma Tissen, Marco en Marieke van Wanrooij en kinderen Bart en Meike.
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Bijzondere expositie in aula voormalig Fioretti College

Beeld, stemgeluid en kunstwerken van Hans van engeland

Wanneer een werkgroep anderhalf 
jaar bezig is met de voorbereiding 
van een expositie, dan moet het wel 
een bijzondere zijn. Dat is de ten-
toonstelling van Hans van Engeland 
dan ook. De kunstenaar uit Sint-
Oedenrode overleed 32 jaar ge-
leden op zijn 32e verjaardag. Dat 
hij voort blijft leven moge duide-
lijk zijn. Na de expositie zullen nog 
meer mensen van hem en van zijn 
diversiteit weten.

Rebels, zo zou je Hans van 
Engeland het best kunnen omschrij-
ven. Bovendien chaotisch, volgens 
zijn broers jaloersmakend knap en 
een ongeleid projectiel. Een man 

die precies paste in de tijdsgeest van 
de jaren zestig en zeventig. Schop-
pend tegen de gevestigde orde en 
een pesthekel hebbende aan school. 
Hij voer zijn eigen koers, vooral ook 
op kunstzinnig gebied. Zijn interes-
ses waren breed. Van beeldhouw-
werk tot fotografie en het maken 
van films. De werkgroep, waar ook 
broers Jan en Frans van uitmaken, 
zal een zo breed mogelijk profiel 
van Hans laten zien in de grote aula 
van de voormalige Rooise Mavo. De 
school waar ook Hans op zat en die 
hij nota bene voltooide in 1969.

TIJDENS DE 
EXPOSITIE ZIJN 

BEWEGENDE BEELDEN 
VAN HANS VAN 

ENGELAND TE ZIEN 

Hans overleed tijdens een wereld-
reis in Kathmandu. Zijn broer Frans 
hoorde het en vloog halsoverkop 
naar Nepal. Binnen de Boeddhisti-
sche gebruiken wordt een lichaam 
namelijk nog dezelfde dag gecre-
meerd. Frans haalde het. Samen 
met de toenmalige vriendin van zijn 
broer, woonde hij de dienst bij. Nog 
steeds is ze een vriendin van de fa-
milie en is er nog regelmatig contact. 
Saillant detail: vrienden van Hans 

verbleven op dat moment ook in 
Kathmandu. Op slechts vijfhonderd 
meter afstand van waar het drama 
zich voltrok. Ze hadden een afspraak 
met Hans, maar hij kwam nooit op-
dagen. Pas na de dienst zag Frans 
post van Hans’ vrienden en kon hij 
hen op de hoogte brengen. 

“Bij zijn herdenkingsdienst in Ne-
derland zei ik ‘Hans is pas dood als 
er niet meer over hem gesproken 
wordt’. Hij wordt nog steeds ge-
noemd, dus is niet dood”, merkt 
broer Jan op. De familie van Hans 
moest even wennen aan het idee van 
een tentoonstelling. Vooral Frans 
was eerst terughoudend. Toen hij de 
plannen hoorde, ging hij overstag. 

“Het is een eer om dit voor hem te 
mogen doen”, zegt Frans. De werk-
groep wil stevig benadrukken dat 
de tentoonstelling voor iedereen is. 
Volgens Frans wordt het ook een 
soort van reünie voor oud-klasge-
noten en vrienden van Hans, maar 
de tentoonstelling is heel toeganke-
lijk, verrassend en bijster interessant. 
Daarom voor iedereen geschikt.

“Bijzonder is dat er bewegende 
beelden van Hans te zien zijn. Ook 
is zijn stem te horen. Daar hebben 
we fragmenten van”, tipt Frans. 
“Wat ook bijzonder is, is de fiets met 
broodtrommel die Hans eens maak-

te”, valt Jan hem bij. “Dat kunstwerk 
heeft een reden. Onze vader zei al-
tijd 'Je moet goed leren, want anders 
rijd je straks ook met je broodtrom-
mel op de fiets naar de Oda-fabriek.’ 
Dat is altijd blijven hangen.” Het is 
één van de vele bijzondere projecten 
die uit de handen van Hans zijn ge-
komen. Bent u benieuwd naar hoe 
hij was als persoon en wat zijn wer-
ken zijn? Laat u dan inspireren. Op 
zaterdag 13 september om 15 uur is 
de opening in Mariëndael. Daarna is 
de tentoonstelling te zien op de vol-
gende data; 14, 19, 20, 21, 26, 27 
en 28 september van 12 tot 17 uur.  

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

PRAKTIJK PODOTHERAPIE 
BRUGMANS

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

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

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

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

TIJK POD
M

en/tenen
t

TIJK PODOTHERAPIE
MANS

en/tenen

Openbaar fractieberaad 
CDa
Op maandag 8 september vergadert de CDA-Fractie in 
lokaal2 van Mariendaal, Laan van Henkeshage 2. De 
bijeenkomst begint om 20.00 uur. Iedereen is van harte 
welkom, die mee wil praten. We bespreken het beleids-
plan Wmo 2015-2016 dat besproken zal worden in de 
themacommissie op 18 september en de agendapunten 
van de voorbereidingscommissie van 11 september. Die-
gene die het beleidsplan Wmo 2015-2016 digitaal willen 
ontvangen, kunnen zich melden via cdarooi@gmail.com.

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

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

Breugel, Eerde en Zijtaart
De krant is cross mediaal en gekoppeld aan: 
www.mooirooi.nl / www.DeMooiRooiKrant.nl
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“ Het Roois Kaashuis ”

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

Kom Proeven!!

Beemster exclusief voordeel !!
Beemsterkaas exclusief jong of jong belegen  500 gr. € 5,00                                                 
alleen verkrijgbaar in de kaasspeciaalzaak 
kom proeven

Kaasstunt ! 
Noordhollandse belegen kaas 500 gr. € 5,50  
natuurgerijpt

Recht van de boerderij
Boerenkaas meshanger jong belegen   500 gr. € 5,95  
puur natuur

Ambachtelijke vleeswaren, 
vers van het mes
Berliner 100 gr. €  1,00
Oma’s gehakt 100 gr. € 1,10
Bosham 100 gr. € 2,95

Salade van de week
Pittige ei salade 100 gr. € 1,25
Tomaat-mozzarella salade 100 gr. € 1,40

Dagelijks vers gebrand
Cashewnoten 250 gr. halen = 200 gr. betalen 
          nu € 3,95
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Summum • Moscow • Dante 6 • Drykorn 
10 Days • Closed • Liebeskind • Penn&Ink  

Gratis 
attentie 
van Liebeskind 

 bij aankoop vanaf 150.- euro       

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

Organisatie is klaar 
voor roodharigendag

Op 6 september om 13 uur zal de 
tuin van Miss Hyacinth rood kleuren. 
Vele roodharigen hebben al kenbaar 
gemaakt dat ze er zin in hebben. 
Verschillende mensen hebben hun  
talenten aangeboord en zullen zich 
van hun beste kant laten zien  om de 
rooie gasten te vermaken. 

De waarzegster poetst haar glazen 
bol, theater Bluf bluft zich door de 
dag heen, verf is aangeschaft om 
de wall of fame rood te kleuren, het 
ontvangstcomité is zoek geraakt in 
het kledingmagazijn en de fotograaf 
zoekt haar lens. Kortom de organisa-
tie is er klaar voor!

Ook zijn er plannen om de niet- 
roodharigen die  meegetroond wor-
den, toch een heel  klein beetje aan-
dacht te geven.Voor de roodharigen 
nog een boodschappenlijstje:
Een rood voorwerp voor in de 
rode boom die op 6 september zal 
uitgroeien tot een speciale rode-
2014-boom.
Voor de nieuwkomers een foto 
waarop duidelijk te zien is dat men 
met een ware rooie van doen heeft!
Voor de niet-roden een rood accent.
Dus roodharigen en de mensen die 
met hen leven zijn zeer welkom! Het 
wordt weer gezellig op deze tweede 
Roodharigendag!

Geen koude douche, maar echt geld!

De medewerkers van Fysiothera-
piepraktijk Joost de Vaan hebben 
maandag een symbolische geld-
douche gehad. Dat deden zij als 
antwoord op hun nominatie door 
het college van burgemeester en 
wethouders voor de Ice Bucket 
Challenge. 

“We zien steeds vaker dat mensen 
zich onder een bak met ijswater zet-
ten, als onderdeel van de Ice Bucket 
Challenge. Maar dat levert behalve 
aandacht natuurlijk niets op”, vertelt 

Joost de Vaan, van de gelijknamige 
fysiotherapiepraktijk. “Wij vinden 
het veel belangrijker dat er ook geld 
wordt gestort in de strijd tegen deze 
ziekte. Daarom hebben wij besloten 
om vijftig euro te storten voor de 
strijd tegen ALS en vier andere ziek-
ten”, zo vervolgt Joost. 

De meeste medewerkers van de fy-
siotherapiepraktijk hebben al een 
emmer met koud water over zich 
heen gehad. Daarom vonden zij 
dat ze na de nominatie door de ge-

meente van vorige week dat zij maar 
eens de beurs moesten trekken om 
meer dan een symbolische bijdrage 
te leveren in de strijd tegen verschil-
lende ziekten. “Want”, zo zegt De 
Vaan,”wij komen in onze praktijk 
mensen met andere ziekten dan 
ALS tegen. Daarom kunnen naast 
Stichting ALS Nederland, ook KWF 
Kankerbestrijding, het Nationaal MS 
Fonds, het Longfonds en de Hart-
stichting elk rekenen op een bijdrage 
van vijftig euro van Joost de Vaan en 
zijn collega's.

Film: TV Meierij
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ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Gelukkig zijn wij met 
de geboorte van ons zoontje

TIJS
22-08-2014

Ingrid Barclay & Lucien Evers
Broertje van Lynn Annette  ziet  Sarah

Deze enveloppe met 
waardebonnen wordt 
u aangeboden door de 

Rooise weekmarkt

De markt in Sint-Oedenrode
waar kwaliteit gewoon is

Af te halen 
bij de marktbakker 
op de weekmarkt

Bijzonder gebeurtenis bij CV de Heikneuters

Op donderdag 21 augustus waren  twee echtparen van 
CV de Heikneuters op dezelfde dag 50 jaar getrouwd. 

Het betrof Harrie en Sien Raaijmakers en Rien en Ria 
Hellings. Beide echtparen zijn al jaren lang lid van de 
carnavalsvereniging. Uiteraard ging dat niet ongemerkt 
voorbij en de Kneuterkapel is bij beide bruidsparen na-
tuurlijk een serenade wezen brengen.  

Harrie en Sien Raaijmakers

Rien en Ria Hellings

Succes!
Liefs Sophie, Julia, 

Ferry, Marjolein.

Wie:
►  hier doelgroepen noemen
 
Hoe:
►  vakkundige &
►  persoonlijke begeleiding tijdens het sporten
►  rustige passende omgeving met 
►  aandacht voor het totale plaatje
► waarbij voedseladvies &
► coaching kunnen worden ingevuld 
 
Wat:
► hier noem je dan de drie producten

Zondag 7 september

inloopdag 10.00 - 15.00 uur

Plaats gratis uw reactie 
op de internetsite 

rooisefamilieberichten.nl 
voor:

· Geboortes
· Felicitaties

Neem een kijkje op 
rooisefamilieberichten.nl

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

Geef je dan NU op voor onze

NAAICURSUS
in Sint-Oedenrode

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

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

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

Antwan Kuis

Advertentie 9

Trots en blij zijn we 
met de geboorte van 

onze zoon

TYGO
Geboren op 26 augustus 2014

Zoon van 
Twan en Moniek Wijers

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

 
 

www.biobest-theater.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

 
 

www.biobest-theater.nl

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

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

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

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

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

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

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

Speelweek van wo 03/09  t/m wo 10/09/2014
Koemba: De Zebra Die Zijn Strepen Kwijt Is (2D NL) (€ 6,50) vr. 16:45, za./zo.15:45, (wo. 10 

sept.) 15;45 - Hoe Tem Je Een Draak 2 3D NL  (€6,50) za. 13:30 - Hoe Tem Je Een Draak 2 2D NL  
(€6,50) (wo. 3 sept.) 13:30, zo./(wo. 10 sept.) 13:30 - Oorlogsgeheimen (€ 7,-)  vr. 19:00 The Fault 
In Our Stars (€ 7,50) (wo.3  sept.) 20:00, za. 19:00, zo. 18:00 - Planes 2: Redden & Blussen 3D NL 
(€ 6,50) zo.15:45 - Planes 2: Redden & Blussen 2D NL (€ 6,50) (wo.3 sept.) za. 15:45 - Sex Tape 

(€7,50) do. 20:00, vr./za. 21:30, zo. 20:30, ma (wo. 10 sept.) 20:00 
Specials: Biobest 50+ Nebraska (€ 6,-) do./vr.  14:00

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

KIM MET DE KRULLEN, 
EINDELIJK IS HET ZOVER

JE DROOMREIS KAN BEGINNEN

VEEL REISPLEZIER!!!

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen

Laatste column van deze kameleon.........
Pieter ontzettend bedankt
Team DeMooiRooiKrant

p.s. We kunnen niet wachten tot je volgende bijdrage!

Laatste column van deze kameleon.........
Pieter ontzettend bedankt

p.s. We kunnen niet wachten tot je volgende bijdrage!

Laatste column van deze kameleon.........

Onze Kneuter van het Jaar 
geniet van haar 
welverdiende 
dinner in the sky!

Nicole nogmaals 
Proficiat 
namens 
CV de Heikneuters

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

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

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

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

Heuvel 17    
5492 AC Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 479322   
www.demooirooikrant.nl
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de houten MooiRooi speelgoedtrein op te halen bij speelgoedwinkel Intertoys.
Een treintje met de naam van uw kind is ook mogelijk!

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikkrantDDDe

Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:
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Mooi op  leeftijd
nieuw seizoen ComputerGebruikersClub van PVGe 
De ComputerGebruikersClub (CGC) 
is een club binnen de Algemene se-
niorenvereniging PVGE afdeling Son 
en Breugel e.o. De PVGE senioren-
vereniging staat ook open voor per-
sonen met een niet-Philips verleden!

Zoals ook in het afgelopen seizoen 
bestaan de activiteiten van de club 
uit algemene bijeenkomsten en uit 
werkgroepen/cursussen.

In de algemene bijeenkomsten, elke 
tweede dinsdag in de maand, wordt 
een presentatie gehouden over 
steeds wisselende onderwerpen met 
betrekking tot de computer. 
De onderwerpen hiervoor kunnen 
door alle leden ingebracht worden. 
De andere bijeenkomst, elke vierde 
dinsdag van de maand, is een zgn. 
inloopmiddag, waarbij ieder met 
zijn vragen betreffende het compu-
tergebeuren terecht kan. Daarnaast 
worden er dan ook nog kleine on-
derwerpen behandeld. Deze bij-
eenkomsten worden gehouden in 
gemeenschapshuis Braecklant, Ame-
rikalaan 2 in Son van september t/m 
juni van 14.00 tot 16.00 uur.

De werkgroepen/cursussen bestaan 
uit een cursus digitale fotobewer-
king voor beginners en een soort-
gelijke  cursus voor gevorderden 
en de werkgroep multimedia. Deze 
bijeenkomsten vinden plaats in het 
HOi Huis of gemeenschapshuis 
Breacklant. Deelname aan deze ac-
tiviteiten is wat aantal deelnemers 
betreft beperkt.  De cursussen lopen 
van oktober t/m april en zijn alleen 
toegankelijk voor de leden.
Leden van de CGC kunnen in principe 
aan alle activiteiten deelnemen. 
Bij de eerste plenaire bijeenkomst op 
9 september 2014 om 14:00 uur in 
Braecklant zullen de werkgroeplei-
ders hun plannen voor het komend 
seizoen kort presenteren. Er zijn een 
10-tal werkgroepen gepland: Foto-
bewerking beginners, Fotobewerking 
gevorderden, Multimedia, Opfrissen 
Windows verkenner, Een adresbe-
stand en etiketten maken, Maken van 
presentaties, Haal meer uit Photo-
shop Elements of Photoshop, Presen-
taties met Proshow, Inrichten van een 
(nieuwe) computer, iPad werkgroep. 

Daarnaast zijn er al 14 thema’s gese-

lecteerd die verder uitgewerkt wor-
den. Meer informatie hierover kunt 
u vinden op:
www.pvge-sonenbreugel.nl/activi-
teiten/computergebruikersclub. 
U kunt zich aanmelden bij Arnold 
van den Broek
arnoldjanvandenbroek@gmail.com. 
Ook vrijwilligers voor het leiden of 
assisteren bij werkgroepen zijn wel-
kom!
Om lid te worden van de Compu-
terGebruikersClub moet men lid zijn 
van de PVGE (contributie € 16,20 
pj ; zie www.pvge-sonenbreugel.nl 
voor wat men daar allemaal voor te-
rug krijgt...). De CGC kost  € 20 pj
Leden ontvangen m.u.v. juli en au-
gustus, maandelijks het clubblad 
“Het Digitaaltje” met o.a. informatie 
over alle activiteiten.

Indien u belangstelling heeft  kunt U 
zich het best nu al aanmelden, want 
voor enkele cursussen is het aantal 
deelnemers beperkt. 
Voor meer informatie kunt u op 
dinsdag 9 september om 14.00 uur 
terecht op een introductiebijeen-
komst in Braecklant. 

Hoe ga je als partner om 
met dementie? 
Cursus voor partners van dementeren-
den. Wat doet het met je als je partner 
gaat dementeren? Hoe ziet het ziek-
teproces er uit? Welke veranderingen 
ondergaat de dementerende? Hoe ga 
je er het beste mee om, hoe kun je 
de zorg volhouden en wat als je deze 
toch uit handen moet geven?

Hier over praten, informatie uitwis-
selen en ervaringen met elkaar delen 
kan tot grote steun zijn. 
Welzijn de Meierij organiseert in sa-

menwerking met Laverhof een aan-
tal  bijeenkomsten voor partners van 
dementerenden.
Deze zullen zijn op maandagmiddag  
van 13.30 tot 15.00 uur.
Start  13 oktober, 20 oktober, 3 no-
vember, 17 november en 8 december.                                  
Voor informatie en/of opgeven kunt 
u kontakt  opnemen met Marianne 
van de Laar, geestelijk verzorger La-
verhof Tel. 5443300, Janny Forsten 
of José Swinkels, Welzijn de Meierij 
Steunpunt mantelzorg Tel. 5441400

Vrijwilligers gezocht bezoekgroep 
sociale alarmering
Welzijn De Meierij Sint-Oedenrode 
biedt senioren de mogelijkheid om 
gebruik te maken van sociale alar-
mering.  In geval van nood kunnen 
zij dan met een druk op de knop 
mensen uit hun eigen omgeving in-
schakelen voor hulp.

Mensen moeten steeds langer zelf-
standig blijven wonen en zullen 
daarom steeds vaker gebruik moe-
ten maken van voorzieningen om dit 
mogelijk te maken.
Welzijn De Meierij is op zoek naar 

vrijwilligers die 1 of 2x per jaar een 
huisbezoek willen brengen bij men-
sen die gebruik maken van alarme-
ring. Tijdens dit bezoek worden de 
gegevens van de contactpersonen 
gecheckt en wordt er een proefalarm 
gemaakt. Wat erg belangrijk is tijdens 
dit huisbezoek is het oppikken van 
signalen, bijv. eenzaamheid of andere 
problemen, waar iemand mee  kampt.
Voor meer informatie of aanmelding 
kunt u contact opnemen met het 
Steunpunt Vrijwilligers
Telefoonnummer: 073-5441400

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

0413-820285  ·  info@fruitcakestudio.nl  ·  www.fruitcakestudio.nl
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 voor al uw KeuKenmontage  /  InterIeurmontage  /  KeuKenrenovatIe

Klaproosstraat 8
5492 KC sInt-oedenrode

tel: 06-53496941
Info@wIllemvandesande.nl
www.wIllemvandesande.nl

Filmclub Senioren toont immortal Beloved

Op maandagavond 8 september 
2014 toont de Filmclub Senioren in 
Zaal Maas & Dieze in Odendael 

Immortal Beloved: 
'Na de dood van 18e eeuwse com-
ponist Ludwig van Beethoven (Gary 
Oldman) wordt een brief van hem 
gevonden aan zijn 'onsterfelijke 
liefde', aan wie hij al zijn bezittingen 
nalaat. (“Mijn leven, mijn alles, vaar-
wel. Altijd de jouwe, altijd de mijne. 
Voor altijd”) De vraag is echter, wie 
deze mysterieuze dame is! 

Aan Anton Schindler (Jeroen 
Krabbé) vriend van Beethoven, de 
taak om haar te vinden. Film met 
mooie klassieke muziek.  Duur van 
de film: ca. 120 minuten. Aanvang: 
19:00 uur (zaal open 18:30 uur) En-
tree:  € 3,50 (incl. koffie/thee tijdens 
pauze) 

Groot feest in Boskant
In september wordt in Eindhoven – 
Son-  Sint- Oedenrode  en Veghel op 
een feestelijke wijze de 70 jarige be-
vrijding gevierd. In Boskant is er het 

50 jarig jubileum van de K.B.O.
Ook de Boskanters willen dit niet 
ongemerkt voorbij laten gaan en 
hebben daarom een prachtig feest-

programma. Voor de festiviteiten 
raadpleeg ook de website 
www.mooirooi.nl 

Weer over het weer

Het weer is één van de de meest 
besproken onderwerpen in ons 
land. Een goede reden om eens 
terug te kijken op het weer van 
de afgelopen maand. Viel er meer 
of juist minder regen dan nor-
maal? Was het te warm of veel 
te koud. Hadden we reden om te 
klagen of kregen we gewoon dat 
wat we verdienden?

Augustus was kouder, natter en 
iets somberder dan normaal
De maand augustus stelde ons 
wat het weer betreft teleur. Juist 
de maand dat veel mensen va-
kantie hadden, was kouder, natter 
en somberder dan normaal. De 
temperatuur lag zo’n twee graden 
lager dan gemiddeld. Er viel bijna 
tweeënhalf keer zoveel regen dan 
in andere jaren en bovendien za-
gen we de zon bijna 9 uur minder 

dan anders in augustus.

De minimumtemperatuur, die 
normaal in augustus 12,2°C be-
draagt, was dit jaar slechts 11,0°C.  
Net als de minimumtemperatuur 
was ook de middagtemperatuur 
lager dan in andere jaren. Ge-
middeld is de maximumtempe-
ratuur in augustus 23,3°C, maar 
dit jaar moesten we het doen met 
21,2°C. Ook de gemiddelde tem-
peratuur was met 16,0°C bijna 
twee graden lager dan het lang-
jarige gemiddelde van 17,7°C. 
De koudste ochtend hadden we 
maandag 25 augustus. De tem-
peratuur daalde toen tot 5,9°C. 
Zaterdag twee augustus wees de 
thermometer de hoogste waarde 
van de vorige maand aan. Het 
werd toen 28,8°C.

Heel veel regen
In augustus viel er heel veel re-
gen. Normaal hebben we recht 
op 67 mm regen, maar de vorige 
maand tapten de regenmeters 
maar liefst 163,3 mm regen af. 

Dat is bijna tweeënhalf keer meer 
dan gemiddeld in deze periode 
van het jaar. De natste dag was 
maandag 25 augustus, toen viel 
er ruim 24 mm neerslag. Er wa-
ren in totaal dit jaar maar zeven 
droge dagen in augustus. 

De zon was er ook minder bij dan 
anders
De wolken hadden vorige maand 
de overhand. In totaal scheen de 
zon maar 176 uur en 21 minuten. 
Dat is achtenhalf uur minder dan 
normaal in augustus. De somber-
ste dag was dinsdag 26 augustus, 
toen liet de zon zich helemaal niet 
zien. Toch waren er ook dagen 
met veel zon want een dag later 
scheen de zon maar liefst 12 uur 
en 21 minuten.

Kort samengevat was augustus 
voor het eerst sinds lang een 
maand die teleurstelde. Minder 
zon, meer regen en lagere tempe-
raturen dan dat we gewend zijn 
vielen ons in de vakantie ten deel.

Klankbordgroep iWOP Kienehoef 
Cathalijne Kinderbos

Burgerpartici-
patie, weet u 
nog? De klank-
bordgroep van 
Kienehoef, Ca-

thalijne en Kinderbos zoekt mensen 
die mee willen denken, ideeën willen 
aandragen voor de verdere ontwikke-
ling van hun wijk. 

Dit gaan we doen door in samen-
werking met de gemeente een 
Wijkraad  op te richten. Als klank-
bordgroep hebben we o.a. invloed 

gehad op de ontwikkeling van het 
Sweelinckplein, het omvormen van 
het Cathalijnepad naar een fietsstraat 
met gedoogconstructie voor auto-
verkeer (staat te gebeuren) en zijn 
we heel ver in de plannen voor de 
aanpak van de Groene Long in Kie-
nehoef. Onze ambitie is echter veel 
breder, die van U ook? Laat het vast 
weten, volgende week leest u er nog 
meer over. Namens klankbordgroep 
Kienehoef, Cathalijne en Kinderbos: 
Frans Hulzink (voorzitter klankbord-
groep) (f.hulzink@planet.nl) 
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De Vriendschap genomineerd bij verkiezing 
van het gezelligste terras

De winter was zacht en de zomer heeft zich in-
middels al met regelmaat van haar goede kant 
laten zien. Toch is de zon niet allesbepalend voor 
het succes van een terras. Vakkundig en klant-
vriendelijk personeel, de menukaart en achter-
grondmuziek dragen allemaal bij aan de gezel-
ligheid. Wat maakt nou een gezellig terras? Wat 
verwachten mensen als ze op een terras plaats 
nemen en hoe beoordeelt men de sfeer? Terras-
gasten kunnen hun oordeel laten horen door te 
stemmen bij de eerste editie van de “Verkiezing 
van het ‘Gezelligste Terras. De Vriendschap is on-
langs gemeente winnaar geworden bij deze ver-
kiezing en dingt nu mee naar de titel ‘ gezelligste 
terras van Nederland’. Voordat het zover is, zal 
De Vriendschap eerst de strijd moeten aangaan 
in de verkiezing ‘gezelligste terras van Brabant’. 

Om er mede voor te zorgen dat De Vriend-
schap in de race blijft voor deze titel kunt u een 

stem uitbrengen. Dit kan heel gemakkelijk als 
volgt en uiterlijk tot 10 september.
Ga naar de website www.gezelligsteterras.nl  
Zoek hier onze eigen gemeente op en stem op 
De Vriendschap. Want eerlijk is eerlijk, het zou 
toch mooi zijn om op deze manier de gemeente 
Sint-Oedenrode op de kaart te zetten?

Maatschappelijk partner Pink Ribbon
Voor elke stem, waarbij toestemming gegeven 
wordt om nieuwsbrieven te ontvangen en voor 
iedere stem die per SMS wordt uitgebracht, 
wordt er door de partners van de verkiezing 
€ 0,05 cent gedoneerd aan de Stichting Pink 
Ribbon. Deze organisatie vraagt aandacht voor 
borstkanker en financiert onderzoeken op dit 
gebied. Partners van deze verkiezing zijn onder 
meer Orangina en Ondernemers United. Alle 
informatie over deze verkiezing is te vinden via 
www.gezelligsteterras.nl

OP 1 SEPTEMBER 2014 WAS HET 25 JAAR 
GELEDEN DAT TON SMITS IN DIENST KWAM 

BIJ V.D. VLEUTEN ELEKTROTECHNIEK B.V.

Hij kwam destijds als eerste jonge leerlingmonteur in dienst nadat van der Vleuten 
Elektrotechniek in 1988 startte op het bedrijventerrein te Nijnsel. Dat dit voor beide 
partijen goed is bevallen, blijkt uit het feit dat Ton na 25 jaar nog steeds naar volle 
tevredenheid werkzaam is bij van der Vleuten, en dat zoals hij het zelf zegt: “ het 
helemaal niks aparts vindt.” 
Hij heeft ons bedrijf zien uitgroeien tot wat het nu is, en wij zijn trots dat wij Ton aan 
de jubilarissenlijst kunnen toevoegen.

Wij bedanken Ton, Irma en zijn kinderen voor het wederzijdse vertrouwen en hopen 
nog lang met elkaar te blijven werken.

Directie en medewerkers  v.d. Vleuten Elektrotechniek B.V

Nijverheidweg 12, 
5492 NK Sint-Oedenrode

0413-477337 | www.vdvleutenelektrotechniek.nl
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 Vorst in september, ‘nne zaachte december.
Als het vriest in september is er een goede kans dat dat 
in december niet gebeurt.
Uit: ’t Brabants spreekwoordenboek 
van Mandos BRABANTSE SPREUKEN

“Dinner in the sky” bij Rijsingen royaal

Nou het
heet misschien

in de skai..

Maar 
volgens mij is
het toch echt

leer!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Mari van Genugten

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Theo Meijs

Pastoor Smitsstraat 21
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

10 verschillen Valse start voetbalseizoen

OPLOSSinG 
VOriGe WeeK:

Maged Reine, bloem der genade

onder een levensboog 
met goudblinkende trompetten
staat met wijd gespreide armen gekleed
in een laken vol witte rozetten
de Beminnelijke Maagd, eeuwig verlicht 
door een fakkel in elke hand

het is haar gelukt een verzonken hek 
te openen aan de hemelrand

zij strijkt met warme honing 
over een zwartgeblakerde ziel
en bevrucht opnieuw de mens 
die reeds vroeg in duisternis verviel

omdat de aarde verwoestend 
had huisgehouden in het engelenkind
door de duivelse slangengeest 
die enkel de eigen adem bemint

maar nu, langzaam in de voortgang 
van verval naar innerlijk licht
voedt het zoet een teder gevoel
zodat niet de dood victorie kraait 
maar het leven zichzelf herkent als doel

julius

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

Afgelopen maandag opende de 
apotheek officieel haar deuren 
in het vernieuwde Martinushuis. 
Stipt om 08.30 uur stond het vol-
tallige personeel aan de markt-
zijde op de uitkijk. “Als de eerste 
klant nu maar niet vanaf de achter-
kant komt”, werd er even zenuw-
achtig gelachen. Maar die angst 
bleek ongegrond. “Bent u de eer-
ste klant?” vroeg eigenaar John 
ten Ham aan een dame. Mevrouw 
Doreleijers schoof deze eer echter 
door aan de heer naast haar. Twee 
tellen later knipte meneer Hurx 
het lint door en gezamenlijk liep 
iedereen de apotheek binnen.

