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Primera
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5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Kleurrijke optocht in 55-jarig Papgat

De weergoden waren het jarige 
Papgat afgelopen zondag gunstig 
gezind. Er stond weliswaar een 
frisse wind, maar het bleef droog 
en de zon maakte veel goed. Zowel 
het publiek als de deelnemers aan 
de optocht genoten zichtbaar.

Exact om elf over een vertrok de 
optocht vanaf de Markt. Zo'n twee-
enhalf uur later was de Brabantband 
daar als eerste weer terug. Langs 
de route genoten duizenden toe-
schouwers van de fraaie creaties die 
verschillende vriendenclubs, carna-
valsclubs en buurtverenigingen lie-
ten zien. Het kon natuurlijk niet an-
ders, dan dat in dit jubileumjaar de 
optocht in het teken stond van het 
55-jarige Papgat. Zelfs het aantal 
deelnemers was......, inderdaad 55.

Carnaval in hogere sferen
Echte politieke onderwerpen ont-
braken dit jaar. Dat wil niet zeggen 

dat er geen aandacht 
was voor de actua-
liteit. 'Nôit Gènôg' 
haakte in op de 
werkzaamheden in 
de Pastoor Smitsstraat. Omdat in 
deze straat een nieuwe riolering 
wordt gelegd is Olland lastig te be-
reiken. Voor 'Nôit Genôg' reden om 
er een vliegtuig bij te halen. Onder 
het motto “Olland ligt open, dus zijn 
wij in een vliegtuig gekropen”, lie-
ten zij blijken dat ondanks alle onge-
makken de humor er in Olland nog 
steeds in zit. De eveneens uit Olland 
afkomstige 'Loopgravers' zochten 
het hoger op. Zij deden hun kunstje 
met Apollonaise 55. Met een heuse 
spaceshuttle liepen zij ook op grote 
hoogte de polonaise. Ook 'De Lep-
kes' zochten het in hogere sferen. 
Met twee vliegmachines en een ra-
ket hielden zij ook niet beide benen 
op de grond.

Apetrots
Buurtvereniging 'De Weieven' is al 
55 jaar apetrots op Papgat. In bijna 
originele Afrikaanse kledij en met 
minstens zeven grote apen brachten 

zij donker en warm 
Afrika naar Papgat. 
De uit Nijnsel af-
komstige Egelantier 
verbeelde met lego 
het thema 'Ginne 
carnaval zonder 
steentjes', een thema 
dat beslist terug slaat 

op de achternaam van Prins Bart 
Pap d'n Urste. Met levensechte le-
go-autootjes, poppetjes en natuur-
lijk met legosteentjes gooiden zij bij 
de jury en het publiek hoge ogen.

Ook individueel kun je carnaval 
vieren
Maar niet alleen de grote groepen 
en praalwagens deden het goed 
bij het uitbundige publiek. Ook de 
individuele deelnemers kregen een 
warm onthaal. Zij vermaakten de 
toeschouwers langs de route door 
hun kunstje keer op keer opnieuw 
uit te voeren. Op simpele wijze 
bracht deze groep tot uitdrukking 
hoe je aan de optocht mee kunt 
doen zonder het bouwen van grote 
praalwagens. Ook als je niet bij een 
grote groep hoort kun je alleen of 
met zijn tweeën meedoen aan de 
optocht.

Toch nog een politiek item
Dat carnavalvierders ook het beste 
met het milieu ophebben was ook 
te zien in de optocht. Verschillende 
groepen stonden stil bij het thema 
groene energie. Met een 'wind-
molen' op hun wagen, vestigden 
zij de aandacht op het dreigende 
energietekort. 'Né Gullie' drèjde op 
grúne stroom en vriendenclub 'De 
Kantelaars' wees er op dat zij door 
de hoge WOZ-waarde van hun wo-
ning, voortaan hun eigen energie op 
moeten wekken. Toch nog een poli-
tiek item in de optocht van Papgat. 

» meer over de optocht op pag. 18/19
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Dansmariekesfestijn feestje van de Plekkers

» meer op pag. 7

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Carnaval voor mensen met 
beperking groot succes

Voor de eerste keer hield Stichting 
Jeugdcarnaval afgelopen dinsdag-
middag Carnaval voor mensen met 
een beperking. Het kan gezegd wor-
den dat het direct een groot succes 
was, want van heinde en verre kwa-
men mensen naar Papgat om Carna-
val te vieren. Er was leuke muziek en 
samen met elkaar maakten ze er een 
prachtig feestje van. Genoeg rede-
nen om het volgend jaar weer door 
te laten gaan en wie weet wordt het 
dan nog drukker. Een schot in de 
roos van Stichting Jeugdcarnaval.

Op deze pagina bevindt zich een Layar-laag. Achter deze pagina schuilt iets moois. 
Dit kunt u bekijken door de volgende stappen te volgen met uw smartphone of tablet:
1- Download de Layar App in de App store of Google Play
2- Open de Layar App
3- Klik op het scan Icon
4- Houd de smartphone of tablet boven de pagina
5- Klik op de scanknop in het scherm
6- De Layar-pagina’s herkent u aan dit logo in de foto:
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VITAMINE – BOOST
Voordelig de vitamientjes weer op peil brengen

 Met onze royaal gevulde voordeel tas !

 8 perssinaasappels
 5 kiwi
 5 mandarijnen 
 1 kg elstar appels
 1 kg concorde handpeer

Aanbieding geldig van woensdag 13 tot en met zaterdag 23 februari

Boskantseweg 87
Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 490102

UW INLIJSTWERK

VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL 

LIJSTENMAKERIJ
Borchmolendijk 15
Sint-Oedenrode
Tel: 0413 471431
www.bij-jet.com

www.brabantlijsten.nl

verf behang
& woondecoratie

Theo Gevers krijgt Van Rossum Papgatprijs

Carnavalsmis in teken van 55-jarig jubileum

Dit jaar werd alweer voor de acht-
tiende keer een carnavalsmis ge-
houden in de Rooise Martinus-
kerk. In 1996 vond die Heilige Mis 
voor het eerst plaats. De Heilige 
Mis van afgelopen zaterdag stond 
helemaal in het teken van het 
55-jarige jubileum van carnaval in 
Papgat. 

Het kan niet anders dan dat ook 
afgelopen zaterdag stil werd ge-
staan bij het 55-jarige bestaan 
van Papgat. Pastoor Vincent Blom 
zong zijn preek. Dat deed hij met 
een variant op het bekende 'Lie-
ke vur Rooi'. Samen met koster 
Brock, die daarvoor speciaal uit het 

hiernamaals terugkeerde, trakteer-
de Blom de kerkgangers op zijn 
variant van het 'Rooise Volkslied'. 
Aan het het uitbundige applaus 
na afloop van de preek, bleek dat 
iedereen het initiatief van Blom 
waardeerde.

Ik bid nie veur bruune boon'n
Prins Bart heeft meer dan alleen in 
zijn naam overeenkomsten met het 
bekende Bartje uit Drenthe. Dat 
werd duidelijk toen burgemeester 
Peter Maas en Pastoor Vincent 
Blom een prins Bart Pap d'n Urste 
bruine bonen aanboden. Net zoals 
de hoofdfiguur Bart Bartels uit het 
boek van Anne de Vries, lust ook 

Zijne Dorstlustige Hoogheid geen 
bruine bonen. Adjudant Floris 
daarentegen liet zich niet kennen 
en verorberde het bonenmaal zon-
der problemen.

Van Rossum Papgatprijs
Aan het slot van de Heilige Mis 
werd de Van Rossum Papgatprijs 
uitgereikt aan Theo Gevers. Ge-
vers kreeg deze prijs vanwege 
zijn verdiensten voor het carnaval 
in Papgat. Theo is actief voor de 
vriendenclub de Deurdouwers. In 
die hoedanigheid is hij de stuwen-
de kracht achter onder ander het 
halen van wijwater in Tours en het 
ontsteken van de carnavalskaars.

Kinderoptocht Papgat: 
koud, maar goud
Het was ijs en ijskoud tijdens de kinderoptocht in Papgat op maandag-
middag. Dat weerhield de enthousiaste kinderen en hun misschien nog 
wel fanatiekere ouders er niet van om thuis te blijven. Maar liefst 42 
groepen stonden aan de start voor een korte ronde door het centrum. 
Spongebob en de brandweer konden natuurlijk niet ontbreken.

Uitslag:

Grote wagens  
1. Ge hurt ons nie klagen met zunne skone schadewagen: 
 Jeffrey, Jarno, Twan, Stan, Koen
2. Gin klimbos in Rooi, dan unne 8-baan, ok mooi: Famille-uitje

Kleine wagens:
1. De zwartrijders: Teun, Matte, Teun, Lars, Tim, Jorn, Rens
2. Wellie zette de blumkes buite: Carlijn, Ellis, Veerle
3. In Papgat- Hier houwen we het zwierend en zweijend wel dreijend: 
 “De Boppers”
4. Me de paplippel ingegeven: BS Eerschot groep 1b-2b

Kleine wagens <2m 
1. Kinderen van de wereld: Saris + Doreleier
2. Krisis mi carnaval: Yentle, Tesse
3. Zweijend dur carnaval: Marjolein, Shawnee, Cheyenne
4. Ninja go carnaval: Jelt, Julius, Antonie
  
Grote wagens Loopgroepen
1. Mi spongebob zetten we Papgat op zunne kop: De spongebobs
2. Ra Ra wie ben ik?: BS Eerschot groep 3 + broertjes/zusjes
3. Wij oefenen voor smurf: BS Kienehoef groep 8
4. Luc, Menno, Mexxim, Britt
  
Kleine loopgroepen
1. Hippe Sjoppers: “De Snotneuzen”
2. Wij zijn niet gek: Remco, Davy, Rick, Ties, Roel
3. We hebben er schijt aan: Sem, Bryan, Seb, Koss
4. Cupcake: De cupcake-girls
  
Individueel
1. Mi Carnaval ben ik munne kop kwijt: Kevin, Jelmar, Luka
2. Clownen al 55 jaar: Amber, Noortje
3. Ik sta voor paal: Chris
4. Jip & Janneke springen uit ’t boek voor 55 jr. Papgat: Julian,   
 Cas, Olaf, Lotte

Kijk voor foto's op www.mooirooi.nl

Leo van Lieshout ontvangt Gouden Paplepel

De Papbuiken eregast tijdens plechtigheden

De oudste carnavalsvereniging 'de 
Papbuiken' was zaterdag de ere-
gast bij de verschillende officiële 
plechtigheden rondom Carnaval.

In de ochtend waren de leden van 
de club aanwezig bij de ontsteking 
van de kaars bij de Martinuskapel in 
het Everse. Dat bleef uiteraard niet 
onopgemerkt. Behalve Tinus Kluijt-
mans van de Deurdouwers betrok 
ook een waarzegster iconen als Wil 
van der Linden, Theo van de Meu-
lengraaf en Harrie Vulders in haar 
verhaal. De vrouwen van deze man-

nen werden geëerd als ‘fundering 
van Papgat’. De waarzegster, in de 
persoon van Marga van Acht, mocht 
dat doen. De heren haalde ze daar-
entegen flink door de mangel. Haar 
Glazen Bol vertelde ook nog veel 
smeuïge details over beide Prinsen, 
de Adjudanten en de dames Debby 
en Daisy, oftewel Dubbel D. 

Een paar uur later kwam de hele 
meute bij elkaar in het gemeente-
huis voor de traditionele sleutel-
overdracht. Prins Bart en jeugdprins 
Bart lieten zien dat ze allebei goed 

kunnen spreken. Ze hadden nog 
wel wat tips voor de burgemeester 
en wethouders. Prins Bart droomde 
zelfs van een burgemeesterschap, 
maar het bleek al snel een nacht-
merrie. Hij gaf aan blij te zijn dat hij 
alleen tijdens Carnaval de scepter 
hoeft te zwaaien.

Een mooi moment tijdens deze mid-
dag was de huldiging van Leo van 
Lieshout. Hij kreeg de allerhoogste 
onderscheiding, namelijk de Gou-
den Paplepel, uitgereikt. Al jaren 
verzamelt Leo alle foto’s van de Car-
naval. Dat was ook weer te zien tij-
dens de tentoonstelling van 55 jaar 
Papgat. Tevens is Leo de spil achter 
het boek 44 jaar Papgat en is hij be-
zig met de laatste pagina’s van het 
boek 55 jaar Papgat. Dat komt over 
enkele weken uit.



Woensdag 13 februari 2013
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

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

MooiRooikrantDe4 

COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

Kantoor
Heuvel 17, 
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Postbus 28,
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Tel.: 0413-479322
Fax: 0413-476942
redactie@demooirooikrant.nl
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Kopij/redactie:
maandag tot 17:00 uur
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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 11
Tel.: 0413-481620
Openingstijden:
Ma t/m vr. 12:00u – 17:00 uur
Zaterdag  10:00u – 17:00 uur
Milieuklachten
Tel.: 073-6812821 (provincie)
Huisvuil ophalen: 
zie huisvuilinzamelschema 2013
Huisvuilinfolijn: 0413-481220
Ma., di., wo., vr. 09:00 – 11:00 uur
Meldingen en servicelijn
Openbare ruimte en riolering:
Tel.: 0413-481376
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Elektriciteit + gas 0800-9009
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UPC 0900-1580
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Drukriolering 06-22579758
(buiten kantooruren)
Calamiteiten 06-51602917

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

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

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

     uitvaart@akuis.nl

    Vele fi jne herinneringen
    verzachten onze smart.
    Voorgoed uit ons midden,
    maar alti jd in ons hart. 
   
  
Na alle fi jne jaren die we samen met hem mochten beleven, 
hebben we toch nog onverwacht afscheid moeten nemen 
van mijn lieve man, ons pap, schoonvader en opa 
  

 Bert Geeven
 Engelbertus Cornelis
 
 echtgenoot van
  
 Toos Geeven-Tops
  
Hij overleed in de leeft ijd van 76 jaar. 
  
    
  Sint-Oedenrode: Toos Geeven-Tops
     Roland en Tonnie
     Kiki, Pien, Jip
     Jeroen en Lia
     Mas, Isa
 
6 februari 2013 
Graaf Arnulfstaat 3, 5491 GK Sint Oedenrode. 
 
De cremati eplechti gheid heeft  op dinsdag 12 februari plaats gevonden. 

Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

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

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van 
ons gewaardeerde lid

Bert Geeven

Bert was jarenlang lid van de Loopgroep en de Trimafdeling 
en een trouwe supporter ti jdens de wedstrijden van onze 

vereniging. Wij herinneren hem als iemand die alti jd serieus 
met zijn sport omging.

Met Bert verliezen wij iemand die zich zeer verbonden voelde 
met Fortuna ’67 en als zodanig zullen we hem herinneren.

Bert, je was een echte Fortunees.

Bestuur en leden van S.V. Fortuna ‘67

Roparun 295 van 
harte gefeliciteerd met 

jullie behaalde prestatie!! 
De hardlooptrainers van 

SV Fortuna ’67 

OVERLĲDENSBERICHTEN

Ons is ontvallen

Ad van Hastenberg

Ons trouw lid, daarboven een echte verenigingsman.

We zullen hem missen.

Handboogvereniging "Ontspanning"

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, 
felicitaties en andere familieberichten. 

Plaats uw reactie op 

www.rooisefamilieberichten.nl

 
 

Zoals de dag uit de nacht treedt, 
treedt het leven uit de dood. 
Er is liefde, die nooit sterft. 

 

DOLF VAN DER KADEN 
______________________________________________________________________________ 

RUDOLPH KAREL 
1 9 3 9  -  2 0 1 3 

 
Hilda 

Edwin & Rosanne, Joppe, Marit 
Wouter 

Sven & Marlies, Daan, Floor 
 

 

Wij nemen afscheid van Dolf met een viering op 
donderdagavond 14 februari a.s. om 19.00 uur in de 
Knoptorenkerk te Sint-Oedenrode. Aansluitend aan 

deze viering is er gelegenheid om na te praten. 
 

In besloten kring nemen wij definitief afscheid 
van Dolf op vrijdag 15 februari a.s. 

 

Dolf zou het zeer waarderen als u doneert aan het 
Liliane Fonds. Een collectebus hiervoor staat 

bij de condoleance. 
 

Dolf is thuis, liever geen bezoek. 
 

11 februari 2013 
familie van der Kaden 

Strobolse Heidesteeg 7, 5491 RT  Nijnsel 
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VVD niet akkoord 
met lening 
kunststichting
In ons artikel van vorige week over 
de terugbetalingsgarantie van de 
kunststichting staat vermeld dat 
de gemeenteraad, aan de hand 
van een amendement van Pe-
ter Verkuijlen, besloten heeft om 
eerst een nieuwe subsidieregeling 
vast te stellen en daarna, onder de 
nodige terugbetalingsgaranties, 
de lening te verstrekken.

Hier stond niet bij vermeld welke 
fracties voor waren, en welke te-
gen. Wilma Wagenaars, woord-
voerder van de VVD-fractie op dit 
onderwerp, leest in het bewuste 
artikel de suggestie dat haar frac-
tie ingestemd zou hebben met het 
amendement. Dit was echter niet 
het geval. De VVD-fractie stemde 
tegen de betreffende lening.  

Bij deze willen wij iedereen bedanken 
voor het warme medeleven en de vele kaarten 

na het overlijden van mijn lieve man, (schoon)vader en opa

Theo Vos

Een speciaal woord van dank aan Dr. Tersmette, Pastor Paul 
Rens, VV Nijnsel en aan Uitvaartverzorging Kuis.

Francien Vos -  van Kessel
Marion, Rob, Tim en Daniëlle

DANKBETUIGING

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

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

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur

Dijksteegje 32           5491 TN Sint-Oedenrode
T 0413 - 47 28 05  F 0413 - 47 04 77
M 06 - 51 55 41 54  info@siergrind.nl

siergrind vloeren, giet vloeren, 
tro� elvloeren en coating vloeren

Dijksteegje 32 5491 TN Sint-Oedenrode
T 0413 - 47 28 05

info@siergrind.nl           www.siergrind.nl

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, 
felicitaties en andere familieberichten. 

Plaats uw reactie op 

www.rooisefamilieberichten.nl

Rooi Kermis moet betaalbaar blijven
Rooi Kermis moet betaalbaar blij-
ven. Sinds mensenheugenis is dit 
het motto geweest van het college 
van B en W, en zelfs in deze tijd 
van bezuinigingen ontspringt Rooi 
Kermis de dans. Door de lopende 
vijfjarencontracten met de vaste ex-
ploitanten zou een verhoging van 
de ritprijs overigens niet eens haal-
baar zijn, aldus wethouder Cees van 
Rossum. Maar ook voor de wisse-
lende exploitanten wordt een laag 

staangeld gerekend, op voorwaarde 
van de bekende lage ritprijzen.

Dit onderwerp stond op de college-
agenda naar aanleiding van het feit 
dat de bezuiniging op de begroting 
van de Kermis vorig jaar niet was ge-
haald. De standplaatsen leverden zo 
weinig op dat de besparing op an-
dere posten ontoereikend was. Maar 
de ritprijzen blijven dus buiten schot.   

Leerlingen Basisschool Franciscus steunen opvang 
kansarme kinderen in Peru 

Tijdens de Kerstmarkt hebben de 
leerlingen van Basisschool Fran-
ciscus een actie gehouden voor de 
kansarme kinderen van de Stichting 
Inti Huahuacuna in Cusco, Peru. In 
dit artikel vertelt Ma-rianne Sche-
pers hier meer over.

Marianne: “In de kersttijd mocht ik 
het levensverhaal van de kansarme 
straatverkopertjes van Inti Huahua-

cuna met de leerlingen delen. Hun 
luisterend oor en belangstelling voor 
het leven van de Peru-aanse kinderen 
van ons opvanghuis was hartverwar-
mend. Vandaag kreeg ik tijdens het 
carnavalsfeest het mooie bedrag van 
€.800,00 overhandigd. Wat ben ik 
hier blij mee! Met dit prachtige be-
drag bieden de leerlingen ook hun 
Peruaanse leeftijdsgenootjes de kans 
op onderwijs.”

“Wat kunnen wij deze financi-
ele steun goed gebruiken! Dagelijks 
vangen wij ongeveer 80 kansarme 
wijk- en straatkinderen op, om hun 
levensomstandigheden en ontwikke-
lingsmogelijkheden te verbeteren. Al 
onze kinderen zijn straatverkopertjes. 
Door het verkopen van spulletjes op 
straat voorzien zij in het dagelijkse 
levensonderhoud van de gezinnen 
waarin zij wonen. Ons opvanghuis 
biedt een veilig onderdak en onder-
steunende leer- en spelactiviteiten, 
om te voorkomen dat de kinderen 
afglijden naar een definitief leven op 
straat. Hierdoor biedt Inti Huahua-
cuna zekerheid en een toekomst aan 
deze kinderen en maakt zij voor hen 
het verschil tussen leven en overle-
ven. Want elk kind verdient gelijke 
kansen, waar ook ter we-reld.”

‘Inti Huahuacuna’ betekent ‘Kinderen 
van de zon’; met deze donatie heeft 
de Franciscusschool de zon doen 
schijnen voor de Peruaanse kinderen. 

Voor meer informatie zie: 
www.intihuahuacuna.org 

D’n Toel krijgt 
zes parkeer-
plaatsen
Tegenover café D’n Toel, bij de 
Karthuizerweg in Olland, komen 
zes parkeerplaatsen. Op dit mo-
ment wordt daar regelmatig ge-
parkeerd in de bermen maar de 
gemeente wil daar nu verharde 
parkeergelegenheid aanleggen. De 
grond blijft eigendom van de ge-
meente, de eigenaar van D’n Toel 
betaalt de aanleg. “Het blijft na-
tuurlijk openbaar terrein dus ieder-
een mag daar parkeren” verklaart 
portefeuillehouder René Dekkers 
desgevraagd. “Het gesprek loopt 
nog, maar het college is in principe 
akkoord.” 