“Het is hier prachtig”, vond Dhr. 
Hurx,  “Ik hou van makkelijk en 

snel. Dat komt hier wel goed. Het 
is mooi overzichtelijk en erg prak-
tisch allemaal.” Hij was niet de eni-
ge. “Het ziet er geweldig uit”, zei 
ook een andere klant. De dame in 
kwestie was bovendien erg geluk-
kig met de  vijf balies. “Met zoveel 
assistentes achter de balie hoef 
je vast niet lang te wachten.” De 
nieuwe apotheek oogt fris en ruim 
opgezet. Het licht valt er ongebrei-
deld naar binnen en als verrassing 
siert boven aan de wand een oude 
schildering. “Bij de renovatie kwa-
men een aantal schilderstukken 
naar boven”, lichte ten Ham toe. 
“Waar ze vandaan komen is nog 
niet duidelijk. Dat moeten we nog 
aan de Heemkundekring vragen. 
Doordat we hier het plafond heb-

ben verhoogd, konden we in ieder 
geval één van de schilderingen 
zichtbaar maken voor het publiek.”
Bij binnenkomst kan iedere klant 
direct aangeven waarvoor hij/zij 
komt via een eenvoudig keuzeme-
nu. Automatisch rolt er een bon-
netje uit de ‘keuzepaal’ en op het 
scherm wordt aangegeven welk 
nummer aan de beurt is bij welke 
balie. Het digitale scherm hangt 
bewust enigszins gedraaid. Op die 
manier worden nieuwkomers van-

zelf bij de balies vandaan geleid en 
wordt de privacy bij de balie geho-
noreerd. Het enige wat nog ont-
breekt, zijn de balienummers zelf.  
“Dat wordt deze week verholpen”, 
aldus de apotheker. “Donderdag 
komen de lampenkappen en daar-
op staan de balienummers. Duide-
lijker kan niet.” 

Voor de medewerkers gold de ope-
ning van de nieuwe apotheek als 
een dubbele sprong in het diepe. 
Met de verhuizing is direct het hele 
systeem vernieuwd. “Ook dat is  
best nog even wennen, maar we 
hebben er allemaal heel veel zin 
in”, lacht apothekersassistente Pa-
tricia. “Het is toch geweldig dat je 
in zo’n mooi pand mag werken!”

Met ingang van maandag 1 september zijn wij gevestigd in het Martinushuis, Markt 30.
U kunt ons ook via de Deken van Erpstraat bereiken door de Martinuspassage.

Markt Apotheek en Apotheek Dommelrode 
gaan samen verder onder één dak.
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

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

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

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

--------------------------------------
rijschoollestbest.nl 
Vanwege 15 jarig bestaan
Nu 15 lessen € 450,-
Meld je aan op onze site.
--------------------------------------
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.
--------------------------------------
Het goede doel Sterrenfonds steunen 
en voor jezelf een heerlijke ontspan-
nende VoetreflexPlus™ massage? 
Dat kan bij massagepraktijk Adisa in 
Sint-Oedenrode van 25 augustus tot 
19 september, 30 minuten 15 euro.
Voor afspraak 06 23 22 11 31 of voor 
meer info: 
www.massagepraktijkadisa.nl.
--------------------------------------

Verzorgt complete administratie en fiscale aangiften voor 
particulieren tot en met MKB.

Tel: 06-13995796 | info@N-K-B.nl | www.N-K-B.nl

Administratiekantoor

--------------------------------------
Thea’s Care 4 Nails : natuurlijke na-
gels verstevigen, manicure, gelnagels, 
acrylnagels, nailart.
Tel. 06 – 2688 8984 
www.care4nails.eu
--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322 - 06-13937343
--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex.
Massagepraktijk Adisa in 
Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322
06-13937343
--------------------------------------
Yoga, massage, balans. dinsdagavond 
zwangerschapsyoga, aanvang 20.15u
Elisa Hanff, Schootsedijk 15, 
06 16694902, www.liesbethhanff.nl
--------------------------------------

Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Scheiden, Hoe? 
Nu ook in Sint-Oedenrode, 
De Scheidingspraktijk 06-48725658
--------------------------------------
Naaiatelier Ans. Herstelwerkzaamhe-
den voor al uw textiel. Nachtegaal 10, 
Sint-Oedenrode 0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------

Te koop/Te huur

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

KUNSTMEST
Wij hebben voor u:

Kom langs voor advies

div.SOOrTEN KUNSTMEST                 
cUlTErra

KOrrEl-pOEdErKalK 
pOTgrONd

MOSbESTrijdEr                                  
graSzaad
KOvEMix 

(organische nPK)

--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Opruiming, Opruiming
Grote korting van 10 - 50% op alle 
vaste tuinplanten, heesters en stam-
heesters, laurier, hedera, rozen, orlian-
der, rododendrons.
Groencentrum van Heesch, Kerkdijk-
Zuid 7 b, Sint-Oedenrode
--------------------------------------
Te huur: parkeerplaats in 
“de Borchgrave”.
Info: 06-51101477
--------------------------------------
Parkeerplaatsen te huur in het centrum 
van Sint-Oedenrode (Borchgrave) 
€62,50 p.m. Telefoon: 0413-474933
--------------------------------------

Iedere vrijdag van 
14.30 tot 18.00 uur

Op Beckartplein 
Nijnsel

Prof. Kappers-
benodigdheden

--------------------------------------
Kamer te huur 
centrum Sint Oedenrode, € 493,58 
incl. p.m. Info: Van Kuringe Makelaardij 
0413-474933
--------------------------------------
Te koop
Jonge bruine legkippen
Volledig ingeënt.
Tel. 0499-471755
Mob. 06-13894215
--------------------------------------

Te koop; 
Zwart bed 1.60m 

breed z.g.a.n. 
incl. lattenbodem 

€ 70,-
06-28089019

--------------------------------------
WANDELSCHOENEN
NIEUW EN GOEDKOOP
Uit faillissementen
Verschillende merken en maten
In Nijnsel tel. 06-13492866
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------

   

Deze week een klompenmaker. Waar is deze foto gemaakt en wie is de 
man op de foto? We horen het graag! Stuur een mail naar redactie@
demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens binnen in ons 
kantoor; Heuvel 17. De koffie staat klaar.

Historische beelden

Marktplein
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Te huur: Garage met zolder aan de 
Materlemmenstraat. 06 53415820
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Donderdagavond verloren tussen de 
Oda school, Rijkevorsel van Kessellaan 
en de Philippusstraat, bedieningsdis-
play (rond model) voor een Batavus 
Easy fiets kwijt geraakt.
Graag terug te bezorgen, bij J.M. van 
de Meulengraaf, Beukenstraat 43, 
Sint-Oedenrode, 0413 476142
--------------------------------------
Gevonden: 1 sleutel, tijdens de kermis, 
op de Heuvel. Info kantoor 
DeMooiRooiKrant, 0413 479322
--------------------------------------

Gevraagd

Chauffeur gevraagd voor vervoer van 
kinderen na school tussen 14.30 en 
18.30 uur.
Tel. 0413-473034
--------------------------------------

interieur

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

Hulpverlening

Alweer 5 jaar gewoon goede zorg.
Thuiszorg met kleine teams, hulp bij 
zelfstandig thuiswonen.
Alertzorg, tel 0413-841957
www.alertzorg.nl
--------------------------------------
Verliesbegeleiding voor kinderen, jon-
geren en ouders bij scheiding en over-
lijden, en Rots en Watertraining (fysie-
ke en sociale weerbaarheidstraining)
Ingeborg Minderhoud 
Tel. 06-11236472, 
www.praktijk-emergo.nl
--------------------------------------
Heeft u of uw kind moeite met het op-
komen voor zijn, haar mening?
Kijk op www.jijeniktraining.com
--------------------------------------

Diversen

MEGAVLOOIENMARKT
7 september Gemert
Sporthal Fitland
Vic. v.d. Asdonckstraat 55
9-16 uur. € 2 p.p.
kraam € 25. 06-20299824
--------------------------------------
C.V. de Heikneuters komt weer spullen 
voor de rommelmarkt ophalen op de 
1e zaterdag van de maand.
Wij halen alle bruikbare, verkoop-
bare spullen op, echter geen witgoed, 
bankstellen en matrassen.
U kunt bellen met Piet van Erp op 
nummer 06-20078145 en wij komen 
de spullen ophalen.
--------------------------------------

Geef uw MooiRooitje door via 
redactie@demooirooikrant.nl

of loop binnen op ons kantoor: 
Heuvel17.

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

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service
Supersnel glasherstel!
Nu 6% btw op arbeid

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

Buiten

Wind hee�  zich teruggetrokken, zoals
een leger bij een gevechtspauze of
een soldaat die zich ontspant tussen
de schouders van zijn oorlogspak.

Zonlicht kuiert als een herenboer over
de velden van het land, de duimen
voldaan in het vest gestoken en
zijn horlogeketting, trots blinkend
erfgoed in goud, over een buik tevredenheid.

Rijke akkers, grazige weiden, een hofstee,
fort van zelfgenoegzaamheid.
Stoere wolkenbalken stutten de lucht.
De hemel stort niet in. De dood is ver.

Het land der vaderen rust.
Een langzame namiddagslaap drij� 
door de dag des Heren.

    Kees Hermis
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‘A soldier of the 1939-1945 war’

De onbekende soldaat
Op het St.-Martinuskerkhof ligt 
naast de 22 Britse oorlogsgraven 
het graf van een onbekende soldaat 
of zoals de Engelsen zeggen ‘a sol-
dier of the 1939-1945 war’.

Op 27 september 1944 is deze on-
bekende Britse soldaat gesneuveld. 
In een archiefstuk van rond 1946 
waar boven staat: “Provincie NRD. 
BRABANT” en op de tweede re-
gel: “Sint-Oedenrode”, staan alle 
gesneuvelde geallieerde militairen 
met hun naam vermeld, de datum 
van sneuvelen en de plaats van het 
graf of het veldgraf. Als het lichaam 
van de gesneuvelde al was overge-
bracht naar een officiële militaire 
begraafplaats, is dit vermeld met 
toevoeging van de gemeente. In de 
rij van gesneuvelden die op het Sint 
Martinuskerkhof begraven liggen, 
staat achter 27.09 het volgende:    

‘Een onbekende Engelse soldaat. 
Daar van deze datum slechts vier 
militairen vermist worden, namelijk 
telkens één van 4th Welch Regt, 
6th Bn Green Howards en 1st Bn 
Welch Guards, die niet in deze 
omgeving vochten, zal deze onbe-
kende vermoedelijk Tpr. R. Wallace 
van 52nd Regt. Recce R.A.C. zijn. 
Op deze datum was dit regiment 
in Sint-Oedenrode, getuige het feit 
dat Lt. D.S. Murray op 27.09 in het 
gevecht gedood werd en bij de in-
gang van de Diependaal begraven 
werd. Van dit regiment zijn ook  van 
25.09 gesneuvelden.’

Dit alles is géén bewijs, maar 
Ronald Wallace, Tpr. 10602030, 
52nd Regiment., Reconnaissance 
(Recce) Corps, R.A.C., leeftijd 21 
jaar en zoon van William en Dora 
Wallace van West Hartlepool, 

Graafschap Durham in het Noorden 
van Engeland is de enige vermiste 
soldaat van een Brits regiment, 
dat op 27 september 1944 in Sint-
Oedenrode was. Louis Kleijne 
neemt aan, gezien het hier boven-
staande, dat men in ieder geval 
mag stellen dat het ’in hoge mate 
waarschijnlijk’ is dat Ronald Wallace 
degene is die hier begraven ligt on-
der de grafsteen met het opschrift: 
‘a soldier of the 1939-1945 war’.  
Kleijne heeft Kenneth, een broer 
van Ronald, kunnen traceren in 
Seaton Carew vlakbij Hartlepool in 
het noorden van Engeland. Hij is nu 
op de hoogte van deze informatie 
en het feit dat we geen 100% ze-

kerheid kunnen geven, maar slechts 
een hoge mate van waarschijnlijk-
heid.

Vlak na de oorlog lagen er rond-
om de St. Martinusberg van het 
R.K. kerkhof in Sint-Oedenrode, 
niet alleen Britse, maar ook Cana-
dese en Duitse oorlogsgraven. De 
Canadese oorlogsgraven werden 
overgebracht naar de Canadese mi-
litaire begraafplaats in Groesbeek 
en de Duitse oorlogsgraven naar de 
Duitse militaire begraafplaats in de 
Limburgse plaats Ysselsteyn (nabij 
Venlo).
Aan Britse nabestaanden werd ge-
vraagd of zij er de voorkeur aan 

gaven dat de graven werden over-
gebracht naar officiële oorlogskerk-
hoven. Een aantal koos hiervoor; 
vele anderen besloten echter om 
hen in Sint-Oedenrode te laten. 

De graven worden verzorgd door 
de Nederlandse Oorlogsgraven-
stichting, gevestigd in ‘s Graven-
hage  in samenwerking met de 
Britse Commonwealth  War Graves 
Commission. De St. Martinusparo-
chie is op dit moment verantwoor-
delijk voor het kleine en  dagelijkse  
onderhoud.  De gemeente Sint-
Oedenrode stelt de parochie hier-
toe financieel in staat via een over-
eengekomen jaarlijkse bijdrage.

Historia Park doet aftrap voor Market Garden
Historia Park doet in het weekend 
van 6 en 7 september a.s. op het 
terrein van het museum “Bevrijden-
de Vleugels” de aftrap voor de eve-
nementen rond de herdenking van 
70 jaar Operatie Market Garden. 

Dit was een militaire operatie van 
de geallieerden tijdens de tweede 
wereldoorlog die er op gericht was 
de lengte van de oorlog te bekorten 
door een gewaagde doorstoot naar 
Arnhem te maken met als verder 
doel het Ruhrgebied (het centrum 

van de Duitse oorlogsindustrie) te 
omsingelen. Het idee en de uitvoe-
ring ervan waren afkomstig van de 
Engelse veldmaarschalk Montgo-
mery en mislukte voor een groot 
gedeelte .Deze operatie bestond 
ondermeer uit parachutistenlandin-
gen bij Son ( tussen Son en Sint-
Oedenrode) Grave en Oosterbeek. 
Op het museumterrein zullen naast  
het museum “Spelebos” ( een prach-
tig museum van hedendaags en ver-
leden speelgoed)  naast de gewone 
activiteiten extra evenementen 

plaatsvinden  die in verband staan 
met de Operatie Market Garden. Zo 
zullen op beide dagen in een show 
ondermeer worden tentoongesteld: 
onlangs gerestaureerde militaire 
voertuigen, een Russische T-34 tank 
en een halfrups gepantserd voer-
tuig. Tegen een kleine vergoeding 
kunnen bezoekers (ouderen en kin-
deren) meerijden tijdens een terrein-
rit. Er zijn verder demonstraties die 
gegeven worden door RCAGH met 
radiografisch bestuurbare minitanks 
en andere legervoertuigen. Project 

“Breakout en Ervaarnu” verzorgen 
uitdagende outdoor- activiteiten 
zoals boomklimmen met een touw-
harnas. De Koninklijke Luchtmacht 
is zondag aanwezig met een infor-
matiestand over vlieger- en overle-
vingsuitrusting (F-16 vlieger survival 
kit) en hedendaagse fotoverken-
ning. In een van de museumhallen 
toont de Eindhovense Modelbouw-
vereniging (EMV) haar HO schaal 
modelspoorbaan. Op beide dagen 
kunnen jong en oud onder begelei-
ding computervliegen op een groot 

scherm met ondermeer een DC=3 
Dakota en een C-130 Hercules. Ook 
is een echte DC-3 Dakota te bewon-
deren in het museum zelf, die kan 
door iedereen van binnen bekeken 
worden. De landingen van des-
tijds vonden plaats bijna pal achter 
het museum dat gelegen is aan de 
Sonseweg tussen Son en Best. Daar 
de landingen ook plaats vonden op 
Roois grondgebied is het bezoek aan 
het museum zeker de moeite waard. 
Voor meer informatie over het mu-
seum: www.wingsofliberation.nl

Vrijstaand Landhuis 
in het centrum van  
Sint-Oedenrode op A1 
locatie.  
Geheel gerenoveerde en gemoderniseerde woning met 
een inhoud van 1.155 m3 exclusief de bijgebouwen. 
Bijzonderheden: Absolute privacy aan de dorpsrand van 
Sint-Oedenrode en toch praktisch in het centrum  
gelegen.  
Parkachtige tuin aan de Dommel met eigen steiger 
Zeer representatieve ruime woonkamer (63 m2) en 
woon/eetkeuken (25m2). 
Biljart/hobbykamer, ook geschikt te maken voor levens-
loopbestendig wonen. 
Inpandige dubbele garage. 
Master bedroom en ruime badkamer 
Groot terras uitkijkend over de prachtige tuin 

 
VRAAGPRIJS € 1.095.000,-k.k. 

OPEN HUIS ZATERDAG 6 SEPTEMBER 
14.00u-16.00u 

Corridor 15 
 

Koninginnelaan 5 • Sint-Oedenrode • 0413 – 472983 •  
info@vandenbergmakelaardij.nl • 
www.vandenbergmakelaardij.nl 

Corridor 17A Sint-Oedenrode. 06-53330737 
info@ewijkmakelaardij.nl  
www.ewijkmakelaardij.nl 

Voor overige specificaties en 
plattegronden kunt u bij ons 
de brochure opvragen. Ook 
op Funda vindt u meer infor-
matie over deze woning. 
Belangstellenden zijn van 
harte welkom tijdens het 
open huis 

Corridor 15

Barbecue populair
(minimaal 4 personen)

barbecueworst

hamburger

varkenssaté

gemarineerde kipfi let
of gemarineerde speklap

barbecuesaus, satésaus 
en zigeunersaus

stokbrood en kruidenboter

huzarensalade 
en rauwkostsalades
(alles uit eigen keuken)

€11,50per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

(alles uit eigen (alles uit eigen keukeuk ken)ken)k

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

Tel. 0413 47 24 63
wwwww wwww .traiteur-slagerijiji vevev rheijiji en.nl

€11,50per persoon5% korting vanaf 20 personen

Let op: voor verenigingen 
en clubs een speciale prijs!

Market Garden 70 jaar later
In september 2014 is het 70 jaar ge-
leden dat Operatie ‘Market Garden’ 
plaatsvond. Deze grootste lucht-
landingsoperatie uit de geschiede-
nis luidde op 17 september 1944 
de bevrijding van Zuid-Nederland 
in. In de regio wordt  in de maand 
september de bevrijding groots 
herdacht met tal van activiteiten, 
lezingen en evenementen.

Operatie Market Garden en de 
Noord Oost Brabantse Bibliotheken.
De bibliotheken hebben als de lokale 
kenniscentra in de regio informatie 
over Operatie Market Garden in een 
dossier bij elkaar gebracht en op de 
website geplaatst (www.nobb.nl). 
Het dossier begint met de historische 
context van de Operatie Market 
Garden geschreven door historicus 
dr. Frans Govers uit Uden. 
Daarnaast is er een uitgebreide lite-

ratuurlijst opgenomen van materia-
len over Operatie Market Garden die 
aanwezig zijn in de collectie van de 
Noord Oost Brabantse Bibliotheken. 

Om een overzicht te creëren van 
alle activiteiten rondom de herden-
kingen staat er in het dossier,  per 
gemeente, een verwijzing naar de 
talrijke activiteiten en lezingen. Het 
dossier van de bibliotheken eindigt 
met een overzicht van musea en 

links naar websites. 

Niet alleen via de website besteden 
de bibliotheken aandacht aan Ope-
ratie Market Garden. Met name 
in de bibliotheken gelegen in de 
gemeenten die destijds betrokken 
waren in Operatie Market Garden 
wordt extra aandacht geschonken 
aan de herdenkingen. 

In de bibliotheken Oss, Veghel, 

Uden, Zeeland en Heeswijk-Dinther 
worden in de maand september,  
met medewerking van de lokale 
Heemkundekringen en historicus 
Frans Govers,  exposities en foto-
presentaties ingericht en aangevuld 
met collectiepresentaties.  Meer in-
formatie : www.nobb.nl

70 jaar bevrijding
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MooiRooikrantDe16 
Ook zo genoten van royaal Totaal bij Scouting rooi?

Afgelopen zondag was het feest 
in buurtschap Oud Rijsingen. Dat 
heeft heel Rooi en omgeving ge-
weten! En niet alleen dat… zo ont-
dekten op Rijsingen Royaal ook 
heel veel ouders, kinderen, opa’s en 
oma’s Scouting Rooi dat een ontzet-
tend actieve Rooise vereniging is 
voor jong én oud! 

Op Rijsingen 15, bij de familie Roel 
Jansen, waren in de zomervakantie 
al veel vrijwilligers aan de slag om 
met touw en hout allerlei uitdagen-
de bouwwerken te maken. Omdat 
de familie Jansen erg betrokken is bij 
jeugdactiviteiten stelden zij geheel 
belangeloos hun fantastische terrein 
(met bosje en vijver!) en schuur be-
schikbaar voor Scouting Rooi. Niet 
alleen voor Rijsingen Royaal, maar 
voor het hele weekend. Naast de 
Promodag op zondag hield Scouting 
Rooi namelijk ook haar tweejaarlijk-
se Totaalweekend, waarbij alle leden 
en vrijwilligers een weekendje met 
z’n allen ‘op stap’ gaan. 

Vrijdagavond trapten explorers (15 
t/m 17 jaar), leiding, vrijwilligers 
en bestuur af met het opzetten van 
alle tenten, maken van de kamp-
vuurkuil, opzetten van de vlaggen-
mast, inrichten van een keuken en 
honderdduizend andere dingen die 
moeten gebeuren voordat alle leden 

zaterdag zouden arriveren. Gezeten 
aan het kampvuur werd de planning 
doorgenomen van het weekend en 
(sterke) vakantieverhalen uitgewis-
seld.

Zaterdag liepen de bevers (5 t/m 7 
jaar) en welpen (8 t/m 10 jaar) via 
een speurtocht door het dorp en 
langs de Dommel naar het kamp-
terrein. De regen kon de pret niet 
drukken en ging de scouts (11 t/m 
14 jaar) en explorers via het water 
met opblaasboten en zo’n beetje al-
les wat kon drijven. ’s Middags wer-
den alle bouwwerken door alle leden 
uitgebreid getest, gekeurd en goed 
bevonden. Ook het maïsdoolhof 
van Rijsingen Royaal onderging een 
soortgelijk onderzoek en bleek even-
eens Scout proof! Op zaterdagavond 
genoten de leden van een jongleur 
die zijn vuurkunsten liet zien en wat 
later op de avond speelde een zan-
ger allerhande liedjes op zijn gitaar 
en zong de hele bups mee.

Zondagochtend stond het overvlie-
gen op het programma; een Scou-
tingritueel waarbij de oudste leden 
van een speltak door het afleggen 
van een parcours afscheid nemen 
van hun oude groep en ingehaald 
worden door hun nieuwe. Altijd 
hilarisch en altijd een nat pak. De 
vijver van de familie Jansen leende 

zich hier perfect voor. Onder een 
net tijgeren terwijl je nat wordt 
gegooid, slalommen, over en on-
der hekjes door, via paaltjes op het 
eilandje zien te komen en daarna 
jezelf met het vlot naar de andere 
kant trekken. Alle overvliegers vol-
brachten deze uitdagende hinder-
nisbaan met glans! Rond twaalf uur 
vonden de eerste bezoekers van 
Rijsingen Royaal hun weg naar de 
bouwwerken van Scouting Rooi om 
deze te bewonderen en zelf uit te 
proberen. Degenen die de tokkel-
baan net iets te spannend vonden, 
konden meedoen met een spelletje 
‘kingsvall’ (werpspel met houten 
paaltjes), klimmen in het klimbos en 
broodjes bakken boven het kamp-
vuur. 

Natuurlijk pakt Scouting niet elke 
week zo uitgebreid uit maar we 
proberen wel elke opkomst zo leuk 
en uitdagend mogelijk te maken. 
Kom je ook graag een keer mee-
doen? Dat kan al als je 5 jaar bent! 
Kijk ook eens op onze website 
www.scoutingrooi.nl of meld je aan 
via info@scoutingrooi.nl.

Scouting Rooi bedankt alle leden, 
organisatie én sponsoren die hebben 
gezorgd voor dit zeer geslaagde, 
gezellige en actieve weekend: over 
twee jaar graag weer!

Vervolg voorpagina

rijsingen royaal: waar een buurtschap groot in kan zijn

Het had weinig gescheeld, of het 
feest was in het water gevallen. Het 
laat zich raden, dat de hoosbui op 
zondagochtend een run op buienra-
dar heeft veroorzaakt. In Rijsingen, 
maar ook bij veel andere huishou-
dens in Rooi. Want al houdt ieder-
een daar rekening mee, voor velen 
is het weer toch de bepalende factor 
voor het zondagmiddagprogramma. 
Als het hoost ga je ook niet gauw 
een overdekt terrasje pikken, toch? 
Al viel er in Rijsingen natuurlijk wel 
veel meer te beleven dan op zomaar 
een terrasje ….

Niet zomaar ieder evenement krijgt 
toestemming om een doorgaande 
weg af te sluiten, maar Rijsingen 
Royaal zou ondenkbaar zijn ge-
weest zonder haar tot Parijsingen 
omgedoopte Ollandseweg. Die liep 
als rode draad door een bont tafe-
reel met aanlokkelijke (extra) oprit-
ten, waar aan de andere kant de 
meest uiteenlopende activiteiten 
plaatsvonden. Het is ondoenlijk om 
ze allemaal te noemen. Van demo’s 
duiksport tot sumo-worstelen in 
hilarische dikke pakken, van Mon-
martreterras tot maïsdoolhof, van 

Kijk voor 
meer 

foto’s op 

www.mooirooi.nl
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rijsingen royaal: waar een buurtschap groot in kan zijn

kikkervisjes tot beeldhou-
wers, van oldtimertrekken 
tot bierpullenschuiven, van 
natuurclub tot sportclub, van 
André Hazes tot buikdanse-
res Angela, die mannen uit 
het publiek verleidde tot een 
dansje waarbij de buikspie-
ren het uiteindelijk moesten 
afleggen tegen de lachspie-
ren. Dansen kon het publiek 
ook op Parijsingen zelf, waar 
de dansende bakker een wa-
fel aanbood in ruil voor een 
dansje. Dat was dan weer een 

van de activiteiten van het straat-
theater, dat het publiek verraste 
met vaak hilarische vermommingen, 
goocheltrucs, ritmische muziek of 
show. 
Absolute publiekstrekker was Din-
ner in the Sky op 50 meter hoogte, 
van waaruit steeds een twintigtal 
gasten met chique natje en droogje 
kon neerkijken op het gewoel onder 
zich, en – als we toch op z’n Engels 
bezig zijn – naar de skyline van Sint-
Oedenrode. 

Voor de verenigingen was Rijsingen 
Royaal een uitgelezen kans om zich 
te presenteren aan het publiek, en 
menige club zal sedert afgelopen 
weekend weer wat leden rijker zijn. 
Iedere vereniging had een spelletje 
waarmee je lootjes kon winnen om 
een kans te maken op de ballon-
vluchten waarmee het grootse feest 
werd afgesloten.

Op de fietsenparkeerplaatsen bij de 
kruising Kinderbos hing het met de 
wielen buiten.  Bij het ter perse gaan 
van deze krant waren de aantal-
len bezoekers nog niet helemaal in 
beeld. “We zijn er nog over aan het 
praten, maar het waren er grof  ge-
schat in ieder geval tussen de 5000 
en de 10.000” aldus woordvoerder 
Theo Jansen namens de buurtschap. 
  

Film: TV Meierij



Woensdag 3 september 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe18 

ONDERHOUD/SERVICE 
COÖRDINATOR

De functie
Als coördinator bent u verantwoordelijk voor het effi cient 
inplannen van de monteurs voor onderhoud en service-
gerelateerde c.v.-werkzaamheden. U stuurt en bewaakt 
de operatonele afdeling. U bent de schakel tussen klant 
en onderhoudmonteur en service-monteur.  
    
De kandidaat
U heeft management kwaliteiten. U heeft een opleiding 
en/of ervaring op MBO niveau. U kunt stimuleren 
en motiveren. U bent in staat uitstekende relaties te 
onderhouden en op te bouwen met klanten. Verder bezit 
u uitstekende communicatieve eigenschappen, bent 
service- en klantgericht.    

Wij bieden      
Een zelfstandige en uitdagende functie VOOR 40 UUR in 
een dynamische werkomgeving in een groeiend bedrijf.
U kunt rekenen op een uitstekend salaris met 
bijbehorende secundaire arbeidsvoorzieningen.

PLANNER M/V

De functie   
Als planner bent u verantwoordelijk voor het effi cient 
inplannen van de monteurs voor uiteenlopende 
werkzaamheden, in samenspraak met onze 
projektleiders.  

U houdt overzicht in de overall planning, stuurt en maakt 
afspraken. Tevens coördineert u de planning van service 
loodgieterswerk. 

De kandidaat  
Kennis van de installatiebranche is een pré. U heeft 
minimaal een opleiding en/of ervaring op MBO niveau.
U kunt stimuleren en motiveren. U bent in staat 
uitstekende relaties te onderhouden en op te bouwen met 
onze klanten. Verder bezit u uitstekende communicatieve 
eigenschappen, bent service- en klantgericht.

Wij bieden  
Een zelfstandige en uitdagende functie in een dynamische 
werkomgeving in een groeiend bedrijf. U kunt rekenen 
op een uitstekend salaris met bijbehorende secundaire 
arbeidsvoorzieningen. Een fulltime baan!

van Thiel OPTIMAAL®  
legt zich met ruim 50 
medewerkers toe op het 
aanleggen, renoveren en 
onderhouden van technische 
werktuigbouwkundige 
installaties voor bedrijven, 
instellingen en particuliere 
woningen in Schijndel e.o. 
 