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken 
voor de aanwezigheid en het medeleven na het overlijden 

van onze moeder, schoonmoeder en oma

Johanna van Os – Vervoort

Uw belangstelling is voor ons een grote steun geweest.        
Wij zullen ons moeder, schoonmoeder en oma missen en haar 

in onze herinnering houden als iemand die bij velen geliefd was.

In het bijzonder dank aan de medewerkers van Odendael, 
vooral de verzorgers van afdeling De Zonnebloem 

en alle vrijwilligers, de dames van de avondwakewerkgroep, 
Pastoor Blom, Antwan Kuis, familie, vrienden en kennissen.

Carien
Jan

Peter en Jacqueline
Mario en Marti

Marcel en Marjolijn
en kleinkinderen

Als iémand anderen heeft geholpen zonder er iets voor terug te willen …
Als iémand anderen iets leerde zonder zichzelf als voorbeeld te stellen …

Als iémand Nijnsel op de kaart heeft gezet …
Als iémand …

Onze collega

Dolf van der Kaden

Is op 11 februari 2013 overleden
Wij gedenken in hem niet alleen een collega, maar vooral een mens. 
Zijn werk voor ons heeft vooral in het teken gestaan van zijn broze 
gezondheid. Maar áls hij iets deed, deed hij dat met volle overgave. 
Want het moést goed zijn. Als hij zich niet voor de volle 100% kon 

geven deed hij het gewoon niet. Dat was Dolf ten voeten uit. 

Dolf verstond de kunst om vrienden voor het leven te maken. Zelfs 
wie hem niet goed gekend heeft, zoals de velen in Rooi met wie hij 

spontaan een praatje maakte – ja ook u, herkent u hem van de foto? 
-  raakte niet zelden gecharmeerd van zijn persoon.
Dolf had eigenschappen die lastig te verenigen zijn. 

Hij was
Een eerlijke diplomaat

Een bescheiden rolmodel

Maar ook 
Een ingetogen levensgenieter

Maar goed Dolf, je bent nu genoeg bewierookt en we weten dat je 
liever een pijpje rookt.

Steek er daarboven nog maar een op. Over dat beetje CO2 doen ze 
op dat wolkje niet moeilijk.

Het ga je goed makker. Fluister ons nog maar wat goede raad in als 
het weer eens nodig is!

Redactie DeMooiRooiKrant

OVERLĲDENSBERICHTEN
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Carnaval Boskant 2013
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TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
Oranje Nassaulaan 7a

5491 HC Sint-Oedenrode.

Telefoonnummer:
0413-745018

Te bereiken:
Maandag t/m 

Donderdag
09:00 - 12:00

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

Wij beschikken over eigen implantologen en mondhygiënistes
Al uw prothetische zorg onder één dak!  

                                                            Implant Company
                                www.implantcompany.nl

Vervolg voorpagina

Dansmariekesfestijn feestje van de Plekkers
“We zijn eruit, de winnaar is dui-
delijk”, meldden de Heeren Ad-
judant afgelopen vrijdag aan het 
einde van de avond in partycen-
trum De Vriendschap. De spanning 
steeg en het briefje met de naam 
van de winnaar werd overhandigd 
aan presentator Edward van de El-
sen. “Onze hoogheid Prins Bart zal 
de prijs uit gaan reiken”, vervolgde 
Edward terwijl hij het briefje pro-
beerde te ontcijferen. ”De winnaar 
van het Dansmariekesfestijn van 
2013 is: De Plekkers.”

Een enthousiaste rondedans volg-
de op het podium. CV de Plekkers 
gaat dit jaar met de beker naar 
huis. Al vanaf het begin, nu vier 
jaar geleden, doet de club mee aan 
het festijn. Niet eerder kwamen zij 
als winnaar uit de bus. Of het dit-
maal lag aan de speciale opkomst, 
samen met de heren? Volgens de 
Heeren Adjudant hadden de Plek-
kers het echt verdiend.  De dans-
mariekes toonden een zeer gevari-

eerde en technisch moeilijke dans.

Ook de andere acts getuigden van 
creativiteit en vele uurtjes oefe-
ning. Als winnaars van het Dans-
mariekesfestijn van 2012, werd 
het eerste optreden verzorgd door 
D'n Egelantier. Zij zouden met zijn 
vieren optreden, maar de andere 
vier waren speciaal eerder van de 
wintersport teruggekomen om 
toch van de partij te kunnen zijn. 
Laatstgenoemden hadden hun 
skikleding nog aan toen ze het 
podium betraden, maar die ging 
al vlug uit. Ook de elf dames van 
de Bobliners/CC de Lèpkes had-
den met hun opkomst muziek ‘All 
eyes on us’, de aandacht van het 
publiek meteen te pakken en de 
hofdames, met in hun gezelschap 
de vrouwen van de huidige prins 
en Heer adjudant, straalden in hun 
sneeuwwitte outfit. 

Ter gelegenheid van 55 jaar Pap-
gat, hadden de Heeren Adjudant 

een kapel samengesteld. Uit volle 
borst brachten zij hun lied ‘Papgat 
Alaaf’ ten gehore. Direct werd de 
ballotage afgerond om Adjudant 
Floris officieel op te nemen. Hij 
moest een bijzondere opdracht 
vervullen. Als Frieslandkenner 
moest hij het refrein in het Fries 
zingen en dan ook nog op het juis-
te moment op het fluitje blazen. 
Een fluitje van een cent voor deze 
Adjudant. Hij is vanaf nu dan ook 
opgenomen als Heer Adjudant.

Als laatste volgde een verrassing. 
Dennis van Rensch, mede-eige-
naar van De Vriendschap, had daar 
echter wel het publiek bij nodig. Hij 
wilde de hele zaal aan het dansen 
te krijgen. Niet iedereen liet zich 
hiertoe verleiden, maar toch stond 
als snel het podium vol en werd 
er enthousiast deelgenomen aan 
de flashmob ‘Oppa Gangnam’. 
Het dansmariekesfestijn, een ‘skôn 
fistje’. Dit jaar het feestje van de 
Plekkers.

Bonte bedoeling tijdens optocht 
Boskant
Zaterdagmiddag kleurde Boskant even alle kleuren van de regenboog. 
Het was namelijk tijd voor de optocht door het mooie dorpje. Wederom 
hadden veel kinderen, maar ook volwassenen zich ingeschreven om 
‘bont’ uitgedost een ronde door Boskant te maken. De start en finish 
waren natuurlijk bij het centrum van Boskants Carnaval, de Vriend-
schap.
De jury had een lastige taak om in verschillende categorieën winnaars 
aan te wijzen. Maar uiteindelijk is het toch gelukt. Hier volgt de uitslag:

Categorie 1: Individueel 1 of 2 personen
1. Lekker kontje
 Guusje en Jibbe van de Ven
2. Scheve schaats
      Gijs en Rens Hermsen
3. ’T Oog ziet je overal
      Delano de Louw en Luuk van de Linden

Categorie 2: Kleine groep 3 tot 6 personen
1.  Plaatsje voor ons in Boskant
 Familie Dohmen
2.  Brandweer
 Koen Hulsen, Brian en Stefan Egelmeers
3.  Papbuiken
 Thomas van de Elsen. Margot van de Akker en Ruben Eijkemans

Categorie 1: Grote groep/wagens en al wat rijdt
1. Hippe shoppers
 Joep, Niels, Meike, Roel, Myrthe, Sanne, Rens, Nikki en Luuk 
 De snotneuzen’.
2.  Achtbaan
 Zussen van Hoof
3.  Groene stroom
 De groep Nee Gullie

Publieksprijs Hippe shoppers
Joep, Niels, Meike, Roel, Myrthe, Sanne, Rens, Nikki en Luuk 
(De snotneuzen).

Het had aardig wat voeten in de 
aarde voor het huwelijk tussen 
Ramona Reiszinger (Anja Klaasen) 
en Romano Kamperfoelie (Ard 
van den Eertwegh) in Boskant 
kon worden beslecht. Er waren 
veel aantijgingen tegen de veel-
besproken echtverbintenis, maar 
burgemeester Bruno wist gisteren 
alles te weerleggen. Zelfs de drie 
exen van Romano kregen nul op 
het rekest.

Dat had de kersverse bruidegom 
niet verwacht. Hij dacht alle be-
zwaren gehad te hebben, toen 

drie handjes uit het publiek om-
hoog gingen. Casandra, Shirley 
en Emmanuele kwamen met een 
dreigende blik richting hun oude 
minnaar naar voren. Ze praatten 
als Brugman, hadden flink wat 
argumenten, maar burgemeester 
Pedro kreeg het voor elkaar om de 
dames met een kluitje het riet in te 
sturen. 
Ook Bruno, mede-kampbewoner 
aan Rijsingen, zag het totaal niet 
zitten. Hij wilde niet dat Ramona 
gaat trouwen met een jongen uit 
de straat. Daarnaast hadden zo-
wel de vader als de moeder van de 

bruid commentaar op het huwelijk. 
Zo zou Romano nog gespot zijn 
met de vrouw van Adjudant Floris. 
Resoluut wees de burgemeester 
het af waarna over kon worden 
gegaan tot de officiële handeling; 
de kus en de ondertekening.

Daarna trokken ze in hun caravan 
en Mercedes  naar zalencentrum 
De Vriendschap, waar de families 
gebroederlijk naast elkaar de gla-
zen wijn lieten klinken.    

Kijk voor meer foto’s op 
www.mooirooi.nl 

Zigeunerfamilies nader tot elkaar na huwelijk

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

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

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

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

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

Ons woningaanbod 
volgen op uw telefoon?

Bezoek dan onze nieuwe mobiele website.
www.dekoningmakelaardij.nl
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Mooi op  leeftijd
SeniorenRaadgevingen  3

De Senioren-
raad Sint-Oe-
denrode (SRO) 
is er voor alle 

senioren (55 plussers) van Rooi. Zij 
heeft 4 x S in haar “vaandel” staan: 
Signaleren, Stimuleren, Samenwer-
king en Steunverlening. Dit zijn de 
basiselementen van haar werk voor 
het bevorderen van het welzijn van 
senioren. Daarom zal de SRO twee-
maal per maand met deze rubriek 
verschijnen in de weekbladen met 
onderstaande 5 thema’s. 

1.In Rooi:Lekker thuis blijven wonen. 
De naam zegt al wat wij voor u kun-
nen betekenen. Wij helpen u met 
vragen als “wat moet ik doen om zo 
lang mogelijk thuis te kunnen blijven 
wonen?” en “hoe en wie kan mij 
helpen?”. Wij werken lokaal in Sint-
Oedenrode en weten precies wat 
u bij wie kunt krijgen. Er komt een 
Thuiswooncoach gratis bij u langs 
die samen met u in kaart brengt hoe 
u nu en over 5 of 10 jaar wilt wo-
nen en adviseert wie u het beste kan 
helpen als het gaat om een warme 
maaltijd, aanpassingen in huis, tuin-
onderhoud en/of geldzaken. Zie 
www.LekkerThuisBlijvenWonen.nl 
of bel naar 0413 49 00 10

2. Uit de regio: 
HOVO Hogere Opleiding Voor Ou-
deren.
Veel senioren gaan op latere leeftijd 
nog een studie oppakken. Er zijn di-
verse mogelijkheden. De HOVO’s  
seniorenacademies voor 50 plus-
sers  organiseren een groot aantal 

cursussen en leergangen op velerlei 
gebied. Voor meer informatie zie 
www.HOVOBrabant.nl of bel voor 
een gratis brochure 013-4668119.

3.Tip van de week:
Diverse voordelen voor senioren.
Op internet zijn speciale websites te 
vinden met veel tips en informatie 
die aan senioren voordeel bieden, op 
het gebied van financiën, gezond-
heid, vervoer, veiligheid enz.  Zie 
www.senioren.startpagina.nl,  www.
seniorenplein-nederland.nl en www.
voordeelvoorouderen.nl 
     
4. Activiteit van de week:
Filmavond voor iedereen toegankelijk.
Elke tweede dinsdag van de maand 
wordt een filmavond georganiseerd 
in de grote zaal van Odendael (De 
Ontmoeting). De filmavond begint 
om 19.00 uur. De entreeprijs be-
draagt € 3,50 inclusief een kopje 
koffie of thee in de pauze. Bel voor 
het programma of meer informatie 
Marcel Janse 474985.

5.Agenda van de week: 
De jaarlijkse boekenbeurs wordt dit 
jaar gehouden in de Odaschool, 
Laan ten Bogaerde, en wel op zater-
dag 23 februari van 10.00 tot 17.00 
uur en op zondag 24 februari van 
11.00 tot 17.00 uur.

Hebt u onderwerpen, ideeën, sug-
gesties of vragen betreffende deze 
rubriek neem dan contact op met de 
secretaris van de Seniorenraad, Bert 
Heijen tel. 474508, of stuur een mail-
tje naar info@seniorenraadrooi.nl.

AS zorg Miranda
Biedt nachtzorg voor 

verzorgende, Begeleidende 
en ondersteunende 

werkzaamheden.

06-33100341
4mevers@gmail.com

Culturele middag en avond past perfect bij Odendael

Al jaren vindt in Odendael de Cul-
turele middag en avond plaats op 
de woensdag voor Carnaval. Dat 
was dus ook vorige week zo. Zo-
wel ’s middags als ’s avonds had de 
organisatie een mooie programma 
samengesteld. Hoewel de middag 
wat minder druk was dan vorig jaar 
bezochten toch weer enkele hon-

derden mensen het evenement. 
Tonpraters kwamen voorbij, dan-
sers beklommen het podium en 
ook de Prins en Jeugdprins kwa-
men langs. Het was genieten voor 
de ouderen. Zo pikten ze alvast een 
graantje mee van het Carnavals-
feest. Het evenement past perfect 
bij Odendael, dat is wel duidelijk. 

Culturele middag en avond past perfect bij Odendael
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Suze
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 

1. U kunt zonder afspraak terecht 
2. We nemen graag de tijd voor het 
 beste montuur- en glasadvies
3. Nieuwste collecties leuke brillen   
 en zonnebrillen van Trendy tot Design
4. Meer dan 100 jaar ervaring en vakmanschap 
 onder één dak
5. Uitgebreide garantie en uitstekende service
6. In ons eigen atelier wordt uw bril met zorg gemaakt
7. Uitsluitend gediplomeerde medewerkers, modernste 
 optische apparatuur
8. Specialist in (multifocale) contactlenzen en nachtlenzen
9. StAr gecertifi ceerde Audicien
10. Recht op zorgvergoeding? Wij regelen het voor u!

Heuvel 18  5492 AD  Sint-Oedenrode  
0413-472720 
www.huiskensoptiek.nl

Openingstijden: 
dinsdag t/m donderdag 9.30 - 18.00

vrijdag 9.30 - 21.00
zaterdag 9.30 - 17.00

Wij bestaan 30 jaar! 

Dat willen wij graag met u vieren

4. Meer dan 100 jaar ervaring en vakmanschap 

Onze 
top 10

Loop bij ons binnen en ontvang 

een leuke of lekkere attentie

Samen, dat werkt! 

50 jaar getrouwd!
Hein en Mariet Welte
Van harte gefeliciteerd 

(o)pa en (o)ma !!!

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

Hoog slagingspercentage 
Lage lesprijs
Kijk op CBR.nl 

en vergelijk ons met anderen

Keuze gemaakt?

Meld u dan aan op:
Rijschoollestbest.nl

Sinds 1999
Rozenstraat 5  Nijnsel  06-53941596

Wachtlijst tot 1 maart 2013

www.verkeersschoolschellekens.nl

Mark van Dinther 
GefeliciteerD

1e keer 
geslaagd
Mobiel: 06-43581407

e-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl

www.verkeersschoolschellekens.nl

Michelle van Lent 
GefeLiciteerd

2e keer 
geslaagd
Mobiel: 06-43581407

e-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

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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MooiRooikrant De

Seniorenmarkt
Op 12 en 13 april 2013 wordt 
door de Stichting Vrienden van 
Odendael in samenwerking met 
Welzijn De Meierij in Odendael 
een Seniorenmarkt georganiseerd. 

In 2011 en 2012 hebben in Oden-
dael een tweetal bedrijvenmarkten 
plaatsgevonden om te laten zien 
wat voor ondernemend talent we 
in Rooi hebben. Om meer aanslui-
ting te vinden bij de doelgroep se-

nioren is besloten om voor dit jaar 
een seniorenmarkt te organiseren 
die breed van opzet is.
Op deze markt willen we graag 
een combinatie leggen tussen pro-
ducten en diensten voor senioren.
Daarom zijn wij op zoek naar on-
dernemers die het leuk vinden om 
op deze markt hun product(en) 
aan te prijzen en benaderen wij 
vrijwillige organisaties die hun ver-
eniging willen promoten.

Op vrijdag 12 april begint de markt 
om 16.00 uur tot 21.00 uur, op za-
terdag 13 april duurt de senioren-
markt van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
 
Voor informatie en aanmelden: 
Ingrid Gevers 06-10558591,  
e-mail: ingrid.gevers@brabantzorg.eu 
of Jan van Vlokhoven 
06 -22375074, e-mail: 
info@vriendenvanodendael.nl

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

Hoe m
ooi en

 bijzon
der 

kan ie
ts zijn

?

Elk moment is 
specia

al en f
ijn. 

Op naar
 nog m

eer m
ooie ja

ren, 

die kl
us gaa

n wij zek
er kla

ren!

Hou va
n jou 

xx Biebs 

Schijndelseweg 65
5491 TA St. Oedenrode

Tel: 0413 - 472529
www.tuincentrumkrans.nl

Koninginnedag 
geopend 

van 9.00u tot 17.00u

groot assortiment 
zomerbloeiers, 

kuipplanten 
en 

schitterende hangpotten.
 

Koninginnedag aanbieding: 
10 oranje goudvissen 7-10 cm 

voor € 5,95

Geurlampen van Ashleigh & Burwood
volop keus in modellen en geuren

 
Heerlijk geurende bad creamers 

van BomB cosmetics

Streekproducten 
o.a. Oudhollandse snoepjes en chocolade

Nieuw: 
Dreamlights, 

Handgemaakte sfeerverlichting

Ook voor een mooi valentijnboeket 
kunt u bij ons terecht!

Valentijntips:

De Pastorie organiseert voor U 

Wij zullen U ontvangen met een heerlijk glaasje prosecco 
en vervolgens kunt   U genieten van een avondvullend:

 
“verrassingsdiner”

Prijs: € 32,50 p.p.
(inclusief glaasje prosecco bij binnenkomst )

Reserveer tijdig 0413471370 of info@pastorie.nl

* Uiteraard is het ook mogelijk gewoon van de kaart te bestellen.

Exclusieve Damesmode
Schoenen & Accessoires
Brasserie & Koetshuis

Exclusieve Damesmode
Schoenen & Accessoires
Brasserie & Koetshuis

een speciale  Valentijn avond op:

Fijne Valentijn 
Hunney Punney!

Liefs, Dokus.

Kerkstraat 17
5492 AH Sint-Oedenrode
T 0413 477778
E info@panencook.nl
www.panencook.nl
facebook.com/panencook

Kerkstraat 17Kerkstraat 17

Verras uw valentijn met een heerlijk 
drie gangen tapa menu!

€ 20,00
Inclusief een welkomst drankje en een leuke attentie.

Valentijnsdag 2013

Reserveren kan via onze site of telefonisch.
Uiteraard kunt u ook lekker a la carte komen eten

Deze actie is alleen geldig op 14 februari 2013

Verras uw valentijn met een heerlijk 
drie gangen tapa menu!

€ 20,00€ 20,00€ 20,00€ 20,00€ 20,00
Inclusief een welkomst drankje en een leuke attentie.

€ 20,00€ 20,00€ 20,00
Inclusief een welkomst drankje en een leuke attentie.

TIP! 
Kom ook eens genieten van een 

HIGH Tea of HIGH Beer. 
Ook leuk om kado te geven!

Kerkstraat 17Kerkstraat 17

Valentijnsdag 2013Valentijnsdag 2013
Verras uw valentijn met een heerlijk 

Deze actie is alleen geldig op 14 februari 2013

p.p.

Lieve schat
wat hou ik toch ontzettend veel van jou

Fred
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Boskantseweg 59 // 5492 BV Sint-Oedenrode
T: 0413-472562 // E: info@tuincentrumbrekelmans.nl

www.tuincentrumbrekelmans.nl

BLOEMEN OM TE GEVEN.....OF TE KRIJGEN

TULPEN
2 BOSSEN VOOR € 4,95

Valentijnsdag

Valentijn
 

van 14 t/m 17 Feb.
2 Personen € 80,-
Niet geldig i.c.m. andere acties

Heuvel 6
5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: 0413-288691
E-mail: info@kreta-rooi.nl

www.kreta-rooi.nl

DINERBON

KADOTIP

Wij zijn gesloten van 
zaterdag 18 februari 

t/m 
zaterdag 25 februari

BIJ ONS KUNT U GENIETEN 
VAN GRIEKSE VLEES- EN 

VISSPECIALITEITEN

VERRAS UW LIEF 
MET EEN 

HEERLIJK DINER!

     

Heuvel 6
5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: 0413-288691
Email: info@kreta-rooi.nl

www.kreta-rooi.nl

DINERBON

KADOTIP

Voor mijn lieve collega en beste 
vriendin Cecilia, heel veel hartelijke 

valentijns groeten. 

Willemijntje. 

Lieve tant
e Hannie en om

e 

Frans. Bedankt vo
or alle hul

p!

Dikke kus 
van de van

 Eerdjes 

en de van 
Dijkjes.

Corrina(Dien), Remko en Niels.

Lieve valentijns groetjes.

Wij houden veel van jullie.

Pa(opa) en Ma(oma) vd Wijdeven. 

Ad, Simone van ha
rte profici

at 

met jullie 1
2 jarig huw

elijk. 

Jeffrey oo
k proficiat

.

Wij houden v
an jullie.

Pa(opa) en 
Ma(oma) v d Wijdeven. 

Lieve papa, wij houden heel 
veel van jou en zijn super 

trots op jou

Liefs x mama, Luna en ?

Lieve Moon, 
elke dag hou ik meer van jou 

x Bartje

Lieve dames,
wat houden we toch van jullie!

J & B & R & J
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D’r ston gin aosje weind, en ‘t was ‘n 
kléén bietje broestig
Het was windstil en een beetje drukkend
bron: Brabantse Spreukenkalender,
 verkrijgbaar bij ‘t Paperas

Het was windstil en een beetje drukkendHet was windstil en een beetje drukkendHet was windstil en een beetje drukkendHet was windstil en een beetje drukkendHet was windstil en een beetje drukkendHet was windstil en een beetje drukkendHet was windstil en een beetje drukkendHet was windstil en een beetje drukkendHet was windstil en een beetje drukkendHet was windstil en een beetje drukkendHet was windstil en een beetje drukkendHet was windstil en een beetje drukkendHet was windstil en een beetje drukkendHet was windstil en een beetje drukkendHet was windstil en een beetje drukkendHet was windstil en een beetje drukkend
BRABANTSE SPREUKEN

 Willemke Pap krijgt ook twijfels?

De paus treedt af, de
koningin... en ik word steeds

verbrand en heb net
voor 55 jaar
bijgetekend..

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week:

Jeanine Heisterkamp

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Jacques van Wesel, 

Beukenstraat 45
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Après  Carnaval

het zit er weer op
ik kende weer geen maat
en weet al jaren
dat als straf daar koppijn op staat

op Aswoensdag ben ik lief
voor mijn “ kater ”
en denk al vast aan juffrouw Valentijn.

ik schrijf dan (ben geen prater):

“ mijn liefde voor jou
 telde drie hele dagen.
 dat was beneveld mooi.
 maar nu voel ik me vooral 
 een ezel die een zware last
 heeft moeten dragen”

 

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

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 0413-473504
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 472154
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn de Meierij
Odendael 3, tel. 073-5441400
Welzijn De Meierij is telefonisch 
bereikbaar Maandag t/m donderdag:  
8.30-12.30uur en 13.00-17.00uur
Vrijdag: 9.00-11.00uur
Voor vragen aan het vrijwilligerss-
teunpunt, steunpunt mantelzorg, 
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijndemeierij.nl
info@welzijndemeierij.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10 5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: 
www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis) Waarom heet een hamburger een hamburger 

als er helemaal geen ham op zit?  

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

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

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

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

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

 
Zoek de volgende woorden: 

zuipschuit, ontspruit, opperhuid, gekruid, flierefluit, flapuit,  
dierenhuid, bromgeluid, kluit, inspuit, stoomfluit, afsluit,  
heroinespuit, hondenfluit, plastuit, toverkruid, lederhuid,  

	  

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

 
Zoek de volgende woorden: 

zuipschuit, ontspruit, opperhuid, gekruid, flierefluit, flapuit,  
dierenhuid, bromgeluid, kluit, inspuit, stoomfluit, afsluit,  
heroinespuit, hondenfluit, plastuit, toverkruid, lederhuid,  

	  

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

 
Zoek de volgende woorden: 

zuipschuit, ontspruit, opperhuid, gekruid, flierefluit, flapuit,  
dierenhuid, bromgeluid, kluit, inspuit, stoomfluit, afsluit,  
heroinespuit, hondenfluit, plastuit, toverkruid, lederhuid,  

	  

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

Zoek de volgende woorden:
zuipschuit, ontspruit, opperhuid, gekruid, flierefluit, flapuit, 

dierenhuid, bromgeluid, kluit, inspuit, stoomfluit, afsluit, 
heroinespuit, hondenfluit, plastuit, toverkruid, lederhuid.

 

Best Law Advocaten is hét kantoor 

voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 

het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR

Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

A Bosseweg 1

    5682 BA Best

T 0499 820208

E info@bestlaw.nl

I  www.bestlaw.nl

Best Law Advocaten is hét kantoor 

voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 

het MKB en particulieren

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

Stuur de oplossing in en win een 
goed gevulde boodschappentas: 
redactie@demooirooikrant.nl

Oplossing vorige week: Avia tankstation
MARJA LEGIUS
CONSTANTIJNSTRAAT 6
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 
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Alles rijmt op de structuren
van een ongekende plot
maar de grootste ongerijmdheid
is ondichtbaar en heet God.

   Kees Hermis

Nieuwe geluidsinstallatie voor Basisschool Dommelrode

Afgelopen vrijdag 8 februari, 
voordat het carnavalsfeest op 
school begon, heeft Marjolein 
van Acht namens de ouderraad de 
nieuwe geluidsinstallatie officieel 
aangeboden. 

Doordat de MR ook een financi-
ele bijdrage heeft geleverd was er 
deze ochtend een extra verrassing, 

mede ook mogelijk gemaakt door 
Jeroen van Doorn (vader van oud-
leerlingen Jesse en Sybe) van MK2. 
Tijdens deze ochtend mocht Enny 
(directeur Basisschool Dommel-
rode) deze onthullen. In het bijzijn 
van de kinderen van groep 1 t/m 
4 bediende Enny de knoppen van 
geluidsinstallatie en ook van de 
nieuwe lichtspots. 

Computerservice Rooi heeft ook 
nog 2 zangmicrofoons geschon-
ken. Nu kon het carnavalsfeest 
op basisschool Dommelrode echt 
gaan beginnen! Basisschool Dom-
melrode bedankt de kinderen, ou-
ders/verzorgers, grootouders, MR 
en Jeroen van Doorn van MK2, 
zonder jullie hulp was dit niet mo-
gelijk geweest. Hartelijk dank!

TVE Reclameproducties sponsor 
van Paaspop 2013
De samenwerking tussen Paaspop 
en het eveneens in Brabant geves-
tigde  TVE Reclameproducties is 
bezegeld. Dit jaar zal TVE Paas-
pop voorzien van visuele uitingen, 
zoals onder andere festivalprints, 
vlaggen, panelen & bewegwijze-
ring.

Hennie van Osch, directeur van 
TVE licht toe: ‘’Paaspop is inmid-
dels een toonaangevend landelijk 
festival dat traditioneel het festi-
valseizoen opent en kan rekenen 

op meer dan 50.000 bezoekers. 
We zijn erg trots dat we dit jaar 
weer mogen samenwerken met 
dit topfestival in onze thuisregio. 
TVE en Paaspop beschikken allebei 
over een gezonde dosis Brabantse 
nuchterheid en een ambitieuze, 
no-nonsense ondernemersmen-
tilateit. Deze mooie match gaat 
er ongetwijfeld voor zorgen dat 
we dit jaar Paaspop tot een nog 
‘’mooier ’’ feest gaan maken. Wij 
kijken uit naar weer een succes-
volle samenwerking.”

Sponsoring rotondes wordt voortgezet
Afgezien van een kleine wisseling 
van de wacht bij de rotonde aan 
de Zwaluw, worden de vijfjaren-
contracten met de overige tien 
Rooise “rotondebedrijven” voort-
gezet. De gemeente heeft gezorgd 
voor de RVS frames voor de recla-
meborden. De bedrijven hebben 
het middenstuk van de rotondes 
geadopteerd, richten dat naar ei-

gen inzicht in en onderhouden 
het, tot tevredenheid van beide 
partijen.

Bij de rotondes op de Corridor en 
de Hambrug zou de Kunststichting 
een rol kunnen spelen maar die wil 
daar nog even over nadenken, al-
dus portefeuillehouder René Dek-
kers. Veel klachten over Borrelbus

Er zijn de laatste dagen veel klachten binnen gekomen over de Borrelbus en ook op straat en de kroegen 
werd er hier en daar over geklaagd. Vooral op maandag had de bus een flinke vertraging. Sommige mensen 
moesten wel drie uur wachten voor ze weer werden opgepikt. Verschillende schema’s liepen dan ook hele-
maal in de soep. Dat leverde de nodige irritaties op.  

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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WINTERSCHILDER ACTIE

Bij schilderwerk, 
GRATIS 

verf en muurverf (Sigma)

Rob Bosch  Sint-Oedenrode 
 06-15180030

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

A L A R M I N S TA L L AT I E  A L S
INBRAAKPREVENTIEMIDDEL

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs

De 3e en 5e plaats tijdens de 
optocht 

is mede mogelijk 
gemaakt door:

Café Oud Rooij
Bon Floor

Van Eck Verreikerverhuur
Dierenspeciaalzaak 

de Borchmolen
Houtbewerking Elbeco

Slagerij Verheijen
Houtbedrijf van Aarle

Bouwmarkt Forum
Van Kaathoven Transport

Rien van Genugten
Jumbo Supermarkt

RWP Audio & Lighting
Ijzervlechtbedrijf Kees de Jong
Van Berkel Landschap en Infra
Vd Vleuten Elektrotechniek BV

Kapteijns Partyverhuur
Cv ‘t Skrothupke

Prins Bart verrast jarige pa

Vrijdag al druk schema Prins en gevolg

Carnaval was officieel nog niet 
eens begonnen, maar Prins Bart en 
zijn gevolg hadden vrijdag al een 
erg druk schema. ’s Morgens na-
men ze een kijkje bij verschillende 
basisscholen en ’s middags legden 
ze aan bij Stichting Dichterbij en 
Odendael. De grootste verrassing 
bewaarden ze voor het laatst. 

Dat de jeugd van Papgat smult 
van Carnaval werd duidelijk toen 
de Prins voet zette in de verschil-
lende aula’s of sporthallen. Die za-
ten bomvol kinderen, die allemaal 
uitzinnig meezongen en hosten op 
carnavalsnummers. Vooral de flas-
mob en wave vielen in de smaak. 

Die werden in de tent op de Markt 
nog dunnetjes over gedaan. 

Lunch
Van een ochtend vol schooljeugd 
krijg je honger. Daarom lunchte de 
hele club, met de Kneuterkapel als 
muzikale rots in de branding, bij 
Stichting Dichterbij. Daar houden ze 
ook wel van een feestje. De mede-
werkers van Dichterbij zorgden voor 
lekkere broodjes en alles wat daarbij 
hoort. De samenkomst kreeg nog 
een mooi staartje. René van den 
Biggelaar van CV de Heikneuters 
nam het woord en haalde iedereen 
over om geld te doneren voor Laura 
en Moniek van Zoggel van dezelfde 

vereniging. Zij gaan – in naam van 
www.be-more.nl – eind van deze 
maand naar Uganda om daar vrij-
willigerswerk te doen. De Prins ging 
rond met een collectebus en haalde 
een mooi bedrag op.

Jarige Peter
Dat de vader van Prins Bart, oud 
Prins Peter van der Steen, jarig was 
op die dag, was een mooie plus-
puntje. Daar werd gretig gebruik van 
gemaakt door hem te gaan verras-
sen. Toen de Kneuterkapel voor de 
woning van Peter aan de Hoefstraat 
begon te spelen, kwam hij al vrij snel 
enorm verrast naar buiten. Het was 
een mooie stunt en het duurde niet 
lang voordat de jarige Job iedereen 
uitnodigde voor een pilsje.

Nijnsel geniet van optocht
De Heikneuters verkeerden nog in een soort van roes na het binnen-
slepen van twee hoofdprijzen tijdens de grote optocht en ook d’n Ege-
lantier zat nog op een roze wolk na het behalen van de Publieksprijs. 
Zij zagen dat er genoeg jong talent is in Nijnsel die het over een paar 
jaar over kunnen nemen. De optocht was niet supergroot, maar wel 
erg leuk!

Uitslag: 

Individuele
1. Mattis en Elin: Roodkapje en de boze wolf
2. Julia en Mart: Parkeerbonnen
3. Thijs en Roy: stille tocht
4. Sem vd Kallen: Spons bob
5. Jay vd Kallen: Tuinman
 
Kleine groepen
1. Beestenboel: met carnaval springt deze beestenboel uit de band
2. EC  de Knallers: de knallers knallen met carnaval
 
Grote groepen:
1. de Houtsnippen: we zen an winne toe
2. De kiendjes van: lol in de tent mi deez carnavalsband
3. kinderen van de  Weieven: red St Antonius uit de kou 
    en help de Weieven met de bouw

Plekker van het Jaar 2013
Woensdag 6 februari werd Gerard 
van Genugten door cv De Plekkers 
benoemd tot Plekker van het jaar 
2013. Met deze titel wordt jaar-
lijks een lid van de Plekkers be-
dankt voor het vele werk dat hij of 
zij voor de club heeft verzet.

Gerard is een van de oprichters 
van de Plekkers in 1963. Hij is een 
carnavalsmens in hart en nieren. 
De carnaval loopt als een rode 
draad door zijn leven heen. Na de 
oprichting van de Plekkers was hij 
de 1e voorzitter van de club. Hij 
was toen altijd zeer actief met het 
wagenbouwen. De thema’s van 
loopgroepen en van de wagen 
kwam meestal uit zijn hoge hoed 
tevoorschijn. Zelfs nu is hij nog 
regelmatig in de schuur te vinden 
om nog wat te assisteren bij het 
bouwen van de wagen die bij hen 
in de schuur wordt gebouwd.
Verder moesten we bij Gerard 
zijn hoe een bepaalde tekst in het 
Roois geschreven moest worden.

Hij is ook zeer lang actief geweest 
bij de Blaosplekkers. Met halfvas-
ten was Gerard ook jarenlang zeer 
actief met een buut of een andere 
creatie. Met zijn hele gezin hebben 
ze vele optochten in Rooi meege-
lopen bij de kleine groepen en ook 
mooie prijzen behaald. Uiteraard 
bedacht Gerard hier de thema’s 
voor. Hij is nog steeds bij zowat 
elke activiteit van de club present 
en doet dan de naam van de club 
iedere keer eer aan en blijft altijd 

lekker lang “plekken”.  In 1992 
kreeg hij de Van Rossum Pap-
gat prijs voor al hetgeen wat hij 
voor de Rooise carnaval betekend 
heeft. Kortom, Gerard heeft deze 
titel door de loop van de jaren 
heen dubbel en dwars verdiend.

Vergezeld van een schitterende 
oorkonde, medaille en een sere-
nade van de “Blaosplekkers” werd 
Gerard gehuldigd en bedankt voor 
het vele werk wat hij jarenlang 
voor onze club heeft verzet.
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Meldingen

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

Startersleningen: ondersteuning voor starters bij 
aankoop eerste woning
De gemeente heeft de startersregeling 
weer opengesteld. Doel is starters te 
ondersteunen bij de aankoop van hun 
eerste woning en zo de doorstroming 
op de Rooise woningmarkt te stimule-
ren. Juist nu kan de starterslening een 
extra steuntje in de rug zijn om tóch een 
woning te kunnen kopen!  

Op 25 september 2003 startte de star-
tersregeling. Eind 2010 was het bud-
get startersleningen op. De regeling is 
toen stilgelegd. Inmiddels is via aflos-
singen op bestaande startersleningen 
(revolving fund) weer geld beschikbaar. 
Starters kunnen vanaf 14 februari 2013 
weer een starterslening aanvragen. Het 
rijk financiert de helft van iedere star-
terslening mee. Er is geld beschikbaar 
voor ongeveer 14 startersleningen. 

Hoe werkt dat nu; een starterslening?
De starterslening is voor mensen tot 36 
jaar, die nog geen eigen koopwoning 
hebben (gehad). Zij moeten voldoen 
aan één van de eisen van binding aan 
Sint-Oedenrode:
minimaal 3 jaar in Sint-Oedenrode wonen;
minimaal 5 jaar aaneensluitend in Sint-
Oedenrode hebben gewoond en niet 
langer dan 10 jaar geleden vertrokken 
zijn. 
Bij een meerpersoonshuishouden moet 
één van de partners op het moment van 
de aanvraag aan de eisen voldoen. Maar 
de eis van het nog geen eigenaar zijn 
(geweest) van een koopwoning geldt 
voor beide partners. 

De starterslening is een lening naast de 
gewone hypotheek met een maximale 
looptijd van 30 jaar. Deze lening over-
brugt het verschil tussen de aankoop-
kosten van de woning en het bedrag dat 
de starter maximaal kan lenen volgens 
de normen van de Nationale Hypotheek 
Garantie. 
Het aankoopbedrag van de woning mag 
niet hoger zijn dan € 210.000,- (inclu-
sief alle kosten). 

Bij bestaande woningen komt dit neer 
op € 200.000,- kosten koper en bij 
nieuwbouw € 200.000,- vrij op naam. 
De starterslening bedraagt maximaal 
20% van de verwervingskosten. Dit is 
maximaal € 42.000,-. 
De lening geldt niet voor meerwerk 
aan de woning. De starterslening ver-
lenen we niet in combinatie met Slim-
mer kopen van woningbouwvereniging 
Wovesto.

De eerste drie jaar is de starterslening 
renteloos en aflossingsvrij. Daarna gaat 
de starter rente en aflossing betalen. 
De rente is vastgesteld bij het aangaan 
van de lening. 
De starter kan na het 3e, 6e, het 10e 
en het 15e jaar een draagkrachttoets 
aanvragen. Dit kan als de starter denkt 
dat hij niet voldoende inkomen heeft 
om rente en aflossing te gaan betalen. 
Is het inkomen na het 15e jaar nog niet 
voldoende, dan gelden de dan vast-
gestelde normen tot het einde van de 
looptijd. Het restantbedrag moet dan 
na 30 jaar in één keer worden afgelost. 

Starters kunnen de lening pas aanvra-
gen wanneer zij het voorlopig koop-
contract hebben getekend. De leningen 
worden verleend tot het budget op is. 
De aanvrager moet in het voorlopig 
koopcontract een goed financierings-
voorbehoud opnemen. De starter komt 
dan niet voor problemen te staan wan-
neer hij een starterslening aanvraagt 
en het budget van de startersleningen 
inmiddels op is. 

Voor de folder, het aanvraagformulier 
en andere informatie over de starters-
lening kunt u terecht bij de gemeente, 
team Ruimtelijke Ordening via tele-
foonnummer 0413-481911. Voor meer 
informatie kunt u ook terecht op 
www.sint-oedenrode.nl
>informatie>inwoners>wonen>starter
sleningen.

Bekendmaking vaststellen 1e wijziging 
verordening OZB 2013
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Sint-Oedenrode maken bekend:
gelet op het bepaalde in de Gemeente-
wet; dat de raad van de gemeente Sint-
Oedenrode in haar vergadering van 31 
januari 2013 heeft vastgesteld de 1e 
wijziging van de verordening onroeren-
de zaakbelastingen 2013. 

De 1e wijziging van de verordening on-
roerende zaakbelastingen 2013 treedt 
in werking op de eerste dag na die van 
de bekendmaking en werkt terug tot 1 
januari 2013. De bekendmaking heeft 
plaatsgevonden door opneming van de 
besluiten op 13 februari 2013 in de ver-
zameling besluiten/verordeningen. Dit 
besluit ligt voor u kosteloos ter inzage. 
Iedereen kan op verzoek tegen betaling 
van een bedrag aan leges een afschrift 

verkrijgen van genoemde besluiten.

In de raadsvergadering van 20 decem-
ber 2012 is de verordening onroerende 
zaakbelastingen 2013 vastgesteld. De in 
deze verordening opgenomen tarieven 
waren voorlopig omdat de taxatieresul-
taten van de waardering naar de peilda-
tum 1 januari 2012 (waarde wordt ge-
bruikt voor het belastingjaar 2013) nog 
niet definitief waren. Onlangs is door de 
Waarderingskamer de controle afgerond 
en is een positief oordeel gegeven over 
de hertaxatie. Op basis hiervan zijn de 
definitieve tarieven voor het jaar 2013 
berekend. De definitieve tarieven OZB 
(1e wijziging van de verordening) zijn 
lager dan de tarieven zoals vastgesteld 
door de gemeenteraad in de vergade-
ring van 20 december 2012.

Inzameling oud papier

Zaterdag 16 februari
-  C.V. De Klotjes; container aan de Julia-

nastraat tussen sportzaal en openbare 
basisschool van 10.00 tot  14.00 uur;

-  Sint-Joris; container op het terrein ach-
ter de Boerenbondwinkel van 09.00 
tot 12.00 uur

-  Ouderraad basisschool Sint Franciscus-
school; container bij school van 10.00 
tot 12.00 uur;

-  Ouderraad van basisschool De Sprongh; 
container tegenover speeltuin van 
10.00 tot 12.00 uur.

Permanente inzameling
-  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

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

Chemokar op zaterdag 16 februari 

Aanstaande zaterdag kunt u gratis uw 
chemisch afval en kleine elektrische 
apparaten (föhns, broodroosters, kof-
fiezetapparaten, e.d.) inleveren bij de 
chemokar. 