Ons bedrijf is te vinden aan de 
Spoorlaan 60 te Schijndel. 
 
Verdere informatie vindt u op
www.vanthieloptimaal.nl

Sollicitatieprocedure
Heeft dit alles uw interesse gewekt, dan zien wij uw schriftelijke sollicitatie graag tegemoet. U kunt deze richten aan:
van Thiel OPTIMAAL t.a.v. Dhr. C. van Thiel, Postbus 51, 5480 AB Schijndel of mail chris@vanthieloptimaal.nl
Aanvullende informatie kunt u telefonisch inwinnen bij dhr. R. van Thiel tel.: 073-5492497

Ter versterking van ons bedrijf
zoeken wij een:

Boonman beddenspeciaalzaak, gepositioneerd in het midden 
en hoger segment, is dealer van gerenommeerde merken zoals 
Auping, Eastborn, M-Line, Stretchtop, Pullman en Norma.

Wegens uitbreiding zijn wij op zoek naar een:

Commercieel verkoper
Fulltime/parttime/weekend

Functie-eisen
• Ruime commerciële/technische vaardigheden.
• Doortastendheid en doorzettingsvermogen
• Aantoonbare ervaring in de branche is een pre

Wij bieden
• Een interessante, zelfstandige baan met toekomstperspectief
• Goede arbeidsvoorwaarden (cao wonen)
• Leuk team van enthousiaste collega’s

Geïnteresseerd?
Stuur dan binnen één week een schriftelijke sollicitatie
met cv naar Boonman Bedden t.a.v. de heer Boonman,

Nieuwe Eerdsebaan 10, 5482 VS Schijndel
of e-mail naar info@boonmanbedden.nl.

Knallende opening schooljaar Odaschool

Op woensdagochtend 27 augustus 
hebben de kinderen van de Odaschool 
onder grote belangstelling van ou-
ders/ verzorgers opa’s en oma’s het 
schooljaar op een bijzondere manier 
geopend.

Na het openingswoord van de directrice 
en de voorzitter van de MR en het zin-
gen van het Odaschoollied was het tijd 
voor Professor Triple L. Deze professor 
heeft de kinderen meegenomen in de 
wondere wereld van de chemie. Onder 
leiding van verschillende  leerlingen is er 
een “geest” uit een fles gekomen en is er 
zelfs tandpasta voor een olifant gemaakt.

Na deze voorstelling hebben de leer-
krachten samen met de kinderen het 
schooljaar 'knallend' geopend. 

Op woensdagochtend 27 augustus 
hebben de kinderen van de Odaschool 
onder grote belangstelling van ou-
ders/ verzorgers opa’s en oma’s het 
schooljaar op een bijzondere manier 
geopend.

Na het openingswoord van de directrice 
en de voorzitter van de MR en het zin-
gen van het Odaschoollied was het tijd 
voor Professor Triple L. Deze professor 
heeft de kinderen meegenomen in de 
wondere wereld van de chemie. Onder 
leiding van verschillende  leerlingen is er 
een “geest” uit een fles gekomen en is er 
zelfs tandpasta voor een olifant gemaakt.

Na deze voorstelling hebben de leer-
krachten samen met de kinderen het 
schooljaar 'knallend' geopend. 

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

112 Sint-OedenrOde

De politie heeft op basis van de on-
gevallencijfers in Oost-Brabant 67 
trajecten aangewezen als gevaar-
lijk. Op deze wegen zal de politie 
extra snelheidscontroles uitvoeren. 
Twee van de plaatsen die op het 
controlelijstje van het verkeershand-
havingsteam van de politie zijn de 
Schijndelseweg en de Eekhoorn. De 
Oostelijke Randweg daarentegen is 
van het lijstje met gevaarlijke wegen 
verdwenen. Dat is te lezen in het 
Elektronisch Trajecten Dossier dat de 
politie Oost-Brabant vrijdag bekend-
maakte.

De politie zal de komende tijd vaker 

snelheidscontroles houden op de 
N617 en de komtraverse, dat zijn de 
Schijndelseweg, de Lindendijk en de 
Corridor. De reden daarvoor is dat er 
op deze weg meer ongelukken dan 
gemiddeld gebeuren. De ongeluk-
ken gebeuren vooral op kruisingen, 
maar ook zijn er veel aanrijdingen 
met bomen volgens het rapport van 
de politie.

Een ander traject dat in de ongeval-
lencijfers negatief scoort is de weg 
van Schijndel naar Boxtel. Deze weg 
is in het uiterste noordwesten van 
onze gemeente bekend als Eekhoorn. 
Ook daar zal de politie vaker present 

zijn om snelheidsovertreders te be-
trappen.
Ondanks dat de Oostelijke Randweg 
de uitstraling heeft van een 80 km/h 
weg, mag er niet sneller dan 60 km/h 
worden gereden. Toch daalde het 
ongevallencijfer van 3,2 naar 0,1 en 
daarom staat deze weg niet meer op 
het prioriteitenlijstje van het verkeers-
handhavingsteam van de politie. Of 
er ook daadwerkelijk nooit meer een 
agent met een lasergun of radarkast 
te zien zal zijn, blijft natuurlijk altijd 
de vraag. De aankondiging dat de 
weg geen prioriteit meer heeft, is ze-
ker geen vrijbrief om het gaspedaal 
verder in te trappen.

Schijndelseweg en eekhoorn speerpunten bij snelheidscontrole

Politie houdt overvallers in Den Bosch aan

Woning aan de Liempdseweg overvallen
Aan de Liempdseweg is in de vroe-
ge zaterdagmorgen van 30 augus-
tus omstreeks kwart over drie een 
woning overvallen. De politie, die 
vrij vlug door de bewoner was ge-
alarmeerd, zag kans twee verdach-
ten rond vijf uur in 's-Hertogen-
bosch aan te houden. Het gaat om 
twee 27-jarige Bosschenaren.

Volgens de bewoner, die licht ge-
wond raakte in het gezicht, zou 
het gaan om meerdere gemaskerde 
mannen. Die betraden zijn woning 
na het forceren van de keukendeur. 
De bewoner wist zich te verstoppen 
op de bovenste verdieping. Even la-
ter inspecteerde hij of de inbrekers 
nog in de woning waren. Even later 
zag hij onbekenden met bivakmut-
sen op in zijn achtertuin staan. De 
bewoner vluchtte daarop richting 
de openbare weg. Een van de in-

brekers rende achter hem aan en 
zag kans de bewoner in het gezicht 
te slaan. De bewoner zou ook door 
de inbreker zijn bedreigd.

Inbrekersgereedschap
Hierna stapten de daders in een auto 
en reden hard weg richting Bos-
kantseweg. De politie zag het voer-
tuig en zette de achtervolging in. 
De inbrekers verlieten hun auto ter 
hoogte van een parkeerplaats aan de 
Boskantseweg en vluchtten de wijk 
in. In de verlaten auto trof de politie 
inbrekersgereedschap aan waaron-
der een breekijzer. Zowel de auto als 
de spullen zijn in beslag genomen. 
Inmiddels was assistentie van een 
politiehelikopter en een speurhond 
ingeroepen. Daarna werd bij één van 
de woningen een busje pepperspray 
vermoedelijk afkomstig van een van 
de inbrekers aangetroffen.

Politieheli en spijkermat
De politie zag een andere auto met 
personen erin geparkeerd in de 
buurt van de Tolhuisweg, zich ver-
dacht ophouden. Op het moment 
dat de politie het voertuig nader 
wilde inspecteren reed deze hard 
weg. De auto reed over de N279 
en kon mede dankzij warmtebeeld-
apparatuur van de politiehelikopter 
vanuit de lucht nauwlettend in de 
gaten worden gehouden. Een poli-
tiesurveillance zag kans ter hoogte 
van de Maastrichterweg in Den 
Bosch een spijkermat uit te rollen 
om het voertuig met verdachten 
erin tot stoppen te dwingen. Met 
een lekke band stopte het voertuig 
en daarna vluchtten de inzittenden 
uit het voertuig. Kort daarna, werd 
een verdachte aangehouden op de 
Javastraat en de ander op de 
Leyhof in 's-Hertogenbosch.

Dodelijk ongeval Lieshoutseweg
Een nog onbekende automobilist is 
maandagochtend overleden aan de 
verwondingen die hij opliep bij een 
eenzijdig ongeval op de Lieshoutse-
weg bij Nijnsel. De persoon reed 

door nog onbekende oorzaak te-
gen een boom. Een traumahelikop-
ter werd gealarmeerd en kwam ter 
plaatse. De persoon is ter-plaatse 
overleden. Forensische Opsporing 

van de politie Brabant-Noord zal 
ter plaatse een onderzoek naar de 
toedracht van het ongeval instellen. 
De identititeit van het slachtoffer 
wordt later bekend gemaakt.

Knallende opening schooljaar Odaschool

Tip van de Prins
Beste papbuiken en papbuikinnen

De markt is weer ‘schoongeveegd’ na 
de gezellige kermis en na de eerste tip 
vorige week heeft heel Papgatlievend 
Rooi zich suf gepiekerd hoe dat 3 x 3 
+ 1 nou toch 11 kan zijn?
We kregen veel reacties binnen of het 
misschien een drukfout was, nee bes-
te mensen, het was géén drukfout !
De scholen zijn begonnen dus ook de 
leerkrachten wiskunde, scheikunde 
en natuurkunde op zowel de VMBO 
als op de universiteit hebben zich al, 
vragend door de Papgatse leerlingen, 
over deze formule gebogen.
Wanneer het niet gelukt is dan mis-
schien wel met de volgende:

Tip 2:
Het volgt elkaar 
skon op.
Ook hier zit wel enigszins weer iets 
wiskundigs achter, het zal dus mis-
schien een wiskundeleraar zijn die zelf 
zijn tips bedenkt.
Maar dat kan ook betekenen dat de 
neije hoogheid met adjudant en part-
ners in de leeftijden opvolgend zijn, 
of hun kientjes misschien?
Het blijft nog gissen, maar dat mag 
ook na twee tips.Maar toch zijn er 
altijd Papbuiken die maar een half 
woord nodig hebben en dan weten 
wie de neije Hoogheid is en wie zijn/

haar adju-
dant.
Mocht u dat 
zijn, schroom 
niet om het 
snel te mailen 
naar de voor-
zitter van de Prinskeuzecommissie: 
henryenkitty@gmail.com u mag het 
ook opschrijven en in de brievenbus 
stoppen bij Henry van der Zanden 
op de Willem-Alexanderstraat 38 te 
Papgat.
En ook dit jaar, voor de eerste goede 
oplossing staat een heerlijke fles pap-
gatwijn klaar welke onze neije hoog-
heid persoonlijk zal overhandigen aan 
de winnaar.

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

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

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

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

Minder dan een jaar je rijbewijs ?
Schrijf je in voor GOW Drive!
Misschien heb je het afgelopen jaar al 
ergens gezien of gehoord dat de provin-
cie Noord Brabant  bezig is met de cam-
pagne  “Help Brabant mee op weg naar 
Nul Verkeersdoden”. In 2014 staat de 
jonge bestuurder centraal. 
 “GOW Drive” (Getraind Op Weg) is een 
training die FUN en vaardigheid combi-
neert en verder gaat waar het halen van 
het rijbewijs ophoudt. GOW Drive biedt 
je de unieke mogelijkheid om jezelf op 
een hoger niveau te trainen waardoor je 
nieuwe (verkeers)inzichten ontwikkelt. 
Bij GOW Drive zit je vooral zelf  achter 
het stuur. We laten je een aantal situa-
ties ervaren  waardoor je je bewuster 
wordt in het verkeer:
•  Je klimt achter het stuur van een 

vrachtauto om vervolgens een rit te 
maken op de openbare weg. 

•  Je leert tijdens praktijkoefeningen op 
de baan hoe je gevaarlijke situaties 
moet aanpakken. 

•  Vanuit je stoel besef je hoe het is om 
twee dingen tegelijk te doen tijdens 

het rijden.
•  Je komt meer te weten over de invloed 

van alcohol in het verkeer.
•  Je ervaart hoe het is om in een auto 

over de kop te vliegen!
Ervaar deze spectaculaire training alleen 
of samen met je vrienden in één ochtend 
of middag.
Wij als gemeente vinden deze  training 
belangrijk en hebben daarom in onze 
regio een aantal GOW Drive trainingen 
georganiseerd. Daarbij nemen  wij een 
groot deel van de kosten voor onze reke-
ning. Als deelnemer betaal je een eigen 
bijdrage van slechts €25,-.  De eerste 
GOW Drive dag wordt op zaterdag 6 sep-
tember  georganiseerd bij de Vliert in 
s’-Hertogenbosch. De training begint om 
13.00 uur en duurt tot 17.15 uur. Perso-
nen met een To2drive rijbewijs kunnen 
niet deelnemen aan dit programma. 
Ben je nieuwsgierig geworden? Let’s 
GOW Drive en schrijf je in via de site van 
GOW Drive wwwgowdrive.nl. Wees er 
snel bij want vol = vol! 

Compensatie eigen risico Cer vervalt in 2014
Het kabinet heeft de regeling Compen-
satie eigen risico (Cer) met ingang van 
dit jaar afgeschaft. Dat betekent dat deze 
compensatie dit jaar niet meer wordt 
uitbetaald. Deze regeling was voor men-
sen met hoge zorgkosten die het volle-
dige eigen risico van de zorgverzekering 
moesten betalen. In bepaalde gevallen 
kon u daarvoor een jaarlijks geldbedrag 
ontvangen. Het Centraal Administratie 
Kantoor (CAK) betaalde jaarlijks deze 
bijdrage (€ 99 in 2013).

Nieuwe regeling voor mensen met laag 
inkomen
Vanaf 2015 worden gemeenten er-
voor verantwoordelijk om – met min-
der geld – iets te doen voor mensen 
met hoge zorgkosten. De gemeente 
Sint-Oedenrode en ook andere gemeen-
ten werken aan een nieuwe regeling. 
Hierover vindt overleg plaats met di-
verse organisaties. Hoe een regeling er 
precies uitziet, is nog niet bekend.
Wel is duidelijk dat inwoners alleen in 
aanmerking komen als ze een laag inko-
men hebben.

Wanneer u in het verleden een tege-
moetkoming van het CAK heeft ontvan-
gen, betekent dit daarom niet automa-
tisch dat u een beroep kunt doen op de 
nieuwe regeling van de gemeente. De 
gemeente informeert u hierover in het 
najaar van 2014 via de gemeentelijke 
website en waar mogelijk ook per brief.

Brief van het CAK
Kreeg u in 2013 de bijdrage als tege-
moetkoming van het eigen risico? Dan 
hebt u in juli een brief van het CAK. Bij 
deze brief zit een antwoordkaart. Als u 
denkt in aanmerking te komen voor een 
nieuwe regeling, stuurt u deze antwoord-
kaart terug naar het CAK. De gemeente 
krijgt dan in het najaar uw gegevens van 
het CAK. Zodra er informatie over de 
nieuwe regeling is, informeren zij u.
Let op: het terugsturen van de ant-
woordkaart wil niet zeggen dat u een 
vervangende vergoeding ontvangt. Dat 
hangt af van uw situatie en de voor-
waarden van de nieuwe regeling. Als u 
de antwoordkaart niet terugstuurt, kunt 
u altijd later nog de regeling aanvragen.

Projectafwijkingsbesluit
Ontwerp projectafwijkingsbesluit voor de activiteit: afwijken 
van het bestemmingsplan t.b.v. de herinrichting van het 
Ritaplein e.o in Boskant. 

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Sint-Oedenrode maken ingevolge 
het bepaalde in artikel 3.10 en 3.12 van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) bekend dat zij voornemens zijn met 
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub 
a, onder 3° van de Wabo, medewerking te 
verlenen aan:
De activiteit afwijken van het bestem-
mingsplan ten behoeve van de herin-
richting van het Ritaplein e.o. in Boskant. 
Hiervoor is een ontwerpbesluit omge-
vingsvergunning opgesteld. 

Het plan voor de herinrichting  van het 
Ritaplein e.o.  in Boskant is in strijd met het 
geldende bestemmingsplan “Boskant”. Om 
medewerking te kunnen verlenen aan de 
aanvraag is afwijken van het bestemmings-
plan als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, 
sub a, onder 3° van de Wabo vereist. 

De aanvraag, het ontwerpbesluit, de ruim-

telijke onderbouwing en het inrichtings-
plan liggen met ingang van donderdag 
4 september 2014  tot en met woensdag 
15 oktober 2014 op werkdagen ter inzage 
bij het publieksplein van het gemeente-
huis, Burgemeester Wernerplein 1 in Sint-
Oedenrode. Tevens is het ontwerp-besluit 
omgevingsvergunning digitaal te raadple-
gen op de website www.sint-oedenrode.nl.

Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging kan eenieder schriftelijk of mondeling 
zijn zienswijze over het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning kenbaar maken 
bij het college van burgemeester en wet-
houders van Sint-Oedenrode, Postbus 44, 
5490 AA te Sint-Oedenrode. Tevens is het 
mogelijk om na het maken van een af-
spraak een mondelinge zienswijze in te 
dienen. Daarvoor kunt u telefonisch con-
tact opnemen met mevrouw. Y. Meijkamp, 
team Ruimtelijke Ordening, 
(0413)  481911.

Vergadering voorbereidingscommissie 
op donderdag 11 september 2014

In de openbare vergadering van de Voorbe-
reidingscommissie, aanvang 20.00 uur, ko-
men de volgende onderwerpen aan de orde:

A. Voorstellen:
1.  Vaststelling economische activiteiten in 

het algemeen belang (Mededingingswet)  
2.  Vaststelling Kadernota integrale veilig-

heid 2015-2018 
3.   Advies gemeenteraad m.b.t. toewijzing 

zendtijd aan TV Meierij
4.  Vaststelling inkoopbeleid gemeente 

Sint-Oedenrode

Attentie
De Voorbereidingscommissie vergadert 
ditmaal niet in het gemeentehuis, maar in 
Cultureel Centrum Mariëndael., Laan van 
Henkenshage 2.

Voorafgaand aan de vergadering wordt 
tussen 19.30 en 20.00 uur het zogehe-

ten technisch beraad gehouden. Daar-
bij zijn de behandelend ambtenaren 
aanwezig om technische (concrete, 
feitelijke) vragen over de stukken te 
beantwoorden. Ook het technisch 
beraad is openbaar. 
Spreekrecht is mogelijk over alle geagen-
deerde onderwerpen. Spreekrecht wordt 
verleend direct na afsluiting van de tech-
nische voorbehandeling. U wordt van harte 
uitgenodigd gebruik te maken van het 
spreekrecht. U dient dit ten minste 24 uur 
voor aanvang van de desbetreffende verga-
dering kenbaar te maken bij de griffier; 
telefonisch (0413) 481911 of 
per e-mail: griffie@sint-oedenrode.nl 

De voorlopige agenda en de daarbij beho-
rende stukken liggen voor iedereen op het 
gemeentehuis ter inzage op werkdagen, 
maar zijn ook te raadplegen op de website 
van de gemeente.

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Postcode Ingekomen Omschrijving
Van der Horststraat 2 5491 LJ 08-08-2014 Bouwen carport
Bieslook ong.  ------ 21-08-2014 Kappen van 1 berk
nabij huisnummer 4a
Irisstraat ong. ------ 21-08-2014 Kappen van 11 elzen
Mosbulten 13 5491 PH 21-08-2014 Planologische ontheffing inzake  
     loon- werkbedrijf
Populierenlaan 13 5492 EJ 22-08-2014 Verbouwen woning
Spierkesweg  ------ 26-08-2014 Kappen van 2 eiken
nabij huisnummer 3 
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Sloef 15  5492 TN 26-08-2014 Planologische ontheffing t.b.v.  
     bouwen woning; betreft 
     vergunning 1e fase
Laan ten Bogaerde 2 5491 GC 27-08-2014 Verbouwen woonhuis
Vernhout 5 5492 VN 27-08-2014 Omgevingsvergunning beperkte  
     milieutoets voor veehouderij met  
     varkens, kippen en vleeskalveren
Eendenputtenweg 5 5491 RX 28-08-2014 Bouwen melkstal en separatieruimte
Kerkdijk-Zuid 7 5492 HW 29-08-2014 Gewijzigd uitvoeren stal
Irisstraat ong. ------ 01-09-2014 Kappen 11 elzen
Bieslook ong.  ------ 01-09-2014 Kappen 1 berk
nabij huisnummer 4a 
Spierkesweg  ------ 01-09-2014 Kappen 2 eiken
nabij huisnummer 3 
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode   Omschrijving
Hoogstraat 65 5492 VV   Veranderen van varkenshouderij,  
     omgevingsvergunning beperkte  
     milieutoets en aanhaking 
     natuurbeschermingswet
Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 
4 september 2014 ter inzage. 

Verleende bouwvergunningen
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Nijnselseweg 42 a 5492 HE 01-09-2014 Plaatsen dakopbouw op woning
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting Postcode   Omschrijving
Bikkelkampen 10 5491 SM   Veranderen van rundveehouderij
Vresselse-Akkers 3a 5491 PG   Veranderen van paardenhouderij
Vernhout 5 5492 VN   Veranderen van veehouderij met  
     varkens, kippen en vleeskalveren

Vergunningen

Maartje Schraven
Kermismeester Sint-Oedenrode.

De Gezelligste kermis 
van Brabant...
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Huisvuil

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

Melding vergunningsvrije evenementen
•  Van de Odaschool voor het houden van 

een sponsorloop rondom het school-
gebouw aan de Laan ten Bogaerde in 

Sint-Oedenrode op 18 september 2014 
tussen 17.00 uur en 19.00 uur.

Verkeersmaatregel
•  In verband met het wijkfeest de 

Armenhoef zullen de Hildewarelaan en 
de Laan ten Bogaerde, ter hoogte van 
de speeltuin aan de Hildewarelaan, op 6 
september 2014 tussen 12.00 en 01.00 
uur de daaropvolgende dag afgesloten 
zijn voor het verkeer.

Evenementen

Meldingen

Viering en herdenking 70 jaar bevrijding

In september 2014 is 70 jaar geleden 
dat Sint-Oedenrode is bevrijd. Daarom 
gedenken wij ieder jaar in september 
het verleden, vieren we onze vrijheid en 
staan we stil bij hoe waardevol vrede en 
veiligheid is. Het 70 jarig jubileum is een 
reden om hier extra aandacht aan te be-
steden. Ook omdat dit vermoedelijk het 
laatste jubileumjaar is dat er veteranen 
bij zijn.

Programma
•  Zaterdag 13 t/m zondag 28 september 

2014: expositie Hans Vervoort van zijn 
oorlogsverzameling in de raadzaal van 
het gemeentehuis.

•  Zondag 14 september 2014: 70 Jaar 
Operation Market Garden

Operatie Market Garden was één van de 
meest cruciale operaties in de strijd van 
de geallieerden om Nederland te bevrij-
den van de bezetters in WOII. 70 jaar la-
ter, op zondag 14 september 2014, trek-
ken ca. 500 oude legervoertuigen van 
Valkenswaard, via onder andere 
Sint-Oedenrode naar Veghel. In Veghel 
slaan zij een historisch basecamp op. 
Een week later vertrekt het konvooi dan 
van Veghel richting Arnhem.
•  Woensdag 17 september 2014: 200 

Jaar Koninklijke Landmacht
Op woensdag 17 september wordt 
door de Koninklijke Landmacht, die 
haar 200 jarig bestaan viert, een his-
torisch konvooi gereden van  Son, via 
Sint-Oedenrode en verder noordwaarts. 
De Koninklijke Landmacht werkt hierin 
samen met de Britse 
Liberation Task Force, om tijdens het 
jubileum van 70 jaar de warme relatie 
tussen Nederlanders en Britten te eren. 
De route wordt op vier verschillende ma-
nieren gereden door steeds een peloton 
van 50 Britse voertuigen. 

Wat betekent dit voor onze bereikbaar-
heid op 14 september?
Wij vragen uw aandacht voor de grote 
colonne die dwars door onze gemeente 
trekt op zondagmiddag 14 september. 
De colonne komt onze gemeente bin-
nen via de Sonseweg en volgt dan de 
route Nijnselseweg, Corridor, Linden-
dijk, Schijndelseweg, Damianenweg en 
Koeveringsedijk. Deze wegen zullen van 
ca. 12.00 uur tot 18.30 uur worden afge-
sloten voor verkeer. Zie ook bijgaande 
routekaart. 

Omleiding
De route zelf is dus afgesloten. Via be-

bording wordt het verkeer omgeleid. De 
bovengenoemde wegen kunnen dus ook 
niet van links naar rechts en omgekeerd 
worden overgestoken. Dit betekent dat 
onze gemeente ten westen van de route 
alleen bereikbaar is via de A2. Het deel 
van onze gemeente ten oosten van de 
route is enkel bereikbaar via de A50. Ten 
noorden van de Damianenweg kan de 
Schijndelseweg wel weer van oost naar 
west en vice versa worden overgestoken.

Busvervoer
Ook de bushaltes in deze regio zijn be-
perkt bereikbaar. Voor Sint-Oedenrode 
betekent dit dat alleen de bushalte aan 
de Alfred Nobelstraat zal worden aan-
gedaan. Lijn 157 zal vanaf de A50 deze 
halte aandoen en weer via de A50 haar 
route vervolgen. Voor meer informatie 
zie ook www.ariva.nl (uiterlijk 1 week 
voor aanvang evenement).

Parkeren
Voor de bezoekers aan dit evenement 
wordt een speciaal parkeerterrein in-
gericht aan de De Geerstraat in de wijk 

Heikant.Via bebording zal hiernaar wor-
den verwezen. Onze eigen inwoners 
vragen wij zoveel mogelijk per fiets te 
komen.

Informeer uw bezoekers!
U begrijpt dat dit evenement een be-
hoorlijke impact heeft voor de bereik-
baarheid van onze gemeente op deze 
zondag. Wij vragen hiervoor dan ook uw 
begrip. 
Alle sportverenigingen vragen wij na-
drukkelijk om hun competitieteams 
(thuis- en uitspelende teams) te informe-
ren hierover. Ook andere (verenigings)
activiteiten, omwonenden, inwoners, 
bezoekers, bedrijven en ondernemingen 
vragen wij aandacht voor dit evenement 
en de konsekwenties hiervan.

Informatie
Voor meer informatie zie ook de volgen-
de websites: 
www.brabant.nl/marketgarden2014, 
www.dewegnaardebevrijding.nl , 
www.omg2014.nl , 
www.defensie.nl 

Inzameling oud papier

Donderdag 4 september
•  Buurtvereniging Vressel; container 

donderdag de hele dag op parkeer-
plaats t.o. de Vresselse Hut.

Vrijdag 5 september
•  Buurtvereniging Vressel; container 

vrijdag tot 16.00 uur op parkeerplaats 
t.o. de Vresselse Hut.

Zaterdag 6 september
•  Ouderraad van basisschool De 

Sprongh; container tegenover speel-
tuin van 10.00 tot 12.00 uur;

•  Ouderraad basisschool Dommelrode; 

container op parkeerterrein bij sport-
hal De Streepen op zaterdag van 9.00 
tot 12.00 uur.

Woensdag 10 september
•  Buurtvereniging Zwijnsbergen; contai-

ner op Zwijnsbergen 3 van 10.00 tot 
17.00 uur.

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

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

Verloren en gevonden voorwerpen
Verloren voorwerpen
•  Mobiele telefoon Samsung in hoes 

met Amerikaanse vlag
•  Oranje brillenkoker met zwarte herenbril
•  Zilveren oorbel in vorm van een waaier

Gevonden voorwerpen
• Paarse damesfiets Batavus Twister
• Groene jongens jas maat S Jack&Jones

GROOT ASSORTIMENT 
POMPOENEN 
VANAF € 0,40

RUIME KEUZE IN 
BLOEMBOLLEN

DIVERSE KLEUREN 
VIOOLTJES

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

volop keuze, ook alles voor uw vijver!

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

hemelvaartdag geopeNd 
van 10:00 tot 17:00 uur

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

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Geef uw mening op www.mooirooi.nl
   De uitslag van deze week. Iedere woensdagmiddag verschijnt er een nieuwe stelling op     

www.mooirooi.nl. Deze staat onder ieder nieuwsbericht.
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03-09     
Ark kinderclub

05-09     
Viering Odendael, 10.00-11.00 uur
Rondbrengen ziekencommunie,
10.00-12.00 uur

07-09     
KRO TV-Mis, Martinuskerk Centrum, 
10.30-11.30 uur

08-09     
Mogelijkheid tot pastoraal gesprek 
Odendael, 13.00-17.00 uur

09-09     
Doopvoorbereiding, 
20.00 uur – 20.30 uur

11-09     
Ziekenbezoekgroep Martinus, 
13.30-15.00 uur

13-09     
Monumentendag, 
bespelen Smitsorgel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Designed by: DMRK ©

genda

De Heer loopt aan onze zijde en vergeeft ons. 
Stellen we ons daarvoor open.

Paus Franciscus

uitnodiging alpha-cursus
De zeven kernen van de Heilige 
Odaparochie geven vanaf september 
2014 een Alpha-cursus. Op woens-
dag 17 september a.s. wordt een 
startavond gehouden, die ervoor is 
bedoeld om mensen op een gezel-
lige en informele manier met de 
Alpha-cursus te laten kennismaken.

September is een maand waarin veel 
mensen een nieuwe start maken na de 
zomervakantie. Daarbij hoort ook na-
denken over wat men wil in het leven. 
Tijdens de Alpha-cursus zoek je met 
elkaar antwoorden op deze en op an-
dere vragen.
De Alpha-startavond vindt plaats op 
woensdag 17 september 2014 en 
wordt gehouden in het Parochiecen-
trum aan het Mgr Bekkersplein te Sint-
Oedenrode. Deelname is gratis. De 
avond begint om 20:00 uur en ieder-
een is van harte welkom voor een kop 
koffie en een introductie op de Alpha-
cursus. Enkele cursisten die eerder een 
Alpha-cursus hebben gevolgd, zullen 
vertellen hoe ze dit beleefd hebben. 

De cursusavonden, die een week na 
de startavond beginnen, worden al-
tijd geopend met een heerlijke warme 
maaltijd, waarbij u en wij elkaar in een 
informele sfeer beter leren kennen. 

Meer dan 200.000 mensen in 
Nederland hebben al een Alpha-cursus 
gevolgd. De cursus wordt op ruim 800 
plaatsen gegeven door kerken van 
verschillende denominaties. De Alpha-
cursus biedt in 10 avonden en 1 week-
end een vrijblijvende kennismaking 
met het christelijk geloof. Het biedt 
mensen op een ontspannen manier 
de gelegenheid om hier meer over te 
leren. Iets voor u? Kom dan naar de 
startavond. 
Voor meer informatie: neem contact 
op met Bart Lathouwers via mail naar 
alphacursusrooi@gmail.com, of bel 
0413-475924. Aanmelden via het 
parochiesecretariaat, 
tel 0413-477741 of 
secretariaat@heiligeodaparochie.nl  
kan ook. Algemene informatie is te 
vinden op  www.alpha-cursus.nl.

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

www.heiligeodaparochie.nl

Van de pastores
Terwijl in Nederland een rustige 
zomer al weer op zijn einde loopt, 
lijkt het alsof de wereld letterlijk in 
brand staat. Nog nooit waren er 
zoveel mensen op de vlucht voor 
geweld.

Het meest actueel is de vervolging 
van de Yezidi’s die op de Sinjar berg 
een schuilplaats hebben gezocht 
op de vlucht voor de ISIS strijders. 
Maar ook elders worden christe-
nen en andere minderheidsgroe-
peringen vervolgd om hun geloof, 
weggedreven en soms vermoord. 
De omvang van dit geweld is bijna 
onvoorstelbaar.

In onze maatschappij is de keuze 
van een geloof een vrije en per-
soonlijke beslissing waarover geen 
verantwoording hoeft te worden 
afgelegd. In andere delen van de 
wereld gelden helaas andere regels.

De vraag is wat wij kunnen doen 
voor deze volkeren die vervolgd en 
verdrukt worden? Afgezien van de 
moedige reddingsactie die nu op de 
Sinjar berg plaatsvindt, lijkt de we-
reldgemeenschap met lege handen 
te staan.

Wat ieder van ons kan doen, is bid-
den voor het heil van deze mensen, 
bidden ook voor een wereld waarin 
de Goede Geest werkt in plaats van 
de geest van vervolging en terreur.

Daarnaast kunnen wij concrete hulp 
bieden door giften om in elk geval 
het ergste leed te lenigen.

Ja, de zomer loopt ten einde. Het is 
tijd om te bidden en te werken aan 
een betere wereld.

Diaken Frank van der Geld

naar Taizé
Op 5 oktober aanstaande willen we 
een reis naar Taizé gaan maken. In 
het voorjaar zijn er een aantal avon-
den geweest over heiligen van de 
vorige eeuw.

Als laatste, kwam daar Frère Roger 
aan bod, weliswaar (nog) niet hei-
lig verklaard maar wel een bijzonder 
persoon. Hij leefde en werkte in het 
kleine dorpje Taizé in Frankrijk een 
kleine 800 km hier vandaan. Taizé ligt 
vlak bij Cluny waar eens de grootste 
kloostergemeenschap van Europa was 
met wel 1200 aangesloten kloosters. 
Jaarlijks trekken tienduizenden voor-
namelijk jongeren naar Taizé om een 
week samen met de broeders door te 
brengen in deze oecumenische ge-
meenschap. Vanuit Sint-Oedenrode 
ging 25 jaar geleden ook een grote 
groep mensen jaarlijks naar Taizé.
Naar aanleiding van de bovenge-
noemde avonden en de Alpha cursus 
bleek er een aantal mensen te zijn die 

graag een week mee zouden gaan 
naar Taizé. We willen gaan in de eerst 
volle week van oktober. Dus vertrek 
op 5 oktober en terug op 12 oktober. 
Afhankelijk van het aantal geïnteres-
seerden kunnen we bekijken hoe we 
de reis maken. Met eigen auto’s gaan 
of een busje huren. In Taizé verblijf je 
in principe in 4 persoons barakken. 
Dagelijks zijn er kerkdiensten en in 
de ochtend is er een bijbelintroduc-
tie door een van de broeders. Daar 
wordt dan in de namiddag in kleine 
groepjes verder over gepraat. Je ont-
moet er vaak personen uit andere lan-
den, soms zijn er wel 70 verschillende 
nationaliteiten in Taizé.
Op de website van Taizé kunt u veel 
lezen en zien hoe het daar is. 
www.taize.fr/nl
Mocht u vragen hebben of overwe-
gen mee te gaan, dan kunt  bellen: 
Luc van den Tillaart, 0413-476439.

Luc van den Tillaart

Voorbereiding eerste Heilige 
Communie van start
Het nieuwe schooljaar is begonnen 
en ook de communievoorbereiding 
gaat van start. Komende week zijn 
in de diverse kernen de informatie 
avonden voor ouders van kinderen 
van groep 4 en ouder over de com-
munievoorbereiding:

Maandag 8 september 20.00 uur:
voor de ouders van kinderen van 
BS Dommelrode, BS Kienehoef, 
Odaschool en OBS de Springplank 
in Sint-Oedenrode. 
Locatie: Parochiezaal de Goede 
Herder, Mgr. Bekkersplein 1 in Sint-
Oedenrode.
Maandag 8 september 20.00 uur 
voor de ouders van kinderen uit 
Nijnsel. 
Locatie: Parochiezaal Heilige 
Antonius van Padua, Lieshoutseweg 
9A in Nijnsel.
Woensdag 10 september 20.00 uur 
voor de ouders van kinderen uit 
Breugel. 
Locatie: Den Bauw, 
Sint-Genovevastraat 29 in Breugel.
Woensdag 10 september 20.00 uur 
voor de ouders van kinderen op BS 
Eerschot in Sint-Oedenrode. 
Locatie: Parochiezaal de Goede 
Herder, Mgr. Bekkersplein 1 in Sint-
Oedenrode.
Donderdag 11 september 20.00 uur 
voor de ouders van kinderen uit Son. 
Locatie: Dagkapel van de Sint 
Petrus’ Bandenkerk, Kerkplein 7 in 
Son.

Ouders van kinderen van het spe-
ciaal onderwijs zijn op elk van deze 
avonden van harte welkom!
In de kernen van Olland en Boskant 
is komend schooljaar geen com-
munievoorbereiding. In 2015-2016 
is daar de communievoorbereiding 
voor de kinderen van dan groep 4 
en 5.
Kinderen uit onze parochie die heb-
ben meegedaan met de communie-
voorbereiding, ontvangen in 2015 
voor het eerst de Heilige Communie 
op:
Zondag 12 april om 11.00 uur in de 
kerk van Sint Petrus’ Banden in Son
Zondag 19 april om 9.30 uur in 
de kerk van de Heilige Martinus 
van Tours (BS Dommelrode, BS 
Kienehoef, Odaschool, OBS de 
Springplank)
Zondag 19 april om 11.30 uur in de 
kerk van de Heilige Martinus van 
Tours (BS Eerschot)
Zondag 31 mei om 9.30 uur in de 
kerk van Sint Genoveva in Breugel
Zondag 31 mei om 11.00 uur in de 
kerk van de Heilige Antonius van 
Padua in Nijnsel.
Meer informatie over de voorbereiding 
op de Eerste Heilige Communie vindt u 
op de website van de parochie.
We zien u graag op een van onze 
informatie avonden.

Manon van den Broek, 
namens de werkgroep 
Eerste Heilige Communie H. Oda

Weekvieringen in Son en Breugel
Met ingang van maandag 1 septem-
ber jongstleden beginnen de door-
deweekse vieringen in Son om 19.00 
uur. En met ingang van dinsdag 9 sep-
tember komen er ook doordeweeks 
eucharistievieringen in Breugel.

Dinsdag 18.30 uur
Donderdag 18.30 uur
Vrijdag 18.30 uur
Op donderdag is er aansluitend aan 
de mis een half uur stille aanbidding.

7 september TV-mis uit Sint-Oedenrode

Viering van een gouden 
kloosterjubileum

Zondag 7 september aanstaande wordt 
de eucharistieviering vanuit de St. Mar-
tinuskerk rechtstreeks uitgezonden door 
RKK / KRO. Aanvang is om 10.30 uur. 
We vieren in deze eucharistie, die we-
derom wordt opgeluisterd door onze 
gezamenlijke koren, het gouden kloos-
terjubileum van de uit Sint-Oedenrode 
afkomstige Broeder Theo Bekkers, lid 
van de congregatie van Onze Lieve 

Vrouw van Lourdes. Broeder Theo 
woont in een klooster in het Belgische 
Oostakker. Deze plaats wordt wel 
het ‘kleine Lourdes’ genoemd. Onze 
Lieve Vrouw van Lourdes wordt in dit 
Belgische bedevaartplaatsje -onder 
de rook van Gent- op heel bijzondere 
wijze vereerd. Samen met familie en 
medebroeders zal Broeder Theo zijn 
gouden kloosterjubileum vieren in zijn 
oude thuisparochie. We hopen op een 
mooie eucharistie en een mooi kloos-
terfeest.
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Oecumenische viering van 70 jaar 
bevrijding

Op zaterdag 13 
september zul-
len we als Heilige 
Oda parochie, 
samen met de 
protestantse ge-

meente van Sint-Oedenrode, Son en 
Breugel, in het zeventigste jaar na de 
Tweede Wereldoorlog, de bevrijding 
van de Duitse bezetting herdenken 
in een oecumenische viering van 
Woord en Gebed in de St. Petrus’ 

Bandenkerk in Son. Voorgangers in 
deze viering zijn ds. Bas Stigter en di-
aken Wilchard Cooijmans. De zang 
wordt verzorgd door een oecume-
nisch koor, gevormd door het ge-
mengd koor van de St. Petrus’ Ban-
denkerk en de protestantse cantorij. 
De viering begint om 19.00 uur. 
Zowel parochianen als gemeentele-
den vanuit Son en Breugel en vanuit 
Sint-Oedenrode zijn van harte uitge-
nodigd. 

Tentoonstelling 
Louis Kleijne

Van 7 september tot 2 oktober 2014 
exposeert Louis Kleijne houten 
sculpturen, schilderijen, tekeningen 
en werk in steen, brons en zink in 
Cultureel Centrum Mariëndael te 
Sint-Oedenrode.

De opening vindt plaats op zondag 
7 september, aanvang 15.00 uur en 
wordt muzikaal omlijst door Joop 
Kuijpers, piano.

Kerkberichten
SinT GenOVeVa-KerK, BreuGeL

Zondag 7 september
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor. Kinder-
woorddienst.
Intentie: Ad Versantvoort, Miny 
van de Ven-Winkelman, 
Nelly Vlemmix-Versantvoort, Mien 
Brands-vd Laar, Piet Keijzers, Han 
Verhagen.

Zaterdag 13 september
18.30 uur: Eucharistieviering                                                                                      
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)                                                            
intentie: Harrie Peters, Fransje van 
den Hoven-Martens, Mariette 
Heusschen-Hofman

Zondag 14 september
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor
intentie: Frans vd Wijdeven, Bertus 
van Kroonenburg, Jo Vermeulen, 
Lena en Theo Roestenburg-vd 
Wetering, Tiny Saris-van Leuken, 
Netty Cornelissen-Wijn, Mien 
Mühlstaff-van Duivenbode, Tiny 
van Grotel-van der Velden, Gijsje 
Beelen-van de Laar

ParOCHie LieMPDe

Zaterdag 6 september 18.30 uur 
Antoon vd Velden (jgt)

Zondag 7 september  09.30 uur 
(presentatie pastoor J. Grubben en 
kapelaan G. de Jong)
An Welvaarts – Dekkers (verj)
Toos Dekkers (overl. te Cromvoirt)

NB: van maandag 8 t/m vrijdag 12 
september zijn er geen vieringen!

Overweging 6 en 7 september
Wat is goed, wat is kwaad? Veel 
mensen zijn geneigd om dat on-
derscheid te relativeren of te ver-
doezelen. Jezus niet, Hij duidt de 
zonde als zodanig en roept mensen 
op zich te bekeren. Sterker nog, dat 
verwacht Jezus ook van ons: dat wij 
wanneer we zien dat onze broe-
ders en zusters verkeerde, heilloze 
wegen gaan niet bang zijn – voor 
hun eigen bestwil! – om hen te ver-
manen en te waarschuwen, opdat 
ze tijdig hun leven kunnen beteren. 
Ook dàt behoort tot de taak van 
de herders in de Kerk – en ik heb 
dat in elk geval altijd geprobeerd. 
Ik zal dat blijven doen, maar dan 
in een andere parochie. Ik kijk met 
dankbaarheid terug op mijn 9 jaar 
in Liempde en wens iedereen Gods 
zegen.  

KerKBeriCHTen MarTinuSKerK 
(CenTruM)

Vrijdag 5 september Eerste vrijdag 
van de maand 10.00 uur: Eucharis-
tie in Odendael.
Vrijdag 15.30 uur: Huwelijksviering 
Edwin van Beers en Heleen van der 
Zanden.

Zaterdag 6 september 14.30 uur: 
Huwelijksviering Ralf Verhagen en 
Ilona Rademaker.

Zondag  10.30 uur: Eucharistievie-
ring. TV mis.
Intenties: uit dankbaarheid voor 
het gouden professiefeest van Theo 
Bekkers, Jan van de Laar, overle-
den ouders Verboort – Schrover 
en schoonzoon Frans van den  
Biggelaar, Cor de Bever,  
Gerard van Overbeek, Harold en Els  
Sanders – van Bergen, Thea van 
den Berkmortel – Maas, Sientje van 
Laarhoven – Klerkx, Annie van den  
Berkmortel, haar man Jan en doch-
ter Ingrid, Noud van den Heuvel, 
Maria van Bree, Sjaantje van Nos-
trum – Rovers, Mien en Thies Ver-
hagen – van Schijndel, Jan Raaima-

kers, Jan van den Elsen, Antonet en 
Piet van den Brand – van de We-
tering en hun zonen Albert, Harrie 
en Kees, overleden ouders Neg-
gers, Lamers, van Kraij, tot bijzon-
dere intentie, Door Blom – van Dijk, 
Bertha Verbakel – Gubbels ter ere 
van haar verjaardag, Heleen Post-
mes – Alkemade, overleden ouders 
van der Meijden – van den Broek, 
Maria Schevers – Steenbakkers, ou-
ders van de Laar – van de Tillaart, 
Theo en Dien van Boxtel – van de 
Laar, Tonny Lathouwers – Willems, 
Henriëtte van Zutphen en klein-
zoon Ruben, Jos Schepens, Broer de 
Poorter vanwege zijn verjaardag.

Maandag 9.00 uur: Eucharistie.

Dinsdag 9.00 uur: Eucharistie.

Woensdag 9.00 uur: Eucharistie.

Donderdag  8.30 uur: uitstelling
van het Allerheiligste.
8.40 uur: Rozenkransgebed.
9.00 uur: Eucharistie. 
Vrijdag  9.00 uur: Eucharistie.
E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

PrOTeSTanTSe KerK KnOPTOren

Zondag 7 september, Dienst in Son, 
10.00 uur, Predikant Ds.Mw. van 
Iperen, Dienst van Schrift en Tafel

SinT PeTruS’ BanDen-KerK, SOn

Woensdag 3 september
19.00 uur: Eucharistieviering

Vrijdag 5 september, Eerste Vrijdag 
van de maand
08.30 uur: Eucharistieviering

Zaterdag 6 september
Geen Eucharistieviering in Son of in 
Breugel

Zondag 7 september
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het gemengd koor Plena Laetitia uit 
Bladel
intenties: Josephus en Anna van de 
Ven-Vesters, Ad van Dongen (1e 
jaargetijde), Wil Mathijssen, ouders 
Van Happen-Jansen, Jan van 
Dinter, Wolf Edlinger, 
Jozef Teunissen, Bert van Kol,
Nico Jonker, Mien Basten-Gevers, 
Harrie en Maria de Vries-van Erp.

Maandag 8 september
19.00 uur: Eucharistieviering
Woensdag 10 september
19.00 uur: Eucharistieviering 
Zaterdag 13 september
19.00 uur: Oecumenische Bevrij-
dingsviering (in onze kerk)

N.B. Vanaf 1 september beginnen 
de Eucharistievieringen op maan-
dag en woensdag om 19.00 uur.

H. MarTinuS OLLanD

Zaterdag 6 september 
Geen eucharistie.

SinT anTOniuS nijnSeL

Zondag  7 sept. geen Eucharistie-
viering i.v.m. TV mis in Martinus-
kerk centrum, om  12.30 uur doop 
van Mats v.d. Heijden en 13.15 uur 
doop van Noortje v.d. Zanden.

ODenDaeL

vrijdag 5 sept. 10.00u. 
1e vrijdag van de maand eucharis-
tieviering met Odendael koor, 
int. Ger Persoons

zondag 7 sept. 10.00u
eucharistievering met Odendael 
koor, int. mevr. van Roosmalen-
Verspagen

DIRECT
GEZOCHT

Rooiseweg 22 • Schijndel • Tel.(073) 5492356
Openingstijden: Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE ONLINE WINKEL OP

Systeembeheerder (m/v)
Fulltime functie: 40 uur

Functie omschrijving
In deze veelzijdige functie houd je je voornamelijk bezig 
met systeembeheer, applicatiebeheer en netwerkbeheer. 
Je bent zelfstandig en denkt mee aan de continue 
doorlopende ontwikkelingen. Je draagt zorg voor 100 
werkplekken en je bent het aanspreekpunt voor het 
ondersteunen collega’s. 

Functie-eisen
• Kennis van Citrix
• Kennis van Exact, Pick-iT, Sumatra 

en Synergy Enterprise
• Kennis van handhelds, printers en labelprinters
• Kennis van SQL, SAN-systeem,  virtuele servers 

(Hyper-V) en VoIP zijn pre’s

Kijk voor meer informatie op:
www.dewitschijndel.nl/info/vacatures

PerSOneeL

eHBO-opleiding

Schrijf je via info@ehbo-sint-oeden-
rode.nl nu in voor de volgende op-
leidingen: Opleiding ‘Eerste Hulp’.

Deze start op donderdag 2 okto-
ber 2014 van 19.30 tot 22.00 uur 
bij Zorgboerderij Dommelhoeve. In 
12 lessen krijg je de basis eerst hulp 
aangeleerd en kan je handelen bij 

ongelukken in of om het huis, werk 
of sportvereniging. Bij deze opleiding 
geldt in 2014 een eenmalige korting 
op het opleidingsgeld, doordat wij 
als vereniging gesponsord zijn door 
het Roois Tourspel. Normaal betaal 
je €195,00 nu kost de gehele oplei-
ding €97,50. Inschrijving sluit op 20 
september 2014.

Module Eerste hulp aan kinderen
In 4 woensdagavonden komen de 
diverse mogelijke ongelukjes met 
kinderen aanbod. De eerste is op 
17 september 2014 van 19.30 tot 
22.00 uur bij Zorgboerderij Dom-
melhoeve. Inschrijving sluit op 6 
september 2014.
Meld je snel aan, want vol is vol.

Speelgoed- en 
kledingmarkt in 
Meerschot
Op zondag 19 oktober organiseert 
wijkvereniging Eerschot in wijkcen-
trum Meerschot aan de Heistraat 
22 te Sint-Oedenrode een markt 
voor kinderkleding en speelgoed.  
De markt is van 10.00 tot 12.00 uur 
geopend. Entree bedraagt 1 euro. 
Er zijn nog tafels vrij om zelf je 
spullen te verkopen. Voor in-
formatie of wilt u zich aanmel-
den om een tafel te huren dan 
kunt u een email sturen naar  
wijkverenigingeerschot@gmail.com.
Of een berichtje via facebook: 
www.facebook.com/
marktmeerschot

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

jan engbers - een egodocument
Je kunt het ook een levensverhaal 
noemen, maar historici gebruiken 
liever de term ‘egodocument’. Zo 
ook Jan Engbers. Een aantal jaar ge-
leden begon hij allerlei herinnerin-
gen op te schrijven met het doel er 
uiteindelijk een boek van te maken. 
Inmiddels heeft hij alle losse flod-
ders samengevoegd en ligt zijn ma-
nuscript bij de drukker. Vrijdag 19 
september viert hij zijn verjaardag. 
Reden te meer om juist die dag op 
feestelijke wijze zijn boek te pre-
senteren onder de titel: Jan Engbers 
- Een egodocument. 

Door: Ria Balk

Het schrijfproces
Na een spontane start lag toch het 
hele schrijfidee een tijdje op de 
plank. “Ik wist niet goed hoe ik ver-
der moest”, bekent Jan. “Schrijven 
vind ik leuk, maar daarnaast ben ik 
een digibeet. Op een gegeven mo-
ment ben ik in contact gekomen 
met het senioren internetcafé van 
de KBO en toen ben ik ermee verder 
gegaan.” Jan lacht bij de herinnering 
aan die hernieuwde start van het 
schrijfproces. “Iedere vrijwilliger had 
een ander standpunt over hoe een 
boek tot stand komt. Eigenlijk liep 
het daardoor direct mis. Uiteinde-
lijk gaven ze me het advies om met 
één persoon verder te gaan en het 
internetcafé los te laten. Zo kwam ik 
in contact met Guus Kuijper. Guus 
heeft er heel veel werk voor verricht. 
Hij heeft me heel erg geholpen. 

“HISTORICI DENKEN 
CHRONOLOGISCH, 

ZE VOLGEN DE 
LOGICA. DAT GELDT 
NIET VOOR MENSEN 

MET MDS”

Het egodocument van Jan Engbers 
bevat heel wat informatie en eigen 
ervaringen over prostaatkanker en 

het manisch depressief sydroom 
(MDS), maar bovenal schreef hij al-
lerlei anekdotes uit zijn eigen leven. 
Hoe hij daartoe kwam?  Vooral om-
dat hij het lollig vindt om te schrij-
ven, maar ook om het te noteren 
voor het nageslacht. Toen zijn vrouw 
in 2005 overleed, maakten zijn 
zoons (The Engbers Brothers) binnen 
een paar dagen 500 CD’s voor alle 
gasten van de begrafenis. Dat heeft 
bij Jan veel indruk gemaakt. Binnen 

twee weken na haar overlijden brak 
er een vreselijke brand uit waardoor 
de hele boerderij en allerlei spullen 
werden verwoest. Dat was geen ge-
makkelijke tijd.

In vogelvlucht
Zijn werkzaam leven begon hij als 
onderwijzer. Zo’n vijftien jaar lang 
gaf hij op de rijdende school les aan 
kermiskinderen. Daarna doceerde 
hij didactiek van geschiedenis aan 

Harrie Taks fi nancieel advies en begeleiding

Doorgewinterd advies van 
betrouwbare raadgever

Een blik naar de foto levert veel le-
zers een moment van herkenning 
op. Vooral in de (Rooise) onderne-
merswereld. Harrie Taks uit Sint-
Oedenrode was bij de Rabobank 
ruim dertig jaar werkzaam in het za-
kelijk segment en dan met name be-
trokken bij MKB-bedrijven. Onlangs 
trok hij de stoute schoenen aan door 
zelf een financieel adviesbureau op 
te starten. 

Hij werkt nu samen met banken, 
maar trekt er ook alleen op uit om 
ondernemers van het best mogelijke 
en onafhankelijke advies te voorzien. 
Een vertrouwd gezicht, met een be-
trouwbare en aimabele werkwijze.
In al die jaren heeft Harrie gespard 
met ondernemers. Wat gaat goed? 
Wat gaat niet zo goed? Hoe gaan we 
sterker de toekomst in? Successen en 
tegenslagen kwamen voorbij. “Het 
heeft mij steeds veel voldoening ge-
geven als ik een bijdrage kon leveren 
om een vraagstuk naar tevredenheid 
af te wikkelen”, vertelt Taks. Vanuit 
dat gedachtegoed is de financieel ad-
viseur zelf een onderneming gestart.

Harrie ziet kansen en hij legt uit 
waarom. “Sterk ingegeven door 
wet- en regelgeving zijn de eisen die 
bank stellen aan ondernemers en aan 
diens onderbouwing bij financiële 
vraagstukken in de afgelopen jaren 
sterk toegenomen. Dit geldt zowel 
voor startende ondernemers, voor 
bewezen financieel gezonde onder-
nemingen maar zeker ook voor on-
dernemers die moeilijke tijden door-
maken. Daarnaast gaan banken ook 
steeds verder op hun kosten  letten. 
De ontwikkeling dat ondernemers 
hun financiële plannen volledig uit-

gewerkt en onderbouwd aan dienen 
te leveren, alvorens er überhaupt een 
advies gesprek kan plaatsvinden, is 
reeds ingezet en zal alleen maar toe-
nemen.” Dat betekent in de praktijk 
dat een dergelijk gesprek door de 
klant goed moet worden voorbereid. 
Op dat moment komt Harrie om de 
hoek kijken. Met zijn jarenlange er-
varing kan hij een goed gefundeerd 
plan op tafel leggen. Reëel en in goed 
overleg met de ondernemer. 

Punten waarin Harrie Taks financieel 
advies en begeleiding van waarde 
kan zijn voor een ondernemer: het 
uitwerken en onderbouwen van in-
vesteringsplannen, het opstellen van 
prognoses en het bewaken van de 
voortgang daarvan, het zoeken naar 
de oorzaken en het vinden van op-
lossingen  bij afglijdende resultaten, 
het kritisch tegen het licht houden 
van bedrijfsprocessen, het zoeken 
naar alternatieve financieringsbron-
nen, het volledig begeleiden van een 
financieringstraject en het fungeren 
als vertrouwenspersoon en sparring-
partner bij het nemen van emotionele 
beslissingen.

“Met mijn werkzaakheden wil ik ze-
ker niet op de stoel van een accoun-
tant of fiscalist gaan zitten, in tegen-
deel zelfs. Indien de situatie daarom 
vraagt zou het zelfs zeer onverstan-
dig zijn om van diens expertise geen 
gebruik te maken”, voegt de Nijnsel-
naar er aan toe.

Harrie Taks Financieel Advies en 
Begeleiding, Hortensiastraat 10, 
Sint Oedenrode, 06-53471440 
info@harrietaksadvies.nl

advertorial

Harrie Taks

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
Verrassend Veelzijdig

Vrijwilligers gevraagd voor een dagdeel per week om 
wereldcadeaus te verkopen

Kofferen 8  •  Sint-Oedenrode  •  0413  477146

Maandag open van 13:30 tot 17:30 uur
Dinsdag t/m Donderdag van 9:30 tot 17:30 uur

Vrijdag van 9:30 tot  20:00 uur
Zaterdag van 9:30 tot 16:00 uur                               

natuurwandeling in de omgeving 
van landgoed nemelaer te Haaren
De Heemnatuurgroep uit Sint-
Oedenrode heeft zondag 7 sep-
tember de eerste wandeling in het 
nieuwe seizoen, ze gaan de na-
tuur verkennen in de omgeving 
van landgoed Nemelaer- Zuid in 
Haaren. Het is een gevarieerd land-
goed, bijna 175 ha groot en is sinds 
1964 eigendom van de stichting Het 
Brabants Landschap, evenals het kas-
teel Nemelaer, waaraan het landgoed 
zijn naam ontleend.

Het is een leuke afwisselende wande-
ling door een broekbos, waar de beek 
de Rosep doorheen stroomt. Aan de 
linkerzijde heeft Waterschap De Dom-
mel meerdere slootjes gedempt en 
op een aantal plekken de voedsel-
rijke landbouwgrond afgegraven. Dit 
met het doel om weer mooi bloemrijk 

grasland terug te krijgen. Via een smal 
zandpad kom je bij het Beeldven uit. 
Op het kleine eiland in het Beeldven zijn 
de resten te zien van een nooit gebruikt 
praalgraf. Een gemetselde tombe die 
nu natuurlijk is begroeid. Ook liggen er 
blokken natuursteen, die waarschijnlijk 
gebruikt zijn als sokkel, waar beelden 
op gestaan hebben. Het is een verstild 
geheel, waar nooit iemand komt en de 
natuur zijn gang gaat. Op het grote ei-
land heeft ooit een theekoepel gestaan, 
hiervan is niets meer te zien.
Vervolgens loop je door een nat bos 
met rabatten die in het voorjaar prach-
tig vol staan met waterviolier en waar-
van het peil is opgezet om het bos te 
vernatten richting het spoor. Parallel 
aan het spoor liggen nog een paar wei-
landjes, hiervan is de voedselrijke to-
plaag afgegraven en hierin zijn poelen 

aangelegd. Zo is nieuw schraal grasland 
ontstaan. De lengte van de wandeling 
is ongeveer 4 km. Voor velen een on-
bekend gebied omdat onder landgoed 
de Nemelaer vaak het gedeelte ten 
Noorden van de spoorlijn Oisterwijk-
Boxtel verstaan wordt. Juist dit deel 
is een zeer bijzonder natuurgebied en 
met de werkzaamheden die in 2012 
hebben plaatsgevonden heeft het ge-
bied een nog betere uitgangsituatie 
gekregen voor de ontwikkeling van bij-
zondere natuur.
Het vertrek is om 9 uur vanaf de markt 
te Sint-Oedenrode. Vandaar carpoolen 
naar Haaren. Plaats van begin is: Post-
hoornweg-Belversebaan te Haaren.
Heb je animo om met ons mee te gaan 
wandelen dat kan, want iedereen die 
interesse heeft in de natuur is van harte 
welkom bij de Heemnatuurgroep 

Anny van den Hoven
06-24974292

annyvandenhoven@gmail.com
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Pabo-studenten. In die tijd gaf hij 
via uitgeverij Malmberg al wat ge-
schiedenisboeken uit: een mooie 
bijverdienste waarvan zijn kinderen 
konden studeren. Hij verliet het on-
derwijs om reisleider te worden. Zo 
bezocht hij landen als Tunesië, Thai-
land en Turkije. Tegenwoordig is hij 
bridgedocent en –wedstrijdleider. 
Ook daar houdt hij heel wat leuke 
verhalen aan over. “Bridge is fitness 
voor ‘the mind’”, zegt hij. “Ik kan 

het iedereen aanbevelen die van 
kaarten houdt. Ten eerste kun je er 
je sociale contacten mee onderhou-
den en ten tweede houd je er je bo-
venkamer mee in orde.” Jan Engbers 
is een taaie. Sinds een jaar of twaalf 
heeft hij prostaatkanker. Het is niet 
te genezen, maar met medicijnen 
wel te remmen. “Ik heb een goede 
uroloog”, zegt hij nuchter. “Elke keer 
als ik naar hem toe moet, is het weer 
spannend. ‘Krijg ik er weer een half 

jaar bij of niet?’ Maar verder denk ik 
er niet teveel over na. Ik neem elke 
dag zoals het komt. ‘Carpe Diem’ 
zeggen ze dan (pluk de dag).” 