De chemokar staat op de volgende 
plaatsen:
-  10.00 tot 10.45 uur Pastoor Smits-

straat bij de kerk in Olland

-  11.00 tot 11.45 uur Ritaplein bij de 
kerk in Boskant

-  12.00 tot 12.45 uur parkeerterrein van 
de Beckart in Nijnsel

-  13.30 tot 14.20 uur parkeerterrein 
voor het gemeentehuis

-  14.30 tot 15.20 uur parkeerterrein 
voor sporthal Kienehoef

-  15.30 tot 16.20 uur parkeerterrein bij 
de kerk in Eerschot

Vergunningen

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Schijndelseweg 46 5491TB 01-02-2013 Kappen 27 bomen
Tulpstraat 5 5492 HP 01-02-2013 Plaatsen lift
Zijtaartseweg 7 5491 SG 29-01-2013 Beperkte milieutoets
Eversestraat 7a 5491 SR 01-02-2013 Bouwen bedrijfsgebouw
Klaproosstraat 5 5492 KC 29-01-2013 Plaatsen dakopbouw
Kerkplein ongenummerd ---- 05-02-2013 Kappen 1 linde
Ritaplein 3 5492EH 05-02-2013 Kappen 9 berken en 1 eik
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Kerkplein ongenummerd ---- 05-02-2013 Kappen 1 linde (per direct)
Oranje Nassaulaan 257 5491HH 05-02-2013 Kappen 3 berken, met herplant
Ollandseweg 117 5491 XA 06-02-2013 Aanleggen poel/vijver
Schijndelseweg 46 5491TB 06-02-2013 Kappen 27 bomen, met herplant
Boskantseweg 47 5492BV 06-02-2013 Kappen 1 amberboom, met herplant
Koeveringsedijk ongen. ---- 07-02-2013 Landbouwkundige/cultuurtechnische  
   verbetering gronden
Ritaplein 3 5492EH 07-02-2013 Kappen 9 berken en 1 eik, met herplant
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verloren en gevonden voorwerpen

Verloren voorwerpen
-  Zwarte Galaxy Ace mobiel in bescherm-

hoes met Amerikaanse vlag

Gevonden voorwerpen
- Fietssleutel met rood lampje

Meldpunt zwerfafval
Ziet u afval in de openbare ruimte liggen? 
Bel (0413) 481 376 of 
mail info@sint-oedenrode.nl 
en het afval wordt opgeruimd.

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Vanaf 1 januari werken wij op afspraak! 
Via www.sint-oedenrode.nl of via 

0413 481911 kunt u een afspraak maken

Bert de Graaf
Cultuurbewaker

Dorp van cultuur….
dat is mijn Sint-Oedenrode!

Tijdens Carnaval iets verloren? 
Gevonden voorwerpen zijn vanaf woensdag 
13 februari af te halen bij het Gemeentehuis

Spreekuur burgemeester
Het spreekuur van de burgemeester van maandag 18 februari 2013 vervalt.
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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

Man aangehouden voor mishan-
delen vriendin
Sint-Oedenrode - Een man van 
36 jaar uit Sint-Oedenrode is 
zaterdag 9 februari kort na mid-
dernacht aangehouden omdat hij 
zijn vriendin in hun woning mis-

handeld zou hebben.

 De 29-jarige vrouw had kort 
daarvoor bij de politie gemeld dat 
haar partner haar tegen haar ge-
zicht had geslagen. Agenten zijn 
naar de woning gegaan en heb-

ben de man aangehouden voor 
het plegen van huiselijk geweld. 
Hij is na verhoor heengezonden 
met een proces-verbaal en een 
huisverbod

Vrijwilligerswerk 
in Zuid-Afrika 
met HIV en AIDS 
patiënten
Voordat ik hier iets over ga vertellen, 
zal ik me eerst even voorstellen. Ik 
ben Juliette Crooijmans, bijna 19 jaar en woon in Sint Oeden-
rode. In juni 2012 heb ik mijn Gymnasium diploma gehaald. 
Graag was ik geneeskunde gaan  studeren, maar omdat ik niet 
ingeloot ben, ging ik voor plan B. 

Dat plan B is vrijwilligerswerk geworden via Be More in Zuid 
Afrika, bij het Khanya Hospice. Deze hospice geeft palliatieve 
zorg aan terminale patiënten die HIV/AIDS of kanker hebben. 

Be More is een 
Nederlandse or-
ganisatie die ik 
onder andere via 
Lieke van Acht, 
die ook vrijwil-
ligerswerk heeft 
gedaan voor een 
ander project, 
op het spoor 
ben gekomen. 
Na een half jaar 
vakantiewerk en 
veel sparen voor 
het ticket en de 

kost en inwoning kon in januari mijn reis beginnen!
Ik ben 13 januari vertrokken naar Durban in Zuid-Afrika. Helaas 
liep mijn reis iets minder goed dan gehoopt. In Frankfurt was 
mijn vlucht ‘overboekt’ . Dus moest ik samen met een aantal 
andere reizigers via Addis Ababa (Etiophië) naar Johannesburg 
en dan nog door naar Durban. Na een heleboel vertraging 
kwam ik eindelijk uren later in Durban aan. En als klap op de 
vuurpijl:  ook nog eens zonder koffer!  Wat een prachtig begin 
van deze reis!

De eerste nacht verbleven we met alle andere nieuwe vrijwil-
ligers in een hostel in Durban.  De volgende dag vertrokken we 
onder leiding van Sue, de vrijwilligerscoördinator van ons pro-
ject, naar Umkomaas, een dorp een uur rijden zuidelijk van Dur-
ban.  De eerste maand ben ik hier samen met Els en Coby, twee 
dames die hun vakantie opofferen om dit werk te komen doen. 
Bij het Khanya Hospice werden we letterlijk en figuurlijk heel 
warm ontvangen. Het is hier overdag zo’n dertig graden. Deze 
hospice geeft zorg aan mensen in de plattelandsgebieden. Ze 
moeten het alleen wel doen met het geld dat ze zelf verdienen 
in de shops, of dat ze krijgen van donateurs. De overheid hier 
geeft geen geld voor deze zorg. Dus elk dubbeltje wordt omge-
draaid! Zo hebben ze dringend nieuwe auto’s nodig maar hier is 
geen geld voor. En ik ben elke keer bang dat de auto uit elkaar 
valt als we op pad zijn, want het zijn erg slechte wegen waar we 
overheen moeten! Maar elke dag komen we op de plaats van 
bestemming en nog belangrijker ook weer veilig thuis.
Volgende keer lees je wat ik hier doe, hoe de mensen leven en 
wat de verschillen zijn tussen Nederland en Zuid –Afrika.

Juliette Crooijmans

Luch
tpo

st

zorg aan terminale patiënten die HIV/AIDS of kanker hebben. 

Alles voor je hAAr, 
voor iedereen.

Kofferen 14a - 5492 BN
Sint-Oedenrode - 0413-479265

www.dehoofdzaak.com

Wie weet er eigenlijk nog wat een 
zeepkist is? Een houten kist waar 
zeep in vervoerd werd? Ja. Heel 
lang geleden. Maar waarom duikt 
dat woord vandaag de dag nog re-
gelmatig op, nu zeep al decennia-
lang op pallets in kartonnen dozen 
met plastic flaconnetjes  vervoerd 
wordt?  Omdat vroeger de spre-
kers in het openbaar, handelslie-
den, vakbondsbestuurders of poli-
tici, een beetje hoger wilden staan 
dan hun publiek en op een zeepkist 
lukte dat zelfs Napoleon. DeMooi-
RooiKrant geeft Rooise politici 
nu tijdelijk een platform om hun 
boodschap te verkondigen. Hun 
politieke boodschap, die  zelfs bin-
nen een fractie kan verschillen. We 
noemen geen namen.  In tegen-
stelling tot de rubriek  “De Politiek 
dichterbij” waar de mens centraal 
stond, gaan de politici in diezelfde  
beeldspraak dus een stapje om-
hóóg. Vandaar de naam voor de 
nieuwe rubriek: De Zeepkist.

“Dames en heren, mogen wij even 
uw aandacht? Het is belangrijk, 
het gaat over de VVD, over ons.”

“Bent u er al mee bezig? Nog 13 
maanden en dan zijn er weer ver-

kiezingen voor de Gemeenteraad. 
En wij hebben u nodig! Er is geen 
kristallen bol nodig om nu al te 
kunnen voorspellen dat thema’s als 
een fusie met Schijndel (?), de forse 
bezuinigingen en de leefbaarheid in 
onze wijken en kernen hoog op de 
politieke agenda zullen staan.”
“Wij geloven erin dat politiek ver-
bindt. Wij maken onze keuzes ge-
baseerd op fatsoenlijke principes. 
Een sluitende begroting. Een vei-
lig straatbeeld. Leefbare wijken en 
kernen. Een kleine en slagvaardige 
overheid waarin dienstverlening  
centraal staat. Wij geloven in de 
kracht van mensen, ondernemers 
en verenigingen. Wij geloven niet 
in betutteling, maar in eigen kracht.

De toekomstvisie Rooise Draad 
is ons kompas. Met deze visie als 
uitgangspunt zorgen we ervoor 
dat Rooi Rooi blijft en dat we ons 
(blijven) onderscheiden als prachtig 
dorp in de regio. De essentie van de 
visie is eenvoudig; we moeten ons 
onderscheiden door te verleiden. 
Verleiden om in Rooi te wonen, te 
werken en te recreëren. Dat doen 
we door te vernieuwen en actief 
het voortouw te nemen. Dat doen 
we samen met de frisdenkers, de 
burgers en het bedrijfsleven.  Im-
mers,  de maatschappij dat zijn we 
samen.”

“En u? Wat vindt u belangrijk voor 
de toekomst van Sint-Oedenro-
de?”
 “Doe mee, denk mee en praat mee 
met de Rooise VVD, de lokale libe-
ralen. Elke maand is er een Politiek 

Café (aankondigingen worden ook 
in deze krant gepubliceerd). Regel-
matig zijn er  specifieke themabij-
eenkomsten. Volgende week dins-
dagavond is er bijvoorbeeld een 
bijeenkomst over gemeentelijke 
samenwerking. Die bijeenkomsten 
zijn gratis toegankelijk,  voor leden 
en niet-leden. Het zijn avonden 
met inhoud én gezelligheid.”
“Wilt u meer weten over de ins en 
outs  van het raadslidmaatschap of 
persoonlijk kennismaken met een 
van onze leden van de Tweede Ka-
mer? Kom dan op 9 maart naar de 
VVD Collegetour.  U krijgt die dag 
de gelegenheid  om na te gaan wat 
een plek in de raad inhoudt en wat 
er van een gemeenteraadslid wordt 
verwacht. Aan het einde van die 
dag gaan minister-president Mark 
Rutte en eurocommissaris Neelie 
Kroes het gesprek met u aan over 
het belang van een goede gemeen-
teraad.

Interesse? Stuur een mailtje naar 
freekglorius@me.com.”  
“Juist nu is uw bijdrage van groot 
belang. Wij nodigen u uit om sa-
men met de VVD na te denken over 
de invulling van ons gemeentelijk 
huishoudboekje, over het leefbaar 
houden van onze wijken en over 
een gemeente die nog slagvaardi-
ger is. Graag tot ziens op een van 
onze bijeenkomsten.”

Fractie VVD
Freek Glorius, Wilma Wagenaars, 
Michiel van Seventer, Wil Maas en 
Piet Klaasen
www.lokaleliberalen.nl

De Zeepkist

Verdien zorgkosten terug via uw belastingaangifte
Chronisch zieken en gehandi-
capten maken jaarlijks veel extra 
kosten voor bijvoorbeeld zorg, 
hulpmiddelen of woningaanpas-
singen. Gelukkig zijn die kosten 
voor een groot deel  aftrekbaar 
via de belastingen. Op de website 
www.meerkosten.nl van de Chro-
nisch zieken en Gehandicapten 
Raad (CG-Raad) kunt u precies 
zien, hoe u dat moet aanpakken. 
U kunt ook de brochure Belasting-
voordeel 2012 bestellen.

Voor mensen met hoge zorgkos-
ten geeft deze site een praktische 
handleiding bij de aangifte inkom-
stenbelasting over het jaar 2012, 
die vóór 1 april ingediend moet 
zijn bij de Belastingdienst. Met be-
hulp van de site kunt u honderden 
euro’s terugverdienen. De aftrek 
geldt voor zogenaamde ‘speci-

fieke zorgkosten’, zoals medische 
hulp, voorgeschreven medicijnen, 
dieet op doktersadvies en vervoer 
van en naar het ziekenhuis. Deze 
informatie is ook gebundeld in de 
brochure Belastingvoordeel 2012. 
U kunt deze publicatie bestellen bij 
de webwinkel van de CG-Raad.

Praktisch 
In begrijpelijke taal geeft de site 
uitleg over het invullen van de be-
lastingaangifte 2012. De site volgt 
de opbouw van het elektronische 
aangifteformulier van de Belasting-
dienst, waardoor het gelijktijdig en 
stapsgewijs te gebruiken is. Reken-
voorbeelden verduidelijken hoe 
gemaakte kosten terug te verdie-
nen zijn. Hoe hoog dat bedrag is, 
hangt af van het inkomen en dat 
van de eventuele fiscale partner. 

Andere tegemoetkomingen
De site geeft ook informatie over 
andere tegemoetkomingen en fi-
nanciële regelingen voor chronisch 
zieken en gehandicapten. Zoals de 
Wet tegemoetkoming chronisch 
zieken en gehandicapten (Wtcg).
 
Geen internet
Voor mensen die geen internet 
hebben, heeft de CG-Raad de 
brochure Belastingvoordeel 2012 
uitgebracht. Die kunt u bestel-
len door € 5,80 over te maken op 
rekeningnummer 3188522 ten 
name van de CG-Raad te Utrecht. 
Daarbij moet u vermelden: Be-
lastingbrochure 2012, uw naam, 
adres, postcode en woonplaats. 

Ga naar www.meerkosten.nl

Kijk voor Carnavalsfoto’s op 
www.mooirooi.nl

MEER DAN 2000 FOTO’S ONLINE!
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Te koop/Te huur

Op zoek naar een kantoor- of spreek-
ruimte voor één uur, dag of week, kijk 
op www.vdberk-flexkantoor.nl of bel 
0413-420190
--------------------------------------

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

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

--------------------------------------
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
--------------------------------------
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.
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij Ven-
notex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------

8 GB USB-stick € 6,50
16 GB USB-stick € 9,50
 Tel. 06-41437284

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

Gevraagd

Een beginnende pop/rock coverband 
is op zoek naar een zanger of zange-
res. Leeftijd ongeveer 16 jaar.
Voor meer info bel of WhatsApp naar: 
06-29194908
Of mail naar: lonk-band@hotmail.com
--------------------------------------

Verloren

Lange roze das. Donderdag rond 
19.30u op het Sluisplein
v.d. Kerkhof tel. 473281
--------------------------------------

Aangeboden

Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex Massagepraktijk 
Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Aandacht voor jezelf! 
Laat jezelf masseren zodat je meer 
energie krijgt.
Kijk voor meer informatie op 
www.ellenvorstenbosch.nl
--------------------------------------

Cursussen

“Naailessen”: Zelf kleding maken, te-
kenen of ontwerpen. Voor meer info 
Tel: 0413-420330 of 06-16148879.
--------------------------------------
Doe gezellig mee! Er zijn nog enkele 
plaatsen voor het happykidsprogram-
ma met (beginnend) overgewicht start 
26 feb. Tel. 0413 475673 / 
06 22241325 of via www.happiekids.nl
--------------------------------------

Training & coaching

Laagdrempelig-advies-coaching.
Persoonlijke-coaching.
ld.advies@xs4all.nl
--------------------------------------
--------------------------------------

Hulpverlening

Over gewicht gesproken;
voor een goede lichamelijke en psychi-
sche conditie;
Burn-out - Depressie - Stress - Angst - 
Eenzaamheid - Overgewicht
De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------

Persoonlijke ontwikkeling

ThetaHealing: persoonlijk consult en 
cursussen, Kashmir yoga, Theta yoga, 
Zwangerschapsyoga, Kinderyoga, cur-
sussen hoog sensitieve en paranormale 
ontwikkeling. jolanda@light-sign.nl, 
www.light-sign.nl, 0413-490840
--------------------------------------

Interieur

Bankstel bijvullen bij u aan huis. 
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417
--------------------------------------
Herstofferen is de beste keus 
Kreijveld meubelstoffering Liempde
Tel: 0411-631775 of 06-22219528
--------------------------------------
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
--------------------------------------

Diversen

Ongedierte!!!
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Ben je startend ondernemer, heb je be-
drijfsruimte nodig (of overweeg je dat)? 
Wil je (samen)werken in een inspireren-
de omgeving?” www.campusfioretti.nl”
--------------------------------------
17 februari megavlooienmarkt
120 kramen bomvol!
De heiberg Heerseweg 49.
Veldhoven.9-16 uur.
€ 2 p.p. 0620299824.
--------------------------------------

   
Wie herkent de mensen op deze foto en waar en wanneer is deze gemaakt?

We horen het graag! Geef uw oplossing door via redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of 
loop eens binnen, Heuvel 17. De koffie staat klaar!

Op deze foto staan Pietje en Mieke van der Heijden. Ach, wat was 
dit toch een mooi stel. Zij hadden een winkeltje aan de Hoogstraat. 
De winkelbel was bij mij thuis goed te horen en in dit winkeltje deed 
ik dus voor het eerst zelfstandig boodschappen. Dat het daarna met 
mijn boodschappen helmaal mis ging is weer een ander verhaal. De 
foto is waarschijnlijk gemaakt in de Buunder.
Mieke van Schijndel

Het echtpaar op de foto is Piet van der Heijden en Mieke van der He-
ijden-Spierings. Ze zijn mijn opa en oma. Ze woonden aan de Hoogs-
traat 65. Het waren de eigenaren van  het winkeltje aan deze straat. 
In de editie van vorige week stonden ze er ook al in voor de boerderij met het gezin en met mijn oom Piet 
van der Heijden te paard.
Hans van Driel

Dit zijn dhr en mevr. van der Heijden. Ik ken ze van vroeger. Ik ken  alle kinderen. 
Ed de Wit

Historische beelden

Marktplein

- Gelezen over de plastic soep in de zee, 
in de vis, in uw lijf?
Controleer uw tandpasta en kijk bij 
www.p-plus.nl/nieuws/microplastics-
microbeads !
N.A. Denker. -
--------------------------------------

Schildersvrienden exposeren bij 
Odendael

Op het moment hangen in zorg-
centrum Odendael schilderijen 
van Jan van den Biggelaar en Eric 
van de Ven. In totaal zijn het ruim 
50 werken, die een mooi beeld 
geven van het werk van de laat-
ste tijd, waarin deze twee schil-
dersvrienden vaak samen gewerkt 
hebben.

Het thema in de werken van Jan 
van den Biggelaar is de mens met 
zijn relaties, emoties, gebruiken en 
toevallige ontmoetingen. Steeds 
is er de verwondering over hoe 
mensen zich voordoen/gedragen, 
als individu of als groep. Het feit 
dat het zichtbare niet altijd de wer-
kelijkheid weer geeft, fascineert 
hem in sterke mate. Hoewel figu-
ratief van opzet zijn de mensfigu-
ren geabstraheerd, maar nog wel 
herkenbaar. Hij schildert de figuren 
vaak bijna weg onder felle kleur-
vlakken en haalt ze soms weer met 
enkele lijnen tevoorschijn. Amorfe 

vormen en felle kleuren accentue-
ren of camoufleren deze enigszins 
mysterieuze verbeelding van zijn 
gevoel. Door deze werkwijze ont-
staat er een geheimzinnige wereld 
of situatie die niet goed te duiden 
is. Wat er in het totaalbeeld eruit 
springt, is het zonnige karakter van 
schilderijen

Uitgangspunt voor Eric van de Ven 
bij het schilderen; ”Allerlei vor-
men dringen zich op aan mensen. 
Sommige vormen doen je denken 
aan andere dingen. Die vormen 
probeer ik op te zoeken of zelf te 
maken. Ze worden zo geschilderd 
dat het niet direct iets voorstelt, 
maar dat het iemand op een be-
paalde, persoonlijke gedachte kan 
brengen. Het is dus logisch dat die 
vormen er geabstraheerd uitzien. 
Ik vind de gebruikte vormen veel-
al bij wandelingen in de natuur, 
waarbij het (hoog)gebergte een 
goede inspiratiebron vormt, maar 
ook elementen uit het Neder-
landse landschap komen aan de 
orde. Herhalingen van vormen in 
de natuur orden ik op mijn manier 
op het doek (2003). Zo zorgen zij 
voor een patroon dat decoratiever 
is dan in de natuur zelf. De relatie 
met de natuur en het landschap 
blijft bestaan door bepaalde vor-
men van ruimtesuggestie. Belang-
rijk is dat het schilderij monumen-
taal blijft.”

Expositie Jan van den Biggelaar 
en Eric van de Ven in zorgcentrum 
Odendael  tot vrijdag 22 maart.

Wijkvereniging 
Eerschot
Vrijdag 15 februari  liggen de 
kaarten voor het jokeren en rik-
ken weer op tafel. Alle leden 
vanaf 16 jaar zijn welkom. Deze 
avond begint om 20.00 uur in 
Meerschot Heistraat 22. Maar 
iedereen is vanaf 19.30 welkom 
want dan is de koffie en thee al 
klaar.

Ook wordt er weer een loterij ge-
houden. Heb je geen geluk in de 
loterij. Na afloop van het kaarten 
gaat iedereen weer met een vlee-
sprijs naar huis. Voor het beuge-
len op 9 maart kunt u zich opge-
ven bij Betsie van Gerwen. Doe 
het snel want vol = vol

• Rioolontstoppingen
• Vegen van dakgoten
• Vetvangputten ledigen en   
  reinigen 
• Beheer en onderhoud 
  rioolgemalen en renovatie
06-10025295 - www.risero.nl

Sint-Oedenrode
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65 collectanten in Rooi de straat op

‘Één pilsje minder ten bate van de vrijheid!
Mensenrechtenorganisatie Amnes-
ty International houdt in 2013 voor 
de elfde maal een landelijke col-
lecte. Hier in het zuiden des lands 
valt deze collecte in de week na de 
Carnaval. In de gemeente Sint Oe-
denrode zullen 65 collectanten in 
de week van 17 februari de straat 
op gaan. Vorig jaar werd tijdens de 
lokale collecte ca. € 3800,--  op-
gehaald. In heel Nederland gingen 
22.000 vrijwilligers langs de deu-
ren lang en werd €1.730.000,- op-
gehaald. Wij hopen dat u met de 
Carnaval bereid bent om één pilsje 
minder te drinken om zodoende 
een klein bedrag over te houden 
voor de collectant van Amnesty. En 
ditzelfde hopen wij natuurlijk ook 
van de niet-vierders!

Met de slogan ‘Geef om vrijheid’ 
wil Amnesty duidelijk maken dat 

vrijheid niet in alle landen van-
zelfsprekend is en dat er geld no-
dig is om de vrijheid van mensen 
te waarborgen. Wereldwijd doet 
Amnesty International onderzoek 
en voert actie voor een mens-
waardig bestaan voor iedereen. 
Amnesty komt op voor mensen 
die worden mishandeld, verkracht 
of vermoord om wat ze zeggen 
of doen of alleen maar omdat ze 
vrouw zijn. Amnesty strijdt voor de 
vrijlating van gewetensgevange-
nen, voor mensen die gemarteld 
worden of ter dood veroordeeld 
zijn. Amnesty voert actie voor een 
schoon leefmilieu, schoon drink-
water, gezondheidszorg en een 
dak boven je hoofd. Amnesty In-
ternational doorbreekt de stilte, 
geeft slachtoffers een stem en 
roept op tot wereldwijde naleving 
van de mensenrechten. 

Waarom collecteren?
Amnesty International is een onaf-
hankelijke en onpartijdige organi-
satie. Voor onderzoeken en acties 
ontvangt de organisatie geen geld 
van overheden of van politieke 
groeperingen. Bijdragen van leden 
en giften, zoals tijdens de collecte, 
maken het werk van Amnesty blij-
vend mogelijk. 

Amnesty’s werk blijft helaas nodig. 
Schendingen van mensenrech-
ten vinden nog steeds wereldwijd 
plaats. In een groot aantal landen 
worden gevangenen gemarteld. 
Ook kinderen worden het slacht-
offer van gruwelijke vormen van 
geweld en mishandeling. Gewe-
tensgevangenen krijgen vaak on-
eerlijke processen en de doodstraf 
wordt nog steeds uitgevoerd. 

Overwint liefde echt alles?
De maandelijkse themawandeling 
vanuit het Damiaancentrum heeft 
op zondag 17 februari als onder-
werp: liefde overwint alles. Maar 
is deze uitspraak wel (helemaal) 
waar? En hoe ‘waar’ is ware lief-
de? Hoe liefdevol is verliefdheid? 
Deze en dergelijke vragen komen 
aan de orde bij het Gesprek te Pas. 
Belangstellenden voor dit gesprek 
met wandeling melden zich op 
zondag 17 februari om 10.00 uur 
bij het Damiaancentrum.

Het Gesprek te Pas wordt elke der-
de zondag van de maand georga-
niseerd, telkens met een nieuw on-
derwerp. De wandeling zelf duurt 
een uur en kan dicht “bij huis” blij-
ven of wat verder in de omgeving 
voeren. Na ontvangst met koffie/
thee en een inleiding op het the-
ma (met enkele gedichten) maken 
de deelnemers in kleine groepjes 
een wandeling van een uurtje in 
de bossen, tuinen of de prachtige 
omgeving van het centrum. Zij 
spreken dan, al of niet aan de hand 
van de meegegeven vragen, over 
of naar aanleiding van het onder-
werp. 
Vervolgens wisselen we bij een 
gezellige kop koffie/thee de erva-

ringen, verhalen of meningen uit, 
bespreken de teksten en om onge-
veer 12.00 uur besluiten we dan 
deze ontmoeting van mensen en 
hun ideeën en denkbeelden. 
Met deze wandelingen hoopt Da-
miaancentrum Nederland mensen 
met elkaar te laten praten over 
zichzelf en zaken, waarover we 
het in het algemeen niet zo vaak 
hebben. Al wandelend kunnen 
de deelnemers hun eigen verhaal 
kwijt en zo inspiratie opdoen of 
gemotiveerd worden om te (blij-
ven) werken aan het nastreven 
van idealen. Het thema nodigt uit 
tot nadenken over de maatschap-
pelijke werkelijkheid en onze rol 
daarin.
Het Damiaancentrum bevindt zich 
in de bijgebouwen van Kentra 
24, het voormalige klooster van 
de Damianen, aan de achterkant. 
(Volg de bordjes!) Onze kosten 
bedragen per deelnemer aan het 
‘Gesprek te Pas’ 4 euro, wij zijn 
tevreden met elke bijdrage naar 
draagkracht. 
Voor alle informatie over de Ge-
sprekken te Pas: tel. 0413-291200 
of 06-10223044.
Zie ook www.damiaancentrum.nl 

Popkoor Novelty houdt open repetitie

Het is weer tijd voor een uitda-
gende activiteit! Ben jij die suc-
cesvolle zanger(es) op de fiets, in 
de auto en onder de douche? Grijp 
dan nu je kans! Popkoor Novelty 
uit Sint-Oedenrode houdt een 
open repetitie op dinsdag 26 fe-
bruari a.s. Dit wil je niet missen!

Popkoor Novelty is een gemengd 
koor van ongeveer 43 leden en 
staat onder leiding van dirigent 
Peter van Beijnum. De afgelopen 
twee jaar is er een ledenstop ge-
weest. Het koor heeft met een 

vaste club toegewerkt naar het 25 
jarig jubileum in 2012. Op 15 en 
16 december 2012 stond Popkoor 
Novelty twee keer in een uitver-
kocht theater De Blauwe Kei met 
‘On Top of the World’. Dit was 
een enorm succes en smaakt naar 
meer! 
 
Nu wil het koor nog groeien tot 
zo’n 50 leden. Maar alleen als alle 
stempartijen evenwichtig kunnen 
worden aangevuld. Op de wacht-
lijst staan sopranen en alten, maar 
helaas geen bassen en tenoren. 

Daarom vindt er een open repetitie 
plaats zodat iedereen kan komen 
kijken en vooral sfeer proeven bij 
dit swingende popkoor.

Popkoor Novelty heeft leden uit 
de hele regio, maar vooral uit Sint-
Oedenrode en Son. Iedere dins-
dagavond wordt er gerepeteerd 
van 20.00-22.15 uur, met uitzon-
dering van de schoolvakanties, in 
de zaal op de eerste verdieping in 
De Beurs, Heuvel 44 in Sint-Oe-
denrode. Maandelijks vindt er een 
repetitie plaats met het eigen com-
bo. Het repertoire is gevarieerd en 
bestaat o.a. uit muziek van Marco 
Borsato, Adèle, Queen, ELO, Gol-
den Earring, U2 en ABBA. 

Kom op dinsdag 26 februari naar 
de open repetitie van Popkoor 
Novelty, geheel vrijblijvend. Kom 
luisteren, kijken, misschien al voor-
zichtig meeneuriën of zelfs al mee-
zingen. Het is in ieder geval dé ge-
legenheid om sfeer te proeven. 
Wil je meer informatie? Kijk dan 
op www.popkoornovelty.nl, de 
facebookpagina of stuur een mail-
tje aan pr@popkoornovelty.nl 

Graag tot ziens op 26 februari op 
de eerste verdieping in De Beurs!

D’n einder vraagt vrijwilligers

Stichting d’n Einder is op zoek 
naar 2 vrijwilligers voor de afde-
ling Werkplaatsen: een onder-
houdstimmerman en een elektro-
monteur. 

Als onderhoudstimmerman ver-
richt u onderhoud- en bouw-
werkzaamheden aan het gebouw 
en de inrichting ervan. De werk-
zaamheden lopen uiteen van het 
opstellen van een onderhouds-
plan, verrichten van onderhoud 
tot het instrueren en assisteren 
van gebruikers van de werkplaat-
sen.

Als elektromonteur verricht u 

onderhoud aan de elektrotechni-
sche installatie en het aanpassen/
uitbreiden daarvan. De overige 
werkzaamheden bestaan uit het 
periodiek controleren en inspec-
teren van de installatie, het repa-
reren van elektrische apparatuur 
van d’n Einder en het controleren 
van elektrische beveiligingen aan 
de machines van de werkplaatsen.
.
Voor beide functies zijn relevante 
kennis en ervaring een vereiste. 
Daarnaast legt u verantwoording 
af aan de beheerder en houdt u 
mede toezicht op de werkplaat-
sen.

Wilt u zich aanmelden of meer 
informatie, neem contact op met 
het vrijwilligerssteunpunt: Gerry 
Jochems, 073-5441400, steun-
punt.vsp@welzijndemeierij.nl 

 MARIAHOUT
Uw officiële OPEL-AGENT

AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl

De mooiste occasions
VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 

staan in Mariahout

Goed en betaalbaar onderhoud 
voor alle merken

Camping ’t Everse breidt fors uit
Van 23 naar 61 staanplaatsen. De uitbreiding die Joop 
van Vugt, eigenaar van minicamping Everse Bergen 
voor ogen heeft, is zo fors dat je je kunt afvragen of 
minicaming dan nog een juiste benaming is. Er komt 
een nieuw sanitairgebouw en het aantal parkeerplaat-
sen wordt drastisch uitgebreid. 

Ook het horecagedeelte wordt vergroot. “In principe 
mag er in- en extern gelegenheid voor horeca zijn. Daar-
bij moeten heldere afspraken gemaakt worden over be-
perkte, aanvullende horeca, die niet concurrerend is voor 
de horeca in het centrum” aldus portefeuillehouder Cees 
van Rossum. Dat geldt ook voor feestjes, partijen en bij-
eenkomsten die er worden gehouden. Dat de plaatse-

lijke carnavalsclub, De Plekkers, er vier keer per jaar gaat 
vergaderen bijvoorbeeld, past binnen het plaatje aldus 
Van Rossum. Tot dusver vergaderden die bij Cambiance 
De Kienehoef.
Doelgroep van de camping zijn ge-
zinnen met kinderen, en ouderen. 
De gemeente staat in principe achter 
de plannen, die passen binnen het 
beleid om meer diversiteit te krijgen 
in het toeristisch-recreatief aanbod. 
Daarbij wordt ook het “voor wat 
hoort wat” principe toegepast. In 
dit geval krijgt dat vorm door erfbe-
planting en een waterpoel.

Wereldwinkel gewoon open
Vorige week kwam de bibliotheek met bericht naar buiten dat ze twee 
dagen per week extra gesloten zal zijn. Dat wil echter niet zeggen dat 
ook de Wereldwinkel haar deuren dicht houdt. De Wereldwinkel is ge-
woon open. Er was veel onduidelijkheid over bij verschillende mensen.

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

Olland, Liempde, Sonnniuspark (Son).
Aflegplaatsen: 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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Carnaval 
Olland 2013

Optocht (L)Olland

Met Sprong(h)e over de rode 
Loop’r naar De Loop’r
Of de Pastoor Smitsstraat op tijd 
af zou zijn? Het leek een moeilijk 
haalbare kaart. Vandaar dat de or-
ganisatie bij de voorbereidingen 
voor de (L)Ollandse optocht direct 
alvast de alternatieve route door-
gaf. Gelukkig maar, want er kon 
nog geen enkele carnavalswagen 
overheen. 

“Olland ligt nog open, dus zijn we 
in het vliegtuig gekropen”, was 
dan ook de zeer toepasselijke leus 
op de carnavalswagen van noit 
genôg. ’t Keerpunt sloeg direct 
twee vliegen in één klap met hun 
leus: “Ollend lig oope, durrum zen 
wij goan Loope”. Daarmee schon-
ken ze direct aandacht aan De 
Loop’r; een traploop’r, koploop’r, 
steltloop’r, doodloop’r, kroeg-
loop’r, noem maar op. “Carnaval, 
ik loop’r al 55 jaor mi weg”, aldus 

de pleintrekkers. Ze liepen zelfs 
met een loop’r die op alle deuren 
past. Ook de nieuwe Ollandse 
schoolnaam werd herdacht, Frans 
gaat namelijk “met sprong(h)e 
vooruit”. Maar met het duo twee 
keer, gaat het blijkbaar minder 
goed. Zijn zijn “deez keer… nog 
steeds in de leer”.

Met de wagen van d’n achterhoek 
werd ook het eetpunt eer aange-
daan: “Wij gaon thuis nie ligge 
brasse, want be d’n Loop’r is ut ete 
klasse”, meldden zij. De Klumpkes 
hadden  een bijzonder grote wa-
gen… Met één bestuurder en één 
navigator ging bijna alles goed. 
Alleen de bomen waren eigenlijk 
iets te laag. Volgend jaar toch iets 
kleiner? “Nee joh”, zei de naviga-
tor. “Je moet nooit kleiner denken, 
alleen maar groter”.

Uitslag optocht Olland maandag 
11 februari 2013
Grote Wagens: 
1e prijs: CV de Loopgravers, Apollonaise 55. 
2e prijs: VC de Kantelaars, de WOZ warde stijgt naor de top. 
 Dus wekken wij ons eigen energie op. 
3e prijs: d’n Achterhoek, Vreetpunt Olland on Tour. 
4e prijs: CV de Klumpkes, Goa mar’s opzij, wellie heuren dur bij. 
5e prijs: Nôit Gènôg. Olland ligt open, dus zijn wij in het vliegtuig ge 
 kropen. 

Kleine wagens: 
1e prijs: de Drieskes, Mé hil d’n bups in de rups. 
2e prijs: Stijn Joosten, Stroiwaoge. 

Loopgroepen: 
1e prijs: de Pleintrekkers, Carnaval, ik loop’r al 55 jaor mi weg. 
2e prijs: ’t Keerpunt, Ollend ligt oope, durrum zen wij gaan loope! 
3e prijs: de Sikken, bij ons loopt alles op rolletjes 
4e prijs: Ollandse Dorpskapel 

Individueel: 
1e prijs: Jelle Berkers, Unne skonne Loop’r, ut is te dol 
2e prijs: Colinda en Loes, Skônsisters zitten er goed bij deez jaor. 
3e prijs: Duo twee keer, Deez keer … nog steeds in de leer. 
4e prijs: Mattien en Hein, Armstrong wij fietsen met z’n 2 zonder doping. 
5e prijs: Ante en Mara, een speld in de hooiberg 
6e prijs: Mark Bekkers, Ik loop in m’n eentje. 
6e prijs: Martijn Merks, de playboy van Olland. 
8e prijs: VanEschke, Ik ga met sprong(h)e vooruit. 
9e prijs: Martje en Tonnie, Dikke vriendinnen. 
10e prijs: Gonny en Hannie, Deez daag hangen wij de clown uit. 

Orginaliteitsprijs geschonken door de Dorpsherberg: d’n Achterhoek
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VC Le Gerage vierde van Brabant 
met ‘Ik Volg’
Het was superspannend voor 
vriendengroep VC Le Gerage. 
Met hun carnavalskraker 'Ik Volg' 
streden ze lang mee voor de ti-
tel Carnavalskraker van Brabant 
van Omroep Brabant. Uiteindelijk 
werden ze knap vierde.

Omroep Brabant zelf snapte er 

helemaal niets van dat deze oner-
varen artiesten uit Sint-Oedenrode 
boven toppers als Lamme Frans en 
Gebroeders Ko wisten te eindigen. 
De vriendengroep ziet er de humor 
van in en ze geniet van ieder mo-
ment. Daarom willen de jongens 
en meiden ook alle stemmers be-
danken!

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

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

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Uitslag Kleurrijk Papgat
Skonste etalagie
1. Gerits mannenmode
2. Termeer Modeschoenen
3. Schijvens Mode
4. Senz Haircare

Skonste gebouwke
1. VVV kantoor (kijk er vooral even binnen)

Skonste Straotje
1. Grutto
2. Beatrixstraat en Willem-Alexanderstraat
3. Streepenstraat

Skonste vurgevel
1. Fam. Vd Heijden (United Colors of Papgat)
2. Fam. Van Berkel
3. Siebe Wiersma
4. Fam. Van Roosmalen
5. DeMooiRooiKrant

Zwierend en zwaaiend houdt Dommelrode 
Carnaval draaiend
Ieder jaar weer pakt de Dommel-
rodeschool flink uit tijdens Carna-
val. Ook vrijdagochtend weer toen 
de kinderen en hun ouders officieel 
het feest inluidden. Dat deden ze 

samen met een prachtige optocht. 
De leerlingen hadden weer alles uit 
de kast gehaald om er een fantas-
tische optocht van te maken. Van 
allerlei grappige en leuke dingen 

kwamen voorbij. Maar het belang-
rijkste was het plezier. Dat spatte 
er werkelijk van af. Een prachtige 
start van Carnaval zullen we maar 
zeggen!allerlei grappige en leuke dingen allerlei grappige en leuke dingen zeggen!allerlei grappige en leuke dingen 

De Buurtsuper…
Boskant is blij met haar eigen Itali-
aan in de persoon van Pietro Strada. 
Hij bood onlangs in de bijeenkomst 
in De Vriendschap zijn diensten aan 
om pizza’s te bakken voor de buurt-
winkel, zodat deze ze weer kan ver-
kopen. Afgelopen week stond hij in 
de keuken. Niet om pizza’s te bak-
ken, maar om Italiaanse Carnavals-
koekjes te vervaardigen. Tijdens de 
Carnaval werden ze al aardig ver-
kocht. Natuurlijk had Pietro wel wat 
krachten opgetrommeld om hem te 
helpen 

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

Nieuws of tips?

bel de MooiRooi tiplijn:
0413-479322

of mail naar 
redactie@demooirooikrant.nl
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Nijverheidsweg 24, 5492 NK Nijnsel 
Tel: (0413) 474 059, Fax: (0413) 470 200, info@garagemarkgraaff .nl

24

Handelsweg 27
5492 NL  Sint-Oedenrode

T 0413-477605   F 0413-477601
www.abenreclame.nl

Nijverheidsweg 4
5492 NK 

Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476805

Bedrijventerrein Nijnsel 
www.vennotex.nl

 4 v. Lieshout
tegelhandelonline.nl
tegeloutletonline.nl

De goedkoopste tegelhandel
Keramisch tegelparket

Vanaf € 21,- per m2

Meer dan 100 aanbiedingen op onze site

tegelhandelonline.nl
Wilt u onze showroom bezoeken?

Bel dan even voor een afspraak (eventueel ook ‘s avonds)
Bedrijventerrein Nijnsel, Handelsweg 8, Sint-Oedenrode, tel: 0413-475506

	  

8

25
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Ikar Keukens B.V. 
Industrieweg 12a - 5492 NG Sint-Oedenrode

Tel: 0413 491990
st.oedenrode@ikar-keukens.nl 

www.ikar-keukens.nl

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Gespecialiseerd in: 
Volkswagen, Audi en Seat

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

12
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Handelsweg 23 - 5492 NL Sint-Oedenrode - 0413-476660
www.interieurenstijl.nl

Ook last van die nare lucht in uw auto? 
Laat deze verwijderen door middel van een ozonbehandeling

Voor het compleet reiningen van uw auto

www.carcleaningvanlaarhoven.nl
Handelsweg 11a | 5492 NL Sint-Oedenrode | 0413-47 61 98 | 06 - 20 30 81 05

Info@carcleaningvanlaarhoven.nl

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal

Industrieweg 11 5492 NG Nijnsel | 0413-472184 | www.voss.nl

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

11

14

Tegeloutlet heeft een bijzonder groot assortiment 
wand- en vloertegels. Maar liefst 35000 m2 op voor-
raad! Die voorraad wordt met regelmaat aangevuld 
met nieuwe partijen, dus we blijven altijd bij de tijd. 
Dat doen we al bijna tien jaar. In augustus vieren we 
ons jubileum.  

Ons grote assortiment is ontzettend divers en vooral in 
deze tijd proberen ook wij op de kleintjes te letten door di-
verse aanbiedingen op de markt te brengen. Ontzettend 
leuke, mooie, moderne of klassieke tegels voor scherpe 
prijzen. Een extra voordeel van onze grote voorraad is dat 
direct meenemen absoluut geen probleem is. Buiten onze 
outlet aanbiedingen kunnen wij ook een heel breed as-
sortiment aan merken bestellen met korte levertijden van 
1 tot 4 weken. 

Voor natuursteen onderhoudsproducten ( o.a. HMK producten en Lithofin) kunt u ook 
bij ons terecht. Ook dit is direct uit voorraad leverbaar. Eigenlijk kunt u bij ons alles 
krijgen - van A tot Z – om zelf te kunnen tegelen (geen tegelsnijders ).
Op onze mooie website www.tegeloutlet.nl ziet u wat we zo ongeveer te bieden heb-
ben. Natuurlijk bent u ook welkom op ons bedrijf. U vindt ons op het industrieterrein 
van Nijnsel.  Wij kunnen door heel Nederland leveren met een transportbedrijf, vraag 
naar onze mogelijkheden.  Mocht u interesse hebben in bepaalde tegels, neem dan 
contact met ons op.
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Mooi in de regio
Open avond  motorclub PVGE in 
Thermae Son

Op donderdag 21 februari om 
19.30 uur wordt door de PVGE 
een avond georganiseerd in Ther-
mae Son, waarin motorrijden cen-
traal. Deze avond staat open voor 
alle senioren in Son en Breugel en 
Sint-Oedenrode.
 