Het egodocument
De term egodocument werd halver-
wege de vorige eeuw door  Jacob 
(roepnaam Jacques) Presser in het le-
ven gebracht. Deze Joodse historicus 
schreef een boek over de Jodenver-
volging in Nederland en pleitte voor 
meer aandacht voor persoonlijke ge-
tuigenissen in de geschiedschrijving. 
Ook Jan Engbers is historicus. Toch is 
de manier waarop hij zijn verhaal ge-
schreven heeft voor andere historici 
absurd. Volgens Jan heeft dat alles te 
maken met zijn manisch depressiviteit. 
Jan: “Historici denken chronologisch, 
ze volgen de logica. Dat geldt niet 
voor mensen met MDS. Mensen met 
MDS denken associatief. Ik schrijf alles 
door elkaar. Terwijl ik het ene verhaal 
schrijf, moet ik onwillekeurig ergens 
anders aan denken. Dan is dat het vol-
gende wat ik op papier zet.”  Bewust 
heeft Jan ervoor gekozen die willekeur 
in zijn egodocument te handhaven. 
Op die manier geeft het boek immers 
zijn eigen ‘ik’ weer. Precies zoals de 
bedoeling is van een egodocument. 
Alleen de middenpagina’s vormen 
hierop de uitzondering. Daar staat 
in foto’s het chronologische verhaal: 
‘Toen ’s Jantje, onze Jan werd’. 

Vrijdag 19 september presenteert 
Jan Engbers van 14.00 uur tot 15.00 
uur officieel zijn egodocument in 
gemeenschapshuis de Loop’r te Ol-
land. Zowel de burgemeester zal 
hierbij aanwezig zijn, alsook het 
bestuur van de stichting van de rij-
dende school en een afvaardiging 
van de Nederlandse Bridge Bond. 
Jan’s oudste kleindochter, Pleun, zal 
het gedicht voorlezen dat zij acht 
jaar geleden voor opa schreef. Vanaf 
dan is het boek verkrijgbaar bij ’t  
Paperas. Jan Engbers biedt het boek 
gratis aan. Wel nodigt hij iedereen uit 
om een vrijwillige bijdrage te leveren 
aan de ProstaatKankerStichting op 
rek no.: NL57 INGB 0001336721.

Grootse Vlooienmarkt CV. ’t Skrothupke
Op zondag 7 september as houdt 
Carnavalsvereniging ’t Skrothupke 
in  Sint – Oedenrode weer zijn tra-
ditionele grote vlooienmarkt op het 
parkeerterrein aan ’t Kofferen. Deze 
markt staat bekend om zijn goed 
gesorteerde kramen.

Muziek is aanwezig en er is gele-
genheid voor een hapje en een vers 
kopje koffie of thee. 
De opbrengst wordt o.a. besteed aan 
het maken van een carnavalswagen 
en loopgroep en ’t instrumentarium 
van de kapel. De markt is geopend 
van 10 tot 14 uur. Entree € 2 en kin-

deren tot 12 jaar gratis.
"Wilde lekker snuffelen en uwe slag 
slaon vur nie te veul geld", dan is dit 
de ideale gelegenheid. We hebben 
mooie spullen, dus kom niet te laat, 
dan heb je de eerste keus. Kortom: 
Gewoon ún gezellige mért die ge nie 
meugt missen.

Voor het onderzoeken en behandelen van voetklachten 
en pijn aan de enkels, knieën, heupen of rug kunt u terecht bij de 
podotherapeut.

Uw podotherapeut is een erkend specialist op het gebied van 
de voet. 

Weet wat u doet, bij pijn aan uw voet

www.makkelijklopen.nl

Sint Oedenrode
Neulstraat 37
5492 DC Sint Oedenrode

0413-470058

Schijndel
Avantilaan 7
5482 RE Schijndel

073-5470019

Heeswijk
Abdijstraat 13a
5473 AB Heeswijk

0413-310237

Berlicum
Milrooijseweg 57
5258 KG Berlicum

0413-310237

Rosmalen
Groote Wielenlaan 85
5247 JA Rosmalen

0413-310237

info@makkelijklopen.nl
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VAN WOENSDAG 3 SEPTEMBER

T/M DINSDAG 9 SEPTEMBER 2014

KIJK OP ACTION.NL

OP KAMERS

THEEDOEK
MET PRINT
katoen
50x70 cm                      

             0.79

400 ML

SET/3

TWISTED OF 
RUSTIEK KAARS
verkrijgbaar in mooie najaarskleuren 
7x9 cm

SPECTRUM
SCHOOLBORDVERF
overschrijfbaar met krijt en afwasbaar
toepasbaar op zowel muren als houtwerk
mat zwart, watergedragen 
250 ml

0.85

8.49

OUTDOORGEAR
REGENPAK
opvouwbare 
capuchon
diverse kleuren
maten XS-XXL

2.95

KAARS 
7x14 cm
              1.29
BOLKAARS 
9 cm
              0.85
KAARS PLATEAU 
wit, grijs of natural
57x16 cm

                    1.49

KEUKEN- EN
THEEDOEKENSET
diverse dessins
100% katoen
1x keukendoek: 50x50 cm
2x theedoek: 60x60 cm

2.99

KINDER
PYJAMA
Dora, Hello Kitty, 
Superman of Cars
100% katoen
maten 92-122

4.79

HEREN
BASIC T-SHIRT
rond of v-hals
diverse kleuren
katoen/elastan
maten S-XXL

2.49

BASIC
VERFKWAST 
voor verf op waterbasis

nr. 6    0.35    nr. 12    0.59
nr. 8    0.39    nr. 14    0.69
nr. 10  0.49      nr. 16    0.79

BEKIJK DE VIDEO 

OP ACTION.NL

PROLECTRIX
STOOMREINIGER
1.300 Watt
uitneembaar waterreservoir (350 ml)
snelle opwarming (slechts 25 seconden) 
inclusief 2 microvezeldoeken en tapijtglijder

22.95

MICROVEZEL
DOEKEN
voor Prolectrix 
stoomreiniger
2 stuks              

              1.99

FOTO
ARTIKELEN
ideaal voor al uw vakantiefoto's

UITZOEKEN!

0.29
vanaf:

FOTO
PLAKKERS
250 stuks
       0.29
LERO
FOTOLIJM
50 ml
       0.49
FOTO
ALBUM
100 foto's
       0.75
A4 FOTO 
PAPIER
20 vel
       0.99

HERBAL ESSENCE 
SHAMPOO OF CONDITIONER
shimmering color 
of sensuously smooth

1.39

BLUETOOTH
HANDSFREE SET
voor veilig handsfree 
bellen in de auto
universeel en zeer 
eenvoudig in gebruik 
werkt met alle 
telefoons met bluetooth

11.95
VOORKOM BOETES!

14.95

QUILT
BEDSPREI
diverse dessins 
en kleuren
220x240 cm

BACK TO 
SCHOOL TIP!

RINGBAND
MAP
diverse decors
23-rings

1.49
2-rings
     0.95
4-rings
     1.19

TOBLERONE
CHOCOLADE
melk of wit
100 gram

0.75
200 gram
melk    

       1.39

SUBLIEM
WASMIDDEL
Premium 
wit of kleur
1500 ml 

1.69

SUBLIEM
WASMIDDEL
Excellent
1500 ml

                     2.59 
SENDIL
WASVERZACHTER
1000 ml

                      0.79

DAMES
PANTOFFELS
hoog model
diverse dessins
maten 36-41

3.99
MEISJES
PANTOFFELS
hoog model, diverse dessins
maten 30-35                         

             3.49
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SCHOENMAKERS

UW SPECIALIST IN DE REGIO VOOR:

Meer dan 25 jaar 

ervaring op het gebied 

van onderhoud, 

APK, diagnose 

en storingen zoeken

HANDELSWEG 4 // 5492 NL SINT-OEDENRODE // T: 0413-47 73 04

WWW.AUTOVANERP.NL

Verkoop van gebruikte 

en nieuwe auto’s

8  nieuws uit Zuid-afrika 
8.2 Gemengde gevoelens

Detective Rien Raavens is in Zuid-
Afrika. Ze is op familiebezoek, 
maar doet ook onderzoek naar 
Ans, haar in 1974 verdwenen zus. 
Via haar dochter Francis komt ze 
in contact met Tonnie van Bakel, 
een oud klasgenootje van Ans. Van 
haar hoort ze dat Ans nog leeft en 
een zoon heeft, Walter genaamd.

Deze mededeling van Tonnie van 
Bakel slaat in als een bom. Minu-
tenlang blijft het stil. Dan staat 
Rien op en ijsbeert door de kamer. 
Ze herhaalt: ‘Zijn moeder heet Ans 
Raavens, ze woont in Australië.’ In-
eens draait ze zich om naar Tonnie: 
‘Dit kan nie oor ons Ans gaan. Jy 
moet nie spot nie met so iets vers-
krikliks.’ Dan laat ze zich met een 
zucht in haar stoel vallen. Ze ver-
bergt haar hoofd in haar handen 
en begint verwoed aan haar haar 
te trekken. Dit is voor Francis een 
teken haar moeder even met rust te 
laten.
Francis wil Tonnie bijpraten over het 
onopgeloste familiedrama. Die pakt 
haar liefdevol vast: ‘Ik weet het nog 
als de dag van gisteren, Francis. 
De verdwijning maakte diepe in-
druk, op de hele klas. Het was een 
enorme schok. Dat iemand zomaar 
kon verdwijnen. Het kreeg ook een 
politieke lading.’ Francis kijkt haar 
vragend aan. ‘Er was angst en ver-
warring over de opkomst van Anti-

apartheidsbewegingen. Veel blan-
kes destijds wisten zeker dat Ans 
ontvoerd en vermoord was door 
swartmense.’  
Een kwartiertje later heeft Rien zich 
herpakt. ‘Leek die Walter op ons 
Ans?’ wil ze weten. ‘Moeilijk te zeg-
gen na zoveel jaren,’ zegt Tonnie 
‘hij is een knappe, intelligente man, 
een kleurling.’ Getergd kijkt Rien 
haar aan. ‘Ik moet hem spreken!’
In de dagen die volgen lukt het Rien 
en Francis om contact te krijgen met 
Walter Raavens.  Een week later zit-
ten moeder en dochter in een res-
taurant in Kaapstad, te wachten op 
iemand die hun leven misschien wel 
volledig op z’n kop zal zetten.
Dan is het zover. Een slanke veerti-
ger met een ernstige blik in de ogen 
loopt op hen toe.  ‘Walter Raavens,’ 
stelt hij zichzelf voor. Na een onge-
makkelijk eerste kopje koffie begint 
hij te praten. ‘Mijn moeder was nog 
een skoolmeisie toen ze zwanger 
werd. Ze moest thuis weg, want on-
getrouwd zwanger zijn en nog wel 
van een zwarte, die actief was in het 
verboden ANC, dat stond gelijk aan 
levenslange uitstoting.’ Rien schudt 
argwanend haar hoofd. Dan ineens 
hoort ze flarden van eindeloze dis-
cussies, veertig jaar geleden. Haar 
vader, die vreesde dat Zuid-Afrika 
ten onder zou gaan als de ‘zwar-
ten het voor het zeggen kregen’. 
En Ans, die vurig knokte voor die 

swartmense. Walter praat verder: 
‘Mijn vader en moeder zijn gevlucht 
naar Kaapstad. Ze hebben nooit sa-
mengewoond, mijn moeder heeft 
me alleen opgevoed.’
‘Wat heeft haar bezield ons te laten 
geloven dat ze dood was?’ Walter 
schrikt en stamelt: ‘Ik ken alleen 
haar verhaal. Ze vertelde mij dat ze 
verstoten is door haar familie.’ 
‘Dit klop nie,’ snauwt Rien. ‘Ma, laat 
Walter nou vertellen,’ sust Francis 
‘ik wil weten hoe het met haar is.’ 
‘We hebben niet zo veel contact,’ 
zegt Walter. ‘Ik heb haar gebeld en 
over deze afspraak verteld. Ze klonk 
heel resoluut: ‘Ik wil geen contact 
met mijn familie.’’
In de resterende vakantietijd wordt 
Rien heen en weer geslingerd tus-
sen emoties. Ze geniet van het sa-
menzijn met haar familie en weet 
zich door hen gesteund. Ze is blij 
dat Ans nog leeft, maar is ook ra-
zend op haar. En intens verdrietig 
om zoveel jaren familieleed.
Op weg naar huis, naar Rooi, is er 
maar een ding dat haar bezighoudt: 
Hoe vertel ik dit aan vader Koos?

Wordt vervolgd
Opgetekend door S. Coops
Volg ons op twitter: @rooiseraaf

Schenking roemrijk rooi aan kinderboerderij

Nooit was het de bedoeling geld 
over te houden aan het project: 
Roemrijk Rooi. Succesvol waren de 
CD, het boek en de Roemrijk Rooi 
Revue.

Vijf jaar lang is er door vele  mensen 
keihard aan gewerkt, met het ge-
wenste resultaat.
Zonder sponsors is dit project tot 
stand gekomen, alle gelden werden 
verkregen via voorinschrijvingen of 
kaartverkoop.
Dat er op het einde van de rit, naar 
nu blijkt, toch nog voldoende geld 
overblijft om een schuilhut te schen-
ken aan de Kinderboerderij is mooi 
meegenomen.

De keuze viel op de kinderboerde-
rij, hetgeen men alvorens het project 
startte, had vastgelegd.
Afgelopen zondag werd de plaquet-
te, met daarop de naam van Roem-
rijk Rooi, aan de schuilhut bevestigd 
en onthuld . Dit werd gedaan door 
de kinderen van bestuurslid Ton van 
Schayk: Suus, Dries en Cas.

Daarmee is er een einde gekomen 
aan de stichting Roemrijk Rooi. Het 
bestuur o.l.v. Nico van de Wetering 
maakt hierbij tevens  gebruik van 
de gelegenheid om iedereen die bij 
het project betrokken was te bedan-
ken. Zeker ook dank aan de  andere, 

geweldige bestuursleden: José van 
Boxmeer, Marieke Sweere en Jan 
Swinkels.

Laatstgenoemde nodigt iedereen uit 
om op “zijn” kinderboerderij het re-
sultaat te komen bekijken.

Wilhelminastraat 20c  |  Mariahout  |  Tel: 0499-422126 
www.huurbijharold.nl

 

 

Ook in ons assortiment te huur:
 

Traktor met frees en houtversnipperaar
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Zeer gewaardeerde volgers van “Met volle mond”,

Wat u waarschijnlijk niet in de gaten had: DeMooiRooiKrant  bestaat 
al weer vier jaar. Zijdelings was ik in informele gesprekken betrokken 
bij de totstandkoming en toen ik voorstelde een culinaire column te 
gaan verzorgen – een lang gekoesterde wens - waren de vrijdenkende 
oprichters Bas en Jeroen direct bereid mij een ruimhartig podium te 
bieden. Achteraf realiseer ik mij dat de redactie zich nooit, op welke 
wijze dan ook, met de inhoud of de onderwerpen heeft bemoeid en 
daarvoor ben ik haar grote dank verschuldigd. Want af en toe schreef 
ik over maatschappelijk gevoelige onderwerpen, zoals de jacht en an-
der natuurbeheer, en mijn visie daarop heb ik nimmer onder stoelen 
of banken gestoken. Wat u waarschijnlijk wel hebt gemerkt is dat het 
zwaartepunt in mijn columns wat meer verschoven is van het recept 
naar het verhaal; dat heeft zich al doende zo ontwikkeld en blijkbaar 
werd dat ook door u gewaardeerd.

Vroeger, en nu nog steeds, las ik de columns van Sylvia Witteman, 
Mac van Dinter, De Kok en De Boer (Wouter Klootwijk) en Johannes 
van Dam. Zoiets wilde ik eigenlijk ook wel doen, maar om elke week 
een meer of minder dure restaurantrecensie te schrijven, dat zat er bij 
DeMooiRooiKrant niet in, dat begreep ik best. Aldus heb ik mijn ei-
gen formule bedacht, een verhaal met liefst bijpassend gerecht en dat 
beviel me uiteindelijk steeds beter. Het heeft er ook voor gezorgd dat 
ik bepaalde periodes in mijn leven weer bewust heb opgerakeld, bele-
venissen en avonturen die ik niet meer zo direct paraat had. Van mijn 
prilste jeugd, mijn eerste angstige dromen, van mijn puberteit inclusief 
beenbeugel, de eerste verliefdheden, de mooie meiden in de bus, de 
invloed van popmuziek in mijn leven, mijn studentikoze avonturen, 
de opwaartse kolk van het ondernemerschap, het Rooise leven van 
mijn geboortedorp, de oude dorpsfiguren en de geschiedenis van “de 
fabriek”. Natuurlijk geven mijn columns geen compleet beeld van het 
dagelijkse leven in ons dorp, het zijn slechts enkele kwinkslagen maar 
ook tragische gebeurtenissen die ik de moeite waard vond. Naast el-
kaar geschikt vind ik dat ze een aardige inzage geven van de overwe-
gende gemoedelijkheid (een tegenwoordig op grote schaal misbruikte 
kwalificatie om nietsvermoedende toeristen naar niets biedende Bra-
bantse stadjes te lokken), de op straat liggende humor en de af en toe 
benauwende sociale controle. Het dorp van mijn opa, mijn vader en 
mij was een boerendorp, met in het centrum de voorloper van Nutri-
cia, wat herenhuizen rond de Markt en een stoomtramverbinding met 
Den Bosch, Veghel en Eindhoven. Met de oprichting van de stalen-
meubelenfabriek door mijn opa en de verdere uitbouw door zijn zoons 
en investeerder Ahrend kwam de groei er in, kwam er ruimte voor 
toeleveranciers, steeg het aantal werknemers welhaast exponentieel 
en werden er complete woonwijken bijgebouwd. Het recente verleden 
van ons dorp valt of staat met de fabriek; het dagelijkse ritme werd 
afgestemd op de sirene die aanvang en einde van de werkdag aankon-
digde: “Kampe blaost” was een ijkpunt in de dag, tijd om te eten of 
op te staan, einde van de speelmiddag voor de kinderen. In dat dorp 
moest ik mijn plaats zien te vinden en dat viel niet altijd mee: zoon van 
de fabrikant, gewild mikpunt van pesterijen en collectieve afgunst. Ik 
ben er overheen, prijs mij gelukkig met mijn lieve vrouw en veel ware 
vrienden en met de maatschappelijke functies die ik mag bekleden. 
Leve ons dorp: “Sint-Oedenrode, were di!” Het ga u allen voor de 
wind, met oprechte dank voor alle leuke reacties!

Buikspek, langzaam gegaard, op z’n Amerikaans (Porc belly)
1 à 1,5 kg buikspek, 1 liter bouillon (op smaak)
1 liter water, 1 eetlepel zout, 3 eetlepels suiker,
Steranijs, korianderzaad, zwarte peper, 5 blaadjes laurier.
Kerf aan beide zijden van het spek een ruitpatroon van 1 cm en snijd 
het 3 à 4 mm diep. Stamp een handvol steranijs, een handvol korian-
derzaad en een handvol zwarte peper in een vijzel of maal het grof 
in een keukenmachine. Maak een marinade van alle ingrediënten en 
leg hierin het spek. Zorg dat het onderstaat en zet het 20 uur in de 
koelkast. Haal het spek uit de marinade, dep droog en bak in wat olie 
rondom mooi bruin. Verwarm de oven op 140°C. Leg het spek in een 
ovenschaal, begiet met het braadvet en dek af met bakpapier. Dek de 
schaal af met 2 lagen alufolie en zet minimaal 4 uur in de oven. Je kunt 
het afgekoelde spek in blokken snijden en bijvoorbeeld krokant fritu-
ren, of grillen op de BBQ of onder de grill, eventueel ingesmeerd met 
soyasaus en Chinees 5-kruidenpoeder. Deze versie komt uit het waan-
zinnige boek “Mission Street Food”. Serveer eventueel met pickles of 
’n chutney, een afscheidsmaal waardig. Just do it!

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

afscheid

Voor gratis informatie-gesprek,
bel: 0413-477444

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

Bel: 0413-477444 
of kijk op: www.lipsadvocatuur.nl Wilgenstraat 28

5492EM Sint-Oedenrode
0413-470131

electrische 
maaier 

vanaf € 99,00

zitmaaier 
vanaf 

€ 1590,00

benzine 
maaier

vanaf € 249,00

Column
Sassefratsen

Saskia van den Eshof

De kop is er vanaf, de eerste school-
week zit er weer op. Het ging niet 
echt van leien dakje in huize van den 
Eshof. Er waren nogal wat spannen-
de momenten. Ik ging twee dagen 
op cursus, jongste startte in groep 3 
en oudste is sinds vorige week of-
fi cieel brugpieper. De eerste school-
dag vond ie nog wel cool. Hij mocht 
tenslotte een paar uur later beginnen 
dan zijn broer en zus. Aan het einde 
van de week kwam hij samen met 

zijn vrienden tijdens de rit naar huis 
tot de conclusie dat de basisschool 
‘toch wel een relaxte tijd was’. Vroe-
ger opstaan is een dingetje. In het 
kader van gedeelde smart is halve 
smart, stap ik inmiddels ook om half 
zeven uit m’n bed. Eerlijk gezegd: ik 
vind het net een half uurtje te vroeg. 
Maar het went snel. De ochtenden 
zijn minder hectisch. Er is genoeg 
tijd om rustig te ontbijten en ieder-
een heeft zijn spullen klaar: we gaan 
minder gejaagd de voordeur uit. Ie-
der nadeel heeft dus zijn voordeel. 

Aan het einde van de week heb 
ik me twee dagen lang onderge-
dompeld in de wereld van verhalen 
vertellen. Storytelling, zoals dat in 
vakjargon heet. In het hotel waar 
we verbleven, werd ik tijdens de 
koffi epauze aangesproken door een 
oudere dame. ‘Dag mevrouw, mag 
ik u iets vragen?’ begon zij het ge-
sprek aan de koffi eautomaat. ‘Bent u 
van de verzorging?’ ‘De verzorging?’ 
Ik keek haar met een verbaasde blik 
aan. ‘Nou, omdat u een kaartje op 
uw borst draagt, dacht ik dat u van 
de begeleiding was. We willen na-
melijk graag weten in welke zaal we 
vanavond gaan bridgen.’ Voordat 
ik het in de gaten had, kreeg ik een 
stortvloed van informatie over me 

heen. Met wie ze was, waar ze van-
daan kwam, dat dit het derde jaar 
was dat ze met de bridgeclub op stap 
was, dat het hotel wel oke was maar 
toch net iets te modern naar haar 
smaak….het verhalenluik was blijk-
baar open gezet bij haar. Intussen 
zag ik in mijn ooghoeken mijn me-
de-cursisten de zaal weer ingaan. Ik 
onderbrak de aardige mevrouw om 
te vertellen dat ik weer verder moest. 
‘O ja natuurlijk’, zei ze. ‘Maar waar 
moet u dan mee verder?’ Ik vertelde 
haar dat ik cursus volgde. Om haar 
nu uit te gaan leggen wat storytel-
ling was, dat ging ik niet halen in een 
krappe minuut. Ik legde haar dus uit 
dat het om een cursus verhalen ver-
tellen ging. Nu was het haar beurt 
om mij met grote ogen en soort van 
minachtende blik aan te kijken. ‘Ver-
halen vertellen? Heb je dáár tegen-
woordig een cursus voor nodig?’ Ze 
schuifelde weg. Zij was voor mij met 
vlag en wimpel geslaagd.

Saskia van den Eshof is eigenaar van 
SasSupport, het communicatie- en 
marketingbureau in Sint-Oedenro-
de. Voor DeMooiRooiKrant schrijft 
zij regelmatig over haar gezin en 
soms over haar werk. Volg haar ook 
Twitter: @saskiavdeshof.

Back to school

Zijn en worden

HeT antwoord op veel vragen

“Mam, zal ik de blauwe of groene 
broek aantrekken vanmiddag?” “Ik 
zou die blauwe kiezen, die staat je 
altijd zo mooi.” Ruim een kwar-
tier later komt Joyce naar beneden 
in haar groene broek en vertrekt. 
Moeder verbouwereerd achterla-
tend.

Pubers zijn erg goed in het niet op-
volgen van advies waar ze zelf om 
vragen. Dit kan erg frustrerend zijn 
en je het gevoel geven dat jouw 
advies helemaal niet van belang is. 
In zekere zin is dat ook zo.
Pubers stellen vooral vragen om 
hun eigen gedachten te checken 
en hun eigen identiteit te ontdek-
ken. Hun energie gaat minder uit 
naar lichamelijk groeien en richt 
zich meer op geestelijk groeien. 
Dat doen ze door te experimen-

teren. Ineens zijn ze meer bezig 
met de vorm dan met de inhoud 
en beginnen ze te denken als een 
wetenschapper en na te denken, te 
filosoferen over het leven. Ze gaan 
nadenken over iets dat ze nog niet 
feitelijk ervaren hebben. Ze realise-
ren zich dat een gebeurtenis niet 
noodzakelijkerwijs hun zelf betreft 
maar dat er grotere patronen zijn 
buiten hun zelf.  Dat schept tevens 
de noodzaak om zichzelf verder te 
definiëren. Ze worden gedwongen 
zich aan te passen aan deze meer 
omvattende zienswijze en de zich 
snel voltrekkende veranderingen 
die hun lichaam in de puberteit on-
dergaat. Het lijkt erop dat hoe ver-
der pubers buiten zichzelf kunnen 
reiken, hoe onzekerder ze worden 
over de eigen identiteit. 

Je eigen identiteit ontwikkel je 
blijkbaar niet als je blijft doen wat 
je ouders of andere volwassenen 
doen, vinden of zeggen. Als moe-
der, Joyce wil ondersteunen in het 
gezond ontwikkelen van haar eigen 
identiteit kan ze als volgt reageren.
“Mam, zal ik de blauwe of groene 
broek aantrekken vanmiddag?” 
“Welke zou je het liefst aantrek-
ken?”
“Dat weet ik dus niet, wat vind jij?”
“Heb je meer een blauw of een 
groen gevoel vandaag?”
“Ik wil eigenlijk dat ene shirt aan-
doen en daar staat denk ik die 
groene broek mooier bij.”
“Ja, dat vind ik ook, dan zou ik die 
groene aan doen. Ze staan je trou-
wens allebei erg goed.”
Geef hun de weg naar het ant-
woord, niet het antwoord zelf.

Door: Danielle Wagemaker
www.anmelin.nl

www.mvanrooijelektrotechniek.nl

mob: 06-23385495
mvanrooijelektrotechniek@upcmail.nl

tel: 0413-471005
voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen
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Mooie, luxe, kwalitatief goede occasions

Wie langs Boschweg 160 rijdt, kan sinds augustus 
vorig jaar de netjes geëtaleerde auto’s van RedraCars 
niet over het hoofd hebben gezien. Achter RedraCars 
zitten Schijndelaar René de Raden en Dungenaar 
Bart Foolen. Het duo verkoopt mooie, luxe, kwalitatief 
goede occasions. 

Auto’s die voldoen aan de kwaliteitseisen
René de Raden heeft met de oprichting van RedraCars 
van zijn passie voor auto’s zijn droom uit zien komen. 
René: “Ik ben jaren geleden werkzaam geweest bij 
een autobedrijf om tweedehands auto’s netjes te 
maken”, vertelt hij. Van in- en verkoop had hij echter 
nog niet voldoende kennis, dus toen hij enkele jaren 
geleden op een Nieuwjaarsborrel werd voorgesteld 
aan Bart Foolen, die daar wel verstand van heeft, was 
dat het begin van hun samenwerking. Bart is sinds 
2003 in de autobranche werkzaam. “Wij verkopen 
alleen auto’s die voldoen aan onze kwaliteitseisen. 
Mooie, luxe, kwalitatief goede occasions”, aldus Bart. 
Er is een goede samenwerking met het autobedrijf 
van zijn ouders, Vakgarage Foolen in Den Dungen. 
Daar worden de auto’s klaargemaakt voordat ze 
bij RedraCars te zien zijn. Bij RedraCars is inruilen 
mogelijk en voor de aankoop kan er natuurlijk een 
proefrit gemaakt worden. Alle auto’s zijn bovendien 
voorzien van een Nationale Auto Pas (NAP). Verder 
kunt u bij RedraCars terecht voor Autobemiddeling. 

Kijk voor meer informatie op www.redracars.nl

Persoonlijke aandacht
Het bedrijf loopt inmiddels een paar maanden en René en Bart krijgen goede reacties van 
klanten die bij hen een auto hebben gekocht. “Als we onze klanten nabellen blijken de kopers 
positief verrast over de persoonlijke aandacht die zij bij ons krijgen”, vertelt Bart. “Wij passen 
ons dan ook aan de klant aan”, voegt René toe. “Wij zijn open op het moment dat een koper 
dat wil, dus ook ’s avonds en in het weekend.”

René en Bart denken natuurlijk aan de toekomst. “Het is de bedoeling om te gaan groeien. 
We willen hier nog meer auto’s neerzetten en daarom is het belangrijk dat iedereen in de regio
weet waar we zitten. Je kunt heel Nederland door op zoek naar een goede en kwalitatief 
betaalbare auto, maar waarom zou je dat doen als ze ook bij je om de hoek verkocht worden?”, 
aldus René.

ONZE OCCASIONS

Audi A3 1.4 TFSI
2008 - 113 dkm

Audi A3 SB 1.6i
2008 - 147 dkm 

Audi A3 SB 2.0TDI
2009 - 154 dkm

BMW 116i
2010 - 149 dkm

Fiat 500 Cabrio 1.2 automaat
2010 - 123 dkm

Ford SMax 2.0i
2010 - 138 dkm

Peugeot 407 2.0 SW
2008 - 173 dkm

Renault Grand Scenic 1.9 DCI
7 Persoons - 2010

Nissan Qashqai 2.0 automaat
2009 - 135 dkm

Seat Leon FR 1.9 TDI
2005 - 178 dkm

Peugeot 107 1.0
2011 - 60 dkm

Volkswagen Polo 1.2 TDI BM
2012 - 86 dkm

Peugeot 307 CC 2.0
2005 - 91 dkm

Volvo V50 2.4D5
2009 - 170 dkm

Volkswagen Golf 2.0 GTI
2006 - 132 dkm

€ 11.495,- € 11.245,- € 13.375,- € 13.575,- € 10.745,-

€ 12.945,- € 15.145,- € 5.675,- € 7.575,- € 8.775,-

€ 14.785,- € 6.949,- € 10.945,- € 9.999,- € 14.175,-

Boschweg 160, 5481 EJ Schijndel www.redracars.nl 

en de winnaar is.......

Twee weken geleden stond er in DeMooirooiKrant een kleurplaat ter gele-
genheid van ons 4-jarig jubileum. Op de vraag om deze te versieren hebben 
we  een aantal prachtig "versierde" pagina's ontvangen Er kan maar één 
winnaar zijn en dat is geworden Marlou Verstappen, 6 jaar, met bijgaand 
de winnende pagina. Marlou mag vanaf as vrijdag 4 bioscoopkaartjes van 
service bioscoop Industry op komen halen op ons kantoor Heuvel 17.

www.industrybioscoop.nl
n.c.b.- laan 52 A Veghel  
 t.0413 820 99

P
Gratis parkeren!

nieuwste aanbod Vette 
zomerfilms?! CheCk it out!

ADV_Industry_109x53.indd   8

01-07-14   10:12
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Mooi in de regio
Beleef robin Hood in Openluchttheater Mariahout
Hij steelt van de rijken en geeft 
aan de armen. En op 7, 13, 19 en 
21 september is hij te zien in het 
openluchttheater. Robin Hood, de 
nieuwe voorstelling van Toneelver-
eniging Mariahout. 

Robin Hood is een rebelse theater-
voorstelling over heldhaftigheid en 
zoete wraak. Het belooft een ver-
rassende vertelling te worden, com-
pleet met een sprookjesachtige om-
geving en een flinke dosis pijlen. 

In het bos van Nottingham ver-
schuilt Robin Hood zich samen met 
zijn vriend Tuck. Nu Jan op de troon 
van Koning Richard zit, is hij niet 
langer meer welkom aan het hof. 
Jonkvrouw Elisabeth van Cornwall 
en haar onzekere zoon George ne-

men hun intrek in het kasteel. Tot 
grote verbazing van Prinses Marian 
die van niets op de hoogte is.
Nu Jan de kroon draagt, is hij ster-

ker dan ooit. Aangespoord door de 
valse Elisabeth, voert hij opnieuw de 
belastingen in. Gesteund door zijn 
handlangers vult hij zijn schatkist en 
buit hij het arme volk uit. 

Als Robin Hood erachter komt wat er op 
het kasteel gaande is, wordt hij woest. 
Samen met zijn volgelingen uit het bos 
gaat hij de strijd aan met de edelen van 
het hof. En Marian? Lukt het Robin om 
haar te redden uit handen van die ver-
schrikkelijke overheerser?

Een spannende voorstelling waar het 
hele gezin van kan genieten. Robin 
Hood is een schot in de roos. Voor 
kaarten en meer informatie ga je naar 
www.openluchttheater-mariahout.nl. 
Openluchttheater 
Mariahout, beleef meer!

SUPER ROMMELMARKT BOXTEL
ZONDAG 7 SEPTEMBER 

BOXTEL; Parkeerter. De Oude Ketting, Bosscheweg 74, 5283 WB   
Inl. 0416 530 502 | 09.00 - 16.30 |

www.deevenementenlijn.nl | » 2e kraam € 10,- «

jubileumjaar Vrouwencontact 
Liempde
In september start het nieuwe sei-
zoen van het Vrouwencontact 
Liempde (voorheen de Katholieke 
Vrouwen Beweging). Een jubileum-
jaar met allerlei leuke activiteiten, 
wat zijn hoogtepunt zal vinden op 
9 maart 2015. Dan is de viering van 
ons 60-jarig jubileum.

Vrouwencontact Liempde is een ver-
eniging met ruim 200 enthousiaste 
vrouwelijke leden die maandelijks 
deelnemen aan allerlei activiteiten, 
variërend van wandelen, een lezing, 
kienen, workshops en bezoek aan 
theater of toneel.
Ook deze maand starten we weer 
met onze openingsavond en er 

wordt ook een fietstocht met pick-
nick en een avondwandeling geor-
ganiseerd.

Nieuwe leden zijn van harte wel-
kom, ons programma is voor jong 
en oud. Enige voorwaarde is dat je 
van het vrouwelijk geslacht bent. De 
contributie bedraagt slechts € 22,- 
per jaar.
Heb je interesse, bekijk dan onze site 
eens: 
www.vrouwencontactliempde.nl. Hier 
vind je het overzicht van alle activitei-
ten en bijbehorende foto’s die in het 
verleden hebben plaatsgevonden. 
Heb je vragen mail deze dan naar: 
info@vrouwencontactliempde.nl

Dansavond Gasterij De Punder in 
Liempde
Op zaterdag 6 september kunnen 
alle dansliefhebbers weer heerlijk 
dansen op muziek van vroeger en 
nu. Onze deejay draait muziek van 
toen en nu en alle dansstijlen zul-

len de revue passeren. De entree is 
€ 2,50 en ook daar zijn de hapjes bij 
inbegrepen. Aanvang 20.00 uur en 
de zaal gaat om 19.00 uur open. 

De nieuwe prins van Ploegersland 
tip 3
Zaterdag 25 oktober wordt de nieu-
we Prins van Ploegersland bekend 
gemaakt tijdens de openbare in-
stallatie in Ploegersresidentie zaal 
De Punder. Tot die tijd geeft de Ge-
heimcommissie van Prinsenvereni-
ging De Ploegers wekelijks tips wie 
de nieuwe Prins wordt.

Iets wijzer geworden van de eerste 
twee tips? Hier volgt tip drie:
Net als onze vorige Prins Willem 
Oranje heeft onze nieuwe Prins een 
kleur die duidelijk aan hem verbon-

den is. Hij werd zelfs een tijd naar die 
kleur vernoemd. Deze kleur straalt 
een bepaalde rust uit en staat dan 
ook centraal bij menige gebeurtenis. 
Voeg deze tip bij de vorige twee en 
misschien heb je al enig idee.

Denk je te weten wie het is? Stuur 
een e-mail naar redactie@ploegers.nl 
en maak kans op twee kaartjes voor 
de Zittingsavonden en een exclusieve 
Meet&Greet met de Prins en zijn ad-
judant. Wil je de Tips nog een keer 
teruglezen, kijk op www.ploegers.nl. 

One Direction bij 
industry bioscoop

One Direction komt opnieuw naar Ne-
derland, dit keer op 11 & 12 oktober 
te zien met hun eerste concertfilm ooit 
op het grote scherm! Nog nooit heb je 
ze van zo dichtbij kunnen zien! Tijdens 
hun alle-records-verbrekende tour is 
in San Siro in Milaan hun concert ge-
filmd. Deze prachtige en exclusieve 75 
minuten durende concertfilm bevat ook 
een extra 15 minuten die nooit eerder 
te zien zijn geweest, speciaal voor deze 
concertfilm opgenomen met de jongens 
zelf. voor meer informatie kijk op 
www.industrybioscoop.nl

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw officiële OPEL-AGENT

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

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

GOED BETAALBAAR ONDERHOUD.
VOOR ALLE MERKEN

Motor 
toertocht
MC Straal Open uit Zijtaart organi-
seert op zondag 7 september weer 
haar jaarlijkse Lange Aojem rit.

Deze rit is ongeveer 325 km lang 
en gaat richting Nijmegen, via de 
Waaldijk richting Rhenen en via de 
Lekdijk richting Zaltbommel en dan 
weer richting  Zijtaart. De route is 
zowel op papier als op GPS (Tom-
tom en Garmin) verkrijgbaar.

Inschrijven kan tussen 08.00 en 
09.00 uur bij Café/Zaal Kleijngeld. 
Pastoor Clercxstraat 55 te Zijtaart

nieuws of tips?

bel de Mooirooi tiplijn:
0413-479322

of mail naar 
redactie@demooirooikrant.nl
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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.

Belastingvrij schenken tot € 100.000: 
alleen nog dit jaar mogelijk
De nieuwe vrijstelling waarmee 
zonder enige belastingheffing 
€ 100.000 ter zake van de eigen wo-
ning geschonken kan worden lijkt 
aan haar eigen succes ten onder te 
gaan. Bronnen rondom politiek-Den 
Haag bevestigen dat de vrijstel-
ling niet verlengd zal worden. Het 
is daarom zaak om tijdig de nodige 
formaliteiten in gang te zetten. 

Daarbij moeten ook een aantal voor-
waarden in acht worden genomen. 
De Belastingdienst hanteert daarin 
een strikt beleid; het niet-voldoen 
aan de voorwaarden kan leiden 
tot een naheffing van maar liefst 
€ 30.000. Daarom volgt voor de dui-
delijkheid de opsomming van enkele 
relevante voorwaarden:
-  De schenking kan belastingvrij aan 

ieder (aangetrouwd) familielid, 
kennis of vriend worden gedaan. Er 
geldt dus geen verwantschapseis.

-  De vrijstelling bedraagt ten hoog-
ste € 100.000. Als voorheen de 
verhoogde vrijstelling is gebruikt 
dan wordt de vrijstelling ingeperkt. 
Ook schenkingen in hetzelfde 
jaar verlagen de vrijstelling van 
€ 100.000.

-  De schenking moet worden be-
steed aan de eigen woning. Dat 
kan de aanschaf zijn van een 
nieuwe woning, onderhoud/ver-
betering van de huidige woning of 
aflossing van de hypotheekschuld 
(ter zake van de eigen woning).

-  Het geld van de schenking moet 
ook daadwerkelijk worden be-
steed. Een schenking op papier zal 
niet volstaan.

-  De uitgaven die verband houden 
met het onderhoud of verbetering 
van de eigen woning mogen in de 
twee daaropvolgende kalenderja-
ren worden gedaan.

-  Houd rekening met boeterente als 
u de hypotheek voortijdig aflost.

-  Een notariële akte is niet nodig. 
Wel moet er een aangifte schenk-
belasting worden ingediend.

Overigens zijn dit niet alle voorwaar-
den. Een interessante mogelijkheid 
is om een herroepelijke schenking 
overeen te komen. Wilt u meer in-
formatie over deze faciliteit? Neem 
dan contact op met Van de Ven 
Accountants | Adviseurs, te bereiken 
via 0413 – 49 11 11 of via e-mail: 
info@vdven.nl.

advertorial

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 

nieuwe koning voor Sint-jorisgilde

Eén keer per 3 jaar schieten ze bij het 
Sint Jorisgilde de befaamde ‘vogel’ 
voor een nieuwe koning. Kermiszon-
dag was het weer druk op het gilde-
terrein waar publiek en schutters ver-
zamelden. 

Rond 14.00 uur werd er op de schuts-
boom een houten vogel geplaatst. 
Acht gildebroeders en één gildezuster 
gingen met de kruisboog aan de slag 
om deze vogel naar beneden te ha-
len. Degene die het allerlaatste stukje 
naar beneden schiet, mag zich voor 
de komende 3 jaar koning van het 

Sint Jorisgilde noemen. Gildekoning is 
een erg belangrijke functie; hij of zij is 
de centrale figuur binnen het gilde en 
draagt de eer en waardigheid van de 
hele groep. 

In de eerste ronde losten alle gilde-
broeders en -zusters één schot op de 
vogel. Na een kleine pauze gingen de 
leden van het gilde serieus aan de slag. 
Normaal gesproken heeft men tussen 
de 150 en 250 schoten nodig om zo’n 
houten vogel naar beneden te schie-
ten. Deze keer verliep alles heel anders. 
’s Avonds om ongeveer 20.30 uur en 
na 550 schoten had de vogel zich 
nog niet overgegeven. Dit betekende 
dat het gilde de volgende dag verder 
moesten gaan. Na alles veilig te heb-
ben gesteld ging iedereen huiswaarts.

Maandagmorgen was het gilde om 
10.00 uur ‘s ochtends weer op het ter-
rein aanwezig en konden de schutters 
verder gaan met het schieten van de 
vogel. Deze keer duurde het niet lang 
en na ongeveer 66 schoten, wat het 
totaal op 616 brengt, was de vogel 
eraf. Gildebroeder Ben van Genugten 
was degene die het laatste stukje naar 

beneden schoot en mag zich dan ook 
voor de komende drie jaren Gildeko-
ning van het Sint Jorisgilde noemen.
De secondant van de koning is gilde-
broeder Richard de Visser geworden, 
hij is namelijk degene die het voorlaat-
ste schot heeft gelost.
Na het officiële gedeelte (het beant-
woorden van de vragen, handen was-
sen,  het overschrijden van het vaandel 
en het over vendelen met het vaandel) 
konden alle gildebroeders onze nieuwe 
koning Ben en zijn inmiddels ook gear-
riveerde vrouw Maria van harte gaan 
feliciteren. Ook voor de secondant wa-
ren er natuurlijk de felicitaties. 
Diezelfde maandag om 16.00 uur is 
het Gilde Sint Joris met hun nieuwe 
koning op het gemeentehuis door het 
college van Burgemeester en Wethou-
ders ontvangen voor de ere-wijn.

Gratis spreekuur: dinsdag (17.00 - 18.00 uur)
Bastion 1 te Sint-Oedenrode T: 0499-379111 www.Kehrens-Snoeks.nl

Specialisten in familierecht, arbeidsrecht en bemiddeling

SuperKieneninSon.nl
   

   in het Vestzaktheater Son en Breugel

zondag 14 september 2014

Hoofdprijs: € 400,-

Aanvang 19:30 uur     
Zaal open 18:30 uur     

  
   Kosten: Kienkaart € 11,-     

Jackpotkaart € 2,50     Jackpotkaart € 2,50     

Pauzeprijs € 150,-     
Vele andere prijzen,     

levensmiddelenmanden etc.     
extra: gratis loterij     

 met 15 prijzen     
    

Eerste Superkienavond

Opbrengst t.b.v. harmonie       
Pro Honore et Virtute      
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Bedrijventerrein De Kampen in Sint-Oedenrode

 Bezoek onze showroom

Comfort in warmte en sanitair

 Bezoek onze showroom

www.lvdb.nlwww.lvdb.nl

AANHANGWAGENS BV 

VERKOOP ONDERHOUD ONDERDELEN VERHUUR WEBSHOP Marie Curiestraat 8
5491 DD Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-472893

AANHANGWAGEN HUREN? AL VANAF 10 EURO!   l    WWW.MASTA.NL   l

Uw regio CITROËN dealer

www.vandenbergautogroep.nl

Alfred Nobelstraat 7 
Sint-Oedenrode

0413 47 59 11

Rietveldenweg 58a 
‘s Hertogenbosch

073 621 90 23

VAN DEN BERG
7

12

TVE Reclameproducties zoekt een: 

Printoperator (fulltime) 
Heb je ervaring in de signing industrie, ben je gedreven, 

flexibel en heb je een goed verantwoordelijkheidsgevoel? 
Maak dan kennis met TVE Reclameproducties, 

al meer dan 30 jaar een begrip in de wereld van signing. 

Interesse in een nieuwe uitdaging? 

Stuur je CV met een korte motivatie naar 
TVE Reclameproducties, t.a.v. 

Mevrouw N. Boelens, Marie Curiestraat 10, 
5491 DD Sint-Oedenrode of mail naar natasja@tve.nl

10

Marie Curiestraat 10, 5491 DD Sint Oedenrode

Telefoon: 0413-476420
Email: info@tve.nl

Website: www.tve.nl

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.

Jan Tinbergenstraat 4 
5491 DC Sint-Oedenrode 

T 0413 - 49 11 11
F 0413 - 49 11 00

info@vdven.nl
www.vdven.nl

8

“Ongeacht waar u verzekerd bent.”

www.autoschadelambert.nl

3

1

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.

6

De lokale provider 
met service! 

TriNed B.V. – TriNed Glasvezel
Pearl S. Buckstraat 1a 

5491DG Sint-Oedenrode 
Bel grati s naar de klantenservice: 0800-8030

1a

Kijk voor meer informatie op www.drieo.nl/mkb/evy 
T 0413 490620 E info@drieo.nl

U heeft overal toegang tot uw 
e-mail en agenda! Of u nu thuis, op kantoor of onderweg bent.

Evy. De Cloud oplossing van Drie-O

 

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

VOOR 
       INBRAAKPREVENTIEF

HANG- EN 
SLUITWERK

Alfred Nobelstraat 2 5491 DB Sint-Oedenrode

 

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

VOOR 
       INBRAAKPREVENTIEF

HANG- EN 
SLUITWERK

Alfred Nobelstraat 2 5491 DB Sint-Oedenrode

  

  
Alfred Nobelstraat 2, 5491 DB Sint-Oedenrode

Tel 0413 477284  •  Fax 0413 470579
E-mail: mail@vanengeland.info  •  Home: www.vanengeland.info

Van Engeland Groothandel 
specialist in deuren van de merken Bruynzeel 

en Austria.

Binnen-  buiten- schuif-  terras- en voordeuren 
worden aangeboden in het meest complete 

programma. 
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E-mail: mail@vanengeland.info  •  Home: www.vanengeland.info

Van Engeland Groothandel 
specialist in deuren van de merken Bruynzeel 

en Austria.
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Alfred Nobelstraat 2, 5491 DB Sint-Oedenrode

Tel 0413 477284  •  Fax 0413 470579
E-mail: mail@vanengeland.info  •  Home: www.vanengeland.info

Van Engeland Groothandel 
specialist in deuren van de merken Bruynzeel 

en Austria.

Binnen-  buiten- schuif-  terras- en voordeuren 
worden aangeboden in het meest complete 

programma. 

Van Engeland Groothandel
specialist in deuren van de merken Bruynzeel en Austria

Binnen- buiten- schuif- terras- en voordeuren worden 
aangeboden in het meest complete programma

2
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Bedrijventerrein De Kampen in Sint-Oedenrode

 Bezoek onze showroom

Comfort in warmte en sanitair

 Bezoek onze showroom

www.lvdb.nlwww.lvdb.nl

AANHANGWAGENS BV 

VERKOOP ONDERHOUD ONDERDELEN VERHUUR WEBSHOP Marie Curiestraat 8
5491 DD Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-472893

AANHANGWAGEN HUREN? AL VANAF 10 EURO!   l    WWW.MASTA.NL   l

Uw regio CITROËN dealer

www.vandenbergautogroep.nl

Alfred Nobelstraat 7 
Sint-Oedenrode

0413 47 59 11

Rietveldenweg 58a 
‘s Hertogenbosch

073 621 90 23
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al meer dan 30 jaar een begrip in de wereld van signing. 

Interesse in een nieuwe uitdaging? 

Stuur je CV met een korte motivatie naar 
TVE Reclameproducties, t.a.v. 
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5491 DD Sint-Oedenrode of mail naar natasja@tve.nl
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Evy. De Cloud oplossing van Drie-O
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Grootste Shetlandponykeuring 
van nederland  

paardensport

Op vrijdag 5 en zaterdag 6 septem-
ber vindt de Shetlandponykeuring 
van Fokvereniging Midden Brabant 
plaats in Manege De Pijnhorst te 
Sint-Oedenrode. Op vrijdag wor-

den de 1 en 2 jarigen gekeurd en op 
zaterdag de veulens en pony's van 
3 jaar en ouder. De toegang is gra-
tis. Kom eens kennis maken met de 
Shetland Pony!!  

De algemeen kampioen van 2013: 
Adele L.H. van R. v.d. Crommenacker uit Boerdonk

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

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

KUIJTEN

WASMACHINE SERVICE SON

reparatie en verkoop

wasmachines, vaatwasmachines, droogtrommels, kookplaten, ovens etc.

Dommelstraat 7
5691 AS Son

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

WITGOED

“Het laatste jaar hebben we er hard aan getrokken”, 

Odisco na 50 jaar actiever dan ooit

“Odisco heeft heel wat om trots op te 
zijn”, aldus voorzitter Martijn de Roo. 
In augustus 1964 zag Odisco club het 
levenslicht. Nu, 50 jaar later, zijn de 
leden van de Ollandse korfbalver-
eniging misschien nog wel meer toe-
gewijd dan ooit tevoren. Ter ere van 
het jubileum zette Odiso afgelopen 
weekend de bloemetjes buiten.

Het feest begon vrijdag in De Loop’r 
met een (O)discoparty voor de jeugd.  
Zo’n driekwart van de Ollandse ba-
sisschoolkinderen deed enthousiast 
mee met allerlei minute-to-win-it 
spelletjes, het knutselen van een ei-
gen pompon en de kusjeskring. Ook 
tijdens de pubquiz, was er aan en-
thousiasme geen gebrek. Ruim dertig 
teams van maximaal zes personen 
stonden her en de verspreid over 
de feestelijk aangeklede zaal. Meike 
Leenders zette alle aanwezigen di-
rect aan het denken met haar eer-
ste vraag: ‘Wat is de hoofdstad van 
Kroatië?’ Toen medepresentator Rob 
van der Heijden daarop volgde met: 
‘Worden vrouwen beter bevredigd 
door een brede of lange penis?’ ging 
er een golf van gegrinnik door de 
zaal. Er volgde een lange avond vol 
met vragen van divers pluimage. Za-
terdagmiddag volgden de jeugdleden 
van Odisco een dansworkshop op 

‘Salsa tequilla’ en een interne korfbal-
clinic. “We volgden de opbouw van 
een normale training, maar met leuke 
tips en trucs en een extra stukje bal-
techniek”, aldus hoofdtrainer Kevin. 
“Het weer zat niet helemaal mee, 
maar de kinderen hadden zoveel ple-
zier dat ze het slechte weer gewoon 
helemaal vergaten.”

Als kleine vereniging heeft Odisco 
lange tijd op het randje van de af-
grond gestaan. Om weer financieel 
gezond te worden, hebben alle le-

den zich actief ingezet. Ieder team 
heeft een eigen actie bedacht en op 
touw gezet. Zo verschenen er een 
aantal garderobedames van Odisco 
op verschillende locaties, werden er 
lege flessen verzameld, volgt later dit 
jaar nog een oud ijzerinzameling in 
het kerkdorp en kan men ‘vriendje 
voor een tientje’ worden van Odis-
co.  “Het laatste jaar hebben we er 
hard aan getrokken”, aldus Martijn. 
“Inmiddels hebben we financieel 
weer een kleine buffer weten op te 
bouwen en hebben we er zelfs heel 
wat nieuwe jeugdleden bij: Het laat-
ste jaar zijn we gegroeid van 45 tot 
63 leden.” Tijdens de receptie sprak 
Martijn de Roo zijn trots uit wegens 
ieders actieve rol. Daarnaast viel hem 
de eer te beurt om drie heren in het 
zonnetje te zetten. Vijftig jaar gele-
den werd Odisco opgericht door de 
heren M. Coolen, H. Majoor en trai-
ner P. van Aarle. De drie heren waren 
alle aanwezig en werden ter plaatse 
uitverkoren tot erelid van Odisco. 

Odisco staat voor: Ons Doel Is SCO-
ren. Afgelopen weekend heeft de 
korfbalvereniging zeker gescord. 
Het feest ging zaterdagavond tot 
in de late uurtjes door. Voor de toe-
komst draait het er voorlopig om, de 
korfbal in het dorp te houden.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Prijsvissen bij erHV

Ook dit jaar is er door ERHV weer 
een kermiswedstrijd georganiseerd , 
na een valse start vanwege een drei-
gende onweersbui kon er daarna ge-
woon gevist worden. Helaas waren 
de vangsten zeer mager maar er zijn 
altijd mensen die hun visje toch kun-
nen vangen. Winnaar van de Pump-

ke bokaal is Paul van de Pasch met 
1399gr, 2e Frans van Doorne 629gr, 
3e Nol Daniels 606gr.De laatste 
wedstrijd van het prijsvissen is ge-
wonnen door Henk Doornik in vak 
A 2852gr, 2e Wim Herijgers 1495gr, 
3e Koos Brands 1230gr.   

vissen

Links winnaar Pumpke bokaal Paul v.d. Pasch , Rechts Frans van Doorne

uitslagen                                           bmx

Zondag 31 Aug. hebben de rijders 
alweer de 7e A.K.in Nuland gereden. 

Fedde de Bie rijdt bij de boys 7 jarige 
en werd in de Openklasse manches 
5-4-5, eigenklasse manches 5-5-6 
Bij de Openklasse  boys 10/11 girls 
werd Jelt de Biein de manches 5-6-
6,Lex Veldt manches 3-6-3 kwart 
finale 6e, Bas Verhagen manches 
3x2e kwart finale4e, halve5e, Kyro 
van Schijndel 3x1e in de kwart 3e 
halve 4e en de finale 6.
Eigenklasse boys 11/12 girls Jelt 
werd in de manches 4-3- in de halve 

8e en in de B finale7e. Lex 3x2e in 
de manches en halve finale 6e Bas 
2-2-3in de manches en 6e in de 
kwart.Kyro manches 3x2e kwart fi-
nale 2e halve 8e, in de B finale ge-
vallen werd 8e.
Ilse Verhagen rijdt bij de girl 14+werd 
in de manches 4-5-5. Bij de Openklas-
se 16+ werd Koen van der Wijst in de 
manches 2-1-1 halve3een in de  finale 
8e. Eigenklasse 17+ werd Koen in de 
manches 3x2e halve 2e en in de A fi-
nale 5e. Alex Veldt rijdt bij de Cruisser 
all 45+ werd in de manches 3x4e in de 
halve 5e en in de B finale 2e
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Burgerkoningschietenhandboogschieten

Zaterdag 23 augustus heeft  de ver-
schieting voor Burgerkoning plaats 
gevonden. Op veld 6 van de Neul  
had het Sint Jorisgide hun mobiele 
schutsbomen opgezet. Van 14.00 
uur konden burgers (zowel vrouwen 
als mannen) zich aanmelden voor 
deze verschieting.

In de eerste ronde van zeven scho-
ten moesten de schutters probe-
ren zoveel mogelijk plaatjes van de 
schutsboom te schieten. De score 
liep uiteen van 1 tot 4. Degene die 
vier “rake” schoten hadden kwa-
men in de volgende ronde. Van de 
vierentwintig kandidaten waren er 
toen vier overgebleven. Zij gingen 
over naar de tweede ronde; hierin 
moest elke schutter twee schoten af-
vuren. Twee schutters lukte het om 
twee keer raak te schieten.

In de laatste ronde lukte het al-

leen Thambo Leermakers om twee 
keer raak te schieten, Mario Bullens 
schoot maar één keer raak.

Uitslag: 1ste Thambo Leermakers, 
2de Mario Bullens en 3de Peter 
Verkuijlen.

Ook Pater Pushpa probeerde 
de plaatjes te raken.

jubilarissen gehuldigd bij handboogvereniging 
Ontspanning

Vrijdag jl. zijn er bij handboogver-
eniging Ontspanning vier jubilaris-
sen gehuldigd, Saskia Boonstop-
pel, Mieke van de Veer, Marie Jose 

Versantvoort, voor hun 12 ½ jarig 
lidmaatschap, en Jan van Erp die 
maar liefst 50 jaar lid van Ontspan-
ning was. Na veel lovende woorden 

van  voorzitter Antoon Vervoort 
werden de bloemen en voor ieder 
een aandenken overhandigd en is er 
een gezellige avond aan vastgeplakt.  

paardensport

Zomeravondcompetitie njBB

jeu de boules

De zomerstop in de zomeravondcom-
petitie van de NJBB zit er weer op. 
Sommige teams zijn blijkbaar de zo-
mer goed door gekomen en andere iets 
minder. Team 1 wist in de hoofdklasse 
uit tegen Tilburg 3 de volle winst te 
pakken (6-3). Wederom was het triplet 
Marco van Wanrooij/Joris van Liempd/
Igor vd Loo hierbij goed voor 3 winst-
partijen. Hiermee steeg team 1 naar de 
2e plaats in de hoofdklasse (+12).

Team 2 lukte het niet om punten mee 
te nemen in hun uitwedstrijd tegen 
La Donnée 1 in Tilburg (3-6), terwijl 
men voor de zomerstop nog zo goed 
op dreef was. Team 2 staat nu 3e in 
de hoofdklasse (+12). In de 1e en 2e 
klasse speelden alle teams thuis, de 
1e wedstrijd buiten en de rest wegens 
de vele regenval op de binnenbanen. 

Team 3 bleef aan de winnende hand 
(6-3) in hun wedstrijd tegen Dongen 
1. Hier haalde het triplet Hennie van 
Eck/Ria vd Loo/Jan vd Loo 3 belang-
rijke winstpartijen binnen. Team 3 
staat nu 3e in de 1e klasse met uit-
zicht op promotie. Team 4 hield aan 
de ontmoeting tegen Oisterwijk 1 
slechts 1 punt over (4-5). Team 4 
staat hiermee voorlaatste in de 1e 
klasse en degradatie naar de 2e klasse 
is al een feit. In de 2e klasse wist team 
5 tegen Dongen 3 slechts 1 winst-
partij te boeken (1-8). Zij staat daar-
mee voorlopig 4e in de 2e klasse. Op 
maandagavond 8 september worden 
de laatste wedstrijden gespeeld. 