Hiertoe is Jan Kop, voorzitter van 
de motorclub PVGE Nuenen uitge-
nodigd om een verhaal te houden 
over zijn ervaringen met zijn mo-
torclub: “Mc Veteranen”.
De avond staat open voor zowel 
leden als niet-leden en uiteraard 
voor motorliefhebbers met inte-

resse om mee te doen met PVGE 
motorclub in oprichting hier in 
onze afdeling.
Jan Kop zal in zijn verhaal, geïl-
lustreerd met lichtbeelden, op ver-
schillende facetten ingaan, zoals: 
wat voor soort club wil je zijn, het 
uitzetten van routes, het werken 
met navigatie, de aard van de rit-
ten, een en / of meerdaagse reizen 
en andere onderwerpen die met 
motorrijden te maken hebben.
De motorclub in Nuenen organi-
seert tweemaal per maand een 
dagtour, maar daarnaast ook 
meerdaagse motorreizen, bijv. 
naar Frankrijk, Duitsland, maar 
ook in eigen land. 
Veel is te zien op de site van deze 
motorclub: www.mcveteranen.nl  . 
Entree is vrij en bij binnenkomst 
staat de koffie voor u klaar. De 
PVGE heet u reeds van harte wel-
kom. Verdere inlichtingen: 
Herman Hendriks, PVGE, 
tel.: 0499-473042; 
e-mail: herman.j.hendriks@planet.nl

Rabo Feestweek Schijndel en Sint-Oedenrode
Sinds augustus 2012 is het verkoop-
kantoor van Rabobank Sint-Oeden-
rode Schijndel aan de Hoofdstraat 
in Schijndel verbouwd. Het kantoor 
is opnieuw ingericht en gemoder-
niseerd zodat we u in een eigen-
tijdse en veilige omgeving kunnen 
ontvangen. Inmiddels is het ver-
koopkantoor helemaal klaar en dat 
willen we natuurlijk niet ongemerkt 
voorbij laten gaan! Daarom orga-
niseren wij een openingsweek vol 
activiteiten waar alle Schijndelse  
inwoners van mee mogen genieten.

In de week van 1 t/m 6 maart is 
het feest in het Rabobank verkoop-
kantoor aan de Hoofdstraat 45 te 
Schijndel.  Met een officiële opening 
trappen we de feestweek van het 
vernieuwde kantoor af.  Een select 
gezelschap opent het kantoor sym-
bolisch met het doorknippen van 
een lintje. 

Spaarfeest
Tijdens de Rabo Feestweek kun-

nen alle kinderen van 0 t/m 12 
jaar uit Sint-Oedenrode en Schijn-
del deelnemen aan het spaarfeest. 
Tijdens deze week krijgen al deze 
kinderen een presentje wanneer zij 
minimaal € 10 komen storten op 
hun Rabobank rekening. Ook de 
klanten uit Sint-Oedenrode kun-
nen hier van meegenieten want 
deze actie geldt ook voor het ver-
koopkantoor aan de Markt 19 in 
Sint-Oedenrode! Omdat het in 
Schijndel extra feestelijk is, wordt 
het spaarfeest op dat kantoor op 
woensdagmiddag 6 maart vanaf 
13.00 uur op een leuke manier af-
gesloten. 

Tussen Prul en Pronkstuk
Speciaal voor dit unieke evene-
ment openen wij eenmalig de deu-
ren van ons kantoor op zaterdag 
2 maart van 10.00 tot 13.00 uur. 
Geïnspireerd op het bekende tele-
visieprogramma tussen Kunst en 
Kitsch organiseert Rabobank Sint-
Oedenrode Schijndel ‘Tussen Prul 

en Pronkstuk’. Geïnteresseerden 
kunnen deze ochtend binnenlopen 
om hun kunst, antiek en curiosa  
door een ervaren taxateur te laten 
taxeren (indicatie van de waarde). 

Startende ondernemers
Op maandag 4 maart organiseren 
wij een bijeenkomst voor startende 
ondernemers. Met gastspreker Nils 
Roemen. Nils is een van de grond-
leggers van Durftevragen (op 
twitter #dtv). Hij wordt gedreven 
door het verbinden van mensen en 
waarde waardoor dingen makkelij-
ker, sneller en wél lukken. 

Kortom, het wordt een feestelijke 
en coöperatieve week die in het 
teken staat van de heropening in 
Schijndel. Iedereen is van harte 
welkom om een kijkje te komen 
nemen. Wilt u meer informatie 
over de activiteiten deze week? 
Kijk dan op onze website 
www.rabobank.nl/stos of volg ons 
op Twitter @RaboSTOS.

VERS & VOORDELIG 
DAT IS MIJN COOP

PERMANENT
VERLAAGD!

Week in, week uit dalen de prijzen permanent in uw 
Coop. Dit betekent héél véél extra voordeel  op uw dage-

lijkse boodschappen. Deze week dalen de prijzen van maar 
liefst 400 producten! Kijk snel in uw Coop voor nog meer 

prijsverlagingen!
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Nutrilon groeimelk 4
bus 800 gram

Maggi jus
tuinkruiden
zakje 18 gram

Maggi jus
voor vlees
pot 125 gram

Arla magere yoghurt
pak 1000 ml

Markant cakemeel
pak 500 gram

Markant kroepoek
zak 60 gram

Bolletje pinda pepsels
pak 115 gram

Nestlé dreumes 1+
bus 1000 ml

Andrelon shampoo
2 in 1
flacon 300 ml

Meller 
3-rol
multipack 3 stuks á 114 gram

Schwarzkopf shampoo
7 kruiden
flacon 400 ml

Maggi puree
aardappelpuree naturel
pak 276 gram

Danio Danone kwark
aardbei
multipack 250 gram

Pickwick thee
aardbei
doosje 30 gram

Markant thee
aardbei
doosje 40 gram

Hero fruitontbijt
aardbei/sinaasappel
fles 750 ml

Campina 
Goedemorgen aardbei/
sinaasappel    
pak 500 ml

Hero fruit en co
aardbei/sinas
fles 1000 ml

Markant extra jam
abrikozen
pot 450 gram

Markant 
aardappel puree
al a minuut
pak 180 gram

Markant extra jam
ananas
pot 450 gram

Dubbelfrisss 
appel/perzik light
pak 6 pakjes á 200 ml

Knorr soepen
aromat navulzak
zakje 38 gram

Organix goodies
baby koekjes
pak 100 gram

Maggi basis voor soep
basis voor kippensoep       
pot 485 ml

Markant rijstwafels
bbq
zak 155 gram

Alpro soya
blauwe bosbes
beker 500 gram

Vicks 
blue suikervrij               
zak 75 gram

Conimex boemboe
boemboe bami goreng
kuipje 95 gram

Bolletje beschuit
boeren meerzaden 
beschuit
rol 160 gram

Bertolli pastasaus
bolognese
zak 460 gram

Markant pastasauzen
bolognese
pot 490 gram

Markant extra jam
bosvruchten
pot 450 gram

Roosvicee Multivit
bosvruchten
multipack 1200 ml

Pickwick thee
bosvruchten
doosje 30 gram

Honig soepen
bruine bonen
pak 158 gram

Markant 
maaltijdpakketten
burrito´s
pak 227 gram

Spa & fruit
cactus
fles 500 ml

Lu Prince 
cake´n chocolade
pak 150 gram

Milka chocolade
caramel
reep 100 gram

Lonka fudge
carmamel 
zak 200 gram

Mora snacks
carrero
pak 400 gram

Mars 
celebrations                  
doos 400 gram

Markant sauzen
chilisaus
fles 250 ml

Soubry 
chinese mie
zak 350 gram

Markant soepen
chinese tomatensoep
zak 570 ml

Markant soepen
chinese tomatensoep
blik 800 ml

Kellogg´s 
choco pop croc´n roll
doos 350 gram
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PERMANENT
VERLAAGD!

Week in, week uit dalen de prijzen permanent 
in uw Coop. Dit betekent héél véél extra voordeel 

op uw dagelijkse boodschappen. Deze week dalen 
de prijzen van maar liefst 400 producten! 

Kijk snel in uw Coop voor nog meer prijsverlagingen!

TAX  LIEMPDE 
NIEUWSTRAAT 59 COOP.NL

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 11 t/m zondag 17 februari 2013. week 7

Coop 
witlof
los

500 gram

elders 1.29

2.250.79

5 stuks groenten en fruit 
voor slechts 5 euro 

Coop 
uien
net 2 kilo

Coop 
ijsbergsla
krop

Coop 
spitskool
per stuk

Coop 
bloemkool
per stuk

Coop 
spruiten
net 750 gram

Coop 
cherrytomaten
bakje 250 gram

Coop 
komkommer
1 duoset

Coop 
mandarijnen
net à 1 kilo

5 STUKS 
NAAR KEUZENAAR KEUZE

SLECHTS

5.00
maximaal 2 dezelfde varianten

kilo 1.58

3.99
kilo 7.98

Coop 
runder-
sucadelappen
500 gram 
elders 5.75/ 5.90

Wellness-Body and Mind Event 
In Zalencentrum Prinsenhof Hoofd-
straat 43 ”In het hart van Best” vind 
op zondag 3 Maart 2013 van (12.00-
17.00) een Welness, Body and Mind 
Event plaats.

Tijdens het Wellness-Body and Mind 
Event kunnen de bezoekers kennis 
maken met een 40 tal ondernemers 
uit de regio zowel uit het reguliere als 
het alternatieve circuit. Er zijn tal van 
uiteenlopende activiteiten, demon-
straties, lezingen en workshop. Dit al-
les onder één noemer Wellness-Body 
and Mind.

De bezoeker kan informatie verkrij-
gen en behandelingen ondergaan 

op het gebied van: Wellness als stoel 
massage, klankschalen massage, 
voetreflex-therapie, lichaamsverzor-
ging, Nail Art, cosmetica, Ayurve-
dische massage, (energetische) sie-
raden, acupunctuur, dans en Yoga. 
Body als laserbehandelingen zoals 
ontharen, wimperverlenging, biologi-
sche en fairtrade kleding, afslanken- 
voedingsadviezen, voeding supple-
menten, parfum en Haptotherapie. 
Mind als Theta healing, Reiki, ener-
getische therapie, spirituele therapie, 
natuurgeneeskunde voor huisdieren 
en paarden, psychologie, tarot coa-
ching, rouwverwerking, Oneness 
Deeksha. 
Tijdens dit Event kan de bezoeker spi-

rituele artikelen kopen, kleding, na-
tuurlijke suiker, waskaarten, massage 
olie, edelstenen, sieraden, shawls, 
parfum en wijn. Aan de inwendige 
mens is gedacht in de vorm van na-
tuurlijke cocktails en een wijnproe-
verij waarbij natuurlijk ook de wijn 
tegen aantrekkelijke prijzen gekocht 
kan worden. Zowel de entree als de 
lezingen/workshops zijn gratis.

De standhouders kunnen eventueel 
een kleine vergoeding vragen voor 
geleverde diensten. Voor de deelne-
merslijst en informatie over de lezin-
gen / workshops kunt u de website 
www.wellnesseventbest.nl raadple-
gen.

Heitje voor Karweitje in Liempde
Na een heel geslaagd Winter-
WonderLand staat de volgende 
activiteit weer voor de deur. JAS 
Liempde organiseert zaterdag 16 
februari 'Heitje voor een Karwei-
tje". Deze activiteit vindt normaal 
plaats in de herfstvakantie, maar 
door de slechte weersomstandig-

heden was het afgelast. 
Erg jammer...daarom willen we het  
a.s. zaterdag van 13.30 - 16.00 uur 
opnieuw proberen. De kinderen van 
JAS Liempde  zullen in groepjes in 
Liempde langs de deuren gaan om 
allerlei karweitjes op te knappen. 
Dus moet er confetti opgeruimd 

worden, glas naar de glasbak ge-
bracht, auto gewassen, strijken, 
sokken opvouwen, hond uitlaten, 
etc., etc......Voor een heitje doen 
de kinderen de klusjes graag! De 
opbrengst van Heitje voor een Kar-
weitje zal weer gebruikt worden om 
met de kinderen op kamp te gaan!

Informatieavond: Schuif aan bij MEE
Op woensdag 6 maart 2013 orga-
niseert MEE drie informatiebijeen-
komsten voor mensen met een be-
perking en hun naasten. Deze keer: 
‘Mantelzorgen én tijd voor jezelf’, 
‘Omgaan met moeilijk lerende pu-
bers’ en ‘Brus in de spotlight’. Kies 
één van de thema’s en meld u aan 
via www.mee-nob.nl/schuifaanbij-
MEE (of telefoon 0413 33 47 33). 
Deelname is gratis. De bijeenkom-
sten zijn van 19.30 tot 21.00 uur 
op het kantoor van MEE Noordoost 
Brabant, Volkelseweg 2 in Uden. 

Voor ouders is het vaak moeilijk hun 
aandacht te verdelen over hun kin-
deren, als één van die kinderen een 
ziekte of beperking heeft. Vaak krijgt 
dit kind automatisch de meeste aan-
dacht. Een broer of zus (brus) cijfert 
zich vaak weg, omdat de ouders al 
genoeg andere zorgen hebben. In 
de bijeenkomst ‘Brus in de spotlight’  
krijgt u 
praktische tips. Bijvoorbeeld over 
het herkennen van de positie van de 

brus, het achterhalen van zijn/haar 
behoefte en het vinden van aanslui-
ting bij de brus.
De bijeenkomst ‘Omgaan met moei-
lijk lerende pubers’ belicht de ver-
anderingen die uw moeilijk lerende 
kind doormaakt als hij of zij in de 
pubertijd komt. U krijgt tips over het 
omgaan met deze veranderingen, 
positief opvoeden en aandacht ge-
ven, omgaan met ruzie (luisteren, 
praten en overleggen), grenzen stel-
len en straffen.
De bijeenkomst ‘Mantelzorgen én 
tijd voor jezelf’ gaat over het hou-
den van de balans tussen het zorgen 
voor een ander en tijd overhouden 
voor jezelf. Hoe doet u dat?

Elke eerste woensdagavond van 
de maand organiseert MEE ‘Schuif 
aan bij MEE’. Dit zijn drie informa-
tiebijeenkomsten die plaatsvinden 
in kleine groepen. Elke bijeenkomst 
heeft een ander thema, dat te ma-
ken heeft met meedoen met een 
beperking. Tijdens ‘Schuif aan bij 

MEE’ informeert een medewerker 
van MEE Noordoost Brabant u over 
het gekozen thema. Ook is er ruimte 
voor het stellen van vragen. 

Ondersteuning bij leven met een be-
perking 
MEE ondersteunt mensen met een 
beperking en hun netwerk op alle le-
vensgebieden en in alle levensfasen. 
Daardoor kunnen zij naar vermogen 
meedoen in de samenleving. Wij zijn 
onafhankelijk en staan naast onze 
cliënten. Wij helpen hen hun eigen 
kracht te versterken en de mogelijk-
heden van hun netwerk te benutten. 
Dit vergroot de zelfredzaamheid en 
kwaliteit van bestaan. Onze kennis 
en ervaring zetten wij in om de sa-
menleving beter in te richten voor 
mensen met een beperking. Zo 
maakt MEE meedoen ook echt mo-
gelijk.

Kijk op www.mee-nob.nl voor meer 
informatie.

Meld uw evenementen 
aan via 

www.mooirooi.nl
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Boudewijns Schoenen opent 13 februari nieuwe winkel en webshop

Een prachtige nieuwe stap voor de toekomst

Een maand lang is Boudewijns 
Schoenen ‘dicht’ geweest. Al-
thans, de winkel op de aloude en 
vertrouwde plek aan de Nieuw-
straat 24. Na een intensieve 
verbouwing gaat de winkel op 
woensdag 13 februari weer open. 
De schoenenzaak heeft een prach-
tige nieuwe stap gezet voor de 
toekomst. Bart Boudewijns en zijn 
personeel zijn er weer helemaal 
klaar voor. Ook op internet, want 
op dezelfde dag gaat een ultramo-
derne webshop de lucht in. 

Eigenaar Bart is alweer de derde 
generatie Boudewijns die het be-
drijf runt. Hij werd geboren in 
een schoendoos, zoals hij het zelf 
treffend omschrijft. Vijf jaar gele-
den nam hij de zaak over van zijn 
vader. De frisse nieuwe start krijgt 
een vervolg door deze indrukwek-
kende verbouwing. Bart: “We 

hebben vanaf nu de beschikking 
over 230m2 winkeloppervlak. De 
verhoudingen zijn perfect. Ideaal 
voor een echte familiewinkel.” 
Daarmee doelt Bart op het feit dat 
Boudewijns Schoenen de ideale 
schoenenzaak is voor het hele ge-
zin. “We verkopen schoenen voor 
de leeftijd 0 tot 90”, vult hij aan. 
“Dat zie je ook in de winkel terug. 
Iedere doelgroep heeft zijn eigen 
aantal meters. We hadden zo onze 
ideeën over de nieuwe indeling en 
samen met een architect is dat uit-
gewerkt. De verhoudingen zijn nu 
perfect.”

De winkel is veel meer open dan 
voorheen. Volgens Bart is dat een 
stuk overzichtelijker en komt het 
de sfeer ten goede. Lange ban-
ken staan met het gezicht naar de 
wand waarop alle schoenen staan 
geëtaleerd. “Dat creëert rust en zo 

kunnen onze klanten rustig de tijd 
nemen om te passen en te kijken. 
Omdat het allemaal ruimtelijker is 
geworden, loopt niemand elkaar in 
de weg”, zegt de eigenaar trots. 

Door de jaren heen heeft Boude-
wijns Schoenen een geweldige 
naam opgebouwd in heel de regio. 
Dat wordt nu alleen maar uitge-
breid door de ultramoderne web-
shop. Boudewijns Schoenen blijft 
bij de tijd, dat is wel duidelijk! Door 
de uitbreiding van de winkel en de 
komst van de webshop is Boude-
wijns Schoenen nog meer merken 
gaan voeren. 

Boudewijns Schoenen, 
Nieuwstraat 24, 
Son en Breugel, 
tel: 0499 471 235, 
www.shoesbyboudewijns.nl, 
www.boudewijnsschoenen.nl 

advertorial

Persoonlijk en onafhankelijk advies over glasvezel

Opening tijdelijk glasvezelservice-
punt in Sint-Oedenrode
In een groot deel van Sint-Oeden-
rode ligt glasvezel van Reggefi-
ber. Reggefiber komt de komende 
weken tijdelijk terug om inwoners 
te voorzien van meer informatie 
over de mogelijkheden van glas-
vezel en om te helpen overstap-
pen. Wethouder Dekkers opent op 
zaterdag 16 februari het tijdelijke 
glasvezelservicepunt in het Marti-
nushuis aan de Markt. 

Glasvezelservicepunten.
Reggefiber is van woensdag 13 
februari tot zondag 31 maart aan-
wezig in Sint-Oedenrode. Bewo-
ners kunnen zich onafhankelijk 
laten informeren over de voorde-
len van een glasvezelnetwerk en 
de diensten van de verschillende 
serviceproviders die in Sint-Oe-
denrode actief zijn: Helden van 

Nu, KPN, OnsBrabantNet, Solcon, 
Tele2, TriNed, Tweak, Vodafone en 
XS4ALL.
Van woensdag tot en met vrijdag 
staat Team Sint-Oedenrode op de 
parkeerplaats bij EMTÉ. Op zater-
dagen staat Team Sint-Oedenrode 
in het Martinushuis aan de Markt. 
Meer informatie over glasvezel, 
het team en de openingstijden zijn 
ook te vinden op www.team-sint-
oedenrode.nl.

Opening glasvezelservicepunt in 
Martinushuis
Het glasvezelservicepunt in het 
Martinushuis wordt op zaterdag 
16 februari feestelijk geopend 
door Wethouder Dekkers. Iedere 
bezoeker die op deze dag tussen 
10.00 en 16.00 uur langs komt 
maakt tevens kans op een iPad.

Gerdie en Rob 16 februari in All 
You Need is Love

Vorige week kwamen we met het 
bericht dat Gerdie van Berkel en 
Rob van Diessen opnames had-
den gehad van het populaire pro-
gramma All You Need Is Love. Toen 

wisten ze nog niet wanneer de uit-
zenddatum zou zijn. Inmiddels is 
dat bekend. Op zaterdag 16 febru-
ari komen Gerdie en Rob in de uit-
zending van All You Need Is Love. 

TE KOOP
HOGE VONDERSTRAAT 4B

Midden in het centrum van Sint-Oedenrode
Slechts € 159.000 k.k.

VERHUISPLANNEN?
MAAK DAN SNEL EEN AFSPRAAK VOOR EEN GRATIS EN VRIJBLIJVEND ADVIES

www.deplaatselijkemakelaar.nl   -   info@deplaatselijkemakelaar.nl   -   0413-745155

Markt 2 (‘t Oude Raadhuis)

Sint Oedenrode

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e
 

 
Eindhoven, Leenderweg 277e

 

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

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

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

Openingstijden

Gemeente haalt startersleningen weer van stal
De gemeente gaat weer startersle-
ningen verstrekken aan beginnen-
de woningkopers. En die moeten 
er vlug bij zijn, want met de eerste 
veertien leningen is het potje al-
weer leeg. Op 14 februari wordt 
de regeling weer opengesteld.