Doubletten clubkampioenschappen
Poule A wordt aangevoerd door het 
doublet Hanneke van Erp/Huub van 

Clubkampioenschap 2014 
j.B.C. Boskants Boeleke

Het clubkampioenschap is gehou-
den op zaterdagmiddag 30 augus-
tus. Om 13.00 uur nadat iedereen in 
het clubgebouw aanwezig was is de 
eerste wedstrijd binnen gespeeld, 
de tweede buiten en de laatste weer 
binnen. Met het Hollandse weer 
weet je niet of het een hele middag 
droog blijft.

Na afloop van deze middag is club-
kampioen 2014 Gerard van den Berk 

geworden, met 3 gewonnen wed-
strijden en 27 pluspunten. Hij kreeg 
de wisselbokaal uitgereikt. Ook de 
dag ervoor viel Gerard in de prijzen 
bij de uitwisseling in Mariahout. 
De verdere uitslag van het clubkam-
pioenschap is:
Nummer 2 Marij van de Wetering 
+19
Nummer 3 Maria van Schijndel +18
Nummer 4 Huub van de Wetering 
+16

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

romy Bertelink behaalt 7e plaats op nederlandse 
Kampioenschappen
Op de Brabantse Kampioenschap-
pen, een aantal weken geleden in 
Sint-Anthonis, behaalde Romy Ber-
telink het startbewijs voor deelna-
me aan de Hippiade. Dit weekend 
nam zij aan dit grote evenement 
deel met haar pony Kantjes Mika. 

Op zaterdag reed Romy Bertelink 
mee in de klasse C-M1. Ondanks de 
vele regen, reed ze toch een goede 
proef en behaalde een knappe 7e 

plaats met Kantjes Mika. Ditzelfde 
weekend vond er een springwed-
strijd plaats in Berlicum. Mirande 
Ulehake nam met Eugenique deel 
in de klasse L. Zij behaalde een 5e 
plaats. Bo van Gorkum startte haar 
paard Jolga van www.olland.biz in 
de klasse B. Na twee keurige ritten 
eindigde zij op een 3e plaats. 
In Liempde werd zondag wederom 
een dressuurwedstrijd georgani-
seerd. Laura Petersen en Divident 

kwamen aan de start in de klasse 
Z1. Zij namen een 3e prijs mee naar 
huis. Wies Willekens en Dzsudzsa 
laten elke week weer zien dat zij in 
vorm zijn. Op de dressuurwedstrijd 
in Uden behaalde zij wederom twee-
maal een 2e plaats in de klasse L1. 

Dit weekend vindt in Ermelo de Hip-
piade plaats voor de paarden. Peter 
van Gaal zal met zijn paard Elstar aan 
de start verschijnen in de klasse L. 

jan van Tongeren 
behaalt 5e plaats

Jan van Tongeren (15jr) heeft op de 
Jeugd Olympische spelen In Nanjing 
in China de 5e plaats behaald bij het 
onderdeel heren cadetten 13-17 jaar.

handboogschieten

Abeelen (3 +19) met op de 2e plaats 
Jo vd Heijden/Toon Hulsen (3 +4) en 
3e Martin Gerritsen/Anny Stobbe (3 
+1). In poule B staan Piet Habraken/
Jan Bekkers (4 +33) aan de leiding met 
op de 2e plaats het doublet Ingrid vd 
Eijnden/André vd Nieuwenhof (4 +17). 
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Vanaf zaterdag 6 september om 
19.00 uur is bij Omroep Brabant de 
negendelige tv- serie Dik Tevreden 
te zien. Een jaar lang worden 4 pa-
tiënten van de obesitasafdeling van 
het Catharina Ziekenhuis gevolgd 
in hun strijd tegen overgewicht 
en de gevolgen daarvan. De psy-
chische problemen waar ze mee te 
maken krijgen, de lichamelijke on-
gemakken en de spanningen rond-
om de operatie. Het programma 
laat alle facetten van de behande-
ling zien. De kijker wordt meege-
nomen tijdens een ingrijpende pe-
riode in het leven van deze obesitas 
patiënten.

Met mijn programma “Over ge-
wicht gesproken” ben ik betrokken 
bij de begeleiding van een aantal 
andere patiënten van het obesitas-
centrum. Naast de uitstekende psy-
chologische zorg van het centrum 
tijdens het traject hebben som-
mige mensen behoefte aan extra 
individuele begeleiding. Op de site 
van het obesitascentrum staat het 
verhaal van Ramonda Buil: emotie 
eten kun je niet weg opereren. Het 
probleem moet ook tussen de oren 
opgelost worden. De gastric bypass 
operatie is slechts een hulpmiddel, 
je moet zelf je eetgewoonten gaan 
aanpassen.

Gedurende een wandeltraject met 
mij bekijken we dan ook eerst samen 

waar de eetgewoonten vandaan 
komen. Bij emotie-eten onderzoe-
ken we wat de aanleidingen zijn. 
Belangrijk daarbij is het zelfbeeld 
en het zelfvertrouwen dat de cliënt 
heeft. Bij een negatief zelfbeeld zie 
je vaak dat men zichzelf  niet meer 
de moeite waard vindt. Dat leidt 
tot moedeloosheid en machteloos-
heid. Er ontstaat dan een negatieve 
spiraal waarin men de strijd met de 
kilo’s niet meer aangaat. 

Tijdens onze individuele gesprek-
ken wordt inzichtelijk gemaakt wat 
de cliënt tegenhoudt om in actie te 
komen. Hij/zij leert om te gaan met 
gedachten en gevoelens die grote 
invloed hebben op het eetgedrag. 
Ook zoeken we naar een bij hem of 
haar passende manier van hoe met 
eten om te gaan en verleidingen te 
weerstaan. 
Daarnaast besteden we aandacht 
aan welke vorm van bewegen leuk 
is. Eén van mijn cliënten heeft na 
een flink gewichtsverlies weer haar 
oude passie opgepikt en is na ja-
ren weer gaan paardrijden. “Ik leef 
weer” riep ze stralend na de eerste 
keer.
 
Ik hoop dat iedereen vanaf 6 sep-
tember gaat kijken en meer inzicht 
en begrip  krijgt voor het leven van 
mensen met obesitas.

Astrid Dillen
Loopcoach De Beweegreden
www.loopcoaching.nl

De Beweegreden

Dik tevreden

Veldtoertocht TWC Dommeldalwielersport

Op zondag 14 september a.s. houdt 
Trim Wieler Club Dommeldal uit 
Sint-Oedenrode een veldtoertocht. 
De tocht over een afstand van 25, 
35, 45 of 60 kilometer wordt ver-
reden in de bossen van Best, Son 
en Breugel, Laarbeek en Sint-
Oedenrode. 

De route is in duidelijke samen-
spraak met Staatsbosbeheer en de 
gemeente bepaald en hiervoor is 
dan ook volledige toetstemming 
verkregen. De tocht wordt onder 
auspiciën van De Nederlandse Toer 
Fiets Unie georganiseerd. De deels 
vernieuwde route wordt op een 
duidelijke manier met fel gekleurde 
kunststof pijlen aangegeven, zodat 
het voor iedereen duidelijk is hoe de 
route loopt.

De route gaan nog meer als voor-
heen over onverharde paden. Tij-
dens de tocht is er nog gelegenheid 
om te kiezen voor de te fietsen af-
stand. Halverwege de tocht is er een 
pauzeplaats waar de deelnemers 
onder het genot van een drankje 
en een hapje bij kunnen komen van 
hun inspanningen. Voor de deel-
nemers aan de langste route is er 
zelfs een tweede pauzeplaats inge-

richt. Na afloop van de tocht is er de 
mogelijkheid om de fiets af te spui-
ten. Ook is er bij de startlocatie een 
EHBO-er aanwezig om eventuele 
pechgevallen te helpen. Inschrijfgeld 
bedraagt 3,00 euro voor leden van 
de NTFU en 4,00 euro voor niet le-
den, ongeacht welke afstand men 
fietst. Start en finish vinden plaats 
bij de Vresselse Hut aan de Vres-
selseweg tussen Son en Breugel en 
Nijnsel. Starten kan vanaf 8.30 uur 
tot 10.00 uur. De startlocatie wordt 
doormiddel van bebording vanuit de 
invalswegen duidelijk aangegeven. 
Auto’s kunnen aan de overkant van 
de startlocatie op aanwijzing van 
de organisatie worden geparkeerd. 
Aan de wandelaars, mensen die hun 
hond uitlaten en andere gebruikers 
van het bos wordt vriendelijk ge-
vraagd rekening te houden de extra 
drukte in de bossen op zondagmor-
gen. Voor meer informatie over de 
veldtoertocht kunt u terecht op te-
lefoonnummer: 06-52078114 of op 
www.twcdommeldal.nl.

De vereniging heeft ook een vaste 
mountainbikeroute aangelegd in 
de Vresselse bossen tussen Nijn-
sel en Mariahout van ca. 33 km. 
Lengte. Deze route wordt maande-

lijks gecontroleerd door leden van 
de vereniging om te kijken of er 
mankementen zijn. Boomtakken en 
overhangende bramentakken wor-
den verwijderd en kapotte of ont-
brekende routebordjes worden dan 
vervangen, zodat het voor iedereen 
die gebruik maakt van de route dui-
delijk is hoe de route loopt. Start-
punt van de “Vresselaarroute” is 
eveneens de Vresselse Hut.

De vereniging bestaat uit ongeveer 
45 leden waarvan de helft vooral 
op de weg fietst en de andere helft 
de voorkeur geeft aan het moun-
tainbiken. Door de week rijden de 
mountainbikers op dinsdagavond 
hun ronde en de wegrenners rijden 
op woensdagavond een ronde van 
60 km. In het weekend gaan beide 
groepen hun eigen weg en rijden 
dan een tocht in de omgeving of in 
Limburg of de Ardennen. Een maal 
per jaar gaat de hele vereniging een 
weekend naar de Ardennen om daar 
twee dagen te fietsen. Twee maal 
per jaar wordt er een veldtoertocht 
georganiseerd. Is u interesse gewekt 
om meer te weten te komen over 
de activiteiten van TWC Dommeldal 
neem dan contact op met Ronald 
van der Sanden 06-52078114. 

De eerste twee punten voor KV rooi korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Zondag 31 augustus was de eerste 
wedstrijd van het seizoen. KV Rooi 
speelde deze eerste thuiswedstrijd 
tegen Emos 1 uit Schaijk. 

In het kleedlokaal werd besproken 
dat KV Rooi fel moest zijn en hard 
moest gaan werken, om de eerste 
twee punten binnen te slepen. Samen 
als team er te staan, er met zijn allen 
voor gaan, dat was het doel van van-
daag. Allereerst was het speelster van 
de wedstrijd Britt Jagt die de bal in het 
mandje mocht proberen te gooien. 

KV Rooi begon sterk aan de wed-
strijd en opende als eerst de score 
door een kort kansje en een netjes 
afgemaakte strafworp. Doordat de 
communicatie in het verdedigings-
vak afzwakte, wist ook Emos de korf 
te vinden met een mooi afstands-
schot. Voor de rust kreeg KV Rooi 
nog tweemaal een strafworp, die ze 
keurig afmaakten. Ook Emos kreeg 
een strafworp mee en ook zij legden 
deze in het mandje. Ruststand 4-2.
De felheid moest er ook tijdens de 
tweede helft zijn. Het was zaak om 

niet te verslappen. De aanval wist 
een mooi aanvalsspel op te zetten, 
waaruit Dirkje van Heesch een korte 
kans er netjes inlegde, 5-2. Emos 
liet het hier niet bij zitten en via een 
doorloopbal en een afstandsschot 
kwamen zij dichterbij 5-4. Uitein-
delijk was het KV Rooi die door kon 
zetten en vaak de rebound had, zij 
wisten uit te lopen en uiteindelijk 
een winst van 8-5 te behalen. 
Volgende week speelt KV Rooi 1 
de uitwedstrijd tegen Avanti 1 in 
Schijndel om 13.00 uur. 

triafietsen.nl
Papenhoef 21   Lieshout   Tel. 0499-42 53 60

Opruiming 
nieuwe collectie
In september hoge kortingen op de restant 
voorraad van de 2014 collectie fietsen.
Actievoorwaarden in de winkel.

jeugdloopgroep SV Fortuna '67
Wil jij ook 
graag op atle-
tiek gaan??
S.V. Fortuna 
’67 heeft een 

enthousiaste jeugdloopgroep. De 
loopgroep staat onder leiding van ge-
diplomeerde loopgroep- en atletiek-
trainers. De trainers worden geassis-
teerd door ervaren assistent-trainers.

Je kunt nu al lid worden van Fortuna 
als je volgend jaar 6 jaar wordt.De 
training is een mengeling van spel-
letjes en circuits en is bedoeld om de 
ontwikkeling van de looptechniek en 
motoriek te bevorderen. Ouders wor-
den betrokken bij de vooruitgang in de 
trainingsresultaten.

De training is op zaterdagmorgen van 
9 tot 10  uur. Doel is om na een goede 
voorbereidingsperiode deel te nemen 
aan de eigen wedstrijden van Fortuna 

en aan wedstrijden bij andere atletiek-
verenigingen.
Op dinsdag- en donderdagavond van 
19.00 tot 20.00 uur is er een extra 
training, specifiek gericht op deelname 
aan wedstrijden voor de jeugd vanaf  
± 9 jaar (Pupillen B). Ieder jaar is er 
een zomerkamp, een winteractiviteit 
en andere leuke activiteiten.

De training na de zomervakantie is in-
middels gestart, dus er kan direct ge-
start worden!
Kinderen kunnen vrijblijvend een 
maand gratis mee trainen. Daarna 
kunnen zij lid worden van de jeugd-
loopgroep.
Informatie kunt u verkrijgen bij: 
Peter Hellings, tel 0413 478463, email 
peterhellings@planet.nl en
Patrick Sanders, tel: 06 51043336 , 
email: patsan80@hotmail.com 
Bij voorkeur na 18.00 uur of tijdens de 
training. 

hardlopen

De rooise biljart competitie gaat 
volgende week van start

biljarten

13 clubs gaan dan weer strijden om 
de Leo van Mosseveldwisselbeker.

Programma: a. 8 sept.   
Boskant - Wellie Winne Welles

di. 9 sept.     
St.Joris - 't Pumpke
Oud Rooi - Beurs
do. 11 sept.   
Gin Keus - Dorpsherberg

Wapen van Eerschot - B.C. Eerschot
Jachtrust - Kofferen
D'n Toel is vrij

Start Ollandse biljartkampioenschappen 2014
Afgelopen maandag is de 25e editie 
van de Ollandse biljartkampioen-
schappen van start gegaan. Voor 
dit jaarlijks terugkerend kampioen-
schap hebben zich 58 spelers aan-
gemeld. Er wordt gespeeld in drie 
klassen waarbij geldt; C-klasse 18 
t/m 23 caramboles, B-klasse 24 t/m 
39 caramboles en A-klasse 40 ca-
ramboles en hoger.

 Op de eerste speelavond werd de 
beste wedstrijd gespeeld door Bas 
van de Tillaart tegen nieuwkomer 
Rob van Oorschot. Bas had slechts 
12 beurten nodig om zijn partij naar 
zich toe te trekken. Dit deed hij met 

een gemiddelde van 1.92 en zijn 
hoogste serie van 13. Rob gaf goed 
partij en haalde toch 7 wedstrijdpun-
ten. Ook Bert v.d. Plas ging goed van 
start en vergaarde in 13 beurten zijn 
maximale 10 wedstrijdpunten. Hoge 
series werden gemaakt door Rien 
v.d. Spank 15, Gerard Eijkemans 9, 
Mark v.d. Laar en Arie Markus bei-
den 8. 

Uitslagen 1/9 
D’n Toel
Joost Hungerink 4 – Dorita Bekkers 
5; Bart v.d. Bergh 10 – Wim v.d. Zan-
den 3; Bart van Esch 7 – Jos van Ba-
kel 9; Bas v.d. Tillaart 10 – Rob van 

Oorschot 7; Albert van Driel 5 – Ge-
rard Eijkemans 9 ; Mark v.d. Laar 6 
– Arie Markus 10.
De Dorpsherberg:
Rien v.d. Oever 10 – John Hagelaars 
5; Mark Huijbers 3 – Toon v.d.Akker 
5; Rien Kastelijn 5 – Mia Nooijen 2; 
Ton van Alphen 5 – Bert v.d. Plas 10; 
Rien v.d. Spank 9 – Harrie Toelen 5; 
Ad v.d. Bergh 6 – Mark Verhagen 3. 

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

Britt Jagt
KV Rooi

SPeeLSTer Van De 
WeDSTrijD

SPeeLSTer Van De 

Afgelopen zondag was Britt Jagt 
speelster van de wedstrijd bij KV 
ROOI 1 – Emos.
Britt is een goede en enthousiaste 
speelster in de E2. Zaterdag scoorde 
ze het enige en winnende doelpunt 
in de wedstrijd.
Helaas ging de doorloopbal er zon-
dag niet in, maar die korf is dan ook 
hoger dan dat ze gewend is.
KV Rooi wist wel de wedstrijd te 
winnen met 8-5 en Britt heeft er, sa-
men met haar ouders,  van genoten.
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Ollandia ontvangt CiTO bij 
competitiestart

voetbal

Het bekerprogramma voor de 
teams in de A-categorie zit er na 
deze week op en daarom begint 
a.s. zondag voor Ollandia 1 en 2  
de competitie. Ollandia 1 kan hier-
voor meteen vol aan de bak, want 
het krijgt CITO uit Oss op bezoek. 
Een tegenstander waartegen Ol-
landia ook vorig seizoen moest 
uitkomen, maar waarvan de sterkte 
a.s. zondag, mede door het verloop 
van spelers, moeilijk vooraf is in te 
schatten. 

Het zal zeker een zware wed-
strijd worden, want elk team wil 
de competitie goed  en met winst 
beginnen. Hopelijk heeft de tech-
nische staf in de bekerwedstrijden 
voldoende gezien om het sterkste 
Ollandia team op te kunnen stel-
len en wordt dit vertrouwen dan 
ook door de spelers op het veld 
waargemaakt. Ook Ollandia 2 be-
gint zondag aan de competitie en 
moet hiervoor op bezoek bij WEC 
in Wijbosch. Hopelijk is de 4-1 

winst op DVG 2 in de laatste beker-
wedstrijd een goede voorbode voor 
een mooie competitie. De Ollandia 
Vrouwen moeten voor de beker 
met 4 punten uit 2 wedstrijden op 
bezoek bij Avanti´31 in Schijndel, 
dat inmiddels 6 punten heeft. Ol-
landia 3 en 4 oefenen a.s. zondag, 
terwijl de diverse jeugdteams zater-
dag hun 2de bekerwedstrijd spelen. 
Dus volop de gelegenheid om ko-
mend weekend weer de Ollandia 
teams te steunen.

argo Open water wedstrijden

zwemmen

Afgelopen weekend hebben Katie 
Brunnen, Luc van Eijndhoven, Fleur 
Gibbels, Dana Janssen en Roel Jans-
sen deelgenomen aan twee Open Wa-
ter Wedstrijden. Op zaterdag stond de 
3e Kanaalrace op het programma die 
gezwommen werd in het Wilhelmina-
kanaal in Oirschot en op zondag de 
83e Dopharma Open Water Wedstrijd 
in hetzelfde kanaal in Oosterhout.

In Oirschot werd er door Roel en Luc 
een tweede plaats behaald, Luc op de 
500m vrije slag in 8.24.00 en Roel op 
de 500m schoolslag in 10.14.85, te-
vens een clubrecord. Verder werden er 
nog de volgende tijden gezwommen: 
Katie 1000m vrije slag in 19.46.24, Luc 
1000m vrije slag in 16.43.65, Dana 
500m schoolslag in 10.11.35 en 1500m 
vrije slag in 27.07.30 Clubrecord en 
Roel 500m vrije slag in 9.34.30.

In Oosterhout mocht Luc wederom 
op het podium plaatsnemen. Op de 
500m vrije slag behaalde hij een 2e 
plaats in 8.09.05 en op de 500m 
schoolslag behaalde hij een 3e plaats 
in 10.06.40 tevens een clubrecord. 
De overige uitslagen:
Katie 1000m vrije slag in 17.17.85, 
Fleur 1500m vrije slag in 25.57.25, 
Dana 500m schoolslag in 10.44.20 
en 1000m vrije slag in 20.52.35, 
Roel 500m schoolslag in 10.37.90 
en 500m vrije slag in 9.25.80.

Komende zaterdag staan er twee 
open water wedstrijden op het 
programma: het 5de Openwater-
zwemevenement Merwedekanaal 
in Vianen aanvang 10.30 uur en de 
Ganzetrek in Wilhelminadorp aan-
vang 11.15 uur.

Te huur:
appartement in kom 

Sint-Oedenrode:
 2 verdiepingen

info: 0413-332424

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Beker: rhode speelt 1-1 tegen 
Heeswijk 
Rhode speelde de laatste bekerwed-
strijd tegen Heeswijk met 1-1 gelijk. 
Rhode speelde een goede wedstrijd. 
Er werd door iedereen hard gewerkt, 
goed gecombineerd  en het tempo 
lag hoog. Het doelpunt kwam op 
naam van Alex Lemstra, maar hij 
kreeg wel wat hulp van een Hees-
wijkse verdediger die zijn schot te-
gen de paal het laatste tikje gaf.

 De wedstrijd tegen Heeswijk moest 
in feite de beslissing brengen wie 
de poule poule zou worden, maar 
omdat de wedstrijd DVG - Hees-
wijk afgelopen dinsdag is afgelast, is 
die beslissing nog niet gevallen. Als 
Heeswijk deze inhaalwedstrijd wint 
eindigen Rhode en Heeswijk beiden 
met 5 punten. In dat geval is het 
doelsaldo bepalend, is dat ook gelijk 

dan is het meeste aantal gescoorde 
doelpunten bepalend. Dit betekent 
dan dat als Heeswijk met 2 of meer 
doelpunten wint zij de poulewinnaar 
worden in andere gevallen is Rhode 
de winnaar.
A.s. zondag gaat voor de Rhode 1 
t/m 4 de competitie al weer begin-
nen. De overige teams bekeren nog 
een weekje door. Rhode begint met 
de uitwedstrijd tegen Boekel Sport. 
Vorig seizoen eindigen beide ont-
moetingen in een 1-1 gelijkspel en 
zeker de thuiswedstijd was toen een 
spannende wedstrijd. Een goede 
start is altijd goed voor het zelfver-
trouwen dus laten we hopen dat 
Rhode de volle winst kan pakken in 
Boekel.  

Voor meer info zie: www.rhode.nl.

Boskant start competitie uit tegen juliana Mill

Boskant opent aanstaande zondag 
de competitie met een uitwedstrijd 
tegen Juliana Mill, net als Boskant 
het afgelopen seizoen een 4e klas-
ser. Boskant in de 4e klasse H, Juli-
ana Mill in de 4e klasse G.

Aanstaande zondag kan Boskant, 
met de lastige uitwedstrijd tegen Ju-
liana Mill op het programma, laten 
zien waar het staat. Dan gaat na-
melijk de competitie 2014-2015 van 
start. Ook voor Boskant 2 trouwens, 
dat begint met een thuiswedstrijd 
tegen TOP 2.

Boskant 2 heeft de voorbereiding, in 
de vorm van het bekerprogramma, 
erop zitten. Twee gelijke spelen (te-
gen Nijnsel 2 en Schijndel 2) en een 
flinke nederlaag (Sparta’2) waren 
het resultaat. Daardoor is Boskant 
2 uitgeschakeld voor de volgende 
ronde.
Boskant 1 heeft nog één wedstrijd te-
goed, de thuiswedstrijd tegen EVVC 
1. Die wedstrijd staat voor dinsdag 2 
september  en is, op het moment dat 
u de Mooi Rooi krant in de bus hoort 
vallen, dus reeds gespeeld. Boskant 
moet winnen om nog kansrijk te zijn 
voor de poulewinst. De uitslag van 
de nog te spelen wedstrijd EVVC - 
SDDL is daarin mede bepalend.

Afgelopen zaterdag speelde Boskant 
een uitwedstrijd tegen Avesteyn. 
Door een foutieve terugspeelbal en 
een misser in de Boskant verdedi-
ging moest Boskant doelman Tom 
van der Heijden de bal al binnen de 
minuut uit het doel vissen: 1-0.  Het 
duurde ongeveer een kwartier voor-
dat Boskant enigszins grip kreeg op 
het spel van de tegenstander; mo-
gelijk was de grasmat, de wedstrijd 
werd op kunstgras gespeeld, daar 
ook enigszins debet aan. De eerst 
goede mogelijkheid kreeg Boskant in 
de 16e minuut. Een voorzet van Ron 
van Uden bereikte Frank van der  
Heijden die zijn schot zag stranden 
op het been van een van de Avesteyn 
verdedigers. In de periode daarna 
waren de teams in evenwicht, alhoe-
wel de thuisclub tot twee keer toe 
een goede mogelijkheid kreeg om 
de voorsprong te vergroten. In de 
29e  minuut kreeg Geert van Dooren 
na een goede aanval door de mid-
den een uitstekende kans; zijn schot 
ging echter huizenhoog over. En in 
de 36e minuut dook  Joost van der 
Heijden vrij op voor  Boskant kee-
per Tom van der Heijden, die echter 
uitstekend redde. In de 41e minuut 
maakte Boskant gelijk. Na een goed 
lopende aanval zag de mee opgeko-
men Mike van der Heijden zijn schot 

via de arm van een van de verdedi-
gers corner gaan. Binnen de 16, dus 
strafschop besliste de goed leidende 
scheidsrechter A.W. Reddy . Brett 
Veldkamp maakte vanaf 11 meter 
geen fout en gaf doelman Buermans 
het nakijken: 1-1.
Na rust was de eerste goede kans 
voor de thuisclub. Na een aanval 
over links kreeg Stan de Laat van 
dichtbij ruimte om uit te halen. Maar 
ook deze mogelijkheid werd door 
de Boskant doelman tot corner ver-
werkt. In de 82e minuut was een 
goede diepe bal van Ruud van der 
Zanden het begin van een goed lo-
pende aanval. De voorzet van rechts 
stuiterde voor de voeten van Daan 
Rovers die doelman Buermans bij 
de 2e paal kansloos liet en Boskant 
daarmee een 1-2 overwinning be-
zorgde.

Voor Boskant 1 en 2 begint a.s. zon-
dag dus de competitie. Voor de la-
gere teams en de dames wordt dat 
een weekje later. Voor Boskant 3 en 
de dames staat de laatste bekerwed-
strijd op het programma, de overige 
teams spelen onderling een oefen-
wedstrijd. Ook voor onze jeugd is 
er nog geen competitie; voor aan-
staande zaterdag staan er voor alle 
teams bekerwedstrijden gepland.

Dames nijnsel 1 debuteert 
positief in eerste klasse
Na jaren in de tweede en derde 
klasse gespeeld te hebben, is dit 
een spannende uitdaging voor de 
dames. De eerste wedstrijd van het 
nieuwe competitieseizoen werd 
gespeeld tegen een oude bekende: 
NAS 1. 

De wedstrijd begon lekker met kan-
sen voor beide partijen. Helaas wist 
de ploeg uit Beuningen het eerste 
doelpunt te scoren. Nijnsel wilde 
niets liever dan deze wedstrijd win-
nen en Nicole de Koning zorgde met 
een doorloopbal daarom snel voor 
de 1-1. In de 32ste  minuut werd er 
aan beide kanten gescoord. Een af-
standschot van NAS maakte 2-1 en 
Susan Witlox schoot na een mooie 
aanval met Myrna Foolen de 2-2 op 
het scorebord. 

Tijdens een eerder treffen knalde 
Nijnsel pas na de rust, dus dat moest 
ook deze keer gebeuren. Conditio-
neel voelden de meiden de eerste 
wedstrijd in de benen, maar dat 
weerhield ze niet van het azen op de 

winst. Selly van Roosmalen opende 
de tweede helft met twee doelpun-
ten waardoor Nijnsel nog meer po-
wer kreeg. Een andere klasse bete-
kende ook een nieuwe samenstelling 
van vakken en verdeling van taken. 
Het nemen van strafworpen blijkt 
altijd spannend te zijn, maar blijkt 
Myrna Foolen op het lijf geschreven. 
Zij zorgde voor een strafworp en 
mocht dit spannende moment zelf 
ook tot een goed einde brengen. 
Met kloppend hart ging de bal de 
lucht in en met vreugdekreet werd 
deze gescoord! De rest van de wed-
strijd werden mooie aanvallen opge-
zet, stond de rebound als een huis 
en werden er nog vele handjes ge-
klapt. Na 70 minuten konden de da-
mes met 4-9 winst het veld verlaten. 
Een positieve debuutwedstrijd in de 
eerste klasse zorgt voor vertrouwen 
in de rest van de competitie. 

Doelpunten: Myrna Foolen, Nicole 
de Koning, Selly van Roosmalen 2x. 
Kelly van Kessel, Sandra Verhagen, 
Susan Witlox 1x. 
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MooiRooikrantDe38 Uitslagen/programma

uitslagen

VV Boskant

Uitslagen senioren
Boskant 1-Avesteijn 1 1-2
Sparta’25 2-Boskant 2 10-0
Boskant 2-Nijnsel 2 1-1
Rhode 6-Boskant 3 1-4
Boskant VR1-ELI VR2 2-9

Uitslagen jeugd
Boskant A1–SCMH A1 3-4
Boskant B1–Mariahout B1 2-1
Blauw Geel C3 -  Boskant C1 4-3
Boskant D1 – VOW D1 0-3
Nijnsel F1 – Boskant F1 11-4

Programma senioren Di 2/9 
Boskant 1-EVVC 1 19.30 u. (beker)
zondag 7/9
Juliana Mill 1-Boskant 1 14.30 u. 
(competitie)
Boskant  2-TOP 211.30 u. (competitie)
Boskant 3-Avanti’31 6 12.00 u. (beker)
Boskant 4, Boskant 5 en Boskant 6  
11.00u. (oefenwedstrijd onderling)
Rhode VR2-Boskant VR1 10.00 u. 
(beker)

Programma jeugd woensdag 3/9
Wilhelmina Boys B2–Boskant B1 
a.20.00 v.18:45u. (vriendschappelijk)
donderdag 4/9
Boskant D1–OJC D4 a.19:00 u. 
(vriendschappelijk)
 zaterdag 6/9 (allen bekerwedstrijden)
Ollandia A1-Boskant A1 v.13:15u.
Nijnsel B1–Boskant B1 v.13:15u.
Boskant C1–Rhode C2 a.12:30u.
Nijnsel D1–Boskant D1 v. 10:30u.
WEC E1–Boskant E1 v.8:30u.
Boskant F1–Irene F1 a.10:30u.

Ollandia
 

Uitslagen senioren.
Ollandia 1-Avanti’31 1  2-5
DVG 2-Ollandia 2  1-4
Ollandia 3-ODC 5 afg.
Ollandia Vr1-DVG Vr1  2-2
Ollandia (4)VE1-Nijnsel VE1   4-2.

Uitslagen jeugd
Irene A1-Ollandia A1   3-2
Rhode C2-Ollandia C1   5-0
Ollandia D1-Irene D1   2-7
Nijnsel/TVE Reclame E1-Ollandia E1  1-12
Ollandia E2-Irene E2   21-0
Irene F1-Ollandia F1  19-0

Programma:zon 7/9: 
Ollandia 1-CITO 1   14.30 uur
WEC 2-Ollandia 2   12.00 uur
Ollandia 3-Essche Boys 4  11.00 uur
DVG 8-Ollandia VE1  10.00 uur
Avanti’31 VR1-Ollandia VR1 10.00 uur

Programma 6/9: 
Ollandia A1-Boskant A1   14.30u.
Ollandia C1-Blauw Geel’38/Jumbo C3  
13.30u.
Ollandia D1-SCMH  D1  11.30u
Ollandia E1-Irene E1   10.30u
WEC E4G-Ollandia E2  08.45u
Ollandia F1-Nijnsel/TVE Reclame F1  
9.30u.

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen senioren
Nijnsel/TVE - FC Uden 1 0-3
Schijndel/DE WIT 2 - Nijnsel/TVE 2 0-0
Boskant 2 - Nijnsel/TVE 2 1-1
Nijnsel/TVE  3 - Mariahout 2 4-1
Nijnsel/TVE  3 - Rhode 3 N.B
WEC 6 - Nijnsel/TVE 4 1-4
Nijnsel/TVE  5 - Rhode 8 N.B
WEC 7 - Nijnsel/TVE  6 4-2
Nijnsel/TVE 7 - WEC VE1 N.B.
Nijnsel/TVE A1 - Mariahout A1 1-5
Ollandia Vets – Nijnsel/TVE Vets 4-2

Uitslagen jeugd
Blauw Geel B3 -Nijnsel/TVE B1 4-0
Blauw Geel - C4 - Nijnsel/TVE C1 3-0
Mariahout D1 - Nijnsel/TVE D1 4-2
Nijnsel/TVE  E1G - Ollandia E1 1-12
Rhode E9G - Nijnsel/TVE  E2  9-1

Nijnsel/TVE F1G - Boskant F1 11-4
VOW F3 - Nijnsel/TVEF2G 0-5
Gemert VR1 - Nijnsel/TVE VR1 6-2

Nijnsel 1-NAS 1  4-9
Nijnsel C1-DSV C2 3-2
Nijnsel/TVE VR2 EVVC VR1 N.B.
Nijnsel/TVE MC1- Schijndel MC1 0-7

Programma wo 3/9
DOS (A) MW1-Nijnsel MW1 18.45u v.
Nijnsel MW2-Be Quick MW2 19.15u a.
Za 6/9
Altior A2-Nijnsel A1 13.00u v.
Zondag 7 september:
Nijnsel 1-SVO 1 10.30u a.

Rhode

Uitslagen senioren
Heeswijk 1 - Rhode 1,  1-1
Rhode 2 - Someren 2,  1-0
Rhode 5 - Avanti’31 5, 11-1
Rhode 6 - Boskant 3,  1-4
Avanti’31 9 - Rhode 7,  1-0
Schijndel/DE WIT VE1 - Rhode 9,  0-8
Schijndel/DE WIT 8 - Rhode 10,  2-2
Rhode VR1 - Erp VR2,  3-0
Rhode VR2 - Festilent VR2,  0-4

Uitslagen  Jeugd
Rhode A1 - Avanti’31 A1 3 - 0 
Rhode A2 - WEC A1 6 - 1 
SCMH A2 - Rhode A3  afgelast
Rhode A4 - Blauw Geel’38/JUMBO A5  
afgelast
Schijndel/DE WIT B1 - Rhode B1 2 - 1 
WEC B1 - Rhode B2 6 - 0 
Rhode B3 - WEC B2 2 - 1 
DVG B2 - Rhode B4 8 - 0 
Rhode C1G - Blauw Geel’38 C1 0 - 5 
Rhode C2 - Ollandia C1G 5 - 0 
Mariahout C2G - Rhode C3 0 - 7 
DVG C3 - Rhode C4 2 - 3 
Avanti’31 D1 - Rhode D1G 0 - 0 
Rhode D2 - Gemert D2 1 - 6 
Rhode D3G - Schijndel/DE WIT D3 19 - 1 
Rhode D4 - Schijndel/DE WIT D4 4 - 2 
Rhode D5 - Gemert D7 13 - 0 
Gemert D8 - Rhode D6G 9 - 3 
Erp E1 - Rhode E1 3 - 6 
Rhode E2G - Schijndel/DE WIT E2 6 - 3 
Rhode E3 - Schijndel/DE WIT E3 2 - 8 
Rhode E4 - Blauw Geel’38/JUMBO E6 9 - 1 
WEC E3 - Rhode E5 1 - 11 
Blauw Geel’38E9 - Rhode E6G 1 - 4 
Blauw Geel’38E11 - Rhode E7G 3 - 7 
Rhode E8G - WEC E4G 4 - 5 
Rhode E9G - Nijnsel/TVE E2 9 - 1 
Boekel Sport F1 - Rhode F1G 2 - 2 
Schijndel/DE WIT F2 - Rhode F2G 0 - 3 
Avanti’31 F2 - Rhode F3 2 - 2 
Rhode F4 - Schijndel/DE WIT F3 2 - 8 
Rhode F5 - Boekel Sport F3 11 - 0 
Schijndel/DE WIT F4 - Rhode F6 12 - 0 
Gemert F7 - Rhode F7G 7 - 1 
DVG F3 - Rhode F8 15 - 1 
Rhode F9G - Schijndel/DE WIT F7 1 - 7 
Rhode MB1 - VOW MB1 0 - 17 
Gemert MC1 - Rhode MC1 6 - 0 
Rhode MD1 - Festilent MD1 0 - 31

Programma 4/9
Nijnsel 3 - Rhode 3,  18:30
Top 4 – Rhode 4,  18:30

Programma 6 en 7/9
Boekel Sport 1 - Rhode 1,  14:30
SSS’18 2 - Rhode 2,  12:15
Blauw Geel’38/JUMBO 4 - Rhode 3, 12:00
Rhode 4 - Nijnsel/TVE Reclame 3, 12:00
Rhode 5 - Schijndel/DE WIT 4,  10:00
Rhode 6 - Schijndel/DE WIT 5,  12:00
Nijnsel/TVE Reclame 4 - Rhode 7, 12:00
Schijndel/DE WIT 7 - Rhode 8,  10:00
Rhode 9 - WEC VE1,  12:00
Nijnsel/TVE Reclame 6 - Rhode 10, 10:00
Nooit Gedacht VR3 - Rhode VR1, 10:00
Rhode VR2 - Boskant VR1,  10:00
Veteranen - Keldonk,  16:30

Programma Jeugd za  6/9
Blauw Geel’38/A1 - Rhode A1 15:00
Schijndel/DE WIT A2 - Rhode A2 15:00
Rhode A3 - Blauw Geel’38 A4 14:30
VOW A2 - Rhode A4 14:30
Rhode B1 - NWC B1 14:30
Rhode B2 - Schijndel/DE WIT B2 12:45
Schijndel/DE WIT B3 - Rhode B3 13:15

Rhode B4 - Blauw Geel’38 B4 12:45
Rhode C1G - DAW C1 12:45
Boskant C1 - Rhode C2 12:30
Rhode C3 - ELI C2 12:45
Rhode C4 - Blauw Geel’38/C8 11:30
Olympia’18 D1 - Rhode D1G 12:00
Schijndel/DE WIT D2 - Rhode D2 10:15
Avanti’31 D2 - Rhode D3G 11:45
ELI D2 - Rhode D4 12:30
Blauw Geel’38 D9 - Rhode D5 11:30
Rhode D6G - Blauw Geel’38D10 10:30
Rhode E1 - Schijndel/DE WIT E1 9:15
Sparta’25 E2 - Rhode E2G 9:15
Blauw Geel’38 E4 - Rhode E3 9:15
Schijndel/DE WIT E5 - Rhode E4 9:00
Rhode E5 - Blauw Geel’38 E8 9:15
Rhode E6G - Schijndel E6 9:15
Rhode E7G - Sparta ‘25 E7G 9:15
Irene E2 - Rhode E8G 9:30
Schijndel E8G - Rhode E9G 9:00
Rhode F1G - Erp F1 9:15
Rhode F2G - Blauw Geel’38 F2 9:15
Rhode F3 - Blauw Geel’38 F3 10:30
Blauw Geel’38 F4 - Rhode F4 10:15
WEC F2G - Rhode F5 10:30
Rhode F6 - Blauw Geel’38 F5 10:30
Rhode F7G - Blauw Geel’38 F6 10:30
Rhode F8 - Schijndel/DE WIT F5 10:30
DVG F5 - Rhode F9G 9:30
Rhode MB1 vrijdag
Rhode MC1 - Nijnsel/TVE Reclame 
MC1 11:30
Venhorst MD1 - Rhode MD1 11:30
Mini-pupillen:
Onderling wedstrijdjes om 10:00

bridgen

Bridgeclub j.V.G. 

uitslag 27/8
1 Dms. B.v.d.Laar- M.v.Schijndel 60,42 
% 2 Dms. W.v.Gerwen- A.v.Genugten 
59,72 % 3 Mevr. N.Philipsen- Hr. 
H.v.Zon 54,17 %.

B.C. “d’n einder ‘05”

Uitslag 27/8
A lijn 1. Mari en Nellie v.d.Vleuten 
60.42 % 2. Bert Foolen-Leny v. Rooy 
55.56 % 3. Liesbeth Bekkers- Eugenie 
Vaessen 50.69 %. B Lijn 1. Hennie en 
Wil Merkelbach 71.25 % 2. Rien en 
Helma v.d.Heuvel 59.50 % 3. Lenie 
Gruithuijzen- Carla v.d.Wetering 50.25 
%. Op 3 september begint de compe-
titie. Nieuwe leden zijn nog van harte 
welkom. zie ook: www.deneinder.nl

Bridgeclub Beckart

Uitslag 28/8
A-lijn: 1.Nellie & Ad Vervoort 62.00; 2. 
Jo Evers & Nellie v.d. Vleuten 57.00; 
3.Harrie & Jan v Erp 54.80.
B-lijn: 1. Mieke & Frans vd Ven 66.66; 
2.Nellie & Jan Seegers 63.02; 3. Zus vd 
Rijt & Riet vd Laar 57.29.

Bridgeclub rooi 750

Uitslag zomerbridge woe 27/8
A-lijn  1. Jos van Rijbroek & Harrie van 
Rijbroek 62,15 2.Theo Janssen & Ro-
bert Janssen  58,33 (3) Anneke Ma-
joor & Toon Majoor 55,56 (3) Willem  
Pieters & Rien Voet  55,56
B-lijn 1. Christine van Heertum & Fran-
cine de Koning 63,33 2. Josje Bolwerk 
& Nan Heikens 57,92 3. Sjan van Acht 
& Maarten Kaskens 56,25
C-lijn 1. Jannie Boxtel van & Bets Ver-
santvoort  65,00 2. Tineke van de Zan-
den & Bob van Pelt 55,00 3.Will van 
Rooij & Mieke Vugs 51,25 
Woensdag 3 september begint de 
competitie nieuwe leden kunnen zich 
nog aanmelden 

BC ’t Koffertje 

uitslagen 1/9
A-lijn: 1 Tiny van der Steen & Lies Vis-
sers 61,46; 2 Tonnie & Ton van Acht 
57,64; 3 Jan Machielsen & Rien Voets 
55,21; 4 Hetty van Geffen & Wil Schil-
der 54,86
B-lijn: 1 Corry & Jos van der Hams-

voort 62,08; 2 Wilma van den Bigge-
laar & Jan Janssen 61,25; 3 Jan van der 
Velden & Riet Verstappen 60,83; 4 Jan 
van Rooij & Piet Voss 60,00
C-lijn: 1 Leo van Grinsven & Geert van 
der Zanden 64,06; 2 Herman Pauw & 
Leny van de Wall 60,63; 3 Riet van de 
Laar & Ans Wiessing 58,52; 4 Bets van 
der Ven & Rietje Vianen 53,02

Zijtaartse Bridgeclub ZBC01 

Uitslagen di 26/8
A-lijn: 1.Riet v.Hout & Corry Kastelijn 
68,33  2.Cees v.Hout & Jo Verhoe-
ven 57,50 3.Jana v.d.Acker & Anny 
v.d.Hurk 55,83 B-lijn: 1.Ad Koevoets & 
Jacqueline Brus 58,07 2.Noud & Toos 
v.Zutven 55,10 3.Mientje v.d.Tillaart & 
Maria Rooijakkers 54,69 %   

Bridgeclub KBO Zijtaart

Uitslagen Vrijdag 29/8
A-lijn: 1. Manus Berkelmans & Jos 
Sanders 62,01 2.Tonnie Kivits & Jan 
Langenhuijzen 56,25 3.Piet Thijssens 
& Riek Rijkers 56,11  B-lijn: 1.Harry & 
Marietje v.d.Wijgert 66,67 2.Toon & 
Marietje v.Schaijk 63,75 3.Cor Mollen 
& Adriaan v.d.Tillart 56,67 

Bridgeclub De neul  
   
Uitslag 1/9
A-lijn: 1. Riet van Hout en Cees van 
Hout 62.85; 2. Mien en  Jan van Rooij 
59.93; 3. Jan en Betsie van Gerwen 
59.03.
B-lijn: 1. Netty Leijtens en Truus van 
Heesch  60.29; 2. Nel van Hout en Riet 
van de Laar 57.00; 3. Hans van den 
Brand en Jo Verhoeven 56.11.
C-lijn: 1. Ans van de Laar en Addie Rij-
kers 61.01; 2 en 3 gedeeld: Helma  en 
Rien van de Heuvel en Annie Lathou-
wers en Gonnie de Poorter 56.55.
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.nl

zaalvoetbal

Uitslagen Vrijdag 29/8 (beker)
Van Kasteren Restyling - 
Gerits/vd Warenburg 1-2 
www.twinscooking.nl - 
Afisca Adm.- en Belastingadv.  5-0
Dorpsherberg/van Driel -
 Bart Klerkx/Brabant Sports  2-3
Pijnappels/van Schijndel - 
Huiskens Optiek en Horen 1-3

Programma Vrijdag 5/9
19:30  Krans Hoveniers - 
Royal Queen Seeds    
20:15  Bart Klerkx / Brabant Sports - 
Dorpsherberg / van Driel    
21:00  Schildersbedrijf Gebr.Harks -  
‘t Straotje / L v.d. Biggelaar    
21:45  www.twinscooking.nl - 
Woonwinkel Exclusief Wonen    
22:30  Afisca Adm.- en Belastingadv. - 
Amigos /Mark van Dijk
Maandag 8/9 
21:00  Rewi / van Acht - 
Van Kasteren Restyling   
21:45  Huiskens Optiek en Horen - 
Pijnappels / van Schijndel  

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Odisco

Programma Senioren, woe 3/9
Midweek  Dot – Odisco  20.00 uur
Senioren, zo 7/9
Odisco 1 – De Eendracht    13.00 uur  
Ekkerzicht
Odisco 2 – Corridor 3           10.30 uur   
Ekkerzicht

Jeugd, za 6/9
Odisco F1 – Flamingo s F3    10.00 uur 
Ekkerzicht 
Odisco E1 – Winty E2            12.00 uur 
Ekkerzicht
Odisco E2 – Flamingo s E2   11.00 uur 
Ekkerzicht 
Odisco D1 – Emos D3           13.00 uur 

Ekkerzicht
Odisco B1 – Winty B1             14.00 
uur Ekkerzicht

KV rooi

KV Rooi 1-Emos 1  8-5
Rosolo B2-KV Rooi B1  1-12
Corridor B1-KV Rooi B2 3-0
SDO’99 C1-KV Rooi C2  4-2
KV Rooi D1-Tovido D1  6-4
KV Rooi D2-Celeritas D1  0-11
Altior E1-KV Rooi E1  2-5
Be Quick E4-KV Rooi E2  0-1
KV Rooi F1-Be Quick F3  5-3

Programma woe 3/9
Corridor MW2-KV Rooi MW1 a. 20.30u.
NDZW MW1-KV Rooi MW2 a. 20.00u.
De Kangeroe MW 1-KV Rooi MW3 
a. 20.00u.

Programma za 6/9
Merselo A1-KV Rooi A1  v. 10.30u.
KV Rooi B1-DDW B1  a. 13.30u.
KV Rooi B2-Avanti B2  a. 15.00u.
Spoordonkse Girls C1-KV Rooi C1 
v. 09.00u
,KV Rooi C2-Bladella C2  a. 12.00u.
KV Rooi E1-Corridor E1  a. 10.30u.
KV Rooi E2-De Korfrakkers E8 
a. 09.30u.
Korloo F2-KV Rooi F1  v. 09.30u.

Programma zon 7/9
Avanti 1-KV Rooi 1  a. 13.00u.
BIO 2-KV Rooi 2  a. 10.30u.
De Korfrakkers 6-KV Rooi 3 a. 11.00u.

hardlopen

Fortuna SV “67
A.V. Gen.Michaelis
Uitslag wedstrijd Best 23/8 
1.400 m JongensTrim 
Steven van Erp JongensJC   4.40
Levi  Scheujens JongensPA  6.01
MeisjesTrim 
Veerle van Erp MeisjesPA    5.10
6.700 m MannenTrim 
Wil  Kivits MannenTrim   37.37
VrouwenTrim 
Sanne van Lieshout MeisjesJB   33.10
Irene van der Velden Vrouwen   36.42
Marina  Kivits VrouwenTrim   44.49
10.000 m Mannen35  
Jorrit  Dekkers Mannen40   41.16
Mannen45  
Peter van Rooij Mannen45   49.18
Mannen55  
Henry  Wijffelaars Mannen55   43.07
Pierre  Lardenois Mannen55   48.19
Mannen65  
Peter  Hellings Mannen65 1.00.14
MannenTrim 
Frank  Scheutjens MannenTrim   41.33
Henk  Heijmans MannenTrim   55.34
Vrouwen35 
Pam van den Hurk Vrouwen35   57.35
Vrouwen45  
Tineke  Mous Vrouwen55   45.45
Rikie  Huyberts Vrouwen50   46.15
VrouwenTrim 
Annette  Boonstoppel 
VrouwenTrim 10.000 m   55.44
  
La Descente de la Lesse, Dinant (B)
Uitslag  31/8
Mannen50 13.100 m 
17 Pierre  Lardenois 1.15.18
Mannen60 
3Ad van der Heijden 1.11.29
9 Peter  Hellings 1.34.25
Vrouwen50 13.100 m  
8 Diny van de Wijdeven 1.24.47
Mannen40 21.900 m  
53 Bart van de Sande 1.53.57
83 Gert-Jan van Thienen 2.03.39
166 Peter van Rooij 2.31.47
Vrouwen50 
9 Tineke  Mous 2.14.18

Beekloop, Eindhoven
Uitslag  27/8 
VrouwenTrim 
Pam van den Hurk   46.30

» meer uitslagen op pag. 39
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uitslagen
AS Tour du Dolmen 
12.400 m
Uitslg Florac (F) 10/8  
Mannen50  
Pierre  Lardenois Mannen55 1.12.15

Strabrechtse Heideloop, Geldrop 26 
augustus 
MannenTrim 
32 Henry  Wijffelaars Mannen55 44.14
33Gert-Jan van Thienen  44.17
36 Bart van de Sande   44.40
VrouwenTrim 
5 Tineke  Mous   47.45

Stratenloop Genderen, 28 augustus 
Mannen45 
12Peter van Rooij   49.35
Vrouwen45 
2 Tineke  Mous   45.56
 
Bernhezeloop, Heeswijk-Dinther 
30 augustus 
Mannen40 
13 Eric van den Oetelaar 1.35.04
15 Jos van Uden   50.57
31 Henk  Heijmans   55.26
Vrouwen35 
11 Annette  Boonstoppel   56.58
Estafette 4 x 5 km gemengd  
Irene van der velden 24.15
Sanne van Lieshout 24.05
Patrick  Sanders   18.07
Marco  Verbeek 19.27
2 Totaaltijd 20 km 1.25.54

Geldrop Runners wedstrijd 
Mierlom19/8 
10.000 m MannenTrim 
Bart van de Sande MannenTrim   44.06

A.V. Oss ‘78 20/8 
Mannen45  
Peter van Rooij   49.02
Vrouwen50
Tineke  Mous Vrouwen55   46.27

Human Interest wedstrijd Schijndel 
23/8 
 
23.000 m MannenTrim  
Jos van Uden Mannen60 2.00.00

A.V. De Keien Wedstrijd Uden   22/8 
hoogspringen Vrouwen  
Irene van der Velden 1 11.30
200 m Vrouwen  
Irene van der Velden Vrouwen 3  31,94 
     
Foyer  Rural wedstrijd Vebron (F)  
Wedstrjd 16/8 
11.000 m Mannen50  
Pierre  Lardenois Mannen55 1.00.50

Veldhoven 10 miles, 30/8 
Mannen55 16.090 m 
6 Henry  Wijffelaars 1.10.53
Vrouwen45 16.090 m 
4 Rikie  Huyberts 1.18.08
Vrouwen55 16.090 m  
3 Tineke  Mous 1.18.44

equipe kent hoogte -en dieptepunten 
tijdens Short rally Kasterlee

autosport

Onder zeer wisselende weersom-
standigheden werd afgelopen zon-
dag de Short Rally van Kasterlee 
(België) verreden. Het Ruud Middel 
Rally Team mocht met haar Fiat Sei-
cento Trofeo als 64e van start voor 
deze zeven klassementsproeven tel-
lende rally die zowel over verharde 
als onverharde paden uitgestippeld 
was. Het team nam deze keer in een 
unieke samenstelling deel. Naast 
rijder Ruud Middel nam voor deze 
gelegenheid zijn zus Simone plaats 
op de navigatorstoel.
Ruud: “Omdat het voor Simone 
haar eerste rally was en vanwege 
het feit dat ik al meer dan een jaar 
niet gereden had, besloten we de 
wedstrijd rustig te beginnen en ons 
te richten op het belangrijkste doel; 
de finish halen”.

In hevige regen begonnen Ruud en 
Simone aan de eerste boucle van 
twee proeven. Ondanks de spek-
gladde betonplaten en de vele kui-
len in het onverhard wist de equipe 
al snel in het juiste ritme te komen. 
Tijdens het servicemoment werd 
door RLU Motorsport banden met 
meer profiel gemonteerd, wat resul-
teerde in meer grip in de uitgereden 
bochten. De snelheid ging daardoor 
gestaag omhoog wat op de vijfde 
kp zelfs resulteerde in een 29e tijd 
in het algemeen klassement van 67 
deelnemers!

De gele Seicento gaf geen krimp en 
de samenwerking tussen broer en zus 
verliep vlekkeloos. Simone: “Ik vond 
het vooral erg gaaf om op een rond-
koers een auto voor je in te halen. Zo 

konden we bijvoorbeeld zien dat we 
vele meters later konden remmen dan 
de concurrenten!”.
De laatste proef werd zonder risco’s 
gestart om vooral de eindstreep te 
kunnen halen. Halverwege gaat het 
echter toch mis. Ruud legt uit: “In 
een krappe bocht stuur ik om een ton 
heen, wil vervolgens gas geven, maar 
de auto komt niet meer vooruit. We 
hebben nog van alles geprobeerd, 
maar dat mocht niet meer baten”.
Ondanks dat een kapotte aandrijf-
as roet in het eten gooit heeft het 
team een gezellige en leerzame dag 
beleefd. Met goede moed kijkt het 
team dan ook vooruit naar seizoen 
2015!

Meer informatie vindt u op 
www.ruudmiddelrallyteam.nl.

Foto: Tjakko Middel

Wandeltocht W.S.W. ejos
Op zondag 7 september start weer 
onze jaarlijkse wandeltocht.Wij hopen 
weer op een groot aantal deelnemers.

Zoals elk jaar vertrekken we weer 
vanaf onze vertrouwde stek: De 
Vresselse Hut, Vresselseweg 33,  Sint 

Oedenrode. De wandelafstanden 
zijn: 22 en 15 kilometer, starten van 
8:00 tot 12:00 uur.7 kilometer, star-
ten van 8:00 tot 14:00 uur. Voor in-
lichtingen tel: 0413-473730. Graag 
verwelkomen wij U op zondag 7 
september

wandelen
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Sint Oedenrode

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

Sint Oedenrode

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

Programma 
informatie 
TV-Meierij

Rooi Actueel

Rooi Actueel met nieuws, actua-
liteiten en trends in korte uitzen-
dingen. 
Uitzending: elk heel uur, vlak 
voor alle andere programma’s.

Rondje Rooi

U kunt de volgende onderwer-
pen bekijken: 

-  Kan OJC De Werf blijven be-
staan?

- Fietsvierdaagse was weer top!
-  Rooise deelname aan Wandel-

vierdaagse Nijmegen
-  Buurtvereniging Zandhoef liet 

boerenleven herleven
-  Poppentheater Luuk  5 weken 

lang op Kerkplein
- Sfeervolle Kermis 2014
-  St. Jorisgilde met koningschie-

ten
- Kermisvissen aan Klaverpad
- KWF Kankerbestrijding

Uitzending tot en met 10 sep-
tember op de volgende tijden:
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 
uur.

UItzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via 
KPN op kanaal 559.TRINED 
z.s.m. op kanaal 12.
OnsBrabantNet digitaal via ka-
naal 38, analoog op 792 MHz. 
Via UPC analoog op 256 MHz.

Internet
Met nieuws, informatie, veel fo-
to’s en films is TV Meierij wereld-
wijd te volgen 
via www.tvmeierij.nl 

Facebook
Met achtergronden, foto’s en 
meer …  op: 
www.facebook.com/tvmeierij

4 juni  - 3 juni 2015
Dansen KBO - 

iedere woensdagmiddag
De Ontmoeting

5 juli - 4 juli 2015
Dansen KBO - 1e zaterdag vd maand

De Ontmoeting

18 juli - 30 september 
Expositie oud-medewerkers

Odendael

3 september
Tea-Time bij de Meidenplaza

HONK1224

3 september
Symposium: 

sport, bewegen en preventie
Sporthal de Streepen

5 september
Filmtheater Mariendael presenteert 

‘Philomena’
 CEC Mariendael

6 september
Rooise Rooiendag 2

Miss Hyacinth

7 september
Wandeltocht W.S.V. EJOS

Vresselse Hut Vresselseweg 33 

7 september
Natuurwandeling op landgoed 

“Nemelaer”
Start vanaf Markt Sint-Oedenrode

7 september
Vlooienmarkt CV ‘t Skrothupke
Parkeerterrein Ahrend Kofferen

7 september
Fietstocht Heikneuters

De Beckart, Nijnsel

8 september
KBO-fi lm: Immortal Beloved

Odendael

12 - 14 september 
Openingsweekend de Beckart

de Beckart, Nijnsel

12 september 
Schuimparty

The Joy

13 - 28 september 
Expositie 70 jaar bevrijding

Gemeentehuis

13 september 
Workshop Oceandrum maken

Leef&Vind

13 september 
Open Dag Meerschot

Meerschot

13 september 
Abraham & Sarah Feest 50 jarige

De Vriendschap

13 september 
Open Monumentendag

Martinuskerk

13 - 28 september 
Expositie Hans van Engeland

Campus Fioretti

14 september 
Je eigen broodje bakken en opeten

Kinderboerderij De Kienehoeve

14 september 
OLAT Herdenkingstocht 

70 Jaar 
Operatie Market Garden

start Camping De Kienehoef

14 september 
70 Jaar Operation Market Garden

Sint-Oedenrode 

17 september 
Konvooi

200 Jaar Koninklijke Landmacht
Sint-Oedenrode

21 september 
MooiRooi / Fokpaardendag

21 september 
Open Dag Wijngaard 

Domaine les Damianes
Damianenweg 7

22 september 
Verkeersvaardigheidscursus voor 

50-plussers
Sint-Oedenrode

25 september 
“Muziekverkenningen”: muziek door 

de eeuwen heen
Odendael

26 september 
Gezamenlijk diner en feestavond 

KBO Boskant

27 september 
Eucharistieviering 

met receptie KBO Boskant
Parochiekerk

3 oktober 
Filmtheater Mariendael presenteert 

‘Io e te’ CEC Mariendael

4 oktober 
Werelddierendag

Kinderboerderij De Kienehoeve

5 oktober 
Paddenstoelenexcursie Gemonde

vertrek vanaf Markt

11 oktober 
Jochem van Gelder & Ron Bons met 

‘Verboden voor ouders’
CEC Mariendael

13 oktober 
KBO-fi lm: De stem van het water

Odendael

25 - 26 oktober 
The Crazy Ladies Day
 Kasteel Henkenshage

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl bel 0413 479322 of mail 
redactie@demooirooikrant.nl

Hier kan uw 

advertentie 
staan

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

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

ONDERNEMERS OPGELET!
Alles onder één dak.
Uw advertentie doorgeplaatst in de regio, 
voor gunstige tarieven.

• Eén voordelig tarief 
• Eén aanspreekpunt 
• Eén factuur 
• Maximale dekking en bereik, dus optimaal rendement! 

Doorplaatsen in Nuenen, Laarbeek, Mierlo, Maasdriel, 
Bernheze, Veghel, Schijndel, Boxtel, Best, Son en Breugel? 
Doorplaatsen in heel de regio is mogelijk. 
Bel: 0413-479322 / redactie@demooirooikrant.nl