Dat potje was al sinds eind 2010 
leeg, en de gemeenteraad had be-

sloten om er geen gemeenschaps-
geld meer in te stoppen. Daar is 
niks aan veranderd, maar omdat 
de eerdere starters hun lening heb-
ben afgelost is er weer ruimte voor 
nieuwe. Het rijk draagt daar ook 
50% aan bij.
De starterslening is voor mensen 
tot 36 jaar, die nog geen eigen 
koopwoning hebben (gehad). Ze 

moeten minimaal drie jaar in Rooi 
wonen of minimaal vijf jaar in Rooi 
hebben gewoond en niet langer 
dan tien jaar geleden vertrokken 
zijn. 
De eerste drie jaar is de lening ren-
teloos en aflossingsvrij, de woning 
mag maximaal 210.000 euro kos-
ten en zo zijn er nog een paar eisen 
en spelregels.

        toepassing van startersregeling mogelijk

Uitgebouwde tussenwoning met berging gelegen in een rustige jonge woonwijk. 
Sfeervolle woonkamer met parketvloer met toegang tot een kelder/bergkast. Keurig 
verzorgde keukeninrichting en badkamer. De woning beschikt over 4 slaapkamers en 
een vaste trap naar de zolderverdieping. De achtertuin is gelegen op het zuidoosten.

Klaproosstaat 6 Sint-Oedenrode

Bouwjaar: 1991                    Inhoud: ca. 380 m³                    Perceel: 152 m2

Vraagprijs: € 209.000 k.k.

Deze uitgebouwde en prima onderhouden tussenwoning is met de startersregeling 
en een bankhypotheek van slechts € 167.200,- voor u bereikbaar!

Ko� eren 71 - 5492 BM Sint-Oedenrode 
0413-472118 - www.vdlaar.nl

TE KOOP
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We waren fanatieke carnavalsvierders geworden. Ik kocht ’n oud 
trompetje, ging naar Toontje S. om te vragen hoe de grepen van de 
ventielen bij de verschillende noten pasten en binnen ’n paar weken 
kon ik enkele schlagers uit m’n kop spelen: Rosamunde, De Purperen 
Heide en het carnavalslied van Valkenswaard. Mijn beste vriend, m’n 
broer, twee zwagers en een neef met z’n maatje en daar was het or-
kest geboren. “D’n èrme tak” heette het blaaskapelleke en later heb-
ben we nooit meer groter succes geboekt. In Valkenswaard stonden 
we op een balkon midden op de Markt en met z’n zevenen brachten 
we een menigte van zeker 500 mensen aan het deinen. Dorus van 
café “Jo d’n Uurste” leidde ons overal naar toe, in de drukste kroegen, 
waar niemand meer naar binnen mocht, maar ook gewoon bij parti-
culieren thuis. Hij keek dan bij de deurbel naar het naamplaatje en als 
dan werd opengedaan vroeg hij: “Zijn we hier bij de familie Jansen?” 
De verbouwereerde persoon antwoordde natuurlijk bevestigend en 
dan zij Dorus: “Oké, dan moeten we hier zijn!” Tot grote ontsteltenis 
van de aanwezigen blies het orkest een rondje om de eettafel en wei-
gerde te vertrekken zonder alcoholische beloning. En als we dan weg 
waren wist nog niemand wie we waren of waar we vandaan kwamen.
Van de kapel ging ik naar de fanfare en toen die in een harmonie dreig-
de te veranderen (ik kon niet tegen die jammerhouten, die klarinetten 
heten) sloot ik me aan bij het zootje ongeregeld dat zich Toeter(s)zat 
noemde. Ik ben er nooit meer weggegaan en heb de mooiste carna-
valsdagen met die mannen en meiden meegemaakt, van ’s morgens 
tot ’s avonds laat. Vooral deelname aan de kapellenavond en strijd 
om de Blèrcup stond hoog in het vaandel. Succes hadden we met het 
lied “Frikandelle-delle-delle” waar nog steeds vraag naar is. Ook het 
volgende lied won weliswaar geen prijs maar sloeg wel aan: “Blijf met 
oew jatte van m’n pilske af, ge koopt oew bier mar zelluf. Ge moet nie 
denke dà da zomar aongewaoje kumt, net as bè de road van elluf…..” 
Ja, die wijze raad was vaak het haasje, maar ja, je weet, hoge bomen 
vangen veel wind. Ooit maakten wij een heuse prinsenwagen, ver-
kleedden ons als raad en bovenop stond een zekere K. als levensechte 
prins te zwaaien. We hadden gevraagd om een plaats achter in de 
optocht. De wagen had de vorm van een carnavalssteek en op het on-
derste gedeelte waren kunstig golven geschilderd. “Steek onder wao-
ter” was het thema en onderweg deelden wij nep-consumptiebonnen 
uit, schudden handen van het enthousiaste publiek. Velen dachten dat 
onze wagen het sluitstuk van de optocht was en hielden het zaakje 
voor gezien. Arme echte prins en Raad van Elf die er nog achteraan 
moesten komen….Zoals ooit eerder vermeld is het uiteindelijk nog 
wel gekomen tussen ons.
We hielden niet zo van hoempa, dus bliezen we wat meer swingende 
muziek in de kroegen of speelden we oude meedeiners in een ander 
ritme en tempo. Ook dat sloeg bij de meeste carnavalsvierders wel 
aan. We hadden geen vast uniform of kiel maar verzonnen ieder jaar 
een thema, waarin eenieder zich kon uitleven. Toen onze gitarist zelf 
tot prins werd gekozen hebben we ons uitgedost als clochards, te vies 
om aan te pakken. Op de dag dat we als zijn begeleidingskapel zou-
den optreden hadden wij ons in de portieken rondom het gemeen-
schapshuis neergevlijd als daklozen onder kartonnen dozen en ééntje 
lag zelfs in een afvalcontainer. De rotzooi en algehele consternatie 
was groot, zelfs in de supermarkt, waar al het personeel werd ingezet 
om ons in de gaten te houden en wij expres stiekeme dingen deden. 
Stelletje ratten!
Wij aten altijd goed met carnaval, lekkere stamppotten of hazenpeper, 
maar ook deden wij ons lijflied eer aan:

Frikandel speciaal (4 pers.)

8 frikandellen (ja hé, niet van dat benauwde)
2 uien, middelfijn gehakt, Heinz curryketchup, Remia frietsaus
Verwarm de frituurpan op 175˚C. Maak een insnijding over de lengte 
(tot op de helft van de dikte) Doe 4 frikandellen in het vet en bak tot 
ze bovendrijven, dan zijn ze gaar. Vul over de lengte met de uitjes, 
dan een streep ketchup en een dikke streep mayo. Bak daarna pas de 
andere vier.
Hier past natuurlijk maar één drank bij: Veel bier.
Tip: als je hierna teruggaat naar de kroeg en daar dat langgewenste 
gesprekje met die leuke buurvrouw wilt aangaan, neem dan even een 
kauwgumpje…

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

Carnavalsstreken

VOORRAAD VAN CA. 100 AUTO’S, BESTELWAGENS EN JEEPS 
BENZINE, GAS EN DIESEL TEGEN INTERNETPRIJZEN

WWW.AUTOBEDRIJFSCHEEPENS.NL

ALLES MET GARANTIE *INRUIL *APK *SCHADETAXATIE
Schijndelseweg 55 - Sint-Oedenrode - Tel. (0413) 47 32 90

 

Rhode: Ledenvergadering 
14 februari

voetbal

Van het voetbalfront weinig 
nieuws. Vorig week werd het in-
haalprogramma en alle oefenwed-
strijden afgelast. Deze week is er 
i.v.m. carnaval geen programma. 
Wel is er deze week een extra 
algemene ledenvergadering ge-
pland met als voornaamste agen-
dapunt de nieuwbouwplannen 
voor de kleedaccommodatie.

A.s. zondag is het maar weer af-

wachten of er gevoetbald kan 
worden. Het inhaalprogramma 
van vorige week is dan opnieuw 
vastgesteld. Voor de overige elftal-
len zijn er in principe oefenwed-
strijden. Het eerste heeft nu al een 
paar weken niet kunnen voetbal-
len door het slechte weer, dat is 
natuurlijk erg vervelend, want vol-
gende week wordt de competitie 
al weer hervat en Rhode staat er 
goed voor in de strijd om de 2e 

periodetitel. Het is dus belangrijk 
dat Rhode de draad meteen goed 
oppakt. 
 
Extra ledenvergadering
Op donderdag 14 februari wordt 
er een extra ledenvergadering be-
legd. Op deze vergadering zal het 
bestuur de bouwplannen voor een 
nieuwe kleedaccommodatie aan 
de leden gaat voorleggen. Aan-
vang 21:30 uur.

Programma v.v. Boskant
Hopelijk kan er aanstaand week-
end toch eens een keer ge-
voetbald worden. Ook al is het 
vriendschappelijk.  De laatste 
mogelijkheid, want op 24 februari 
staat de 1e competitiewedstrijd 
alweer op het programma.

Op de donderdag voor Carnaval 
oefende Boskant 1 uit tegen Wo-
dan. De eindstand van 0-3 was 

prima te noemen, maar telt helaas 
niet mee in de competitie. Uit te-
gen DVG, op 24 februari, is het 
toch weer anders, dan zal Boskant 
1 weer vol aan de bak moeten. 
Aanstaande weekend wordt er ge-
oefend tegen een oude bekende, 
Heeswijk 1. Ook voor de andere 
seniorenteams zijn er wedstrijden 
gepland. Het wordt veelal oefe-
nen, behalve Boskant 6 dat thuis 

een inhaalwedstrijd tegen DVG 
speelt.
Voor onze jeugd is de competitie al-
weer hervat. Door het winterweer 
is er dusver nog niet veel van ge-
komen, maar aanstaande zaterdag 
16 februari zou het, gezien de voor-
spellingen,  toch zomaar kunnen!

Meer info vindt u op onze site: 
www.vvboskant.nl

Ollandia bezig aan laatste voorbereiding 
competitiehervatting
Na een weekendje carnaval gaat 
komend weekend het voetbal 
weer beginnen. Het is voor ieder-
een vanwege de weersomstandig-
heden, zeker door het ontbreken 
van kunstgras, een moeizame 
voorbereiding, maar de competi-
tiehervatting nadert al weer snel. 

De seniorenteams kunnen nog een 
weekje oefenen, maar de jeugd-
teams hebben a.s. zaterdag 16/2 al 
weer de op  26/1 afgelaste wed-
strijden van de 1ste competitieron-
de op het programma staan. Voor 
Ollandia 1 staat er zondag op sport-
park Ekkerzicht een oefenwedstrijd 
op het programma tegen Rhode 2. 
Belangrijk om weer het juiste balge-

voel te krijgen en om weer spelrit-
me op te doen, want in het daarop 
volgende weekend begint ook voor 
de senioren al weer de competitie.  
Ook Ollandia 3 speelt zondag een 
oefenwedstrijd bij Rhode. Ook de 
overige teams moeten voor moge-
lijk aanvullingen, wijzigingen en de 
laatste informatie kijken op  
www.ollandia.nl. 
   
Playback “Voice of Olland”
Dat er bij Ollandia niet alleen wordt 
gevoetbald zal a.s. zaterdagavond 
16/2 vanaf 19.30 uur te zien en te 
horen zijn bij de playback avond in 
de kantine op sportpark Ekkerzicht.
De diverse acts zullen weer hun 
best doen, onder het toeziend oog 

van een deskundige jury, om het 
publiek te vermaken en alles uit de 
kast halen om de fel begeerde titel 
“Voice of Olland” binnen te halen. 
Hierbij zijn zowel leden als niet-
leden van harte welkom om hun 
favorieten te steunen.

Rikken bij Ollandia.
Ook de liefhebbers kunnen voor 
een extra avondje rikken op don-
derdag 21 februari vanaf 20.30 uur 
weer terecht in de Ollandia kanti-
ne op sportpark Ekkerzicht, waar-
bij ook ditmaal weer mooie prijzen 
zijn te winnen. Ook 28 maart kan 
alvast in de agenda worden gezet 
voor de laatste rikavond van het 
seizoen.

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

Stichting MaraThOON zoekt nieuwe goede doelen 
in lustrumjaar

Dit jaar, op 13 oktober 2013, vindt 
het eerste lustrum plaats van 
Stichting MaraThOON.  Voor de 
vijfde maal doet een team lopers 
mee aan de marathon van Eindho-
ven. Daarmee herdenken zij Toon 
de Wit en René Sanders en zame-
len zij geld in voor goede doelen 
die te maken hebben met kanker. 

De stichting is voor dit lustrumjaar 
nog op zoek naar nieuwe goede 
doelen die hulp kunnen gebruiken. 
Voorwaarde is dat ze kankergere-
lateerd zijn en een relatie hebben 
met de regio Eindhoven. Aanmel-
dingen en tips zijn welkom tot 1 
april aanstaande, via 
info@marathoon.nl. 
Het bestuur kiest uit alle inzendin-
gen één of meer doelen, waarvoor 
het samen met sponsoren, dona-

teurs en natuurllijk de lopers weer 
een mooi bedrag bij elkaar pro-
beert te krijgen.

In 2012 was Stichting Wensambu-
lance Brabant één van de goede 
doelen. Sponsors en donateurs 
brachten genoeg geld bij elkaar 
voor maar liefst drie nieuwe bran-
cardinrichtingen voor ambulances. 
En dit is waar MaraThoon het voor 
doet: dromen waarmaken waar-
voor normaal geen geld (meer) 
beschikbaar is.

Stichting MaraThOON
Stichting MaraThOON is vijf jaar 
geleden opgericht om Toon de Wit 
jaarlijks te herdenken, die overleed 
aan de gevolgen van kanker. Toon 
was een liefhebber van de Eindho-
vense marathon. Zeer onverwacht 
overleed tijdens de oprichting van 
MaraThOON ook René Sanders, 
een goede vriend van Toon en drij-
vende kracht achter de stichting. 
Stichting MaraThOON herdenkt 
sindsdien jaarlijks hen beiden onder 
het motto: ‘MaraThOON; RENnÉn 

voor een goed doel’. De stichting 
steunt elk jaar één of meer projec-
ten of goede doelen door zoveel 
mogelijk geld in te zamelen vóór 
en tijdens de marathon van Eind-
hoven. Op www.marathoon.nl 
is meer informatie te vinden over 
de stichting en mogelijkheden van 
sponsoring en donaties.
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Thermae Son organiseert educatieve Kennisdagen
Son en Breugel, Hoeveel stroom 
verbruikt Thermae Son jaarlijks? 
En wat is de langste spier van het 
menselijke lichaam? Thermae Son 
opent op zondag 24 februari en 
zondag 10 maart 2013 van 11.00 
- 16.00 uur de deuren voor een 
educatieve dag voor jong en oud. 
Bezoekers krijgen de gelegen-
heid een kijkje te nemen achter 
de schermen. Met een bezoek aan 
de machinekamers, de waterbron 
voor “puur bronwater” en de keu-
kens. Een recreatieve en leerzame 
dag voor het hele gezin. 

Door middel van een rondleiding 
leren bezoekers op leuke wijze 
meer over diverse aspecten als 
water, gezondheid en het mense-

lijke lichaam. Bijvoorbeeld welke 
eigenschappen water heeft en wat 
jongeren kunnen doen om bewus-
ter om te gaan met water. Maar 
ook de werkzaamheden binnen 
Thermae Son met betrekking tot 
waterkwaliteit en het schoonhou-
den van water komen aan bod. 
Bezoek de grote waterbron voor 
puur bronwater en bekijk de ma-
chinekamers. Tijdens de rondlei-
ding geeft expert en saunagoeroe 
Erik Bierenbroodspot uitleg over 
de sauna, zoals het effect van 
saunagebruik op de gezondheid, 
want hoe komt het dat mensen zo 
gaan zweten in de sauna? En wat 
zijn de effecten van afwisselende 
tempraturen op het lichaam? Kom 
ook meer te weten over de huid, 

voeding, homeopathie en over de 
geschiedenis van Thermae Son en 
de architectuur van het pand. Alle 
afdelingen openen hun deuren. 
Daarnaast maken bezoekers kans 
op leuke prijzen en ontvangen zij 
een goodie bag cadeau. Een rond-
leiding duurt circa 2 uur en zal ver-
zorgd worden door specialisten en 
medewerkers van Thermae Son. 
Leeftijd is vanwege (eigen verant-
woordelijkheid) vanaf 6 jaar tot 70 
jaar. Aanmelden voor een rondlei-
ding kan telefonisch via 
0499-476383 of per e-mail via 
info@thermaeson.nl Kijk voor meer 
info op www.thermaeson.nl Ther-
mae Son is gelegen aan de Ther-
maelaan 2 te Son en Breugel. 
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Lady’s Night competitie

darten

Bullshooter Nederland denkt de 
oplossing te hebben gevonden 
voor de oppas in de zomeravond 
competitie.

We willen graag een lady’s Night 
zomeravond koppel competitie 
opzetten. Deze is dan uiteraard 
niet tegelijk met de reguliere zo-
meravond koppelcompetitie maar 
op een andere dag. Zodat er altijd 
iemand thuis is voor eventueel de 
kinderen of de hond. In onze regio  
wordt hier al flink mee gewerkt en 
is het bijna zover dat we de compe-
titie rond hebben. Maar we kunnen 
nog genoeg nieuwe dames plaat-
sen. Dus heb jij een vriendin, vrouw, 

oma, tante of nichtje dat graag wil 
darten maar op de een of andere 
manier niet op de donderdag kan 
of wil gooien en alleen maar met 
dames wil darten. En gun je jezelf 
ook een avondje ontspannen op de 
bank? Mail dan met Mark@bull-
shooter.nl zet even haar naam leef-
tijd, mailadres en regio in het mailtje 
en vermeldt even dat het over de 
lady’s night competitie gaat, dan 
zorg ik ervoor dat het bij de juiste 
personen terechtkomt en we dege-
ne op de hoogte houden over het 
verloop van deze competitie. Hope-
lijk gaan we nu in Sint-Oedenrode 
en omstreken ook eindelijk een 
aparte dames competitie krijgen.

&WEBSITES

DRUKWERK
HEUVEL 17 SINT-OEDENRODE
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Team zamelt geld in om trip te kunnen betalen

Owen van ’t Hof doet mee aan WK basketbal voor 
scholieren

Owen van ’t Hof (15) mag dan 
wat kleiner zijn dan zijn teamge-
noten, maar hij doet zeker niet 
voor ze onder. Sterker nog, toen 
Owen nog basketbalde bij BV 
Rooi bleek al snel dat hij het no-
dige talent in huis had. De Rooise 
knaap speelde zich in de kijker 
van Almonte uit Eindhoven. Toen 
hij hoorde van de mogelijkheden 
die het Sint-Joris college (speci-
ale school voor topsporters) hem 
bood was het zo gepiept. Hij koos 
voor de ideale mix van studie en 
basketbal. Niet zonder resultaat! 
Met zijn schoolgenoten doet hij 
van 28 maart tot 5 april mee aan 
het WK Scholierenbasketbal in 
Cyprus. Een geweldig avontuur, 
maar ook een duur grapje. Daar-
om zamelen alle deelnemers geld 
in om de reis te bekostigen. 

Zijn jullie Nederlands kampioen 

geworden omdat jullie naar het 
WK mogen?
“Tijdens het NK zijn we derde ge-
worden, maar omdat de eerste 
twee teams afzegden mochten we 
uiteindelijk toch nog gaan. Dat is 
wel mooi, want het Sint-Joriscolle-
ge heeft de afgelopen jaren iedere 
keer het team namens Nederland 
mogen sturen.”

Een prachtige kroon op je prille 
carrière. 
“Inderdaad, want ik speel pas 4,5 
jaar basketbal. Ik deed eerder aan 
judo en aan voetbal. Mijn broer 
Duncan basketbalde en ik speelde 
vaak met hem. Van hem heb ik dan 
ook veel geleerd. Ik merkte dat het 
best goed ging, dus koos ik om te 
gaan spelen bij BV Rooi. Na een jaar 
werd ik uitgenodigd voor rayon-
trainingen. Daar werd ik gescout 
door Almonte. Het eerste half jaar 

heb ik daar alleen getraind. Daarna 
ben ik daar gaan spelen.”

Heb je een achterstand omdat je 
wat kleiner bent dan je medespe-
lers en tegenstanders?
“Dat valt wel mee. Ik haal er ook 
weer voordeel uit. Ik ben wat dy-
namischer en sneller dan veel spe-
lers. Ook probeer ik om onder de 
grotere door te duiken. Dat ik fy-
siek wat minder sterk ben is soms 
wat lastig, maar daar train ik nu 
ook voor.”

In welk team van Almonte speel je?
“Ik zit in het -16 team, maar we 
zijn ingedeeld bij -18. Dat maakt 
het extra lastig voor ons, omdat 
we jonger en kleiner zijn. Na de 
zomer ga ik naar het -18 team. Die 
ploeg speelt eredivisie. Daar heb ik 
wel zin in, want voor mijn gevoel 
ben ik toe aan een volgende stap.”

Maken jullie kans op het WK voor 
scholieren?
“We zitten in een poule met Israël, 
Brazilië en Turkije. Dat wordt heel 
zwaar. Ik denk dan ook dat we niet 
voor de prestaties naar het WK 
gaan, maar voor de ervaring.”

Nu zijn jullie bezig om geld in te 
zamelen?
“Dat klopt. Op onze website wk-
basketball2013.blogspot.nl staan 
allerlei acties waar we mee bezig 
zijn. We hebben kalenders ver-
kocht, doen een sponsorloop en 
nog veel meer. Natuurlijk mogen 
mensen altijd doneren. Dat kan via 
de website.”

Owen (midden) met zijn teamgenoten
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Uitslagen

VV Boskant

VV Boskant

Programma senioren zo 17/2:
Heeswijk 1-Boskant 1  14.00u.
Heeswijk 2-Boskant 2  11.30u.
Boskant 3-Boskant 4  11.00u.
Boskant 5-Boskant 7  12.00u.
Boskant 6-DVG 7  10.00u. 
(competitie)
Boskant VR1-Nijnsel VR1  10.00u.

Programma senioren di 19/2: 
Boskant 2-EVVC2  19.30u.
Programma jeugd za 16/2:
Blauw Geel‘38 A3-Boskant A1 a14.30u.
Boskant B1-VOW B1  a14.30u.
Boskant C1-Schijndel/Vitam C3  a13.00u.
Gemert D5-Boskant D1  a11.45u.
Blauw Geel‘38 E3-Boskant E1  a09.25u.
Boskant E2-Boekel Sport E3  a09.30u.
Boskant F1-Sparta’25 F5G  a10.30u.

Ollandia

Programma zondag 17/2:
Ollandia 1-Rhode 2  12.00u
Rhode 9-Ollandia 3   11.00u

Programma jeugd za 16/2:
Venhorst B1-Ollandia B1 v:13.15u
Rkvv Keldonk C1-Ollandia C1  v:12.15u
Sparta’25  D2-Ollandia D1  v:10.15u
Ollandia E1G-Blauw Geel’38  9.30u
Ollandia E2-Boekel Sport E8  10.30u
Nijnsel F1G-Ollandia F1   v:9.00u
Blauw Geel’38 F11G-Ollandia F2G  v:9.15u

Rhode

Programma senioren  
Mifano-Rhode 12.00u (vr) 
Ollandia-Rhode 2 12.00u (vr)
Rhode 4-Schijndel 5 12.00u
Rhode 5-Avesteiyn 4 10.00u
WHV 3-Rhode 6 12.00u
Rhode 8-Heeswijk 5 10.00u
Ollandia 3-Rhode 9 11.00u (vr)
Dames-Nooit Gedacht VR2 10:30u (vr) 

Jeugd programma za 16/2:
Rhode A1-Schijndel/VITAM A1 14:30u
Rhode A2-Schijndel/VITAM A2  14:30u
Rhode B1 vrij
Gemert B3-Rhode B2  13:15u 
Schijndel/VITAM B3-Rhode B3  15:00u
Rhode B4  vrij
Rhode C1-Vitesse’08 C1  13:00u
Rhode C2G-Gemert C3  13:00u
Sparta’25 C3-Rhode C3  13:00u
Rhode C4  vrij
ELI C4G-Rhode C5  11:00u
Rhode MB1-SC St Hubert MB1  14:30u
Rhode MC1  vrij
Rood Wit’62 D2-Rhode D1G  12:30u
MVC D2-Rhode D2  11:45u
Rhode D3G-WEC D1G  11:30u
Rhode D4-Handel D1  11:30u
Rhode D5-Avanti’31 D3  11:30u
NWC D6-Rhode D6  11:30u
Rhode E1  vrij
Rhode E2-Avanti’31 E2  9:15u 
Mierlo Hout E2-Rhode E3  10:30u
Rhode E4-WEC E2  9:15u
Handel E2-Rhode E5  10:00u
Rhode E6G-Sparta’25 E3  9:15u
Rood Wit’62 E7-Rhode E7  9:00u
Rhode E8G-Mariahout E2  9:15u
Avanti’31 E3G-Rhode E9  9:30u
Rhode E10-Avanti’31 E4G  9:15u
Rhode F1-Schijndel/VITAM F1  10:30u
Mariahout F1G-Rhode F2  10:00u
Rhode F3-Erp F2  10:30u
Avanti’31 F2-Rhode F4  10:30u
Rhode F5-Mierlo Hout F4  10:30u
Boekel Sport F7-Rhode F6G  9:30u
Rhode F7-Schijndel/VITAM F5  10:30u
Rhode F8-S.V. Brandevoort F8G  10:30u
Sparta’25 F3-Rhode F9  10:30u
Boekel Sport F6-Rhode F10  9:30u
Rhode F11-Sparta’25 F9  11:15u 
Mini-pupillen: vrij

VV Nijnsel

Programma senioren
Sparta’25 7 - Nijnsel 4 12:00u
Nijnsel 5 - Heeswijk 4 10:00u
Nijnsel 6 - Erp 6 10:00u

Programma jeugd
Nijnsel A1 - SCMH A1 14:30u

SCMH B1 - Nijnsel B1 14:30u
Nijnsel C1G - Sparta’25 C2 13:00u
WEC C2 - Nijnsel C2 12:00u
Blauw Geel’38 D5 - Nijnsel D1G 11:30u
Nijnsel E1 - DVG E2G 10:00u
Blauw Geel’38 E10 - Nijnsel E2G 9:15u
Gemert E12 - Nijnsel E3 9:15u
Nijnsel F1G - Ollandia F1G 10:00u

Veteranen za 16/2:
Nijnsel vet - PSV Vet 15.00u

Vriendschappelijk zo 17/2:
sc ’t Zand 2 - Nijnsel 2 12.00u
FC De Rakt VR2 - Nijnsel VR2 12.00u
Boskant VR1 - Nijnsel VR3 10.00u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 6 jan.
1 Mevr. M.v.Schijndel- Hr. A.v.Hommel 
57,08 % 2 Dms. W.v.Gerwen- 
A.v.Genugten 56,25 % 3 Echtpr. 
v,Gerwen- Hrn. A.v.Genugten- H.v.Erp 
54,58 %.

BC ROOI 750

Uitslag 6/2:
A-lijn : 
1. Hanny Bosch & Jan Bosch 60,42   
2.Jan Machielsen & Henk Schakenraad 
55,56   3. Theo Janssen & Robert Jans-
sen 55,21   
B-lijn:  1. Marion Konings & Thea v.d. 
Laar 65,97   2.Willem Pieters & Rien 
Voets 62,85 3. Riet van Heijningen & 
Theo van Heijningen 59,03   
C-lijn:  1. Marcel Janse & Willy Swin-
kels 60,63   2. Nelleke Kappen & Jean-
ne Swinkels 57,29   3. Jan Verbunt & 
Christ Verhoeven 53,75   

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 7/2
A-lijn: 1. Nellie & Jan Seegers 63.20; 2. 
Nellie & Ad Vervoort 59.50; 3, 4 en 5 
gedeeld: Mia Poels & Annie Stevens, 
Hilde v.d. Kaden & Nellie Philipsen en 

Guus Plevier & Fried v.d. Laar 53.50.
B-lijn: 1. Gerda & Bert Schellekens 
61.11; 2. Annie Kastelijn & Addie Rijkers 
60.76; 3. Betsie & Jan v. Gerwen 60.41; 
4. Marietje Aarts & Zus v.d. Rijt 59.02. 
Donderdag 14 februari géén bridge.

B.C. “d’n einder ‘05”

Uitslag: 6 februari: 
A lijn: 1. Jan en Mien v. Rooij 66.67 
% 2. Joop en Marianne Muller 58.33 
% 3. Peter Schepers-Liesbeth Bekkers 
55.42 % 4. Mia Poels- Ria v Zon 53.75 
% B. Lijn 1. Leny Wijn- Diny Vos 58.75 
% 2. Thea Huijberts- Ger Vervoort 
53.75 % 3. Jo Evers- Anja Lafleur 52.5 
% 4. Truus v. Heesch- Addie Rijkers 
50.00 %. Eindstand 4 e cyclus: A Lijn. 
1.Mia Poels- Ria v. Zon 57.78  % 2. 
Jan en Mien v. Rooij 55.98 % 3. Joop 
en Marianne Muller 55.22 % B Lijn. 1 
Truus v Heesch- Addie Rijkers 56.17 % 
2. Ageet Schevers- Maria Bloem 54.28 
% 3. Ad.v.d.Brand- Leny Wijn 52.92 
%. Zie ook: www.deneinder.nl

ZBC  Zijtaart 

Competitie 5/2
A-lijn:  1.Mien Vissers & Corry Kastelijn 
62,50 % 2.Mien v.Berkel & Mien Ver-
hoeven 61,67 % 3.Jan Rijkers & Toos 
v.Berlo 60,42 % 4.Hilly v.Bosbeek & 
Ria Swinkels 56,42 % B-lijn: 1.Maria 
& Fien Rooijakkers en Harrie & Rina 
v.Berlo 56,25 % 3.Jo Verhoeven & Toos 
Vissers 51,39 % 4.Anny v.d.Berkmortel 
& Ria Veldhuis 50,00 %

keezen

Keeztoernooi
 pnt pnt v pnt t

1: KC Geen Pardon       5   144-78
2: De Kouwe kant         4 126-92
3: De Bloaters               2 90-128
4: De Zusjes                  1  78-140

Afgelopen vrijdag werd de eerste ron-
de van de keezcompetitie gespeeld.

Keez Club Geen Pardon speelde zeer 
sterk en won 5 van de 6 gespeelde 
wedstrijden.
Komend weekend wordt er niet ge-
keezd.

hardlopen

A.V. Tilburg Road Runners

5.000 m Vrouwen Trim  
Marjan van den Bersselaar 05.000 m 
  26.42   26.27 
    
10.000 m Mannen Trim 
Mari van Houtum 10.000 m 
  52.48   52.32

Vrouwen Trim  
Tineke van Boxmeer 10.000 m 
1.00.26 1.00.12

15.000 m Vrouwen 45  
Tineke  Mous 15.000 m 
1.20.50 1.20.35 
    

V.V. OSCH ‘45 
 
12.000 m Mannen Trim  
Pierre  Lardenois 12.000 m 
  58.03
14.540 m Mannen Trim  
Jos van Uden Mannen60 14.540 m 
1.09.37
Vrouwen Trim  
Rikie  Huyberts Vrouwen50 14.540 m 
1.09.47
21.360 m  
Mannen Trim  
Henry  Wijffelaars Mannen55 21.360 m 
1.38.44 

Wilhelminastraat 20c - tel: 0499-422126 - www.huurbijharold.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRAFT THERMOHEMD ZWART OF GRIJS 

 

 

BROEKEN SALES 
 

1 BROEK €52.25 EXCL 
 

OF 
 

BIJ AANKOOP VAN 2 BROEKEN (A.€ 45.00 EXCL)  
1 THERMOHEMD CRAFT MET KORTE MOUWEN GRATIS 

 

BROEKEN SALES
1 BROEK €52.25 excl.

OF

BIJ AANKOOP VAN 2 BROEKEN 
(à .€ 45.00 EXCL) 

1 THERMOHEMD CRAFT 
MET KORTE MOUWEN GRATIS

CRAFT THERMOHEMD 
ZWART

N.K. libre derde klas

Zevende plaats voor Mieke Schenkels
biljarten

In Losser zijn de  afgelopen week 
de nationale finales gespeeld in 
de derde klas libre . Voor het eerst 
in haar carrière had Mieke Schen-
kels zich daarvoor weten te plaat-
sen door eerste te worden in het 
gewestelijk kampioenschap. 

Hoewel strijdlustig als altijd moest 
ze ervaren dat in de nationale titel-
strijd het kwartje ook net de ver-
keerde kant op kan vallen. Waar 
ze in het gewest zegge en schrijve 
met één carambole verschil de fi-

nale wist te winnen, kwam ze nu 
in de eerste partij net een caram-
bole te kort, waardoor ze verder in 
het toernooi  achter de feiten aan 
moest lopen. Haar volgende vier 
tegenstanders wisten hier maxi-
maal van te profiteren en lieten 
Mieke op nul punten staan. Pas in 
de 6de en voorlaatste ronde wist 
Mieke alle schroom van zich af 
te schudden en speelde met een 
moyenne van bijna 4 een puike 
partij met als gevolg de eerste, en 
naar later bleek ook de enige twee 

winstpunten. In de zevende en 
laatste ronde kwam ze vervolgens 
slechts twee caramboles te kort, 
waardoor het in totaal bij twee 
wedstrijdpunten bleef, hetgeen 
uiteindelijk een  zevende plaats 
van de in totaal acht deelnemers 
opleverde. Met een totaalmoyen-
ne van 2,40 bleef ze iets beneden 
haar niveau, maar de opgedane 
ervaring kan haar niet meer ontno-
men worden. Hopelijk kan haar dit 
in een volgend toernooi ten goede 
komen. 

Ontspanning

Dinsdagmiddag hebben de leden 
van de Rozelaer een onderlinge 
wedstrijd geschoten. Dag win-
naars waren Antoon Vervoort met 
een score van 224 punten. Verde-
re scores waren: Jan Gordijn 204, 
Jan van Erp 198, Wim Boonstop-
pel 195, Leo van Breugel 189, Ron 
Spijker 183, Piet van Kemenade 

155, Albert van Ofwegen 153.

Op zondag schoot Sjef van den 
Berg in Brussel de indoor interland 
Belgie-Nederland. Sjef schoot in 
het team van de recurve heren. Zij 
wonnen hun onderlinge confronta-
tie met de Belgen met 9-6. Neder-
land won de interland met 58-31. 

De heren recurve evenaarden in de 
laatste ronde het wereldrecord van 
239 punten met 24 pijlen.
Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond. Op dinsdagmiddag 
wordt er bij de Rozelaer gescho-
ten. Het is vrij trainen als de ac-
commodatie niet bezet is.

handboogschieten

VVRooi/ADR pakt volle winst

Dinsdag 5 februari speelde 
VVRooi tegen middenmoter VC 
Geldrop. De wedstrijd werd ge-
speeld in sporthal De Streepen. 

In de eerste set startte VVRooi 
scherp. Dit resulteerde al snel in 
een ruime voorsprong. In het ver-

volg  daalde het niveau, zowel op 
de eigen service als op die van VC 
Geldrop. VVRooi  herstelde zich 
op tijd om de set met 25-18 te 
winnen. In de tweede set werd er 
constanter gespeeld en waren er 
spannende rally’s. VVRooi hield 
VC Geldrop met 25-22 achter 

zich. In de derde set werd de op-
stelling aangepast. Rudi van Box-
tel en Geert van Diest gingen op 
de buitenposities spelen. De derde 
en vierde set gingen overtuigend 
met 25-12 en 25-19 naar VVRooi. 
De derde 4-0 winst in nog geen 
maand tijd. 

volleybal
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            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Op zoek naar de juiste tekst?
Wij helpen u graag

Dressuurruiters behalen eerste 
prijzen
Bij manege de Rekkendonken te 
Liempde worden regelmatig dres-
suurwedstrijden georganiseerd. 
Zo ook afgelopen maandag 4 
februari en zondag 10 februari. 
Een mooie gelegenheid voor de 
dressuurruiters om wat winstpun-
ten mee te pakken. Aankomend 
weekend staan de Brabantse 
Kampioenschappen gepland voor 
de springruiters. 

Op maandagavond kwam Mi-
randa Ulehake de ring binnen ge-
reden met haar paard Delorus. Ze 
wisten met hun proef de jury te 
overtuigen en wonnen daarmee 
de klasse B. Ook Laura Petersen 
kwam in Liempde aan de start, 
maar dan een paar dagen later 
op zondag. Ondanks de carnaval 
gingen zij toch een poging wagen 
op deze wedstrijd en met succes. 
Deze combinatie wist beslag te 

leggen op de eerste plaats in de 
klasse L2. 

Aankomend weekend 16 en 17 
februari vinden de Brabantse Kam-
pioenschappen voor de spring-
ruiters plaats. Hiervoor zullen de 
Rooise Ruiters een aantal kilome-
ters moeten afleggen, want dit jaar 
vindt het kampioenschap voor de 
springruiters plaats in Roosendaal. 
De vereniging is goed vertegen-
woordigd op deze dagen, met op 
zaterdag Marloes Merks met Sa-
riene in de klasse B. In de klasse 
L nemen Judith Gilsing-Fernhout 
met Thatcher en Bram van Gaal  
met Caro deel. Op zondag zal 
Bram wederom aan de start ver-
schijnen maar dan in de klasse M 
met zijn paard Wannebee. Ook 
Anne Jansen en Zennith nemen 
deel in deze klasse. 

paardensport

Dames 1 KV Nijnsel start met inzamelen geld voor jubileumfeest

‘Glow with the Flow’ voor spekken van clubkas
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

Veel sportclubs in Sint-Oedenro-
de gaan het nog moeilijk krijgen. 
Financieel gezien moeten ze veel 
inleveren door de bezuinigingen 
van de gemeente. Dat gaat ook 
korfbalclub Nijnsel merken. Vol-
gend jaar bestaat de vereniging 
50 jaar en dat wil ze natuurlijk 
graag vieren. Maar is er wel ge-
noeg geld om uit te pakken met 
enkele festiviteiten? Om daar ze-
ker van te zijn start dames 1 al-
vast met een mooi initiatief. Op 
23 februari houdt het team een 

feestavond in Oud Nijnsel. De 
opbrengst gaat naar de club. 

De club is van plan om in april 
volgend jaar een groot feest-
weekend te houden. Enkele da-
mes van het eerste team zijn al 
bezig met het bedenken van al-
lerlei acties. Zo is er onlangs een 
vriendenclub in het leven geroe-
pen. Daar kan iedereen zich voor 
aanmelden door het inleggen van 
een bepaald bedrag. De dames 
hopen dat ook andere teams de 

noodzaak inzien en de kar mee 
gaan trekken. Alleen dan is een 
topweekend verzekerd. 

Vol=Vol! Dat is een belangrijke 
kreet voor komende 23 februari. 
Want zowel de eigenaar van Oud 
Nijnsel als de meiden van Dames 
1 verwachten dat het erg druk 
wordt. Het thema van de avond 
is ‘Glow with the Flow’. Dat bete-
kent dat alles neon verlicht wordt 
en dat geeft een prachtig en 
sfeervol tintje aan de avond. De 

entree is gratis, maar op ludieke 
wijze gaat het team proberen zo-
veel mogelijk geld in te zamelen. 
Iedereen is uitgenodigd, dus ou-
ders, vrienden, broers, zussen en 
clubgenoten zijn van harte wel-
kom. Dat wordt gezellig en het 
is ook nog eens voor het goede 
doel! Help de dames en kom op 
23 februari vanaf 20.00 uur naar 
Oud Nijnsel!

 

Lin Schakenraad en Loes van der 
Heijden 2e op NK Zaalhockey

hockey

Lin Schakenraad en Loes van der 
Heijden zijn met MOP uit Vught 
tweede geworden tijdens het NK 
zaalhockey in Rotterdam. Net als 
in de veldcompetitie komen ze 
hierin ook uit in de hoogste klas-
se van Nederland.

In de voorrondes wist MOP al 
hoge ogen te gooien door bij-
voorbeeld meervoudig Neder-
lands kampioen Den Bosch te 
verslaan. Afgelopen zondag was 
de finaledag in Rotterdam. In de 

halve finale, die ’s ochtends werd 
gespeeld, won MOP na straf-
ballen van HDM. In de reguliere 
speeltijd was het 3-3 geworden. 
In de finale wachtte topper Am-
sterdam. Een ploeg met meerdere 
internationals. Het bleef heel erg 
lang spannend, maar uiteinde-
lijk trok de ervaren ploeg uit de 
hoofdstad aan het langste eind; 
3-2 winst voor hen. Desalniette-
min kunnen Lin en Loes terugkij-
ken op een fantastisch toernooi. 
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Sint Oedenrode

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

Evenementen

13 februari 
Aswoensdag

14 februari 
Valentijnsdag

14 februari 
Training Lichter Leven 

Nijnsel

16 - 17 februari 2013
NK driebanden voor jeugd
Het Wapen van Eerschot

16 februari 2013
Show ‘Tis aalt wa’

De Vriendschap Boskant

17 februari 
Rikken en Jokeren

Café  Dorpsherberg Olland

20 februari 
Roois Biergilde
Café Van Ouds

21 - 22 februari 

Opening Gouden Leeuw
Gouden Leeuw, Markt 10

21 februari 
Film “The descendants” 

van Alexander Payne 
Mariendael

22 februari 
Jaarvergadering KBO

Odendael

22 februari 
Uit Etenclub van KBO
Restaurant de Golfclub

23 - 24 februari 
Boeken-en platenbeurs 

Odaschool

24 februari 
5e wedstrijd Rooise Trimcompetitie

Park “de Kienehoef”

27 februari 
Lezing: Emigranten vanuit 

Oost-Brabant naar Amerika tussen 
1848-1960

Knoptoren Sint-Oedenrode

2 maart 2013
workshop Oceandrum maken

Leef & Vind

2 maart 2013
Dansavond
Odendael

2 - 3 maart
Trailer Trash
Oud Nijnsel

3 maart 
Vocaal Close Harmony Concert

Knoptoren

3 maart 
Rikken en Jokeren

Dorpsherberg

5 maart 
Lezing Ted van Lieshout

Kasteel Henkenshage

7 maart 
Kaartavond Buurtver. Boskant

De Vriendschap

8 - 16 maart 
Klavertje Vier toneelvereniging
Zalencentrum de Beckart Nijnsel

8 - 10 maart 
Halfvastenbal 
café Oud Rooij

8-9 maart 2013
Blijspel 

“een bevalling met na-weeën” 
Zalencentrum de Beckart Nijnsel 

10 maart - 23 april 
Tentoonstelling Ton Gravelijn

Mariendael

11 maart 
Lezing: Uilen van Nederland

d’n einder

12 maart 
KBO fi lm: The boy in the striped 

pyamas
Odendael

13 maart 
Themadag: “Olland: kartuizer dorp”

Locatie: Olland

13 maart
Blijspel “een bevalling met na-

weeën” 
Zalencentrum de Beckart Nijnsel 

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

www.facebook.com/demooirooikrant




